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 مقدمه
گییر    ا  اس؛ ه  ات ازر یرسایش کاا یراین  پیچی ر

ایا    [. هارای، اق ام9و برآورد دقیخ آن ضاک  اس؛ ]

و هنیرل یرسایش کیاا تیا حی  زییاد  بی        حفاظی،

چااتا، یناور  برآورد یرسایش کاا وابای  اس؛ 

ییاب، بیی    تیال  در راسییا  دسی؛    ،از اییر رو [. 17]

بینیی، ضیییران  پیییش بییرا اییا  ضناسییب و هییارا  رو 

ایا  آبخییر    زایی، حاضی    یرسایش کیاا و رسیا   

ضرور  اس؛. برآورد ضقادیر یرسیایش و رسیا  از   

تایبیاً   ،اا  ضیی ات، رونی   یر  ناکصگ طریخ ات ازر

اا  تردیم ب  واقلی؛ ارائی    گیر  و ات ازر اس؛سادر 

کصاص ه  برآورد ضقادیر ا رری؛ کیاا   ب  ،هن  ض،

ایییا  ضیییی ات، بییی  صیییارت   از طرییییخ نیییاکص

یا ضق ، اس؛ و ایر ضاضاع در تلییر  1آبخیر  درون

رو   ویییژر  بیی ،یرسییایش کییاا در ضقیییاس ضکییات، 

 .دارد؛ اا ی ،اا داضن 

ایر تققیخ قص  دارد ط، برآورد ا رری؛ کاا 

 اا  ضی ات، و اعیبارسنة،ش با اسیفادر از رو  ناکص

سیریت و  ؛ تایب  بی   رونی، ، EPMآن از طریخ ضی ل  

تردیم ب  واقلی؛ برا  تخ یر ضق ار یرسایش کیاا  

و  پایایر   .هنی اا  آبخیر ضخی ی  ارائی     در حاض 

، از نیاکص  ا کاران در اس اتیا تالی  رسیا  تانی  

یرسایش کن ق،، نیار  و بییر نییار  را از طرییخ    

ایا  ایاای،    بردار  و تةریی  و تق یی  عکیس    تقا 

[ و ضقادیر ا رری؛ کیاا سیاالتا   15ارزیاب، هردت  ]

ضیییر  7/9و  2/3، 6/3نییاکص یرسییایش کنیی ق، را  

ضکلییب در اکیییار بییرا  سیی  سییای؛ ضییارد بررسیی، 

  رو اسیییاهینر و اناگییضارتدسیی؛ آوردتیی .   بیی 

                                                      
1. on-site 

بیا  را ضییران ای رری؛ کیاا     اگیر  و ضقاسیب  ات ازر

 .[20] ایا  ضیی ات، بییان ت ادتی      اسیفادر از نیاکص 

ط، ضااا ات صقرای، کاد اَنیکال ضخی ی     برگرضا

ضیکروتاپاگرای، سطح کاا را ثب؛ و بررس، هرد و، 

اا، ن ت یرسایش را تلییر ت اد  با تاز  ب  تازیت آن

  ایا  ناکصاز اتراتیا در ت ا   در ضطالل ویایاا [.2]

ب  نیک   کاا ابرار ارزیاب، یرسایش  ضی ات، ب  ضنرلا

ا تییایل ضطاللی   .[24] ت هردبن   اسیفادر  درک؛ طبق 

ایا  ضیرتب  بیا     ویژگی، تاان داد ه   اوهابا و اسیرا

ناکص نیار و پ سیال برا  برآورد ا رری؛ کیاا  

ضناسیب و ا باییا، بییر    ضرهر  هنییا   ارتفاعات در

اییا   از نییاکص تصییر . [11] ؛ اسیی؛اییا ضثبیی آن

ضی ل   ایرسایش و تق ی  چنی ضیغیرر بی  ضنظیار ارائی    

ا  یرسییایش و رسییا  در حاضییا آبخیییر    ضنطقیی 

بی   گرییی    برآورداا  صیارت  .ضن رزان اسیفادر هرد

 95و  99گیر  در سطح  رو  آضار ، تةرب، و ات ازر

و ا کاران برک، از  یب ر .[10] دار بادت  درص  ضلن،

ا  کاا را بیرا  بررسی، یرسیایش کیاا     ا ناکص

اا روت  تخریب کاا  . ایر ناکص[5] اسیفادر هردت 

را ضاخص هردت  و تقیش چیرا  بییش از اتی ازر و     

یاار بر اراض، هااورز  را در یاردگ، کاا تایان  

ارتباط بیر ضییران یرسیایش    دگر  دادت . روسیاتیا و

و  [18]یر  بیابیان را بررسی،    کاا و ناکص سنر

هردت  ه  ایر ناکص بیرا  ارزییاب، وسیل؛ و     بیان

ضناسیب  ن ت یراین  یرسایش در ضناطق، از آر اتییر 

حاضر ارزیاب، ا رری؛ کیاا   اا ف از ضطاللاس؛. 

ایا    برآوردنی ر تاسی  نیاکص   ن ر و  گیر  ات ازر

صقرای، در حاضا آبخیر ن را اس؛. حاضا آبخیر 

ز ا  قرار دارد ه  عااضی  یرسیایش ا   ن را در ضنطق 

تظر نرای  اق ی ،، زنس کاا و تاع پانش گیاا، 
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ار یم ب  تقا  ع   تخریب کیاا و یرسیایش را   

 .هنن  تا ی  ض،

 تحقیق شناسی روش

ایا  آبخییر    حاضا آبخیر ن را یک، از زیرحاضی  

اکییار   14/3712طالقان اس؛ و با ضااحی، در ح ود 

. ایر ضنطقی  بییر عیر     رود ن ار ض، ب ضرهر طالقان 

نیی ال، و طییال   36ْ 18َ 3تییا ً 36ْ 10َ 3، ًزغراییییای

نرق، واقت نی ر   50ْ 49َ 27تا  50ْ 45َ 12زغراییای، 

بییا اضییی اد نیی را، واقییت در آن،  ااسیی؛ و رودکاتیی

طالقیان   ادسی؛ بی  رودکاتی    زناب، در پاییر - ن ال،

در راسییا  ازیرا  تققییخ    (. 1ناد )نیک    کیم ض،

ار  اا  ضی ات، در قالب واح اا  ه ناکصحاضر، 

واح اا  هیار    اتقا ت یا. ب  ضنظار ن گیر   ات ازر

ریالیا   در حاضیا آبخییر نی را،     اب  رو   ئاض

ایا    هاربر  اراض،، رکاارر نناس،، زضیر اا  تقا 

 ایا  زغرایییای، ت یی  نی      ز ؛و  یرسایا،، نیب

 اورقی  1:100000 بیا ضقییاس   نناسی،  زضیر اتقا [.1]

آن را ت یی   نناسی، هایار    سازضان زضییر ه   ،نکران

تییر از   .پایی  اسییفادر نی     اب  عناان تقاهردر اس؛، 

در تیی قیخ  حاییین،تاسیی   یایییی  ضطاللییات اتةییام 

 [.6] نی   گییر   ب یرر نناسی، ضنطقی     واح اا  زضیر

 1:40000نناس، بیا ضقییاس    ب یر ترتیب، تقاا زضیر

تقا  ضییران نییب و    ادر ت ی .(2دس؛ آض  )نک   ب 

 1:25000، بیا ضقییاس   تاپاگرای از ؛ نیب از تقا

بردار  هاار اسیفادر  ن ر تاس  سازضان تقا  رقاض،

ریالیا   ییا   اایا   ئاض  . بیرا  تلیییر رکایارر   ن 

ضرزبنی   دقییخ   و یرسایا، ضازاد در سطح ضنطقی   

 1:40000اا  ااای، بیا ضقییاس    از تفایر عکساا  آن

ایییرار   هیی  در ضقییی  تییرم ،1379ضربییاط بیی  سییال 

Geomatica نیک    ن ت ، اسیفادر نی   زضیر ضرزت(

هاربر  اراض، حاضا آبخیر ن را  اتقا ا. در ت ی(3

ضرباط  1:40000اا  ااای، با ضقیاس  با تفایر عکس

. با اسیفادر دس؛ آض  ب واح اا  اص ،  1379ب  سال 

اا  اطالعات، رقاض،  ایر الی  ArcGIS 10ایرار  از ترم

واحی    44واحی اا  هیار  بیا     او ت فیخ ن  و تقای 

ایا    ناکصآضادر ن .  1:40000و در ضقیاس  هار 

 ن .  گیر  ات ازرایر واح اا  هار  ضی ات، در قالب 

، اسییاهینر و  ضارتغیان  با اسیفادر از دسیارالل  

اا  ای رری؛ کیاا در ضنطقی  نناسیای، و      ناکص

[. ب یر ضنظار، برا  ار نیاکص  20] گیر  ن  ات ازر

 در ضنطقییی  واحییی اا  ضلیییرف نناسیییای، نییی  و 

اییا در آن واحیی اا اتةییام گرییی؛.     گیییر  اتیی ازر

هی  ضلیرف    یایی؛ ایا بی  تقیا  اتةیام      گییر   ات ازر

در کییرداد  ،یرسییایش یصیی ، تیییر بانیین . از ایییر رو

ضایاا ات صیقرای،    ،پس از یصی  بارتی گ،   ،1390

. ایر یرص؛ ضناسب، [12، 3] آور  ن  ضارد تظر ز ت

 باد تا اثر بارت گ، قب ، و کاارت یرسیایش گذنیی   

قب  از هن وهاو تان، از بردان؛ یص  زیار  دیی ر   

ایا   گیر  نیاکص  ات ازر انبک ازرا ناد. ب  ضنظار 

ایا از   در ضنطق ، در طال تراتایک؛ و بیر رو  داضنی    

اا اتةیام نی .    ک  تقایم ب  س ؛ ه  درر بردان؛

اا بر رو  تااح، ضخی ی  آبخییر اتیخیا      تراتاک؛

ضخی فی، از  ترهییب   ةدانی   ب  تقا  ه  تایان   ن ت 

تاع هاربر  اراض،، نیب، ز ؛ نناس،،  واح  زضیر

ایا بی     یرسایا، ضازاد بادت . تراتایک؛  ةو رکاار

ضیر از ک  تقاییم تیا هی      5ضیر و یااص   10طال 

 .[12] درر های ر ن 
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  ایا  اا  اولی  طی، بردانی؛   گیر  پس از ات ازر

ا رری؛ کاا ضیناظر با ار  صقرای، گایردر، برآوردِ

گییر  نیاکص    بیرا  اتی ازر  نی .    ناکص ضقاسیب 

یرسایش نیار ، تل اد  ع خ و عر  در ار ضقطیت  

گیر  ن  تا ضیاسط، برا  سطح ضقطت ار نیار  ات ازر

ایا   دس؛ آی . ضیاس  سطح ضقطت نیاراا و طال آن ب 

نی ر از نییاراا   زا گیر  ضق ار کاا زاب  برا  ات ازر

ایا   گیر  ا رری؛ کاا از کنی    اسیفادر ن . ات ازر

تر و با نیک  سیطح    ضااب  نیار ول، در ضقیاس برر 

ضقطت ضیفاوت اس؛. ب  ضنظار ضقاسیبا ضقی ار ه ّی،    

ا رری؛ کاا در نیاکص یرسیایش کنی  ، بایی      

گییر    ع خ، پ نا در باال و ه  و طال کنی   اتی ازر  

کص رکن ان سنر، ع یخ  گیر  نا ناد. برا  ات ازر

گیر  ع اد  سطح کیاا   ن ر با ات ازر کاا بردانی 

یل ، تا ضیرز رتای، هی  بیر رو  سینر وزیاد دارد       

آی . در حالی، ه  سنر هاضالً ض یان ن ر  دس؛ ض، ب 

ناد ه  سنر زیر سطح ق ی ، کاا  اس؛ یر  ض،

قرار دارد. تق؛ اییر ییر  بردانی؛ کیاا تاسی       

نر ت اییان نی ر اسی؛.    یرسایش برابر بیا ارتفیاع سی   

هییش  تییاان بییا یییم کیی  اییا را ضیی، ارتفییاع پ سیییال

گیر  هرد. ضل االً ارتفاعش تل اد زییاد  پ سییال    ات ازر

ناد.  اا در تظر گریی  ض، گیر  و ضیاتاین، از آن ات ازر

گیر  نیاکص زاکیش اراضی، هایاورز       در ات ازر

گییر    تاان با اتی ازر  حةم رسا  داک  آباذر را ض،

 ، عر  و طال آباذر ضقاسب  هرد. برا  ع خ رسا

گیر  ناکص تة ت رسا  پا؛ ضااتت، بایی    ات ازر

یایی  در پای؛ ضیاتت    ب  نک  ضاتت، حةم کاا تة ت

گیر  طال آن، ضق ار کاا  ناد و با ات ازر ضقاسب  ض،

ایا    از بییر نیاکص  آیی .   دس؛ ض، ن ر ب  تاا؛ ت 

یرسیایش  ،  نییار یرسیایش  نی ر، نیاکص    بررس،

، رکن ان سینر، پ سییال و زاکیش اراضی،     ،کن ق

ا رری؛ کاا در تظر گرییی    اا ش هااورز  ناکص

 ن ت  و ناکص تة ت رسا  پا؛ ضااتت نیاکصش 

 اضقاسیب  بیرا   ،تاا؛ در تظر گریی  ن . بنیابرایر  ت 
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ضقیادیر   ،ضق ار یرسایش کیاا در ایر واحی  هیار     

ایا  ای رری؛    یرسایش کیاا ضینیاظر بیا نیاکص    

، رکن ان سینر،  ،کن قرسایش ی،  نیاریرسایش )

پ سیال و زاکش اراض، هااورز ( با یک یار ز ت 

زدر ن  و ضق ار ا رری؛ کاا ضینیاظر بیا نیاکص    

 اا هار ن . تة ت رسا  پا؛ ضااتت از ضة اع آن

 ب  ضنظیار اعیبارسینة، ضقیادیر ای رری؛ کیااِ     

اا  ضی ات، از ضی ل تةربی،    رو  ناکص ازحاص  

EPM . تةربی، ازیرا نی .     تخا؛ ضی ل  اسیفادر ن

اا  ضرباط بی  ییم سیال آضیاربردار       س س، با دادر

هردر بیاد،  آور   ز تآن را  تال، کامه   رودکات ،

اا  هیاربر    [. س س، با تغییرش ضریب21ضقایا  ن  ]

اراض، و ضریب حااسی؛ سنر و کاا ب  یرسایش 

برا  ضنطقا ضیارد ضطاللی  ضی ل تةربی، واسینة، و      

، از EPMعیبارسینة، رو   اعیبارسنة، ن . بیرا  ا 

ن ر  آور  ز تآضار رسا  کروز، حاضا ن را و 

تیال، کایم   [. 21] اسییفادر نی    تال، کام تاس 

ایا    اا  رواتیا  و رسیا  ضربیاط بی  زضیان      ت ات 

اص ، ن را و در ضق  کروز، آن  اسیالب، رودکات

( 1390تیا تییر    1389تییر  از سیال )  را ب  ضی ت ییم  

ییر ضییران بیار باییر    هیرد و بیا درتظرگیر   آور   ز ت

را برا  ضنقن، سنة  [ 7درص  بار ضل خ ] 7/14ضلادل 

اسییفادر از ضلییار   بیا  . ورددسی؛ آ  نی را بی    احاض

 ارزیییاب، نیی .  EPMهییارای، ضیی ل   کطییا  تاییب، 

، ضنطقیا ضیارد ضطاللی     در واح اا  هیار  سراتةام، 

 ضق ار یرسایش با اسییفادر از اییر ضی ل بیرآورد نی      

 در د ضق ار یرسیایش و رسیا   ب  ضنظار برآور[. 25]

ضییریب  تخایی؛، EPMواحیی اا  هییار  بیی  رو  

 ی بییا اسیییفادر از چ ییار عاضیی   (Z) نیی ت یرسییایش

، حااسیی؛  (Xa) ، اسیفادر از زضییر (φ) یرسایش یل ،

و ی  (I)و نیب ضیاسی    (Y)سنر و کاا ب  یرسایش 

ار یم از ایر عااض   ةن  هارگیر  ز اول اصالح  با ب

 ،ضیارد تظیر ضقاسیب  نی . سی س     و اسیخراج ضرایب 

با اسییفادر  برا  ار واح  هار  ( Wsp)یرسایش ویژر 

 (Z) ضریب ن ت یرسیایش ( و H(، بار  )Tاز دضا )

بیا  در بیرآورد ضقی ار رسیا  حاضی ،      دسی؛ آضی .   ب 

هی   نی ر بیرا     دا، ضقاسب  اسیفادر از ضریب رسا 

( Gsp)، ضق ار رسا  وییژر  (Ruحاضا آبخیر ن را )

ضر  ضقی ار رسیا  وییژر در     از حاص  دس؛ آض . ب 

( ضقاسیب  نی .   Gsضااح؛ حاض  ضق ار رسا  ه  )

ب  ضنظار ارزیاب، ضقادیر ا رری؛ کاا برآوردن ر بیا  

سینة،   اا  ضی ات،، از ضلیاراا  صق؛ رو  ناکص

( و ضیریب ا باییا،   MREضیاتایر کطیا  تایب، )  

 ( اسیفادر ن .Rپیرسان )

 نتایج

گیری شبده ببه    هدررفت  اک اندازه مقادیر

 های میدانی روش شا  
واحی اا  هیار  ضنطقیا ضیارد      اا ش ویژگ، 1ز ول 

نی ر   ایا  نناسیای،   تاع نیاکص  2ز ول  وضطالل  

برا  ار واح  هار  و تییر ضقیادیر ای رری؛ کیاا     

تقاا  4نک   دا . اا را تاان ض، ن ر برا  آن ضقاسب 

اا  ضارد بررس، در اییر تققییخ را    پراهنش ناکص

تایان   1:40000واح اا  هار  و با ضقیاس  در قالب

نی ر بیرا  نیاکص     . تلی اد ت اتیا بردانی؛   دا  ض،

ع د، بیرا  نیاکص یرسیایش     115یرسایش نیار  
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، برا  رکن یان سینر   946، برا  پ سیال 20کن ق، 

و بیرا    167، برا  تة ت رسیا  پای؛ ضیاتت    250

تقاییا پییراهنش  5عیی د اسیی؛. نییک    26زاکییش 

ن ر در واح اا   گیر  ت ازراا  نناسای، و ا ناکص

 دا . هار  ضلرف را تاان ض،

نتببایج بببرآورد هببدررفت  بباک بببه روش 

EPM    و مقایسبببة آن ببببا نتبببایج روش

 های میدانی شا  
ازرا و تیایل آن با رسیا    EPMتخا؛ ض ل تةرب، 

ا  ضقایا  ن . صق؛ تیایل ضذهار بیا ضلییار    ضااا ر

کطیا   کطا  تاب، ارزیاب، ن . از آتةیا هی  ضقی ار    

دس؛ آض ، ب  واسنة، ض ل اقی ام نی .    ب  8/25تاب، 

ن ة ضریب ن ت یرسیایش   ضقادیر ضقاسب  3ز ول 

(Z  بییا اسیییفادر از عااضیی  ضخی یی  ضرباطیی  بیی  آن )

بن   هیف، واحی اا  هیار  بیر     ن ر( و طبق  )هالیبرر

( و تیییر ضقییادیر یرسییایش   Zاسییاس آن ضییریب ) 

ضقی ار  دای .   را تاان ضی،  EPMبرآوردن ر ب  رو  

 1/10649ا  برا  هی  حاضی  برابیر     رسا  ضااا ر

و ضق ار رسیا  برآوردنی ر    ضقاسب  ن تر در سال 

تیر   80/10121برابر برا  ه  حاض   EPMب  رو  

ضیران کطا  تایب، پیس    ب یر ترتیب،در سال اس؛. 

 4. زی ول  دسی؛ آضی    بی   9/4بی  ضقی ار    از واسنة،

رو  ضقادیر ا رری؛ کیاا برآوردنی ر بی     ضقایاا 

دای .   را تایان ضی،   EPMاا  ضی ات، و ض ل  ناکص

و  نیی دو رو  ضییذهار بررسیی،  ا بایییا، آضییار ش

و در سیطح   90/0ضریب ا بایا، پیرسان ب  ضق ار 

ا چنییر، ضییران    دسی؛ آضی .   دار ب  ضلن، 01/0آضار  

ضقاسب  نی .   6/7( برابر MREضیاتایر کطا  تاب، )

  بنی   نی ت یرسیایش کیاا بی      طبق  اتقا 6نک  

 دا . تاان ض، حاضا آبخیر ن را را در  EPMرو 

 گیری بحث و نتیجه
اا   ضقادیر ضیاتایر یرسایش کاا ضرباط ب  ناکص

ضی ات، ا رری؛ کاا تاان داد ه  ناکص رکن ان 

تر در  61/22تر در اکیار، پ سیال با  61/47سنر با 

تر در اکیار، زاکش  67/5اکیار، یرسایش نیار  با 

تر در اکییار و یرسیایش کنی ق، بیا      21/2اراض، با 

ترتیب اولای؛ اول تا پنةم را از  تر در اکیار ب  17/2

لقییاظ وزتیی، و ضقیی ار ایی رری؛ کییاا دارا ااییین  

ایا    (. ب  دلی  ح،یار و رکن یان سینر   2)ز ول 

ویژر در سازت  هااترتر  ضنطقیا ضیارد    تابیاً یراوان ب 

ضطالل ، ضییاتایر ضقی ار ای رری؛ کیاا ضینیاظر بیا       

ایا   اکص رکن ان سینر بییش از سیایر نیاکص    ن

دس؛ آض . ناکص پ سیال ناا   بر اثر برکیارد   ب 

اا   قطرات باران بر رو  سطح کاا و بردان؛ الی 

ا  اس؛. از آتةیا هی     سطق، ب  وسی ا یرسایش ورق 

گییر ش اییر نیاکص در تققییخ حاضیر       زضان اتی ازر 

ایا  یرسیاین ر و وقیاع     بالیاص   پس از یص  بار 

گییر    اتا  سطق، زییاد بیاد )کردادضیار(، اتی ازر    رو

ناکص ضذهار س م تابیاً زیاد  را در تالی  رسا  

[. تراهم تابیاً هیم بیرا    11دس؛ دادر اس؛ ] ضنطق  ب 

اا  حاضی  و تییر ابلیاد تایبیاً هاچیم اییر        کن  

اا باعث ن  تا ضق ار ا رری؛ کیاا ه ییر     کن  

اینک  ضق ار گیر  ناد. ض ر  برا  ایر ناکص ات ازر

اا   اا تق؛ تأثیر سیک  ا رری؛ کاا واقل، کن  

هنش و پُرنی ن اییر انیکال یرسایای، طی، وقیایت       

ات   ب  طار  ه  ضق ار ا رری؛ واقلی، تقی؛    بار 

اا  ضی رهر ض کیر اسی؛ چنی یر برابیر      تأثیر زریان



 موردی: حوضة آبخیز شیرک، طا قان( ةامعا ع های میدانی شاخص باارزیابی روش برآورد هدررفت خاک  
 

595 

گیر  سطح ضقطیت   ن ر ب  وسی ا ات ازر دادر حةم تاان

رسی  ضی یری؛    تظر ضی،  ب  [. ا چنیر،22هاتال بان  ]

تابیاً ضناسبش هااورزان و ع  یات های؛ و نیخم و   

نیار پیاسی  بر رو  اراض، هااورز  ضاتتش تاکی  و 

گایر  یا پُرن ن ایر تیاع از انیکال یرسایای، در    

[. سی م بیاییر   15حاضا آبخیر ن را نی ر اسی؛ ]  

ناکص یرسایش نیار تاب؛ بی  نیاکص یرسیایش    

تیاان بی  تیاع     طقی  را ضی،  کن ق، در تالی  رسا  ضن

ر یم بارت گ، حاضا آبخیر ن را تاب؛ داد  بی یر  

بیادن در داضنیا    ترتیب ه  ضنطقا ضارد ضطالل ، با واقت

اییا  البییرز، از ر یییم بارتیی گ،  هییار زنییاب، س ایی  

ضی ، ضیر برکیاردار   726ا  با ضیاتایر بار   ض ییرات 

اس؛ و ح اهثر تیروالت در اواکیر زضاییان و اوایی      

ایا  درکیار    ایی  و پیس از آن بیار    ر اتفا  ض،ب ا

دا  و وقاع رگباراا  ن ی   تاز ، در پاییر رخ ض،

ایای، اسی؛ هی  سیطح زضییر بی ون        ضصادف با زضان

پانش گیاا، اسی؛. از اییر رو، نیاکص یرسیایش     

نیار  س م بیایر  در تالی  رسا  ضنطق  تاب؛ ب  

[. ضطابخ بیا تقایا   23ناکص یرسایش کن ق، دارد ]

نی ر در حاضیا    اا  ضی ات، بررس، راهنش ناکصپ

(، ناکص رکن ان سینر بیر   4آبخیر ن را )نک  

اییا  نییرق، و غربیی، حاضیی  و تیییر     رو  داضنیی 

اای، از سازت  هرج ه  در باالدس؛ ضنطقا ضارد  بخش

ن ر دی ر ن . ناکص یرسیایش نییار     ضطالل  واقت

اا  نرق، و غرب، حاض  ه  ع ی تاً از   بر رو  داضن 

[ و در تییااح، 10ت اا  ضییارت، تاییکی  نیی ر ]سییاز

ایا دیی ر نی . پ سییال در      [ اییر داضنی   23باالدس؛ ]

ایا،   سرتاسر حاض  ب  اسیثنا  اراض، ضاکات، و باغ

زاکییش اراضیی، هاییاورز  در ضقیی ودة اراضیی،    

[ و نییاکص یرسییایش کنیی ق، در  20هاییاورز  ]

ایا    داضنی   [23، 14ایا  ضالییم ]   دس؛ و نیب پاییر

ی ضبنی،   حاض  دی ر ن . تیایل ضیذهار  نرق، و غرب،

اا  ا رری؛ کاا )نک   بر تغییرات ضکات، ناکص

ی تقییش و اا ییی؛ چنیییر اطالعییات، را در تلییییر   (4

تااح، بقرات، ضنطقا ضارد ضطاللی  از تظیر ای رری؛    

اای، هی  ضلیرف    دا . ح،ار ناکص کاا تاان ض،

اا   ات ، ضاتن  نیار و پ سیال در بخش یرسایش یل ،

بیادن یراینی اا     ، از حاضی ، حیاه، از یلیال   وسیل

عالور بر ایر، تازییت   [.11یرسایا، در ضنطق  اس؛ ]

اییا  یرسییایش تقیی؛ تییأثیر ضیی ت زضییان   نییاکص

ایا  ضی یری؛ اراضی،     یراین اا  یرسایش و یلالی؛

هنی    [. از ایر رو، تیایل ایر ضطالل  تأهی  ضی، 2اس؛ ]

 ایا  پ سییال و   هردن تاسلا بیایر نیاکص  بر کنث،

یرسایش نیار  از طریخ ایرایش پانش سطح کاا 

در برابر اثر پان ات، قطرات باران و اق اضات حفاظی، 

 [.11برا  هااش طال نیب داضن  ]

، پس از واسنة،، بیا اسییفادر از آضیار    EPMض ل 

رسا  ضااا ات، در کروزی، آبراایا اصی ،، بیرا      

حاضا آبخیر ن را اعیبارسنة، ن . ضییران کطیا    

ن ر برا  ارزیاب، ض ل ضذهار ب  ضقی ار   ب تاب، ضقاس

 10دس؛ آض . از آتةیا هی  اییر رقیم ه ییر از       ب  9/4

برا  اسیفادر و اعیبارسنة،  EPMاس؛، ض ل تةرب، 

اا  ضی ات، در تققیخ حاضر از صق؛  رو  ناکص

و نییلبات، تیییر، طیی،  ض کیی،الزم برکییاردار اسیی؛. 

را  EPMضطاللات کاد، صق؛ و هارای، ض ل تةرب، 

[. چنییر  19، 8ر حاضا آبخیر طالقان تأیی  هردتی  ] د

دایی  هیی  دو پییاراضیر تلیی ی  و  ا  تاییان ضیی، تییةیی 

ن ر برا  ض ل تةرب،، یلن، ضریب حااسی؛  هالیبرر

سنر و کیاا بی  یرسیایش و تییر ضیریب هیاربر        

 ات . دا، ن ر اراض،، ب  طار ضناسب اصالح و ت رر
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 ها در واحدهای کاری شده برای شاخص یگیر اندازهاک مقادیر هدررفت خمیانگین . 2جدول 

 ن ارة
 واح 

 نیار
t/ha 

 کن  
t/ha 

 پ سیال
t/ha 

 رکن ان
 سنر
t/ha 

 زاکش اراض،
 هااورز 

t/ha 

 ضة اع
 ا رری؛

t/ha 

 تة ت رسا 
 پا؛ ضاتت

t/ha 

 ا رری؛ ت ای،
t/ha 

1 27/17 99/10 69/43 00/128 00/0 95/199 -82/70 14/129 

2 04/20 67/3 00/44 50/98 00/0 21/166 -50/60 71/105 

3 50/18 20/1 30/44 50/98 00/0 50/162 -50/60 00/102 

4 70/20 55/8 00/44 00/129 00/0 25/202 -90/54 35/147 

5 50/18 67/3 30/44 50/98 00/0 97/164 -50/60 47/104 

6 50/9 55/8 60/35 72/75 00/0 37/129 -89/90 48/38 

7 00/20 55/8 00/44 50/98 00/0 05/171 -50/60 55/110 

8 00/0 00/0 00/0 00/0 07/7 07/7 00/0 07/7 

9 00/0 00/0 00/0 00/0 07/7 07/7 00/0 07/7 

10 59/11 70/3 80/37 72/75 00/0 81/128 -84/32 97/95 

11 00/0 00/0 15/35 00/0 59/11 74/46 00/0 74/46 

13 00/0 00/0 00/0 00/0 07/7 07/7 00/0 07/7 

14 52/18 07/5 69/43 00/128 00/0 28/195 -82/70 46/124 

15 00/0 00/0 15/35 00/0 47/19 62/54 00/0 62/54 

16 00/0 00/0 00/0 00/0 07/7 07/7 00/0 07/7 

18 04/20 67/3 00/44 50/98 00/0 21/166 -50/60 71/105 

19 00/0 67/3 01/32 38/67 00/0 06/103 -96/58 10/44 

21 27/17 91/16 69/43 00/128 00/0 87/205 -82/70 05/135 

22 70/20 55/8 00/44 00/129 00/0 25/202 -90/54 35/147 

23 00/0 00/0 15/35 00/0 66/16 82/51 00/0 82/51 

24 00/0 00/0 00/0 00/0 07/7 07/7 00/0 07/7 

25 00/0 00/0 01/32 38/67 00/0 39/99 -96/58 43/40 

26 00/0 00/0 00/0 00/0 07/7 07/7 00/0 07/7 

27 00/0 00/0 01/32 38/67 00/0 39/99 -96/58 43/40 

28 62/8 55/8 80/37 72/75 00/0 68/130 -84/32 85/97 

29 00/0 00/0 00/0 00/0 07/7 07/7 00/0 07/7 

34 93/9 00/0 00/24 50/58 00/0 43/92 -48/30 95/61 

35 00/0 00/0 50/24 00/56 00/0 50/80 -96/58 54/21 

36 00/0 00/0 70/25 00/57 00/0 70/82 -96/58 74/23 

37 00/0 00/0 10/23 00/54 00/0 10/77 -50/60 60/16 

38 50/18 00/0 00/35 00/60 00/0 50/113 -70/65 80/47 

39 00/0 00/0 50/20 60/32 00/0 10/53 -20/42 90/10 

40 00/0 00/0 30/20 60/32 00/0 90/52 -80/44 10/8 

41 00/0 00/0 30/19 10/31 00/0 40/50 -60/40 80/9 

42 00/0 00/0 70/21 10/55 00/0 80/76 -96/59 84/16 

43 00/0 00/0 00/14 50/46 00/0 50/60 -96/54 54/5 

44 00/0 00/0 15 48 00/0 00/62 -96/54 04/7 

 49/45 78/34- 27/80 21/2 61/47 61/22 17/2 67/5 ضیاتایر
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زای، برآوردن ر بیرا  هی  حاضیا     ضیران رسا 

تر در سال و  80/10121برابر  EPMن را ب  رو  

تیر   1/10649ب  رو  رسا  ضااا ات، آبراا  برابر 

رسی  ضی ل تةربی،     تظر ض، در سال اس؛. بنابرایر، ب 

EPM ( ،بییرآورد ه یییر از واقلییUnderestimate را )

طقیا ضیارد ضطاللی  ارائی  دادر اسی؛.      برا  رسا  ضن

تیاان در ضیاارد زییر     دالی  ایر اکیالف ضق ار را ضی، 

 بن   هرد: دسی 

کطیا در   .2  کطا  اتیخا  صیقیح ضیرایب   .1

احی یال   .3  اا آور ، ثب؛ و تةری  و تق ی  دادر ز ت

عی م   .4  اا  رسا  گیر  و ثب؛ دادر ر ات ازردکطا 

ایا و   آبراای   هنی، در    و هی  رلقاظ یرسیایش هنیا  

بییر   تای ن   ئی و تفیاوت قا  EPMرودکات  در ضی ل  

و  ضئاتی ر  ایا    ضکاتیرم یرسایش هنار  در رودکات 

 .ضئات ر غیر 

گریی  در ضارد ضقادیر  طبخ بررس، آضار  صارت

ایا  ضیی ات، و    ا رری؛ کاا ب  دو رو  نیاکص 

، ضیریب ا باییا، پیرسیان بی      EPMض ل تةرب، 

دسی؛   دار بی   ضلن، 01/0 و در سطح آضار  9/0ضق ار 

دان ة ا باییا، بیاال  ضقیادیر     آض   ایر پاراضیر تاان

اا  ضیی ات، و   ا رری؛ برآوردن ر ب  رو  ناکص

اس؛. در ضة اع ضقی ار ضییاتایر کطیا      EPMض ل 

( و ضریب ا بایا، بیاال )برابیر   6/7تاب، هم )برابر 

( بیر ضقادیر ا رری؛ کاا برآوردن ر بی  رو   9/0

دان ة صیق؛   تاان EPM ات، و ض ل اا  ضی ناکص

اا  ضی ات، در برآورد ا رری؛ کیاا   رو  ناکص

آضی ر در اییر    دس؛ ضنطقا ضارد ضطالل  اس؛. تیایل ب 

ضبن، بر تأیی  صیق؛   برگرضاو  ویایااتققیخ با هار 

ضقیییادیر اییی رری؛ کیییاا برآوردنییی ر بییی  رو  

[. تققیقیات  24، 2اا  ضی ات، ضطابق؛ دارد ] ناکص

اان داد ه  ت یا تقاا یرسایش بیا اسییفادر   اهاث تیر ت

اییا  ضییی ات، ا بایییا، کییاب، بییا      از نییاکص

ایا  ضکیات،    اا  ا رری؛ کاا در ضقییاس  بین، پیش

تییر  دگیر    و روسیاتیااا   [. یایی 13ضخی   دارد ]

اا  یرسایش کاا تانی، از   گیر  تاان داد ه  ات ازر

اییا از صییق؛ ضناسییب،   نییاکص ضییارد بررسیی، آن 

 [.18اس؛ ]برکاردار 

قاب ییییی؛ کییییاب، در  EPMضیییی ل تةربیییی، 

ایا  ضیی ات، دارد، زییرا     سنة، رو  ناکص صق؛

ایر ض ل یرسایش کاا را برا  ار واح  هار  و بی   

 [.25دا  ] آبخیر  تاان ض، صارت درون

ن ر در بیاال،   با درتظرگرییر ضة اع تیایل تاریح

تاان گف؛ هی  رو  بیرآورد ای رری؛ کیاا بیا       ض،

اییا  ضییی ات، رونیی، ضبینیی، بییر  اکصاسیییفادر از نیی

آسان و  پی ایش صقرای، و بردان؛ پاراضیراا  تابیاً

سادر اضکان تابیاً سریل، اس؛ ه  با برک، ضقاسبات 

گیر  ضق ار ا رری؛ کاا را ضقی ور   برآورد و ات ازر

سازد. ضقادیر برآوردن ر ضلیبر و از صق؛ کیاب،   ض،

 اییا  ضییی ات، قییادر بیی  برکاردارتیی . رو  نییاکص

برآورد ضق ار یرسایش کیاا بی  صیارت ضق ی، ییا      

آبخیر  اس؛. از اییر رو، در بررسی، یرسیایش     درون

اییر   کاا بر رو  داضن  تیر بایار حائر اا ی؛ اس؛.

اسیات اردسیاز  ارزییاب،    اتققیخ ب  ضطاللات در زضین

 هن . طار گایردر و آسان ه م ض،  ا رری؛ کاا ب
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 شهرک حوضة آبخیزهای فرسایشی  رخساره ةنقش .3شکل  شهرک حوضة آبخیز شناسی زمیناحدهای و ةنقش. 2شکل 

 

اییا  ضییی ات،، سیی م  گیییر  نییاکص بییا اتیی ازر

نی ن   یراین اا  یرسایا، ا چان نیار  و کنی ق، 

ناد. از آتةیا هی     در تالی  رسا  ضنطق  ضاخص ض،

اا  ضایقیم صقرای،  گیر  ایر ضقادیر بر اساس ات ازر

ایا    ایا و رو   ات ، برکالف اهثر ضی ل  دس؛ آض ر  ب

برآورد یرسایش کاا، از ع م قطلیی؛ باییار ه ی،    

 .[15] برکاردارت 

اا  ضارد بررس، در ایر تققییخ عالئیم    ناکص

ات  و با ارینا هیم   ات  ه  برا  یادگیر  آسان ضا اد 

 ،بنیابرایر . [2] یی؛ هیاربرد دارتی    قاب و سرع؛ زیاد، 

و ت   ذیررا ب آنبرداران ضخی      ب رررس  ه تظر ض، ب 

هیارگیر     نناسای، و ب ،از ایر رو .ن هناسیفادر از آن 

اا تاس  هاربران، قاب ی؛ ایرایش پیاتای   ایر ناکص

اا  حفاظ؛ کیاا را بی  ا یرار     برک، ضقاص  پرو ر

 کااا  دان؛.

ناد آضار و اطالعات دبی، و رسیا     پیان اد ض،

کروز، واحی اا  هیار    ضااا ات، آبراا  در ضق  

بردان؛ ناد و ضقادیر ا رری؛ کاا برآوردن ر بی   

اا اعیبارسنة، و تییر   اا  ضی ات، با آن رو  ناکص

ضقایای  نیاد. ا چنییر،     EPMبا تیایل ض ل تةربی،  

ساز باران بیا سیطح پیالت بیرر  بی        اسیفادر از نبی 

ایای، از قبیی  نییار  و     گیر  یرسیایش  ضنظار ات ازر

زای، حاصی    اا  رسا  ضقایاا دادرکن ق، و س س 

 ساز بیاران بیا ضقیادیر ای رری؛ کیاا      از رو  نبی 

از  ایییا  ضیییی ات، برآوردنییی ر بییی  رو  نیییاکص

 اا  ایر تققیخ اس؛. تاصی 
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های میدانی در واحدهای کاری  پراکنش شاخص ةنقش .4شکل 

 شهرک حوضة آبخیزمعرف 

 بندی شدت فرسایش خاک  طبقه ةنقش. 5شکل 

 شهرک حوضة آبخیز در  EPMبه روش

 
 EPMمقادیر ضریب شدت فرسایش و فرسایش ویژه در مدل . 3 جدول

واح  
 هار 

 ضااح؛
(km^2) 

نیب 
(I) 
(٪) 

ضریب 
یرسایش 

(φ) 

ضریب 
اسیفادر از 
زضیر 

(Xa) 

حااسی؛ 
کاا و سنر 
ب  یرسایش 

(Y) 

ضریب 
ن ت 
 یرسایش

(Z) 

بن    طبق 
ن ت 
 یرسایش

دضا 
t-0C 

ارتفاع 
 Hبار  

(mm) 

یرسایش 
 ویژر

Wsp-
t/ha/year 

 26/37 6/575 8/8 کی ، ن ی  15/1 85/1 48/0 88/0 18/0 92/0 1

 00/56 1/578 7/8 کی ، ن ی  44/1 87/1 48/0 85/0 58/0 69/0 2

 63/49 6/608 2/8 کی ، ن ی  32/1 90/1 48/0 84/0 36/0 45/0 3
 70/49 7/599 3/8 کی ، ن ی  50/1 75/1 48/0 87/0 84/0 42/0 4

 47/52 4/572 8/8 کی ، ن ی  39/1 80/1 48/0 85/0 58/0 25/0 5

 28/20 3/577 7/8 ن ی  74/0 60/1 34/0 75/0 36/0 17/0 6

 85/55 5/639 6/7 کی ، ن ی  59/1 85/1 48/0 88/0 84/0 19/0 7

 94/2 1/594 4/8 هم 20/0 50/1 2/0 25/0 18/0 36/0 8

 59/2 1/568 9/8 هم 22/0 30/1 25/0 25/0 18/0 28/0 9

 88/35 0/614 1/8 کی ، ن ی  07/1 85/1 48/0 78/0 18/0 19/0 10

 20/6 5/520 7/9 ضیاس  37/0 30/1 4/0 3/0 18/0 31/0 11

 50/0 2/516 8/9 کی ، هم 06/0 30/0 3/0 3/0 18/0 29/0 12
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 EPMمقادیر ضریب شدت فرسایش و فرسایش ویژه در مدل . 3 جدول

واح  
 ر ها

 ضااح؛
(km^2) 

نیب 
(I) 
(٪) 

ضریب 
یرسایش 

(φ) 

ضریب 
اسیفادر از 
زضیر 

(Xa) 

حااسی؛ 
کاا و سنر 
ب  یرسایش 

(Y) 

ضریب 
ن ت 
 یرسایش

(Z) 

بن    طبق 
ن ت 
 یرسایش

دضا 
t-0C 

ارتفاع 
 Hبار  

(mm) 

یرسایش 
 ویژر

Wsp-
t/ha/year 

 39/3 0/598 4/8 هم 22/0 30/1 2/0 25/0 36/0 14/0 13

 18/31 3/576 7/8 کی ، ن ی  03/1 70/1 48/0 84/0 18/0 64/0 14

 00/6 1/541 4/9 ضیاس  37/0 30/1 4/0 3/0 18/0 39/0 15

 03/2 4/567 9/8 هم 17/0 30/1 2/0 25/0 18/0 30/0 16

 59/0 6/650 4/7 کی ، هم 07/0 25/0 3/0 3/0 36/0 14/0 17

 10/55 8/649 4/7 کی ، ن ی  45/1 90/1 48/0 83/0 58/0 32/0 18

 78/25 3/544 3/9 کی ، ن ی  88/0 80/1 48/0 6/0 18/0 11/0 19

 58/0 1/616 0/8 کی ، هم 07/0 25/0 3/0 3/0 36/0 17/0 20

 48/31 2/580 7/8 کی ، ن ی  12/1 83/1 48/0 85/0 18/0 48/0 21

 85/62 7/599 3/8 کی ، ن ی  59/1 85/1 48/0 87/0 84/0 08/0 22

 64/8 1/605 2/8 ضیاس  46/0 60/1 4/0 3/0 18/0 08/0 23

 39/3 0/598 4/8 هم 22/0 30/1 2/0 25/0 36/0 07/0 24

 04/29 9/650 4/7 کی ، ن ی  91/0 85/1 48/0 60/0 18/0 11/0 25

 39/3 1/605 2/8 هم 22/0 30/1 2/0 25/0 36/0 09/0 26

 50/29 2/650 4/7 کی ، ن ی  92/0 87/1 48/0 60/0 18/0 11/0 27

 09/30 6/650 4/7 کی ، ن ی  93/0 65/1 48/0 76/0 18/0 27/0 28

 04/2 5/568 9/8 هم 17/0 30/1 2/0 25/0 18/0 07/0 29

 42/0 91/650 43/7 کی ، هم 05/0 25/0 3/0 3/0 18/0 08/0 30

 59/0 20/650 44/7 کی ، هم 07/0 25/0 3/0 3/0 36/0 06/0 31

 93/0 56/650 43/7 کی ، هم 09/0 25/0 3/0 3/0 84/0 10/0 32

 81/0 01/733 97/5 کی ، هم 10/0 25/0 3/0 3/0 98/0 49/12 33

 73/13 24/715 29/6 ضیاس  64/0 8/0 48/0 75/0 84/0 56/0 34

 28/11 96/844 99/3 ضیاس  57/0 8/0 48/0 60/0 78/0 74/5 35

 21/11 09/804 71/4 ضیاس  56/0 8/0 48/0 60/0 74/0 86/3 36

 52/6 98/812 55/4 هم 39/0 8/0 48/0 60/0 18/0 18/0 37

 29/15 12/740 85/5 ضیاس  69/0 8/0 48/0 87/0 84/0 59/0 38

 47/7 23/747 72/5 ضیاس  43/0 7/0 48/0 35/0 84/0 83/0 39

 04/6 15/676 98/6 هم 37/0 7/0 48/0 35/0 58/0 10/0 40

 65/8 28/882 33/3 ضیاس  49/0 8/0 48/0 35/0 84/0 11/0 41

 90/5 60/1166 00/0 ضیاس  51/0 7/0 48/0 60/0 84/0 12/0 42

 51/3 25/1209 00/0 هم 35/0 5/0 48/0 60/0 75/0 11/2 43

 43/3 49/1159 00/0 هم 36/0 5/0 48/0 60/0 78/0 13/2 44
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 EPMمدل  و های میدانی شاخص  مقادیر هدررفت خاک به روش .4جدول 

 واح  ةن ار
 ضااح؛

(km^2) 

EPM ض ل 

ton/ha/yr 

EPM ض ل 

ton 

   ضی ات،اا ناکص

ton/ha 

   ضی ات،اا ناکص
Ton 

1 92/0 26/37 24/3420 14/129 57/11852 

2 69/0 00/56 14/3862 71/105 36/7290 

3 45/0 63/49 20/2239 00/102 12/4602 

4 42/0 70/49 90/2070 35/147 41/6139 

5 25/0 47/52 85/1301 47/104 81/2591 

6 17/0 28/20 12/339 48/38 51/643 

7 19/0 85/55 96/1041 55/110 30/2062 

8 36/0 94/2 09/106 07/7 53/255 

9 28/0 59/2 96/72 07/0 47/199 

10 19/0 88/35 67/670 97/95 80/1793 

11 31/0 20/6 15/190 74/46 37/1434 

12 29/0 50/0 30/14 00/0 00/0 

13 14/0 39/3 16/47 07/7 51/98 

14 64/0 18/31 24/1986 46/124 62/7928 

15 39/0 00/6 17/236 62/54 47/2150 

16 30/0 03/2 77/61 07/7 75/214 

17 14/0 59/0 27/8 00/0 00/0 

18 32/0 10/55 44/1745 71/105 57/3348 

19 11/0 78/25 75/271 10/44 81/464 

20 17/0 58/0 81/9 00/0 00/0 

21 48/0 48/31 11/1514 05/135 32/6495 

22 08/0 85/62 49/488 35/147 19/1145 

23 08/0 64/8 59/72 82/51 15/435 

24 07/0 39/3 98/23 07/0 08/50 

25 11/0 04/29 65/316 43/40 92/440 

26 09/0 39/3 71/29 07/7 93/61 

27 11/0 50/29 14/315 43/40 95/431 

28 27/0 09/30 68/813 85/97 83/2645 

29 07/0 04/2 34/13 07/7 34/46 

30 08/0 42/0 38/3 00/0 00/0 

31 06/0 59/0 50/3 00/0 00/0 

32 10/0 93/0 11/9 00/0 00/0 
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 EPMمدل  و های میدانی شاخص  مقادیر هدررفت خاک به روش .4جدول 

 واح  ةن ار
 ضااح؛

(km^2) 

EPM ض ل 

ton/ha/yr 

EPM ض ل 

ton 

   ضی ات،اا ناکص

ton/ha 

   ضی ات،اا ناکص
Ton 

33 49/12 81/0 08/1013 00/0 00/0 

34 56/0 73/13 79/762 95/61 07/3441 

35 74/5 28/11 08/6478 54/21 40/12371 

36 86/3 21/11 72/4322 74/23 83/9155 

37 18/0 52/6 19/115 60/16 08/293 

38 59/0 29/15 51/904 80/47 05/2828 

39 83/0 47/7 70/623 90/10 11/910 

40 10/0 04/6 64/57 10/8 25/77 

41 11/0 65/8 53/96 80/9 43/109 

42 12/0 90/5 65/73 84/16 40/210 

43 11/2 51/3 12/743 54/5 96/1171 

44 13/2 43/3 59/730 04/7 22/1502 
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