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 دهیچک

سایشامروزه  سارات قابل خاك فر سانی تحمیل میتوجهی که به محیط به لحاظ خ ست و جوامع ان کند، به عنوان یک بحران زی
برآورد فرســایش  روش در این مطالعه با اســـتفاده از. رســـدبه نظر میضـــروري  مطالعه در این زمینه و شـــده  مطرح محیطی

SLEMSA  گیري تصمیمو مدلTOPSIS  کرخه پرداخته شده هايحوزهبه بررسی میزان فرسایش در حوزه رومشگان از زیر 
ـــت. در روش  ـــت :  SLEMSAاس ـــایش خاك تابع عوامل محیطی چون اقلیم، خاك، پوشـــش گیاهی و توپوگرافی اس فرس

Z = C. X. K که در آن ،Z ــالیانه هدر رفت ــده،  Kخاك،  میانگین س ــوده ش فاکتور  Cفاکتور توپوگرافی و  Xمیزان خاك فرس
که  دهدمینشان  SLEMSAثرترین عامل در هر مربع از تور) در مدل ؤثر (مؤ. نقشه پراکندگی عوامل مباشدمیمدیریت زراعی 

درصد  22) با F( پذیريسایشرثرترین عامل در فرسایش حوزه مورد مطالعه بوده و عامل قابلیت فؤدرصد م 77) با Sعامل شیب (
تن در هکتار در سال برآورد شده  667. مقدار کل هدر رفت خاك براي حوزه، باشدمیپذیري حوزه ثر در فرسایشؤدومین عامل م

ست. شان  TOPSISمدل  کارگیريبهنتایج  ا شگان نیز ن سایش حوزه روم ضعیت فر سی و که عامل توپوگرافی  دهدمیدر برر
 ،ثر بوده و نقش اصــلی را بر عهده دارد. همچنین بر اســاس این مدلؤر عوامل در فرســایش پذیري حوزه م(شــیب) بیش از ســای

رسایش را در برابر ف پذیريآسیبمیزان  ترینبیشمیزان شباهت به ایده آل مثبت)،  ترینبیشدر شمال حوزه (با  1 زیرحوزه شماره
شته و پس از آن به ترتیب  شیب موقعیت توپوگرافی ،. اندگرفتهقرار  3و  4، 2 هايزیرحوزهدا  باالي این مناطق ارتفاعات و میزان 

  یافته و نرخ فرسایش در این نواحی افزایش یابد.شود که میزان نفوذ آب کاهشموجب می
 

 : يدیکل يهاواژه
 ، حوزه رومشگانTOPSIS، مدل SLEMSAفرسایش، روش 
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Abstract 
The present study shows that very low erosion class (0.23 to 8 tons per hectare per year) 
Romeshgan watershed, most of the area to be included in the attrition levels low, medium, large 
and have too much. In general we can say the area is low to moderate ability erodible. SLEMSA 
model for estimating erosion, environmental conditions are examined. These factors in 
watershed erosion rates in different influence, its role in the model represent different values. 
Overlapping layers, rainfall, slope classes, geology, the land user, land type and Revealed that 
the maximum rate of erosion in areas with average precipitation of 600 mm, a range of plains 
and mountains of the terrace deposits and alluvial fans new and old, marl, limestone, siltstone, 
sandstone, conglomerate, and gypsum contains be. The slope factor, too, lands with slopes of 
25 to 45 percent are devoted to the highest degree of erosion. Results using TOPSIS model in 
the survey also shows that factor eroding Romeshgan basin topography (slope) over other 
factors, basin was effective in erodible and has a major role. This model is also based on 1 sub 
basins in the north basin (with the highest similarity to the positive ideal), have the greatest 
vulnerability to erosion, then the sub basins 2, 4 and 3 are located. The reason for this can be 
achieved over all the heights and slopes of the basins is below. Looking at the situation of 
erosion and geomorphologic factors in the basin, we knew that the geomorphologic unit surface 
area plain, erosion of geological factors (alluvial deposits, marl, gypsum, shale, etc.) and land 
and units geomorphologic other variables in the same mountain slope, geology and rainfall is 
higher. Given the importance of the erosion zone and listed the conditions subject to wear and 
perform the necessary actions to protect resources and prevent soil erosion and loss it is 
necessary.  
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 مقدمه -1
 یافتگیعهتوسفرسایش خاك یک فرایند پیچیده و خطر نافذ ژئومورفولوژیکی است و نرخ آن یک شاخص جامع براي ارزیابی درجه 

در کشــور ما موضــوع تخریب ســرزمین و .)1383،رود (اونق، نهتابی مدیریت زمینی کشــورها به شــمار می هايبرنامهو پایداري 
م، . موقعیت جغرافیایی، اقلیآیدمیپایداري منابع و توســعه پایدار کشــور به شــمار  تهدیدکنندهفرســایش آبی از عوامل اصــلی 

شده تا  راهبه هم شناختیزمینطبیعی و  هايویژگی سبب  سانی،  ي به طور بالقوه دارا ي آبخیز رومشگانحوزه هايخاكعوامل ان
شی از  ضی نا شند. امروزه کاهش منابع ار شته با ساینده دا سیت زیادي به عوامل فر سا سایش پذیري باالیی بوده و ح ضریب فر

سارات فراوان جانی و مالی را در پی دارد. طبق نظر بنت ساله خ سایش خاك هر  شرایط  معموالً، 1فر ستدر   300حدود  نخوردهد
شدمیسال طول  شکیل گردد،  مترمیلی 25تا  ک سطحی ت شکیلاین مقدار خاك  کهدرحالیخاك  به مراتب کمتر از خاك  شدهت

). به لحاظ اهمیت این موضوع در این مقاله سعی شده تا ضمن محاسبه نرخ 1388(مقصودي و همکاران،  باشدمیفرسایش یافته 
 حوزهدر بررسی میزان فرسایش  TOPSISگیري و مدل تصمیمSLEMSA اي بین مدل فرسایش فرسایش در منطقه ، مقایسه

تعددي ینه مطالعات بسیار مبندي سطوح فرسایشی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن انجام گیرد. در  این زمآبخیز رومشگان و  طبقه
ستفاده از مدل ست، که در ادامه به برخی از آنبا ا صورت گرفته ا سایش آبی  شد.هاي مختلف ارزیابی فر شاره خواهد  مدل  ها ها ا

SLEMSA سط  ایول شور ) 1978( 2براي اولین بار تو سایش در ک شد نتایج تحقیقات وي  زیمباوه براي ارزیابی نرخ فر ستفاده  ا
ـــان د مدل نش که این  خاك در اد  ظت  فا عه و ح طال بل قبولی براي م قا ـــتراتژي  ـــت این کشـــوراس ایول و  پس از آن .اس
ستوکینگ شمال آفریقا به کار بردند که نتایج قابل قبولی نیز از این مدل  ) 1982و1984(3ا سایش در  این مدل را براي ارزیابی فر

ــت آمد. آجوه ــی کاربر1997و همکاران ( 4به دس ــایش د مدل) به بررس ــه SLEMSA و USLEهاي برآورد فرس برداري در نقش
) کیفیت خطر فرسایش آبی در دشت مرطوب بنین را با 2002( 5اند. آتانداپتانسیل خطر  فرسایش در جنوب غرب نیجریه پرداخته

ستفاده از دو مدل  ست که مدل  SLEMSAو USLE ا شابه نتایج به د SLEMSAمورد ارزیابی قرار داده و نتیجه گرفته ا لیل ت
 به بررسی سه مدل ايمقالهدر  نیز )2003(6. اسورینصورت گرفته، انطباق بهتري با شرایط گرمسیري دارد هايطرحآن با نتایج 

USLE/RUSLE, SLEMSAدر) 1387( محمدي .، پرداخته و به اهمیت انتخاب مدل بر اســاس اثبات کیفیت آن معتقد اســت 
 که اندرســیده نتیجه این به قلجق، آبخیز حوزه موردي مطالعه SLEMSA روش به فرســایش برآورد عنوان تحت خود رســاله

 نبشیج انرژي و دارد قرار گیاهی پوشش و خاك فرسودگی قابلیت اول درجه در خطر پر هايکانون در فرسایش عامل تریناصلی
 .ندارند زیادي تأثیر شیب و باران

شی پورمحمدي سبه در): 1380( امل سه محا سایش ايمقای  این به SLEMSA و PSIAC روش به رود شلمان آبخیز حوزه در فر
سید نتیجه شی انرژي که ر  و گذاردیم جاي به حوزه سطح در خاك فرسایش شدت در را تأثیر ترینبیش زمین شیب و باران جنب
ست ترنزدیک واقعیت به SLEMSA مدل نتایج ساله در) : 1385( مروجی. ا سایش ارزیابی به اشر سوب و فر سل در ر  A2 پار
ستفاده با رودزاینده هايحوزهزیر از رودزاینده ست پرداخته SLEMSA مدل از ا سیده نتیجه این به و ا ست ر  مورد منطقه در که ا

صد 27/52 مطالعه سودگی قابلیت عامل در شی مهم عامل عنوان به فر سای صد 72/22 و منطقه در فر شی انرژي عامل در  به جنب
سایش در مهم عامل دومین عنوان ساله در) : 1370( بیگلو دارند. حاجی تأثیر منطقه خاك فر سوب برآورد عنوان تحت خود ر  از ر
ست نتیجه این به سفیدرود آبخیز حوزه در تجربی هايفرمول طریق  ابلق جواب حوزه زیر سه فقط حوزه زیر هفت از که یافت د
 . باشد بخشاطمینان تواندنمی حوزه این براي روش این و نیست قبولقابل جواب دیگر حوزهزیر چهار و دارد قبولی

1-Beent 

2-Elwell 

3-Stocking 

4-Igwe 

5-Attanda 

6-Svorin 
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  و روش مواد -2
 هاي عمومی منطقه مورد مطالعهگیموقعیت جغرافیایی و ویژ

ستان می ستان لر شت از ا ستان کوهد شهر شد. این محدوده در منطقه مورد مطالعه در جنوب غریی   38درجه و  47درجه تا  47با
ــعت دارد  1167دقیقه پهناي جغرافیایی بوده و  36درجه و  33دقیقه تا  13درجه و  33دقیقه درازاي جغرافیایی و  کیلومترمربع وس

دره شهر  حوزهآبخیز کوهدشت و از جنوب با  حوزهکرخه بوده، از شمال با  حوزههاي  حوزهزیررومشگان از  حوزه). 1(شکل شماره 
 باشد. در ارتباط است و شیب عمومی آن به سمت جنوب می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موقعیت جغرافیایی حوزه رومشگان -1شکل 

ــر، عوامل و  ايمجموعهبا توجه به اینکه عملکرد  ــایش  حوزهمحیط طبیعی مرتبط با هم در داخل  هايپدیدهاز عناص ــبب فرس س
بنابراین در این تحقیق با استفاده از روش سیستمی به موضوع فرسایش پرداخته شده است. براي این منظور  نخست مرز  شودمی

 هاآنر نمودن کمیت پذیبه و  تعیین ســپس مقدار عوامل تأثیرگذار در فرســایش، مورد مطالعه را مشــخص کرده  حوزهو محدوده 
ارش و بشناسی، نقشه همهاي شیب، پوشش گیاهی، سنگشده در این پژوهش نقشههاي تهیهاز جمله نقشهپرداخته شده است. 

 مساحت به توجه با را آبخیز حوزهانجام شده است. در ادامه  GIS افزارباشد که با استفاده از نرمسایر عوامل مؤثر در این مدل می
ــیم)  کیلومترمربع 16( لومتریک 4*4کوچک مربعات به 1:  50000 معین اسیمق با آن ــدهتقس ــی مراحل تمام و ش  وضــعیت بررس

اســتفاده  TOPSISپس از آن به منظور تأیید نتایج این مدل از مدل . اســت صــورت گرفته مربعات نیا از یک هر در یشــیفرســا
ه ک یس شاخصیاین ماتر در. است شاخص n و گزینه mشامله کندیکارزیابی م را یمیس تصمیماتر نیز TOPSISگردید. روش 

سود و )جنبه مثبت(یشینواخت افزایکطورت بهیمطلوب يدارا صی  شاخص  شاکنواخت یکطورت بهیمطلوب يه داراکشاخ جنبه (یه
ست، )یمنف شدنه مییشاخص هز ا شده در این، هر عالوه بر .با صم ماتریس نتیجه اظهار ست  يه پارامترکم یت شد، الزم ا  یمّکبا

 رندهگیتصمیم سوي از هاوزن از ايمجموعه نیست، برخوردار یکسانی اهمیت از گیرندهبراي تصمیم هاه شاخصکاز آنجا  و .شود
ــودمی ارائه ــولی این مدل، راه حل ایده. ش  ايکند به طور کلی گزینه بهینه، گزینهآل منفی را تعریف میآل مثبت و ایدهمنطق اص
س شد. (آل و درعینت که کمترین فاصله از راه حل ایدها شته با ). از دیگر Sheng,2002حال دورترین فاصله از راه حل منفی را دا

ها در این مدل هاي جبرانی قرار دارد به این مفهوم که مبادله بین شـــاخصهاي این تکنیک این اســـت که در گروه روشویژگی
 ).Wang, 1981مجاز است (
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 جینتا -3
 :SLEMSAبررسی وضعیت فرسایش حوزه مورد مطالعه به روش 

 یطیروابط مهم مح ايپارهگر، بر  یدیکو ساده با  یاساس هايدادهق یضمن تلف این است که SLEMSAهاي مهم مدل از ویژگی
ــش گ ویژه به ــای، ریاهیروابط پوش ــاخط یابیبه ارز SLEMSA اگر چه در مدلدارد.  تأکید یندگیزش باران و فرس ش یرات فرس

س یک یمفهوم راهبرد و حفاظت یول شودمیمبادرت  سا یع از خطرات احتمالیمنطقه و ست، اعداد نهایش نیفر ستتر ا  ییز در آن م
صله در ا ساین مدل مبیحا ست و به تن در هین خطرات فر سال بکش ا ان تحت عنو هاییارزیابین ی، واحد چنشودمیان یتار در 

 ) 1375(رامشت ،شود می گذارينام "شین خطرات فرسایواحد تخم"
 :SLEMSAثر در مدل ؤمحاسبه عوامل م

 زیر است : انتخابی به روشثر در مدل ؤو رقومی کردن هر یک از عوامل م گیرياندازه
 :) Xعامل توپوگرافی ( -1

ضریب توپوگرافی ( شیب دامنه ( )Xبراي تعیین میزان   گیرياندازه) براي هر یک از مربعات تور باید L) و طول دامنه(Sدو فاکتور 
 . شودمیمحاسبه  Xو سپس مقدار رقومی 

X                                                                                     )    1معادله ( = L0/5 (0.76+0.53 S+0.076 S2 ) 
25.65

 

 منطقه شیب نقشه- 2 شکل

شم شکل  صفر تا حدود 2اره (با توجه به  شیب  2شود. حدود درصد دیده می 80) در منطقه 
3
صفر تا  حوزه  شیب بین  درصد  30از 

 شود.براي هر یک از مربعات محاسبه می )X()میزان  1برخوردار است. با محاسبه طول دامنه و درصد شیب و با استفاده از معادله (
 
 ) :Kخاك ( ایش پذیريفرس قابلیت وعامل فرسایندگی  -2

سبه میزان  س Kبراي محا شی باران ( )Fخاك( ایش پذیريباید دو عامل قابلیت فر سبه کرد.Eو انرژي جنب سبه  ) را محا براي محا
 و ســپس شــده ترســیمنقشــه هم بارش باران منطقه  ،) ابتدا با اســتفاده از معادله گرادیان بارش و ارتفاعEانرژي جنبشــی باران (

سط بارندگی در هر  ستفاده از آن و تعیین اقلیم منطقه متو شده که با ا شی ب توانمییک از مربعات تور برآورد  اران را انرژي جنب
      (Igwe,1997) گرددمیمحاسبه کرد .در این منطقه انرژي جنبشی با توجه به رابطه زیر در هر یک از مربعات تور محاسبه 

            E=18/846×P                                                                                                                ) 2معادله(     
ــکل ( ــان می3ش ــت به طرف قله ارتفاعات افزایش میمیلی 750تا  300بین  حوزهدهد که بارش ) نش ــت که از دش یابد. متر اس

ساالنه  ستفاده از معادله(متر میمیلی 550حدود  حوزهمیانگین بارش  شد که با توجه به میزان بارندگی و با ا شی بر 2با ) انرژي جنب
 شود.حسب درصد وزنی براي هر یک از مربعات محاسبه می
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 بارش نقشه -3 شکل

 ) :Fخاك( ایش پذیريمحاسبه قابلیت فرس
شرا Fن روش یدر ا سب  ضدر ار یت اعمالیریو نوع مد یط محلیبر ح سبه  یا صورت یبه ا شودمیمحا  1ا ین عدد یمترکه کن 
به  10هستند و رقم  یمطلوب يرینفوذپذ يه داراک هاییزمین يبرا 7دارند و رقم  یمکار یبس يداریه پاک یکسود هايخاك يبرا

 7از  تواندمی ياربرکآن شده باشد و بر حسب نوع ایش پذیري ت فرسیر قابلییت منجر به تغیریه عامل مدکاختصاص دارد  یاراض
 ) .1375(رامشت ،  شودمیاستفاده از فرمول زیر محاسبه  بامیزان خاك فرسایش یافته  ) kند . مقدار (کر ییتغ 10تا 

K                     )                                      3معادله( = exp [(0.4661 + 0.7663 f)  × (LnE + 2.884 − 8f)] 
شوند. تله زنگ، شهبازان، کشکان، امیران، بختیاري، گچساران، آقا جاري و گروه بنگستان در منطقه دیده میسازندهاي آسماري، 

اي جدید و قدیم، آهک، هاي کوهپایهافکنهباشــد. ذخایر تراســی و مخروطشــناســی، منطقه داراي تنوع زیادي میاز لحاظ ســنگ
  هستند. حوزهشناسی در هاي زمینسترین جنسنگ، کنگلومرا، مارن، شیل و شیست مهمماسه

 
 ):cعامل پوشش گیاهی(  -3

شش گیاهی  شاخص پو سبه i(عددي که به عنوان  شابه تعمیم داد. توانمیرا  شودمی) براي هر ناحیه محا سایر نواحی م در  به 
شی  SLEMSAمدل  سای ست  شبکه درچون مبناي کار ارزیابی خطرات فر شه ا ) i( برابر با میانگین) iنهایی ( ارزش بایدتور نق

سبه ( شود.پس از محا ) ،که در iهاي موجود در هر مربع منظور 
ــطالح به آن انرژي آزاد ــده گفته  اص ــودمیش توجه به  با و ش

 به c کمیت ومقدار  ،آن با تطبیق ) و4(شـــکل شـــمارهنمودار 
ـــت یدمی دس  c)، مقدار i. ســـپس براي هر یک از مقادیر (آ

ــبه  ضــرب نمودن نســبت هر یک از پس از  نهایت در ومحاس
ــی  ــش ــل جمع  ،آن الگو c مقدار درالگوهاي پوش را  هاآنحاص

  قرار داد. هاشبکهبراي هر یک از c  معادل مقدار نهایی
 

 دو در فصلی انرژي متوسط و ساالنه باران متوسط رابطه -4شکل 
 )1375 رامشت،( بارندگی تیپ

پا فاده از فرمولیدر  با اســـت Z ان،  = C. X. K  زان خطر یم
سا سبه یفر  ياعداد تواندمین روش یدر واقع ا شود.میش محا
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شان دهد  سا یابیم به ارزیه بتوانکرا به ما ن شته از  )Gregory, 2004( مین مناطق بپردازیدر هر منطقه و ب یشیخطرات فر . گذ
ـــازدمیان را فراهم کن امیا یمحل يرهایمتغ یابیارز يریارگکن بیا  خطرات یابیخاص به ارز يمتدلوژ یک چوبه چهاره در ک س

سا س یکدر  یشیفر سبتاً و سا ییشگویا پی یابیشرفته ارزیپ یکنکم و تیع مبادرت ورزیمنطقه ن را  یراه كخا شیخطرات فر
ن یم و ایریار بگک، بکندمیق یگر تلفیدیکش را با یثر در فرســـاؤم يتورهاکگر فاید هايمدلم یتا بتوان دهدمیما قرار  يفراســـو

  ).1375 ه قبالً صورت گرفته است (رامشت،کاست  ايساده يارهاکنسبت به  یار مطلوبیشرفت بسیپ
 

 تحلیل آنتجزیه و و  حوزهتهیه نقشه خطرات فرسایشی در 
سا پهنه بنديه نقشه یته جهت سپس در یک هرت صاش منطقه ابتدا مختیفر شد.  س یک از مربعات تور مشخص  تون جدول در 

ـــایش)  Z(عرض جغرافیایی) و در ســـتون ســـوم مقدار  Yســـتون دوم مقدار  در و(طول جغرافیایی)  Xاول مقدار  (میزان فرس
سبه ستفاده از ابزار تهیه می Excelرا که در محیط ن جدول یا هايداده گیرد،میقرار  شدهمحا  GISوارد محیط  Xtoolsشود با ا

شهیابی کردن آنکرده و با میان سا نرخ يها نق سایش، کانونشییفر سایش و پهنه بندي فر سم می  هاي فر ضعیت که و شودر
از اراضی منطقه بیشتر تحت تأثیر  درصد  77حدود که  دهدمینشان  دهند. نتایج مطالعاترومشگان را نشان می حوزهفرسایشی 

 يایش پذیرت فرسیقابلآن  دارد،  پس از حوزهفرسایش یافته و این عامل نقش اصلی را در هدر رفت خاك  )S( نیب زمیشعامل 
البته تمام عوامل مورد بررسی در مدل در . هاي بعدي قرار دارنددر رده درصد 1با  )E( انرژي جنبشی بارانو درصد 12) باF( خاك

شته و در اینجا تنها به تأثیرگذارترین عامل در هر قسمت (مربع) از  ست. و عدم حضور  حوزهفرسایش منطقه نقش دا شاره شده ا ا
ــی ( ــور جزئی Cعامل مدیریت اراض ــی باران) و حض ــه پراکندگی عوامل به معناي مؤثر نبودن آن )E( انرژي جنبش ها در در نقش

سایش پذیري  شه  حوزهفر شته و با توجه به نق شی به عنوان موثرترین عامل نقش دا سای شیب در تمام طبقات فر ست. عامل  نی
شه کانونپراکندگی عوامل  شیب مهمو نق ساحت  و هم از نظر مقدار خاك از دست رفته عامل  شی هم از نظر م سای ن تریهاي فر

شمار می سایش باال به عنوان مؤثرترین عامل دخالت عامل به  سایش پذیري در مناطق با مقدار فر آید. همچنین عامل قابلیت فر
سایش دیده می شی وعام شود.کننده در فر شرایشش گپو ل انرژي جنب که  این ودوجمی با یط توپوگرافی و اقلیاهی با توجه به 

ــوعدر اهمیت زیادي  ــا موض ــطوحی از  .گیردمیبعدي قرار  هايرتبهدارند در  حوزه شیفرس ــش گ حوزهس اهی کم و یکه از پوش
ه پوشش مقابل سطوحی ک ش را دارد و دریزان فرسایم بیشترینبرخوردار است  انرژي جنبشی باالا منطقه سنگالخی و یپراکنده 

ن است که ت آی. اما واقعبرخوردارندش یزان فرساین میاست از کمتر متوسط هاآندر  انرژِي جنبشیمتراکمی دارند و  نسبتاًاهی یگ
شش گ شمند و پنهان خود را در تعیپو ساییاهی همچنان نقش ارز ستین نکته بیش خاك بر عهده دارد این نرخ فر که  انگر آن ا
ن عوامل یکه ا هاییروشمتفاوتی را نسبت به  کامالًج یش به صورت منفرد و جداگانه نتایل در فرسایبررسی عوامل دخمطالعه و 

زان یجهت بر آورد م SLEMSAخواهد داشــت. با توجه به عوامل مورد اســتفاده در مدل  کنند،میک مجموعه بررســی یرا در 
سا سبتاًج ینتا تواندمین مدل یش خاك ایفر ست رفتهزان خاك یرا در برآورد م حییصح ن سطوح گوناگون ارائه دهد تا در  از د در 

 م.یرانه را به انجام برسانیشگیم اقدامات پیش بتوانیبا استفاده از نقشه خطرات فرسا نیازهنگام 
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 هکتار در تن حسب بر فرسایش نرخ -5 شکل

 نقشه پهنه بندي سطوح فرسایشی - 6شکل 

شه  سی بر روي نق سایشبا برر سایاز نظر اولو پنج طبقه) منطقه مورد مطالعه به 5شکل ( نرخ فر سیت خطرات فر شده یشی تق م 
 زیاد.  خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و اند از طبقه با نرخ فرسایشی خیلیاین پنج طبقه عبارت. )6(شکل است

 
 رومشگان جهت بررسی وضعیت فرسایش بر روي حوزه TOPSISپیاده کردن مدل 

سایش  سئله فر صمیم (ماتریس خام) م شیب  حوزهماتریس ت صعودي و نزولی پارامترها ( رومشگان بعد از کمی کردن، تعیین روند 
ــتر بودن  گذاريارزشدر بحث توپوگرافی) و  ــان هاآنمقادیري که کمتر یا بیش ــت (مثل بارش میزان اهمیت دهندهنش ــان نیس ش

 :باشدمی)، به شکل زیر حوزه
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 فرسایش حوزه رومشگان عوامل موثربراي  ماتریس تصمیم :1جدول 

 زراعت اقلیم خاك توپوگرافی هازیرحوزه
1 8 3 7 5 
2 5 5 6 3 
3 4 4 4 7 
5 3 6 5 9 

 24 22 18 20 جمع
 

ها حوزهباشـــند و زیرمی SLEMSAشـــده در ماتریس تصـــمیم همان پارامترهاي مورد بحث در روش پارامترهاي در نظر گرفته
اند. امتیازي که هر منطقه براي هر پارامتر گرفته اســت بر به وجود آمده TOPSIS) نیز براي بررســی دقیق تر در روش 7(شــکل

سایش  صورت گرفته در روش برآورد فر سبات  شد.می SLEMSAطبق محا صمیم،  تربزرگاعداد  با شاندر ماتریس ت  دهندهن
 . است حوزهاهمیت بیشتر پارامترها در فرسایش 

 

 حوزه رومشگان يهانقشه زیرحوزه -7شکل 

  )هامقیاسبعد سازي نرمال کردن ماتریس تصمیم (بی
شامل بی مقیاس (بی بعد) کردن  ست. به این ترتیب که هر کدام از مقادیر بر  هايمقیاساین مرحله  صمیم ا موجود در ماتریس ت

 .شودمیاندازه (جمع) بردار مربوط به همان شاخص (معیار، عامل، فاکتور) تقسیم 
 

 ماتریس نرمال شده :2جدول 

 زراعت اقلیم خاك توپوگرافی هازیرحوزه
1 0,4 0,166667 0,318182 0,208333 
2 0,25 0,2777778 0,272727 0,125 
3 0,2 0,222222 0,181818 0,291667 
5 0,15 0,333333 0,227273 0375 
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  بی بعد وزین) سماتریس تصمیم (تشکیل ماتری دهیوزن 
 این در شود.تعیین میمقایسه عوامل با هم و ترسیم ماتریس مقایسه زوجی  ابراي تشکیل ماتریس بی بعد وزین وزن پارامترها ب

براي این کار عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح باالتر به صورت زوجی  .شودمی انیب فاکتورها اهمیت مرحله
(که در این تحقیق براي مقایسه یک ماتریس  Kدر  K. مقایسه زوجی در یک ماتریس گرددمیمحاسبه  هاآنمقایسه شده و وزن 

ه در (ستون بردار ویژشود می، وزن نهایی هر گزینه مشخص هاوزن. سپس با تلفیق این )وزن نسبی( شودمیاست) انجام  4در  4
ها داده شده است نیز بر اساس محاسبات صورت گرفته در ها به آنهایی که در این جا براي مقایسه زوجی پارامتروزن ).3جدول 
  باشد.) میحوزه(نقشه پراکندگی عوامل مؤثر در فرسایش SLEMSA مدل 

  
 در ماتریس مقایسه زوجی هاوزنتلفیق  -3جدول 

 بردار ویژه زراعت اقلیم خاك توپوگرافی عامل
 0,557892 0,4375 0,535714 0,661765 0,596591 توپوگرافی

 0,263345 0,3125 0,321429 0,220588 0,198864 خاك
 0,121873 0,1875 0,107143 0,073529 0,119318 اقلیم

 0,05689 0,0625 0,035714 0,044118 0,085227 زراعت
 

 ماتریس بی بعد وزین -4جدول 

 زراعت اقلیم خاك توپوگرافی هازیرحوزه
1 0,223157 0,43891 0,038778 0,011852 
2 0,139473 0,073151 0,033238 0,007111 
3 0,111578 0,058521 0,022159 0,016593 
5 0,083684 0,087782 0,027698 0,021334 

 

  حل ایده آل مثبت و ایده آل منفی تعیین راه
یري گتصـــمیممســـئله مورد مطالعه و نوع رابطه آنها با پارامترها به مقادیر توجه با براي به دســـت آوردن ایده آل مثبت و منفی 

ــتقیم در می ــود. در حالت رابطه مس ــینه آل مثبت تعیین ایدهش ده آل منفی راي ایدر ماتریس بی بعد وزین پیدا کرده و بمقدار بیش
 .شودمیمینیمم را. در غیر این صورت برعکس عمل 

 
 ایده آل مثبت و منفی -5جدول 

 0,021334 0,038778 0,087782 0,223157 ایده آل مثبت

 0,007111 0,022159 0,043891 0,083684 ایده آل منفی

 
  مثبت و منفی محاسبه میزان فاصله از ایده آل

ــله از ایده آل مثبت، تک تک  ــت آوردن فاص  2وزین منهاي ایده آل مثبت نموده و به توان  نرمالماتریس  هايدرایهبراي به دس
سانیممی ساب کرده و در مرحله آخر از  هاآنسپس مجموع  ر صله از ایده آل گیریممیجذر  هاآنرا ح ست آوردن فا . براي به د

  .)1381اصغرپور،( مکنیمیمنفی نیز به همین گونه عمل 
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 : میزان فاصله از ایده آل مثبت6جدول 

 میزان فاصله جمع زراعت اقلیم خاك توپوگرافی هازیرحوزه
1 0,0000 0,0019 0,0000 0,0001 0,0020 0,0449 
2 0,0070 0,0002 0,0000 0,0002 0,0075 0,0863 
3 0,0124 0,0009 0,0003 0,0000 0,0136 0,1166 
5 0,0195 0,0000 0,0001 0,0000 0,0196 0,1399 

 
 : میزان فاصله از ایده آل منفی7جدول 

 میزان فاصله جمع زراعت اقلیم خاك توپوگرافی هازیرحوزه
1 0,019453 0,000000 0,000276 0,000022 0,019751 0,140540 
2 0,003112 0,000856 0,000123 0,000000 0,004091 0,063964 
3 0,000778 0,000214 0,000000 0,000090 0,001082 0,032895 
5 0,000000 0,001926 0,000031 0,000202 0,002159 0,046469 

 
  ی نسبی) به راه حل ایده آل مثبتمحاسبه میزان شباهت (نزدیک

صله از ایده آل مثبت و منفی  صله از ایده آل منفی را بر جمع فا شباهت به راه حل ایده آل مثبت، فا ست آوردن میزان  جهت به د
 توانمی هاآن نزولی ترتیب اساس بر مثبت، آل ایده حل راه به هاگزینه نزدیکی میزان محاسبه از ). پس 8(جدول  کنیممیتقسیم 
 آن از پس و داشته پذیري فرسایش براي را حساسیت ترینبیش 1 شماره حوزهزیر ،7 جدول به توجه با. دکر بنديرتبه را هاگزینه

  گیرند.می قرار 3 و 4 ،2 ها شمارهحوزهزیر ترتیب به
 

 : محاسبه میزان شباهت (نزدیکی نسبی) به راه حل ایده آل مثبت8جدول شماره  

 ایده آل مثبت راه حل میزان شباهت به هازیرحوزه
1 0,757859 

2 0,425639 

3 0,219982 

4 0,249322 

 گیرينتیجه -4
ترین بیش تن در هکتار در سال) در حوزه آبخیز  رومشگان، 8تا  23/0دهد که طبقه فرسایشی خیلی کم ( بررسی حاضر  نشان می

شامل می سعت را  سط، زیاد و خیلی زیاد قرار دارند. به طور کلی میو شی کم، ، متو سای ت توان گفشود و پس از آن طبقات فر
ست. سایش پذیري کم تا متوسطی ا سایش  TOPSISنتایج به کارگیري مدل  منطقه داراي قابلیت فر سی وضعیت فر  حوزهدر برر

لی را موثر بوده و نقش اص حوزهتوپوگرافی (شیب) بیش از سایر عوامل در فرسایش پذیري  که عامل دهدمیرومشگان نیز نشان 
ــاس این مدل  ــماره حوزهزیربر عهده دارد. همچنین بر اس ــمال  1 ش ــباهت به ایده آل مثبت)،  ترینبیش(با  حوزهدر ش میزان ش

شترین سیبمیزان  بی شته و پس از آن به ترت پذیريآ شماره حوزهزیریب در برابر فرسایش را دا . دلیل اندگرفتهقرار  3و  4، 2 هاي 
 شده باشد. هاحوزهزیرحاصل وضعیت ارتفاعات و میزان شیب  تواندمیاین امر بیش از همه 
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سطح  سایش و عوامل موثر در  ضعیت فر سطح واحد ژئومورفولوژیکی ، متوجه میحوزهبا نگاه ژئومورفولوژیکی به و شویم که در 
(رسوبات آبرفتی، مارن، ژیپس، شیل و ...) و کاربري اراضی و در واحدهاي  شناسینقش فرسایشی عوامل زمین دشت در منطقه،

عیت شناسی و بارندگی بیشتر است. با توجه به وضژئومورفولوژیکی دیگر به خصوص واحد کوهستان نقش متغیرهاي شیب، زمین
ع خاك منطقه و پیشگیري از فرسایش و هدر رفت آن الزم و ضروري فرسایشی منطقه لزوم اقدامات الزم در جهت حفاظت از مناب
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