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  چکیده

آبخیـز پوراحمـدي     در برآورد فرسایش و رسوب در حوزه MPSIACو  EPMپژوهش حاضر به منظور مقایسه دو مدل 

بخشی از اطالعات مورد نیاز این پژوهش در زمینه ویژگیهـاي طبیعـی حـوزه آبخیـز     . قع در استان هرمزگان انجام شدوا

بخشی دیگر نیز از طریـق پـردازش تصـاویر    . مذکور، از طریق مطالعات جامع آبخیزداري این حوزه آبخیز تأمین گردید

با محاسبه فاکتورهـاي مـورد   . بدست آمد GISو  RS هاي مشترك یاز توانای نیاز با استفاده  هاي موردرقومی و تهیه نقشه

، میـزان  MPSIACدر مـدل  . از این دو مدل برآورد گردید میزان فرسایش با استفاده  MPSIACو  EPMنیاز در دو مدل 

ایـن در حـالی اسـت کـه     . برآورد گردید M³/KM²/y (03 /616(و رسوب ویژه  72/1903) M³/KM²/y(فرسایش ویژه 

) M³/KM²/y(و  5/1093) M³/KM²/y(بـه ترتیـب    ،EPM ان فرسایش ویژه و رسوب ویژه کل حوزه آبخیز در مـدل میز

با هم انطباق خوبی دارند ولـی   MPSIACو  EPM ها مدلنتایج نشان داد که در بعضی از زیرحوزه. برآورد شد8/1015

  . باشد طمینان کمتري برخوردار میاز ا MPSIAC در مناطق با فرسایش باال نسبت به مدل EPMنتایج مدل 

  :کلمات کلیدي

  احمدي، سیستم اطالعات جغرافیایی حوزه آبخیز پور ،MPSIAC مدل ،EPM سنجش ازدور، مدل
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Abstract 
This study used the MPSIAC and EPM models as a comparison to estimate erosion and sediment in 

the Poorahmadi Watershed Basin. Required data regarding the natural characteristics of studying 

the watershed basin was provided from comprehensive studies of this in addition to digital image 

processing and preparation ofthe required maps using the joint capabilities of RS and GIS. By using 

the required factors, the amount of erosion was calculated in both the MPSIAC and EPM models. In 

the MPSIAC model, erosion was calculated to be 1903.72 m3/km2/y, whereas sediment was 

calculated as 616.03 m³/km²/y. However, the rate of erosion in the EPM model was estimated to be 

1093.5 m³/km²/y and for sediment, it was 1015.8 m³/km²/y. The results showed that in some sub-

basins there was good correlation between the MPSIAC and EPMmodels,however in areas with 

high erosion the EPM model has less certainty than the MPSIAC model.  
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  مقدمه

هاي حفاظت خاك و تعیین روشـهاي   ارزیابی و برآورد حجم کل میزان تولید رسوب ساالنه، به منظور اجراي برنامه

هـاي   ههزینه بودن احداث ایستگاربه دلیل پ). 1385رفاهی، (زایی، ضرورت دارد  مبارزه با فرسایش و کاهش رسوب

هـاي  ها بوده و در تعـداد قابـل تـوجهی از حـوزه     ایران فاقد این ایستگاه  هاي آبخیزسنجی، بسیاري از حوزه رسوب

باشند، با توجه به پایین بودن تعداد سالهاي آمـاري انـدازه گرفتـه شـده و     سنجی می آبخیز که داراي ایستگاه رسوب

بـراي ارزیـابی و بـرآورد فرسـایش و تولیـد رسـوب الزم اسـت         هاي تجربیاز روش دقت پایین این آمار، استفاده 

هاي تجربی در نظر گرفتن تعدادي از عوامل مهـم کـه در فرسـایش خـاك     اساس مدل). 1383 رزمجو و همکاران،(

در ). 1385احمـدي،  (دهنـد   گیري تجربی مدل را ارائه مـی  اي و اندازه باشد و بر مبناي روشهاي مشاهده مؤثرند، می

در اکثـر مـوارد    اسـت کـه تقریبـا    مطالعات زیادي در ایران انجام شده  MPSIAC1خصوص  لهاي تجربی بهمورد مد

و در آن تأثیر نُـه عامـل را در فرسـایش و رسـوب مـورد      ) 1387 دوست، طیاري و ایران(است  تأیید و توصیه شده 

  ). 1385فرجی و همکاران، (دهد  ارزیابی قرار می

ــدل   ــذکور از م ــدل م 2پــس از م
EPM  ــازمان ــادي توســط س ــتفاده زی ــز اس ــه   نی ــف صــورت گرفت هــاي مختل

رفـاهی و نعمتـی،   (اسـت   مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه     پسـیاك و در ایران نیز پس از مدل  (Gavrilovic,1988)است 

به تخمین فرسایش در حوزه آبخیز بقره واقع در تربت حیدریـه بـا اسـتفاده از    ) 2011(احمدي و همکاران ). 1372

در نهایـت  . استفاده نمودنـد  GIS پرداختند و بدین منظور از روش ژئومورفولوژیکی و EPMو  MPSIACل دو مد

در کالس فرسایش متوسط قرار  EPMدر کالس فرسایش کم و در مدل  MPSIACاین حوزه آبخیز بر اساس مدل 

و رسوب در حـوزه   در تخمین فرسایش خاك EPMو  MPSIACبه مقایسه کارایی دو مدل ) 2010(امیري  .گرفت

درون واحــدهاي  EPMو  MPSIACهـاي  نتـایج مقایســه آمـاري فرسـایش در مـدل    . آبخیـز قـره آغـاچ پرداخـت    

داري بـین تخمـین فرسـایش در مـدل     گیري فرسایش واقعی نشان داد که تفـاوت معنـی  هیدرولوژیکی توسط اندازه

MPSIAC  خمین فرسـایش در مـدل   اما ت. وجود ندارد% 5و % 1و میزان واقعی فرسایش در سطحEPM   در سـطح

و نیـز   EPMوي بیان نمود که بدلیل عدم وجـود سـطوح انطبـاق کامـل در مـدل      . داري را دارا بودتفاوت معنی% 5

  . از کارایی بهتري برخوردار است MPSIACتوان نتیجه گرفت که مدل ماهیت این مدل، می

کور در زیرحوزه سزار واقع در حوزه آبخیز سد دز به مقایسه دو مدل مذ) 2010(همچنین خدابخش و همکاران 
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در هـر  . مورد بررسی قرار گرفت GISدر محیط  EPMو  MPSIACمقادیر پارامترهاي اصلی در دو مدل . پرداختند

هاي پتانسیل فرسایش بسیار شـدید قـرار گرفـت کـه داراي سـازندهاي      منطقه مورد مطالعه در کالس% 80دو مدل 

. بندي براي رسوب ساالنه و پتانسیل رسوب استفاده شـد همچنین از روش خوشه. ان استگورپی و گچسار -پابده

  . معتبرتر دانسته شد MPSIACها متغیر است و در مجموع نتایج مدل نتایج حاکی از آن بود که مرز کالس

ایـن   در حوزه آبخیز پگـاه سـرخ گتونـد بـه      MPSIACو  EPMدر مقایسه دو مدل ) 1387(رنگزن و همکاران 

  قابـل اطمینـان   MPSIACانـدازه مـدل    براي شناسایی مناطق داراي فرسایش بـاال بـه    EPMنتیجه رسیدند که مدل 

احمـدي  آبخیز بابـا  در حوزه  EPM و MPSIACهاي تجربی  از مدل با استفاده ) 1385(فرجی و همکاران . باشدنمی

راسـتگو و  . تـر اسـت   قابـل قبـول   EPMروش  در مقایسـه بـا   MPSIACاین نتیجه رسیدند که روش  خوزستان به 

در برآورد فرسایش و رسوب حوزه آبخیز تنـگ کنشـت اسـتفاده     MPSIACو  EPM يها از مدل )1385(همکاران

همچنین بیات و . کند ارائه می EPMنتایج بهتري را نسبت به مدل  MPSIACاین نتیجه رسیدند که مدل  نموده و به 

ایـن نتیجـه     مورد مقایسه قـرار داده و بـه   EPMدر حوزه آبخیز طالقان با مدل  را MPSIACمدل ) 1380(همکاران 

است کـه در آن   انجام داده  نیز تحقیقاتی ) 2001(در این زمینه تنگستانی. کارائی باالتري دارد MPSIACرسیدند که 

در آن بـه دقـت    در برآورد فرسایش و رسوب استفاده شـده اسـت و   GISهاي مشترك سنجش از دور و  از توانایی

هـاي   حوزه آبخیز پوراحمدي واقع در استان هرمزگان یکی از سرشاخه. اشاره شده است MPSIACقابل قبول مدل 

باشد و با توجه به وضعیت رسـوب در سـد شـمیل، آگـاهی از میـزان فرسـایش و رسـوب در         اصلی سد شمیل می

کنترل فرسایش و در نتیجه کاهش رسـوب وارده بـه   هایی براي پیشگیري و باالدست این سد به منظور ارائه راه حل

بـا توجـه بـه کـاربرد گسـترده دو مـدل       . رسـد ري بـه نظـر مـی   الزم و ضرو) حوزه آبخیز مورد مطالعه( سد شمیل

MPSIAC  وEPM برآورد و تخمین فرسایش و رسـوب در کشـور ایـران     در مطالعات صورت گرفته در خصوص

در پژوهش حاضر نیز براي برآورد فرسـایش   نمایند؛ لذاها توصیه میسایر مدل که استفاده از این دو مدل را بیش از

بـا توجـه بـه آنچـه ذکـر شـد،       . بهره گرفته شد EPMو  MPSIACو رسوب درحوزه آبخیز پوراحمدي از دو مدل 

  :پژوهش حاضر با دو هدف زیر انجام شد

 EPMو  MPSIACهاي ز مدلبرآورد فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز پوراحمدي با استفاده ا -1

  در برآورد فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز پوراحمدي EPMو  MPSIACمقایسه کارایی دو مدل  -2
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  هامواد و روش 

  منطقه مورد مطالعه

حوزه آبخیز پوراحمدي از نظر موقعیت نسبی در شمال استان هرمزگان و شهرستان بنـدرعباس و از نظـر موقعیـت    

عـرض شـمالی    28° 05´تا  27° 57´طول شرقی و  56° 52´تا  56° 45´ختصات جغرافیایی ریاضی در محدوده م

متر و حداقل ارتفاع آن  2182حداکثر ارتفاع آن . هکتار است 89/10110مساحت این حوزه آبخیز . است  واقع شده

  . دهد ان نشان میموقعیت حوزه آبخیز پوراحمدي را در پهنه کشور و استان هرمزگ) 1(شکل . باشد متر می 682

 

  
  ي حوزه آبخیز پوراحمدي و موقعیت آن در استان هرمزگانتصویر نقشه پایه -1شکل

آوران مبـین،  مهندسـین مشـاور کشـت   ( باشـد  متر مـی میلی 9/301ساله بارندگی در این حوزه آبخیز  28میانگین 

هـاي بزرگـی   و در مجاورت گسـل  شناسی فعال این حوزه آبخیز در حد فاصل چند زون تکتونیکی و زمین). 1384

هـاي زون مکـران قـرار    سـیرجان، گسـل   -هاي کمربند تکتونیکی سنندجهمچون گسل زندان یا گسل میناب، گسل

مهندسین مشـاور کشـت   (دگرگونی و رسوبی متعددي در آن وجود دارد  هاي آذرین، است و بنابراین رخساره گرفته 

هـا  پستی و بلندي و الگوي زهکشی، و تراکم آبراهـه  شیب، ي بر اساسپوراحمد  حوزه آبخیز ). 1384آوران مبین، 
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 ). 2شکل(شود  زیرحوزه تقسیم می 13به 

 

 
  ي تقسیم بندي حوزه آبخیز به واحدهاي هیدرولوژیکتصویر نقشه -2شکل

  EPMو  MPSIACهاي هاي مورد نیاز در مدلتهیه داده

شناسـی در  هـاي زمـین   نقشه ،1:50000برداري در مقیاس نقشه هاي توپوگرافی رقومی سازمان در این پژوهش، نقشه

هاي موضـوعی از منطقـه   که توسط سازمان زمین شناسی و معادن کشور منتشر شده است، نقشه 1:100000مقیاس 

 +Landsat ETMاز سنجنده   اي محدوده مورد مطالعه و تصویر ماهواره پوشش گیاهی شناسی،خاك هايشامل نقشه

سنجی مناطق مجاور حوزه آبخیز، ارتفاع حوزه  هاي هواشناسی، بارانآمار ایستگاه. استفاده گردیده است، 2002سال 

باشند کـه  می EPMو  MPSICهاي مورد نیاز در مدلهاي آبخیز، ارتفاع رواناب ساالنه و دبی اوج ویژه از جمله داده

بـراي تهیـه   . آبخیـز پوراحمـدي اسـتفاده گردیـد     ها از گزارش مطالعات جامع آبخیـزداري حـوزه  ن دادهای هبراي تهی

استفاده شد تـا از   ENVI  5 .4و همچنین نرم افزار  ILWIS 3.0در محیط  GISهاي اطالعاتی از نرم افزارهاي  الیه

تـر و نتیجـه بهتـر    هاي سنجش از دور به بررسی دقیـق  از این ابزار و کمک گرفتن از داده این طریق بتوان با استفاده 

  . فتدست یا

هـا نقشـه شـدت فرسـایش و      ن الیـه ای باشند و از زیاد می EPMو  MPSIACهاي مؤثر در مدل  که الیه این با توجه به 

هـاي اطالعـاتی    ها با هم همپوشانی شوند و در نهایت با ادغام الیه این الیه شود، الزم است که  دهی تهیه می میزان رسوب
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  :گرفت ها صورت اخته شود؛ بنابراین عملیات زیر بر روي الیهبه بررسی ویژگیهاي طبیعی حوزه آبخیز پرد

  هاي اطالعاتی؛ ژئورفرنس نمودن الیه 

  هاي مختلف؛ انطباق مرزحوزه آبخیز و زیرحوزه با الیه 

  نمودن واحدهاي موردنظر؛ گون پلی 

  گون به رستر؛هاي پلی تبدیل الیه 

 آب وهـوا،  شـیب،  وشـش گیـاهی، کـاربري اراضـی،    پ شناسـی،  خـاك  شناسی، هاي رستري زمین برهم نهی الیه 

  فرسایش خندقی؛  رواناب،

  . ها به دست آوردن نقشه شدت فرسایش براساس وزن هرکدام از الیه

اسـتفاده شـد کـه در آن فرآینـد      اي حوزه آبخیز  ها از تصویر ماهواره رکدام از الیهه هالزم به ذکر است که در تهی

هاي اصلی و  تحلیل مؤلفه ازکشش خطی، هیستوگرام متعادل شده، ر با استفاده پردازش تصویرشامل بارزسازي تصوی

در مقایسـه بـا سـایرترکیبات نتـایج بهتـري را در       RGB432 ترکیب رنگـی . از ترکیبات رنگی انجام گرفت  استفاده

بافـت و الگـو    ،آنالیز عناصر اصلی تن مطالعات پیشین نشان داد که با. دهد نشان می  شناسی تفکیک واحدهاي زمین

بـا  ). 1998رنگـزن،  (اي وجـود دارد   از تصـاویر مـاهواره   شناسی یک منطقـه بـا اسـتفاده    امکان استخراج نقشه زمین

  شناسـی اي در تولیـد نقشـه واحـدهاي زمـین     ها به عنوان مکمل تصاویر ماهواره براههآالگو و تراکم شبکه  شناسایی

شناسـی،   زمـین (هـاي پایـه    از نقشـه  در نهایـت بـا اسـتفاده    ). 1383ضـیایی،  (توان به نتایج خوبی دسـت یافـت   می

  . شناسی منطقه مورد مطالعه مشخص گردید اي، واحدهاي زمین و تصاویر ماهواره) شناسی توپوگرافی، خاك

اي  هاي پوشـش گیـاهی بـر روي تصـاویر مـاهواره      جهت استخراج درصد تاج پوشش گیاهی از اعمال شاخص

1در این پژوهش شاخص ). 1382پناه،  علوي(شود  استفاده می
 NDVI    به دلیل همبستگی باال با درصد تـاج پوشـش

بـا   GPSهاي صحرایی و داده برداري بـه وسـیله   پس از بازدید. اي به دست آمد از تصویر ماهواره گیاهی با استفاده 

ـ    2بندي نظارت شده و الگوریتم حداکثر احتمـال از روش طبقه  استفاده  دي و بـه عنـوان یـک الیـه    تصـویر طبقـه بن

تـا   -1مربوط به تصویر این شـاخص بـین    الزم به ذکر است که عدد پیکسلی. استفاده شد GISاطالعاتی در محیط  

ضـرب   100ها و بررسی بهتر آن با عدد یک جمـع و در عـدد   باشد که براي افزایش دامنه عدد پیکسل متغیر می+ 1

 ).1384رنگزن و مرادزاده، (شد

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Normalized Difference Vegetation Index  
2. Likelihood Maximum 
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  از حوزه آبخیز مورد مطالعه  نقشه درصد پوشش گیاهی به دست آمده  -3شکل 

  ها یافته

  MPSIACبرآورد فرسایش و رسوب به روش مدل  

وضعیت فرسایش و تولید رسوب را در هر واحد کاري بر حسب شدت و ضعف نقـش نُـه عامـل     MPSIACمدل 

فرسـایش   کـاربري اراضـی،   پوشش زمین، وگرافی،توپ رواناب،شناسی، خاك شناسی، اقلیم،  محیطی مشتمل بر زمین

ر یـک  ه هـ دهی بدر این مدل با نمره). 1386 تاج گردان و همکاران،(کند  اي بررسی می سطحی و فرسایش رودخانه

داوري و همکـاران،  (شود  دهی نسبت به برآورد کیفی و کمی تولید رسوب اقدام میگانه مؤثر بر رسوب از عوامل نه

 از هاي مورد نیـاز بـا اسـتفاده     ژوهش نُه عامل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و هر کدام از الیهدر این پ ).1384

GIS گانه در مدل عوامل نه) 1(جدول . هاي سنجش از دور تهیه شد و دادهMPSIAC ـ  هو نیز نحوه امتیازدهی ب ن ای

  . دهدعوامل را در پژوهش حاضر نشان می
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 MPSIACانه در مدل گبررسی عوامل نه -1جدول

  ردیف عامل مهمترین خصوصیات مورد نظر

x1=y1 ،x1 شاخصی از فرسایش زمین شناسی که بر اساس خصوصیات سختی، هوازدگی، شکستگی و نوع سنگ از

اي محدوده  جهت استخراج فاکتور زمین شناسی با استفاده از تصویر ماهواره. آیدهاي زمین شناسی به دست می گزارش

  . لعه، نقشه زمین شناسی و مدل رقومی ارتفاع استفاده گردیدمورد مطا

زمین شناسی 

  1سطحی

  

1 

 

y2=16.67x2 ، x2 ضریب فرسایش پذیري خاك(K) براي تهیه . در معادله جهانی برآورد تلفات خاك می باشد

ساختار الیه خاك نقشه اجزاء واحدهاي اراضی خاك اسکن و پس اززمین مرجع شدن، مرز واحدها تبدیل به 

براي  Kهاي توصیفی از جمله  در ادامه داده. تهیه شد GISهاي اراضی در محیط  بنابراین نقشه واحد. وکتورگردید

 .هاي مختلف تهیه گردید و سپس بر اساس آن میزان امتیاز براي هر زیر حوزه آبخیز بدست آمد زیرحوزه آبخیز

  2خاك

 
2 

y3=0/2x3، x3  متر برآورد   میلی  6/29ره بازگشت دو ساله که در سطح حوزه آبخیز ساعته با دو 6مقدار بارندگی

 .منظور گردید 92/5ها بنابر این امتیاز این فاکتور براي کل زیر حوزه. گردیده است

  3اقلیم

 
3 

y4=0/2x4، x4 و دبی جریان اوج ساالنه به متر مکعب 03/0برابر با مجموع ارتفاع رواناب ساالنه به میلی متر ضربدر 

سال از  2امتیاز عامل رواناب بر اساس دبی اوج ویژه با دوره بازگشت .می باشد 50در ثانیه در کیلومتر مربع ضربدر 

  .نشان داده شده است 2و ارتفاع رواناب ساالنه با روش جاستین در جدول  SCSروش 

  4رواناب

 
4 

y5=0/33x5 ، x5، ه از مدل رقومی ارتفاع استفاده گردید به منظور استخراج شیب منطق. تندي شیب به درصد است

 .ها بدست آمد این مقدار براي هر کدام از زیر حوزه 2که در جدول 

پستی و 

  5بلندي

 

5 

y6=0/2x6 ،x6، جهت تعیین اراضی لخت و فاقد پوشش روش طبقه بندي نظارت .برابر با درصد خاك لخت می باشد

بدین منظور با استفاده از شاخص پوشش گیاهی و با توجه به . شده با الگوریتم حداکثر احتمال به کار گرفته شد

  .شد GISهاي صحرایی، تصویر طبقه بندي شده به عنوان یک الیه اطالعاتی وارد محیط  برداشت

پوشش 

  6زمین

 

6 

y7=20-0/2x7  ،x7، جهت استخراج درصد تاج پوشش گیاهی از اعمال . برابر با درصد تاج پوشش گیاهی است

جهت استخراج درصد پوشش ). 1382علوي پناه،(شود اي استفاده میگیاهی بر روي تصویر ماهواره شاخص پوشش

 . استفاده شد NDVIگیاهی از شاخص 

کاربري 

  7اراضی

 

7 

y8=0/25x8 ،x8  برابر با مجموع نمرات عامل سطحی خاك)SSF ( است که از روش دفتر مدیریت اراضی آمریکا

)BLM (این فاکتور از نمرات محاسبه شده در مطالعات معمول مدیریت آبخیزداري استفاده  هجهت تهی. آیدبدست می

 .گردید

وضعیت فعلی 

  8فرسایش

 

8 

y9=1/67x9 ،x9  برابر با نمره فرسایش خندقی عامل سطحی خاك)SSF (25تا  0امتیاز این عامل بین . است 

  .خیزداري استفاده گردیداین فاکتور از مطالعات کارشناسان اداره آب باشد جهت تهیهمی

فرسایش 

اي و  رودخانه

  9حمل رسوب

 

9 

 
 

ها و نیز براي کل حوزه آبخیز پوراحمدي درجـدول  براي هر یک از زیرحوزه )R(گانه  میانگین ضرائب عوامل نه

  . آورده شده است) 2(
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Surface Geology 
2. Soil 
3. Climate 
4. Runoff 
5. Topology 
6. Ground cover 
7. Landuse 
8. Upland Erosion 
9. Channel Erosion and Sediment Transport 
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 )R(گانه میانگین ضرائب عوامل نه -2جدول
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A1111 3  5/8  92/5  7/19  3/19  3/8  7/17  75/7  67/1  84/91  

A1112 9/2  4/8  92/5  2/14  2/18  9/7  6/17  75/9  01/5  88/89  

A1121 8  6/8  92/5  7/3  6/11  6/6  6/16  14  02/10  14/85  

A1122 5  4/8  92/5  5/7  6/15  5/6  5/16  10  01/5  43/80  

A112 42/5  45/8  92/5  2/6  9/14  4/6  4/16  75/10  7/5  14/80  

A112-
int  

2/8  5/8  92/5  7/3  6/11  6/6  6/16  14  02/10  14/85  

A113 7  33/9  92/5  16/2  4/22  8/6  8/16  5/14  7/11  61/96  

A11 25/8  8/8  92/5  6/9  6/16  7/8  2/16  75/12  2/14  
02/

101  

A11  
Int 

5/9  33/8  92/5  4/4  1/13  5/9  1/16  25/17  7/16  8/100  

A12 1/7  35/9  92/5  99/0  11/18  3/10  9/15  5/14  7/11  86/93  

A31 5/6  5/8  92/5  7/6  3/11  5/10  01/15  75/18  7/21  04/88  

A31-int 8/2  33/8  92/5  7/6  1/5  5/12  1/15  16  4/18  85/90  

A32 8/6  66/8  92/5  04/4  5/13  13  2/15  17  15  
12/

101  

کل حوزه 

  آبخیز
5/6  7/9  92/5  7/5  9/13  3/6  5/18  25/14  02/12  79/92  

  

خوانـده   (R)دهـی   گانه در مدل، حاصـل جمـع امتیـاز آنهـا درجـه رسـوب       پس از تعیین امتیاز هر یک از عوامل نه

شود که میـزان تولیـد رسـوب در واحـدهاي مطالعـاتی       دهی این امکان ایجاد می از درجه رسوب فاده با است. شود می

اسـت   دهی پیشـنهاد شـده    رابطه زیر براي به دست آوردن میزان رسوب). 1385 راستگو و همکاران،(محاسبه شود 

  ):1385رفاهی، (

Qs=38. 77  

دهـی یعنـی مجمـوع     درجـه رسـوب   R ،)تر مکعـب در کیلـومتر مربـع   م(دهی ساالنه  میزان رسوب Qsکه درآن 

مقـادیر رسـوب در   . باشـد  مـی ) 718/2(عدد نپـر   eو  ام پسیاكامتیازات عوامل مختلف در نظر گرفته شده در مدل 

رسوب ویژه بخشی از فرسایش ویژه است که از واحـد سـطح   . آیدهرزیر حوزه بر حسب واحد حجم به دست می

محاسـبه مقـادیر   . معروف است SDRاین نسبت رسوب به فرسایش، ضریب رسوبزایی . شود ج میحوزه آبخیز خار

SDR  آمده است) 3(در جدول.  
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 MPSIACگیري شده در روش  مقادیر پارامترهاي اندازه -3جدول

واحدهاي 

هیدرولوژیکی 

  هازیر حوزه

  مساحت

  )هکتار(

نسبت 

تحویل 

 SDRرسوب

فرسایش 

 ویژه

M³/KM²/
y 

  ژهرسوب وی

M³/KM²/y 

 رسوب کل

M³/y  

فرسایش 

  M³/y کل

A1111 25/1067  4/44  52/1339  72/595  8/6357  14296  

A1112 21/1287  2/43  92/1284  9/555  62/7155  16540  

A1121 1/831  46  64/1459  672  5/5584  12131  

A1122 06/1260  4/43  28/917  18/398  3/5017  3/11558  

A112 5/2544  3/39  1001  2/349  5/10030  25470  

A112-int 5/453  2/50  52/884  63/444  34/2016  2/4011  

A113 45/362  7/51  56/1288  63/666  23/2416  3/4670  

A11 3/6035  7/34  24/2242  779  7/47012  5/135326  

A11int 78/773  5/46  12/1758  4/817  86/6324  13604  

A12 3/320  7/52  6/1146  75/604  9/1936  3/3672  

A31 4/636  8/47  32/1867  5/892  5680  4/11883  

A31-int 52/620  48  04/1132  8/543  5/3374  5/7024  

A32 97/1127  1/44  6/1874  64/826  3/9324  7/21144  

کل حوزه 

  آبخیز
89/10110  3/32  72/1903  03/616  5/62286  192483  

  

  EPM برآورد فرسایش و رسوب به روش مدل 

، ضریب حساسـیت  )Xa(ضریب کاربري اراضی  ،)ψ(آبخیز مشخصه شامل ضریب فرسایش حوزه  4در این روش 

هاي ایجاد شده در نقشه،  کهدر واحدهاي مختلف اراضی یا در شب) I(و شیب متوسط حوزه ) Y(خاك به فرسایش 

به منظور تعیین ضریب شدت فرسایش هر کدام از واحـدهاي کـاري از    ).1385رفاهی، (گیرد مورد بررسی قرار می

  :رابطه مقابل استفاده گردید

Z=Y   . Xa (ψ+I0. 5) 

سـبه ضـریب   محاسبه شد و در ادامه با محا) WSP( محاسبه شده، متوسط ساالنه فرسایش Zبا استفاده از مقدار 

ه مقادیر محاسبه شـد ) 4(جدول شماره . رسوبدهی میزان رسوب و نیز میزان رسوب ویژه مورد محاسبه قرار گرفت

هـاي ایـن حـوزه    ر یک از پارامترهاي ذکر شده را براي حوزه آبخیز پوراحمدي و نیز براي هـر یـک از زیرحـوزه   ه

  .دهدآبخیز نشان می
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  EPM یري شده در روشگ مقادیر پارامترهاي اندازه -4جدول

  Wsp (M ³/KM ²/y)  Ru  Gsp (M³/KM²/y)  Gs (M ³/ y)  واحدهاي هیدرولوژیکی

A1111 1425  68/0  969  10340  

A1112 1457  66/0  7/961  7/20464  

A1121 4/962  59/0  7/569  5/4734  

A1122 16/788  87/0  7/685  864  

A112 5/797  50/0  7/406  10347  

A112-int 833  34/0  2/291  1319  

A113 2152  31/0  6/688  2493  

A11 1385  62/0  859  51843  

A11int 1378  32/0  441  1217  

A12 3/1997  45/0  8/902  292  

A31 1093  56/0  623  3962  

A31-int 8/1196  43/0  6/526  330  

A32 6/967  63/0  6/609  5/6876  

  102713  8/1015  %92  5/1093  کل حوزه آبخیز

  گیري بحث ونتیجه

در برآورد فرسایش و رسـوب در حـوزه آبخیـز پوراحمـدي      EPMو  MPSIACژوهش حاضر به مقایسه دو مدل پ

، MPSIACدر مـدل   .پرداخته است و در این راستا از سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور بهره گرفته شد

ایـن در حـالی   . سـبه شـد  محا M³/KM²/y 03 /616)( و رسوب ویژه M³/KM²/y 72/1903)(میزان فرسایش ویژه 

 و M³/KM²/y (5/1093(بـه ترتیـب    ،EPM است که میزان فرسایش ویژه و رسوب ویژه کل حوزه آبخیز در مـدل 

)M³/KM²/y( 8/1015 بر طبق جدول استاندارد رفـاهی . محاسبه شده است)حـوزه آبخیـز پوراحمـدي در    )1385 ،

  . گیردقرار می "زیاد"ر کالس فرسایش د MPSIACو در مدل  "خیلی شدید"در کالس فرسایش  EPMمدل 

در برآورد فرسایش و رسـوب در حـوزه آبخیـز پوراحمـدي، بـا       EPMو  MPSIACدر مقایسه کارایی دو مدل 

آذریـن، رسـوبی و دگرگـونی بـا      نکه در نیمه شمالی حوزه آبخیز سـازندهاي بـه شـدت تکتـونیزه شـده      ای هتوجه ب

شناسـی گـروه    نوبی سازند کنگلومراي بختیـاري و نیـز سـازندهاي زمـین    زدگی سنگی قرار دارد و در نیمه ج بیرون

هـاي نـازك ژیـپس و کلسـیت، میـزان       هاي مارنی، سیلت سنگ و میان الیـه  فارس وجود دارد که بدلیل وجود الیه

در بـرآورد   MPSIACاز روش  رسد نتـایج بدسـت آمـده     شود، لذا به نظر می پذیري در حد باالیی دیده می فرسایش

از . برخـوردار باشـد   EPMان فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز مورد مطالعه از صحت بیشتري نسبت به مـدل  میز

تواننـد در  گیـرد کـه مـی   فاکتورهاي محیطی بیشتري مورد بررسی و ارزیابی قرار می MPSIACطرف دیگر در مدل 

فاکتور بـه   4که تنها با بررسی  باشد EPMي آبخیز مؤثرتر از مدل ها هندن وضعیت فرسایش و رسوب در حوزنمایا
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  . پردازدهاي آبخیز میبرآورد فرسایش و رسوب در حوزه

داري را بـا   ، اخـتالف معنـی  MPSIACهاي حوزه آبخیز مورد مطالعه میزان فرسایش درمـدل   در بیشتر زیرحوزه

است که مـدل  این  MPSIACو  EPMهاي یکی از دالیل اختالف بین مدل. دهد نشان می EPM محاسبات در مدل

EPM کند و در مناطق با فرسایش زیاد از دقت این مدل کاسـته   هاي آبخیز را بررسی میپتانسیل فرسایش در حوزه

شرایط محیطی حاکم بر حوزه آبخیز پوراحمدي و نیز وضعیت رسوب در سد واقـع در پـایین دسـت ایـن     . شود می

و وجود این وضعیت در حوزه آبخیز مـورد مطالعـه   حوزه آبخیز حاکی از شدت فرسایش در این حوزه آبخیز است 

، )2010(، امیـري  )2011(هـاي احمـدي و همکـاران    هاي پژوهش حاضر با یافتهیافته. کاهدمی EPMاز دقت مدل 

، راســتگو و همکــاران )1385(، فرجــی و همکــاران )1387(، رنگــزن و همکــاران )2010(خــدابخش و همکــاران 

-همانگونه که اشاره شد در انجام پـژوهش حاضـر از توانـایی   . باشدمنطبق می) 1380(، و بیات و همکاران )1385(

استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور عالوه بـر کـاهش   . و سنجش از دور استفاده شد GISهاي 

اسـتفاده از   در همین راستا. گردد ها نسبت به روش سنتی باعث افزایش دقت در برآورد فرسایش و رسوب می هزینه

  . پذیري باال، گامی مؤثر در جهت تدقیق برآوردها خواهد بودروز و داراي تفکیکاي بهتصاویر ماهواره
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