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 چکیده

بنابراین . شناخته شده است، عنوان یك معضل که انسان در ایجاد آن نقش اساسی داشتهفرسایش خاك به ،های بسیار دوراز سال

 و گیرانتصمیم برای سریع و کاربردی روش یك عنوانبه خاك، فرسایش پتانسیل خطر ی نقشهتهیهو  فرسایش پتانسیل بندیپهنه

نکا با مساحت  گلورد آبخیز در حوضه فرسایش بندی خطرپهنه تحقیق، این در .دارد اهمیت ایران بسیار در خاك حفاظت ریزانبرنامه

 هاینقشه از استفاده با و گرفت قرار بررسی ( موردGISاطالعات جغرافیایی ) و سامانۀ PSIACتجربی  روش با استفاده ازهکتار  6/12350

گردید. بعد از  تفکیك کاری واحد GIS ،49ها در الیه این تلفیق و اطالعاتی هایالیه ورود از نیاز تهیه، و پس مورد اطالعاتی هایالیه پایه

 فرسایش و رسوب سپس مقدار، و ه تعیینضها و کل حوهضحودرجه رسوبدهی زیرعوامل نه گانه،  از یك هر به مربوط نمره یا امتیاز تعیین

برآورد، و در نهایت اقدام به تهیه نقشه شدت فرسایش و تولید رسوب شده است. نتایج نشان  و کل حوضه کاری واحدهای از یك هر در

 (تن در کیلومترمربع در سال 285) در کیلومترمربع در سال مکعبرمت 219 ویژه رسوبو  38/49 با مجموع نمرات گلورده ضحودهد که می

 قرار دارد.کم کالس فرسایش ر د

 .GIS ،PSIACبندی، شدت فرسایش، گلورد نکا، پهنه کلیدی:کلمات 

 

 . مقدمه1
گیرد می صورت آن با همراه که زمین کاربری تغییرات و برداری کشاورزیبهره منظورزمین به  اندازهایچشم روزافزون تغییر

 مهم مسائل جمله از خاك [. فرسایش1شود]می فرسایش توسط خاك ذرات و نابودی خاك کیفیت دیدن صدمه موجب اغلب

 کاهش زایی،بیابان فرآیند تشدید خاك، آید. هدررفتمی شمار به توسعه حال در کشورهای ویژه به جهان، کشورهای از بسیاری

 حوضه، دستپایین به خاك ذرات از فرسایش است. انتقال ناشی خسارات ترینمهم جزء رسوب، تولید و غذایی مواد تولید

[. 2شود]می باعث را روستاها و مزارع شدن مدفون و سدها مخازن ها، پرکردنرودخانه در کناری فرسایش جمله از زیادی خسارات

ها و های طبیعی نظیر مراتع، جنگلخیزی خاك، باعث تخریب اکوسیستمهمچنین پدیده فرسایش با کاهش میزان حاصل

تا  30فرسایش خاك در آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی با با توسعه و پیشرفت بشر شدت  [.3گردد]های کشاورزی میاکوسیستم

 .[4و3باشد]تن در هکتار در سال کمترین مقدار را دارا می 13تن در هکتار در سال، بیشترین و در اروپا و آمریکای شمالی با  40
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رویه و بیش از توان فاده بیسال اخیر و نیاز روزافزون به توسعه منابع غذایی، موجب است 40رشد روزافزون جمعیت ایران در 

برابر  6تا  5تن در هکتار گزارش شده که  33اکولوژیکی منابع طبیعی کشور شده است. نرخ ساالنه فرسایش خاك در ایران تا 

[ و 5تن در هکتار رسیده که سه برابر متوسط قاره آسیاست] 15حد مجاز است و میانگین ساالنه فرسایش خاك نیز به حدود 

 رسوبات بینیپیش و [. بنابراین تخمین6]شودمی کاسته کشور در خاك ضخامت از میلیمتر یك هرسال که عناستم بداناین 

[. 7باشد]مهم می بسیار زیست محیط سیل و پایداری کاهش آب، منابع مدیریت هایپروژه در جریان به وسیله یافتهفرسایش

مدیریتی  هایبرنامه بندیاولویت و بحرانی نواحی شناسایی آبخیز، امکان هایحوضه در فرسایش خطر میزان از همچنین آگاهی

 لذا ندارد، وجود آبخیز هایحوضه در فرسایش کمی میزان قبول از قابل و صحیح اطالعات سازد. چونمی فراهم را حفاظتی و

 خاك فرسایش شدت نظر از حوضه مختلف مناطق پتانسیل یا حساسیت برآورد به نیاز اغلب فرسایش، کمی نقشه تهیه از قبل

 روش یك به عنوان خاك، فرسایش پتانسیل خطر نقشه [. تهیه8باشد]می خاك فرسایش پتانسیل بندیدیگر پهنه به عبارتی و

 .دارد اهمیت ایران بسیار در خاك حفاظت ریزانبرنامه و گیرانتصمیم برای سریع و کاربردی

 مواردی است که باید جمله از ایران جغرافیایی مختلف مناطق در باال قابلیت اجرایی و پذیریانعطاف با جدید هایمدل ارایه

 فقدان و مناسب آمار کمبود و فرایندها دلیل پیچیدگی به گیرد. بنابراین قرار توجه مورد خاك فرسایش هایپژوهش در

 انجام تجربی هایروش از استفاده با کشور رسوب فرسایش و مطالعات اغلب کار، سهولت منظور به و گیریهای اندازهایستگاه

 [.9گیرد]می

توان به مطالعات در کشور صورت گرفته است می رسوب تولید و خاك شدت فرسایش برآورد منظور به های زیادی کهپژوهش

یز در حوضه آبخ ICONA[، مدل 10در حوضه آبریز گابریك استان هرمزگان ] EPMپیشین انجام شده با استفاده از روش 

شفر در حوضه آبخیز قرناوه استان -[، مدل دمپستر12[، مدل فازی در حوضه آبخیز رودخانه بالیخلو )سدیامچی( ]11رود ]طالقان

[ و روش پسیاك اصالح شده در 15[، مدل پسیاك در حوضه آبریز الشتر ]14[، مدل پسیاك در حوضه آبریز طرق ]13گلستان ]

 [ اشاره نمود.16حوضه آبخیز کن ]

 برای ارزیابی شدت فرسایش در حوضه آبخیز گلورد نکا استفاده شده است. PSIACر این تحقیق از مدل د

 

 . مواد و روش ها2

 . موقعیت منطقه مورد مطالعه2-1

 49و َ 55" تا 53 ْو 37 َو 35"و  عرض شمالی  36وْ   35وَ  38"تا  35وْ  28 َ و 15"ی محدوده جغرافیای درآبریز گلورد ه ضحو

 640و ارتفاع آن از سطح دریا  ( کیلومترمربع50/123هکتار معادل ) 6/12350ه ضاست. مساحت حو واقع شدهطول شرقی  53و ْ

باشد که در استان مازندران و محدوده های هفتگانه حوضه آبخیز نکارود میباشد. حوضه آبریز گلورد یکی از زیرحوضهمتر می

متری شاهکوه در جنوب شرقی شهر  3400(. نکارود از ارتفاعات 1ن قرار گرفته است )شکل های نکا، بهشهر، گرگاشهرستان

جا رسد و از آنسنجی آبلو واقع در شهر نکا میکیلومتر به ایستگاه آب 165گرگان سرچشمه گرفته و پس از طی مسافتی حدود 

نشان حوضه  محدوده استقرار یاراض یواحدهای سبرر پیوندد.های ساحلی به دریای خزر میپس از عبور از شهر نکا و دشت

واحد از سلسله  ینا مشخصات باشند.ینت مو جست یاقهوه یهاخاك یهدر ناح یآهک یتوسلل یجزء اراض یاراض یندهد که ایم

 60تا  30 یببا ش یکنگلومرا و آهک ی وو رس یاماسه یهابا قلل مدور و بعضاً مسطح متشکل از سنگ ییهاجبال البرز، کوه

جنگل نسبتاً متراکم  یدارا یاهیپوشش گ لحاظ دارد و از ینبا بافت سنگ یدیاس یقعم یمهن یهاواحد، خاك یندرصد است. ا

 .شامل راش، ممرز، بلوط و نارون است
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 موقعیت منطقه مورد مطالعه -1شکل

 

 داده ها -2-2

های هوائی محدوده عکس و های توپوگرافینقشه، تهیه مناطق مجاور آوری آمار و اطالعات و گزارشات در محدوده مطالعاتی وجمع

های استفاده از نقشه، واحدهای هیدرولوژیك بندی اولیه در هر یك ازتهیه موزائیك تصاویر و تیپ، 1: 20000طرح در مقیاس 

 ارزیابی پارامترهای فرسایشی وتعیین  کاربری اراضی برای تعیین واحدهای کاری به منظورو منابع اراضی ، شیب، شناسیزمین

B L M ،منابع اراضی و کشاورزی به  ،فیزیوگرافی ،هیدرولوژی ،اقلیم هوا و ،پوشش گیاهی، شناسیهای زمیناستفاده از داده

ن ، که کلیه اطالعات از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندرامنظور تعیین فاکتورهای نه گانه پسیاك در امر رسوبدهی

 تهیه شده است.

 

 نتایج و بحث -2

 استفاده باشد،می ایران در رسوب تولید فرسایش و میزان برآورد هایروش که از جمله بهترین PSIACاز روش  در این تحقیق

 شدت به بسته گانه 9عوامل  این از کدام هر که است شده داده قرار نظر مد فرسایش در مؤثر عامل 9مدل  این در .است گردیده

حوضه و  در رسوبدهی میزان امتیازها این نظرگرفتن در با نهایت در و دهندمی اختصاص به خود را امتیازی خود و ضعف

 .گیردمی انجام (1رابطه ) از رسوب برآورد روش این شد. در ها مشخص خواهدزیرحوضه

 

ReQ 035.077.38                    )1( 

 :e عدد نپرین 

: Qs میزان رسوب بر حسب مترمکعب در کیلومترمربع در سال 

: R   مجموع مقادیر عوامل نه گانه مدل پسیاكدرجه رسوبدهی یا 
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میزان رسوبدهی بر حسب ، هاهضبرای رسوبات هر یك از زیرحو 3/1ه و با احتساب وزن مخصوصضبر اساس نوع رسوبات در حو

 .تن در هکتار در سال بدست خواهد آمد

 ( است.1جدول ) به شرح PSIACروش  فرسایش در بر مؤثر عوامل یك از هر عددی مقدار محاسبه روش

 

 [.17و  16ها]و شرح آن PSIACدر  عوامل یك از هر امتیاز محاسبۀ شیوة -1جدول

 ارزش عددی معادله و شرح آن عوامل مؤثر و عالمت آن

 از هاییویژگی اساس بر که است شناسیزمین فرسایش شاخص 1Xکه در آن  1Y 1X=1Y شناسی سطحی زمین

 شود.می تعیین آن مقدار هوادیدگی و شکاف و ترك سختی، سنگ، قبیل جنس

10-0 

 0-10 .است خاك تلفات جهانی معادله K عامل معادل 2X آن در که 2Y 2X16/67=  2Yخاك 

 دو بازگشت دوره با( mm)بر حسب  ساعته 6 بارش ارتفاع 3X آن در که 3Y 3X0/2=  3Yآب و هوا 

 .است ساله

10-0 

 حسب بر انهیسال رواناب حجم ضربحاصل مجموع معادل 4Xکه در آن  4Y 4X0/2=  4Y رواناب

 50و  s.km3m.2حسب  بر انهیسال انیجر اوج ژهیو یدب ضربو حاصل 03/0متر و میلی

 باشد.می

10-0 

 0-10 .است درصد حسب بر هادامنه 5Xن آ در که 5Y 5X0/33=  5Yتوپوگرافی 

 -10 – 10 .است پوشش فاقد و لخت یاراض درصد 6Xکه در آن  6Y 6X0/2=  6Yپوشش زمین 

 -10 – 10 .است پوشش تاج درصد X7که در آن  7Y Y7 = 20- 0/2X7 کاربری زمین

 اساس بر و( است S. S. F) خاك سطح عامل ازیامت 8Xکه در آن  8Y 8X 0/25=  8Yفرسایش سطحی 

 .شودیم نییتع کایآمر( B. L. M) یاراض تیریمد دفتر دستورالعمل

25-0 

 دستورالعمل در هاخندق توسط آمده دست به ازیامت 9Xکه در آن  9Y 9X1/67=  9Yای فرسایش رودخانه

 .باشدیم یقبل بند در شده  اشاره

25-0 

 

ه ضاعداد نهائی در هر زیرحو ،ه آبخیز مورد مطالعهضحوپس از مشخص شدن ارزش کمی عوامل نه گانه در روش جدید پسیاك در 

ه است. میزان رسوب ویژه حوضه آبخیز شد ه تعیینضه ها و کل حوضبا هم جمع شده و بدین ترتیب درجه رسوبدهی زیرحو

 (.2برآورد شده است )جدول  کیلومترمربع در سالتن در  285گلورد نیز 

 .محاسبه نمودضه تولید رسوب را به صورت دقیق در هر زیرحوتوان نسبت می( 2رابطه )با استفاده از 

 

LogALogSDR 1419.08768.1                   )2( 

 

: SDR  نسبت تولید رسوب به درصد 

: A  ه به مایل مربعضمساحت حو 
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شامل ه آبخیز به فرسایش ناخالص است. فرسایش ضدهنده نسبت میزان رسوب حمل شده از حونسبت تولید رسوب نشان

ه را ضتوان مقدار فرسایش در حومی( 3رابطه )ه آبخیز است که با توجه به ضشیاری در حو خندقی و، مجموع فرسایش سطحی

 .محاسبه نمود

 

E= 
SDR

S
                             )3( 

 

: SDR  نسبت تولید رسوب به درصد 

: S  شود.( محاسبه می4) رابطه مطابق( که تن در سال) میزان رسوبدهی 

E (تن در سال) : فرسایش ناخالص 

 

S = Qs × A                       (4)  

 

Qs  :میزان رسوب بر حسب مترمکعب در کیلومترمربع در سال 

A  کیلومترمربع حسب بر: مساحت 

نسبت تولید  (2رابطه )با استفاده از  ها وهضابتدا با توجه به مساحت زیرحو ،های منطقههضدر زیرحو کلبرای محاسبه فرسایش 

، و نسبت تولید رسوب بدست آمده( S)محاسبه شده کل سپس با توجه به میزان رسوب . رسوب بر حسب درصد محاسبه شد

 (.2)جدول  نیز محاسبه گردید کلمیزان فرسایش 

 

 PSIACروش  اساس بر کاری واحدهای شده برآورد فرسایش و رسوب مقادیر -2جدول

واحد 

 کاری
 مساحت

2Km 
( R)درجه رسوبدهی
m3/km2/y 

( Qs)رسوب ویژه 
m3/km2/y 

 (Qsرسوب ویژه )
t/y/km2 

( S) رسوب کل
t/y 

SDR 

% 
فرسایش کل 

t/y 

G1k 2.33 37.11 142.42 185.14 430.51 0.76 563.05 

G2 1.87 60.10 318.86 414.52 776.46 0.79 984.81 

G3 4.05 46 194.49 252.83 1024.08 0.71 1449.08 

G4 1.08 43.46 177.91 231.28 249.02 0.85 291.98 

G5k 3.72 41.89 168.39 218.90 815.35 0.72 1140.08 

G6 1.57 34.65 130.63 169.82 266.52 0.81 329.65 

G7k 3.71 41 163.24 212.21 786.37 0.72 1098.75 

G8 1.99 44.74 186.14 241.98 480.33 0.78 614.25 

G9k 2.53 35.59 135.04 175.56 433.82 0.76 587.37 

G10 1.80 42.49 171.99 223.59 401.46 0.79 506.13 

G11k 5.69 49.16 217.27 282.45 1607.15 0.67 2386.50 

G12 1.55 44.18 182.48 237.22 368.57 0.81 455.22 

G13k 2.57 56.08 276.97 360.06 925.90 0.75 1228.35 

G14 0.68 53.76 255.31 331.91 224.70 0.91 246.68 

G15k 3.82 52.59 245.05 318.57 1216.24 0.71 1706.59 
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G16 2.66 32.88 122.80 159.64 425.14 0.02 22672.90 

G17k 1.01 48.18 210 272.99 276.79 0.02 14307.57 

G18k 2.57 49.29 218.26 283.73 730.40 0.02 38909.57 

G19 0.60 44.30 183.25 238.23 144.06 0.02 7326.08 

G20 1.41 41.15 164.11 213.35 299.94 0.02 15667.38 

G21k 5.49 49.65 221.03 287.35 1576.47 0.02 86120.28 

G22k 4.43 58.78 304.47 395.82 1754.94 0.02 95187.34 

G23 1.77 42.91 174.53 226.89 400.92 0.02 21097.19 

G24 1.17 59 306.85 398.91 466.86 0.02 24242.84 

G25k 2.29 51.85 238.76 310.38 709.56 0.02 37652.85 

G26 2.09 42.79 173.80 225.93 471.33 0.02 24936.61 

G27k 4.31 53.27 250.99 326.29 1406.52 0.02 76217.33 

G28 1.90 58.85 305.24 396.81 752.58 0.02 39693.09 

G29k 2.20 45.04 188.07 244.49 538.20 0.02 28524.12 

G30 5.20 50.17 225.13 292.67 1521.81 0.02 82984.43 

G31k 3.73 47.99 208.57 271.14 1010.27 0.02 54479.98 

G32k 4.25 47.40 204.30 265.60 1129.19 0.02 61160.82 

G33k 0.89 41.91 168.51 219.06 194.17 0.02 9994.15 

G34 1.41 26.56 98.38 127.90 179.86 0.02 9394.81 

G35k 0.64 46 194.51 252.87 161.45 0.02 8224.44 

G36 3.10 41.95 168.78 219.41 680.43 0.02 36470.68 

G37 0.88 41.78 167.74 218.06 192.84 0.02 9924.98 

G38 1.01 38.72 150.68 195.88 197.36 0.02 10199.81 
G39 1.78 42.22 170.38 221.49 394.90 0.02 20786.40 
G40 1.20 38.56 149.84 194.79 234.20 0.02 12171.99 

G41k 3.26 41.77 167.69 218 710.16 0.02 38126.23 
G42 0.98 49.67 221.23 287.59 282.95 0.02 14611.57 
G43 6.10 39.86 156.82 203.86 1244 0.02 68202.13 

G44k 2 43.34 177.21 230.37 460.16 0.02 24310.74 
G45 2.98 37.84 146.13 189.97 566.69 0.02 30335.21 
G46 3.18 37.21 142.93 185.81 590.89 0.02 31697.37 
G47 1.88 40.70 161.52 209.98 394.96 0.02 20825.74 
G48 1.89 50.14 224.88 292.35 551.19 0.02 29065.67 
G49 4.31 39.20 153.23 199.19 857.58 0.02 46469.38 

 17369.98 0.02 35153.83 284.63 218.95 49.38 123.51 کل حوزه

 

 مطالعه منطقه مورد فرسایش کالس و رسوبدهی ( شدت3، )جدول PSIACدر روش  شده تعریف بندیکالسبراساس 

بندی خطر براساس نقشه پهنه (.2تهیه شد )شکل  GISفرسایش و رسوبدهی حوضه در محیط  شدت نقشۀ نهایت و در مشخص

از وسعت حوضه  %1بندی شده است. خطر تقسیمفرسایش، منطقه مورد مطالعه به سه پهنه خطر متوسط، خطر کم و خیلی کم

 (.3قرار گرفته است )شکل در پهنه خطر متوسط  %14در پهنه خطر کم و  %85در پهنه خطر خیلی کم، 
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 PSIAC [18.]زایی اراضی به روش درجه رسوبدهی )جمع امتیازها( و تعیین کالس فرسایش خاك و استعداد رسوب -3جدول

 تولید رسوب نشانه روی نقشه کالس فرسایش خاك جمع امتیاز ها
2/Km3M 2T/Km 

 <I 95> 125 خیلی کم <25

 II 238-95 300-125 کم 50-25

 III 476-238 750-300 متوسط 75-50

 IV 1429-476 1750-750 زیاد 100-75

 >V 1429< 1750 فوق العاده شدید >100

 

 -2شکل

 PSIACبا استفاده از روش  2Km/3Mنقشه شدت فرسایش و تولید رسوب بر حسب 

 

 
 PSIACهای خطر فرسایش حوضه گلورد به روش درصد پهنه -3شکل

 

 دهد.های خطر فرسایش حوضه مطالعاتی را نشان میپهنهنیز مساحت  4شکل 
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 PSIACهای خطر فرسایش حوضه گلورد به روش مساحت پهنه -4شکل

 

 گیری. نتیجه3

رده  متوسط تا زیاد قرار دارند  عامل نه گانه پسیاك از نظر تاثیرگذاری در تولید رسوب در  7نتایج پژوهش نشان داد که 

ه ضبخش اعظم مساحت حوزایی حوضه نیز در همین کالس قرار گیرد. اما به لحاظ اینکه و به همین لحاظ باید میزان رسوب

زایی دراین مناطق به حداقل میزان ممکن بنابراین میزان رسوب مورد مطالعه توسط پوشش جنگلی متراکم پوشیده شده است

 .کم تاثیر دیگر عوامل را به حداقل ممکن رسانیده استجنگلی مترا رسیده است و به تعبیری وجود پوشش

 %14در پهنه خطر کم و  %85از وسعت حوضه در پهنه خطر خیلی کم،  %1بندی خطر فرسایش نیز نشان داد نقشه پهنه

توان ه میضاز ارزیابی بعمل آمده در مورد وضعیت فرسایش در سطح حو. به طور کلی در پهنه خطر متوسط قرار گرفته است

تن در  285) مترمکعب در کیلومترمربع در سال 219 ویژه رسوبو  38/49 با مجموع نمرات گلورده ضنتیجه گرفت که حو

 قرار دارد.کم کالس فرسایش ر د (کیلومترمربع در سال

رسایـش کنترل فـ اولویت مبارزه و ،هضزیرحو دهد که با توجه به میزان تولید رسوب در هرنشان می (2) جدولهمچنین  

و  G2 ،G22k ،G22 ،G28 ،G13k ،G14 ،G15k ،G25k ،G21k ،G18k هایهضزیـرحو تولیـدرسوب به تـرتیب در و

G27k باشدمی. 
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ـــتان مازندران به خاطر راهنماییاز مدیریت آبخیزداری و آب منطقه ها و در اختیار قرار دادن آمار و اطالعات تقدیر و ای اس
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