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  یادداشت فنی

 
با استفاده از مدل پسیاک اصالح شده  پهنه بندی شدت فرسایش و  تولید رسوب

  )حوزه ابخیز ایالم: مطالعه موردی( GISدر محیط 
  

 2و رحیم نظری 1*صالح ارخی
  

  چکیده
با  .اب شدبخیز ایالم در استان ایالم انتخآحوزه  ورد فرسایش و رسوب،آدر بر MPSIACیی مدل آبه منظور بررسی کار

زمین  طبقات ارتغاعی، جهت، شیب، زمین شناسی، ابتدا نقشه های توپوگرافی، توجه به اهداف مورد نظر در این تحقیق،
دوی نقشه طبقات ارتفاعی با جهت و ه سپس از رویهم گذاری دوب. دشتهیه   GISشناسی و غیره با استفاده از نرم افزار

ویژگی مشخص  4واحد کاری با  132 نقشه پایه با نقشه اولیه، 2ه و از رویه گذاری نقشه اولیه تهی 2 زمین شناسی با شیب،
با استفاده از نقشه پایه و سایر اطالعات و نقشه های موجود و کنترل . دست آمده زمین شناسی و شیب ب جهت، ارتفاع،

در هر واحد کاری  MPSIAC عامل موثر در مدل 9در طبیعت، امتیاز  GPSوسیله دستگاه ه موقعیت واحدهای کاری ب
ه نها در کل حوزه بآدر هر واحد کاری و با توجه به نسبت مساحت ) درجه رسوبدهی( Rنها میزان آتعیین و با جمع کردن 

نتایج این تحقیق . دشورد آمده در رابطه مربوطه، میزان رسوب برآدست ه ب Rمد و در نهایت با قرار دادن میزان آدست 
مربع   کیلومتر مترمکعب در 981/303ن آو مقدار رسوب ویژه  58.338ب رسوبدهی در این حوزه دهد که ضری نشان می

با توجه به نتا یج فرمول مورد بررسی در حوزه مورد مطالعه و  .استتن در سال 327/18234در سال و وزن مواد رسوبی 
بخیز ایالم از نظر فرسایش و تولید آه د که حوزکرتوان اذعان  می  MPSIACن با اعداد جدول مربوط به مدلآمقایسه 

ورد آد میزان رسوب برش، همچنین مشاهده است 75-50شدت رسوبدهی آن بین  رسوب در وضعیت متوسط قرار داشته و
  .و از نظر طبقه بندی کیفی فرسایش در کالس درجه متوسط قرار دارد 3شده در این حوزه در کالس فرسایشی 

  
  )GIS( سیستم اطالعات جغرافیایی ،MPSIACمدل  بخیز ایالم،آحوزه  رسوب،فرسایش و  :کلیدیهای   واژه

  
مطالعه (GIS شده در محیط  بندی شدت فرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدل پسیاک اصالح پهنه .1387 .ارخی ص و نظری ر :ارجاع
  ..77-81): 3(2. مجله پژوهش آب ایران. )حوزه آبخیز ایالم در استان ایالم: موردی
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  مقدمه
بخیز کوچک فاقد آبا توجه به اینکه اکثر حوزه های 

ایستگاههای رسوب سنجی بوده و از طرف دیگر احداث 
چنین ایستگاههای نیز پر هزینه است، لذا یافتن یک 

ورد رسوب ضروری می آبر برایروش تجربی مناسب را 
سازد که ضمن عملی بودن از دقت الزم نیز برخوردار 

این مدل . است   PSIACکی از این روابط مدلی. باشد
زمین شناسی، خاک، ( فاکتور 9بر اساس  1968در سال 

پستی و  ب سطحی،آپوشش گیاهی، روان  آب و هوا،
بلندی، استفاده از زمین، وضعیت فرسایش سطحی خاک 

در . شکل گرفته است )در حوضه و فرسایش رودخانه ای
ورد ارزیابی در روش تعیین فاکتورهای م 1982سال 
به طوری که در  تغییراتی ایجاد شد، PSIACروش 

گانه موثر در عوامل نه) MPSIAC( مدل اصالح شده
جانسون  .ورد هستندآرسوبدهی به صورت کمی قابل بر

در مطالعات خود این مدل را دارای ) 1994( وگبهارت
رینارد و استون مدل  .بازده باال معرفی کرده است

MPSIAC ای را با مدلهRenard-Flaxman،  
EPM  وUSLE گیری اصالح شده مقایسه و نتیجه

شده دارای بیشترین هماهنگی با پسیاک اصالح دند،کر
نشان داده ) 1373( شاه کرمی .اندازه گیریهای کمی بود

در  MPSIACورد رسوب به روش آاست که ارقام بر
حوضه نوژیان لرستان دارای مشابهت زیادی با ارقام 

 قدرتی .یری شده خروجی حوضه بوده استاندازه گ
بخیز در استان سمنان آبا مطالعه یک حوضه ) 1375(

تواند میزان  می MPSIACنشان داد که مدل 
درصد اختالف نسبت به مقدار  30رسوبدهی حوضه را با 

 صادقی. وردآدست ه ورد شده از طریق مطالعات بآبر
وزان بخیز اآدر مطالعه فرسایش و رسوب حوضه ) 1372(

دره یکی از زیر حوضه های مهم حوضه قزل اوزن از 
  MPSIACو  EPM فورنیه، روش های داگالس،

نتیجه گرفت که از بین این روشها، روش  د واستفاده کر
MPSIAC  مناسبترین روش برای تخمین فرسایش و

در ) 1373( باقرزاده .استرسوب در حوضه سفید رود 
ورد آی مدلهای برمطالعات خود راجع به بررسی کارائ

بخیز اوزان دره در یافته آفرسایش و رسوب در حوضه 
بیشترین مطابقت را با   MPSIACاست که روش 

) 1384( خدارحیمی. دهد مشاهدات صحرایی نشان می
در  MPSIACو  EPMیی روشهای آبا بررسی کار

بخیز خارستان فارس به آورد فرسایش و رسوب حوزه آبر
نسبت به مدل  MPSIACاین نتیجه رسید که مدل 

EPM بخیز آورد فرسایش و رسوب حوزه آدر بر
را   PSIACروش  طهماسبی پور،. خارستان برتری دارد

مده از ایستگاههای رسوب آدست ه مار رسوب بآبا 
هکتار  10000بخیز جاجرود با وسعت آسنجی در حوزه 

را نیز  MPSIACیی روش آمورد مقایسه قرار داد و کار
بیات در حوزه ). 1373 طهماسبی پور،( کردباال ارزیابی 

  EPMرا درمقایسه با مدل   MPSIACطالقان مدل 
 است کردهئی باالتری ارزیابی آبا تخمین کار

با بررسی نقش عوامل ) 1382( حسنلو ).1387بیات،(
بخیز آبی بخشی از حوزه آژئومورفولوژیکی در فرسایش 

استفاده از  نشان داد که با GISزنجانرود با استفاده از 
توان  و سیستم اطالعات جغرافیایی می MPSIACمدل 

هدف از تحقیق . کردورد آمیزان فرسایش و رسوب را بر
بخیز اورد شدت فرسایش و میزان رسوب حوزه آحاضر بر

و با توجه به  MPSIACایالم با استفاده از مدل تجربی 
به کمک  بخیز کشور،آنها در حوزه های آیی آاثبات کار
  .است) GIS( های اطالعات جغرافیایی سیستم

  
  روشها مواد و

بخیز مانشت و آمنطقه مورد بررسی بخشی از حوزه 
  4510قالرنگ در محدوده شهرستان ایالم با وسعت 

صورت کوهستانی با پوشش جنگلی و در طول ه هکتار ب
دقیقه و  35درجه و  46دقیقه تا  31درجه و  46شرقی 

 41درجه و  33یقه تا دق 37درجه و  33عرض شمالی 
  .دقیقه واقع شده است

در این تحقیق به منظور بررسی وضعیت فرسایش و 
بخیز آدر حوزه   MPSIACرسوب با استفاده از روش 

ایالم واقع در استان ایالم، پس از انجام مطالعات 
 الزم از قبیل نقشه توپوگرافی های پایه نقشه ای، کتابخانه

.... و  کسهای هواییپوشش گیاهی و ع شناسی، زمین
رقومی   GISسپس این نقشه ها در محیط . دتهیه ش

شده و نقشه پایه حوزه و نقشه های شیب، جهت و 
از نقشه توپوگرافی حوزه تهیه طبقات ارتفاعی با استفاده 
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منظور تهیه نقشه واحدهای کاری یا واحد های  به. دش
ابتدا نقشه جهات جغرافیایی و طبقات  همگن حوزه،

اع از سطح دریا و سپس نقشه شیب و زمین شناسی ارتف
واحد کاری  132رو هم گذاشته شده و در نقشه نهایی با 

ه ارتفاع، شیب و زمین شناسی ب با چهار مشخصه جهت،
ورد آمد تا بعنوان نقشه پایه در امتیاز دهی و برآدست 

مورد استفاده قرار  MPSIACروش فرسایش و رسوب به
با استفاده از این نقشه پایه و در مرحله بعدی  .گیرد

موقعیت این   GPSنقشه توپوگرافی حوزه و دستگاه
) مطالعه صحرایی( واحدهای کاری با مراجعه به منطقه

با   MPSIACعامل در مدل  9شناسایی شده و امتیاز 
 ه،وجود در هر واحد کاری تعیین شداستفاده از روابط م

ه های بده و با جمع امتیازساحت ان ضرب شدر نسبت م
کل حوزه مورد ) R( مده میزان درجه رسوبدهیآدست 

در  Rمد و باالخره با قرار دادن میزان آدست ه مطالعه ب
  :ح زیربه شر 1 رابطه

)1(            Qs=38.77 e 0.0353R 
میزان رسوبدهی ساالنه بـر حسـب متـر    : QS :که در آن

رسـوبدهی   درجـه : R، در سـال  مکعب در کیلومتر مربع
یعنی مجموع امتیازات عوامل مختلف در نظر گرفته شده 

  .استعدد نپر :MPSIAC ،eدر مدل 
دن مقدار کربا ضرب . دشورد آمقدار رسوب ویژه بر

رسوب ویژه برحسب مترمکعب در هکتار در وزن 
مقدار ) 1.25متوسط  طوره ب(مخصوص ذرات رسوب 

دست ه رسوب بر حسب تن در کیلومتر مربع در سال ب
جدول تعیین میزان ( مد و با استفاده از جدول مربوطهآ

تولید رسوب ساالنه و کالس فرسایش خاک در روش 
PSIAC(   شدت رسوبدهی و کالس فرسایش منطقه

مورد مطالعه مشخص شد و در نهایت نقشه شدت 
  ).1شکل ( دشتهیه   GISفرسایش حوزه در محیط 

  
  
  
  
  
  

 نتایج و بحث
جام شده توسط محققین مختلف در بر اساس بررسیهای ان

ورد فرسایش و آبسیاری از مدلهای تجربی بر سطح دنیا،
نها آرسوبدهی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و از بین 

عنوان ه را ب  MPSIACورد فرسایش و رسوب آمدل بر
رینارد و  .مدل مناسب تا بسیار مناسب معرفی کرده اند

) 1373( باقرزاده ،)1372( صادقی ،1982استون در سال 
و بعضی از محققین دیگر، از میان سایر ) 1387( بیات

در  .عنوان مدل مناسب شناخته انده این مدل را ب مدلها،
نیز پس از بررسی وضعیت و خصوصیات حوزه  این تحقیق

گانه  9عوامل مختلف ) امتیاز( نمره بخیز مورد مطالعه،آ
ت فاکتورها، د و با استفاده از جمع نمراتعیین ش مدل

 .دست آمده مقدار رسوبدهی حوزه به کمک این مدل ب
وسیله این ه ورد رسوبدهی حوزه بآنتایج نمره دهی و بر

پس از تهیه  .منعکس شده است 1روش تجربی در جدول 
واحدهای کاری و بررسیهای الزم و سایر اطالعات 

 R موردنیاز با توجه به اهداف موردنظر و روش کار امتیاز 
 1 در رابطه Rبا قرار دادن  .دست آمده ب 58.338ط متوس

مربع  کیلومتر مترمکعب در 303.981مقدار رسوب ویژه 
مد که با احتساب متوسط وزن آدست ه در سال ب

تن در  404.294، میزان رسوب برابر 1.25مخصوص برابر 
 کیلومتر مربع در سال و وزن مواد رسوبی در

د تایج مشاهده شبر اساس ن. استتن   18234.327سال
بخیز ایالم از نظر فرسایش و تولید رسوب در آکه حوزه 

آن بین وضعیت متوسط قرار داشته و شدت رسوبدهی 
ورد آهمچنین مشاهده شد میزان رسوب بر ،است 75- 50

و از نظر طبقه  3شده در این حوزه در کالس فرسایشی 
بندی کیفی فرسایش در کالس درجه متوسط قرار داشته 

جابجایی ذرات  توان گفت تعریف این کالس میو طبق 
خاک به میزانی است که اجرای برنامه های حفاظت خاک 

ب ضرورت و اولویت داشته و استفاد از اراضی محدویت آو 
توان نتیجه  بنابرین می). 1و شکل   2جدول ( زیادی دارد

ورد میزان آگرفت که از این روش جهت ارزیابی و بر
ن اولویت آتفاده کرده و براساس فرسایش و رسوبدهی اس

بندی مناسبی را برای طرحهای حفاظت خاک وکنترل 
 . وردآو به اجرا درکرد فرسایش طراحی 
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  امتیازات عوامل نه گانه موثر در فرسایش در واحدهای هیدرولوژیک حوزه مورد مطالعه -1جدول 

نام 
 حوزه

 پستی و بلندی
زمین شناسی 

 سطحی
پوشش   خاک

 رواناب اآب و هو  زمین
از  استفاده
 زمین

فرسایش  
 رودخانه ا ی

                

82/12 ایالم  09/2  53/5  09/6  72/6  27/6  52/1  70/6  

  
  -1ادامه جدول 

 وضعیت فعلی فرسایش 
  مساحت 

  
  امتیاز نهائی

  فرسایش 
  رسوب

 ویژه  
  میانگین

 وزنی  مواد  
 وزن مواد رسوبی

 M3/km2/y t/km2/y t/y (R) مربع کیلومتر  

59/10  102/45  338/58  981/303  294/404  327/18234  

  
 

 )مساحت به کیلومتر مربع (درصد کالسهای فرسایشی در واحدهای هیدرولوژیک حوزه مورد مطالعه   مساحت و -  2جدول 
نام 
 حوزه

  کالس
  1فرسایشی

  کالس
  2فرسایشی

  کالس
  3فرسایشی

 کالس
  4فرسایشی

 کالس
  مجموع  5فرسایشی

 درصد مساحت درصد مساحت درصد مساحت درصد مساحت درصد مساحت درصد احتمس 

  100 10/45  00/0  00/0  00/0  00/0 90/93 35/42 10/6 75/2  00/0  00/0 ایالم
 

 
  نقشه شدت رسوبدهی منطقه مورد مطالعه -1شکل 
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  منابع
یی آبررسی کار .1373 .م باقر زاده کریمی - ١

سنجش  مدلهای فرسایس و رسوب و تکنیکهای
 .در مطالعات فرسایش خاک  GISاز دور و

دانشگاه تربیت  .نامه کارشناسی ارشد پایان
  .مدرس

یی مدلهای آبررسی کار .1387 .ر بیات - ٢
MPSIAC  وEPM ورد رسوب حوزه آدر بر

 .ناسی ارشد دانشگاه تهرانپایان کارش طالقان،
مقایسه و واسنجی روش  .1382 .م حسنلو - ٣

MPSIAC  بخیز تهم آحوزه مار رسوب در آبا
دانشکده  پایان نامه کارشناسی ارشد، زنجان،

 .منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
های  ئی روشآبررسی کار. 1384 .ر خدارحیمی - ۴

ورد فرسایش آدر بر MPSIACو  EPM تجربی
پایان  بخیز خارستان فارس،آو رسوب در حوزه 

  .دانشگاه مازندران نامه کارشناسی ارشد،
بخیز آورد رسوب حوزه آبر. 1373 .ع کرمی شاه - ۵

نوژیان از طریق مدل اصالح شده پسیاک و 
 .مار ایستگاههای رسوب سنجیآن با آمقایسه 

  .دانشگاه تربیت مدرس .پایان نامه کارشناسی ارشد
ورد آمقایسه چند روش بر. 1372 .ر.ح صادقی - ۶

مجموعه  .فرسایش و رسوب در حوضه اوزن دره
تها و روشهای بهره مقاالت سمینار ملی بررسی سیاس
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