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 برداري از منابع طبیعی حفاظت و بهره نشریه

  1391، سوم، شماره اولجلد 
http://ejang.gau.ac.ir  

  

  با استفاده از يو باد یش آبیفرسا یل رسوبدهیپتانس يبند پهنه
  )مطالعه موردي: حوزه آبخیز بردخون( IRIFR.E.Aو  MPSIAC يها لمد

  

  2و احمد پهلوانروي 1فاطمه بحرینی*

  زدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل ارشد بیابان آموخته کارشناسی دانش1
  طبیعی، دانشگاه زابل  یار گروه مرتع و آبخیزداري، دانشکده منابعداستا2

  25/11/91 ؛ تاریخ پذیرش: 5/9/91تاریخ دریافت: 
  دهیچک

هایی چند وجهی و  فرسایش خاك و تولید رسوب در حالت طبیعی خود از جمله پدیده
هاي مختلفی در تعامل با یکدیگر بر ایجاد، تشدید و تخفیف آن دخالت دارند.  پیچیده است که عامل

در این تحقیق با  منطقه مورد مطالعه در استان بوشهر و در محدوده شهرستان دیر قرار گرفته است.
وضعیت   IRIFR.E.Aو MPSIACي ها هاي موثر در فرسایش بر اساس مدلکردن شاخصکمی

ي مربوط به هر یک از این دو روش نیز تهیه ها کنونی فرسایش منطقه به طور جداگانه ارزیابی و نقشه
دهی به عوامل مورد نظر، براي ارزشپایه عنوان نقشه  به موجود در منطقه کاريگردید. ابتدا نقشه واحد

  IRIFR.E.Aو MPSIAC تجربی  هايمدل اساس بر بادي و آبی فرسایش مقدار سپس تهیه گردید.
 با بادي و آبی فرسایش به اراضی حساسیت نقشه شد. همچنین تعیین کاري واحدهاي از در هر یک

 و رسوبدهی درجه بین رابطه از استفاده با نیز رسوبدهی پتانسیل و ،تهیه هاي مذکورمدل از استفاده
بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق و مقایسه نتایج حاصل از آمد.  به دست رسوب تولید
 از مقدار واقعیت به نزدیک که هر دو مدل برآورد شدهاي مورد بررسی با شرایط منطقه آشکار  روش

 80بادي  کمی فرسایش لحاظ به که می دهند. در نهایت، نتایج نشان داد ارائه فرسایش آبی و بادي
 کاهش حاصلخیزيو  فرسایش خاك و تولید رسوبدرصد در  20 آبی حدود فرسایش و درصد
  نقش دارند.  حوزه اراضی

  1رسوبدهی پتانسیل، IRIFR.E.Aمدل ،MPSIACمدل آبی، فرسایش بادي، فرسایش: يدیکل هاي واژه
                                                             

 f_bahreini88@yahoo.com مسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
 است فرسایش متفاوت رسوب و فرسایش ایجاد مورد در منطقه در یک آب و باد رفتار کلی طور به

 در .شود می متمرکز باریک هايآبراهه در سرعت هولی ب ،شودمی آغاز هاشیب گسترده سطوح در آبی
و  ايمنطقه فضایی هايدر تمامی مقیاس خود روي فرا گسترده تمامی سطوح در همواره که باد حالی
 یول است. یش آبیکمتر از فرسا يش بادیو خطر فرسا تیاهم یاس جهانیدر مق کندمی عمل محلی

 ییهاافتن روشین منظور یبد .)1999، ی(رفاه باشدیم یش آبیش از فرسایابعاد و عظمت آن ب یگاه
ز کشور به منظور کنترل یآبخ يهاد رسوب در حوزهیش و تولیزان فرسایتر مقیو دق یبرآورد علم يبرا

نه بر و مستلزم یش هزیم فرساین مستقییک سو تعینکه از یل ایدل است. به يضرور يند امرین فرایا
جهت  ییهاباشد، روشیو محدود م ياج حاصل از آن اغلب منطقهیز نتایباشد و نیاد میوقت ز

 یزان رسوبدهیق میبوده و ضمن برآورد دق یها تجربن روشیه شده است. اغلب ایش ارایبرآورد فرسا
طورکلی شناخت  شود. بهیفاقد آمار استفاده م يها حوزه يبوده و برانه یز، کم هزیآبخ يهاحوزه

اوالً که با مشاهده اولیه زمین بتوانیم هاي صحرایی بسیار مهم بوده بطوريبررسیهاي آبی در فرسایش
داراي چه نوع فرسایشی و  باشد و ثانیاًتشخیص دهیم که منطقه مورد مطالعه داراي فرسایش آبی می

هاي بادي همراه هستند و این هاي آبی با فرسایشدر یک منطقه گاهی فرسایش .با چه شدتی است
اي که در اثر ترتیب که مواد فرسایش یافته بدین. افتدمسئله در مناطق بادخیز بوضوح اتفاق می

شوند بویژه اینکه اگر این مواد می هاي باديهاي آبی در منطقه رسوب نموده اند منشاء فرسایش جریان
ها از چسبندگی الزم برخوردار نبوده و اي بوده باشند که در این صورت خاکدانهبندي ماسهداراي دانه

ن دست ییپا يهادر قسمت بردخون منطقه .فرسایش بادي داراي شدت بیشتري خواهد بود بنابراین
 در واقع .باشندین مطلب مید ایموجود در منطقه مو ياماسه يهاکه تپه باشدمی يش بادیفرسا يدارا

سنجی در ایستگاه رسوبو چون  شودمی مشاهده و رسوبگذاري فرسایش عمل در آب و باد مشارکت
بنابراین براي برآورد رسوب حوزه از  وجود ندارد،خروجی حوزه براي تعیین مقدار رسوب خروجی 

و  MPSIACهاي تجربی، روش با توجه به اینکه در بین روش .هاي تجربی استفاده شده استروش
IRIFR.E.A باشدبه واقعیت می يدلیل دارا بودن تعداد پارامترهاي بیشتر داراي برآوردي نزدیکتر به 

 در پسیاكام   تجربی مدل از فقط موارد بیشتر در. استفاده شد هادر این مطالعه از این روش لذا
 پتانسیل بیانگر مدل صورتی که این در ،است شده استفاده اراضی رسوبدهی کل پتانسیل برآورد

 پتانسیل برآورد در تحقیقاتی ،بیابانی مناطق از بعضی در همچنین. است آبی فرسایش رسوبدهی
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 که است درحالی این ).1993اختصاصی،( گرفته است صورت بادي فرسایش از ناشی رسوبدهی
 نیز آبی فرسایش تحت تأثیر ،يباد فرسایش بر عالوه خشک نیمه و خشک هاي مناطقعرصه بیشتر
 حوزه در آبی فرسایش رسوب برآورد و ارزیابی .)2000 ،و همکاران بیرگانی طهماسبی( دارند قرار

 این در اساس این بر .نیست شدت فرسایش و رسوبدهی پتانسیل گویاي تنهایی به ،آبخیز مطالعاتی
 که اریفر و تجربی پسیاك هايمدل فرسایش شدت در مؤثر گانه نه بررسی عوامل ضمن تحقیق

سعی  ،کندمی برآورد یبررس مورد حوزه در را بادي و فرسایش آبی کیفی و کمی میزان ترتیب به
 .شود مشخص حوزه در آب و باد قدرت فرسایندگی سهم نیز و رسوبدهی مقدار بین ايمقایسه شده

 تنها حاضر حال در و است نگرفته صورت فریار مدل با رابطه در یخارج قاتیتحققابل ذکر است که 
انجام  در ایران ن دو مدلیبا استفاده از ا ياقات گستردهیتحق. همچنین دیآیم عمل به استفاده رانیا در

با برآورد و مقایسه پتانسیل رسوبدهی فرسایش بادي  )2003 ،احمدي و همکاران( . از جمله،شده است
در مناطق نیمه خشک در حوزه آبخیز نعمت  MPSIACو  IRIFR.E.Aهاي و آبی با استفاده از مدل

آباد بیجار به این نتیجه رسیدند که مدل اریفر از لحاظ کمی و کیفی دقت مناسبی دارد و به لحاظ کمی 
درصد در کاهش حاصلخیزي اراضی موثر است.  4/77آبی درصد و فرسایش  6/22فرسایش بادي 

تن در هکتار توسط فرسایش  2/2تن در هکتار در سال است که  7/9مقدار کل رسوب حوزه مطالعاتی 
ق با استفاده از دو ین تحقیلذا ا. گیردتن در هکتار در سال توسط فرسایش آبی صورت می 5/7 و بادي
برآورد  جهت) 1GIS( ییایستم اطالعات جغرافیبا کمک سو  MPSIACو  IRIFR.E.A یتجرب مدل

 يهاو ارائه راه حل واقع دراستان بوشهر بردخونز یحوزه آبخ یدهزان رسوبیش و میشدت فرسا
را مورد مطالعه قرار  در سطح حوزه و کاهش حجم رسوبات يریپذشیاز فرسا يریجلوگ يمناسب برا
 يتوان به وجود سازندهایشده م فرسایش و رسوبدهی حوزهعواملی که سبب ایجاد از  خواهد داد

درصد، وجود  60ش از یب بیمتفاوت، وجود طبقات ش ییزامتنوع با درصد رسوب یشناس نیزم
ن یها در سطح مراتع، عدم وجود تعادل به دامیرو یب ياد، چرایبا شدت ز يصورت رگبار به یبارندگ

اشاره  یآب یزراع یدر اراض ياریح کشت و آبیاصول صحت یت مرتع و تعداد دام و عدم رعایظرف
مشخص و  ییزاتوان به نحو بهتري نقش عوامل را در رسوبها میاستفاده از این مدل با نمود. که

   مهمترین عامل را تعیین نمود.

                                                             
1- Geographic Information System 
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  ها مواد و روش
از نظر موقعیت و هکتار  21411حوزه آبخیز بردخون با مساحت  :موقعیت جغرافیایی

 12َ 21ًتا   27° 59َ 55ًطول شرقی و  51° 32 59تا   51° 28َ 47ًدر محدوده جغرافیایی جغرافیایی 
متر در ارتفاعات و حداقل ارتفاع  1015حداکثر ارتفاع  عرض شمالی قرار گرفته است. °28

 یبردخون م يز روستایموجود در آن ن ين روستایمهمتر .باشد متر در خروجی آن می 63/2حوزه 
موقعیت حوزه در کشور و استان بوشهر  1 شکل .با در مرکز حوزه واقع شده استیباشد که تقر

  .دهدمینشان را 

  
فیایی ت یموقع - 1شکل    آبخیز بردخون در ایران و بوشهر حوزهجغرا

  
 ارزیابی و بررسی IRIFR از مدل استفاده با بادي فرسایش رسوبدهی پتانسیلابتدا : قیروش تحق

 که اصالح شده تجربی پسیاك مدل از استفاده با نیز آبی فرسایش پتانسیل رسوبدهی سپس و شد

 مطالعات از زین عوامل یبرخ نییتع جهت. شد برآورد ،است قرار گرفته استفاده مورد نیز ما کشور در
 يبراکه صورت گرفت  يکار يدر واحدها ها یابیارز .دیگرد استفاده يزداریآبخ اداره کارشناسان
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، ی) با استفاده از نقشه توپوگرافها +رخسارهیشناس (سنگ يفوق، ابتدا نقشه ژئوموفولوژ دن به نقشهیرس
 یوگرافیزیف يها ه نقشهیه شد. سپس اقدام به تهیته یید صحرایو بازد یی، عکس هواین شناسیزم

 17با  يواحد کار، نقشه مذکور يهاهبا ادغام نقش تیدر نها د.یب، جهت و ارتفاع) گردیمنطقه (ش
 ).2006 احمدي،( دیحذف گرد یابیاز موارد ارز ینورخساره بدست آمد که رخساره مناطق مسک

 
  بادي فرسایش شدت و رسوبدهی پتانسیل تعیین

براي ارزیابی و تهیه نقشه شدت فرسایش بادي : اریفر مدل در بادي فرسایش شدت در مؤثر عوامل
عامل مورد ارزیابی قرار گرفت. عوامل نه گانه در فرسایش بادي در مدل  IRIFR.E.A، 9به روش 

اریفر عبارتند از: سنگ شناسی، شکل اراضی و میزان پستی و بلندي، سرعت و وضعیت باد، عامل 
ي بادي، انبوهی پوشش گیاهی، ها خاك و پوشش سطح آن، رطوبت خاك، نوع و پراکنش نهشته
  مدیریت و استفاده از زمین و در نهایت آثار فرسایشی سطح خاك. 

عامل موثر در برآورد فرسایش بادي متناسب  9: بادي فرسایش در مؤثر گانه نه عوامل امتیاز تعیین
ه داده زایی، امتیازي بر اساس جداول مربوطبا شدت یا ضعف هر یک از عوامل و تاثیر آن در رسوب

هنده شدت فرسایش بادي خواهد بود. از شد. جمع جبري اعداد بدست آمده در هر رخساره نشان د
دهی واحدکاري، برآورد شد. سپس به کمک جدول روي مجموع اعداد به دست آمده میزان رسوب

 از استفاده با هاي کاري و سپس کل منطقه مشخص شدبندي، شدت فرسایش هر یک از واحدطبقه
 در )1 رابطه(فرسایش بادي  و رسوبدهی درجه بین رابطه و بادي فرسایش کالس 1جدول

  ردید. تعیین گ آبخیز بردخون حوزه
  
  Qs =41 e (0/05 R) )                                                                                       1 رابطه(

  که در آن 
 Qs =حسب بر ساالنه رسوبدهی میزان )ton/km2/year (     

R = روش به مؤثر عامل نه امتیازهاي مجموع( رسوبدهی درجه )IRIFR.E.A(  
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  IRIFR.E.A  در مدل تعیین میزان تولید رسوب ساالنه و کالس فرسایش خاك -1 جدول

  رسوبدهی  کل امتیاز محاسبه شده  شدت رسوب دهی  کالس فرسایشی
Ton/km2/yr 

V 6000  100>  خیلی زیاد> 
IV 1500  -   6000  75 - 100  زیاد  
III 500  -   1500  50 - 75  متوسط  
II 25 0 -   500  25 - 50  کم  
I  250  25 - 0  خیلی کم یا جزئی<    

  
  آبی فرسایش شدت و رسوبدهی پتانسیل تعیین

ه نقشه شدت یو ته یابیارز يبرا: MPSIAC  تجربی درمدل آبی فرسایش شدت در مؤثر عوامل
 یتوپوگراف يهابا استفاده از نقشه يکار يهان واحدیی، بعد از تعMPSIACدر مدل  یش آبیفرسا

، خاك، آب و هوا، ین شناسینه عامل زم ییایو سامانه اطالعات جغراف يار ماهوارهیمنطقه، تصاو
ه رودخان شیفرسا و شیفرسا یت فعلیوضعن، ین، استفاده از زمی، پوشش زميو بلند یرواناب، پست

   .گرفتقرار  یابیمورد ارز و حمل رسوب يا
از یطبق امت عامل، هر ضعف و شدت به بسته روش این در: آبی فرسایش در مؤثر عوامل امتیاز تعیین

 مجموع گرفتن نظر در با شد. سرانجام داده نسبت عددي يدر هر واحد کار MPSIACمدل  یده
که  یوقتدر واقع  .دگردی برآورد حوزه رسوبدهی میزان مختلف، عوامل براي آمده بدست اعداد

ه یف شد، با جمع نه الیتعر ArcGISط یه در محیک الیبه صورت  MPSIACازات نه عامل مدل یامت
و  یه درجه رسوبدهیق الیه و با تلفیحوزه ته ي) براRا (ی ینقشه درجه رسوبده ArcGISط یدر مح

 2 رابطهاستفاده از  با سپس د.مبدست آ ها رحوزهیک از زیهر  يبرا ی، مقدار درجه رسوبدهها رحوزهیز
 بر رسوبدهی شدت نقشه بندي تقسیم ت بایمحاسبه، در نها یمطالعات يد رسوب در واحدهایزان تولیم

 بدست حوزه مختلف يها بخش در فرسایش و رسوبدهی طبقات نقشه مدل، استاندارد جداول اساس
 و شد داده تطبیق 2 جدولبا ) R(یا گانه  نه عوامل از یک هر به گرفته تعلق يامتیازها مجموع .دمآ

 آبی فرسایش مقدار رسوبدهی و درجه بین رابطه از رسوبدهی پتانسیل فرسایشی و همچنین کالس
 از نیز دهی و میزان تولید رسوب برآورد تولید رسوب از رابطه بین درجه رسوب منظور به .شد تعیین
  ).1968 ،پسیاك( گردید استفاده زیر معادله
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77.38)035/0(                                                        )             2 رابطه( ReQs   

  که در آن 
Qs = کیلومتر مربع در مترمکعب میزان رسوب دهی ساالنه بر حسب   

e = است 718/2نپرین و برابر  عدد   
R= یعنی مجموع امتیازات عوامل مختلف در نظر گرفته شده در مدل رسوبدهی  درجهMPSIAC 

 1BLMبا استفاده از روش  و حمل رسوب يش رودخانه ایش و فرسایفرسا یت فعلیوضع يپارامترها
ن، یعامل حرکت توده خاك، وجود الشبرگ در سطح زم 7 یابین مدل بر اساس ارزیا د.مآ بدست

ش یو وجود فرسا ها ، فرم آبراههياریش شیافته، وجود فرسایم یتحک ی، قطعات سنگها ت سنگیوضع
، یائی.(ضش استوار استیر آنها در فرسایزان تاثیاز صفر تا پانزده، بر حسب میو با دادن امت یخندق

2001.(  
  

  MPSIACدر مدل  تعیین میزان تولید رسوب ساالنه و کالس فرسایش خاك -2 جدول
کالس رسوب دهی و 

  فرسایش
  تولید رسوب ساالنه  دهی شدت رسوب

M3/km2 

دهنده  نمرات نشان
  دهی شدت رسوب

V 100 1429>  خیلی زیاد> 

IV 75  -   100  476  -   1429  زیاد  
III 50  -   75  238  -   476  متوسط  
II 25  -   50  95  -   238  کم  
I 0  -   25  >  95  خیلی کم یا جزئی  

  
تبدیل  (تخریب مخصوص) به فرسایش ویژه حوزهبراي اینکه رسوب ویژه تولیدي : فرسایش ویژه

با توجه به مساحت و وضعیت  این نسبت .باشد یا نسبت تحویل رسوب می SDRشود نیاز به محاسبه 
زیر نسبت تولید رسوب به کل فرسایش  3با استفاده از رابطه  برآورد. SDRبافت آنگاه مقادیر 

  شود: (فرسایش ویژه) در هر زیر حوضه محاسبه می

                                                             
Bureau of Land Management -1 
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    Log SDR=1/8768-0/1491 Log A             )                                               3رابطه (
                                                                      

 که در آن:

SDRنسبت تولید رسوب (ضریب رسوبدهی) برحسب درصد : 

A مساحت حوضه برحسب مایل مربع :  
Log 10: لگاریتم طبیعی در پایه  

Ws                                                                                             )4رابطه (
QSDR S

   
Qsمیزان رسوب تولید شده برحسب تن در کیلومتر مربع در سال  : 
Wsکیلومتر مربع در سال : میزان فرسایش ناخالص (ویژه) برحسب تن در  

  
  بحثنتایج و 

بادي با  فرسایش در مؤثر گانه امتیازات عوامل نه 3 جدول: IRIFR.E.Aنتایج حاصل از مدل 
با توجه به  .دهدمی نشان را کل منطقه واحدهاي کاري مختلف و در IRIFR.E.A استفاده از مدل

 گردد که با اعمال روش(نقشه طبقات شدت رسوبدهی و شدت فرسایش) مشاهده می 2شکل 
IRIFR.E.A طبقه  پنج، حوزه مورد مطالعه از نظر شدت  رسوبدهی شامل مختلف در واحدهاي کاري

 5/19کیلومتر مربع ( 74/41کم درصد)،  8/5( کیلومتر مربع 42/12خیلی کم با شدت رسوبدهی 
درصد) و  16/21( کیلومتر مربع  30/445، زیاد درصد) 82/11کیلومتر مربع ( 31/25 متوسط ،درصد)

باشد همچنین از لحاظ شدت فرسایش از سه طبقه میدرصد)  72/41کیلومتر مربع ( 30/89خیلی زیاد 
درصد) 16/23کیلومترمربع ( 60/49درصد)، زیاد94/13کیلومترمربع ( 86/29 با شدت فرسایش متوسط

است که نشان از وضعیت متفاوت  درصد) تشکیل گردیده88/62کیلومترمربع (63/134و خیلی زیاد 
  باشد.منطقه از نظر رسوبدهی و فرسایش می
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   براي واحدهاي کاري مختلف حوزه بردخون IRIFR.E.Aمدل  گانه نه عوامل امتیازات نتایج -3 جدول

ري
 کا

حد
 وا

کد
  

 و 
عت

سر
 باد  

یت
ضع

و
 و   

اك
ل خ

عام
 آن

طح
ش س

وش
پ

ش   
وش

ی پ
وه

انب
هی

گیا
سی  

شنا
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سن
ی   

ایش
رس

ر ف
آثا

اك
ح خ

سط
 و   

ضی
 ارا

کل
ش

دي
 بلن

ی و
پست

اك  
ت خ

طوب
ر

ش   
راکن

و پ
وع 

ن
شته

نه
ها 

دي
ي با

ده   
ستفا

 و ا
یت

دیر
م

مین
ازز

ات  
یاز

 امت
مع

ج
ش  

سای
 فر

س
کال

  

1  4  3 -  6  4  3  3  2  2  3 -  24  II  
2  8  5 -  15  6  3  4  3  2  3 -  41  II 

3  7.5  0  8  5  6  4  2  4  2 -  5/36  II  
4  14  5  0  6  6  5  4  5  7  52  III  
5  5  2  3  7  5  4  3  4  4 -  33  II  
6  20  15  15  10  15  10  10  10  5  110  V  
7  20  4  14  9  8  7  8  7  5  82  IV 

8  20  15  15  10  15  10  10  10  5  110  V  
9  20  10  12  10  13  10  10  10  0  95  IV 

10  15  3  8  8  5  6  6  4  0  55  III 

11  10  4  7  7  6  4  4  4  2 -  46  II  
12  19  10  3  8  9  8  8  5  5  75  III  
13  19  10  11  7  5  10  10  5  6  83  IV  
14  18  15  14  9  12  8  10  7  9  102  V 

15  18  15  13  10  10  9  10  7  11  103  V  
16  17  9  10  7  10  9  7  5  5  79  IV  

ضه
حو

ل 
ک

  

6/14 3/8 6/9 6/7 1/8 9/6 6/6 6/5 2/5 5/72 III  
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  شدت رسوبدهی و شدت فرسایش حوزه آبخیز بردخون بندي  پهنهنقشه  - 2 شکل
ز   IRIFR.E.Aبا استفاده ا

  

در مدل  شیفرسا خطر عوامل ننمود یکم و یبررس منظور به: MPSIAC  مدلج حاصل از ینتا
MPSIAC، یازدهیامت و هیته خاك و بیش ن،یزم پوشش ،یاراض کاربري ،یشناسنیي زمها نقشه 

کل حوزه ثابت در نظر گرفته  يمحاسبه و برا 68/7از عامل آب و هوا یامت. )6 و 4،5هاي  شکل( شد
و  S.S.Fشیفرسا یت فعلیو وضع )6 (شکل ست آمددمنطقه ب DEMب از نقشه یه شیشد. ال

 MPSIACي اطالعاتی مدل ها دهی الیه بعد از وزن. بدست آمد BLMاز روش  یش خندقیفرسا
با هم جمع شد و مقدار درجه رسوبدهی براي کل  ArcGISبه طور عمقی در محیط  ها تمام الیه

را براي حوزه آبخیز  MPSIACگانه موثر در مدل  9امتیازات عوامل  4حوزه بدست آمد. جدول
) مشاهده و شدت فرسایش (نقشه طبقات شدت رسوبدهی 3 با توجه به شکلدهد. بردخون نشان می

  از نظر شدت حوزه مورد مطالعه، کاريدر واحدهاي MPSIAC  گردد که با اعمال روشمی
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 زیاددرصد)،  20/10( کیلومتر مربع 84/21متوسطشامل سه طبقه با شدت رسوبدهی رسوبدهی 
باشد درصد) می 35( کیلومتر مربع 86/74 زیادخیلی و ) درصد 83/54( کیلومتر مربع 41/117

 75/22(کیلومترمربع  75/48 سه طبقه با شدت فرسایش متوسط ازفرسایش  تلحاظ شداز همچنین 
درصد)  19/43(  کیلومتر مربع 48/92درصد) و خیلی زیاد 04/34(کیلومتر مربع  88/72 درصد)، زیاد

   باشد.میو فرسایش که نشان از وضعیت متفاوت منطقه از نظر رسوبدهی  تشکیل گردیده است
 

 MPSIAC با استفاده از مدل حوزه آبخیز بردخون شدت رسوبدهی و شدت فرسایش بندي پهنه نقشه -3 شکل

 
 با :IRIFR.E.A وMPSIAC  با استفاده از دو مدل یل رسوبدهیش و پتانسین کالس فرساییتع

و  شد داده تطبیق 2 و 1هاي  جدول با )R( حوزه سطح در گانه 9 عوامل يامتیازها مجموع به توجه
   ).5(جدول  شد تعیین يو باد آبی فرسایش مقدار و رسوبدهی درجه بین رابطه از رسوبدهی پتانسیل
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آبی حدود  فرسایش و درصد 80بیش از  بادي دهد که فرسایشنتایج بدست آمده نشان می  
  .نقش دارند حوزه اراضی حاصلخیزي کاهش درصد در تولید فرسایش و رسوب و 20

  
 MPSIAC يها از مدلبا استفاده  ز بردخونیدر حوزه آبخو فرسایش  یل رسوبدهیپتانسمیزان برآورد  -5 جدول

   .IRIFR.E.A  و

  شرح
  مساحت

)km2(  
  میزان رسوب

(ton/Km2/year)  
  میزان فرسایش

(ton/Km2/year)  
درصد تولید 

  (درصد) رسوب
درصد تولید 

  (درصد) فرسایش
    فرسایش آبی

11/214  
84/11887  85/47439  87/19  66/19  

  34/80  13/80  6/193972  1/47941  فرسایش بادي
  100  100  41/241412  94/59828  کل حوزه

  

 
  

 نقشه شیب و کاربري اراضی حوزه آبخیز بردخون -4 شکل
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  نقشه زمین شناسی و پوشش گیاهی حوزه آبخیز بردخون -5 شکل

 

  
 حوزه آبخیز بردخون DEMنقشه خاك و  -6 شکل
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و  یدر مناطق کوهستانب یترت به يو باد یش آبیران هر دو فرسایا یابانینکه در مناطق بیبا توجه به ا  
از آن را  یناش یزان رسوبدهیژه میو ش خاك و بهیم شدت فرسایکه بخواه یحاکم است، در صورت یدشت

د شده یعنوان بار رسوب تول را به يو باد یآب يها شیاز فرسا یناش ید مجموع رسوبدهیم، بایبرآورد کن
ارزش  ،IRIFR.E.Aبراساس نتایج حاصل از ارزیابی مدل م. یدر سطح عرصه مورد توجه قرار ده

جدول استاندارد مدل،  اساس بربدست آمد که  5/72براي کل حوزه مورد مطالعه  عددي درجه رسوبدهی
. نتایج گیرد می قراریعنی متوسط  3پذیري خاك براي کل منطقه مورد مطالعه در گروه  کالس فرسایش

 6/193972ترتیب  هب  IRIFR.E.Aبر اساس مدل حوزه کل رسوب و نشان داد که میزان فرسایش
توان دریافت که عوامل همچنین از عوامل مورد بررسی مدل می ،باشد تن بر کیلومترمربع می 1/47941و 

 و 6/9، 06/14سرعت و وضعیت باد، انبوهی پوشش گیاهی و آثار فرسایشی سطح خاك با ارزش عددي 
ارزش کمی درجه رسوبدهی براي کل منطقه تاثیر بیشتري در فرسایش حوزه دارند. در حالی که  1/8

 به توجه با کهبدست آمد  65/86برابر  MPSIACمدل مورد مطالعه بر اساس نه عامل مورد بررسی 
 و میزان فرسایش همچنین ،گیرد می قرار زیاد یعنی 4 گروه رد خاك پذیري فرسایش کالس 2 جدول
تن بر کیلومترمربع  84/11887و  85/47439ترتیب  هب MPSIAC مدلاساس  بر حوزه کل رسوب
اي، تغییر کاربري اراضی و  ترتیب عوامل فرسایش رودخانه به  MPSIACشد. طبق برآورد مدل برآورد

در حوزه آبخیز بردخون موثرترین عامل  77/12و 21/14، 06/15وضعیت فعلی فرسایش با ارزش عددي 
 بدست آمده، هايو نقشه با توجه به نتایجباشند. تخریب اراضی و ایجاد فرسایش و رسوب میدر 

شامل پنج   IRIFR.E.Aگردد که منطقه مورد مطالعه از نظر شدت رسوبدهی بر اساس مدل مشاهده می
منطقه درصد از سطح  72/41باشد که  می خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد طبقه شدت رسوبدهی

شامل سه طبقه شدت  MPSIACکه بر اساس مدل  گیرد در صورتیدر طبقه خیلی زیاد قرار می
درصد سطح منطقه مورد مطالعه در طبقه خیلی زیاد  35 که باشد متوسط، زیاد و خیلی زیاد می رسوبدهی
 یشدت فرسایش شامل سه طبقه  IRIFR.E.Aمدل. از نظر شدت فرسایش بر اساس گیردقرار می

گیرد در  درصد سطح منطقه در طبقه خیلی زیاد قرار می 88/62که  ،باشد متوسط، زیاد و خیلی زیاد می
متوسط، زیاد و خیلی زیاد می  یشامل سه طبقه شدت فرسایش MPSIACصورتی که بر اساس مدل 

 مجموع به توجه با .گیرد میدرصد سطح منطقه مورد مطالعه در طبقه خیلی زیاد قرار  19/43 که، باشد

 است غالب منطقه در باديفرسایش  کاري، واحد هر در پسیاك و اریفر مدل ،گانه عوامل نه امتیازهاي
این  دار و  کوهستانی قرار دارند بیشتر است. ولی فرسایش آبی در واحدهاي کاري که در قسمت شیب
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جدا شدن و جابجایی که  طوري به .باشد حوزه از نظر تولید فرسایش و رسوبدهی داراي شدت زیادي می
ي حفاظت خاك و آب ضرورت و اولویت داشته و ها ذرات خاك به میزانی است که اجراي برنامه

  استفاده از اراضی محدودیت زیادي دارد. 
  

  ترویجی هاي رهیافت
اي، تغییر کاربري  (فرسایش رودخانهبا توجه به عوامل تأثیرگذار در تولید فرسایش و رسوب حوزه   

آثار فرسایشی سطح  ،سرعت و وضعیت باد، انبوهی پوشش گیاهی وضعیت فعلی فرسایش، اراضی،
ي منطقه، براي بهبود وضعیت فعلی و جلوگیري از تخریب بیشتر و ها و محدودیت ها پتانسیل ،خاك)
  می شود: پیشنهاد زیر موارد فرسایش کاهش جهت

تخریب پوشش گیاهی می بایست پوشش ي شدید و ها به خاطر حساسیت منطقه به وقوع فرسایش -
عمل آید،  هها ممانعت ب گیاهی موجود حفظ گردد و از تغییر کاربري اراضی و تبدیل آن به سایر کاربري

در غیر این صورت وضعیت فرسایش حاضر (از مقدار زیاد) به مقدار فرسایش خیلی زیاد در آینده  
 تغییر خواهد کرد.

گردد از هر گونه عمیالت یت وقوع فرسایش شدیدتر را دارد، پیشنهاد میبا توجه به اینکه منطقه قابل -
  و واگذاري اراضی جهت کشت دیم و آبی جلوگیري شود.

عمل آمده از منطقه و نظر به اینکه بخش اعظم منطقه مورد مطالعه  هبا توجه به بازدیدهاي صحرایی ب -
ي بیولوژیکی و مکانیکی از تشدید ها طرح در کالس زیاد فرسایش قرار دارد توصیه می شود با اجراي

 فرسایش جلوگیري شود.
 يمانند برگزار یشتر، انجام اقداماتیب بیاز تخر يریو جلوگ یت فعلیبهبود وضع يبراهمچنین   
کشاورزان و دامداران در مورد حفظ ارزش خاك و آب،  یش آگاهیجهت افزا یآموزش يها دوره
منابع  يها ن به عرصهید با متجاوزیو تعداد دام، برخورد شدت مرتع ین ظرفیت تناسب مناسب بیرعا
مانند  يها ات سازهیعمل يو اجرا ي، کپه کاريک مانند قرق، نهالکاریولوژیب يها پروژه يو اجرا یعیطب

  رسد. یبه نظر م يضرور رهیغن و ی، خشکه چها چکدم
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Abstract 

Erosion and sediment production in its natural state is a complex and 
multifaceted phenomenon of the various causes interact with each other to create, 
intensify and reduce it. The study area is located in Daiyer city of Boushehr 
province. In this research, with quantifying the factors affecting in the erosion 
based on MPSIAC and IRIFR.E.A models the current status of erosion in the area 
separately assesses and maps related to each of these two methods are also 
provided. First, work unit map of this region as the base map for evaluating the 
factors were provided.  Then according to the MPSIAC and IRIFER empirical 
methods¸ water and wind erosion rate is determined at each working unit 
separately. Further¸ maps of land erodibility for water and wind erosion are 
prepared using MPSIAC and IRIFER models. Sedimentation potential was 
measured using the relation between sediment delivery degree and the sediment 
production. According to the results obtained from this research and comparison of 
results of the used methods with situation of the area showed that both models have 
good estimates of water and wind erosion. Finally, results have shown that 
quantitatively, wind and water erosion contribute to soil erosion and sediment 
production and soil fertility reduction by 80% and about 20%, respectively.   
 
Keywords: Water erosion, Wind erosion, IRIFER E.A model, MPSIAC model, 
Sediment delivery potential1 
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