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هاي كوهستاني مناطق نيمه خشك ايش و برآورد ميزان رسوب در حوضهتحليلي بر ارزيابي علل فرس
  )حوضه آبريز فاروب رومان نيشابور:مورد(

  
  تبريز، دانشگاه ي طبيعياستاديار گروه جغرافيا - اسداله حجازي
  تبريز ، دانشگاهدانشجوي دكتري ژئومورفولوژي - ريحانه برومند

  21/02/1393: تأييد نهايي          17/07/1392: پذيرش مقاله

  چكيده
ريزان فرسايش و تغييرات حاصل از آن راهگشاي مديران و برنامهامروزه آگاه شدن از وضعيت 

كـه فرسـايش خـاك از جملـه      از آنجـا ، لذا باشدمر مهم و حساس حفاظت آب و خاك ميدر ا
ترين موانع دستيابي به توسعه يكي از مهمآن را توان ت مهم آبريزهاي كشور است، ميمعضال
. شهرستان نيشابور واقع شده اسـت  آبريز فاروب رومان در كوير مركزيحوضه . دانستپايدار 

بودن شـرايط  د، و دارا در محدوده مورد مطالعه با توجه به موقعيت كوهستاني نيمه خشك و سر
، و نيز كمبود آمار و اطالعات در زمينه ارزيابي كمي رسوب از خيزي حوضهناپايدار از لحاظ سيل

بـراين  . به منظور بررسي ميزان فرسايش و رسوب اسـتفاده شـده اسـت    EPMمدل تجربي 
ـ  و برآورد رسـوب  شده بنديگانه تقسينم22 هاياس، حوضه آبريز بر پايه زيرحوضهاس االنه س

ـ زيـر حو در .هـا سـت  حوضه، بر مبناي اين زير حوضه كـه  شـده   T/h/y75/10معـادل  F5هض
مقـدار فرسـايش ويـژه كـل      .دارد هاهضرا نسبت به ساير زير حو توليد رسوب بيشترين مقدار

تـن در   15/4تـا  69/8ر در سال و ميزان رسوب ويژه بـين  تن در هكتا 01/3تا  58/20حوضه 
تـن در هكتـار    64/8رابر مقدار متوسط فرسايش ويژه كل حوضه ب. شدهكتار در سال محاسبه 

 هاي حساس به فرسايشوجود سازندهانجام شده  يهاطبق بررسي. است در سال برآورد شده
فرسـايش محسـوب    درترين عوامل مؤثر ترين و مهماز عمده،در مرحله نخست و نوع كاربري

، جهـت كنتـرل   مناسـب ، لـذا گزينـه   دهندمير قراثير تأكه ساير فاكتورها را نيز تحت  شودمي
-مـي  ايب در مناطق به صورت مديريت مراتع، مديريت اراضي، عمليات سازهفرسايش و رسو

اميد كه با انجام اقدامات پيشنهادي به كـاهش خسـارات ناشـي از فرسـايش و توليـد      . باشد
 . كولوژيك منطقه كمك شودرسوب و بهبود وضعيت ا

  
  فاروب رومان –حوضه كوهستاني -فرسايش و رسوب: واژگان كليدي                 
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  مقدمه
تواند آن را تشديد نموده و يا هاي انسان مياز بين برد ولي فعاليت ذير بوده و نمي توان آن را كامالًفرسايش يك پديده اجتناب ناپ

س مدت محسوشمگير و محسوس نباشد ولي در بلندچندان چ ،مدت، شايد در كوتاهپديده فرسايش و آثار سوء آن. كاهش دهد
بايد از زمين  ،يعني كاهش محصول ،براي جلوگيري از آثار سوء آن. كاهش محصول را در پي داردخواهد بود، زيرا معموالً فرسايش 

ي است و هميشه اي دائمبه هر حال فرسايش پديده .)1374, 23, احمدي( ،وجود نيايده طوري استفاده نمود كه در آن فرسايش ب
بايد در نظر داشت كه . ,كه ميزان آن كمتر از ميزان خاك تشكيل شده باشدبحراني نخواهد بود ولي در صورتي  ،وجود خواهد داشت

سبب انسداد  ،هابلكه با ايجاد رسوب مواد در آبراهه, يا حاصلخيزي آن را كاهش مي دهد نه تنها خود خاك را از بين بردهفرسايش 
, به اين ترتيب. كندها را كم ميدر نتيجه عمر آن .دهدها را كاهش ميظرفيت ذخيره آن ،با پر كردن مخازن سدها و شودها ميآن

- اصالح اين نوع رسوباگر . سيسات بنا شده استتأپايه اين  بر كهسازد ايلطمه وارد ميبه برنامه توسعه كشاورزي منطقهفرسايش 

تنها  ،در حال حاضر اگر سدي از رسوب ناشي از فرسايش پر شود ،براي نمونه, استيكاري مشكلكم دست, غيرممكن نباشدگذاري 
كه صرف ها بايد بيش از اينگذاري، سرمايهبه همين دليل. راه چاره رها كردن آن سد و جستجوي محلي ديگر براي سد سازي است

چنانچه در يك حوضه ). 1372، 45باقرزاده و همكاران، (ود كار ربراي پيشگيري از فرسايش به , ته شوداحياي منابع از دست رف
دهي ساالنه آن با محاسبه حجم كل رسوب ،آبريز آمار و اطالعات مربوط به دبي آب و رسوب به اندازه كافي وجود داشته باشد

اطالعات در زمينه فرسايش  عدم وجود و يا كمبود بسيار زياد آمار و .پذير استهاي آماري متداول موجود امكاناستفاده از روش
كاربرد روش تجربي مناسب , هاي آبريز كشور مانند اكثر آبريزهاي ساير كشورهاي دنياو توليد رسوب در بسياري از حوضه خاك

هاي آبريز واقع در مناطق از آنجا كه حوضه). 1375، 73رفاهي،(است براي برآورد شدت فرسايش خاك و رسوب زايي الزامي 
رسايش و ايجاد رسوب، شرايط پذيري در مقابل عوامل فرد با پتانسيل باالتر براي تحريكويژه سبه  مه خشك وكوهستاني ني

لذا در اين پژوهش نيز ها قابل مشاهده اند، نسبت به ساير مدل EPMتري با توجه به عوامل دخيل تعبيه شده در مدل مناسب
ضريب ) φ(،2(ضريب فرسايش حوضه آبريز ) 1: اين مدل چهار مشخصه شاملدر . استاز اين مدل تجربي استفاده شده   ترجيحاً

در واحدهاي  )I(شيب متوسط حوضه  ) Y( ،4(ضريب حساسيت سنگ و خاك به فرسايش  )Xa( ،3(استفاده از زمين 
سايش ، عوامل موثر بررسي و تعيين اشكال فراز اهداف عمده اين مطالعه . مورد استفاده واقع شده استژئومورفولوؤيكي مي باشد

مدل در . ضه در بخش هاي مختلف حوضه مي باشد برآورد ميزان فرسايش  و رسوب توليدي حو ،در توليد فرسايش و رسوب
EPM دست آمده به سال آزمايش  چهلطي در كشور يوگسالوي ، رسوبهاي فرسايشي و اندازه گيرياستفاده از اطالعات پالتبا

ي كه هايها را براورد نمود و در رودخانهتوان ميزان حمل رسوب در رودخانهتعيين شدت فرسايش ميسيله آن ضمن وبه است و 
تعيين شدت ) 1: گيرددر دو مرحله انجام مي E.P.Mروش .سنجي هستند كاربرد مناسبي داردفاقد آمار هيدرومتري و رسوب

-هاي زير مورد نياز مييز، اطالعات و نقشهره آبضحو براي محاسبه شدت فرسايش در يك. محاسبه رسوب حمل شده) 2فرسايش 

كاربري نقشه ،شناسي_نقشه خاك،شناسي_شناسي و سنگنقشه زمين، مقياسهاي هوايي همنقشه توپوگرافي و عكس.باشد
، ضريب حساسيت (Xa)، ضريب كاربري اراضي )ψ(در تعيين شدت فرسايش خاك چهار عاملضريب فرسايش .نقشه شيب،اراضي

گردد و پس از ره هر يك توسط جداولي استخراج ميو نم شودمي استفاده(I)يز ره آبضو شيب متوسط حو (Y)خاك به فرسايش 
  : )1376،و همكار طاهركيا(آيددست مياده از رابطه زير شدت فرسايش را به ارزيابي چهار عامل فوق با استف

Z = Y .Xa (ψ + I0.5)   
طبقه بندي كالس نمودار ) 9( شكل.با استفاده از جدول زير نسبت به طبقه بندي كيفي فرسايش اقدام مي شود Zپس از محاسبه 

  .فرسايش را در محدوده مورد مطالعه نشان مي دهد
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ErdasField guide-2003  
Erosion Potential Method  
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  )1386احمدي (بندي شدت فرسايش طبقه: 1جدول 
  

  
  
  
  

  

  

  .عالوه بر فرمول باال مي توان از نمودار تعيين ضريب شدت فرسايش نيز استفاده كرد Zبراي محاسبه 

  تحقيق پيشينه
براي  هاي آبريز كشورو توليد رسوب در بسياري از حوضه ها در زمينه فرسايش خاكدادهدليل عدم وجود يا كمبود به امروزه 
و برآورد فرسايش  ارزيابيرايج تجربي براي  هاياز روشگيري رسوب، هاي اندازهستگاهاحداث ايو كاهش هزينه  ريزيبرنامه

و  FAO،BLM،EPMتوان هاي تجربي مياز جمله روش. استفاده شده استهاي فاقد آمار رسوب و رسوب در حوضه
MPSIACهاي نام برده از بين مدل). 1381، جعفري( نام بردEPM  وEMPSIAC  بيشتر مورد توجه كارشناسان و محققان

ده از اطالعات حاصل از قطعه با استفا1988در سال   EPMمدل . استفاده شده است EPMدر پژوهش پيش رو از مدل  .است
المللي رژيم در كنفرانس بين) سابق( سال تحقيقات در كشور يوگسالوي 40گيري رسوب پس از اندازه هاي فرسايشي وزمين

د در مطالعات آبخيزداري مور1370اين مدل در ايران از سال ). 308:1385رفاهي،(اي توسط گاوريلوويچ ارائه شده استرودخانه
) 1385(، بهرامي )1375(، پاك پرور)1372(از جمله رفاهي و نعمتي ها و مقاالت بسياري -نامهپايان. استفاده قرار گرفته است

همكاران ، بيات و )1387(همكاران ، دهزاد و )1387(، رنگزن)1386(، قنبرزاده و غالمرضايي)1386(احمدي و ديگران
هاي مقايسه با مدلبه تنهايي و يا در اين مدل  ها،پژوهشاين  انجام شده كه در بيشتر ) 1390(همكاران ،ثروتي و )1390(

 يد باو با دارد كدام اقليم كارايي بيشتر در مورد اينكهو در مورد توجه بوده استها آن فديگر به كار رفته و نقاط قوت و ضع
نبي پي لشگريان در بررسي تغيير استفاده از   ،عنوان مثال 0هب. به نتايج بهتري دست يافت توانمي كدام روش همراه گردد

ير ميزان فرسايش و توليد رسوب در حوضه آبريز ماسوله گيالن به اين نتيجه رسيد كه با كاهش وسعت جنگل ها اراضي و تاث
چنين بيات و هم). 1379. 43نبي پي لشگريان (د و افزايش استفاده از اراضي ميزان فرسايش و رسوب افزايش مي ياب

هاي ن پرداخته و افزايش رسوب در دورهوب حوضه طالقابه بررسي ميزان فرسايش و رس EPMهمكاران با استفاده از مدل 
هاي ذكر شده ا توجه به بررسي پژوهشب)1382.  15بيات و همكاران (اند ها عنوان كردهترسالي و كاهش ان را در خشكسالي

و از همه  ؛توان گفت اين مدل از ويژگي ساده و عملي برخوردار استكلي كه حاصل از نتايج فوق است ميگيري نتيجهو 
يز الموت رود قزوين و ره آبضدر ايران در حو EPMمدل  .توان كميت را در آن در نظر گرفتتر روشي تجربي است كه ميمهم
  .كار گرفته شده استه يز ديگر بره آبضيز اوزون دره و چند حوره آبضحو
  

  مطالعه موقعيت محدوده مورد
هكتار در حوضه آبريز كوير مركـزي و در شهرسـتان نيشـابور و بخـش      40/18637حوضه آبريز فاروب رومان با مساحتي در حدود  

هـاي  ورت كوهستاني بوده و فقط در قسـمت از نظر توپوگرافي حوضه بيشتر به ص. واقع شده است) دهستان مازول و فضل(مركزي 
خروجـي  متر و پست ترين نقطه آن در محـل   3276حوضهبلندترين نقطه . باشدميروجي حوضه به صورت تپه ماهوري جنوبي و خ

 Zمقادير متوسط  Zمقادير حد  شدت فرسايش طبقه بندي فرسايش

I خيلي شديد Z> 1 1.25 

II 1 شديد >Z> 0.71 0.85 

III 0.7 متوسط >Z> 0.41 0.55 

IV 0.4 كم >Z> 0.2 0.30 

V 0.19 خيلي كم >Z 0.10 
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. باشـد درصـد مـي   72/73ه ضوزني حو متوسط متر و شيب 2327ه ضارتفاع متوسط حو. متر از سطح دريا مي باشد  1391و حوضه 

ه در طـي دوره  ضـ حو سـاليانه  بارنـدگي متوسـط  .باشـد ه ميضحو گيكه نشان دهنده كشيد 48/1درصد و ضريب گردييا گراوليوس 
 اقليم ارتفاعاته به صورت ضگراد و اقليم حودرجه سانتي 7/8ميليمتر، دماي ميانگين ساالنه آن  446ساله منطقه  30آماري شاخص 

 º33  21تـا  َ  º33  12 و عرض هاي شـماليº59       45 تا َ º59   37تصات جغرافيايي بين طول هاي شرقيبه لحاظ مخ.باشدمي
  .قرار دارد

  

  
  هاي محدوده مورد مطالعه بندي زير حوضهعيت منطقه جغرافيايي منطقه و مرزموق )2011( تصوير ماهواره اي لندست :1شكل 

  
  )FOTزيرحوضه تركيبي (خصوصيات فيزيكي حوضه فاروب رومان: 2جدول 

مساحت 
)Km2(  

  محيط
)Km(  

  طولحوضه
)Km(  

  شكل حوضه

مختصات 
عامل  مركز ثقل

  شكل
ضريب 
  گراوليوس

قطر 
دايره 
  همسطح

نسبت 
كشيدگي 
  حوضه

  مستطيل معادل

طول 
)Km(  

  عرض
)Km(  

160.3166.9418699.38  5.35  1.48  14.29  0.76  27.685.79
671839
4025186  

  
  )FOTزيرحوضه تركيبي (خصوصيات شبكه هيدروگرافي حوضه فاروب رومان: 3جدول 

  طول كل آبراهه ها
)Km(  

تراكم 
  زهكشي

نسبت 
  انشعاب

شيب خالص 
آبراهه 

  )%(اصلي

شيب ناخالص 
آبراهه 

  )%(اصلي

زمان تمركز به روش 
برانزبي (پيشنهادي 

  )ساعت) (ويليامز

730.10  4.55 33.40  4.49  7.41  2.59  
  

  )FOTزيرحوضه تركيبي (خصوصيات ارتفاعي حوضه فاروب رومان: 4جدول 

  نماي ارتفاعي  ارتفاع ميانه  ارتفاع متوسط  ارتفاع حداكثر  ارتفاع حداقل
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مسـائل  
-حوضه

حوضـه   
 اصـلي      
F5-F6

 خـارج   
پسـوند     

اري ـرد 
ـيالدي  

ؤثر در ـ   
چكتري   
جـه بـه   
م براي 
رومتري   
كـه در   
 محيط 

-زمـين  

تابستان، 1هشمار

  

مهـا،  ـاني آبـادي   
ي اراضي، به زير ح

زيـر ح 9وژيك و  
 بـوده، خروجـي
-6ژيكي مسـتقل     

آن از حوضـهـل  
هـايي كـه بـا پـه 

بـو نيروهاي نقشه
E   مـ 2011سـال

جه بـه عوامـل مـ
هـاي كـوچوضـه 
و با توج شدتفاده 

 رعايت موارد الزم
ايسـتگاه هيـدر د

بطوريك.  ه گرديـد   
بري اراضي و در
 واحدي از نظـر ز

ش سال سوم، ،ي

2400

هه، موقعيـت مكـ
نقشه كاربري ه از

يرحوضه هيـدرولو
ي چهـار خروجـي
حوضـه هيـدرولوژ
ب رومان در داخـ
ژيك و زير حوضـ

  )هنگارند 

زمان جغرافيايي و
+ETMسـنجنده  

راين حوضه با توج
حوژيكي بـه زيـر   

استILWISافزار 
ومطالعه پس از.د

دـه مشـخص شـ   
ر حوضـه اسـتفاده
شش گياهي، كار
داراي مشخصات

كمي ژئومورفولوژي

2355  

گرافي، وجود آبراه
ام شده و استفاده

زي 14از  نيشابور 
اين حوضه داراي
 دهد و سـه زيرح
 به رودخانه فاروب
شده غير هيدرولوژ

 .ستاآمده 

:ترسيم (.وب رومان

ساز 1:25000في
ماهواره لندست س

ها درن زيرحوضه
 مسائل هيدرولوژ
ومي ارتفاع از نرم
ي استفاده گرديد

قرار گرفت كـ عه
ايش و رسوب در

، خاكشناسي، پوشي
د است كه همگن

ژهايپژوهش

2327.87  
  

ضه از قبيل توپوگ
ه بازديدهاي انجا
ضه فاروب رومان
.شكيل شده است

FOرا تشكيل مي
سيري بدون ورود

ي شامگذارپريم ن
)11(ه در جدول

هاي حوضه آبريز فارو

هاي توپوگراف قشه
عه نيز مربوط به م

براي تعيين . باشد
ها، مكاني آبادي

دل رقوور تهيه مظ
متري 5هاي كسل

منطقه مورد مطالع
سي وضعيت فرسا

رفولوژيوژئومي،
ايي ه ي پلي گونه

3276  

بندي حوض تقسيم
گرافي و با توجه به

بندي حوض تقسيم
 هيدرولوژيك تش

OTوضه تركيبي

ي پس از طي مس
ي كه با عالمت پ

كهباشد وژيك مي

مرزبندي زيرحوضه ه

العاتي مناسب ازنق
فاده در اين مطالع

مي 35رديف آن
ها و موقعيتراهه

ن مطالعه به منظ
ت مطالعه و از پيك

مرسوب سنجي  ي
 منظور براي بررس

شناسيهاي زمينه
قشه حاصله داراي

1391

ه عوامل مؤثر در
هاي توپوگ نقشه

در نتيجه اين. شد
يرحوضه تركيبي
ب رومان كه زيرحو
پايين حوضه اصلي

هاييت زير حوضه
ه تركيبي هيدرولو

م :2شكل 

ايجاد پايگاه اطال
اي مورد استفهواره

و شماره ر 160ن 
ل توپوگرافي، آبر

همچنين در اين).2
ط توپوگرافي، دقت

هايايستگاه وب،
جود دارد و بدين

Intersect( نقشه
نق .ي تهيه گرديد

 حوضه با توجه به
ژيكي و به كمك

ري تقسيم شچكت
زي 19رولوژيك و 

خانه فاروبر رود
شد كه از سمت پ

الزم به ذكر است. 
اري شده حوضهذ

   وروش ها
ين مطالعه براي ا
شد و تصاوير ماه
 كه شماره گذر آن

حوضه از قبيل دي
2شكل شماره (شد

 فاصله بين خطوط
كمي رسو  تحليل

ومان درمنطقه وج
t(وي هم اندازي 

شه واحدهاي كاري

132  

 

اين
هيدرولوژ
هاي كوچ
غير هيدر
حوضه د

F7باشمي
شوندمي

)O(نامگذ

  

موادها
در اي
استفاده ش

باشدمي
بندتقسيم

تقسيم ش
كمترين
تجزيه و
فاروب رو
ابتدا با رو

GIS نقش



 133  ...تحليلي بر ارزيابي علل فرسايش و برآورد ميزان

 
اشـكال اوليـه   خراسـان   1:20000ير عكس هاي هواييدر مرحله بعد با تفس. شناسي، ژئومرفولوژي، خاك، پوشش گياهي مي باشند

در طـي  تهيه شد درجهت برآورد ميزان فرسايش و رسوب در زيرحوضه هـا  فرسايش منطقه مشخص و نقشه اوليه اشكال فرسايش 
فرسايش خاك نيز ثر در مؤو عوامل  EPMبرداشتهاي صحرايي ، اطالعات مربوط به ارزيابي كمي و مورد استفاده در روش تجربي 

يش مربـوط بـه هـر رخسـاره     ضريب فرسـا ،شيپس از تهيه نقشه اشكال فرسايش و تهيه نقشه واحدهاي فرساي. مد نظر قرار گرفت
شناسي و خاكشناسي منطقـه بـر   نقشه زمين استفاده ازسپس با  .رديدگتهيه (ψ)فرسايشي مشخص و اليه ضريب فرسايش منطقه 

تهيه (Y)اليهضريب حساسيت سنگ و خاك  ،خاكو خاكمنطقه و در نظر گرفتن ضريب حساسيت سنگ  و اساس حساسيت سنگ
تهيه گرديد و با در نظر گـرفتن مـدل رقـومي ارتفـاع      (xa)ي اراضي و ضريب استفاده از زمين، اليه نقشه كاربر توجه بهبا . گرديد

(DEM)  نقشه شيب(I) نقشه ضريب شدت فرسـايش  مربوطه اعمال معادله باوتهيه(Z)جهـت تهيـه نقشـه شـدت     . هيـه گرديـد  ت
هاي مختلـف  اي برآورد فرسايش و رسوب با اليههمدلبا توجه به اينكه در .استفاده شده است ARC GISاز نرم افزار) Z(فرسايش 

اطالعاتي سر و كار داريم و با در نظر گرفتن اينكه در برآورد اين پارامترها بايستي دقـت كـافي را مبـذول داشـت بنـابراين اهميـت       
با توجه به  GISاستفاده از  .شودز پيش نمايان ميهاي اطالعات جغرافيايي نيز در برآورد فرسايش و رسوب بيش ااستفاده از سيستم

جـدول و  (و غيـر فضـايي   ) هنقشـ (صورت فضـايي  ه تجزيه وتحليل و ارائه اطالعات ب, هاهاي زياد اين سيستم در ورود دادهتوانايي
ش و رسوب كمك هاي مختلف و افزايش دقت و سرعت برآورد فرسايتواند در برآورد فرسايش و رسوب با استفاده از مدلمي, )متن
هاي مورد اسـتفاده از نـرم افـزار    ردن بهترين رابطه موجود بين دادهدست آوه به منظورباست كه چنين شايان ذكر هم .ري باشدثمؤ

Excel،دمـاي  بـاران و هـم  با در نظر گرفتن معادله گراديان بارندگي و گراديان دماي منطقه نقشـه هـم   و براي تهيه نقشه فرسايش
ي عبارتسـت از تغييـرات بارنـدگي    گراديان بارنـدگ  .، نقشه فرسايش ويژه منطقه تهيه گرديدفرسايشاعمال معادله با  منطقه تهيه و

معادالت گراديان بـا اسـتفاده از   . شود كند و براي هر منطقه به طور مجزا محاسبه مي حسب ارتفاع كه در مناطق مختلف فرق ميبر
  :آيد رابطه رگرسيون به دست مي

  
88.0R 13N 3.312052.0  HP  

R : ضريب همبستگيN :تعداد ايستگاه شركت كننده در گراديان  
P :                     بارندگي برحسب ميليمترH :ارتفاع بر حسب متر  

  
  .معني دار است 001/0در سطح احتمال  88.0Rو) -2N=11(با درجه آزادي معادله رگرسيون بارندگي 

هاي منطقه به صورت معادله ايستگاهرابطه بين ارتفاع و درجه حرارت ماهانه و ساالنه به منظور تعيين درجه حرارت حوضه 
  .پارامتري ارائه گرديد

bHaT   
  

  :ضرايب معادله فوق عبارتند
T:                        درجه حرارت بر حسب سانتيگرادH :ارتفاع بر حسب متر  
R:                                                    ضريب همبستگيN :كننده در گراديان-تعداد ايستگاه شركت  
a،b،cوd:1374،140مهدوي،(باشدضرايب ثابت معادله كه داراي جدول مشخصي مي(  
  

  اقليم 
ميليمتر  94ميليمتر و بيشترين بارندگي ماهانه حوضه مربوط به ماه بهمن به ميزان 446متوسط بارندگي ساالنه حوضه فاروب رومان

 580ست و ميليمتر در نقاط پ 260بارندگي ساالنه حوضه بين. ميليمتر است 5مقدار بارندگي كمتر از هاي فصل تابستان ودر ماه
و كل آب حاصل از ميليمتر  84ر ماه بهمن به ميزان بيشترين مقدار آب حاصل از ذوب برف د. باشدميليمتر در نقاط مرتفع متغير مي

، متوسط حداقل درجه حرارت 7/8ارت ساليانهحوضه فاروب رومان داراي متوسط درجه حر. باشدميليمتر مي 239 ذوب برف ساالنه
درجه  1/35دربهمن ماه و حداكثر مطلق ساليانه ،9/24، حداقل مطلق ساليانه 3/14ه ، متوسط حداكثر درجه حرارت ساليان1/3ساليانه
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اي يخبندان عدادروزهروز و ت 30هاي آذر،دي وبهمن به ميزان بيشترين تعدادروزهاي يخبندان در ماه. باشدسانتيگراد در تيرماه مي

ها در فصل بيشترين ميزان رطوبت نسبي در حوضه مورد مطالعه در فصل زمستان وكمترين آن.باشدروز مي 131در طول سال
. است درصد 71و  60، 49متوسط حداقل، متوسط و متوسط حداكثر رطوبت نسبي حوضه به ترتيب .تابستان مشاهده شده است

شود و فشاربخار اشباع واقعي در تير ماكزيمم و در ميط در تير و كمترين مقداردربهمن مشاهدهبيشترين فشاربخار اشباع متوس
در روش منحني آمبرو . است ايدر روش دومارتن مديترانه اقليم ارتفاعات واقليم منطقه در روش آمبرژه  .بهمن مينيمم است

  . طوب محاسبه گرديدترميك فاصله زماني اواخر مهر لغايت ارديبهشت منطبق بر دوره مر

 هاي مختلفآباد در دوره بازگشتايستگاه عيش) ميليمتر( مقدار باران ساليانه: 5جدول

  خشكسالي متوسط ترسالي دوره
 100 50 25 10 5 2 5 10 25 50 100 دوره بازگشت

 81/4 105 131 171 209 281 354 392 432 458 481 باران ساليانه

 0/29 0/37 0/47 0/61 0/74 1/00 1/26 1/40 1/54 1/63 1/71  نسبت

  

  لفهاي مختهاي سال طي دورهگانه حرارتي حوضه فاروب رومان در ماههاي پنجشاخص: 3شكل
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 هاي مختلفهاي سال طي دورهتغييرات باران حوضه فاروب رومان در ماه :3شكل

 
 هيدرولوژي 

 17اين ايستگاه در دوره منتخـب آمـاري داراي    .آباد واقع شده استعيشرومتري در خروجي حوضه فاروب رومان ايستگاه هيد
هـاي مناسـب و   هاي منطقـه، ايسـتگاه  ميان ايستگاه بنابراين سعي شده از. باشدسال آمار دبي پيك مي 14اهيانه و سال آمار دبي م

ستگاه تا حد امكان بـه مسـاحت   الدست اياست كه مساحت حوضه با مالك انتخاب ايستگاه مناسب اين. ددقابل استفاده انتخاب گر
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ودخانـه      
بـرآورد      
ي آمار 

ـ    ه ظورب
وب بـه       

شكل ( 

  a وb و
ط مـواد     
رسـوب   

ميليون 
ودخانه 

سـاليانه و دبـي رو
ـابور بـه منظـور ب

آورت پس از جمع
بـر روز، بـه منظ ن  

 آب و دبـي رسـو
1 صورت رابطهه 

ضـرايب. باشـد ي
ه، مقـدار متوسـط

قـادير رمختلـف م  

 

 

م 593/29 مقدار 
ل آورد ساليانه رو

ـر حجـم آورد س
وب رومـان نيشـ

استفاده شده است 
ب بر حسـب تـن
بطـه بـين دبـي

هاي موجود بهده

 گارنده

مكعب بر ثانيه مي
ه آب در ايسـتگاه

هـاي مخل و سـال  

  )عب
 آورد كل

36/393

 
 آورد كل

1/154

باشد كه از ايني
بنابراين از كل .شد

در جداول زيـ .شد
در حوضه فارو .ت

)معلقيري مواد 
ثانيه و مقدار رسوب

از آنجاكه را. رديد
ست آمده براي دا

  .دهدن مي

نگ: تنظيم ي موجود

بر حسب متر مب
بي متوسط روزانه
 به تفكيك سـال

ميليون مترمكع(ومان
 يه

29 

 )مترمكعب بر ثانيه
 ه

0 

ليون مترمكعب مي
باش از سيالب مي

ل آماري كافي باش
آباد ارائه شده است

اندازه گي(ب رومان
ب متر مكعب بر ثا

Exce استفاده گر
رابطه تواني به دس

نشانطه حاصله را

هات آمده براي داده

x  بي آبمقادير د
ت داشتن مقادير د

هاي مختلف ماه

نه رودخانه فاروب رو
آورد پايه

9/593

  
م(خانه فاروب رومان

آورد پايه

0/938

 
ميل 393/36عادل

 است، آورد ناشي
  .يه است

  ...د ميزان

ه داراي تعداد سال
آل ايستگاه عيش
هيدرومتري فاروب
هر نمونه بر حسب

elافزار ها از نرمه

، لذا بهترين راشد
ت مربوط به رابطه

رابطه تواني به دست: 5

ب تن در روز و
با در دست. باشند

دد و در نهايت در

حجم آورد ساليان: 6ل

دبي رورود: 7جدول

مع ساليانه روخانه
يليون مترمكعب
ي به علت دبي پاي

رسايش و برآورد

نزديك و ايستگاه
در محل) و سيالب

جود در ايستگاه ه
ي آب مربوط به ه
طه موجود بين داد

Qs = a* Q بامي
شكل نيز محاسبات

5شكل

  

ير رسوب بر حسب
بمي 86/0و  9/1

گردز محاسبه مي

جدول
آورد سيالب

6/800 

آورد سيالب

0/216 

اال متوسط آورد س
مي 800/6قي كه

و مابقير سيالب

بر ارزيابي علل فر

اي مورد مطالعه ن
ايه وكل، پ(ومان 

سوبات از آمار موج
ات مربوط به دبي

ترين رابطردن به
Qwbتوانيرابطه 

ش. باشدذيل مي) 

1*69.25 QwQs

8.0R  
مقادي yين رابطه 

90، 69/25ترتيب 
 حسب تن بر روز

 . گرديد

نتايج جداول بابه 
ابقب دبي پايه و م

درصد آن در اثر 1

تحليلي ب

 
هاحوضه

فاروب رو
مقدار رس
و اطالعا
دست آور
صورت ر

5شماره 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  

  
90.

86
در اي

rه تنيز ب
معلق بر
محاسبه
  

با توجه ب
مترمكعب

68فقط 
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  شناسيزمين
ه ضـ حو شناسيو سنگ شناسياز نظر زمين.زون ساختاري بينالود استشناسي ايران، بخشي از محدودة مطالعاتي به لحاظ زمين

ديابازي  ،دايك)Ecsسازند ميال (دارسيل،آهك و دولوميت فآهك ،دولوميت،)E1سازند اللون (تشكيالت ساب آركوز،كوارتزيت داراي
)Dvb( ماسه سنگ ،)Js.sh(، هاي آهكمارن خاكستري با ميان اليه)  سازند دليچـايJd(، آهـك نخـودي  مارن،) الرJl(  آنـدزيتيك،

شناسـي  نقشـه زمـين  (دارد) Qt1,Qt2,Qal(،رسـوبات آبرفتـي   )Msc(،كنگلومرا،ماسه سنگ،سنگ سيلت و مـارن )ov(بازالت و توف
  .)خراسان 1:2500000

 

  
  )نگارنده: ترسيم (شناسي محدوده مورد مصالعه نقشه زمين: 6شكل  

  

  كاربري اراضي خاك و پوشش گياهي،  
اي هها و تراسها و فالتها، تپهداراي سه تيپ فيزيوگرافي كوههكتار  4/18637نيشابور با وسعت  حوضه مطالعاتي فاروب رومان

ها داراي تكامل نسبي بوده اين خاك. گيرندقرار مي InceptisolsوEntisolsردههاي حوضه مطالعاتي در دو خاك. باشدفوقاني مي
با توجه به بافت . رژيم حرارتي مزيك و رژيم رطوبتي زريك است. شودهاي اينسپتي سول مشاهده ميدر خاك Calcicو افق 

. ه ترتيب بيشترين مساحت را داراستب Cو  Bهاي هيدرولوژيك خاك سطحي و ميزان عمق خاك و نوع اليه محدود كننده گروه
ه عنوان زراعت و باغ صورت مرتع وچراگاه و در سطح كمي بحاضر بيانگر اين است كه از حوضه به نقشه استفاده از اراضي در حال 

، برگ ، گندميانتنوع از گياهان پهنم ه تقريباًضش گياهي آن به تبعيت از ليتولوژي و توپوگرافي حووشو وضعيت پ .شوداستفاده مي
  .باشدميتا متوسط  فقير گياهان بالشتكي و داراي مراتع

  
  )نگارنده: ترسيم(هاي اراضي حوضهحت و درصد مساحت هر يك از كاربريمسا :8جدول

  درصد از كل حوضه مساحت به هكتار نوع كاربري

  96/1  42/365  باغ آبي

  39/0  28/72  زراعت آبي

  27/0  46/50  زراعت ديم
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  )نگارنده: ترسيم( نقشه كاربري اراضي محدوده مورد مطالعه: 7شكل

  

  
  )نگارنده: ترسيم ( نقشه خاكمحدوده مورد مطالعه :8كلش

  
  هاي تحقيقيافته

  
  هضكل حو درعلل اصلي فرسايش  

-زمينيوگرافي و توپوگرافي،عوامل فيز.ي از عوامل طبيعي و انساني است اثير متقابل مجموعه تأفرسايش، نتيجه و حاصل 

شناسي،ژئومورفولوژي،خاك،اقليم،خصوصيات هيدرولوژيكي،پوشش گياهي،نوع وشيوه بهره برداري و به طور كلي وضعيت بهره 

  97/90  11/16954  مرتع

  87/5  75/1093  توده سنگي

  54/0  38/101  بستر مسيل
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اما بر حسب شرايط خاص .ثير متقابل با يكديگر،در شدت وضعيت فرسايش مؤثرندتأدر همگي ... يز ورآب ضهن حوبرداران و ساكنا

هر منطقه يك يا چند فاكتور به عنوان عوامل اصلي و تعيين كننده عمل مي كنند كه براي برنامه ريزي و اعمال مديريت الزم 
در مرحله  هاي حساس به فرسايشوجود سازندهحوضه آبريز فاروبدر .يم است شناخت كافي در رابطه با تاثير هر يك كسب نماي

ثير تأ گردند كه ساير فاكتورها را نيز تحتن عوامل مؤثر به فرسايش محسوب مي،از عمده ترين و مهمتري نخست و نوع كاربري
چراي برداري بي رويه از مراتع بهرهتند  هاي نسبتاًدر شيب و كشت گياهان يكساله مانند گندم، گسترش ديمزارها.دهندمير قرا
در مناطق شيب دار و كوهستاني از نمونه هاي بارز نوع  جهت بهره برداري از معادناحداث جاده بدون رعايت نكات فني  ،رسزود

كه  همچنين عوارض خاص ژئومورفولوژيكي از قبيل بيرون زدگي هاي سنگي. وشيوه بهره برداري غلط در اين منطقه مي باشد 
  .مي گردندرا مي توان نام برد فرسايش در مناطق پايين دستموجب تمركز هرز آب و تشديد

  
  ه ضو رسوب توليدي حو حوضه فرسايشن شدت برآورد ميزا

، جهت كنترل آن دانستن ميزان فرسايش و رسوب در هر منطقه الزم و ضروري است فرسايش هبه لحاظ اهميت مسئل
كند ولي محاسبه و برآورد آن رسوب ساالنه در طي زمان تغيير ميبا وجودي كه ميزان فرسايش و حجم . )1388،  234عليزاده،(

ثر در فرسايش، و احداث ؤجهت برنامه ريزي در كاهش و به حداقل رساندن ضررها و خسارات ناشي از فرسايش ، تعيين عوامل م
  .باشديو خاك از اهميت خاصي برخوردار مهاي كنترل و حفاظت آب سازه

  
  )نگارنده: تنظيم(هي در حوضه فاروب رومان نيشابور دمقادير رسوب: 9جدول

  )تن بر روز(دهيمتوسط رسوب  7/111

 )تن بر ماه(دهيمتوسط رسوب  97/3397

  )تن بر سال(دهيمتوسط رسوب  3/39946

7/2تن برهكتاردر سال(دهي ويژهرسوب(  

  )بر سال تن بر كيلومترمربع(دهي ويژه رسوب 17/271

  
از آنجا كه امكان تعميم دقيق .گرم بر ليتر محاسبه گرديد 34/0آلودگي نيز در محل ايستگاه فاروب رومان به مقدار ميزان گل

مقادير رسوب حاصل از ايستگاه در حوضه مورد مطالعه نمي باشد لذا بناچار از روش هاي آماري جهت برآورد مقدار فرسايش و براي 
با توجه به اينكه   EPMوش تجربي استفاده از ر.استفاده گرديد  EPMوت رومان از مدل برآورد ميزان رسوب در حوضه آبريز فار

در منطقه مورد مطالعه هيچگونه آمار و اطالعاتي در خصوص طغيانها و دبي هاي سيالبي نمي باشد، يك امر طبيعي و اجتناب 
  . اپذيربه نظر مي رسدن

  
  )Z(محاسبه شدت فرسايش . 1

را طبق فرمول زير )z(توان ضريب شدت فرسايش مي ) Yو IوφوXa(چهار عامل موثر در اين روش ،بر اساسZجهت محاسبه 
  :تعيين نمود

Z=Y.Xa.(ψ+I0/5)  
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  و كالس فرسايش در زيرحوضه ها و حوضه فاروب رومان Zتعيين ضريب شدت فرسايش  :10جدول 

 زيرحوضه
 مساحت
Hec 

 استفاده از زمين
Xa 

 ضريب فرسايش
Ψ 

 شناسی ضريب زمين
Y 

 شيب
I 

 شدت فرسايش

Z  كالس فرسايش 

 IIIمتوسط  0/56 0/57 0/88 0/54 0/49 16030/93 حوضه

F1 1513/89 0/50 0/49 0/80 0/54 0/49  متوسطIII 

F2 1076/62 0/48 0/46 0/76 0/57 0/45  متوسطIII 

F'3 1547/19 0/51 0/45 0/80 0/60 0/50  متوسطIII 

F4 1174/44 0/46 0/51 0/75 0/61 0/45  متوسطIII 

F5 782/79 0/49 0/74 1/32 0/49 0/92    شديدII 

F6 769/07 0/48 0/67 1/19 0/47 0/77    شديدII 

F7 1054/77 0/51 0/75 1/41 0/37 0/97    شديدII 

F'8 959/38 0/49 0/59 0/78 0/60 0/52  متوسطIII 

F'9  265/33 0/37 0/35 0/65 0/72 0/29      كمIV 

F'10 216/40 0/53 0/53 0/80 0/70 0/58  متوسطIII 

F11 1015/64 0/51 0/54 0/80 0/65 0/55  متوسطIII 

F12 770/17 0/45 0/49 0/80 0/59 0/46  متوسطIII 

F13 2091/49 0/49 0/56 0/87 0/63 0/58  متوسطIII 

F14 1642/77 0/49 0/57 0/96 0/55 0/61  متوسطIII 

F'15 48/74 0/54 0/56 0/89 0/51 0/61  متوسطIII 

F16 1800/30 0/50 0/60 0/96 0/59 0/66  متوسطIII 

F'17 313/70 0/52 0/42 0/82 0/56 0/50  متوسطIII 

F'18 333/24 0/47 0/46 1/07 0/47 0/58  متوسطIII 

F19 346/94 0/50 0/68 1/24 0/55 0/88    شديدII 

F20 224/91 0/49 0/69 1/25 0/51 0/85    شديدII 

F'21 384/94 0/48 0/60 1/40 0/44 0/85    شديدII 

F'22 107/23 0/50 0/91 1/70 0/26 1/21  خيلی شديدI 

FT 198/79 0/68 0/66 1/37 0/20 1/04  خيلی شديدI 
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  نمودار كالس فرسايش در سطح حوضه آبريز فاروب رومان: 9شكل

  

  
  )نگارنده: ترسيم(فرسايش در محدوده مورد مطالعه  تنقشه طبقا :10شكل
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ي تـوان   

W
T

  

مـيEPMر مـدل  

  

TWSP 

10
( 

t

شـي ،دري فرساي 
  .د

  )گارنده

.1... ZP 
5.0)1.0

  )نگارنده: ترسيم(

سطح رخساره هـاي
آوردميدست ه  ب

نگ :ترسيم(رد مطالعه 

5

يب شدت فرسايشا

مي و كيفي در سط
هاي زير_ رابطه

يش در محدوده مور

  ...د ميزان

اضرنقشه : 11شكل

  

سايشبه صورت كم
را با استفاده ازضه

(m3/km2/y 

 .ميĤيدت

ال فرسانقشه اشك :1

رسايش و برآورد

 ويژه وساالنه

ضريب شدت فرس
حوض ويژه ساالنه

(yسايش ويژه

ستده ن از رابطه ب
 (C) 

  (mm)ي 

12شكل

بر ارزيابي علل فر

سبه فرسايش

ين مقاديرضي از تع
توسط فرسايش و

 WSP  =فرس

ب دما كه مقدار آن
سط ساالنهوي مت

ع متوسط بارندگي

تحليلي ب

 

  

حاسم

پس
مقادير مت

  


Tضريب
t= دماي

P=ارتفاع
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  حاسبه فرسايش ويژه وساالنه م

مـي تـوان    EPM ،در مـدل هاي فرسايشيه صورت كمي و كيفي در سطح رخسارهين مقاديرضريب شدت فرسايشبيپس از تع
  .آورددست ه هاي زير برا با استفاده از رابطهحوضه  مقادير متوسط فرسايش ويژه ساالنه

  
 WSP  = فرسايش ويژه(m3/km2/y): 

Tآيدميست ده ضريب دما كه مقدار آن از رابطه ب. 

t =سط ساالنه ودماي مت(C) 

P = ارتفاع متوسط بارندگي(mm)  
 =14/3  

  
  )نگارنده: ترسيم(فرسايش ويژه محدوده مورد مطالعه  نقشه: 13شكل 

  
 Z =ضريب شدت فرسايش:  

گـرفتن وزن  و در نهايـت و بـا در نظر   (Ton/h/y)و (M3/km2/y)بر حسـب  هاي فرسايشيو رخسارهه ضبراي حوWSPمقادير
ـ  Ton/hيـا فرسـايش سـاالنه بـر حسـب      WSمقـادير   )مترمكعـب /تـن  5/1بـه ميـزان   (مخصوص ظاهري خـاك  دسـت آمـده   ه ب

  .برآورد گرديده است Ton/h/y64/8ه معادلضمقدار فرسايش ويژه حو ).1380، 99سبحاني،(است
  

5.1... ZPTWSP 

5.0)1.0
10

( 
t

T
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  )نگارنده: ترسيم( نقشه ضريب شدت فرسايش محدوده مورد مطالعه: 14شكل

 
 هضدهي حوتعين ضريب رسوب:  

ه و به صورت ضتوپوگرافي،شكل و مساحت حو:از عوامل مختلفي مانند EPM دهي بر اساس مدل جهت تعيين ضريب رسوب
  .شودفاده ميتفرمول زير اس

  
Ru =دهي ضريب رسوب  

P =ه به ضمحيط حوKm 

L =ه بهضطول حوKm 

D =ه ضه و ارتفاع خروجي حوضاختالف ارتفاع متوسط حو )Dave-Dout(بهKm  
  D = (Dav – DO)    . آيدرو بدست ميه از طريق فرمول روب Dدر فرمول باال مقدار 

Dav =يزره آبضارتفاع متوسط حو  
DO  = ارتفاع نقطه خروجي در رودخانه  
  : سبه دبي رسوب ويژه و دبي رسوب كلمحا

  
 ه ضنرسوب ويژه حويتعي)GSP(:  

  .ه ها مقدار رسوب ويژه طبق فرمول زير برآورد شده استضه و هريك از زير حوضپس از تعين ضريب رسوب دهي در حو
GSP = WSP * RU    

WSP=  فرسايش ويژهM3/KM2/Y 

RU دهي ضريب رسوب 

GSP=  رسوب ويژهM3/KM2/Y  
  .باشديم T/h/y 25/8ه ضميزان رسوب ويژه حومحاسبات انجام شده طبق 

 
  محاسبه رسوب ساالنه  

،با براي تبديل حجم به وزن رسوبات.ها بر اساس روابط فوق محاسبه شده استهضه و زير حوضمقادير رسوب ساالنه و ويژه حو
ـ ق بط.در نظر گرفته شده استTon /M3 5/1شناسي وزن مخصوص رسوبات و نوع سازند زمين بافت خاكن در نظر گرفت ه نتايج ب

10

)*(4 5.0




L

DP
RU
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بـرآورد گرديـده اسـت كـه      T/h/y75/10معادل F5هضزير حو و ميزان رسوب ساالنه در T/h/y25/8حوضه رسوب ويژهدست آمده 

  . ه ها دارا مي باشد ضبيشترين مقدار را نسبت به ساير زير حو
GS=GSP*A 

 :كه در آن

  
  M3/Y  (GS(رسوب ساالنه = 
 M3/Km2/Y)(GSP رسوب ويژه =

  Aمساحت حوضه = 
  

 )نگارنده: تنظيم(هاي فاروب رومان برآورد مقدار رسوب در حوضه و زيرحوضه: 11جدول

  

 مساحت يرز
ضريب 
 رسوب ساالنه Gspرسوب ويژه  Wsفرسايش ساالنه  فرسايش ويژهWsp رسوبدھي

حو
 km2 Ru  ضه

(M3/KM
2/y) 

(t/h/
y) (M3/y) (t/y) 

(M3/K
M2/y) 

(t/h/y
) (M3/y) (t/y) 

حو
 ضه

160/3
1 0/95 576/26 8/64 92379/53 

138569/3
0 549/81 8/25 88139/95 132209/93 

F1 15/14 0/84 507/45 7/61 7682/18 11523/27 428/07 6/42 6480/46 9720/69 

F2 10/77 0/82 437/91 6/57 4714/58 7071/87 356/93 5/35 3842/76 5764/13 

F'3 15/47 
 - غ

 - - - - 8523/47 5682/32 5/51 367/27 ھيدرولوژيكي

F4 11/74 0/86 420/00 6/30 4932/60 7398/89 360/05 5/40 4228/53 6342/80 

F5 7/83 0/66 1086/14 
16/2

9 8502/19 12753/29 716/78 10/75 5610/85 8416/27 

F6 7/69 0/69 817/92 
12/2

7 6290/41 9435/62 561/96 8/43 4321/87 6482/81 

F7 10/55 0/54 1077/23 
16/1

6 11362/29 17043/44 579/03 8/69 6107/45 9161/18 

F'8 9/59 
 - غ

 - - - - 6976/94 4651/29 7/27 484/83 ھيدرولوژيكي

F'9 2/65 
 - غ

 - - - - 799/67 533/11 3/01 200/93 ھيدرولوژيكي
F'1
0 2/16 

 - غ
 - - - - 1938/56 1292/37 8/96 597/21 ھيدرولوژيكي

F1
1 10/16 0/84 582/35 8/74 5914/60 8871/90 491/00 7/36 4986/76 7480/14 

F1
2 7/70 0/77 446/53 6/70 3439/01 5158/51 342/90 5/14 2640/92 3961/38 

F1
3 20/91 0/91 619/47 9/29 12956/14 19434/21 565/82 8/49 11834/13 17751/20 

F1
4 16/43 0/85 661/83 9/93 10872/32 16308/49  564/02 8/46 9265/53 13898/30 

F'1
5 0/49 

 - غ
 - - - - 397/79 265/19 8/16 544/10 ھيدرولوژيكي

F1
6 18/00 0/78 703/77 

10/5
6 12669/87 19004/80 547/81 8/22 9862/20 14793/30 

F'1
7 3/14 

 - غ
 - - - - 2079/55 1386/37 6/63 441/94 ھيدرولوژيكي

F'1
8 3/33  

 - غ
 ه- غ ه- غ ه- غ ه- غ 2460/03 1640/02 7/38 492/14 ھيدرولوژيكي

F1
9 3/47 0/52 974/66 

14/6
2 3381/45 5072/18 507/98 7/62 1762/36 2643/54 

F2
0 2/25 0/47 892/35 

13/3
9 2006/99 3010/48 415/79 6/24 935/16 1402/74 

F'2
1 3/85 

 - غ
 842/10 ھيدرولوژيكي

12/6
 ه- غ ه- غ ه- غ ه- غ 4862/29 3241/53 3

F2
2 1/07 0/20 1371/84 

20/5
8 1470/99 2206/48 276/38 4/15 296/36 444/53 

FT  1/99 
 - غ

 1047/14 ھيدرولوژيكي
15/7

 ه- غ ه- غ ه- غ ه- غ 3122/44 2081/63 1
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  گيري نتيجه

-زمينيـوگرافي و توپـوگرافي،  عوامـل فيز .ي از عوامل طبيعي و انسـاني اسـت  اثير متقابل مجموعهتأفرسايش، نتيجه و حاصل 

-برداري و به طـور كلـي وضـعيت بهـره    شيوه بهرهشناسي،ژئومورفولوژي،خاك،اقليم،خصوصيات هيدرولوژيكي،پوشش گياهي،نوع و

امـا بـر   .)1380، 52آل شـيخ ، (دت وضعيت فرسايش مؤثرندثير متقابل با يكديگر،در شدرتأهمگي ... يز وره آبضبرداران و ساكنان حو
ريزي و اعمال كنند كه براي برنامهعوامل اصلي و تعيين كننده عمل ميحسب شرايط خاص هر منطقه يك يا چند فاكتور به عنوان 

الزم ،آبريز مربوطـه كال فرسايش در حوضه براي بررسي اش.ثير هر يك كسب نماييمتأمديريت الزم است شناخت كافي در رابطه با 
در هر )Z(ه به محاسبه ضريب شدت فرسايش جهررخساره تعيين شده و سپس با تودر سطح  فرسايشيثرؤبه ذكر است كه عوامل م

هـاي  شـدت و كـالس   به عوامل مربوطـه و  ،نقشه مربوط بهن شدت كيفي فرسايشيها و تعيهضدر سطح زير حو يشيرخساره فرسا
زيـر  )11(طبق محاسبات انجام شده در جدول شماره .نشان داده شده است )10(و نقشه ) 8( جدولكه در ه تهيه شده ضفرسايش حو

ه دارنـد و  ضـ ين مقـادير شـدت فرسـايش رادر سـطح حو    كمترF'9ه ضحوزيرفرسايش وبيشترين ضريب شدت FTو F22هايهضحو
ه ضدر حو)Z(ضريب شدت فرسايش نمودار)14(شكل  همچنين.باشدمتوسط ميوجزء طبقه  56/0ه ضضريب شدت فرسايش كل حو

تـرين و  از عمـده ،در مرحله نخست و نـوع كـاربري   هاي حساس به فرسايشوجود سازندهفاروب يزره آبضدر حو.باشدها ميهضحوزيرو
 3/2حـدود  اي كـه به گونـه د، دهنمير ثير قراتأگردند كه ساير فاكتورها را نيز تحت ن عوامل مؤثر به فرسايش محسوب ميتريمهم

در خروجـي   در حاشـيه آبراهـه اصـلي و مخصوصـاً     را اراضي آبي و باغات تشكيل داده كه غالباً فاروب ه آبخيزضدرصد از سطح حو
ي و بنـد اراضـي مـذكور بـه منظـور آبيـاري كـرت      ، باشندشيب ميا آبرفتي و كمه اكثرًضسمت خروجي حوق.ه آن واقع شده اندضحو

، البتـه بـديهي اسـت    دهي كمي بودهاين اراضي داراي درجه رسوب.شودها اعمال ميمديريت نسبي در آن بندي گرديده و لذاتراس
اي قـرار دارد، همچنـين در   اي و رودخانـه اقع گرديده در معـرض فرسـايش كنـاره   خانه ودر حاشيه رود بخشي از اراضي كه مستقيماً

فـاروب  ه ضدرصد سطح حو5/0كمتر از حدود چنينهم. گرددآن ميفرسايش در  موجبناشي از آبياري غرقابي  باهمين قسمت پس
شيب واقع شده اند كه عمدتاً اين مناطق پس از برداشت راضي در حاشيه رودخانه و نقاط كماين ا.اندرا ديمزارها تشكيل داده رومان

  .دهندتشكيل ميه را مراتع ضاز سطح حو درصد90حدود.باشداضي فرسايش در آن قابل مالحظه ميو لخت شدن ار

 
 منابع

، ايران، اراك، و توسعه پايدار فرسايش خاك-مديريت زمين ملي كنفرانس درمجموعه مقاالتGIS، استفاده از 1380، الشيخ -
 .52ص

 MPSIACو   EPMهاي ، برآورد رسوب و فرسايش با مدل1386محمد نورمحمدي، احمدي، حسن، محمدرضا ثروتي، علي -
 . 35-52، ص 8و  7، مجله علوم جغرافيايي شماره )تربت حيدريه(در حوضه آبخيز باغره  GISبا استفاده از روش ژئومورفولوژي و 

 .245ژئومرفولوژي كاربردي، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، ص , 1374حسن، , احمدي -

هاي سنجش از دور و فرسايش و رسوب با استفاده از تكنيكهاي برآورد ، بررسي كارآيي مدل1372باقرزاده كريمي، مسعود،  -
 .175نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس، ص سيستم اطالعات جغرافيايي در مطالعات فرسايش خاك، پايان

، GISو  RS، بررسي وضعيت فرسايش در استان لرستان به كمك 1390بيات، رضا، علي جعفري اردكاني و عزيزاله شاه كرمي  -
 . 149هاي طبيعي ايران، سال دوم، شماره دوم، ص فصلنامه علمي پژوهشي اكوسيستم

در برآورد رسوب و تعيين پراكنش فرسايش در قسمتي از حوضه  EPMو  PSIACهاي، ارزيابي روش1375پرور، مجتبي پاك -
 .٩٧ شناسي، دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران،صنامه كارشناسي ارشد خاكلتيان، پايان

 .42، سيستم اطالعات جغرافيايي، ترجمه دكتر حسن طاهركيا، چاپ اول، انتشارات سمت، ص 1376بارو، . اي. پي -

، فصلنامه جغرافياي )طالقان(فشنك  -، برآورد فرسايش حوضه آبخيز زيدشت1390ثروتي، محمدرضا، حسن احمدي و همكاران،  -
 .123، ص 12طبيعي، سال چهارم، شماره 

، ص 26ه ، شمار،مجله علوم كشاورزيEPMالموت با استفاده از روشحوضه آبريز رسوب وتوليد فرسايش1372نعمتي، يثروت -
79. 
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، GISدر محيط  EPMبندي فرسايش در استان گلستان با مدل ، پهنه1387دهزاد، بهروز، عليرضا شكيبا و امين حسيني اصل،  -

 .83پاييز و زمستان، ص  7انداز جغرافيايي، سال سوم، شماره فصلنامه چشم

در برآورد فرسايش و رسوب  MPSIACو  EPM، مقايسه دو مدل 1387رنگزن كاظم، زراسوندي عليرضا، حيدري ارسالن، -
 .75، ص 64، پژوهش هاي جغرافيايي، تابستان، شمارهGISو  RSحوضه پگاه سرخ گتوند خوزستان با استفاده از تكنيك هاي 

در مطالعه فرسايش پذيري و توليد رسوب حوضه آبخيز  EPM، به كارگيري روش )1372(رفاهي، حسينقلي، محمد نعمتي،  -
  .119، ص 26الموت رود، مجله علوم كشاورزي ايران، شماره 

  .132انتشارات دانشگاه تهران،ص, چاپ اول, ، فرسايش آبي و كنترل آن1375, حسينقلي, رفاهي -
، مقايسه دو روش فائو و پسياك اصالح شده براي محاسبه فرسايش و رسوب با استفاده از سيستم 1380 ,بهروز, سبحاني -

 .75ص ,شماره چهارم, سال هشتم, مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي, اطالعات جغرافيايي

دانشكده ، كارشناسي ارشدپايان نامه ، نوژيان ثير آن برفرسايش خاك،حوضه آبريزحوضهأو ت، مطالعه 1373 شاهكرمي -
 .71،ص كشاورزي،دانشگاه تربيت مدرس

 .117، ص)ع(امام رضا انتشارات دانشگاه، هيدرولوژي كاربردي اصول 1388، امين، عليزاده -

در حوضه ي آبريز اره EPM، برآورد پتانسيل فرسايش و رسوب با استفاده از مدل 1386قنبرزاده، هادي، محمدرضا غالمرضايي، -
  .95، ص8و  7، مجله علوم جغرافيايي شماره GISفريمان به كمككمر 

سنجش از دور آمار استفاده از با رسوبميزان و  تخمين فرسايش برايMPSIACتجربي مدل بررسي،1376 ،مختاري،احمد -
 .192 ص، دانشگاه تهران، سه شنبه،پايان نامه كارشناسي ارشد حوضه مطالعه موردي و سيستم هاي اطالعات جغرافياييو
 .54،ص انتشارات دانشگاه تهران، 2، جلد كاربردي هيدرولوژي، 1374، محمديمهدو -
سيستم اطالعات ، كارشناسي ارشد پايان نامه، اب آبريز شيخ و رسوبحوضه فرسايش برآوردكمي و كيفي،1381 .جعفري -

  .142، صطوسي خواجه نصيردانشگاه،GISجغرافيايي

- Geological Map OfKhorasan 1:250,000. 
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