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 کید بر های آبریز با تأزایی در حوضهسوببرآورد میزان فرسایش و ر ةمقایس

 آبریز رضی( : حوضةیمورد ةمطالع) گذار در حوضهرهای تأثیرمتغیّ

 ، تبریزارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه تبریز کارشناس - *هدیه شیرزادی

 ، تبریزدانشگاه تبریز دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، - نیمهدی مزبا

 ، سبزواریدانشگاه حکیم سبزوار ،ی ژئومورفولوژیی دکتردانشجو - حدیث مرادی

 

 10/22/2931 پذيرش: 40/40/2931 وصول:

 چکيده
حوضو  برآورد رسوو،،  در MPSIAC و EPMهاي کارآيی مدل هدف ارزيابی و اين پژوهش با

گياهی به عنوان  پوشش سنگ مادر و شرايط اقليمی، تنوّع با توپوگرافی کمپلکس ورضی که  آبريز

ها از طريق مطالعوا  هاي مورد نياز مدل. بخشی از دادهه استمورد مطالعه انتخا، شد  منطق

به  منطقه که قبالً جامع از  ( مطالعيهاگزارش نتايج )نقشه و بخش ديگر آزمايشگاهی، صحرايی و

  يّو کلّها وارد رايانه شده ساز و ساير دادهميز رقومی به وسيل ها مين شده بود. نقشهأت عمل آمده،

انجام شد. بر اساس روشی ا  جغرافيا اطاّلعسيستم الزم، به کمک  يال و تبد ييرا و تغاصالحا  

هواي اتی موورد نيواز آنهوا از دادهاطاّلعهاي اليه  هاي مذکور آمده است، هممدل در شرحکه 

پس  ،وهشژپ يندر اگرديد.  تهيّها  جغرافيا اطاّلعسيستم کمک  و به يانهدر راموجود  ةشدومیرق

 شيب و  نقش  تهيّآن براي  از و تهيّه متري، مدل رقومی ارتفاع 011سازي خطوط تراز از رقومی

  و   جغرافياااطاّلعسيستم  يیاز توانابا استفاده  در ادامهانجام برخی محاسبا ، استفاده شده است. 

  تهيّو مورد نياز جهت تعيين رسو،  یو پردازش، عمليا  محاسباتی هر مدلاساس ساختار  بر

اين  .دهدنشان می MPSIACمدل  در موردمده آبوطه انجام پذيرفت. نتايج به دست رهاي منقشه

 EPMاست که مدل  یدر حال ينا اي برآورد نموده است.رسو، مشاهده %32متوسّط   مدل شدّ
 8  هوا، طبقونتايج مدل اساس بر اي حوضه را محاسبه نموده است.رسو، مشاهده %93با تنها 

 پوشاند.ه را میضسطح حورسو،  يشترينب 1  و طبقفرسايش  يشترينب

 .EPM، MPSIACرسو،، مدل، ،رضی، فرسايش  : حوضيکليدواژگان 
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 مهمقدّ
 :2909 ،و دگرگونی بوده است  رراتایی تحوّلرونی دائماً در حال ، در اثر نیروهای درونی و بیزمین از بدو پیدایش

باشتد کته امتروزه در فرسایش می ةتحوّل در نقاط مختلف زمین شده پدیدو (. یکی از عواملی که مواب تغییر 22

هتا تعیین بار رسوبی حوضه امروزه عنوان خطری برای رفاه بشر و بلکه حیات او شناخته شده اس .ه تمام اهان ب

یتک حوضته  یدهرستو اقتصادی یک ضرورت اس . معموالً سیستم  - عمرانی ةهای توسعبرای استفاده در طرح

یک چالش بتزر  پتیش  ةنی و مکانی اس  و همچنان به منزلبسیار پیچیده و در عین حال دارای تغییرپذیری زما

فرسایش در قرن نوزدهم بترای  ةواژ هاگرچ (.1421 ،و همکاران 2هسواس  ران در این زمینه باقی مانده محقّقروی 

عمومی قرار  ةن شد و در قرن بیستم مورد استفادوارد فرهنگ واژگا فرسایش خاک بعداًا عموم شناخته شده بود، امّ

زایی در سرزمین ایران را شکل یطمح حصارهای کوهستانی، ،(. از لحاظ ژئومورفولوژی2909 بیاتی خطیبی،گرف  ر

 (28: 2900 ،اند رعالیی طالقتانییجه به قدرت فرایندهای فرسایشی در این سرزمین افزودهساخته و در نت یپرانرژ

فرستایش شتامل  ندیافر (.2934 ،زارعو  شود رشایاندر ژئومورفولوژی از فرسایش به عنوان یک فرایند نام برده می

فرسایش فرایندی اس  که  یطور کلّ به (.2383و همکاران،  1رمیر اس  گذاریرسو و  حمل برداش ، ةسه مرحل

بته مکتانی دیگتر حمتل  دهنتدهانتقالا شده و به کمک یتک عامتل اابهات خاک از بستر اصلی خود اطی آن ذرّ

به آن فرسایش آبی  ،آ  باشد ستر و انتقال آنها به مکانی دیگر باات از بذرّ ةاداکنندشوند. در صورتی که عامل می

اصتلی تخریتب  یکی از مسائل مهتم و ،آ  توسّطفرسایش خاک  ویژهبه ،شیفرسا (.2934 شود رعلیزاده،گفته می

کمتر  امروزه شود.، کاهش حاصلخیزی خاک و کاهش ظرفی  آبگیری مخزن سدها قلمداد میمحیطیزیس منابع 

(. 2932 ،و همکتاران توان یاف  که در معرض فرسایش قرار نگرفته باشتد راحمتدیای را در سطح ایران میمنطقه

اراضی  یبر روکند، اثرات مستقیم را تهدید می وخاکآ  ةمستقیم منابع پای ایش خاک به طور مستقیم و غیرفرس

ی بته مغتذّ آلتی و متوادّ ل موادّو فروپاشی ساختار خاک را به دنبال دارد، تنزّ خاک ییااهااب د،مجدّ عیتوز زراعی،

ختاک در  رطوبت  و همچنتین فرستایش، شتودوری خاک منجر متیکاهش عمق خاک قابل کش  و کاهش بهره

مستتقیم کته از  ( اثترات غیتر2331 ،9مرگتانشتود رخشکی منجر می شرایط مستعدّ و بهدسترس را پایین آورده 

خطر طغیان و  ها و مسیرهای زهکشی را کاهشآیند ظرفی  رودخانهیا وزش باد به واود می گذاریرسو عملیات 

ستاله  . هر(2908 عسگری،دهند رکنند و عمر مفید مخازن را کاهش میدود میهای آبیاری را مسکانال ،را افزایش

شود می یننشتههای ساکن یابد و در آ های اهان انتقال میرودخانه توسّطمیلیارد تن رسو   11تا  14بالغ بر 

باشتد ع آ  متیرسو  رودخانه نیز از امله مسائل مهم و کاربردی در مدیری  مناب برآورد (.99: 2900 ،مهدویر

اس به فرسایش در بهبود کردن مناطق حسّمشخّص(. برآورد صحیح از خطر فرسایش و 2932، راحمدی و همکاران

 (.2901 ،گرای علیزادهدارد ری های مختلف نقش مهمّهای مدیری  اراضی و مقابله با فرسایش با روشتوصیه

ستال در  0آغتاز گردیتد. دیترمن 2014ر ستال دانشمندان آمریکتایی د توسّطپژوهش در مورد فرسایش خاک  

را در ایتن زمینته متورد  MPSIACو اثرات آن در فرسایش کتارایی متدل  وهواییآ بررسی تقسیمات  در 2304

هتای آبریتز را دارا در حوضه و رسو بیان داش  که این مدل کارایی الزم اه  برآورد فرسایش  بررسی قرار داد و

 توسّتط 2910در ایران در ستال  وخاکآ امل در مورد فرسایش خاک و لزوم حفاظ  ک نسبتاًلین گزارش . اوّاس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Hsu  

2- Mayer 

3- Morgan 

4- Dearman 
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و بتار در منتاطق خشتک لیناوّ MPSIACروش و منتشر شد.  تهیّهریبن کارشناسان فائو به زبان انگلیسی  و داون

ای منتاطق انو  آمریکا به کار برده شده و بعضی بر این عقیده هستند که به کارگیری ایتن روش بتر خشکنیمه

ی سابق به الوبار در کشور یوگسلینبرای اوّ EPMروش . (2900 ،یمانی مقصودی ومشابهی در ایران مناسب اس  ر

 ؛2331، نعمتیرفاهی و  ؛2339، صادقیاس  رهای ایران نیز مورد استفاده قرار گرفته کار رفته و در برخی از حوضه

 .(1448، یتنگستان

زایتی فرسایش و رستو  ةهای اخیر در زمینفیایی و دانش سنجش از دور در سالات اغرااطّالعکاربرد سیستم  

فرسایش  ةهای مورد نیاز برای محاسبتوان به ارزیابی داده . با استفاده از سنجش از دور میزیادی یافته اس ةتوسع

، 2لستترنی  و گنتزارم ات اغرافیایی پردازش نموداطّالعرا در محیط سیستم  یدشدهتولهای پرداخ  و سپس داده

هتای اخیتتر، پیشترف  (1441، 0؛ رابینستون1444و همکتتاران،  9؛ نیستار احمتد2333و همکتاران،  1؛ بااتا1441

 ةنیدر زم یات اغرافیایاطّالعآبریز با استفاده از سیستم  ةحوض در مطالعاترا  نی از سیستم استنتاجیکاربردهای نو

و همکتاران،  0؛ میتترا2330، 2330، 8؛ ژو و بانتد2330و همکاران،  1رژو قرار داده اس  در دسترسپذیری فرسایش

 .(1442؛ ژو و همکاران، 2330

 ةهتای تجربتی اهت  محاستببه عنوان روش EPM و MPSIAC بر این اساس، در پژوهش حاضر از دو روش 

اغرافیتایی،  تمطالعابه کمک سیستم  ،مورد مطالعه استفاده شده اس . در گام بعد ةزایی منطقفرسایش و رسو 

 .اندبندی شناسایی شدههای پهنهمرزهای تدریجی در نقشه

 بررسیمورد   منطق معرّفی
 د و از توابتع استتان اردبیتل محستو باششهر میمشگین بخشی ازکه  رضی رضی واقع در شهرستان حوضة آبریز

مستاح  ایتن  اقع شتده است .غر  استان اردبیل و کیلومتری 09در رضی  حوضة آبریز .(2939 ایزدیار،شود رمی

 موقعیّت  ،2 شتکل گیتردبر میرا در یلومترمربعک 191/204در حدود  2:14444توپوگرافی  ةحوضه بر اساس نقش

  .دهدنشان می مطالعه را منطقه مورد

 هامواد و روش
و  EPMتجربتی  یهتازایی با استتفاده از روشفرسایش و رسو  ةروش مورد مطالعه در این پژوهش شامل مقایس

MPSIAC  هتای ای، عکتستوپتوگرافی، تصتاویر متاهواره یهامورد نیاز در این مطالعه شامل نقشه یها. دادهاس

ستطحی، وضتعیّ  فعلتی فرستایش و  شناستیینت فرسایش، کنترل زمهوایی، بازدیدهای صحرایی رسنجش شدّ

-2931وهواشناسی استان اردبیل،  ادارة آهای مطالعات پیشین اس  رای و حمل رسو ( و دادهفرسایش رودخانه

شناستی در زایتی و از نتتایخ ختاکت فرستایش و رستو های مطالعات پیشین بر روی حوضه شدّ. از داده(2900

. تمتام (2900ادارة منتابع طبیعتی استتان اردبیتل، ختاک استتفاده شتده است  ر پذیرییشضریب فرسا ةمحاسب

زایی با استفاده از دانش سنجش از دور و سیستم ا فرسایش و رسو های مرتبط بنقشه ةها و تهیّمحاسبات، تخمین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Metternich & Gonzalez 

2- Baja 

3- NisarAhamed 

4- Robinson 

5- Zhu 

6- Band 

7- Mitra 
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 . (21: 2900رسولی، شده اس  ر یرپذامکان اطّالعات اغرافیایی

 روش تولیتد ایتنااتزا  و  و EPMو  MPSIAC دو مدلدر برآورد فرسایش حوضة رضی به اختصار روش کار  

 هند شد.اطّالعاتی در هر مدل به کار رفته توصیف خوا هایهال

 
 غر، کشور شمال مورد مطالعه در  منطق موقعيّت .0شکل 

 EPMمدل 

فرسایش، در یک  های مستعدّزایی زمینگیری رسو ات حاصل از اندازهاطّالعبار با استفاده از لینبرای اوّ ،این روش

 چهتاربتا استتفاده از  آنجا که این روش قتادر است  از .گردیده اس  ارائهوی سابق الیوگس در کشورساله  04 ةدور

نتایخ مناسب و قابل قبولی از میزان فرسایش را محاسبه نماید، در این پتژوهش متورد استتفاده  ،(پارامترر همشخّص

زمتین استتفاده از  ضتریب ،(J) حوضتة آبریتزه شامل ضریب فرسایش مشخّصچهار  ،در این روش. قرار گرفته اس 

(Xa)، فرسایش اسی  سنگ و خاک به حسّ ضریب(Y) حوضه توسّطو شیب مI) ) واحدهای مختلف اراضی یا در  در

متری مورد بررستی قرارگرفتته  10×10 در ابعادهایی پیکسل و بارستر  هایی با فرم شده در نقشههای ایجادشبکه

پوشتش هتای شتیب، همشخّصتبته  حوضة آبریزفرسایش  ینکهابه  تواّه با(  (Jآبریز ةشرایط فرسایش حوض .اس 

مورد مطالعه از  ةباشد، مقدار این پارامتر در منطقیافته و کاربری زمین وابسته میهای رخنموناک، سنگ، خیاهیگ

 .(2اس  رادول محاسبه گردیده ات اغرافیایی اطّالع یستمافزار سنرمهای فوق در هیترکیب ال
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 امتياز  يينتع يامحاسبه  ةو نحو EPMمدل  ءاجزا .0 جدول

 نحوه تعيين امتياز محاسبه تعالم اجزاي مدل شماره

 عکس هوایی یرو تفسمشاهدات صحرایی  ψ شرایط فرسایش حوضه 2

 شناسیسنگ ةو نقشمشاهدات صحرایی  Y و خاکاسی سنگ ضریب حسّ 1

 کاربری اراضی ةو نقشمشاهدات صحرایی  Xa یناز زمضریب استفاده  9

 واحد مطالعاتی هر در توسّطشیب م I شیب 0

 Z Z=Y.Xa (ψ +I0/5) فرسایش تضریب شدّ 1

 (mmر یانهسال توسّطبارندگی م H بارندگی 8

 =0.5t/10+0.1))( Tسالیانه دما  توسّط= مT t دما 0

 MPSIAC مدل
در مدل محاسبه شتده و ستپس  شدهیفتعرهای ضریب مختلف بر اساس ادول استاندارد و رابطه 3 ،در این روش

 .(1رادول  ات اغرافیایی گردیده اس اطّالعبا فرم  رستر وارد محیط سیستم اتی اطّالعای هالیهنتایخ به صورت 

 (81 :0122 ،به آنها )رفاهی يازدهیامت ةنحو و MPSIACدر مدل  مؤثّرعوامل  .8جدول 

 

 تعيين رسو، حوضه ةنحو بررسی

تعیتین   یبترا 2بترآورد فرستایشرضی از سه روش غلظ  رسو ، همبستگی و  حوضة آبریز یزداریآبخ ةدر مطالع

رسو  حوضه پذیرفته شده اس . از طریتق  به عنوانمیزان رسو  سالیانه حوضه استفاده و میانگین این سه روش 

گترفتن  در نظتربرآورد گردید. بتا  در منطقهق( معلّ موادّرسو  ر های مذکور میزان کلّاین آمار هیدرومتری و روش

هتر بترای  در سالتن  2914 توسّطم به طور در منطقهبار رسوبی  کلّ بارکف،  به عنوانق رسوبی معلّ از موادّ 94%

در کته  یهتایهتای متورد نیتاز متدلباالیی اس . بخشی از داده نسبتاًمحاسبه شد که رقم  در حوضه کیلومترمربع

ها نمونه یةو تجزبرداری خاک نشده بودند از طریق یک دوره عملیات صحرایی، نمونه تهیّهحوضه  یزداریآبخ ةمطالع

 ها افزوده شد.داده ةمجموع و بهوری آ، گردهاو گزارشها عکس یرو تفس

 هاداده پردازشيشو پنمودن رقومی  مرحل

یکتی از  بتر استاسبته رایانته،  شدهیگردآورهای داده ةسازی و وارد نمودن مجموعنسب  به رقومی ،مرحله یندر ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- USBR 
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 در موقتعخطاهتای احتمتالی  یرو ستاه از نظتر کتدها لیّتی اوّهتاهای مناسب آنها، اقدام شد. آنگاه ایتن دادهروش

شتده از سیستتم هتای ایجادکسیون الیهژخطاها، سیستم پرو بر اصالحسازی اصالح و ویرایش شدند. عالوه رقومی

 تبدیل شد. UTMاغرافیایی به سیستم پروژکسیون  و عرضطول 

 هاداده يريتو مدايجاد توپولوژي 

 یةالسازی مرز آنها با ه، برقراری توپولوژی بین عوارض، هماهنگلیّهای اوّسازی دادهآماده، اههداد یری از مدمنظور 

های متورد به اارای مدل با تواّه. اس اتی مورد نیاز تحقیق از آنها اطّالعهای الیه تهیّه و سپسمرز حوضه  یاصل

ستلول  ةوکتوری به ساختار رستری با انداز از ساختارسازی ها پس از رقومینقشه ةیّ، کل2ّرستری ةدر سامانبررسی 

کتار ه ستامانه بت توسّتطها جام محاسبات و پردازشنمبنا برای ا به عنوان ،هااند. این سلولمتر تبدیل شده 10×10

اازای  ةبودند از نقش یشگاهیو آزماصحرایی  ةطالعحاصل از م یاو هایی که فاقد نقشه بوده گرفته شدند. برای داده

هتایی کته ختود دارای نقشته ا برای دادهامّ؛ هایی استفاده شددادهچنین  ةواحد مطالع به عنوانواحد اراضی حوضه 

 ةهتای مربوطته یعنتی نقشتلختتی از نقشته و پوشتشتاجپیک، حجم دبی ساالنه، شناسی، دبیبودند، مثل سنگ

 ةتهیّنسب  به  پژوهش، یندر ا، ر اینکهدیگ ةگیاهی استفاده شد. نکت پوشش شناسی، واحدهای هیدرولوژی وسنگ

ارتفتاع، . مدل رقومی اس  ات اغرافیاییاطّالعسیستم های اقدام شده اس  که یکی از توانایی، مدل رقومی ارتفاع

نمتودن دین منظتور پتس از رقتومیباشد. بتاتی اس  که هر سلول آن دارای ارزش ارتفاعی آن نقطه میاطّالع ةالی

یابی بین خطوط بتر استاس (، درونافزارو نرمساز میز رقومیربا فواصل ارتفاعی یکصدمتر  قشهاز ن ارتفاعهمخطوط 

ترتیب خطوط ه و بارندگی ب سامانه انجام شد. همچنین مدل رقومی دما توسّطمتر  10×10های ای از سلولشبکه

 تهیّتهیک پایگاه داده  به صورتحقیق ی مورد نیاز تهاداده ةمجموع ،مرحله یندر اگردد می تهیّهباران هم و دماهم

 شوندآماده می پژوهشبعدی  ةاستفاده در مرحل یو براشده 

 نهايی و پردازش يلو تحلجزيه ت

متورد  یهااز متدلیتک  شده بود و بر اساس ساختار هتر تهیّهاتی که طی مراحل قبل اطّالع هاییهاز ال با استفاده

 ةلیّات اوّاطّالعهایی با الیه آن ةتیجندر که  الزم اقدام شد و محاسباتا ه، نسب  به انجام پردازشپژوهشبررسی در 

 .(0و  9شد رادول  تهیّهها نتایخ مدل

 حوضه در کلّ MPSIACو  EPM يهامدل ءميانگين امتياز اجزا .1جدول 

 EPM MPSIAC مدل

 ميانگين امتياز مدل ءجزاا ميانگين امتياز مدل ءاجزا رديف

 04/0 شناسیسنگ 82/4 حوضهشرایط فرسایش  2

 90/1 خاک 0/44 و خاک  سنگ اسیضریب حسّ 1

 08/9 وهواآ  11/4 یناز زمضریب استفاده  9

 11/9 روانا  11/4 شیب 0

 28/29 بلندیو پستی  81/4 ت فرسایشضریب شدّ 1

 90/21 پوشش سطح زمین 0/830 بارندگی 8

 90/21 یناز زماستفاده  89/4 دما 0

 80/28 حوضه در سطحفعلی فرسایش  یّ وضع - - 0

 91/21 فرسایش رودخانه - - 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Rester system 



 43 ...هاي آبريز با تأکيد بر متغيّرهاي تأثيرگذارزايی در حوضهرسوبمقايسة برآورد ميزان فرسايش و 
 

 در حوضهفرسايش  وضعيّتمساحت طبقا  مختلف  .4 جدول

 5 4 1 8 0 طبقه مدل

MPSIAC 
a 4 0/02 2/213 9/839 1/10 

b 4    02/1 

EPM 
a 23/00 2/102 3/290 3/1900/243  

b 00/0 10/10 81/20 90/98 12/22 

a سطح :b2km حوزه از کلّ: درصد 

 حثبو  نتايج
نتایخ  ةو مقایس MPSIAC و EPMمدل  رضی با دو حوضة آبریز زاییاین پژوهش با هدف برآورد فرسایش و رسو 

ات از آنهتا اطّالع استخراج ،های نهاییبندی الیهنتایخ پس از طبقه ةارائبه منظور  با برآورد واقعی انجام شده اس .

 بته دست اتی اطّالعت هاییهاز ال یریگو گزارشقبلی  ةمرحل هاییهاز الهای مورد نیاز نقشه ةیّتهصورت گرف . با 

 . (9و  1 شکلر شودهای مناسب آماده میآمده، خروای

 
 MPSIACرضی با مدل   فرسايش حوض  نقش .8 شکل

 
 EPMرضی با مدل   فرسايش حوض  نقش .1 شکل
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 در مطالعتاتبتوانتد  EPMرسد کته متدل می به نظرمشابه  یقاتو تحقحقیق از نتایخ این ت با استفادهمجموع  در

بدون آمار  هایی نیز نیاز ندارد برای حوضهبه آمار خاصّ که ییآنجا و ازباشد می آمیز یّقموفّاامالی فرسایش خاک 

  و دقّتنمتوده  بیشتتری نیتز استتفاده مؤثّرکه از پارامترهای  MPSIACمقابل مدل  در راحتی قابل ااراس  وه ب

 ات اغرافیاییاطّالعسیستم   قابلیّ از با استفادهشود. همچنین میتفضیلی استفاده  ة، برای مطالعداردبیشتری نیز 

 مقایسته نمتود. هم را با دو مدلفرسایش حاصله از  وضعیّ توافق بین طبقات  توان میزان همخوانی وبه خوبی می

 س .درج شده ا 1ادول نتایخ این مقایسه در 

 (2km)برحسب  EPMو  MPSIAC يهادر مدل رسو، يدتول  طبقا  شدّ بر اساسفرسايش  وضعيّتميزان تداخل بين طبقا   .5 جدول

 MPSIAC مدل

EPM 

 کل 5 4 1 8 0 طبقه

2 4 2/28 8/21 0/11 4 0/00 

1 4 1/0 2/12 1/101 0/4 9/102 

9 4 2/29 0/10 1/32 0/8 0/290 

0 4 9/0 9/33 1/112 0/28 3/900 

1 4 2 9/1 9/01 8/12 1/243 

 1/300 1/10 1/821 3/120 9/98 4 کل

 گيرييجهنت
اس بته فرستایش در بندی منتاطق حسّت زایی و همچنین پهنهاین پژوهش با هدف برآورد میزان فرسایش و رسو 

در هر دو  ؛ کهدهندیحاصله نشان م نتایخ .انجام شده اس  EPM ،MPSIACروش  کمک دوبه  رضی حوضة آبریز

کمتترین مقتدار آن مربتوط بته  و 1 هتای، بیشترین میزان فرسایش مربوط به زیرحوضهMPSIACو  EPMروش 

ف زیادی را با هم نشان الاخت MPSIACو  EPMهای باشد. میزان برآورد رسو  با استفاده از روشمی 0 ةزیرحوض

 .گیردزیاد قرار میخیلی، زیاد و توسّطفرسایشی م ةدر سه رد پذیرییشفرسامورد مطالعه از لحاظ  ةدهند. منطقمی

شتدید قترار فرسایشی شدید و خیلی ةدر رد رضی حوضة آبریزاز  %84دهند که حدود هر دو روش نشان می نتایخ

ف بتین الاخت اس  9 ةبه حوضترین میزان تولید رسو  مربوط بیش EPM ،MPSIAC ،روش دوهر  در گیرند.می

ف در الباشد. این در حالی اس  که این اختناچیز می MPSIACنه به روش االمیزان رسو  س شدهبهمحاسمقادیر 

دهد. در نهای  میزان رسو  در برآورد میزان رسو  را نشان می MPSIAC  روش باشد و دقّزیاد می EPMروش 

و رستو  کتل  گرفتهانجام به محاسبات تواّهبا ، MPSIACو  EPM یهامدلدر  رضی حوضة آبریز ةناالویژه و س

که  حوضه 9باشد که بیشترین رسو  در واحد تن می 000/140و  88/23408حوضه به ترتیب برابر  ةویژ رسو 

حوضته  ةویتژ شیو فرساکل  شیفرسا مورد فرسایش حوضه، در شود قرارگرفته اس .حوضه را شامل می %11تنها 

 08/210که  باشدیم 1 ةبیشترین مقدار فرسایش از حوض که اس تن  80/1813و  013/000393برابر به ترتیب 

 .گرفته اس  را دربر حوضه لومتریک

 منابع 
 اتاارود، ةق رودخانتروش آماری برآورد رسو  معلّ ینتر( مناسب2932ر یهعابدی، رق ؛، آرشیانملک ؛حسن ،احمدی

 .00-00 صص. (،1ر 1 ،فرسايش محيطی يهاپژوهش

 .21-11 .صص ،بارش و وضعيّت حرارتی حوضه يهاداده (0133-0138ر لیان اردبوهواشناسی استآ  کلّ ةادار

 ، گزارشرضیآناليز فيزيکی شيميايی پروفيل خاک حوض  آبريز  (2900ر لیتمنابع طبیعی استان اردب کلّ ةادار
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 .20 .ص ،حوضه یشناسخاک

 تأکيد بر فرسايش با استفاده از مدلپژوهشی در هيدروژئومورفولوژي حوض  آبريز رضی با  (2939وحدت رایزدیار، 

MPSIAC، دانشگاه تبریزرابی دکتر معصومهاستاد راهنما: کارشناسی ارشد،  نامهانیپا ،. 

 ،83 ،رشد آموزش جغرافيا  مجلّناشی از آنها،  یهافرسایشی و شکل یندهای( فرسایش، فرا2909ر یمبیاتی خطیبی، مر
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