فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،سال سی و دوم ،شماره دوم ،تابستان  ،0911شماره پیاپی 070
موسی عابدینی ،دانشیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل

Dr.M. Abedini

سوسن طولابی ،کارشناس ارشد ژئومورفولوژی ،گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل

S.Tulabi
Abedini@uma.ac.ir
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پذیرش نهایی62/2/1 :

چکیده
آبوخاک ،پایه و اساس حیات بشر به شمار میآیند .امروزه فرسایش خاک این منابع باارزش و در نتیجه حیات بشر را تهدید
میکند؛ بنابراین ارزیابی فرسایش خاک و کنترل آن امری ضروری میباشد .برای بررسی کمّی و کیفی فرسایش خاک مدلهای
زیادی ارائه شده است که در این پژوهش هدف برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز سولاچای با استفاده از سه مدل ،WEPP
 EPMو  Fournierو تکنیک  GISمیباشد .بهطور کلی ،روش کار در مدل  1WEPPبه این صورت بود که فایل مربوط به هریک
از پارامترهای مدل ساخته و وارد نرمافزار  6GeoWEPPشد .در مدل  0EPMنیز ابتدا نقشه ضرایب تهیه و سپس با توجه به این
شد ،درنهایت مقدار رسوب با سه مدل فوق برآورد گردید .مقدار رسوب مشاهدهای نیز با استفاده از گرادیان دبی و رسوب به
دست آمد .مدل  WEPPدارای سه روش دامنه ،حوضه آبخیز و مسیرهای جریان میباشد که مقدار رسوب ویژه با هر یک از این
سه روش به ترتیب  3/102 ،3/610و  3/022و با مدلهای  EPMو  Fournierنیز به ترتیب  3/300و  1/36تن در هکتار در سال
برآورد گردید .همچنین مقدار رسوب مشاهدهای نیز  3/641تن در هکتار در سال محاسبه شد .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد
که مدل  WEPPنسبت به دو مدل دیگر از کارایی بهتری در برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز سولاچای برخوردار است.
واژگان کلیدی :فرسایش و رسوب ،حوضه آبخیز سولاچای ،مدل  ،WEPPمدل  ،EPMمدل .Fournier

مقدمه
انسان برای ادامه حیات خود به مواد غذایی نیاز دارد که در اثر وجود آبوخاک به دست میآید .عاملی که وجود آبوخاک
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ضرایب نقشه شدت فرسایش تهیه شد .در مدل  Fournierنیز عوامل موردنیاز مدل محاسبه و در روابط مربوط به آن جایگذاری

را به خطر میاندازد فرسایش است که همواره برای از بین بردن آنها عمل میکند (رفاهی .)10 :1022 ،فرسایش ،4عبارت است
از کندهشدن و جابهجا شدن تدریجی خاکدانهها و مواد موجود در سطح زمین در اثر عوامل مختلف چون آب ،باد ،نیروی ثقل و
غیره (ضیائی .)104 :1023 ،پدیدهی فرسایش و آثار سوء آن شاید در کوتاهمدت چندان چشمگیر و محسوس نباشد ولی در
محصول باید از زمین طوری استفاده نمود که در آن فرسایش به وجود نیاید .بههرحال فرسایش پدیدهای دائمی است و همیشه
وجود خواهد داشت ،ولی درصورتیکه میزان آن کمتر از میزان خاک تشکیلشده باشد ،بحرانی نیست .فرسایش نه تنها سبب
1

(پروژه پیشبینی فرسایش آبی) . Water Erosion Prediction Project

 .6نرمافزاری که برای اجرای مدل  WEPPطراحیشده است و با استفاده از آن میتوان فرسایش ،رسوب و رواناب را به صورت سالهای متوالی و یا برای یک رگبار برآورد نمود.
(مدل پتانسیل فرسایش) Erosion Potential Method
. Erosion

3.
4
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بلندمدت محسوس خواهد بود؛ زیرا فرسایش معمولاً کاهش محصول را در پی دارد .برای جلوگیری از آثار سوء آن یعنی کاهش
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فقیر شدن خاک و متروک شدن مزارع میگردد و از این راه خسارت زیاد و جبرانناپذیری بهجا میگذارد ،بلکه با رسوب مواد
در آبراههها ،مخازن ،سدها ،بنادر و کاهش ظرفیت آبگیری آنها نیز زیانهای فراوانی را سبب میگردد؛ بنابراین نباید مسئله
حفاظت و حراست خاک را کوچک و کماهمیت شمرد .امروزه حفاظت خاک و مبارزه با فرسایش از ضروریترین اقدامات هر
کشور میباشد (رفاهی 13 :1022 ،و  .)10یکی از مواردی که از طریق آن میتوان به مبارزه با فرسایش پرداخت ،انجام مطالعات
فرسایش خاک و ارزیابی کمّی و کیفی آن با استفاده از مدلهای مختلف میباشد .با توجه به اینکه در این پژوهش برای برآورد
فرسایش و رسوب از مدلهای  EPM ،WEPPو  Fournierاستفاده میشود؛ لذا به بررسی پیشینه در داخل کشور و در مقیاس
جهانی پیرامون مدلهای فوق و در حوضههای مختلف میپردازیم.
محققان و نویسندگان خارجی پژوهشهایی به شرح زیر به انجام رساندهاند :فانتی و وزولی )6330( 1برای محاسبه پتانسیل
رسوب ورودی به دو دلتای برجیا و جورجیو  6در ایتالیا از روابط تجربی عددی و مدل  EPMاستفاده نمودند .نتایج پژوهش بیانگر
دقیق بودن و برتری داشتن مدل  EPMنسبت به روابط تجربی عددی در مناطق مورد مطالعه بود .پاندئی و همکاران )6332( 6از
مدل  WEPPبرای بررسی فرسایش و رسوب حوضههایی در هند استفاده نمودند .نتایج نشان داد که رسوب برآورد شده با مقادیر
ارائهشده به وسیله مدل ،دارای همبستگی بسیار بالایی میباشد .میلوسکی )6332( 0خطر فرسایش خاک حوضه آبخیز برجالنیکا ،2
در جمهوری مقدونیه را با استفاده از تصاویر ماهوارهای ،روش  EPMو ابزار  GISبررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که

GIS

ابزاری ارزشمند برای پیشبینی و تخمین خطر احتمالی فرسایش خاک میباشد .شن و همکاران )6336( 4میزان فرسایش خاک
حوضه آبخیز ژانگجیاچونگ را با دو مدل  WEPPو  SWATمورد بررسی قراردادند .نتایج نشان داد که مدل  WEPPنسبت به
یک حوضه آبخیز استفاده کرد .نتایج حاصل از پژوهش بیانگر مناسب بودن مدل برای منطقه مورد مطالعه بود .سینگ و همکاران2

( )6311مقدار رسوب و رواناب یک حوضه آبخیز در هیمالیای شرقی هند با استفاده از مدل  WEPPشبیهسازی نمودند .نتایج نشان
داد که مدل  WEPPمیتواند برای توسعه دادن شیوه های مدیریتی در شرایط بارندگی زیاد و شیب زیاد در هیمالیای شرقی مورد
استفاده قرار گیرد .دفرشا و همکاران )6316( 0به بررسی پتانسیل رسوب و جریان رواناب حوضه رودخانه مارا واقع در کنیا با
مدلهای  WEPPو  EROSION 3Dپرداختند .نتایج پژوهش بیانگر مفید بودن هر دو مدل در مقیاس حوضه آبخیز بود.
برخی از پژوهشهایی که در داخل کشور به انجام رسیده است ،به شرح زیر میباشد :رامشت و همکاران ( )1020توان
رسوبدهی حوضه آبخیز رودخانه بشار (واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد) را با استفاده از روش  Fournierو با دو شیوه
تحلیلی «آماری» و «نقطهای-ترسیمی» مورد بررسی قراردادند .نتایج نشان داد که روش نقطهای-ترسیمی نتیجه قابلقبولتری
نسبت به روش آماری ارائه داده است .ارجمند راد ( )1022فرسایش آبی حوضه آبخیز رامه گرمسار را با استفاده از سه روش
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مدل  SWATنتایج بهتری از برآورد فرسایش خاک به دست میدهد .تازیولی )6336( 2از مدل  EPMبرای برآورد رسوب در

ژئومورفولوژی Fournier ،و  MPSIACبررسی نمودند و به این نتیجه رسیدهاند که روش ژئومورفولوژی ،روش مناسبتری برای
برآورد فرسایش منطقه مورد مطالعه میباشد .احمدی و همکاران ( )1022میزان فرسایش و رسوب حوضه آبخیز باراریه نیشابور
برآورد شده با این سه روش به ترتیب  4/32 ،2/62و  14/64تن در هکتار در سال برآورد نمودند .مقدار رسوب مشاهدهای 11/6
1

. Fantti & Vezzoli
. Pandey et al.
. Milevski
4
. Shen et al.
5
. Tazioli
6
. Singh et al.
7
. Defersha et al.
2
3
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را با سه روش موجود در مدل  WEPPیعنی روشهای دامنه ،حوضه آبخیز و مسیرهای جریان برآورد نموده و میزان رسوب

مدلسازی فرسایش خاک و تولید رسوب با سه مدل  EPM ،WEPPو  Fournierدر محیط 11/....GIS

تن در هکتار در سال محاسبهشده بود ،بنابراین به این نتیجه رسیدند که دو روش دامنه و مسیرهای جریان به عدد رسوب مشاهدهای
نزدیکتر بوده و روشهایی مناسب برای برآورد فرسایش و رسوب منطقه مورد مطالعه میباشند .بهرامی و رحیمی ( )1020حجم
رسوب ناشی از فرسایش حوضه آبخیز رودخانه کرد شیخ را با استفاده از روش  Fournierو ابزار  GISبرآورد نمودند ،در نتیجه
مقدار رسوب  630/61تن در کیلومترمربع در سال به دست آمد .صادق زاده ریحان ( )1026فرسایش و رسوب اراضی مارنی منطقه
خواجه تبریز را با استفاده از مدل  WEPPشبیهسازی نمودند و به این نتیجه رسیدند که این مدل برای برآورد فرسایش و رسوب
در منطقه مورد مطالعه مناسب میباشد .محسنی و همکاران ( )1063میزان دقت و کارایی مدلهای ،MPSIAC ،EPM
ژئومورفولوژی و هیدرو فیزیکی را در برآورد فرسایش و رسوب حوضه کسیلیان استان مازندران ارزیابی نمودند و به این نتیجه
رسیدند که مدل ژئومورفولوژی نسبت به سه مدل دیگر مناسبترین مدل با دقت و کارایی قابلملاحظه میباشد .عابدینی و همکاران
( )1066میزان فرسایش و رسوب حوضه آبخیز مشگینچای اردبیل را با روش  EPMبرآورد نمودند .نتایج حاصل از پژوهش
نشاندهنده فرسایش خیلی شدید در منطقه مورد مطالعه بود.
در حوضه آبخیز سولاچای ،عواملی مانند توسعه بیرویه اراضی دیم ،شخمزنی غیراصولی (در جهت شیب) ،چرای بیشازحد
دام ،بهرهبرداری بیشازحد خاک جهت کشاورزی و ایجاد شبکه ارتباطی باعث افزایش و تشدید فرسایش خاک شده است؛ لذا
انجام مطالعات فرسایش خاک و رسوب در منطقه مورد مطالعه ضرورت دارد .بررسی منابع نشان داد که تاکنون پژوهشی پیرامون
برآورد و بررسی فرسایش خاک و تولید رسوب در منطقه مورد مطالعه انجامنشده است .هدف از این پژوهش ،بررسی و برآورد
فرسایش خاک و تولید رسوب حوضه آبخیز سولاچای با استفاده از مدلهای  EPM ،WEPPو  Fournierو تکنیک  GISمیباشد.

حوضه آبخیز سولاچای ،با مساحت  40/22کیلومترمربع در استان اردبیل ،شرق شهرستان نمین و در بالادست روستای سولا
یایی 02˚ 60' 14
یایی ̋ 42˚ 66' 2تا  42˚ 00' 40شرقی و عرضهای جغراف ̋
واقعشده است .این حوضه در بین طولهای جغراف ̋
تا 02 ˚ 41' 40شمالی قرارگرفته و نقطه خروجی آن منتهی به ایستگاه هیدرومتری سولا میباشد .متوسط ارتفاع حوضه 1246/20
متر از سطح دریای آزاد است .شیب متوسط حوضه 14/61 ،درصد میباشد .میانگین بارندگی و درجه حرارت سالانه در آن به
ترتیب  000/02میلیمتر و  2/46درجه سانتیگراد است .شکل  ،1نقشه موقعیت جغرافیایی حوضه آبخیز سولاچای را در شهرستان
نمین ،استان اردبیل و کشور ایران نشان میدهد.
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شکل  -0نقشه موقعیت جغرافیایی حوضه آبخیز سولاچای
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معرفی منطقه مورد مطالعه
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مواد و روش پژوهش
دادهها و ابزار موردنیاز که در جریان پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ،عبارتند از -1 :نقشه توپوگرافی مناطق اردبیل و
حیران با مقیاس  1:23333برای مشخص نمودن مرز محدوده مورد مطالعه ،تهیه نقشههای موضوعی ،نقشه مدل رقومی ارتفاعی
( ،)DEMنقشه شیب و نقشه جهت شیب -6 .نقشه زمینشناسی مناطق اردبیل و آستارا با مقیاس  ،1:133333جهت تهیه نقشه
سازندهای حوضه و تعیین ضریب حساسیت سنگ و خاک به فرسایش در مدل  -0 .EPMنقشه واحدهای ارضی استان اردبیل با
مقیاس  ،1:623333جهت تعیین وضعیت خاکشناسی حوضه و همچنین ضریب حساسیت سنگ و خاک به فرسایش در مدلEPM.

 -4دادههای هیدرولوژی (دبی و رسوب :طی یک دوره آماری  10ساله) از سازمان آب منطقهای شهرستان اردبیل برای تهیه
نمودار سنجه-رسوب و محاسبه رسوب مشاهدهای حوضه -2 .دادههای اقلیمی (دما و بارش) از اداره هواشناسی و سازمان آب
منطقهای شهرستان اردبیل برای محاسبه میانگین بارندگی پربارانترین ماه سال و میانگین بارندگی سالانه در مدل ( Fournierطی
یک دوره آماری  63ساله) و محاسبه پارامترهای موردنیاز فایل اقلیم در مدل ( WEPPطی یک دوره آماری  13ساله) -2 .نرمافزار
 ArcGISبرای رقومی سازی نقشههای استفادهشده و ارتباط با نرمافزار  -0 .GeoWEPPنرمافزار  GeoWEPPبرای ساختن فایلهای
موردنیاز مدل  WEPPو ارتباط با نرمافزار  -2 .ArcGISنرمافزار  CLIGENبرای ساختن فایل اقلیم -6 .نرمافزار

 Excelو SPSS

جهت انجام تحلیلهای آماری -13 .نرمافزار  ،Google Earthجهت تهیه نقشههای سیمای فرسایش و کاربری اراضی منطقه-11 .
وسایل موردنیاز برای تشریح پروفیل خاک و برداشت خصوصیات پوشش گیاهی (مثل پلات ،قیچی ،متر ،بیلچه و اسیدکلریدریک
رقیق) -16 .دستگاه  ،GPSبهمنظور مشخص نمودن موقعیت دقیق خروجی حوضه ،کنترل مختصات قسمتهای مختلف حوضه و
هدف اصلی این پژوهش ،برآورد فرسایش خاک و میزان رسوبدهی حوضه آبخیز سولاچای با سه مدل  EPM ،WEPPو
 Fournierو تکنیک  GISمیباشد؛ لذا با توجه به ماهیت موضوع پژوهش ،روش آن به صورت مورفومتری ،کارهای میدانی،
تجربی و آزمایشگاهی میباشد.
چنانچه ذکر شد برای برآورد فرسایش و رسوب منطقه مورد مطالعه از سه مدل  EPM ،WEPPو  Fournierاستفاده شد .روش
اجرای مدل  WEPPبه این صورت بود که بعد از گردآوری و آمادهسازی نقشهها و اطلاعات و همچنین کارهای صحرایی موردنیاز
جهت اجرای مدل ،در مرحله اول اقدام به ساختن فایلهای موردنیاز مدل ،در فرمتهای موردنیاز نرمافزار  GeoWEPPشد .سپس
فایلهای ساختهشده را وارد نرمافزار شده و نرمافزار برای منطقه مورد مطالعه اجرا شد .درنهایت مقدار فرسایش و رسوب تولیدشده
محاسبه گردید .روش اجرای مدل  EPMنیز به این صورت بود که بعد از گردآوری نقشهها و اطلاعات و همچنین کارهای
صحرایی موردنیاز جهت اجرای مدل ،در مرحله اول اقدام به تعیین ضرایب مدل و تهیه نقشه آنها با استفاده از نرمافزار

ArcGIS
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ثبت نقاط نمونهبرداری خاک -14 .مدلهای  EPM ،WEPPو  Fournierجهت برآورد فرسایش و رسوب منطقه مورد مطالعه.

گردید .سپس نقشه ضرایب در معادله مربوط به شدت فرسایش جایگذاری و در نتیجه نقشه شدت فرسایش تهیه و ازنظر کیفی
طبقهبندی شد .در مرحله بعد متوسط فرسایش ویژه ،دبی رسوب ویژه و رسوب کل با استفاده از نرمافزار  ArcGISو نقشه شدت
پربارانترین ماه سال ،میانگین بارندگی سالانه ،ارتفاع متوسط و شیب متوسط حوضه محاسبه و در روابط مربوط به آن جایگذاری
شد ،درنهایت مقدار رسوب ویژه محاسبه گردید.

یافتههای پژوهش
برآورد فرسایش و رسوب با مدل WEPP

] [ DOI: 10.18869/acadpub.geores.32.2.93

فرسایش منطقه محاسبه گردید .روش اجرای مدل  Fournierنیز به این صورت بود که عوامل موردنیاز مدل شامل :میانگین بارندگی

مدلسازی فرسایش خاک و تولید رسوب با سه مدل  EPM ،WEPPو  Fournierدر محیط 11/....GIS

مدل  ،WEPPیک تکنولوژی جدید پیشبینی فرسایش است که برای اولین بار در سال  1622توسط سازمان حفاظت خاک
آمریکا پایهگذاری شده است (رفاهی .)020 :1022 ،این مدل دارای سه روش حوضه آبخیز ،دامنه و مسیرهای جریان میباشد.
میزان فرسایش خاک و تولید رسوب درروش حوضه آبخیز ،در دامنهها و آبراههها ،درروش دامنه ،در دامنه و درروش مسیرهای
جریان نیز در دامنه برآورد میشود .درروش اخیر میزان فرسایش و رسوبگذاری در آبراههها برآورد نمیشود و آبراهه تنها
انتقالدهنده رسوب ورودی میباشد.
عوامل موردنیاز مدل  WEPPعبارتند از :توپوگرافی ،خاک ،اقلیم ،مدیریت و آبراهه .برای عامل توپوگرافی دو عامل شیب و
جهت شیب در نظر گرفته و برای ورود اطلاعات آنها به داخل مدل از نرمافزار  GeoWEPPاستفاده میشود .عامل شیب در دو
فایل وارد شد :یکی در فایل شیب که شیب دامنه و دیگری فایل آبراهه که شیب آبراهه در آن وارد شد .اطلاعات شیب به وسیله
نقشه مدل رقومی ارتفاع (به فرمت  )GISASCIIو به صورت پروفیل طولی وارد نرمافزار شد؛ بنابراین برای این کار ابتدا مسیر
آبراههها را مشخص و مقطع مناسبی برای هر دامنه درروی نقشه توپوگرافی انتخاب و سپس به کمک نرمافزار  ArcGISاقدام
بهرسم پروفیل مربوطه گردید .درنهایت اعداد بهدستآمده در جدول موجود در فایل شیب وارد شد.
برای عامل خاک مواردی مانند درصد رس ،درصد ماسه ،درصد سنگریزه ،درصد مواد آلی ،ظرفیت تبادل کاتیونی ،بافت
خاک ،جریان هیدرولیکی مؤثر ،تنش برشی بحرانی ،فرسایشپذیری شیاری ،فرسایشپذیری بینشیاری ،درصد سطح اشباع اولیه
و درصد آلبیدو در نمونههای خاک مورد بررسی قرارگرفته است .تنش برشی بحرانی یک مقدار آستانه است که کمتر از آن
جدایش شیاری اتفاق نمیافتد .این پارامتر نیز بسته به درصد ماسه ،برای تخمین آن دو معادله ارائه شده است؛ بنابراین در خاکهای
TAUC = 2.67 + 0.065 * Clay – 0.058 * VFS

()1

که در آن :VFS ،درصد ماسه (شن) خیلی ریز و  :Clayدرصد رس در خاک سطحی میباشد که نباید مقدار آنها از %43
تجاوز نماید .چنانچه مقدار آنها از  %43بیشتر شد ،در معادلات همان  %43در نظر گرفته میشود.
TAUC = 3.5

()6

در خاکهای مرتعی ،تنش برشی بحرانی از طریق رابطه  ،0به دست میآید:
()0

TAUC = 3.23 – 0.056* Sand – 0.244 * Orgmat + 0.9 * BDdry

که در آن :Sand ،درصد ماسه :Orgmat ،درصد مواد آلی و  :BDdryجرم مخصوص ظاهری خاک خشک برحسب کیلوگرم
در مترمکعب میباشد .جریان هیدرولیکی مؤثر نیز بسته به درصد رس دو فرمول برای تخمین آن ارائه شده است؛ بنابراین در
خاکهای با  %43رس یا کمتر از آن از رابطه  4و در خاکهای با بیش از  %43رس از رابطه  2برای محاسبه این پارامتر استفاده
میشود.
()4

)Ke = - 0.265 + 0.0086 * Sand 1.8 + 11.46 * CEC(-0.75

()2

)Ke = 0.0066 (244 / Clay
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زراعی با  %03یا بیشتر ماسه از رابطه  1و در خاکهای با کمتر از  %03ماسه از رابطه  ،6برای محاسبه این پارامتر استفاده میشود.

که در آنها :Sand ،درصد ماسه :Clay ،درصد رس و  :CECظرفیت تبادل کاتیونی برحسب میلیاکی والان در  133گرم
حوضه آبخیز سولاچای را نشان میدهند .اطلاعات مربوط به فایل اقلیم به علت اینکه منطقه فاقد ایستگاه هواشناسی بود ،از ایستگاه
تبخیرسنجی و بارانسنجی نمین (که به لحاظ توپوگرافی و موقعیت جغرافیایی نزدیکترین ایستگاه به منطقه بود) ،با طول
جغرافیایی " 42˚62' 30شرقی و عرض جغرافیایی " 02˚64' 21شمالی و ارتفاع متوسط  1432متر از سطح دریا به دست آمد.
پارامترهای موردنیاز برای فایل اقلیم عبارتند از :متوسط بارندگی ماهانه ،انحراف معیار بارندگی ،ضریب چولگی بارندگی ،احتمال
یک روز مرطوب بعد از یک روز مرطوب ،احتمال یک روز مرطوب بعد از یک روز خشک ،میانگین دمای حداقل ،انحراف معیار

] [ DOI: 10.18869/acadpub.geores.32.2.93

خاک میباشد (رفاهی .)022 :1022 ،جداول  1و  ،6به ترتیب نتایج آزمایشات انجامشده و عوامل محاسبهشده برای فایل خاک در
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دمای حداقل ،میانگین دمای حداکثر و انحراف معیار دمای حداکثر .جدول  ،0نتایج حاصل از محاسبات پارامترهای اقلیمی موردنیاز
فایل اقلیم در حوضه آبخیز سولاچای را نشان میدهد.
جدول  -0آزمایشات انجامشده برای فایل خاک در حوضه آبخیز سولاچای

زیر

عمق افق خاک

ماسه

رس

مواد آلی

حوضهها

(میلیمتر)

()%

()%

()%

1

6

0
4
2

(میلیاکیوالان
در  133گرم خاک)

()%

033

44

02/03

1

02/63

1

233

42/62

00/26

3/6

02/06

1/0

023

22/23

61/01

3/6

00/64

1

263

20/13

66/12

3/0

00/22

1/6

203

26/32

60/26

3/20

00/01

1/4

633

46/02

02/42

3/2

64

1

033

21/62

06/26

3/40

60/61

1/1

433

46/06

13/23

3/0

12/66

1

233

40/22

11/46

3/12

12/22

1/6

123

11/64

22/63

3/1

22/03

1/2

633

16/61

26/40

3/30

22/16

6/4

633

26/30

04/60

1

60/62

1/2

جدول  -7عوامل محاسبهشده برای فایل خاک در حوضه آبخیز سولاچای

رسی شنی

3/2

0/2

3/3361

0263321

4

3/00

1

لوم رسی شنی

3/2

0/4

3/3302

2120203

2/0

3/40

6

رسی شنی

3/2

0/6

3/3361

0333034

3/02 0/41

0

لومی

1/6

1/36

3/3310

6202033

3/10 0/42

4

رسی

3

0/2

3/3332

6002412

3/36 2/26

2

لوم رسی شنی

3/0

4/0

3/33316

4223204

3/21 6/26

2

راهنمای جدول  :A :6جریان هیدرولیکی مؤثر ( :B ،)mm/hrتنش برشی بحرانی ( :C ،)n/m2فرسایشپذیری شیاری ( :D ،)s/mفرسایش
پذیری بینشیاری برحسب کیلوگرم در ثانیه در متر به توان  :E ،4سطح اشباع اولیه برحسب درصد و  :Fآلبیدو برحسب درصد.
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بافت

A

B

C

D

E

F

زیر حوضهها
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2

ظرفیت تبادل کاتیونی

سنگریزه

مدلسازی فرسایش خاک و تولید رسوب با سه مدل  EPM ،WEPPو  Fournierدر محیط 11/....GIS
جدول  -9عوامل محاسبهشده برای فایل اقلیم در حوضه آبخیز سولاچای (دوره آماری  05ساله 0928 ،تا )0988

پارامترها

ژانویه

فوریه

مارس

آوریل

می

ژوئن

جولای

اگوست

سپتامبر

اکتبر

نوامبر

دسامبر

A

3/60

3/22

1/64

1/22

1/44

3/46

3/06

3/10

3/46

1/32

1/60

3/62

B

3/04

3/4

3/06

3/02

3/62

3/02

3/26

3/1

3/26

3/62

3/26

3/24

C

3/62

3/01

1/62

3/26

1/12

1/6

1/26

3/302

1/0

3/01

3/12

3/26

D

3/0

3/66

3/46

3/24

3/46

3/60

3/64

3/00

3/60

3/40

3/02

3/02

E

3/12

3/61

3/6

3/66

3/60

3/11

3/1

3/32

3/14

3/10

3/12

3/10

F

03/06 60/22 66/31

02/6

46/6

42/2

24/20

22/42

20/40

00/62 40/00

60/26

G

2/26

0/00

0/00

6/00

1/0

1/4

1/46

1/24

6/20

6/22

4/20

H

06/02 22/00 26/31 26/62 40/24 41/24

02/14

02/6

04/20

22/16 26/01

40/62

Q

6/01

6/62

6/46

1/02

0/66

2/00

2/0

4/00
4/32

2/02

2/62

0/42

0/24

راهنمای جدول  :A :0متوسط بارندگی ماهانه به اینچ :B ،انحراف معیار بارندگی (ماهانه) :C ،ضریب چولگی بارندگی (ماهانه):D ،
احتمال یک روز مرطوب بعد از یک روز مرطوب :E ،احتمال یک روز مرطوب بعد از یک روز خشک :F ،میانگین دمای حداقل
(فارنهایت) :G ،انحراف معیار دمای حداقل :H ،میانگین دمای حداکثر (فارنهایت) و  :Qانحراف معیار دمای حداکثر.

فایل مدیریت و پوشش گیاهی نیز شامل مجموعهای از شیوههای مدیریتی و خصوصیات گیاه و روشهای خاکورزی مورد
استفاده در منطقه میباشد .برای ساختن این فایل اطلاعات مربوط به سه پنجره مدیریت و اعمال انجامشده بر روی زمین ،شرایط
کشت روی خطوط تراز ،چرا ،زهکشی ،آبیاری و  ...میباشد که اطلاعات مربوط به هریک از این اعمال و زمان انجام آنها در
پنجره مربوط به آن وارد شد .منظور از شرایط ابتدایی ،وضعیت پارامترهای ورودی در اول ژانویه است که برخی از این اطلاعات
عبارتند از :تراکم حجمی خاک خشک ،تاجپوشش ،جمع بارندگی ،جرم کل ریشه مرده .خصوصیات فیزیولوژیکی و فنولوژیکی
گیاهان غالب مواردی از قبیل ضریب تاجپوشش ،ضریب ارتفاع تاجپوشش ،نسبت انرژی به بیوماس ،قطر ساقه گیاه در بلوغ و
بردباری گیاه به خشکی میباشد.
فایل آبراهه شامل اطلاعاتی از قبیل خاک آبراهه ،شیب آبراهه ،مدیریت آبراهه و نوع آبراهه است .سه بخش اول همانند قبل
عمل شد و برای تعیین نوع آبراهه یکسری اطلاعات شامل شکل آبراهه ،شیب اصطکاک ،نوع بخش کنترلی در خروجی آبراهه
(در صورت وجود) و شیب کناره در پنجره مربوط به آن وارد شد.
پس از تهیه و ورود اطلاعات فایلهای فوق در نرمافزار ،شبکه آبراههها و دامنههای منتهی به هر آبراهه به وسیله نرمافزار
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ابتدایی و خصوصیات فیزیولوژیکی و فنولوژیکی گیاهان غالب تکمیل شد .اعمال انجامشده بر روی زمین شامل مواردی از قبیل

 GeoWEPPتهیه شد و مدل  WEPPاز طریق این نرمافزار اجرا شد .درنهایت مقدار فرسایش و رسوب به دست آمد .جدول ،4
نتایج حاصل از برآورد فرسایش و رسوب با مدل  WEPPدر حوضه آبخیز سولاچای را نشان میدهد.
] [ DOI: 10.18869/acadpub.geores.32.2.93
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جدول  -4برآورد فرسایش و رسوب با مدل  WEPPدر حوضه آبخیز سولاچای

روشهای موجود در

پارامتر (واحد)

مدل WEPP

حوضه آبخیز

مسیرهای جریان

دامنه

رسوب ویژه ()t/ha/year

3/102

3/022

3/610

رسوب کل ()t/ year

266/22

0324/02

262/02

فرسایش ویژه ()t/ha/year

3/60

1/3326

3/620

فرسایش کل ()t /year

264/6

0662/2

624/06

برآورد فرسایش و رسوب با مدل EPM
مدل  ،EPMبرای اولین بار در سال  1626برای بررسی شدت فرسایش خاک در کشور یوگسلاوی سابق ،در مؤسسه

Jaroslav

 cerniمورد استفاده قرارگرفته است (احمدی .)242 :1063 ،برآورد مقدار رسوب تولیدشده با استفاده از مدل فوق ،طی دو مرحله
شامل .1 :تعیین ضریب شدت فرسایش و طبقهبندی کیفی آن  .6محاسبه رسوب حمل شده صورت گرفت.
جهت تعیین ضریب شدت فرسایش حوضه ،نقشه ضرایب فرسایش حوضه ،استفاده از زمین و حساسیت سنگ و خاک و
همچنین شیب متوسط حوضه تعیین و با محاسبه وزنی مقدار متوسط ضرایب به دست آمد .جدول  ،2متوسط ضرایب مدل

EPM

در حوضه آبخیز سولاچای را نشان میدهد .پس از تعیین ضرایب چهارگانه و جایگذاری نقشه ضرایب در رابطه  ،2نقشه ضریب
شدت فرسایش به دست آمد .شکل  ،6نقشه ضریب شدت فرسایش حوضه آبخیز سولاچای و طبقهبندی کیفی آن با مدل

EPM

)Z = Y. Xa (ψ + I 0.5

()2

جدول  -0متوسط ضرایب مدل  EPMدر حوضه آبخیز سولاچای

پارامترها

متوسط

متوسط ضریب

متوسط ضریب

شیب متوسط

متوسط ضریب

ضریب

استفاده از زمین

حساسیت سنگ و

(درصد)

شدت فرسایش

فرسایش
ضرایب

3/2

خاک به فرسایش
3/2

3/2
منبع( :نگارندگان)

14/62

3/04
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را نشان میدهد.
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مدلسازی فرسایش خاک و تولید رسوب با سه مدل  EPM ،WEPPو  Fournierدر محیط 131/....GIS

شکل  -7نقشه ضریب شدت فرسایش حوضه آبخیز سولاچای و طبقهبندی کیفی

آن با مدل EPM

در مرحله بعد متوسط سالانه فرسایش ویژه ،دبی رسوب ویژه و رسوب کل حوضه برآورد شد .جهت برآورد متوسط سالانه
فرسایش ویژه ،از رابطه  ،0استفاده شد که در آن  :WSPمقدار فرسایش برحسب مترمکعب در سال در کیلومترمربع :H ،متوسط
بارندگی سالیانه حوضه برحسب میلیمتر :T ،ضریب درجه حرارت که از رابطه  ،2به دست میآید و در این رابطه  :tمتوسط درجه
.

P

1.5

.Z

H

T.

WSP

=

()0
() 2

T = (t/10 + 0.1)0.5

مقدار  WSPمحاسبهشده در رابطه فوق بیانکننده مقدار خاکی است که از بستر خود جداشده و انتقالیافته است ،اما همه این
مواد فرسایش یافته به خروجی حوضه نمیرسد و آن مقدار خاک فرسایش یافته که به رسوب خروجی تبدیل خواهد شد بستگی
به متغیرهای مختلفی دارد که درواقع بر ضریب رسوبدهی حوضه تأثیر میگذارد (قنبر زاده ،غلامرضایی.)160 :1022 ،
ضریب رسوبدهی حوضه یا ضریب نگهداشت مواد فرسایش یافته ،معین مینماید که چه میزان مواد رسوبی از نقطه خروجی
خارج میشود و مقدار آن از رابطه  ،6حاصل شد که در آن  :Ruضریب رسوبدهی حوضه :L ،طول حوضه به کیلومتر :P ،محیط
حوضه به کیلومتر و  :Dاختلاف ارتفاع برحسب کیلومتر میباشد که از رابطه  ،13به دست آمد .در این رابطه  :Davارتفاع متوسط
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حرارت سالیانه حوضه برحسب درجه سانتیگراد :Z ،ضریب شدت فرسایش و  0/14 :Piمیباشد (احمدی.)246 :1063 ،

حوضه آبخیز و ̥ :Dارتفاع نقطه خروجی رودخانه میباشد (رفاهی.)016 :1022 ،
()6

Ru = 4(P * D) 0.5 / L + 10

() 13

̥D = Dav - D

کیلومترمربع :Wsp ،فرسایش ویژه برحسب مترمکعب در سال در کیلومترمربع و  :Ruضریب رسوبدهی حوضه آبخیز میباشد.
()11

Gsp = Wsp. Ru

مقدار رسوب کل حوضه از رابطه  ،16به دست آمد که در آن  :GSرسوب کل برحسب مترمکعب در سال در کیلومترمربع،
 :GSPرسوب ویژه برحسب مترمکعب در سال در کیلومترمربع و  :Aمساحت حوضه آبخیز برحسب کیلومترمربع میباشد (احمدی،
.)223،221 :1063
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دبی رسوب ویژه حوضه آبخیز از رابطه  ،11به دست آمد که در آن  :Gspرسوب ویژه برحسب مترمکعب در سال در
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GS = GSP. A

()16

جدول  ،2عوامل محاسبهشده برای برآورد فرسایش و رسوب و جدول  ،0نتایج حاصل از برآورد فرسایش و رسوب با مدل
 EPMدر حوضه آبخیز سولاچای را نشان میدهد.
جدول  -1عوامل محاسبهشده برای برآورد فرسایش و رسوب با مدل  EPMدر حوضه آبخیز سولاچای

عوامل

مقادیر

عوامل

مقادیر

متوسط بارندگی سالانه ( )Hمیلیمتر

000/02

ارتفاع متوسط حوضه آبخیز ) (Davبه متر

1246/20

سالانه (˚C )t

2/46

ارتفاع نقطه خروجی رودخانه ̥) (Dبه متر

1066

ضریب درجه حرارت ()T

3/61

اختلاف ارتفاع ) (Dبه کیلومتر

3/66

متوسط ضریب شدت فرسایش ()Z

3/04

مساحت حوضه آبخیز ) (Aبه کیلومترمربع

40/22

طول حوضه ) (Lبه کیلومتر

10/02

محیط حوضه ) (Pبه کیلومتر

06/62

متوسط دمای

ضریب رسوبدهی

3/42

حوضه )(Ru

منبع( :نگارندگان)

جدول  -2برآورد فرسایش و رسوب با مدل  EPMدر حوضه آبخیز سولاچای

ویژه ()WSP

ویژه ()Gsp

حوضه ()GS

واحدها

610/02

60/46

4601/24

)(m3/km2/year

0/40

0/00

142/16

)(ton/km2/year

062/36

142/10

2430/23

()ton/year

3/304

3/300

1/42

()ton/ha/year

منبع( :نگارندگان)

برآورد فرسایش و رسوب با مدل Fournier
فورنیه در سال  1623این مدل را در  02حوضه آبخیز مناطق خشک و نیمهخشک کشورهای تونس و الجزایر آزمایش نمود
و برای برآورد رسوب رابطه  10را پیشنهاد کرده است:
Log Qs = 2.65 log Pw2 / Pa + 0.46 log H (tan S) – 1.56

() 10

که در آن :Qs ،رسوب ویژه برحسب تن در کیلومترمربع در سال :Pw ،میانگین بارندگی پربارانترین ماه هرسال به میلیمتر
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متوسط سالانه فرسایش

متوسط دبی رسوب

رسوب کل

پارامترها

در طی دوره آماری :Pa ،میانگین بارندگی سالانه به میلیمتر در طی دوره آماری :H ،ارتفاع متوسط حوضه برحسب متر و  :Sشیب
متوسط حوضه برحسب درجه میباشد (رفاهی .)014 :1022 ،جدول  ،2عوامل محاسبهشده برای مدل  Fournierو جدول  ،6نتایج
حاصل از برآورد رسوب با مدل  Fournierدر حوضه آبخیز سولاچای را نشان میدهد.

عوامل مدل

میانگین بارندگی پرباران

میانگین بارندگی

ارتفاع متوسط

شیب متوسط

( Fournierواحد)

ترین ماه سال (میلیمتر)

سالانه (میلیمتر)

حوضه (متر)

حوضه (درجه)

مقادیر

06/12

000/02

1246/20

2/01

منبع( :نگارندگان)
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جدول  -8عوامل محاسبهشده برای مدل  Fournierدر حوضه آبخیز سولاچای

مدلسازی فرسایش خاک و تولید رسوب با سه مدل  EPM ،WEPPو  Fournierدر محیط 131/....GIS
جدول  -1برآورد رسوب با مدل  Fournierدر حوضه آبخیز سولاچای

پارامترها

واحدها

رسوب ویژه ()Qs

)(ton/km2/year

136/00

()ton/ha/year

1/36

()ton/year

4420/10

رسوب کل

برآورد رسوب با

مدل Fournier

منبع( :نگارندگان)

نتیجهگیری
هدف اصلی این پژوهش برآورد و ارزیابی میزان فرسایش خاک و تولید رسوب سالانه حوضه آبخیز سولاچای با استفاده از
مدلهای  EPM ،WEPPو  Fournierمیباشد؛ بنابراین فرسایش و رسوب منطقه مورد مطالعه برآورد گردید .برای بررسی صحت
پیشبینیهای انجامشده به وسیله مدلهای فوق یکی از مناسبترین روشها این است که به کمک آمار مشاهدهای یک محدوده
قابلقبول برای اعداد پیشبینیشده تعیین شود .چنانچه عدد برآورد شده در این محدوده قرار گرفت ،صحت پیشبینی در محدوده
اطمینان تعیینشده میباشد .برای صحتسنجی رسوب از آمار نمونهبرداری بار معلق ایستگاه هیدرومتری سولا که تنها ایستگاه
موجود در منطقه بود (طی دوره آماری  10ساله) ،استفاده شد .اطلاعات ایستگاه هیدرومتری سولا شامل دو فایل اطلاعات دبی شامل
برداشتهای روزانه صورتگرفته از دبی رودخانه برحسب مترمکعب بر ثانیه و اطلاعات رسوب مربوط به برداشتهای موردی
بستر موجود در رودخانه محاسبه شوند .برای ترسیم نمودار دبی و رسوب از روش متوسط دستهها با ضریب  FAOاصلاحشده
استفاده گردید .در این روش ابتدا دبیهای موردی برداشتشده به دستههای مختلف تقسیمشده و سپس در هر دسته متوسط دبی و
رسوب محاسبه شد .شکل  ،0نمودار سنجه-رسوب حوضه آبخیز سولاچای را نشان میدهد.

با توجه به نمودار سنجه-رسوب (شکل  )0رابطه میان دبی و رسوب در حوضه آبخیز سولاچای به صورت رابطه  ،14محاسبه
گردید:
()14

Qs = 8.6217*Qw1.5443

که در آن  :Qsرسوب برحسب تن در روز و  :Qwدبی برحسب مترمکعب بر ثانیه میباشد .با استفاده از رابطه  6و اطلاعات
روزانه برداشتشده دبی ،رسوب معلق تولیدی (مشاهدهای) در روزهای مختلف محاسبه گردید؛ بنابراین در جدول  ،13مقدار

] [ DOI: 10.18869/acadpub.geores.32.2.93

شکل  -9نمودار سنجه-رسوب حوضه آبخیز سولاچای
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بار معلق برحسب میلیگرم بر لیتر بود .برای محاسبه رسوب تولیدشده رودخانه (رسوب مشاهدهای) باید رسوب معلق و رسوب
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رسوب مشاهدهای برآورد شده برای منطقه مورد مطالعه و همچنین نتایج مدلهای استفادهشده در جریان پژوهش ،جهت مقایسه با
رسوب مشاهدهای ارائه شده است.
جدول  -05مقایسه آمار مشاهدهای رسوب با مقادیر برآورد شده با مدلهای  EPM ،WEPPو  Fournierدر حوضه آبخیز
سولاچای

مدل

مدل

رسوب

نوع پارامتر

روشهای موجود در

مدل WEPP

حوضه آبخیز

مسیرهای جریان

دامنه

EPM

Fournier

مشاهدهای

رسوب ویژه ()t/ha/year

3/102

3/022

3/610

3/300

1/36

3/641

رسوب کل ()t/ year

266/22

0324/02

262/02

2430/23

4420/10

1360

منبع( :نگارندگان)

همانطور که در جدول  ،13مشاهده میکنید مقدار رسوب مشاهدهای  3/641و مقدار رسوب ویژه برآورد شده به وسیله
روشهای موجود در مدل  ،WEPPیعنی حوضه آبخیز ،مسیرهای جریان و دامنه به ترتیب برابر با  3/022 ،3/102و  3/610تن
در هکتار در سال به دست آمد .نتایج حاصل از مقایسه روشهای موجود در مدل  WEPPبا رسوب مشاهدهای بیانگر این است
که از میان این سه روش ،روشهای دامنه و حوضه آبخیز به مقدار رسوب مشاهدهای نزدیکتر بوده و نسبت به روش مسیرهای
جریان نتایج قابلقبولتری را ارائه دادهاند؛ اما روش مسیرهای جریان به دلیل اختلاف زیاد با رسوب مشاهدهای ،روشی مناسب
برای برآورد میزان فرسایش و رسوب منطقه مورد مطالعه نمیباشد .مقدار رسوب ویژه برآورد شده با استفاده از دو مدل  EPMو
دارند و این بیانگر عدم کارایی دو مدل ذکر شده میباشد .درمجموع نتیجه میگیریم که مدل  WEPPنسبت به مدلهای  EPMو
 Fournierاز کارایی بالاتری در برآورد فرسایش خاک و میزان رسوبدهی حوضه آبخیز سولاچای برخوردار است .اگر مقدار
رسوب برآورد شده در حوضه آبخیز سولاچای را با رسوب برآورد شده در دیگر حوضههای آبخیز کشور مقایسه نماییم ،به این
نتیجه میرسیم که مقدار فرسایش و رسوب منطقه مورد مطالعه بسیار ناچیز میباشد که دلایل آن را میتوان شیب کم ،ارتفاع کم،
پوشش گیاهی غنی ،بارندگی کم و  ...در منطقه مورد مطالعه دانست.

منابع و مأخذ
 .0احمدی ،حسن ( ،)1063ژئومورفولوژی کاربردی (فرسایش آبی) ،جلد اول ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران .چاپ هفتم.
 .0احمدی ،حسن ،جعفری ،محمد ،گلکاریان ،علی ،ابریشم ،الهامالسادات ،لافلن ،جان ( ،)1022برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از
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 Fournierنیز به ترتیب  3/300و  1/36تن در هکتار در سال برآورد گردید که این مقادیر اختلاف زیادی با رسوب مشاهدهای

مدل ( WEPPمطالعه موردی در حوضه باراریه نیشابور) ،مجله پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی ،شماره  ،02صص .126-106
 .0ارجمند راد ،مهدی ( ،)1022بررسی فرسایش آبی با استفاده از سه روش ژئومورفولوژی FOURNIER ،و  MPSIACدر حوضه آبخیز
رامه گرمسار ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم تحقیقات.
با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ،فصلنامه زمینشناسی کاربردی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان ،سال چهارم ،شماره  ،6صص
.26-26
 .0رامشت ،محمدحسین ،کیارسی علیجانی ،فرینوش ،گندمکار ،اصغر ( ،)1020تخمین توان رسوبدهی سیستمهای آبی با روش فورنیه
و بالابردن کارایی آن در سیستمهای «نقطهای-ترسیمی» ،نشریه رشد آموزش جغرافیا ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت
آموزشوپرورش ،شماره  ،20صص .06-04
 .8رفاهی ،حسینقلی ( ،)1022فرسایش آبی و کنترل آن ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران .چاپ ششم.
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 .1بهرامی ،محمد ،رحیمی ،علی ( ،)1020برآورد حجم رسوب ناشی از فرسایش در حوضه آبریز رودخانه کرد شیخ به روشهای تجربی

131/....GIS  در محیطFournier  وEPM ،WEPP مدلسازی فرسایش خاک و تولید رسوب با سه مدل
.5666 I  برگ،K 753  سری،)1(  اردبیل1:23333  نقشه توپوگرافی،)1026(  سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.5
.5766 IV  برگ،K 753  سری، حیران1:23333  نقشه توپوگرافی،)1026(  سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.9
. اردبیل1:133333  نقشه زمینشناسی،)1002(  سازمان زمینشناسی کشور.0
. آستارا1:133333  نقشه زمینشناسی،)1002( ، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور.02
 در اراضیWEPP  مطالعه روند فرسایش و رسوب با استفاده از شبیهسازی مدل فرآیندی،)1026(  محمدابراهیم، صادق زاده ریحان.00
. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، پایاننامه کارشناسی ارشد،مارنی خواجه تبریز
. چاپ اول.) دانشگاه امام رضا (ع، مشهد، اصول مهندسی آبخیزداری،)1023(  حجتالله، ضیائی.00
 بررسی میزان فرسایش خاک و رسوبدهی در حوضه آبخیز مشکینچای به،)1066(  اباذر، اسمعلی، شنو، شبرنگ، موسی، عابدینی.00
.133-20  صص،03  شماره، سال یازدهم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، فصلنامه جغرافیا و توسعه،EPM روش
 در حوضه آبریز ارهکمرEPM  برآورد پتانسیل فرسایش و رسوب با استفاده از مدل،)1022(  محمدرضا، غلامرضائی، هادی، قنبرزاده.01
.120 -632  صص،2  و0  شماره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد. مجله علوم جغرافیایی،GIS فریمان به کمک
،MPSIAC ،EPM  ارزیابی دقت و کارآیی مدلهای،)1063(  رمضان، طهماسبی، حسن، احمدی، جمال، قدوسی، بهروز، محسنی.00
، مجله جغرافیا و توسعه،)ژئومورفولوژی و هیدرو فیزیکی در برآورد فرسایش و رسوب (حوضه معرف کسیلیان استان مازندران
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