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 دهي رسوب پوشش در درصد تاج بررسي نقش
 

 حفاظت خاك و آبخیز داري پژوهشکده ،شناس ارشدكار ،1رضا بيات

 حفاظت خاك و آبخیز داري پژوهشکده ،،كارشناس ارشدباقر قرمز چشمه

 دانشگاه تهران ،دانشکده كشاورزي ،استاد ،حسينقلي رفاهي

 

 08/14/0331پذیرش مقاله:                              62/01/0383دریافت مقاله: 
 

 چكيده

از   پوشش گیاهی از جمله عواملی است كه بیش .شدت فرسایش خاك و تولید رسوب به عوامل مختلفی وابسته است

عامل  عنوان پوشش گیاهی به حقیق به بررسی نقشتاین  در. استقابل تغییر تاثیرگذار بر فرسایش خاك، سایر عوامل 

هاي مورد  دارا بودن دادهدلیل  بهقان لحوزه آبخیز طا .پرداخته شده استتولید رسوب اراضی در  مدیریتتاثیرپذیر از 

 MPSIACعنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد. بر اساس روشی كه در شرح مدل  بهخصوصیات، در  كافی تنوع نیاز و

دهی  نقشه رسوب هیهت براي الزمسبات و محاشد تهیه  GISمحیط هاي اطالعاتی مورد نیاز در  آمده است، همه الیه

خوانی داشت.  هم درصد 3/38د كه شه مقایسه ضساالنه حو دهی رسوبنتیجه مدل مذكور با میانگین  رفت.گانجام 

گیري شده در واحدهاي پوشش  منظور تعیین نقش پوشش گیاهی در كنترل رسوب، میزان پوشش اندازه درگام بعد به

افزایش داده  درصد 62بینانه تا  كاهش و در حالت خوش درصد 62صورت بدبینانه تا  به درصدي، پنجبا مقادیر  گیاهی

براي  MPSIAC. سپس مدل شدهاي مربوطه تهیه  ثیر این تغییرات در عامل درصد خاك لخت نیز اعمال و نقشهأشد. ت

نتایج د. شحله محاسبه ه در هر مرض، اجرا و مقدار تولید رسوب ساالنه حومختلف از نظر پوشش گیاهی وضعیت 01

مقدار قابل توجهی  بهرسوب میزان  كه با تغییر درصد پوشش گیاهی و متعاقب آن درصد اراضی لخت،داد  تحقیق نشان

، مقدار تولید رسوب در منطقه تحقیق درصد 62میزان  افزایش و كاهش پوشش گیاهی بهكه با  طوري به ،كند میتغییر 

 داشت.افزایش  درصد 8/62ا كاهش و ت درصد 2/63ترتیب تا  به

 

 MPSIAC، GIS مدیریت اراضی، مدل، ،طالقان هاي کليدي: واژه

 

 مقدمه

آید.  شمار می ال توسعه بهحویژه كشورهاي در  به ،فرسایش خاك از جمله مسایل مهم بسیاري از كشورهاي جهان

ترین خسارات ناشی از  مهم ءزج وب،و تولید رس غذایی زایی، كاهش تولید مواد یند بیابانآهدررفت خاك، تشدید فر

ها،  جمله فرسایش كناري در رودخانه دست حوضه، خسارات زیادي از . انتقال ذرات خاك به پاییناستفرسایش 

عنوان مثال رسوبات ناشی از فرسایش اراضی   شود. به پركردن مخازن سدها و مدفون شدن مزارع و روستاها را باعث می

كه حجم  طوري   شوند، معضالت زیادي براي سد سفیدرود ایجاد نموده است. به اضی تولید میكه در اثر ضعف مدیریت ار

هاي مولد برق آسیب زیادي وارد كرده، الیروبی آن ساالنه هزینه قابل توجهی به  شدت كاسته، به توربین مفید سد را به

منظور  بندي و به رسایش با هدف اولویتشناسایی مناطق حساس به فالزم است كه  بنابر این .نماید كشور تحمیل می

 براي و منظور دینو استفاده پایدار از منابع خاك صورت گیرد. ب اراضی اعمال مدیریت بهینه ،انجام اقدامات حفاظتی

 MPSIACمدل  توان به ها می هاي متنوعی پیشنهاد شده است. از جمله این مدل روابط و مدل ،دهی برآورد رسوب

براي محاسبه میزان  ها هضحومقیاس صورت كمی در  هبدر این مدل فرسایش و رسوب  برعامل مؤثر  نهكه اشاره كرد 

 .گیرد می قراربررسی مورد  ،سنجی فاقد ایستگاه رسوبدهی آبخیزهاي  رسوب
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براي محاسبه شدت فرسایش خاك و تولید  PSIACتحت نام میالدي براي اولین بار  0328در سال  مدلاین 

 Walnutنام  تحقیقاتی به خیزدر یك حوزه آب ،خشك جنوب باختر ایاالت متحده آمریکا شك و نیمهرسوب مناطق خ

Gulch وسیله بهمدل مذكور  0386سپس در سال  گرفته شد. كار واقع در جنوب خاوري ایالت آریزونا بهJhonson   و

Gebhardt مدل  تغییراتی در نحوه امتیازدهی آن داده شد و بهMPSIAC  در مدل تجدید نظر شده، یافتنام تغییر .

جاي استفاده از جداول راهنما و نظر كارشناسی براي تعیین امتیاز عوامل مدل، از  هشناختی ب جز عامل زمین هب

 (.0318شود )بیات،  میمشخصات حوزه آبخیز و روابط پیشنهادي استفاده 

 (،0318) بیات(، 0312) وشخسر(، 0314) پرور پاك ،(0313) فرجیاز جمله  در دهه اخیر محققین ایرانی

در تحقیقات و مطالعات برآورد فرسایش و ( 0383( و رزمجو و همکاران )0386(، محمدي )0313لشگریان ) پی نبی

 هاي مورد بررسی گزارش مدل را بهتر از سایر مدلحاصل از این نتایج  ها تر آنبیش ونموده ه داستفااین مدل  از رسوب

فرسایش  و تولید  مقدارتواند تأثیر قابل توجهی در شدت و  از عواملی است كه تغییرات آن میحفاظت خاك  نمودند.

وسیله  به سطح خاككه  طوري سو و رفتارهاي هیدرولوژیك یك آبخیز از سوي دیگر، داشته باشد، به  رسوب از یك

رخداد  فرسایش خاك  در ،كردهعنوان عامل حفاظتی عمل  به ،پوشانده شود  ریزه سنگ سنگ و پوشش گیاهی و پوشش

 گذارد. و تولید رسوب تاثیر می

داد كه با كاهش وسعت كاربري جنگل و مرتع و افزایش وسعت سایر  در بررسی خود نشان (0313)لشگریان  پی نبی

 یگريچنین در تحقیق د یابد. هم رسوب در آبخیز مورد مطالعه افزایش میتولید تر، میزان  پوشش كم هاي با تاج كاربري

 را پوشش، شیب و درصد مواد آلی خاك درصد تاج ترتیب به ،مشخصات حوضه مورد مطالعه از میان متغیرهاي انتخابی

 .(0381)دولتخواهی، ذكر شده است ترین عوامل مؤثر در تولید رسوب  مهم عنوان هب

ریزه در مناطقی كه  نگ و سنگاقدام به بررسی تاثیر پوشش سساز  باران با استفاده از دستگاه (0386)محمودآبادي 

عنوان عامل  از یك طرف به درسطح خاك ریزه سنگ وجود  كه پوشش گیاهی ضعیفی دارند نموده، به این نتیجه رسید

شود. محمدي  ب میا، باعث افزایش تراوایی و كاهش روانعنوان عامل مؤثر در تراوایی خاك حفاظتی و از طرف دیگر به

هاي  بر اساس مقایسه میانگین آمار ایستگاهدر حوضه سد گاوشان و  MPSIACكارگیري مدل  با به (0386)

كه  ، به این نتیجه رسیده استمدلشده با استفاده از متوسط رسوب ویژه برآورد آبخیز با سنجی داخل حوزه رسوب

 را در حوضه مورد مطالعه نداشتند.داري  با هم اختالف معنی مقادیر رسوب

باعث بروز اشتباهات  را كارگیري مدل ، اشکال اساسی در نحوه به MPSIACریح مدلضمن تش (0383)كامی  نیك

گن، محاسبه متوسط امتیازات مربوط به هر یك از عوامل و  وي استفاده از واحدهاي كاري هم داند. فاحش در نتایج می

شمرده  برPSIAC  از مدل هاي اساسی در استفاده ترین اشکال را از مهم MPSIACجاي  هب PSIACاستفاده از رابطه 

 است.

در چهار حوزه گیري شده  اندازه رسوب با  MPSIAC از مدل شده با استفاده تولید رسوب برآوردنتایج  مقایسه

 رسوبمقادیر  شده با اختالف مقادیر تولید رسوب برآورد داده است كه نشاندره  گزل امامه، رودك، افجه وآبخیز 

)رزمجو و بوده است  دار معنی ها بین آن یرا و بیلقان اختالفس هضدو حو درولی  دهنبودار  معنیشده  گیري اندازه

 .(0383همکاران، 

تاثیر  ،دادهتغییر را كاربري اراضی، امتیاز عامل كاربري در مدل فرضی تغییر  ( با0381) غالمیو  جوكارسرهنگی

تنها با مدل اجرا و  رود  براي حوضه زارم بار. سه ندتغییر كاربري اراضی را در میزان فرسایش و رسوب بررسی نمود

 GIS ییر كاربري و نوع كشت( در محیطاختالف در امتیاز كاربري اراضی براي مزارع و باغ ها )مکان هاي با امکان تغ

گر آن است كه با تغییر صورت كیفی و كمی براي این سه مدل مقایسه شد. نتایج حاصله بیان تهیه و نحوه فرسایش به

ش داد. از اي كاه طور قابل مالحظه وان شدت فرسایش و میزان آن را بهتزارها و باغ ها میخصوص دیمهكاربري اراضی، ب

 كمینهدرآمد و  بیشینهبررسی و كاربري با  هاي موجود در سطح حوضههاي هر یك از كاربري مدها و هزینهطرفی، درآ

  .دشفرسایش، انتخاب 

http://www.ensani.ir/fa/41944/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/41944/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/50969/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/50969/profile.aspx
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 اراضی پوشش تحت هاي خاك در خاك فرسایش و باروان منظور بررسی به پژوهشی در (0383آزموده و همکاران )

 در مؤثر هايعامل شناسایی چنینهم ،بوده جنگل كاربري تغییر از منتج كه باغ و زراعی اراضی با آن مقایسه و جنگلی

 در هر سپس است. گرفته صورت ساري شهرستان محدوده در خاك كمی متغیرهاي بین از خاك فرسایش و باروان

 كه داد نشان حاصله نتایج . شد گیري اندازه باران ازيس شبیه ناشی از خاك فرسایش و باروان میزان ها كاربري از یك

 در خاك فرسایش مقدار چنیناست. هم شده ایجاد  باغ و جنگل كاربري در ترتیب به باروان میزان ترینكم و ترینبیش

 شد. گیريجنگل اندازه برابر كاربري 32/0و  12/0 ترتیب به باغ و زراعی اراضی

 یز رودخانهآبخ ر حوضهاقدام به انجام پژوهشی د MPSIACمدل  واسنجیمنظور ( به0383رفیعی و همکاران )

 در شده گیرياندازه نجیس ب رسو هاي ایستگاه از حاصل مقادیر با آمده دست به نتایجلرستان نمودند.  استان بختیاري،

 شده مشاهده ،شده محاسبه نتایج بین زیادي اختالف بادآ مكاظ ایستگاه در. ندارد توجهی قابل تفاوت پنج تنگ ایستگاه

 اعمال با نهایتاً. اندشده بررسی خطا كننده ایجاد عامل هر در درونی عوامل و شناسایی خطا مالیاحت منابع .دارد وجود

 .است گرفته قرار واسنجی مورد ،شده تعدیل زیادي حد تا نتایج ،(گیاهى پوشش) خطا منابع در تصحیحاتی

باالدست و فرسایش كانالی در به تغییرپذیري امتیاز عوامل كاربري، پوشش، فرسایش  PSIACدر گزارش اولیه مدل 

 Pacific)است  داده شده كه فقط امتیاز سه عامل اول، كاهش یافته اثر عملیات حفاظتی اشاره شده، اما در نتایج نشان

South-West Inter Agency Committee ،0328 مطالعات .)Johnson  وGebhardt (0386)،  در مورد تغییر امتیاز

تولید رسوب در یك حوزه آبخیز داد كه  تعیین و نتایج نشانهاي چراشده و چرانشده  هضدر حوPSIAC  عوامل مدل

طوري كه  در اثر اعمال تیمار چرا در یك دوره  كاربري، پوشش گیاهی و عامل سطحی خاك است. بهناشی از تر  بیش

 و همکاران Connolly نچنی همتن در هکتار در سال افزایش داشته است.  36/1تا  6/1هشت ساله، تولید رسوب بین 

تغییر خصوصیات تراوایی خاك، كاهش ذخیره آب خاك، افزایش  موجبدادند كه كشت و زرع مداوم،   نشان (0331)

در برخی از تحقیقات نیز از روش تعریف اشاره شده عالوه بر موارد  شود. می زراعی كرد و فرسایش و كاهش عمل بروانا

ب، فرسایش و یا تولید رسوب استفاده شده است. رواناگذار بر یك پدیده مانند سناریوهاي مختلف براي عوامل تأثیر

و همکاران  Bartsch وسیله به هاي تجربی نقشه خطر فرسایش در ایالت یوتاي امریکا با استفاده از مدلطورمثال  به

GISدر محیط ( 6116)
مناطق در  كدامكه  ه استداد صورت نقشه، نشان ی فرسایش منطقه به. ارزیابی كمشدتهیه  0

د كه عامل پوشش زراعی، در تغییرات خطر فرسایش و كرچنین مشخص  معرض خطر نسبی فرسایش هستند و هم

 ترین نقش را داشته است. بندي نقشة نهایی، بیش طبقه

 در مصنوعی باران شرایط تحت خاك واكنش هیدرولوژیکی بررسی به (6118) همکارانو  Jordanدر تحقیقی، 

 ترینكم با توجه به تاج پوشش خوب، جنگلی اراضی كه داد نشان پرداختند. نتایج این  تحقیق  هاي مختلفكاربري

در برخی تحقیقات واكنش  است. شده دیده هاي مرتعی دامنه در نیز باروان مقدار ترینبیش ،بوده دارا را باروانحجم 

خروجی برآورد شده  باروانهاي مختلف  و در حالت هاي متفاوت در یك حوزه آبخیز، بررسی كاربري اراضی به بارش

هاي هیدرولوژیك،  اثر تغییر كاربري بر ویژگی ،بینانه و بدبینانه است. بر این اساس با تعریف سناریوهاي خوش

 . (0383فروزانی،  ;0386فرازجو،  ;0383)خلیقی، هاي خروجی بررسی شده است  هیدروگراف سیل و سیالب

بینی چنین سناریوهایی بر تولید رسوب در یك  ود در زمینه بررسی تغییرات حاصل از پیشبا توجه به خالء موج

شده  تا اثر تغییر مدیریت اراضی در قالب شاخص تغییر كاربري اراضی از طریق تغییر سعی حوزه آبخیز، در این تحقیق 

و حجم عملیاب  ها و اطالعات د دادهحجم و تنوع زیاپوشش گیاهی در تولید رسوب بررسی شود. با توجه به  میزان تاج

هاي مربوط به  دلیل توانمندي به( GIS)هاي اطالعات جغرافیایی  سامانهاز در این نوع مطالعات  ،ها مربوط به پردازش آن

استخراج ها و  تحقیق، از پردازش داده مراحلنحوي كه درتمامی  بهآن در تأمین نیازهاي مورد نظر استفاده شده است. 

 .هاي اطالعات جغرافیایی استفاده شده است از سامانه ها نقشه
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 ها مواد و روش

 منطقه مورد تحقيق

 تنوع هاي مورد نیاز و علت دارا بودن داده در استان تهران به كیلومتر مربع 2/348مساحت با حوزه آبخیز طالقان 

  2َ  41و عرض شمالی ً 20ْ  00َ  02ًَ تا  21ْ  32َ  41ً خاوريطول  یـه، با مختصات جغرافیایضخصوصیات حودر  كافی

در منطقه مورد مطالعه  ارتفاع بیشینه .)0 شکل(ه است عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد به 32ْ  60َ  2تا  ً 32ْ

باالتر از  متر 0288 ( حدودسد مخزنی سنگبان )محل احداثمحل خروجی  واقع دركمینه ارتفاع  و متر 4416 حدود

هاي اراضی آن مشتمل بر دشت، تپه، فالت و كوه  تیپدرصد و  34 آبخیز مورد مطالعه شیب متوسط .سطح دریا است

اصلی  زهکش طبیعی و ،گیرد سرچشمه می جنوب باختري البرز كه از ارتفاعات هاي آن و آبراهه . رودخانه طالقاناست

شدت متأثر از  ه طالقان بهضو اقلیم حو هواشناسی .آبخیز سفیدرود است هاي حوزهاست كه خود یکی از زیر ه ضحواین 

میانگین بارندگی سالیانه حوزه  موجود، يها موقعیت جغرافیایی و وضعیت توپوگرافی آن است. بر اساس آمار ایستگاه

. افزون بر این كند تغییر می درسال متر میلی 132متر تا  میلی 424كه از  استمتر  میلی 233طالقان برابر آبخیز 

)گروه است  واحد سنگی رسوبی و آذرین 22بیش از  است و شامل بسیار متنوع  ،هضی حوختشنا واحدهاي سنگ

 .(0316مهندسی آبیاري و آبادانی، 

 

 
 در شمال آن حوزه آبخیز طالقاناستان تهران و موقعیت  -1  شكل

 

عامل  ر چند دهه اخیرد اگر چه بوده و متنوعتوپوگرافی، سنگ مادر و اقلیم  تأثیر نتیجه درحوضه  پوشش گیاهی

دست  چنان همتفاعات را مناطق و از عضیباما  ،هاي آن نقش مهمی داشته است در ایجاد تغییرات و دگرگونی یانسان

آن  درصد 2/20دارد و قرار وضعیت ضعیف در طبقه  ،هضمراتع حو درصد از 3/80 ولی است.مانده   باقی نخورده و سالم

 (.0316)گروه مهندسی آبیاري و آبادانی، است  ش منفییداراي گرا ،مدیریت صحیح و عدم چراي مفرط چون یدالیل به

اي و  هاي دامنه ، دشت(هاي فوقانی تراس)پنج تیپ اصلی تپه، فالت  ، متشکل ازمنابع اراضینتایج حاصل از مطالعات 

واحد اراضی  جزء 20تمل بر مشواحد است كه  01اي است. پنج تیپ اراضی مذكور شامل  دار رودخانه ریزه بادبزنی سنگ

بر اساس روش  سول اینسپتی و سول نتیآه شامل دو رده ضهاي حو خاك، بندي خاك شناسی و طبقه از نظر خاك است.

 .(0316)گروه مهندسی آبیاري و آبادانی، است هر یك داراي دو زیر رده  كهاست  بندي آمریکایی طبقه

 

 روش تحقيق

براي كل ها  تهیه و روابط آن GISدر محیط  MPSIACگانه مدل  شده عوامل نه یهاي رقوم نقشه: دهي برآورد رسوب

آبخیز مورد مطالعه دهی حوزه  ن رسوبمیزا 6ارائه شده است. بر این اساس و با استفاده از جدول  0ه در جدول ضحو
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سی برآورد میزان برر در توضیح است كه است. الزم به شدهسال برآورد  مربع درمترمکعب در كیلومتر 810معادل 

جنس و  از قبیل سنگ هاي براساس ویژگی یسطح شناسی زمینعامل امتیاز نقشه  ،ه مورد مطالعهضدهی حو رسوب

عامل خاك با استفاده از امتیاز (، نقشه X1، شناسی شاخص فرسایش زمین) شکاف و هوازدگی ،ترك سختی،

عامل امتیاز نقشه  ،(X2) ر معادله جهانی تلفات خاكد Kعامل برداري خاك در اجزاي واحد اراضی و محاسبه  نمونه

امتیاز نقشه  ،كارگیري روابط وزیري با به ساله دوساعته با دوره بازگشت  شش ارتفاع بارش ( از طریق محاسبه، X3اقلیم )

یك از  ي هراه برض( حوX4، دبی ویژه اوج سالیانه وب اروانب با استفاده از نتایج گزارش هیدرولوژي )آعامل روان

 0( حاصل از مدل رقومی ارتفاع X5عامل پستی و بلندي با استفاده از نقشه شیب )امتیاز واحدهاي هیدرولوژیك، نقشه 

 ،X6عامل پوشش و كاربري اراضی  با استفاده از نتایج گزارش مطالعات پوشش گیاهی )امتیاز  .دشو رابطه آن تعیین 

امتیاز وضعیت فرسایش(  X8) ل فرسایش باالدستـعام ازـ، نقشه امتیگیاهی( پوشش درصد تاج X7و  درصد اراضی لخت

( از طریق عملیات میدانی انجام شده در اجزاي واحد اراضی و فرسایش خندقیامتیاز  X9) يا فرسایش رودخانهو 

 .(0312)رفاهی،  ندتعیین شد ( امریکاBLM) براساس دستورالعمل دفتر مدیریت اراضی

محاسبه و مقدار رسوب     (R)هضحو دهی درجه رسوب عنوان گانه مدل، به هاي عوامل نه همجموع امتیازات در نقش

مدت ایستگاه طالقان با استفاده از آمار دراز دهی ساالنه حوزه آبخیز میانگین رسوبد. شه، برآورد ضمتوسط ویژه حو

ن در كیلومترمربع محاسبه روش منحنی سنجه رسوب بر حسب ت ( و به0343-0316هیدرومتري گلینك )دوره آماري 

محاسبه شد كه در آن  كیلومترمربع مترمکعب در 881مترمکعب بر تن، برابر  2/0شد. سپس با احتساب وزن مخصوص 

 .(0316)گروه مهندسی آبیاري و آبادانی،  شدباركف نیز لحاظ 

و بدبینانه در مدیریت  بینانه در این تحقیق دو وضعیت اصلی خوش بينانه: بينانه و بد هاي خوش بررسي وضعيت

. عامل پوشش گیاهی بر دیگر عوامل مدل مانند پوشش زمین، شدبررسی عنوان شاخص مدیریت  بهپوشش گیاهی 

  20خاك و فرسایش باالدست تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم دارد. براي تعیین تاثیر پوشش گیاهی در عامل خاك در 

كه در آن همبستگی بین دو عامل فوق مشاهده نشد. در  شدی واحد كاري، رابطه بین عامل خاك و پوشش بررس

رسایش باالدست نیز با نظرات كارشناسی در بازدیدهاي میدانی ف. عامل شدنتیجه این عامل در مدل، ثابت فرض 

گیري آن وجود ندارد، در مدل  هاي مختلف پوشش گیاهی، امکان اندازه شود و در عمل چون در وضعیت تعیین می

درصد  62تا  پنجبا افزایش یا كاهش  منظورصورت مستقیم رابطه دارد. بدین  . عامل پوشش زمین بهشد ثابت فرض

 .محاسبه شد (0پوشش گیاهی، درصد اراضی لخت در وضعیت جدید با استفاده از رابطه )

 100 ( )BL GC PC                               (0)  

 .درصد پوشش گیاهی استPC   ،ریزه درصد سنگ و سنگGC  ،درصد خاك لخت BL كه در آن،    
 

 (0318)بیات،  MPSIAC مدل عواملامتیاز محاسبه روش  -1جدول 

 روش محاسبه امتیاز نام عامل ردیف

 Y1=X1 (Y1)  شناسی سطحی زمین 0

 16.67X2 Y2= (Y2)                     خاك 6

 Y3=0.2X3 (Y3)                آب وهوا 3

 Y4=0.2X4 (Y4)                  انابرو 4

 Y5=0.33 x5 (Y5)         پستی و بلندي 2

 Y6=0.2X6 (Y6)           پوشش زمین 2

 Y7=20-0.2X7 (Y7)        استفاده از زمین 1

 Y8=0.25X8 (Y8)    فرسایش باالدست 8

 Y9=1.67X9 (Y9)  يا فرسایش رودخانه 3

                                                           
1 Digital Elevation Model (DEM) 
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 (0312)رفاهی،  PSIACروش  رسوب ساالنه و طبقه فرسایش خاك درتعیین میزان تولید  -2 جدول

 دهی  رسوب طبقه

 و فرسایش

 شدت 

 دهی رسوب

 رسوب ساالنه

 (مربعكیلومتر مکعب درمتر)
 دهی شدت رسوب

(R) 

VH 011 <0463 خیلی زیاد‹ 

H 12-011 412-0461 زیاد 

M 21-12 638-412 متوسط 

L 62-21 32-638 كم 

VL  1-62 >32 كمخیلی 

 

د، آی دست می به 011مقدار آن باالتر از معادل صفر و در مواقعی كه  شود، منفی می (0)در مواقعی كه نتایج رابطه 

كه  طوري گیاهی در نظر گرفته شد. به د. در سناریوهاي بدبینانه، پنج وضعیت پوششوش در نظر گرفته می 011معادل 

درصد، پوشش گیاهی وضعیت موجود كاهش داده شد. سپس با  62 و 61، 02، 01، پنجترتیب  در اراضی مرتعی به

. در گام دوم، پنج بار مدل اجرا شد و شدهاي فوق محاسبه  عامل پوشش زمین نیز براي وضعیت (0)استفاده از رابطه 

درصد   62و  61، 02، 01، پنجترتیب  بینانه پوشش گیاهی به خوش يد. در سناریوشه برآورد ضمتوسط رسوب حو

ه ضو متوسط رسوب حوزایش و بر اساس آن عامل پوشش زمین نیز محاسبه شد. سپس مدل دوباره پنج بار اجرا شد اف

 .شدبرآورد 

 

 نتايج و بحث

 810وسیله مدل،  داد كه مقایسه نسبی درصد رسوب برآوردي حوضه به بررسی دقت مدل نشان(، با 0318)بیات 

نشان  مترمکعب بر كیلومترمربع، 881 حوزه آبخیز طالقانسالیانه  یده رسوبمیانگین  مترمکعب بر كیلومترمربع و

سناریوها با  . در نتیجهاست مورد تحقیق مناسب بوده  براي برآورد رسوب حوضه MPSIACدهد كه كاربرد مدل  می

 سوي مدیریت میزان پوشش گیاهی )حركت به درصد به 62داد كه با افزایش  انجام شد. نتایج نشان MPSIACمدل 

از پوشش گیاهی )مدیریت  درصد 62مقابل با كاهش  از مقدار تولید رسوب كاسته شده، در درصد 2/63مقدار  ،درست(

 (.3شود )جدول  تر می رسوب تولید شده در حوضه بیش درصد 8/62نادرست(، 

 
 ها ه در هر یك از وضعیتضتغییرات شدت تولید رسوب ساالنه حو -3ول جد

 وضعیت
 درصد تغییر

 ششپو تاج

 درصد متوسط

 پوشش تاج

 ساالنه رسوب

 (كیلومترمربع مترمکعب در)

 ییراتغدرصد ت

 رسوب تولید

ش
وش
ش پ
زای
 اف

0 62 2/38  201 2/63  

6 61 1/33  226 2/64  

3 02 3/68  113 6/03  

4 01 64 123 2/03  

2 2 6/03  806 6/1  

6/04 1 2 فعلی  8101/1   

ش
وش
ش پ
اه
 ك

1 2 4/00  362 2/2  

8 01 4/8  0113 4/04-  

3 02 3/2  0121 3/61-  

01 61 4/4  0132 8/64-  

00 62 2/3  0006 8/62-  
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 حاكی از آن استمطالعه و انتهاي دو وضعیت مورد بررسی، نتایج مورد هاي تولید رسوب در شرایط  با توجه به نقشه

ایش حوضه داشته است و در شرایط اي بر مساحت هر یك از طبقات فرس رات پوشش گیاهی تاثیر قابل مالحظهیكه تغی

(. با توجـه بـه   4الی  6هاي  دهد )شکل سمت تخریب اراضی سوق می هپوشش( منطقه را ب مدیریتی ناصحیح )كاهش تاج

(، اهمیـت میـزان   2پوشـش گیـاهی )شـکل     درصد( در رابطه بین شدت تولید رسوب و درصـد تـاج   38همبستگی باال )

شـود. لـذا ضـرورت دارد كـه مـدیریت       وضوح دیده می ولید رسوب حوضه بهپوشش گیاهی در حفاظت خاك و كاهش ت

 منظور كنترل فرسایش و تولید رسوب در منطقه اعمال شود. پوشش گیاهی به صحیح اراضی از طریق افزایش تاج

 

 
درصد كاهش یابد 62طور متوسط  وضعیت فرسایش در حالتی كه پوشش به -2شكل   

 

د كه تفاوت حجم رسوب تولید شده در انتهاي دو شه مشخص ضو مساحت حو 3جدول شده در  بر اساس نتایج ارائه

تیـب  تر پوشش( نسبت به شرایط موجود به پوشش( و مدیریت ناصحیح )كاهش تاج وضعیت مدیریت صحیح )افزایش تاج

رسـایش،  ایـن تغییـرات در كنتـرل ف    ،مربع درسال است كه مقدار قابـل تـوجهی بـوده   مترمکعب بركیلومتر 640و  624

 دارد. زیاديكاهش تولید رسوب و جلوگیري از پر شدن مخزن و افزایش طول عمر سد مخزنی طالقان تاثیر بسیار 

 

 
 درصد افزایش یابد 62وضعیت فرسایش در حالتی كه پوشش به طور متوسط  -3شكل 
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 ه در زمان مطالعهضوضعیت فرسایش حو -4شكل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تولید رسوب و درصد تاج پوششرابطه بین شدت  -5شكل 

 

اي بر مسـاحت   رات پوشش گیاهی تاثیر قابل مالحظهیتغی ،داده شده است نشان 4 الی 6هاي  طور كه در شکل همان

ه در سـه  ضـ ، درصد مساحت هر یك از طبقات فرسـایش حو 2ه داشته است. در شکل ضهر یك از طبقات فرسایش حو

تغییـرات بـارز در طبقـه فرسـایش      ،شـود  وضـوح دیـده مـی    چه كه به شکل، آن داده شده است. با توجه به ، نشانوضعیت

درصدي بـه سـطح طبقـه فرسـایش خیلـی شـدید در سـناریوي مـدیریت          61متوسط است. تغییر شدید دیگر افزایش 

 .ناصحیح است كه حکایت از تخریب شدید اراضی در چنین وضعیتی دارد

 

 
 ه در وضعیت موجود،كاهش و افزایش تاج پوششضمساحت هر یك از طبقات فرسایش حو - 6شكل 

 خیلی زیاد( VHزیاد و  Hمتوسط،   Mكم،  Lكم،  خیلی  VL)طبقات فرسایش:
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 منابع مورد استفاده 
پوشش  تحت هاي خاك در فرسایش و روانآب میزان مقایسه .0383زاده، ق.  وهاب سلیمانی، ك. و قربان آزموده، ع.، كاویان، ع.، .0

 .431-22(: 3)64 ،خاك و آب باران. شبیه ساز از استفاده با باغ و زراعی جنگل، هاي كاربري

در حوزه آبخیز طالقان  MPSIACو  EPMهاي  كارگیري مدل هاي تولید رسوب حاصل از به . بررسی میزان كارآیی نقشه0318بیات، ر.  .6

 شگاه تهران.شناسی، دانشکده كشاورزي، دان نامه كارشناسی ارشد، گروه خاك . پایانGISكمك  به

در برآورد رسوب و تعیین پراكنش فرسایش در قسمتی از حوزه سد لتیان.  EPMو  PSIACهاي  . ارزیابی روش0314پرور، م.  پاك .3

 شناسی، دانشکده كشاورزي، دانشگاه تهران. نامه كارشناسی ارشد، گروه خاك پایان

در ر افزایش میزان فرسایش و تولید رسوب و پیشنهاد كاربري مناسب . تاثیر تغییر كاربري اراضی د0381و و. غالمی.  .جوكارسرهنگی ع .4

 .061-044(: 31)63، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی رود مازندران با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی. حوضه زارم

هاي  مطالعه موردي حوزه هاي سطحی، هاي هیدرولوژیك آب . بررسی میزان اثرات تغییر كاربري اراضی در ویژگی0383خلیقی، ش.  .2

 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.مناطق خشك، نامه دكتري، گروه احیا،  رودخانه باراندوز و گوارچاي. پایان

رود.  هاي لسی حوزه گرگان . بررسی رابطه خصوصیات خاك، توپوگرافی و پوشش گیاهی با تولید رسوب در نهشته0381دولتخواهی، م.     .2

 كارشناسی ارشد، گروه مرتع و آبخیزداري، دانشکده مرتع و آبخیزداري، دانشگاه گرگان.نامه  پایان

دهی  ناحیه البرز جنوبی.  . بررسی كارآیی روش پسیاك اصالح شده در برآورد میزان رسوب0383رزمجو، پ.، ن. بیرودیان و ا.ح. چرخابی.  .1

 .031-042(:0)00علوم كشاورزي و منابع طبیعی، مجله 

 صفحه. 244. فرسایش آبی و كنترل آن. انتشارات دانشگاه تهران، 0312ح. رفاهی،  .8

بر  حاكم فیزیکی شرایط توسطMPSIAC تجربی  مدل كالیبراسیون و اجرا .0383ع. بزرگزاده.  خدابخش، س. و رفیعى، ب.، كمانى، ن.، .3
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Abstract 

The rate of soil erosion and sediment yield depends on different factors. Vegetation 

cover is more variable factor effecting occurrence of soil erosion in comparison to the 

other factors in a given watershed. The main purpose of this study was to investigate the 

role of canopy cover resulting from land management on sediment yield. Taleghan 

watershed was selected as a study area due to the availability of sufficient data. 

Necessary information was provided for MPSIAC model and was made in GIS 

environment and all needed calculations were done for preparing sediment yield map. 

The result of the comparison of the calculated and the estimated sediment yield 

indicated similarity of them (i.e. 98.3% similarity). For impact assessment of vegetation 

cover effect on sediment control, canopy cover was changed in a range of ±5 to 25% 

percent with 5% interval in both good and bad conditions. The effect of these changes 

was applied to bare soil percentage as well. The related thematic maps were prepared 

and sediment yield was determined. The result showed that sediment yield varied 

because of changing canopy cover. The increase and decrease of canopy cover by 25%, 

affected the sediment yield to change by -29.6% and 26.8% respectively. 
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