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  1387تابستان ، 64 شماره–های جغرافیایی  پژوهش
  35 -29صص 

 
 
 

  MPSIAC بااستفاده از مدل ایالمسد  فرسایش خاک و تولید رسوب حوضه برآورد
  

 م تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایالمرکز ارشد کارشناس -∗ عسگری…شمس ا

   دانشگاه شهید بهشتی دانشیار،–محمد رضا ثروتی 
  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایالمعضو هیا ت علمی  -جعفریرضا  محمد

  16/12/1385:  تایید نهایی16/3/1385: پذیرش مقاله
  
  چکیده

حتمال ، ات فراوان است و نتایج حاصل از آنهای سد سازی، حائز اهمی العه مسائل مختلف مربوط به پروژهمط
.  از جمله آن مسائل استآبریزهای  عات فرسایش و رسوب حوضهو مطال. دده موفقیت پروژه را افزایش می

قرار دارد و پروژه احداث بند امیر آباد نیز بر روی رود ایالم لذا با توجه به اینکه در حوضه کنجانچم سد 
تحقیق فرسایش و رسوب حوضه از نظر کیفی و کمی با استفاده از  کنجانچم در دست اجرا می باشد، در این

در این راستا پس از .  مورد ارزیابی قرار گرفته است)GIS( در محیط)MPSIAC  اصالح شدهپسیاک(روش
 واحد رسوبزا تفکیک گردید که 336ها، حوضه به  و تلفیق این الیه)GIS(های اطالعاتی به محیط ورود الیه

 این واحدها حداقل و حداکثر میزان رسوب تولیدی در.  واقع شده استایالم واحد آن در باالدست سد 216
  تن98/14معادل  MPSIAC کل رسوب تولیدی حوضه درمدل و میانگین  تن در هکتار در سال7/26 و 3/2

 تن در سال 13/2340309 میزان بار رسوبی حوضه در محل سد .در هکتار در سال برآورد گردیده است
بار رسوبی حوضه در محل همچنین میزان .  مترمکعب در سال می باشد12/181716محاسبه گردید که معادل 

از نظر .  مترمکعب در سال برآورد شده است77/265016 زیرحوضه باالدست 6بند امیرآباد بدون احتساب 
  .شده است  تفکیک  زیادو، کالس کم، متوسطسه های فرسایشی و شدت رسوبدهی حوضه به  کالس

 .MPSIAC, GIS، ، فرسایش خاک، رسوبدهیآبریز های حوضه :ها کلیدواژه

  
  مقدمه

6361در جنوب شرقی شهرستان ایالم در موقعیت بینکنجان چم  بریزحوضه آ 2383تـا   46˚ ′′′ طـول  46 ˚′′′
7232 شرقی و وضـه رود کنجـانچم    در این حآبراهه اصلیمهمترین . عرض شمالی قرار دارد 16 38 33 تا 33˚′′′

 تـشکیل   )1378ترجمه رجبی و عباس نـژاد      ابرلندر،( باآبراه متقاطع  تصال دو رود چاویز و گل گل       ا زامی باشد که    
ت حوضه نیز کـه بـا       حامس. احداث شده است  ) چم گردالن (شده است و سد ایالم نیز در محل رودخانه کنجانچم         

 .تر مربـع مـی باشـد       کیلـوم  5/574 انـدازه گیـری شـده اسـت،          1:50000های توپوگرافی    و نقشه  GIS)(1 استفاده از 
بند انحرافی امیرآباد در و   می باشدروستاهای اطراف ایالم و  مهمترین منبع تامین آب شرب شهر      سدمخزنی ایالم، 

خروجی حوضه و همچنین نیاز به منابع آبی فراوان در منطقه بـه علـت وجـود شهرسـتان مهـران و اراضـی زراعـی           
                                                 

∗  E-mail: asgary_n@yahoo.com 09188427463: نویسنده مسئول                                                                                                     
1- Geographic Information System  
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عه اقتـصادی واجتمـاعی آینـده ایـن دو شهرسـتان نقـش بـسرایی                 در برنامه ریزی توس    مرغوب استان در این منطقه    
 )1372مطیعــی،(دوران ســوم قــرار گرفتــه ایــن حــوزه بــرروی ســازندهای ســست زمــین شناســی. دداشــتنخواه

عنـوان  ه  هدرفت خاک بـ    :مسئله بسیار مهم مورد توجه است      وازفرسایش پذیری باالیی برخورداراست بنابراین دو     
 تعیـین    بـرآورد مقـادیر رسـوب و        با انجام این تحقیق ضمن      که ،ذخیرگاه سد  رسوب در انباشت   سر مایه اساسی و   

  .مناطق حساس به فرسایش با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی می توان اهداف ذیل را دنبال نمود
  . بررسی واحدهای رسوبزا و تعیین عوامل مؤثر در فرسایش و رسوب حوضه بر حسب اولویت-الف
  . حوضه در محل سد کنجانچم و بند امیرآباد1ه حجم کل رسوب تولیدی حوضه و میزان بار رسوبی محاسب-ب
  قایسه خروجی مدل با آمار واقعی دبی رسوب های مدل در جهت م ژگی بررسی وی-ج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  کنجانچمآبریزقعیت حوزه مونقشه  1شکل 

 پایان نامه کارشناسی ارشـد    از  رد فرسایش و رسوب     در خصوص مطالعات و تحقیقات انجام شده در رابطه با برآو          
 پایـان نامـه کارشناسـی    ،تعیین روش مناسب برآورد بار معلق رسوبی در حوزه سد ایالم) 1381( ایاد ، اعظمی آقای

شـرکت  های منطقه،   نوژیان و تأثیر آن در خاکآبریزمطالعه فرسایش حوضه ) 1373(، ع می شاه کرارشد آقای
، بررسـی پتانـسیل    )1374(  شـیخ حـسنی، ح     ، آبریز های مطالعات حوضه ) 1378( آبخیزداری جهاد تحقیقات آب و   

دانـشکده منـابع    ) رسـاله کارشناسـی ارشـد     (واحدهای فرسایشی حوضه آبریز سد مخزنی طالقـان       ر  دتولید رسوب   
 مـدل   بیارزیـا کـاربرد و    ) 1374(مهـدوی، م    . سفانی، م نجفی دی .  پور، ن  طهماسبی ،طبیعی دانشگاه تربیت مدرس   

ای مـدیریت منـابع       منطقه کنفرانس، مجموعه مقاالت    آبریزهای   ک برای تهیه نقشه فرسایش در حوضه      جدید پسیا 
 بررسـی کمـی و کیفـی میـزان          ،)1378( ...اعـسگری، شـمس      کارشناسـی ارشـد آقـای      پایان نامه    و اصفهان   ،آب

                                                 
1 - Sedimentary Yield 
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 دانـشگاه شـهید      ایـالم،  – ران چیخـواب دهلـ    آبریـز اصالح شده در حوزه      PSIACفرسایش خاک بر اساس مدل      

  .توان نام بردزمین می  بهشتی دانشکده علوم
  

  ها مواد و روش
، 1:250000، نقـشه زمـین شناسـی        1:50000های توپوگرافی سـازمان جغرافیـایی ارتـش          ین تحقیق نقشه  در انجام ا  

  .خاک استان و مطالعات انجام شده در سطح حوضهبافت اطلس پوشش گیاهی، کاربری اراضی، 
پـس از انجـام عملیـات       .تهیه شده اند   GISها دراین تحقیق با استفاده ازرقومی نمودن اطالعات در محیط            نقشه

نطقـه  و پارامتر آب و هوای م      شد  تهیه ، نقشه اشکال فرسایش حوضه      فرسایش صحرائی و شناسایی اشکال مختلف    
مچنین جهت بررسی رواناب با توجـه بـه         ه. دست آمد ه   ب ،آمار و اطالعات هواشناسی    تجزیه وتحلیل    با استفاده از  

 هـر یـک از زیـر      )1374علیـزاده،    (، محاسبات دبی پیک و دبی ویـژه       )2 شکل(تهیه الیه واحدهای هیدرولوژیکی   
         )MPSIAC –ام پـسیاک    ( 1کـار رفتـه در ایـن تحقیـق مـدل          ه  قابل ذکر است روش بـ     . ها انجام شده است    حوضه

زمین شناسی سطحی، خاک، آب و هـوا، روانـاب، پـستی و بلنـدی، پوشـش                 (لدر این مدل نقش نه عام     . می باشد 
مؤثر در فرسایش را از طریق تهیه و        ) ای یت فعلی فرسایش و فرسایش رودخانه     سطح زمین، استفاده از زمین، وضع     

سـی  ها مـورد برر   و کالسه بندی هر یک از این الیهو رقومی سازی GISوارد نمودن الیه های اطالعاتی به محیط  
دست آمـده  ه  و عوامل مؤثر در فرسایش و رسوبزایی حوضه در میزان تأثیر هر عامل براساس امتیازات ب         گرفتهقرار

  .مشخص گردیده است MPSIACهای مدل  از فرمول
  

 
  نقشه شبکه هیدروگرافی حوضه 2شکل 

                                                 
1-  Pacific South-West Inter- Agency Committee 

16˚  46  
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  اشکال فرسایش حوضه نقشه 3شکل 

  
  های پژوهش یافته

مدل پسیاک و تعیین امتیاز عوامل مؤثر بر فرسایش بر اساس فرمول     GIS به محیط    های اطالعاتی  پس از ورود الیه   
 با قرار دادن الیه مرز زیر  که، مترمکعب در کیلومتر مربع بدست آمده استحسب برنقشه میزان رسوبدهی حوضه  

ی مـثالً   میزان رسوبی کـه در یـک مقطـع زمـان          ( شدت رسوبدهی، مساحت، بار رسوبی     ،ها بر روی این نقشه     حوضه
میزان رسوبی که در یـک مقطـع زمـانی در واحـد سـطح از حوضـه                  (، رسوب ویژه  )سال از حوضه خارج می شود     

هـا طبـق     تار در سال در هر یـک از زیـر حوضـه           و میزان رسوب هر کالس را بر حسب تن در هک          ) خارج می شود  
 بـرای حـوزه انجـام شـده          محاسـبات الزم   در نظـر گرفتـه شـده      )1(در جـدول  مقادیری که برای طبقات فرسایـشی       

  .)1374احمدی (است
  

   PSIAC تعیین میزان تولید رسوب ساالنه و کالس فرسایش خاک در روش 1جدول 

 تولید رسوب ساالنه
نمرات نشان دهنده شدت 

  (R)رسوبدهی
  کالس

  رسوبدهی و فرسایش
 شدت رسوبدهی

   تن در کیلومتر مربع   در کیلو متر مربع(Qs)متر مکعب

V 100 <5/2143 <1429  زیادخیلی> 

IV 75-100 714 - 5/2143 476-1429 زیاد 

III 50-75  357 – 714 238-476 متوسط 

II 25-50 5/142 – 357 95-238 کم 

I  0-25 >5/142 >95 خیلی کم 

  

www.SID.ir
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وبزا  واحـد رسـ  336هـا، حوضـه بـه     و تلفیق این الیـه  )GIS(های اطالعاتی به محیط در این راستا پس از ورود الیه

حداقل و حداکثر میزان رسوب تولیـدی   .  واحد آن در باالدست سد ایالم واقع شده است         216تفکیک گردید که    
ــب   ــه ترتی ــن واحــدها ب ــال 7/26 و 3/2در ای ــار در س ــن در هکت ــانگین  و  ت ــدی حوضــه در  می  کــل رســوب تولی

  . در هکتار در سال برآورد گردیده است تن98/14معادل   MPSIACمدل
 12/181716 تـن در سـال محاسـبه گردیـد کـه معـادل               13/2340309سوبی حوضـه در محـل سـد         میزان بار ر  

 زیرحوضـه   6همچنین میزان بار رسوبی حوضه در محل بند امیرآبـاد بـدون احتـساب               . مترمکعب در سال می باشد    
 سـه از نظـر کالسـهای فرسایـشی و شـدت رسـوبدهی حوضـه بـه          . است مترمکعب در سال     77/265016االدست  ب

  .شده است زیاد تفکیک وس کم،  متوسط، کال

  
   میزان رسوبدهی نقشه4شکل 

  
متوسـط  (با دو نوع جریان آب      ) حد وسط دسته ها و خطی شکسته       خطی،(های سنجه     از تلفیق منحنی   2در جدول   

 .دیده است بار رسوبی تعیین گر،سال ایستگاه هیدرومتر حوزه19براساس اطالعات ) روزانه و منحنی تداوم جریان  
  )1381(اعظمی 

  
 ل  در حوزه سد ایالم برحسب تن در سامختلفهای  بار رسوبی محاسبه شده با روش 2جدول

  نوع جریان
 نوع منحنی سنجه

 منحنی تداوم جریان دبی متوسط روزانه

 68/654365 21/768842 خطی

 80/667761 26/952521 حد وسط دسته ها

 67/643522 45/834520 خطی شکسته

To/h/y 58/16=57450 ÷26/952521  

23˚
33  

38˚46

38˚ 46 

16˚  46 

23˚
33  

38˚
33  

38˚
33  

16˚46
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  بحث و نتیجه گیری
 مقایسه میـزان بـرآورد روش مـورد نظـر بـا مقـادیر ثبـت شـده بوسـیله           ی نتیجه سطح اعتماد هر مدل در     کارایی و 
 آمـار دبـی، تجزیـه و       دراین تحقیق نتـایج مطالعـات رسـوب و        . های اندازه گیری شده مشخص می گردد       دستگاه

میـزان کـل رسـوب تولیـدی حوضـه ازروش           .  حاصل از مطالعه مدل یاد شده مقایـسه شـد          تحلیل گردید وبا نتایج   
سال بـرآورد شـدکه بـا میـزان کـل رسـوب تولیـدی حوضـه          در هکتار  تن در58/16تحلیل آمار واقعی  تجزیه و
این  ،در شرایط حاضرفاصله نزدیکی دارد بنابراین  " تقریباسال در هکتار  تن در98/14معادل   MPSIACدرمدل

  . مدل برای حوزه مورد مطالعه کارایی دارد
نقـاط   و  نمایـد فـراوان هـا در منطقـه کمـک     روش ها و های دیگر مدل نتایج این تحقیق می تواند در بررسی

 . در منطقه مشخص خواهد شدMPSIACقوت مدل  ضعف و

 )3(قشه میزان رسـوبدهی   ن  و های اطالعاتی وآمار رسوب برای هر واحد هیدرولو ژیک          الیه  ی با توجه به تهیه   
 حـوزه از  و با توجه به بررسی پارامترهای الزم برای هر واحد کاری          که با امتیازدهی به ویژگیهای مدل درهرواحد        

فـاهی  ر( پـسیاک  کـالس فرسایـشی مـدل   یجدول معرفـ  با استفاده از ونظر میزان رسوبدهی پهنه بندی شده است 
شـده   زیـاد تفکیـک      و کالس کم، متوسط،     سههی حوضه به    های فرسایشی و شدت رسوبد      از نظر کالس   )1375
  .است 

 بر فرسایش استفاده از  کنجانچم از میان عوامل مؤثربریزفرسایش خاک و تولید رسوب حوضه آدر ارزیابی 
 در مرتبه آخر قرار دارد و 6/2در اولویت اول و رواناب با کمترین امتیاز یعنی  6/11ب و هوا با امتیاز اراضی و آ

با ) پوشش گیاهی، شیب، وضعیت فعلی فرسایش، زمین شناسی، خاک و فرسایش رودخانه ای(ر عواملسای
های سوم الی  تیب در فرسایش حوضه اولویتتربه ) 3/3، 9/4، 6/5، 5/8، 1/9، 3/10(احتساب نمرات مربوطه

  .هشتم را به خود اختصاص می دهند
  

  منابع
  .ترجمه معصومه رجبی و احمد عباس نژاد، تبریز، انتشارات دانشگاه تبریز. گرس، رودخانه های زا)1379( ابرلندر، تئودور-1
 ،1954شـماره  ،انتـشارات دانـشگاه تهـران      ،)فرسـایش آبـی   (جلد اول  ، ژئومورفولوژی کاربردی،  )1374(احمدی، حسن  -2

  .557-501ص تهران،
  .د ایالم پایان نامه کار شناسی ارشدتعیین روش مناسب برآورد بار معلق رسوبی در حوزه س) 1381( ایاد،اعظمی -3
  .صفحه 671 انتشارات دانشگاه تهران، ،1372نشر چاپ پنجم، فیزیک خاک، ، )1372(بای بوردی،محمد-4
  .271-235ص ، تهران،2298شماره انتشارات دانشگاه تهران، ، فرسایش آبی وکنترل آن،)1375(رفاهی، حسینقلی-5
هـای منطقـه، پایـان نامـه کارشناسـی        نوژیان و تـأثیر آن در خـاک  آبریزش حوضه مطالعه فرسای). 1373(، عمی شاه کر-6

  .304 ص.ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
وزارت جهـاد  .  تلفیـق مطالعـات    .، جلـد هفـتم    آبریز، مطالعات حوضه    )1378( شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری      -7

  .40-34-32-20-16کشاورزی، صفحه ها 
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  MPSIAC                                                                      35 برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب حوضه سد ایالم بااستفاده از مدل

 
رسـاله  (ر واحدهای فرسایشی حوضه آبریز سـد مخزنـی طالقـان   د، بررسی پتانسیل تولید رسوب )1374(حسنی، ح، شیخ  -8

  .دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس) کارشناسی ارشد
اصالح شده در حـوزه      PSIAC بررسی کمی و کیفی میزان فرسایش خاک بر اساس مدل            ،)1378( ...اعسگری، شمس    -9

  .202ص دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم زمین ، پایان نامه کارشناسی ارشد ایالم،– ب دهلران چیخواآبریز
 انتـشارات  ،1374 چـاپ چهـارم، نـشر    ، مبـانی آب و هواشناسـی    ،)1371(کاویانی، محمـد رضـا     ،علیجانی، بهلول  -10

  .صفحه 576 ،سمت
  .354-314ص ،)ع(نشگاه امام رضا ، اصول هیدرولوژی کاربردی،انتشارات دا)1374(علیزاده، امین-11

 مـدل جدیـد پـسیاک بـرای تهیـه نقـشه             ارزیـابی کـاربرد و    ). 1374(مهـدوی، م    . نجفی دیسفانی، م  .  پور، ن  طهماسبی -12 
   171 -161 منطقه ای مدیریت منابع آب، اصفهان، کنفرانس، مجموعه مقاالت آبریزفرسایش در حوضه های 

   .5-43، صص 23:  های جغرافیائی، پژوهش)های ایران در کواترنر ل ناهمواریتحو( ،)1367(...ا محمودی، فرج -13
   صفحه536سازمان زمین شناسی کشور، 1372، زمین شناسی ایران، چینه شناسی زاگرس، نشر )1372( مطیعی، همایون-14
  .مطالعه  منطقه مورد1:50000 نقشه توپوگرافی -15
  . شهرهای مختلف سازمان زمین شناسی کشور1:100000 و 1:250000 نقشه های زمین شناسی -16
های  وهش، پژ)وی دلتاهای غرب جلگه ساحلی مکران علل تغییر مسیر دوره ای رودخانه ها در ر        (،  )1377(یمانی، مجتبی -17

  . 34-56، صص 35: جغرافیایی 
  

18- Morgan. R. P. C. (1995). Soil Erosion and Conservation. Second Edation. Langman. Group 
UK limited. Stste Regional Boundaries Committee (1944). Report on Regeonal Boundaries. 
Governtment Printer, Melbuorn, Australia. 

www.SID.ir


