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 دهیچک

 لذا،. دارد بشر حیات ادامه در جدی بسیار نقش غذا، تولید مهم منبع و سازه بوم هر اجزای از یکي عنوان به خاک

 رسوب و فرسایش مقدار مورد در. است الزامي امری آن، فرسایش از جلوگیری و خاک از حفاظت و حمایت ضرورت

 از بیش تا یک از کمتر از ارقام این. اند کرده ذکر را اختالف برابر چند تا ها پژوهش از برخي در و متفاوت ارقام ،کشور

 ارائه را مهمي اطالعات دهي، رسوب و فرسایش نقشه ترسیم و محاسبه. دارند تفاوت هم با سال در تن میلیارد پنج

 و فرسایش غیرمحلي و محلي خسارات ارزیابي خاک، حفاظت عملیات ها، کانال مخازن، سدها، راحيط در که دهد مي

 های نقشه از یکي فرسایش میزان نقشه. گیردمي قرار استفاده مورد اراضي قابلیت ارزیابي و سرزمین آمایش های پروژه

 مقدار تعیین ضرورت به توجه با. باشد مي آموزشي و تحقیقاتي اجرایي، مختلف های بخش در کاربردی و علمي پایه،

 توسط پروژه این فرسایش، زیاد پتانسیل با مناطق در اجرایي های اولویت تعیین و کشور کل برای رسوب و فرسایش

 به هفت رده آبخیز های حوزه تفکیک اساس، این بر. رسید انجام به و تعریف آبخیزداری و خاک حفاظت پژوهشکده

 زاگرس( 9 شمالي زاگرس( 5 مرکزی ایران( 0 غربي البرز( 1 میاني البرز( 2 شرقي البرز( 3 شامل ناحیه یا منطقه هفت

 تحلیل و تجزیه مورد مناطق این در ایستگاه 331 سنجي رسوب بلندمدت آمار. گرفت صورت جنوبي زاگرس( 7 و میاني

 با ها، رودخانه بستر بار میزان به توجه اب. شد تعیین ایستگاه هر رسوب مقدار ها دسته وسط حد روش با و گرفت قرار

 تعیین خاک فرسایش میزان ها حوضه رسوب انتقال ضریب گرفتن نظر در با و دهي رسوب میزان EPM مدل از استفاده

 که داد نشان نتایج. شد ارائه هیدرومتری های ایستگاه به مشرف آبخیز های حوزه برای کشور خاک فرسایش نقشه و

 در رسوب آمار دارای های ایستگاه بر مشرف های حوضه در خاک فرسایش وزني متوسط میزان و يده رسوب میانگین

 و 4 مقادیر با ترتیب به خاک فرسایش میزان بیشترین و کمترین. است سال در هکتار در تن 39 و 1/1 ترتیب به کشور،

 .است جنوبي زاگرس و میاني زاگرس مناطق به متعلق سال در هکتار در تن 0/12

 

 کشور خاک فرسایش نقشه آبخیز، های حوزه سیمای رسوبدهي، ،رودخانه بستر بار ،رسوب معلق :کلیدی های واژه
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 منفرد ذرات گذاری جای و جایي جابه گسیختگي، هم

 رانبا قطره ضربه وسیلهبه فرایند این که است( رسوب)

 ، MeyerوFoster ) افتد مي اتفاق آب جریان و

 ، Smithو Wischmeier ؛Julien ، 2112؛3477

 منابع مدیریت در عمده مشکالت از فرسایش(. 3471

 کاهش سبب که است کشاورزی های عرصه و طبیعي

 مخازن کردن پر و ها آبراهه شدن آلوده خاک، باروری

 های فعالیت(. 2119 همکاران، و Fangmeier) شود مي

 سدها، ها، بزرگراه ها، جاده ساختن مانند انساني

 فرسایش فرایند به شهرسازی توسعه و معادن استخراج

 (.Julien،2131) دهد مي سرعت رسوب و انتقال خاک،

 کاهش در رسوب تولید و فرسایش نقش 

 سدها، مخازن شدن پر خاک، رفت هدر و حاصلخیزی

 و ها آبراهه آبیاری، مجاری انسداد و گرفتگي

 کاهش و ها رودخانه آب کردن آلوده گل ها، رودخانه

 از دستپایین مناطق های آب آلودگي و آب کیفیت

 کارشناسان و متخصصین توجه مورد و شناسایي دیرباز

 کاهش یا و جلوگیری برای. است بوده زمین علوم

 اقدامات اجرای و ریزی برنامه به نیاز ،شده یاد اثرات

 های طرح چارچوب در رسوب کنترل و خاک حفاظت

 دهه چندین از مختلف محققین. باشد مي آبخیزداری

 رسوب و فرسایش مقدار مورد در ،کنون تا گذشته

 چند تا ها پژوهش از برخي در و متفاوت ارقام کشور

 یک از کمتر از ارقام این. اند کرده ذکر را اختالف برابر

 دارند تفاوت هم با سال در تن میلیارد پنج از بیش تا

(Nikkami، 2114 .)بر مبتني شده یاد ارقام 

 مستقیم های گیری اندازه یا و کارشناسي های تخمین

 یا و وجود عدم دلیله ب. است بوده غیرمستقیم یا

 های مدلدر  نیاز مورد پایه اطالعات بودن ناکافي

 تولید و فرسایش برآورد تجربي های مدل ی،فرایند

 های مدل. اند گرفته قرار توجه مورد بیشتر رسوب

مد نظر  تعددی را در فرسایش خاکم عوامل تجربي

عرصه را  خاک تلفاتها آن گیری اندازهبا  قرار داده که

 برای عملي راه تنها فعلي شرایط در. ندکن ميبرآورد 

 وضعیت از واقعیت به نزدیک مقادیر به دستیابي

 تجربي های مدل از استفاده رسوب، تولید و فرسایش

 مستقیم برآورد برای يمختلف تجربي های روش. است

 خود نوع در یک هر که دارد وجود فرسایش مقدار

  .هستند هایي محدودیت و محاسن دارای

 ،اخیر دهه چند طي ،کشور سطح در آبي فرسایش

 بر عالوه ،مدت این طي. است داشته صعودی روند

 شدت یا سطح واحد در فرسایش میزان افزایش

 نیز آبي فرسایش دارای مناطق وسعت فرسایش،

 افزایش دلیل  به ،دیگر طرف از ،داشته گسترش

 325 معادل سطحي در آبي فرسایش خیزی، سیل

 حد از خارج( کشور کل از درصد 2/79) هکتار میلیون

 آبخیز های حوزه رسوبدهي میزان و باشد مي طبیعي

 (.Nikkami، 2135) است داشته افزایشي روند

 در استنادی قابل علمي گیری دازهان متاسفانه

 به. ندارد وجود کشور خاک فرسایش میزان خصوص

 مقدار مستقیم گیری اندازه های ایستگاه کمبود دلیل 

 های مدل از استفاده کشور، سطح در رسوب و فرسایش

 از. است شده ناپذیر اجتناب هاآن تخمین برای مختلف

 و فرسایش کمي برآورد های مدل واسنجي طرفي،

 و اعداد. است نگرفته صورت ملي سطح در رسوب

 مالحظه مختلف منابع در که هم متفاوتي ارقامي

 پایه بر برآورد یا و گیری اندازه اساس بر شوند، مي

 و Nikkami) اند نبوده استوار شده واسنجي های مدل

 و خاک حفاظت پژوهشکده (.2114 ،همکاران

 های عرصه رد تحقیقاتي طرح چند اجرای با آبخیزداری

 رسوب و فرسایش های کرت احداث طریق از مختلف

 نتایج که کرد خاک تلفات مستقیم گیری اندازه به اقدام

 در فرسایش هکتار در تن یک از کمتر مقدار بیانگر آن

 اراضي در هکتار در تن 5/2 حدود و طبیعي های عرصه

 البته. است بوده( 2114 همکاران، وNikkami ) دیم

 کناری و خندقي های فرسایش یریگ اندازه معد دلیل به

 این در یریگ اندازه دوره بودن کوتاه و ها رودخانه

 از کمتر ها کرت از حاصل فرسایش مقدار اًقطع ها، کرت

 .باشد مي واقعي مقدار

 ایستگاه 214 معلق رسوب آمار بررسي با

 و Arabkhedri کشور، سرتاسر در سنجي رسوب

 عنوان با يپژوهش طرح قالب در( 2110) همکاران

 کی در معلق بار برآورد یآمار روش چند سهیمقا"

 حد روش از استفاده "يباران و يبرف میرژ با  حوضه

 یها يرسوب معلق با منحن يدر بررس را ها دسته وسط

 چندین بین ازایشان کردند.  يسنجه رسوب معرف

 یک رسوب سنجه منحني مانند معلق بار برآورد روش

 نقاط، بین از خط یک از بیش دادن ورعب روش خطي،



 013/  کشور يسنج رسوب ستگاهیا یدارا یها خاک در حوضه شیفرسا  نقشه هیته

 ضریب از استفاده فائو، اصالحي ضریب از استفاده

 و پارامتری غیر اصالحي ضریب و پارامتری اصالحي

 وسط حد روش جریان، دبي از استفاده های روش

 معلق بار تعیین برای روش مناسبترین را ها دسته

 آبخیز های حوزه سیمای طرح در. ندکرد معرفي حوضه

  EPMمدل از فرسایش مقدار تعیین برای کشور،

 بر(. Landscape of watersheds، 2117) شد استفاده

 آبخیز های حوزه تمام در که مدل این نتایج اساس

 مقدار گرفت، انجام یکپارچه مدیریت صورت به کشور

 کل برای و سال در هکتار در تن 4/9 ویژه فرسایش

 . شد تعیین تن میلیارد 31/3 معادل کشور

Arabkhedri طرح قالب در( 2114) همکاران و 

 تهیه و سوبدهير آوردبر" عنوان با یگرید يپژوهش

 از استفادهو با  "رانیا ایبر انیرا بسور تولید نقشه

 را ستگاهیا هر ژهیو رسوب ها، دسته وسط حد روش

 متوسط ژهیو رسوب انه،یم روش لهیوسبه و محاسبه

 .اند کرده اعالن الس در تن میلیون 151 را کشور

Nikkami  این های یافته اساس بر( 2114) همکارانو 

 پوشش را کشور سطح چهارم یک حدود که طرح

 هکتار ونیلیم 325 سطح به نتایج تعمیم با و دهد مي

 در تن دو را ویژه معلق رسوب کشور، آبخیز های حوزه

 درصد 5/37 متوسط کردن اضافه با و سال در هکتار

 ،Matthews لهیوسبهدرصد  31) معلق ارب به کف بار

 رسوب تحویل ضریب درصد 21 فرض و( 3444

 ،Bartholicو   Ouyang لهیوسبه 9/23 تا 3/37)

 تن 05/39 کشور ساالنه ویژه فرسایش مقدار(، 3447

 سطح در کشور ساالنه فرسایش کل مقدار و هکتار در

 ردمیلیا دو بر بالغ آبخیز های حوزه هکتار میلیون 325

 تن میلیارد 75 زانیم به توجه با. کردند برآورد تن

 مالي خسارات بروز موجب که جهان خاک فرسایش

 شود مي( دالر 71 سرانه) دالر میلیارد 011 بر بالغ

(Eswaran  2113 همکاران،و)، خاک شیفرسا زانیم 

 خسارات که است يجهان زانیم نیا درصد 7/2 رانیا

 است شده برآورد دالر یاردمیل 7/31 بر بالغ آن از يناش

(Nikkami  2114 همکاران،و .)که است يحال در نیا 

 امریکای استرالیا، اروپا، خاک فرسایش سالیانه متوسط

 تن 07/1 و 21/2، 42/1 ،41/1 ترتیب به آسیا و شمالي

 (.ESDAC، 2132) است هکتار در

 مهار درباره تصمیم اتخاذ و ریزی برنامه الزمه

 تولید و فرسایش میزان از آگاهي رسوب، و فرسایش

 و بحراني مناطق شناسایي و آبخیز حوزه در رسوب

 اقدامات و ها برنامه اجرای برای هاآن بندی اولویت

 حمل و تولید مهار و فرسایش کاهش برای آبخیزداری

 و خاک منابع حفظ اهمیت به توجه با. است رسوب

 برای مناسب راهکارهای ارایه و کشور آب

 آمار، به آبخیز، های حوزه در کالن گذاری سیاست

 عمومي سیمای بتواند که هایي نقشه و اطالعات

 کل در سراسری و دقیق طور به را آبخیز های حوزه

 توجه با .است نیاز دهد، قرار مدیران اختیار در کشور

 های مدل واسنجي عدم و مستقیم گیری اندازه عدم به

 ها رودخانه رسوب آمار از استفاده خاک، تلفات برآورد

 و سنجي رسوب و هیدرومتری های ایستگاه محل در

 از منتقله رسوبات میزان روی از فرسایش مقدار برآورد

 .است ناپذیر اجتناب امری آبخیز های حوزه
 

 هاروش و مواد
 به هفت رده آبخیز های حوزه تفکیک ابتدا، در

 البرز( 2 شرقي البرز( 3 شامل ناحیه یا منطقه هفت

 زاگرس( 5 مرکزی ایران( 0 غربي البرز( 1 نيمیا

 صورت جنوبي زاگرس( 7 و میاني زاگرس( 9 شمالي

 که معیارهایي  به توجه با(. 3 شکل) گرفت

Arabkhedri تحقیقاتي طرح در( 2114) همکاران و 

 بسور تولید نقشه تهیه و هيد بسور آوردبر" عنوان با

 طرح عیارهام این اساس بر و نمودند ارائه "انیرا ایبر

 در EPM مدل کارآیي بررسي" عنوان با دیگری ملي

 Jafariتوسط "دهي رسوب و فرسایش میزان برآورد

Ardekani به کشور سطح در( 2139) همکاران و 

 انجام به معیارها این با نیز حاضر طرح رسید، انجام

 و بسور رماآ دجووشامل  معیارها این. است رسیده

 و رسوب داده 211 الي 71 حدود) کامل نسبتا نیاجر

 مناسب فیایياجغر کنشاپر دارای ها ایستگاه(، جریان

 در ایستگاه به مربوط ضهحو مساحت هعمد باشند،

 سدها ستد پایین در نگرفتن ارقر باشد، رکشو خلدا

 انتخابرسوب و  آمار در مخزني یسدها ثرا بدلیل

  باشند. مستقل مي های حوزه

 انتخاب ایستگاه 331 معیارها، ینا به توجه با

با  ایستگاه، هر معلق دهي رسوب برآورد برای. شدند
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 همکاران و Arabkhedriاستفاده از نتایج تحقیق 

 و شد استفاده ها دسته وسط حد روش از ،(2110)

 نیا یبرا. شد رسم ستگاهیا هر بسور سنجه منحني

 يونیرگرس آب انیجر يدب و رسوب يدب بین ابتدا کار،

 آمار از استفاده و مربوط رابطه اساس رب و شد برقرار

. شد محاسبه معلق يده رسوب ستگاه،یا در انیجر يدب

 نمو یک با نجریا یها بيد ها دسته وسط حد روش در

 بيد ایبر و هشد تقسیم ستهد ادیتعد به معین

 یگیر ازهندا متوسط بسور يدب ،ستهد هر متوسط

 سنجه منحني ،خرآ در و شد تعیین ستهد نهما هشد

 تمربعا قلاحد روش به نهاآ از دهستفاا با بسور

 .آمد ستد به

 روزانه دبي برای هاایستگاه از یک هر در روابط این

 رسوب مقدار و اعمال نظر مورد ایستگاه مدت دراز

 محاسبه معلق رسوب درازمدت میانگین و روزانه معلق

 محل در رسوبي کل بار آوردن دستبه برای. شود مي

 کف بار رسوب گیریاندازه نتایج زا ایستگاه هر

 شده، منتشرIWRMC (2114 ) توسط که هارودخانه

 برای ها گیریاندازه این اینکه به توجه با. شد استفاده

 نمودار از ندارد، وجود سنجي رسوب های ایستگاه همه

 توسط که معلق بار به بستر بار نسبت تجربي

Bahadori Khosroshahi (2132 )ت،اس شده ارایه 

 و تعیین معلق بار از درصدی صورت به بارکف مقدار

 .گرفت  قرار استفاده مورد

 کمک به خاک فرسایش نقشه رسم برای نهایتا،

 سنجي، رسوب های ایستگاه رسوبي کل بار های داده

(. 5 الي 3 روابط) گرفت قرار استفاده مورد  EPM مدل

 گرفته صورت دالیل این به تجربي مدل این انتخاب

 به توجه با فرآیندی های مدل از استفاده اوالً که است

 در عمال که ها مدل این در متعدد عوامل دخالت

 نیاز آنها تهیه یا و نداشته وجود کشور آبخیز های حوزه

 دارد، طوالني زمان و هنگفت اعتبارات تخصیص به

 تغییرات با تجربي مدل این ثانیا. است ممکن غیر فعال

 مورد متعددی کشورهای رد نقشه تهیه در اندک

 . است گرفته قرار استفاده
1/2. .( )Z Y Xa I                                        (3)  

مقادیر شرایط فرسایش حوزه   آن،که در 

ضریب حساسیت   Yضریب استفاده از زمین،  Xaآبخیز،

آنها با  که کمیت هستندسنگ و خاک به فرسایش 

شیب  I آیند و بدست ميEPM  استفاده از جداول

 محاسبه فرسایش ویژه. برای باشد متوسط حوضه مي
( )Wsp  میزان رسوبدهيو  (2)از رابطه  (Gsp) از رابطه

 استفاده شد. (1)
3/2. . .Wsp T H Z (2)                                      

.Gsp Wsp Ru                                       (1)  

1/2( 0.1)
10

t
T   (0)                                  

m) مقدار فرسایش ویژه Wsp ها، آنکه در 
3
.km

-

2
.yr

-1، T)  (0)ضریب درجه حرارت که از رابطه 

عدد π ، (mm) بارندگي ساالنه H ،آید دست مي به

درجه  t و دهي حوزه آبخیز ضریب رسوب Ruو  30/1

تعیین برای  ( است.گراد درجه سانتي)حرارت ساالنه 

-معروف به ناش (5)ل نیز از رابطه خطای نسبي مد

 استفاده شد. 3ساتکلیف

2

1

2

1

( )

1

( )

n

i i

i

n

i m

i

O P
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                           (5)  

 مقادیر Oiمدل،  کارآیي NSEآن،  درکه 

 میانگین Omشده و  سازی شبیه مقادیر Piی، گیر اندازه

 گیری است. اندازه مقادیر

 آبخیز حوزه سه از منطقه این :شرقی البرز منطقه

 3  شکل در که شده تشکیل رود گرگان و اترک قوم، قره

 منطقه شناسي زمین نقشه، 2 شکل .شود مي مالحظه

 .دهد مي نشان را شرقي البرز
 نظر از رز شرقيمنطقه الب منتخب های ایستگاه

 تلقي کم آمار با های حوضه جزء رسوب آمار کیفیت

 نظر مورد های ایستگاه انتخاب ،حال این با. شود مي

از بین . بود ناپذیر اجتناب طرح اهداف به رسیدن برای

های آبخیز  های هیدرومتری موجود در حوزه ایستگاه

و اترک در منطقه البرز شرقي، فقط  رود گرگانقوم،  قره

 و شرایط الزم بودند که رسوب آمار دارای ایستگاه 23

 .ندشد انتخاب دهي رسوب بررسي برای

 در تحقیق موردآبخیز  های حوزه :میانی البرز منطقه

 استان غرب و مرکز شرق، در میاني البرز منطقه

 هحوز مازندران استان شرق در. هستند واقع مازندران

 های هحوز زندرانما استان مرکز در، نکاء رودخانه آبخیز

                                                             
1
 Nash-Sutcliffe 



 011/  کشور يسنج رسوب ستگاهیا یدارا یها خاک در حوضه شیفرسا  نقشه هیته

 تاالر، رود، بابل تجن، نکاء، های رودخانه آبخیز

 های هحوز استان غرب در و کاریرود و بند اهلل کسیلیان،

 چشمه سردابرود، تنکابن، چالوس، رودخانه آبخیز

 مورد محدوده جمله از کورکورسر و آزادرود کلیه،

 ایستگاه 39در منطقه البرز میاني  هستند. مطالعه

 بررسي برای و شرایط الزم بودند که رسوب مارآ دارای

 شناسي زمیننقشه  ،1  شکل .ندشد انتخاب دهي رسوب

 .دهد مي نشان را منطقه این

 

 
 همگن به هفت منطقه کشور هفت رده های حوضه بندی تقسیم -1شکل 

 

 
 شرقي البرز منطقه شناسي زمین نقشه -2 شکل
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 میاني البرز منطقه شناسي زمین نقشه -3 شکل

 

 در تحقیق مورد های آبخیز حوزه :غربی البرز منطقه

 هضحو دو در مازندران دریای غرب شمال و غرب

 بین از. اند شده واقع ارس و انزلي تاالب-تالش

 مازندران دریای غربدر البرز غربي،  واقع های ایستگاه

 آماری دوره طول دارای ایستگاه 35 ،گیالن استان و

 بررسي برای م بودند کهو شرایط الزمناسب 

 شناسي زمیننقشه  ،0  شکل .ندشد انتخاب دهي رسوب

 .دهد مي نشان را منطقه این

 

 
 يغرب البرز منطقه يشناس نیزم یواحدها نقشه -4 شکل



 015/  کشور يسنج رسوب ستگاهیا یدارا یها خاک در حوضه شیفرسا  نقشه هیته

 در واقع های ایستگاه بین از مرکزی: ایران منطقه

 دوره طول دارای ایستگاه 21 مرکزی ایران منطقه

 دهي رسوب بررسي برای بودند کهو شرایط الزم  آماری

شناسي این منطقه  ، نقشه زمین5شکل  .ندشد انتخاب

  .دهد مي نشان را

 های ایستگاه بین از شمالی: زاگرس منطقه

 و ارومیه حوضه یعني منطقهاین  در واقع سنجي رسوب

 طول دارای ایستگاه جمعا هشت غرب مرزی حوضه

 برای مناسب و شرایط الزم بودند که آماری دوره

، نقشه 9شکل  .ندشد انتخاب دهي رسوب بررسي

 . دهد مي نشان راشناسي این منطقه  زمین

 در منتخب آبخیز های زیرحوزه میانی: زاگرس منطقه

این  در .دارند قرار کرخه و کارون بزرگ آبخیز حوزه دو

 در واقع سنجي رسوب های ایستگاه بین از ،منطقه

 یلویهککه ایالم، ایه استان های آبخیز هزحودر  منطقه

 27 ،لرستانو  بختیاری و چهارمحال بویراحمد، و

و شرایط  آماری دوره طول دارای سنجي رسوب ایستگاه

 .ندشد انتخاب دهي رسوب بررسي برای الزم بودند که

شناسي منطقه زاگرس میاني  ، واحدهای زمین7  شکل

 دهد. را نشان مي

 

 
 مرکزی شناسي منطقه ایران نقشه زمین -5شکل 



 3011، 2، شماره 31جلد   پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز -/  نشریه علمي019

 حوزه دو شامل منطقه این جنوبی: زاگرس منطقه

در منطقه . است سدیج–بندرعباس و مهران–کل آبخیز

 در اغلب هیدرومتری ایستگاههایزاگرس جنوبي، 

 واقع فارس استان در نیز کمي تعداد و هرمزگان استان

 برداری داده ،بوده تاسیس تازه ها ایستگاه اغلب .هستند

 05 این بین از. است شده امانج هاآن در اندکي

 آماری دوره طول دارای ایستگاه 33 فقط ایستگاه

و شرایط  رسوب داده تعداد و سالاز نظر تعداد  مناسب

 مورد منطقه در تحلیل و تجزیه برای که الزم بودند

، واحدهای 1  شکل .ندگرفت قرار استفاده مورد مطالعه

 هد.د شناسي منطقه زاگرس جنوبي را نشان مي زمین

 

 
 شمالي زاگرس منطقه شناسي زمین واحدهای نقشه -6 شکل

 

 
 شناسي منطقه زاگرس میاني نقشه واحدهای زمین -7 شکل



 017/  کشور يسنج رسوب ستگاهیا یدارا یها خاک در حوضه شیفرسا  نقشه هیته

 
 های زاگرس جنوبي شناسي حوضه نقشه واحدهای زمین -8شکل 

 

 و بحث نتایج
های هیدرومتری  های ایستگاه داده پس از بررسي

دوره آماری  طولو اطمینان از  ها در هر یک از حوضه

، تجزیه و تحلیل و شرایط الزم و تعداد داده مناسب

ها  بر اساس روش حد وسط دسته ها صورت گرفت. داده

های منتخب، منحني برای هر یک از ایستگاه

منحني  ،4ترسیم شد. شکل  ایستگاه 331های  سنجه

چای با کد  آغ سنجي رسوب  ایستگاهرسوب سنجه 

نشان عنوان نمونه بها ردر منطقه البرز غربي 34111

 دهد. مي

 

 
 34111چای در منطقه البرز غربي با کد  آغ ایستگاه در منحني سنجه رسوب -9شکل 

 

 نتایج از رسوبي کل بار آوردن دست به برای

 سال در کشور های رودخانه کف بار رسوب گیری اندازه

 کرده، منتشرIWRMC (2114 ) که 19-17 آبي

 بار گیریاندازه هیچ گزارش ینا اساس بر. شد استفاده
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. است نشده انجام مازندران استان هایرودخانه در کف

 در گرفته صورت هایگیریاندازه از بنابراین

 استفاده منظور این برای گیالن استان هایرودخانه

 هفت با درازالت ایستگاه رود پل هایرودخانه. شد

 32 با خرجگیل ایستگاه ناورود گیری، اندازه

 35 با خانه ماشین ایستگاه رود گرگان گیری، دازهان

 سه با شفیع امامزاده ایستگاه مرغک و گیریاندازه

 کف بار میانگین گیری،اندازه 17 با جمعا گیریاندازه

 هایرودخانه برای .آمد دستبه درصد 21 با برابر

 شده انجام گیریاندازه 31 به توجه با ارس حوضه

 با .شد گرفته نظر در کف بار نعنوا به درصد 11 مقدار

 کف بار درصد میانگین مورد، 17 جمعا گیریاندازه

 دستبه درصد 35 با برابر مرکزی ایران منطقه برای

 سیروان حوضه هایرودخانه برای بارکف درصد .آمد

 ارومیه دریاچه حوضه هایرودخانه برای و درصد 35

 کفبار مقدار. شد گرفته نظر در معلق بار درصد 21

 بختیاری، و چهارمحال استان های رودخانه برای

 و پنج ،شش ترتیب به بویراحمد و یلویهککه و لرستان

 در زاگرس جنوبي، .آمد دستبه معلق بار درصد صفر

 ارائه منحني ازلذا  ،نشده انجام بستر بار گیریاندازه

Bahadori Khosroshahi (2132 ) وسیلهبه شده

 نظر در بستر بار عنوانهب معلق بار درصد 21مقدار

 انجام بستر بار گیری اندازه ایالم استان در. شد گرفته

 Bahadori وسیلهبه شده ارائه منحني از و است نشده

Khosroshahi (2132)، 31 نظر در معلق بار درصد 

 شده محاسبه رسوب مقادیر که آنجائي از. شد گرفته

 در، EPM مدل( در Ru) تحویل رسوب ضریب با

 بیش و درصد 311 بررسي مورد هایحوضه از اریبسی

 همکاران و Moradi آمد،مي دستبه درصد 311 از

 مورد را مختلف رسوب تحویل رابطه هفت( 2130)

 3475که در سال  Renfro رابطه و قرارداده ارزیابي

 طریق از حوضه رسوب برآورد برای راارائه شده بود 

( 3) رابطه از مقاله این در. دانستند مناسب مدل

 حوضه مساحت Aکه در آن،  است شده استفاده

 .است مربع مایل برحسب

Log SDR= 1.8768 – 0.14191* log (10A)        (3) 

رسوب مدل  ،یا مشاهده  رسوب ریادمق ،3 جدول

EPM، و  مدل ژهیو شیفرسا ،یا مشاهده ژهیو شیفرسا

 در که گونههمان .دهد يرا نشان م مدل ينسب یخطا

 شیفرسا نقشه رسم یبرا شد، گفته ها روش و دموا

 یها ستگاهیا رسوب یها داده کمک به خاک

. با گرفت قرار استفاده مورد EPM مدل ،يسنج رسوب

مدل چه  یخطا درصدمدل،  نیا جیاستفاده از نتا

عنوان  به برآورد، شیصورت ب و چه به برآورد کمصورت  به

مدل لحاظ حاصل از  جینتا درو  نییتع ياصالح بیضر

 به مشرف زیآبخ یها حوزه شیفرسا نقشه تایشد و نها

 شیفرسا زانیم محاسبه یبرا. شد هیته ها ستگاهیا نیا

 يقبول قابل رسوب آمار یدارا که منطقه هفت در

 زانیاساس م بر کشور شیفرسا يوزن نیانگیم بودند،

. شد محاسبهاز مناطق  کیو مساحت هر  شیفرسا

 میزان و دهي رسوب نگینمیا که داد نشان نتایج

 بر مشرف های حوضه در خاک فرسایش وزني متوسط

 1/1 ترتیب به کشور، در رسوب آمار دارای های ایستگاه

 بیشترین و کمترین. است سال در هکتار در تن 39 و

 تن 0/12 و 4 مقادیر با ترتیب به خاک فرسایش میزان

 و میاني زاگرس مناطق به متعلق سال در هکتار در

 .است جنوبي رسزاگ

 طرح جینتا با طرح نیا از حاصل جینتا سهیمقا

 مقدار تعیین برای که کشور آبخیز های حوزه سیمای

 Landscape) بود شده استفاده EPM مدل از فرسایش

of watersheds، 2117 )نشان را یریگ چشم تفاوت 

 ز،یآبخ یها حوزه یمایس طرح نتایج اساس بر. دهد يم

 کل برای و سال در هکتار در نت 4/9 ویژه فرسایش

 البته. بود شده تعیین تن میلیارد 31/3 معادل کشور

 صحت به نشده، واسنجي مدل نیا اینکه به توجه با

 قیتحق در. داشت اطمینان توان نمي نتایج این

Arabkhedri و( 2114) همکاران و Arabkhedri و 

 وسط حد روش از استفاده با که( 2139) همکاران

 لهیوس به و محاسبه ستگاهیا هر ژهیو رسوب ،ها دسته

 میلیون 151 کشور متوسط ژهیو رسوب انه،یم روش

 یادیز یها تفاوت زین بود شده اعالن سال در تن

 از استفاده لیدل به ها، طرح نیا در. خورد يم چشم به

 51 بر بالغ کشور متوسط ژهیو رسوب انه،یم روش

 .اند شده محاسبه واقع از کمتر درصد
 

 



 014/  کشور يسنج رسوب ستگاهیا یدارا یها خاک در حوضه شیفرسا  نقشه هیته

 گانههفت مناطق در رسوب و فرسایش برآورد نتایج -1جدول 

 رودخانه کد ایستگاه حوضه

  سطح

 حوضه
(km2) 

رسوب 

  یا  مشاهده
(t.ha-1.yr-1) 

 رسوب 

 مدل

(t.ha-1.yr-1( 

 لیتحو

  رسوب

 )درصد(

 ژهیو شیفرسا

یا مشاهده  
)t.ha-1.yr-1( 

  ژهیو شیفرسا

 مدل
(t.ha-1.yr-1) 

 یخطا

  نسبي

 مدل

 ()درصد

ي
رق

 ش
رز

الب
 

03/2 119 فریمان 62001  45/3  21 71/1  49/9  27/21-  

71/0 212 زشک 64019  17/2  24 39/39  41/4  70/11-  

54/1 339 دهبار 64023  33/1  12 10/33  72/4  24/30-  

13/9 311 طرق 64029  15/2  13 09/34  34/4  77/52-  

15/1 39119 کشفرود 64037  15/3  39 14/34  59/9  37/99-  

70/1 39701 کشفرود 64039  19/3  39 42/21  92/9  12/72-  

03/5 051 کارده 64049  31/2  29 73/21  34/1  05/91-  

12/3 311 کارده 64953  11/2  11 09/0  41/9  11/55  

12/9 107 چهچهه 65001  91/2  20 59/21  49/31  92/93-  

17/5 221 الین سو 66001  71/3  24 13/21  19/5  35/73-  

37/0 3250 قوزقان چای 67001  7/3  21 09/31  14/7  47/54-  

12/2 450 درونگر 68005  17/3  20 54/1  73/5  51/11-  

19/2 3500 گرگانرود 12005  1/0  22 10/31  12/23  11/97  

04/1 3770  دوغ 12001  49/3  22 21/2  43/1  74/241  

77/1 032  اوغان 12007  90/2  29 25/30  35/31  77/21-  

37/1 257  چای  هلچ 12013  52/3  21 23/33  01/5  59/53-  

74/2 391 خان محمد زمان 12015  99/3  11 21/4  51/5  03/01-  

14/3 425 خرمالو 12017  19/3  20 92/0  92/7  40/90  

14/4 207  چای  قره 12021  31/0  21 47/13  41/30  11/51-  

23/2 114  زرینگل 12071  94/1  27 31/1  59/2  53/91-  

15/3 032 محمدآباد 12083  3/3  29 31/5  21/0  19/37-  

14/0 314  گرمابدشت 12085  1/3  11 19/30  11/9  92/54-  

02/1 311  زیارت 12043  05/2  12 59/31  99/7  09/27-  

71/5 5111 گرگانرود 12011  53/2  31 34/13  40/31  13/55-  

14/9 3909 سو  قره 12019  09/3  22 03/24  90/9  02/77-  

34/5 7319 رود گرگان 12023  14/2  31 00/24  93/33  59/91-  

22/3 7112 رود گرگان 12025  41/3  37 13/7  15/33  43/93  

57/1 3721 سو  قره 12031  51/1  22 59/2  99/2  43/1  

07/3 31924 رود گرگان 12037  05/3  37 13/1  51/1  31/1-  

91/1 3723 سو  قره 12097  91/1  22 42/2  14/1  12/5  

15/1 39453 اترک 11045  13/1  11 39/33  11/31  31/31-  

25/0 37011 اترک 11047  39/1  11 21/30  21/31  12/21-  

41/2 34221 اترک 11073  31/1  24 33/31  49/31  03/1  

07/3 3294 چناران 11021  17/2  01 14/1  97/9  79/49  

19/7 3513 شیرین دره 11027  01/0  02 91/39  55/31  75/19-  

02/1 33311 سملقان 11035  94/2  12 12/3  03/1  32/517  

ي
یان

ز م
بر

ال
 

40/1 3102 نکاء 13005  01/2  23 15/0  71/31  37/399  

1/3493 نکاء 13013  02/1  92/3  23 31/39  73/7  21/52  

59/3 3259 تجن 13019  22/3  21 11/9  11/5  47/22-  

3/3 2735 تجن 13025  32/3  21 01/5  91/5  31/1  

59/1 0115 تجن 13029  13/3  34 90/31  12/5  09/73-  

1/2 121 کسیلیان 14005  5/3  23 13/4  30/7  13/21-  

7/7 3791 تاالر 14001  17/3  27 12/21  49/1  12/19-  

19/2 012 بابلرود 14011  20/3  27 71/31  54/0  02/57-  

91/9 3510 بابلرود 14017  15/1  22 15/11  19/1  21/17-  

1/1 2105 رطاال 14007  21/3  23 75/11  14/9  21/10-  

15/2 130 اله بند 14021  10/2  27 17/31  97/1  14/39-  



 3011، 2، شماره 31جلد   پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز -/  نشریه علمي041

 گانههفت مناطق در رسوب و فرسایش برآورد نتایج -1جدول ادامه 

 رودخانه کد ایستگاه حوضه
  سطح

 حوضه
(km2) 

رسوب 

  یا  مشاهده
(t.ha-1.yr-1) 

 رسوب 

 مدل

(t.ha-1.yr-1( 

 لیتحو

  رسوب

 درصد()

 ژهیو شیفرسا

یا مشاهده  
)t.ha-1.yr-1( 

  ژهیو شیفرسا

 مدل
(t.ha-1.yr-1) 

 یخطا

  نسبي

 مدل

 )درصد(

 

12/1 3251 الر 15007  39/2  20 71/31  11/4  05/10-  

92/7 219 هراز 15011  73/2  24 92/29  10/4  43/90-  

01/0112 هراز 15017  5/5  47/3  34 73/21  17/31  11/91-  

52/1 0315 هراز 15019  43/3  34 71/2  15/31  39/291  

01/3 3231 نور 15015  97/2  21 53/9  93/33  10/71  

71/1 755 نور 15013  9/2  20 13/1  11/31  11/254  

97/1 10 هریجان 16017  0/0  11 12/2  11/31  41/544  

12/1 343 سرداب رود 16023  71/2  24 71/2  03/4  04/211  

49/3 311 چالوس 16081  01/0  11 54/9  77/30  31/320  

71/1 927 هنسک 16019  1/3  25 31/1  21/5  31/99  

93/0 3579 چالوس 16021  44/3  22 11/23  10/4  32/57-  

03/113 سردابرود 16085  79/1  12/1  27 74/2  31/33  72/111  

4/71 کورکورسر 16011  10/3  9/1  10 05/5  79/3  73/97-  

44/211 آزادرود 16089  1/3  32/2  24 09/0  13/7  41/91  

40/1 771 چشمه کیله 16041  71/3  20 24/39  02/7  05/50-  

01/191 رود شلمان 16061  37/1  17/1  27 77/33  17/3  19/11-  

45/317 رود شلمان 16093  42/1  17/1  13 41/2  34/3  17/91-  

77/3549 پلرود 16055  19/2  74/3  22 13/31  30/1  71/20-  

21/311 سموش 16059  99/1  51/2  12 10/2  43/7  75/217  

77/311 خشکرود 16091  7/1  90/2  12 31/2  25/1  00/271  

11/312 شمرود 16205  52/1  1/1  13 97/3  51/2  04/50  

ي
غرب

رز 
الب

 

31/711  پسیخان 18081  3/1  10/1  20 11/32  51/1  72/72-  

17/002  مرغک 18093  17/2  91/1  11 49/9  27/2  14/97-  

18087 
  هماسول

  رودخان
70/010  00/3  20/3  27 01/5  54/0  07/35-  

51/117  خالکائي 18091  70/3  95/3  27 14/9  33/9  11/0-  

39/53 لمیر 18044  57/3  11/3  19 03/0  19/2  35/15-  

99/19  لوندویل 18047  12/2  11/2  17 02/5  95/7  30/03  

25/75  رودخان  گشت 18061  15/3  07/3  10 32/1  12/0  09/11  

12/223  خالکائي 18065  35/3  13/2  24 41/1  49/7  11/311  

13/217  مرغک 18067  77/3  77/3  24 34/9  31/9  05/3-  

12/325  حویق 18073  20/1  37/3  13 10/31  77/1  50/91-  

15/93 چلوند 18075  7/3  34/3  15 41/0  01/1  93/11-  

31/152 شفارود 18021  70/1  00/3  27 11/31  11/5  09/93-  

17/521 کرگانرود 18029  19/2  2/3  29 31/31  93/0  51/70-  

1/3 251 نیر چای 19051  42/1 11 13/1  17/1  25/7-  

17/1 312119 بالوخلوچای 19053  27/3 21 75/1  52/5  21/07  

01/2 211/270 سو  قره 19067  01/3 23 11/33  13/9  24/02-  

1/3 751215 سو  قره 19065  15/1 31 73/5  72/0  10/37-  

13/2 339359 رود دره 19069  17/1 39 11/30  00/5  21/93-  

91/4 54103 غازان چای 19031  19/3 25 10/11  20/0  40/11-  

10/1 313271 آغ چای 19083  09/3 22 33/37  90/9  34/93-  

ی
کز

مر
ن 

یرا
 ا

71/237 گل گل 21367  10/32  5/5  24 10/00  94/31  20/57-  

94/551 کنگیر 21971  14/1  15/1  25 11/35  01/31  54/32-  

10/19 کلم 21495  52/2  1/5  17 75/9  12/30  35/332  

2/201 آب شیروان 21161  10/1  35/1  24 34/3  19/31  93/132  

34/29115 سیمره 21159  19/2  25/3  35 15/30  11/1  73/01-  



 043/  کشور يسنج رسوب ستگاهیا یدارا یها خاک در حوضه شیفرسا  نقشه هیته

 گانههفت مناطق در رسوب و فرسایش برآورد نتایج -1جدول ادامه 

 رودخانه کد ایستگاه حوضه
  سطح

 حوضه
(km2) 

رسوب 

  یا  مشاهده
(t.ha-1.yr-1) 

 رسوب 

 مدل

(t.ha-1.yr-1( 

 لیتحو

  رسوب

 )درصد(

 ژهیو شیفرسا

یا مشاهده  
)t.ha-1.yr-1( 

  ژهیو شیفرسا

 مدل
(t.ha-1.yr-1) 

  نسبي یخطا

)درصد( مدل  

 

4/2572 آب چناره 21157  39/0  27/3  21 14/21  15/9  19/91-  

12/717 جزمان 21149  39/3  55/2  20 79/0  92/31  33/321  

23/21141 سیمره 21147  70/3  24/3  35 01/33  91/1  14/25-  

14/739 بشار 21203  15/2  22/1  20 93/4  02/31  95/14  

03/115 کبکیان 21211  12/2  11/1  20 53/1  11/32  79/51  

77/2914 بشار 21215  5/9  90/2  21 17/12  21/31  10/51-  

91/0114 ماربر 21223  54/3  19/2  34 14/1  02/32  11/01  

91/3155 شاه مختار 21205  44/7  43/2  21 52/10  95/32  15/91-  

2/14/2 خرسان 21225  29/1  22/2  37 11/34  19/31  55/13-  

11/111 خان میرزا 21431  17/1  99/2  27 11/3  15/4  77/931  

15/147 جونقان 21429  5/3  15/2  20 11/9  50/1  43/10  

11/1411 آباد بهشت 21425  74/1  21/3  34 33/0  07/9  02/57  

00/2355 سولگان 21227  19/1  11/3  23 33/0  11/9  13/50  

41/2347 بازفت 21233  71/31  30/0  23 19/99  73/34  39/71-  

73/4400 کارون 21231  27/1  71/3  37 02/34  07/31  14/09-  

49/911 بیرگان 21419  52/5  2/5  25 11/22  11/21  51/5-  

29/4214 کشکان 21183  11/1  22/2  37 11/22  19/31  72/02-  

91/24219  سیمره 21411  14/3  1/3  30 11/31  24/4  41/21-  

19/9111 کشکان 21177  35/0  0/2  31 17/21  11/31  49/02-  

41/3523 آباد خرم 21175  57/2  5/1  22 94/33  43/35  31/19  

10/740 لشتردوآب ا 21171  57/1  15/3  20 17/2  73/7  12/225  

3/3350 هرود 21169  19/2  21/2  21 11/31  43/4  17/0-  

19/3321 رود مادیان 21181  11/1  10/2  21 10/1  17/1  44/311  

2/511 بادآور 21145  15/1  02/2  29 19/3  13/4  59/510  

41/1921 کشکان 21173  37/0  13/2  34 09/23  39/32  10/01-  

11/132 چولهول 21179  42/0  50/1  20 01/21  75/30  41/27-  

1/1041 تیره 21267  94/2  37/3  21 77/31  15/5  52/57-  

53/101 سرخاب 21289  74/22  2/9  27 45/11  49/22  95/72-  

11/125 سبزه 21281  1/1  07/1  27 47/31  15/32  30/37  

31/2551 ماربره 21279  20/3  43/1  21 17/9  55/0  10/25-  

43/2131 ازنا 21271  14/1  13/1  23 15/3  19/1  95/311  

31/2213 ماربره 21277  9/1  15/1  23 11/2  15/0  91/01  

13/03 کمندان 21273  74/1  70/2  17 39/2  01/7  54/202  

41/14 دره تخت 21275  53/1  93/2  17 11/3  15/7  17/031  

00/1 91 سراب سفید 21257  14/2  15 27/3  29/1  14/551  

21/12 گلرود 21259  15/3  02/2  11 79/2  17/9  11/311  

50/3135 سیالخور 21261  1/1  55/3  21 24/3  70/9  01/022  

30/339 بیاتون 21265  47/1  0/3  12 19/1  17/0  13/02  

ي
مال

 ش
س

گر
زا

 

39/3 211 گزی چهل 21339  50/1  21 35/0  90/32  51/210  

21/3 133 رمشت 21337  2/2  21 95/0  19/7  11/94  

91/3 51 رازآور 21137  91/2  15 97/0  99/7  11/90  

59/1 211 شیالن 21019  15/1  24 35/32  52/31  02/31-  

11/2 2311  ذاب 21005  47/3  23 01/33  11/4  72/37-  

59/2 7391 رود  زرینه 33023  11/3  31 09/30  97/7  49/09-  

57/3 3151 رود سیمینه 33035  00/3  23 54/7  19/9  94/4-  

14/3 3131 رود سیمینه 33037  12/3  34 91/5  45/9  33/20  

55/1 301  کانیرش 34015  10/1  13 74/3  13/4  10/001  



 3011، 2، شماره 31جلد   پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز -/  نشریه علمي042

 گانههفت مناطق در رسوب و فرسایش برآورد نتایج -1جدول ادامه 

 رودخانه کد ایستگاه حوضه
  سطح

 حوضه
(km2) 

رسوب 

  یا  مشاهده
(t.ha-1.yr-1) 

 رسوب 

 مدل

(t.ha-1.yr-1( 

 لیتحو

  رسوب

 )درصد(

 ژهیو شیفرسا

یا مشاهده  
)t.ha-1.yr-1( 

  ژهیو شیفرسا

 مدل
(t.ha-1.yr-1) 

  نسبي یخطا

)درصد( مدل  

10/1 3090 باراندوزچای 35003   70/3  29 01/33  94/9  72/03-  

1/5 3033 شهر چای 35011   31/0  29 42/31  11/35  17/39-  

39/0 3735 نازلو چای 35031   24/2  21 09/31  49/4  15/09-  

10/5 3539  چای  روضه 35039   54/0  24 12/34  11/35  39/21-  

1/2 3511  زوال چای 36001   51/2  20 92/4  75/31  75/33  

77/5 3911  چای  دیرعلي 36005   17/3  12 41/37  10/5  01/97-  

س 
گر

زا
م

ي
یان

 

 

92/311 لوارک 41163  93/1  01/2  12 11/33  75/7  02/13-  

44/13 نارون 41161  15/32  11/1  11 01/12  47/7  09/75-  

41/54 نجارکال 41159  10/4  14/2  15 11/29  29/1  21/91-  

34/015 رودک 41117  12/4  52/2  29 51/15  94/4  71/72-  

95/210 سولقان 41109  94/2  21/2  24 23/4  94/7  51/39-  

74/720 سیرا 41101  71/7  34/2  20 19/13  32/4  17/73-  

71/151 ده صومعه 41095  15/1  74/3  27 27/30  91/9  50/51-  

34/331 باراجین 41219  57/2  42/3  12 14/1  11/9  11/25-  

54/3411 قروه 41073  44/1  47/1  23 99/0  92/0  19/1-  

77/41 قروه 41063  51/1  10/2  12 15/33  17/1  71/34-  

19/2094 آبگرم 41067  15/1  00/3  23 19/30  19/9  10/51-  

41/0103 رحیم آباد 41071  93/2  19/3  34 71/31  39/7  10/01-  

3/394 یلفان 41035  12/3  11/3  11 19/9  27/9  01/1  

27/125 سراب هنده 41009  91/3  59/3  20 13/7  51/9  21/7-  

5/3131 رازین 41059  25/2  35/3  23 04/31  01/5  79/07-  

5/2175 جالیر 41055  49/0  00/3  21 71/20  21/7  15/71-  

34/593 عرب حاجي 41079  54/1  54/3  25 11/2  19/9  49/372  

20/1 3041 رود زاینده 42003  41/3  22 14/17  11/4  41/75-  

51/1 3571 اسکندری 42005  11/3  22 02/2  91/0  14/41  

11/1 213 سمندگان 42047  35/3  24 12/3  49/1  11/211  

71/515 جمال بیک 43013  20/3  97/1  25 41/0  91/30  77/347  

5/9307 دشتبال 43035  49/1  47/1  31 12/5  14/5  12/3  

23/9 534 اسفراین 47059  32/3  29 29/20  13/0  21/12-  

03/2319 جعفر مشهدی 47069  44/1  90/1  23 71/0  15/1  52/15-  

41/77 صنوبر 47071  57/5  15/3  10 92/39  00/5  27/97-  

15/3 215 پل بافت 44001  71/3  21 11/0  19/9  91/13  

12/0 415 بافت سلطاني 44003  21/3  20 41/39  32/5  79/94-  

19/0 911 میدان 44111  52/3  25 77/37  11/9  74/95-  

ي
نوب

 ج
س

گر
زا

 

25/411 رودبال 26005  11/2  04/3  20 10/4  23/9  14/19-  

19/1154  رودبال 26007  12/3  24/3  21 34/5  05/9  21/20  

19/4473  درودی 26013  00/3  75/1  37 59/1  03/0  01/01-  

5/751  رودبال 26023  01/1  20/3  20 71/3  37/5  05/341  

59/114 آباد حاجي 26201  23/3  33/3  20 17/5  92/0  11/1-  

32/3113  جاماش 27003  19/32  11/3  21 70/55  71/5  91/14-  

25/9319  رودان 27011  742/1  14/1  31 14/0  40/0  51/32  

19/3 31120  میناب 27017  17/1  37 19/33  32/5  73/51-  

7/31222  میناب 27019  15/1  11/3  37 49/34  32/1  12/54-  

1/7 3701 شمیل 27023  1/3  22 07/12  50/0  12/19-  

00/997 مازابي 28011  91/32  14/3  25 31/53  59/5  31/14-  

59/3240 گرو 28013  10/33  14/3  22 01/51  45/0  31/41-  

34/9217  جگین 28017  97/32  12/1  31 01/71  55/0  50/41-  



 041/  کشور يسنج رسوب ستگاهیا یدارا یها خاک در حوضه شیفرسا  نقشه هیته

 EPMنتایج با آن مقایسه و کشور هفتگانه مناطق در ای مشاهده رسوب و فرسایش وزني میانگین -2جدول 

 منطقه ردیف
 مساحت

(ha) 
 رسوب

(t.ha-1.y-1) 
 فرسایش

(t.ha-1.y-1) 

رسوب مدل 
EPM 

(t.ha-1.y-1) 

فرسایش مدل 
EPM 

(t.ha-1.y-1) 

 9/7 9/1 1/33 1/1 3/2700125 البرز شرقي 3

 5/7 2/9 9/35 2/1 1/3939124 البرز میاني 2

 3/9 4/1 1/31 2/1 1/745310 البرز غربي 1

 9/5 3/1 9/31 2/1 2/3072114 ایران مرکزی 0

 0/5 3/1 1/31 4/2 9/3194229 زاگرس شمالي 5

 3/4 4/0 1/4 1/2 1/1141011 زاگرس میاني 9

 1/4 2/0 0/12 2/5 3/2441753 رس جنوبيزاگ 7

 1/1 1/0 1/39 1/1 میانگین وزني کشور

 

 
 يانیالبرز م در منطقه ژهیو شیفرسا نقشه -11 شکل  يالبرز شرق در منطقه ژهیو شیفرسا نقشه -11 شکل

 

 
 ایران مرکزی نطقهفرسایش ویژه در م نقشه -13شکل    البرز غربي فرسایش ویژه در منطقه نقشه -12شکل  

 

 شود، مي مالحظه 31 شکل در که گونه همان

 در هکتار در تن 31 تا پنج شرقي البرز منطقه بیشتر

 هایایستگاه ،33 شکل اساس بر. دارند فرسایش سال

 پراکندگي دارای میاني البرز منطقه در سنجيرسوب

 این در فرسایش کم مقادیر همچنین،. هستند خوبي

 شکل) غربي البرز منطقه در. هده استقابل مشا منطقه

 در تن 21 تا 35 محدوده در عمدتا ویژه فرسایش( 32

 هایقسمت ،31 شکل اساس بر. است سال در هکتار

 بیشترین دارای مرکزی ایران منطقه شمالي

 تا پنج محدوده و هستند سنجيرسوب هایایستگاه

 را فرسایش میزان بیشترین سال، در هکتار در تن 31

 منطقه در ویژه فرسایش. است داده اختصاص خود به



 3011، 2، شماره 31جلد   پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز -/  نشریه علمي040

 ،بوده کم محدوده در( 30 شکل) شمالي زاگرس

. دارد قرار منطقه باالیي بخش در ها ایستگاه پراکندگي

 کمتر میاني زاگرس در ویژه فرسایش ،35 شکل طبق

 جنوبي زاگرس منطقه. است هکتار در تن 21 تا 35 از

 و است کمي يسنج رسوب های ایستگاه تعداد دارای

 نشان را منطقه این ویژه فرسایش نقشه 39 شکل

 .دهد مي

 

 
 یانیزاگرس م در منطقه ژهیو شیفرسا نقشه -15 شکل یزاگرس شمال در منطقه ژهیو شیفرسا نقشه -14 شکل

  
 

       
 يزاگرس جنوب در منطقه ژهیو شیفرسا نقشه -16 شکل

 

 گیرینتیجه
 نشان 2 و 3 های جدول در آمده دست به نتایج

 های حوضه در خاک فرسایش متوسط که دهند مي

 1/33 شرقي البرز منطقه در رسوبسنجي آمار دارای

 2/2 حداقل بین مقدار این و بوده سال در هکتار در تن

 بین در سال در هکتار در تن 5/12 حداکثر تا

 منطقه در خاک فرسایش متوسط. باشد مي ها ایستگاه

 بین و بوده سال در هکتار در تن 3569 میاني البرز

 در سال در هکتار در تن 4/21 حداکثر تا 3/2 حداقل

 خاک فرسایش متوسط. است متفاوت ها ایستگاه بین

 بوده سال در هکتار در تن 9/35 غربي البرز منطقه در

 بین در سال در هکتار در تن 5/11 تا 3/1 بین و

 در خاک فرسایش متوسط. شود مي مالحظه ها ایستگاه

 و بوده سال در هکتار در تن 9/31 مرکزی ایران منطقه
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 سال در هکتار در تن 5/17 حداکثر تا 1/3 حداقل بین

 فرسایش متوسط. است متفاوت ها ایستگاه بین در

 در هکتار در تن 1/31 شمالي زاگرس منطقه در خاک

 در سال در هکتار در تن 2/34 تا 1/3 بین و بوده سال

 خاک فرسایش متوسط. است متفاوت ها ایستگاه بین

 و بوده سال در هکتار در تن 4 میاني زاگرس منطقه در

 سال در هکتار در تن 0/10 حداکثر تا 2/3 حداقل بین

 فرسایش متوسط. است متفاوت ها ایستگاه بین در

 در هکتار در تن 0/12 جنوبي زاگرس منطقه در خاک

 در سال در هکتار در تن 0/71 تا 0/0 بین و بوده سال

 نتایج به توجه با. شود مي مالحظه ها ایستگاه بین

 فرسایش متوسط میزان بیشترین و کمترین ،2 جدول

 به سال در هکتار در تن 0/12 و 4 مقادیر با خاک

 زاگرس و میاني زاگرس مناطق به مربوط ترتیب

 همه در خاک فرسایش وزني متوسط. است جنوبي

 سال در کتاره در تن 39 کشور شده مطالعه مناطق

 هکتار میلیون 325 به عدد این چنانچه. است

 میزان شود، داده تعمیم کشور آبخیز های حوزه

 .شود مي برآورد تن میلیارد دو کشور آبي فرسایش

 در بیشتر دقت و طرح این نتایج ارتقای برای

 های ایستگاه شبکه شودتا مي پیشنهاد نتایج،

 های داده وجود. شود داده سامان کشور سنجي رسوب

 تحویل ضریب. افزاید مي نتایج دقت بر مناسب کف بار

 فرسایش میزان محاسبه در مهمي بسیار عامل رسوب

 این محاسبه خصوص در هایي طرح تا است الزم. است

 اجرا مورد به مختلف های حوضه در و تعریف ضریب

 .شود گذاشته

 

 سپاسگزاری
 جمهوری ریاست فناوری و علمي محترم معاونت از

 پژوهشکده از و طرح اجرای اعتبار تامین جهت به

 طرح تصویب دلیل به آبخیزداری و خاک حفاظت

 و تشکر طرح، اجرای امکانات تهیه و تحقیقاتي

 .شود مي قدرداني
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