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 دهیچک

فرسایش و رسوب در کشور با کارفرمایي ادارات کل منابع   مطالعات صورت گرفته در زمینه بیشترکه  با توجه به این

صورت گرفته  MPSIACکمي  های مطالعاتي و اجرایي و با استفاده از مدل نیمه طبیعي استاني و پیمانکاری شرکت

در   MPSIACمدلفاده از رسوب با استو  مطالعات فرسایش نتایج حاصل از بررسي پژوهش این در ،بنابراین ،است

آبخیز استان   حوزه 7۷گذشته   طي حدود سه دهه که نتایج نشان داداستان آذربایجان غربي مد نظر قرار گرفت.   گستره

رسوب مورد مطالعه قرار گرفته و  از نظر فرسایش MPSIACکیلومتر مربع با استفاده از روش  1444با وسعت تقریبي 

و  ۳4/4۷، 15/4۳میانگین فرسایشي معادل  ترتیب بههای شمالي، مرکزی و جنوبي استان  که برای بخشطوری به ،است

تن در هکتار در سال برآورد  41/۷و  ۷1/5، ۳1/5مقادیر  ترتیب بهتن در هکتار در سال و میانگین مقدار رسوب  51/45

های آبخیز  شناسي به فرسایش در حوزه سنگترِ مقاومت واحدهای  شده است. این در حالي است که با بررسي جزئي

عامل مورد توجه در روش  نهدو عامل مهم دیگر از قبیل پوشش گیاهي و نوع کاربری از بین  ،مورد مطالعه و همچنین

MPSIACهای بزرگ در این مدل  عنوان یکي از ضعف به ،دهد. از طرفي ، اعتماد به نتایج منتج از این روش را کاهش مي

عنوان یکي از  ها فرسایش ویژه نیز به از طریق آن ،ویژه و نسبت تحویل رسوب مورد تخمین قرار گرفته ابتدا رسوب

گیرد که نتایج را بیش از پیش دچار تردید  رسوب مورد برآورد قرار ميو  های مهم در مدیریت فرسایش مندینیاز

ها، مراتع و آبخیزداری کشور  سازمان جنگل که شود ، پیشنهاد مينوان یکي از نتایج کليعبهکند. بر همین اساس  مي

در  ،در برآورد فرسایش کمدست ،MPSIACجای مدل  بهرا  RUSLE ویژه مدل به USLE  های خانواده استفاده از مدل

 و اجرای این مهم نیز از سوی ادارات کل منابع طبیعي استاني جدی گرفته شود. کندشرح خدمات مربوطه جایگزین 

 

، مدیریت فرسایش و رسوب، و اجرایي مطالعاتي  ، حفاظت خاک، شرکتکل منابع طبیعي هادار کلیدی:های  واژه
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به  4تبدیل فرسایش طبیعي خاک به منجراست که 

؛ Arabkhedri ،2441)شود  مي 2فرسایش تشدیدی

Najafi  ،بر عالوهفرسایش خاک  (.2447و همکاران

غذایي   ای، امنیت  منطقه  ایجاد اثرات درون و برون

که بر طوری به ،سازد جوامع را نیز با خطر مواجه مي

اساس برآوردهای صورت گرفته در مقیاس جهاني 

میلیارد تن خاک حاصلخیز اراضي  2۳ساالنه بیش از 

شود و این به معني از بین  زراعي از دسترس خارج مي

نیم قرن آینده  های جهان طي درصد از خاک 25رفتن 

(. کشور ایران نیز Najafi ،2441و Sadeghi ) باشد مي

مستثنا از این وضعیت نبوده است و افزایش جمعیت و 

جانبه در  گرایش شدید کشور به رشد و پیشرفت همه

لحاظ  با وجودهای توسعه  قالب اسناد و برنامه

محیطي و حفاظتي سبب تشدید  های زیست مراقبت

(. بر Najafi ،2441فرسایش خاک در آن شده است )

آبي یکي از مهمترین انواع فرسایش  ،همین اساس

فرسایش در ایران است که هر چند سطحي در حدود 

میلیون هکتار را تحت تاثیر مستقیم قرار داده  ۳5

اما میزان فرسایش و تولید رسوب در سطح  ،است

 های آبخیز فارغ از برخي مطالعات متفرقه و با حوزه

ای در مقیاس ملي مورد بررسي  ارزش، در قالب مطالعه

نگرفته است و عدد متقني از میانگین فرسایش و  قرار

رسوب و حتي حد مجاز فرسایش خاک در کشور 

 ،Najafiو Sadeghi  ؛Najafi ،2441وجود ندارد )

 از (. آگاهي2447و همکاران،  Sadeghi؛ 2441

های آبخیز و تعیین  وضعیت فرسایش و رسوب در حوزه

کاری از های مهم تولید رسوب در قالب واحدهای  پهنه

ملزومات اتخاذ راهبردهای حفاظتي و مدیریتي برای 

های آبخیز است  مدیریت فرسایش و رسوب در حوزه

(Abdillahi  ،؛ 2441و همکارانSadeghi  وNajafi ،

های  (. هر چند برای نیل به هدف فوق روش2441

های فرسایشي،  ها و پالت مختلفي چون استفاده از میخ

ها، استفاده از  حوضهسوب از زیرپایش و ارزیابي تولید ر

های هوایي و  گیری از طریق عکس ها، اندازه سنج نیمرخ

های میانگین،  ای، استفاده از مدل تصاویر ماهواره

های اخیر  توزیعي یا تجربي و کیفي و در سال

ها  نگاری رسوب وجود دارد و برخي از این روش انگشت

                                                             
1
 Normal soil erosion 

2
 Accelerated soil erosion 

ترکیب با یکدیگر اطالعات بسیار دقیق و قابل  در

اتکایي از میزان فرسایش و رسوب و منشأ رسوبات و 

های  اما محدودیت ،کنند های مربوطه ارائه مي شدت

مالي، امکانات، زمان مورد نیاز و متخصصین مجرب و 

تعادلي بین فائق   شود تا در نقطه در دسترس سبب مي

و دقت قابل قبول  های ذکر شده آمدن بر محدودیت

ها مورد انتخاب قرار  یکي از روش ،حاصل از مطالعات

 Collins؛ Daneshvar ،244۳و  Bagherzadehگیرد )

؛ Ahmadi ،2441و  Hakimkhani؛ Walling ،2441و 

Najafi  وSadeghi، 244۳ ؛Noori  ،؛ 2441و همکاران

Sadeghi  ،؛ 2447و همکارانSadeghi  ،و همکاران

و (. بر همین اساس و در مطالعات فرسایش 2441

های آبخیز که از سوی اداره کل منابع  رسوب حوزه

عنوان کارفرما و یکي از  طبیعي مراکز استاني به

ها، مراتع و آبخیزداری  ی سازمان جنگل واحدهای تابعه

استفاده  ،شد های مطالعاتي واگذار مي کشور به شرکت

رای برآورد فرسایش و رسوب در ب MPSIACاز مدل 

های آبخیز در شرح وظایف مد نظر قرار  سطح حوزه

گرفت. هر چند حدود دو سال است که این مدل  مي

جایگزین شده  USLEدر بخش شرح وظایف با مدل 

های دخیل در این  طرف که رسد اما به نظر مي ،است

در  MPSIACمطالعات همچنان به استفاده از مدل 

برآورد فرسایش و رسوب در چنین مطالعاتي ادامه 

 ،هدف از این مقاله ،فوق  دهند. با عنایت به مقدمه مي

بررسي نتایج مطالعات برآورد فرسایش و رسوب صورت 

های طرف قرارداد با اداره کل  شرکت وسیلهبهگرفته 

تا ابتدا  استمنابع طبیعي در استان آذربایجان غربي 

 هوضعیت فرسایش و رسوب در گستراندازی از چشم

 ،استان مبتني بر مطالعات مذکور حاصل شود. سپس

کار رفته در تولید  های به آزمایي توانایي روش راستي

ها و نتایج قابل اتکا مد نظر خواهد بود و در پایان  داده

ها و پیشنهادات حاصل از این بررسي ارائه  رهیافت

 خواهد شد.

 

 واد و روشم

استان آذربایجان غربي با : مورد مطالعهی  منطقه

تا  11° 4۳ˊمربع در محدوده  کیلومتر ۳7142وسعت 

  عرض ۳1° 1۷ˊ تا ۳5° 51ˊشرقي و   طول °17 2۳ˊ

غرب ایران واقع شده است. این   شمالي در شمال



 41/  . . .سه دهه  يو رسوب ط شیحاصل از مطالعات فرسا جینتا لیتحل

 
 

مختار نخجوان و  استان از شمال به جمهوری خود

شرقي و از   کشور ترکیه و از شرق به استان آذربایجان

های  جنوب به استان کردستان و از غرب به کشور

شود. استان آذربایجان غربي  ترکیه و عراق محدود مي

از نظر اقلیمي جزء مناطق سرد و کوهستاني کشور 

ی کمتری  شود و میانگین دمای ساالنه محسوب مي

 یها دهاساس دا برمناطق کشور دارد.  بیشترنسبت به 

خوی،  ،سینوپتیک ارومیه یاه گاهستیا مدت ی بلندآمار

 مختلف نقاط در میانگین دمای ساالنه مهاباد و ماکو

 ۷/44تا  1/1 که ازطوری به ،باشد مي متفاوت استان

 ریمهاباد متغ ترتیب برای ماکو و به گرادسانتيدرجه 

 .است

 

 

 استان يجنوب و یمرکز ،يشمال بخش سه و رانیا در يغرب جانیآذربا استان تیموقع -1 شکل

 
ها و مطالعات  در این مقاله تمام گزارش: روش تحقیق

صورت گرفته در برآورد فرسایش و رسوب در 

 4۳72های  جغرافیای استان آذربایجان غربي بین سال

صورت گرفته از سوی معاونت با همکاری  4۳11تا 

اداره کل منابع طبیعي استان از جهت در  یآبخیزدار

مورد بررسي و  ها دسترس قرار دادن اطالعات و گزارش

  تحلیل قرار گرفت.

 

 نتایج و بحث

نشان داده شده  4طور که در شکل و جدول  همان

بندی در  استان آذربایجان غربي قابلیت تقسیم ،است

سه بخش شمالي، مرکزی و جنوبي را دارد که از کل 

ترتیب  بهشهرستان  44و  دو، شششهرستان آن،  47

گیرند.  های شمالي، مرکزی و جنوبي قرار مي در بخش

در استان مطالعه شده آبخیز   حوزه 471مجموع از  در
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تعداد دقیق آبخیزهایي که از نظر فرسایش و رسوب و 

مورد بررسي قرار  MPSIACبا استفاده از روش متداول 

های تولید  مشخص نیست. با این وجود، داده ،اند گرفته

 7۷شده در مورد میانگین فرسایش و رسوب تنها 

طور میانگین بهآبخیز در دسترس قرار دارد که   حوزه

های آبخیز استان آذربایجان  درصد از سطح حوزه 44

شود و سایر مطالعات یا منجر به  غربي را شامل مي

  که صرفا به ارائه گزارش مشخصي نشده و یا این  ارائه

طور که در  گزارش کیفي بسنده شده است. همان

بر اساس اعداد ارائه شده در  ،مشخص است 2جدول 

های شمالي، مرکزی و  برآوردهای صورت گرفته، بخش

فرسایش معادل مقدار میانگین  ترتیب بهبي استان جنو

تن در هکتار در سال را  51/45و  ۳4/4۷، 15/4۳

دهند و برای میانگین مقدار رسوب نیز  نشان مي

تن در هکتار در  41/۷و  ۷1/5، ۳1/5مقادیر  ترتیب به

 کمترینین و بیشتر ،سال برآورد شده است. همچنین

با  ترتیب به ،مقدار فرسایش و رسوب برآورده شده

تن در هکتار در  21/4و  44/1۷ ،17/4، ۳4/7۳مقادیر 

های آبخیز راژان سیلوانا  متعلق به حوزه ترتیب بهسال 

از بخش مرکزی و پروانه مشرف اشنویه از بخش 

. برای تطبیق نتایج مربوط به اعداد استجنوبي استان 

های  شناسي حوزه فرسایش و رسوب با واحدهای سنگ

 لعه شده، مطابق با روش ارائه شده از سوی آبخیز مطا

Peyrowan وShariat 20afari ، (244۳)  اقدام به

شناسي نسبت به  مقاومت واحدهای سنگ تعیین میزان

شد و  فیمقاوم، متوسط و ضع  در سه طبقهفرسایش 

مساحت تقریبي تحت پوشش برای هر طبقه در 

های آبخیز مطالعه شده در هر شهرستان محاسبه  حوزه

بر اساس جدول  ارائه شده است. ۳که در جدول  شد

در هر سه بخش شمالي، مرکزی و جنوبي استان،  ،۳

شناسي با مقاومت متوسط بیشترین  واحدهای سنگ

 15، 1۷با  تیبتر بهسطح را در آبخیزهای مطالعه شده 

اند. این در حالي  درصد به خود اختصاص داده 54و 

هر بخش  ترتیب بهاست که با احتساب سطح مربوطه، 

هکتار با مقاومت  442744و  24144، 74144شامل 

 ،متوسط نسبت به فرسایش خواهد بود. از طرفي

شناسي با مقاومت ضعیف نسبت به  واحدهای سنگ

درصد از آبخیزهای مطالعه  21و  21، ۳7فرسایش 

های شمالي، مرکزی و جنوبي  در بخش ترتیب بهشده 

معادل  ترتیب بهدهند که  را به خود اختصاص مي

هکتار  11۳44و  4۳۷44، 57144مساحتي بالغ بر 

 يلیحلدر تباشد. مجموع این اعداد  برای هر بخش مي

 ز،یآبخ یها چون سطح حوزه يساده و فارغ از مباحث

 یواحدها يکینزد ای یرسوب و دور لینسبت تحو

به نوعي این  زیآبخ يمربوطه به خروج يشناس سنگ

میزان فرسایش و تولید  تاکند  انتظار را ایجاد مي

ین مقدار را داشته باشد بیشتررسوب در بخش جنوبي 

های بعدی قرار  رتبه های شمالي و مرکزی در و بخش

 2طور که قبال با استفاده از جدول  اما همان گیرند.

 ،MPSIACذکر شد، نتایج برآوردها با استفاده از مدل 

تن  ۳4/4۷ین میزان فرسایش با مقدار میانگین بیشتر

دهد و بخش  در هکتار را برای بخش مرکزی نشان مي

 15/4۳و  51/45با مقادیر  ترتیب بهجنوبي و شمالي 

گیرند.  های بعدی قرار مي تن در هکتار در رتبه

برآوردهای صورت  ،شود طور که مالحظه مي همان

که مبنای مطالعات  MPSIACگرفته بر اساس روش 

های مطالعاتي از سوی اداره کل  واگذار شده به شرکت

 کمدست ،منابع طبیعي استان آذربایجان غربي است

فرسایش،  لها در مقاب ایسه با مقاومت سنگدر مقام مق

منجر به نتایجي متناقض و تقریبا برعکس شده است. 

در مورد رسوب برآورد شده نیز هر چند بخش جنوبي 

نخست قرار دارد   تن در هکتار در سال در رتبه 41/۷با 

در  ۳1/5و  ۷1/5و بخش مرکزی و شمالي با مقادیر 

اما دو نکته حائز اهمیت  ،های بعدی قرار دارند رتبه

و میانگین سطوح  ۳که با توجه به جدول  است. اول این

های  شناسي با مقاومت تحت پوشش واحدهای سنگ

بخش شمالي یا   رسوب ویژه ،رود متفاوت، انتظار مي

، بخش کمدستین مقدار باشد و یا بیشترجنوبي 

 ،آخر را داشته باشد همرکزی در این زمینه رتب

نتایج برآورد رسوب ویژه با استفاده از مدل که درحالي

دهد. این امر با مد  مربوطه، چنین امری را نشان نمي

نظر قرار دادن دو عامل نوع کاربری و وضعیت مراتع 

عنوان عواملي مهم  های آبخیز مورد مطالعه به در حوزه

نیز قابل تایید  MPSIACی مدل  از عوامل نه گانه

 است.
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 ي، ایرانغرب جانیاستان آذربا مختلف یها بخش های آبخیز و موارد دارای مطالعات فرسایش و رسوب در تعداد حوزه -1جدول 

 شهرستان بخش
 يکمصورت  مطالعه شده به یزهایآبخ مساحت مطالعه شده زیآبخ یها حوزه تعداد

 *کل از درصد )هکتار( يمک يفیک کل

 يشمال

 5/7 44۳15 2 1 ۷ پلدشت

 4/21 112۷5 1 1 4۷ چالدران

 1/44 44242 ۳ 4 ۳ پارهیچا

 ۷/۷ 21111 ۷ 1 41 یخو

 5/41 47412 2 2 1 شوط

 1/41 ۳1215 5 4 ۷ ماکو

 یمرکز
 5/۳ 411۷7 5 45 24 هیاروم

 7/44 211۷1 1 44 41 سلماس

 يجنوب

 5/41 2412۳ ۷ ۷ 42 هیاشنو

 4/44 25۳41 ۳ 7 44 بوکان

 1/44 22514 1 7 44 رانشهریپ

 ۷/22 11417 ۷ 7 4۳ تکاب

 4/1 5745 1 5 1 سردشت

 4/4۳ 21217 5 5 44 دژ نیشاه

 1/1 224۳۳ 5 1 4۳ مهاباد

 5/۳ 7۷42 2 1 44 اندوآبیم

 2/41 241۷4 ۳ 1 7 نقده

 14111۷ 7۳ 445 471 مجموع
 استان کل از درصد

44 

 .باشد يدرصد از کل سطح شهرستان مد نظر م *

 

های آبخیز مطالعه شده در بخش  که حوزهطوری به

درصد مراتع خوب و وضعیت  51مرکزی با 

ها،  تر نسبت به سایر بخش شناسي مقاوم سنگ

ویژه آن هم با  بدوم تولید رسو  قرارگیری آن در رتبه

عددی نزدیک به عدد رسوب ویژه در بخش شمالي را 

حائز اهمیت دوم این که   سازد. نکته با تردید مواجه مي

ابتدا رسوب ویژه تخمین زده  MPSIACدر روش 

آبخیز   با استفاده از مساحت حوزه ،سپس ،شود مي

مورد مطالعه و بافت خاک، نسبت تحویل رسوب 

تخمین و با استفاده از اعداد حاصل، فرسایش ویژه 

با استفاده از روشي  ،عبارت دیگر شود. به محاسبه مي

معکوس، از رسوب ویژه و نسبت تحویل رسوب که هر 

 مقداردو اعدادی تخمیني در این مدل هستند 

 ،یش ویژه که خود نیز عددی تخمیني خواهد بودفرسا

یند ذکر شده و ا. پرواضح است که با فرشودمحاسبه مي

دست آمدن نتایج عنایت به روح کارشناسي مدل، به

یابد  شدت افزایش مي به کمترمتناقض یا دارای اعتماد 

( و مخالف 2441همکاران )و Noori که موافق با نتایج 

 ( و 2442همکاران )و  Heshmatiبا نتایج و تاکیدات 

Abdullah( 2447و همکاران )الزم به ذکر است است .

مطالعات موفق در استفاده از مدل  بیشترکه 

MPSIAC  در برآورد فرسایش و رسوب، معطوف به

و  Haregeweynباشد ) خشک مي مناطق خشک و نیمه

؛ 2442و همکاران،  Heshmati ؛2445همکاران، 

Safamanesh  ،؛ 244۷و همکارانTajgardan  و

( و کاربرد آن در مناطقي غیر از 2441همکاران، 

هایي از قبیل عدم  خشک چالش مناطق خشک و نیمه

که  طوری قطعیت در نتایج را به همراه داشته است به

( در بخشي از 2441ن )و همکارا Noori  در مطالعه

 144بیش از  هاستان لرستان با بارندگي ساالن

درصد در نتایج  ۳1قطعیتي برابر با   متر، عدم میلي

گزارش شده است. MPSIACحاصل از کاربرد مدل 
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 ربایجان غربيدر آذ MPSIACهای آبخیز مطالعه شده به روش  در حوزه (تن در هکتار در سال)مقادیر برآوردی فرسایش و رسوب  -۲جدول 

 رسوب شیفرسا زیآبخ  حوزه شهرستان بخش رسوب شیفرسا زیآبخ  حوزه شهرستان بخش

 يشمال

 پلدشت
 1۷/5 ۷5/41 يدَرَس نچهیا

 يجنوب

 هیاشنو

 ۳2/1 44/1 خانیش

 ۷1/2 - عثمان خیش ۷5/1 12/52 یکند قوچ -یندک حسن

 چالدران

 11/۳ ۳4/1 الیگندو 17/4 7۷/2 يتپس ترک

 1۳/2 15/1 سرخ يکان 1۷/1 1۳/42 شادلو

 75/2 7۷/5 صدر خان

 بوکان

 41/7 15/41 قروچاه

 5۷/4 4۳/1 کند يعل ۷5/4 21/۳ یدکن عباس

 11/2 27/2 يبه گل ۷1/4 52/2 مجنون

 ۳4/1 - یکند سایکل

 رانشهریپ

 ۷7/2 75/27 بندره

 75/۷ 21/41 خیش هیدا 5۳/5 17/7 ماکو سد به مشرف

 42/2 51/1 نییپا یيگدا بیس 14/5 ۷4/41 دانیم

 پارهیاچ

 14/1 ۷1/7 لوهیس 4۳/44 - یآجا

 ۷1/1 44/42 نیب گرده 14/5 14/4۳ بهستان

 ۷۳/1 44/41 ریچ

 تکاب

 11/5 15/41 آغاج بولقون

 یوخ

 11/7 14/25 چکلویچ ۳4/44 2۳/۳۳ پوش الیبو

 75/1 24/22 شوران زره 44/1 ۷4/5 شیمیتار

 77/2* 17/4* شاه عرب 1/7۷2* ۳1/24* انمرد خاک

 4۷/1 71/41 قرخلو 5۳/7 17/41 نیمخ

 24/5 ۳1/24 قوجه 44/1 4۷/1 دانیم

 ۷1/۳ 14/44 آلمالو هندوان

 سردشت

 ۳7/7 - بصره

 وطش
 71/5 24/1 توشیب ۷۳/1 ۷5/4۳ کندال

 75/۷ 21/41 مهیوبریش ۷2/2 47/1 یکند لیاسماع مرگن

 ماکو

 ۷1/1 - نستان 45/2 1۷/2 آداغان

 ۷4/۳ 25/5 عجم بابور

 دژ نیشاه

 1۳/7 ۷2/41 نچهیا

 41/5 21/45 یکند يب يب 44/7 11/41 تپه قره

 44/41 ۷1/2۷ صفاخانه 1۷/۳ ۷4/14 هندور

 12/7 ۷4/41 تپه قره 12/1 ۷5/44 خلقانی

 71/1 1۳/41 زیکهر ۳1/5 15/4۳ نیانگیم

 یمرکز

 هیاروم

 21/4 17/4 لوانایس راژان

 مهاباد

 4۷/1 4۳/41 طاسیب

 21/7 11/41 لوجه تکان 44/7 ۳۷/۳4 يقوشچ

 15/7 14/45 دهبکر 14/۷* 14/4* مقاتل

 41/2 7۷/1 کوتر ۷7/۷ - رداوودیم

 25/2 14/1 یکند وسفی 24/1 57/7 نوشان

 سلماس

 74/۳ ۳7/24 خورخورا
 اندوآبیم

 7۷/1 ۷4/4۳ يزارنج

 ۷1/2 7۳/1 یکند اریعل 14/1 54/21 شوانید

 ۳4/5 14/41 شناتال

 نقده

 17/۳ 25/7 فانیخل

 12/4 54/2 آباد يعل ۳1/1 44/1 کتابان

 51/1 22/41 قارنا ۷1/5 ۳4/4۷ نیانگیم

 هیاشنو يجنوب

 17/4 71/1 شکاک زیکهر 44/1۷ ۳4/7۳ هیاشنو مشرف پروانه

 41/۷ 51/45 نیانگیم 5۷/1 71/2۷ چپرآباد

  - ۳1/41 يکان سَه
 وارد نشده است. نیانگیدر محاسبات م ،بودن مغشوش احتمال لیدل به اعداد *
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بسیار مهم دیگری که در استفاده از روش  هنکت

MPSIAC  عنوان  رسوب بهدر مطالعات فرسایش و

همیشه مورد غفلت واقع  ،روشي معمول و محبوب

شده عدم توجه به برخي اصول حاکم بر مفهوم 

کلي در  طور حفاظت آب و خاک و آبخیزداری است. به

آبخیزداری و حفاظت خاک، اصل بر این است که 

ذرات خاک تا حد امکان تبدیل به رسوب نشده و از 

اول   در مرحله ،بنابراینجا نشوند.  بهمحل اصلي خود جا

توجه به فرسایش خاک و طبعا برآورد دقیق آن بسیار 

یابد. طبیعي است که برآوردها و  اهمیت مي

های دقیق منجر به پیشنهاد و اعمال  گیری اندازه

اقدامات مدیریتي صحیح و برآوردهای نادرست از 

های اشتباه و منجر به  بندیاولویتمقدار فرسایش به 

 همین بر جا خواهد شد. های مدیریتي نابهگیر تصمیم

 و فرسایش مطالعات نتایج از چه آن مطابق و اساس

 قرار بررسي مورد غربي آذربایجان استان در رسوب

 بیشتر در که گرفت نتیجه توان مي کلي طور به .گرفت

 از رسوب و فرسایش زمینه در شده انجام مطالعات

 کارفرمایي با که اجرایي و مطالعاتي های شرکت سوی

 از بوده، استاني طبیعي منابع کل ادارات نظارت و

 به روح دلیل به که است شده استفاده MPSIAC روش

 آن، در کارشناسي نظر بودن دخیل و برآوردی شدت

البته باید اذعان  .کاهد مي نتایج جامعیت و دقت از

ی  برداری جامع و سامانه داشت که عدم وجود داده

مدیریتي یکپارچه برای برآوردهای مبتني بر 

 ههای میداني و طوالني مدت در زمین گیری اندازه

 هاندرکاران را ناگزیر به استفاد فرسایش و رسوب، دست

 .کرده است MPSIACهایي چون روش  مطلق از روش
 

 رانیا ،يغرب جانیمختلف استان آذربا یها در بخششناسي نسبت به فرسایش  انواع کاربری و مقاومت واحدهای سنگ -۳جدول 

 بخش
 مطالعه مساحت کل

 )هکتار( شده
 شهرستان

 یکاربر انواع پوشش تحت مساحت

 )درصد(

 نظر از يشناس سنگ یواحدها انواع مساحت

 )درصد( شیفرسا برابر در مقاومت

 یکشاورز مرتع
 فیضع متوسط مقاوم

 مید يآب متوسط خوب

 45۷4۳7 يشمال

 51 14 4 ۳4 4 74 4 پلدشت

 7 5۷ ۳7 25 4 4 75 لدرانچا

 1 ۷1 2۳ 7 ۳ ۷5 25 پارهیچا

 25 1۷ 21 4 27 5۳ 24 یخو

 12 41 4 4 4 11 4 شوط

 ۳1 17 45 4 4 17 2 ماکو

 ۳7 1۷ 47 44 5 ۷1 24 نیانگیم

 111۳2 یمرکز

 27 1۳ ۳4 4۷ 41 44 11 هیاروم

 21 17 21 7 ۳ 41 72 سلماس

 21 15 27 44 44 41 51 نیانگیم

 24512۷ يجنوب

 1 1۳ 11 ۷ 14 ۳ 54 هیاشنو

 41 ۳۷ 15 14 24 4 4 بوکان

 42 11 21 4 42 4 11 رانشهریپ

 2۳ 17 ۳4 25 4 22 52 تکاب

 24 72 7 ۳ 4 22 75 سردشت

 21 54 2۷ 12 2 41 ۳1 دژ نیشاه

 1 ۷5 ۳4 5۷ 14 1 4 مهاباد

 52 11 4 44 15 4 15 اندوآبیم

 ۳1 12 24 4 ۳5 ۳۳ ۳2 نقده

 21 54 2۷ 25 22 44 12 نیانگیم
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  این نکته را نیز باید یادآور شد که اگر طي سه دهه

های جایگزین و بهتر  ها و روش قبل استفاده از مدل

در سطوح وسیع  RUSLEو  USLEهای  مانند مدل

 ،دلیل نبود نیروی انساني آموزش دیده و همچنین به

اطالعات جغرافیایي تقریبا   ابزارهایي مانند سامانه

های  اما در شرایط کنوني محدودیت ،غیرممکن بود

توان با استفاده از  راحتي مي بهمذکور رفع شده است و 

و تر به تولید اطالعات  های جایگزین و مناسب مدل

تر که پایه و اساس تجویز اقدامات مدیریتي  دقیقنتایج 

مناسب و متناسب است اهتمام ورزید. بر همین اساس 

عنوان  ر فرسایش بهت و بر مبنای اولویت تخمین دقیق

در شرح خدمات مربوط  که شود یک اصل، پیشنهاد مي

و  USLEهای  به مطالعات فرسایش و رسوب، مدل

RUSLE  جایگزین مدلMPSIAC در  کمدست

خشک  یر از اقلیم خشک و نیمهغ مناطقي با اقلیم

هر چند به نظر  (.Malekian  ،244۷و Chitsazشوند )

ها، مراتع و آبخیزداری کشور با  سازمان جنگل ،رسد مي

درک اهمیت این مطلب نزدیک به دو سال است که به 

این موضوع اهتمام داشته اما در عمل، مطالعات 

مربوطه همچنان به سبک و سیاق گذشته و با استفاده 

شوند و مدیران  انجام مي MPSIACاز مدل 

ما و عنوان کارفر اندرکار در سطوح استاني به دست

کار به  عنوان پیمان های مطالعاتي و اجرایي به شرکت

ای در این زمینه در استفاده از روش  توافق نانوشته

MPSIAC ورزند. حتي اگر به هر دلیلي کنار  اصرار مي

و جایگزیني  MPSIACگذاشتن کامل استفاده از روش 

میسر  RUSLEو  USLEهایي مانند  کامل آن با مدل

چه در این مقاله مورد بحث قرار  نباشد، بر اساس آن

مورد برآورد  در کمدست ،شود گرفت، پیشنهاد مي

های آبخیز و واحدهای مطالعاتي، از  فرسایش در حوزه

استفاده  RUSLE مدل ویژه به USLE های خانواده مدل

های برآوردی رسوب  شود و تخمین فرسایش به داده

 MPSIACناشي از روش ب ویژه و نسبت تحویل رسو

 .دشونمتکي 

 

 گیری نتیجه
نتایج حاصل از کاربرد مدل  ،در این پژوهش

MPSIAC های مطالعاتي در برآورد  از سوی شرکت

های آبخیز استان  میزان فرسایش و رسوب در حوزه

آذربایجان غربي مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به 

عنوان روشي به MPSIACکه استفاده از روش  این

عنوان  های مطالعاتي به معمول و محبوب نزد شرکت

های متصور بر آن از  قطعیت عدم با وجودکار،  پیمان

سوی کارفرمای اصلي این مطالعات یعني سازمان 

ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز امری پذیرفته  جنگل

اما با توجه به تحلیل صورت گرفته از  ،آید به شمار مي

در مطالعات  MPSIACاز کاربرد روش  نتایج حاصل

توجیه  ،فرسایش و رسوب در استان آذربایجان غربي

در  کمدستصرف از این روش در مطالعات را،   استفاده

 ،سازد ميشرایط امروزی بنا به دالیلي با تردید مواجه 

که در گذشته فقدان نیروی متخصص کافي و طوری به

امکان و  کمینههای در دسترس، عدم وجود  داده

مانند  یيابزارهانبود  ،برداری و همچنین امکانات داده

صرف از روش   یي استفادهایاطالعات جغراف  سامانه

MPSIAC ساخت، امری که اکنون  ناپذیر مي را اجتناب

های توجیهي خود را تا حد زیادی از دست داده  زمینه

با توجه به اصل اولویت مبارزه با  ،است. از طرفي

های حفاظت خاک و آبخیزداری،  فرسایش در برنامه

احیانا مبتني  ،تر از فرسایش و سپس تخمین دقیق

تر  رویکردی فني ،کردن مقدار رسوب تولیدی بر آن

های آبخیز  برای مدیریت فرسایش و رسوب در حوزه

استفاده از روش  که کرد اذعان دیبا. باشد مي

MPSIAC کند يم کتهیکامال برعکس را د یکردیرو، 

رسوب و  ينیاعداد تخم ازحاصل  جهینت کهیطوربه

تر از مقدار  نامطمئن یآن به برآورد لینسبت تحو

 ،بر همین اساس .بود خواهد آن يخروج شیفرسا

حتي در صورت عدم امکان فني،  که شود پیشنهاد مي

اقتصادی و توان مدیریتي در کنار گذاشتن کامل 

در مطالعات فرسایش و  MPSIACاستفاده از روش 

ها،  های آبخیز به کارفرمایي سازمان جنگل رسوب حوزه

 شیفرسا برآورد مورد در کمدستمراتع و آبخیزداری، 

متفاوت  میاقل با يمناطق در ژهیوبه ذکورم مطالعات در

 یها استفاده از مدل خشک، مهیخشک و ن میاز اقل

در دستور کار  USLE  خانواده یها مدل مانند نیگزیجا

 .ردیقرار گ یجد
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