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چکیده
یکی از مشکالت مدیریت و کنترل فرسایش و رسوب حوزههای آبخیز ،فقدان دادههای آماری جهت برآورد دقیق میزان رسوب و فرسایش است.
بهمنظور اجرای برنامههای حفاظت خاک و تعیین روشهای مبارزه با فرسایش و کاهش رسوبزایی ،ارزیابی و برآورد حجم کل میزان تولید رسوب
ساالنه امری ضروری است .هدف از پژوهش حاضر ،برآورد شدت فرسایش و میزان رسوب حوزه آبخیز بابلرود واقع در استان مازندران با مساحت
حدود  962 km2همراه با تنوع توپوگرافی ،سنگشناسی و پوشش گیاهی با استفاده از مدل تجربی  MPSIACو تعیین میزان دقت این مدل با
بهرهگیری از نرمافزار  Arc-GISبود .در این روش تأثیر و نقش  9عامل مؤثر در فرسایش خاک ارزیابی و بسته به شدت و ضعف هر عامل ،عددی
به آن نسبت دادهشده است .با در نظر گرفتن مجموع اعداد بهدستآمده برای عوامل مختلف ،میزان رسوبدهی حوضه برآورد شده است .نتایج
مطالعه نشان میدهد که بر اساس مدل  ،MPSIACحوزه آبخیز بابلرود با میزان رسوبدهی  166/469 m3/km2*yدر طبقه کم از نظر رسوبدهی
قرار دارد .از علل اصلی آن ،وجود مراتع متراکم و سازندهای آهکی و سنگهای دارای سختی متوسط تا زیاد در اغلب زیر حوضهها میباشد.
همچنین طبق نتایج بهدستآمده از مدل ،بیشترین مقدار فرسایش در ناحیه شمالی حوزه آبخیز قرار دارد که علت آن وجود کاربری غیرقابل
کشت میباشد .بهمنظور ارزیابی دقت نتایج بهدستآمده از مدل تجربی ،از اطالعات مشاهدهای دو ایستگاه رسوبسنجی استفادهشده است و نتایج
بیانگر اختالف نسبی متوسط  %21میباشد.

واژههای کلیدی :حوزه آبخیز بابلرود؛ عوامل رسوبگذاری؛ مدل تجربی؛ مقادیر مشاهدهای.
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 -1مقدمه
خاک یکی از مهمترین منابع طبیعی در هر کشور است.
فرسایش خاک در سالهای اخیر افزایش پیداکرده است و
به یک دغدغه جهانی برای محیطزیست و اقتصاد کشورها
تبدیلشده است ) .(Angima et al. 2003فعالیتهای
انسانی و استفاده نامناسب از زمینهای شهری باعث تسریع
فرسایش خاک در بسیاری مناطق سطح زمین شده است
( .)Ahmadi 1995; Zhang et al. 2015محافظت از
فرسایش خاک به دلیل اثرات مستقیم آن بر حاصلخیزی
زمینهای کشاورزی ،کیفیت آب و وقوع سیالب اهمیت
بسیار دارد .با فرسایش خاک میلیونها تن رسوبات وارد
مخازن و دریاچهها میشود که باعث آسیب به سدها،
کاهش عمر مفید آنها ،تغییر کیفیت آب و خسارات زیادی
از نظر اقتصادی میشود ( Refahi 2015; Wang et al.
 ،)2003در نتیجه پیشگیری و مهار فرسایش خاک در
گستره حوزههای آبخیز و در چهارچوب طرحهای بهره-
برداری آبوخاک و آبخیزداری یک نیاز اساسی است .به-
منظور اجرای برنامههای حفاظت و کنترل فرسایش خاک
و کاهش رسوبدهی ضرورت دارد که حجم کل بار رسوبی
و شدت فرسایشپذیری در یک حوزه آبخیز ارزیابی و
برآورد گردد و عوامل مؤثر در فرسایش حوضه شناسایی
گردند .بطوریکه شناسایی این عوامل ما را در انتخاب
راهکارهای مناسب جهت کنترل فرسایش و حفظ منابع
طبیعی یاری نماید (.)Alizadeh 1990
روشهای مختلفی برای تخمین فرسایش رسوب یک
حوضه وجود دارد .روشهای تجربی در ابتدا برای تحلیل
اثرات فعالیتهای کشاورزی توسعهیافته است .اولین مدل،
روش USLE1بوده است ( Wischmeier and Smith
 .)1978این مدل نرخ فرسایش ساالنه میانگین را بر اساس
الگوی بارش ،مشخصات خاک منطقه ،توپوگرافی و پوشش
خاک بهدستآمده میآورد ( ;Goodrich et al. 2015
 .)Jain and Das 2010پس از آن اصالحاتی در این مدل
به وجود آمد و مدلهایRenard et al. ( RUSLE2
 )1991و  )Williams 1975( MUSLE3استفاده شد.
برخی دیگر از مدلهای تجربی معروف شامل ،FAO
1

Universal Soil Loss Equation
Revised Universal Soil Loss Equation
3 Modified Universal Soil Loss Equation
2

 MPSIAC4 ، PSIAC،Fournierو  EPMمیباشد.
مطالعاتی با استفاده از این روشها انجام گرفته است که
بسیاری از آنها نتایج قابل قبولی ارائه دادهاند ( Rajbansh
et al. 2020; Kidane et al. 2019; Singh and
Kumar 2017; Noori et al. 2016; Bagherzade
.)and Daneshvar 2011

) Noori and et al. (2017به بررسی فرسایش خاک به
روش  MPSIACبرای حوزه آبخیز دز و مقایسه آن با
مقادیر مشاهدهای در ایستگاههای هیدرومتری پرداختند.
آنها این حوضه را به سه طبقه متوسط ،زیاد و خیلی زیاد
از نظر فرسایش طبقهبندی کردند .همچنین نشان دادند
که مقادیر رسوب بهدستآمده با روش  MPSIACبه مقدار
 38درصد از مقادیر مشاهدهای کمتر شده است.
) Pourkarimi et al. (2017به مقایسه دو مدل  EPMو
 MPSIACبرای ارزیابی تولید رسوب در حوزه آبخیز
استان خراسان پرداختند .آنها نشان دادند که مقادیر
برآورد شده از روش  MPSIACبه شدت کمتر از روش
 EPMبهدستآمده است Abdullah et al. (2017) .با
بهکارگیری سه روش برای تخمین میزان فرسایش در
کشور کویت نشان دادند که روش  MPSIACبرآورد
دقیقتری از میزان تولید رسوب منطقه ارائه داده است.
) Mirakhorlo and Rahimzadegan (2018کارایی دو
مدل  MPSIACو  EPMرا در برآورد رسوب تولیدشده
در حوزه آبخیز تاالر را با مقایسه با منحنی سنجه رسوب
منطقه بررسی کردند .آنها دریافتند که مقدار برآورد شده
از هر دو مدل تجربی کمتر از روش منحنی سنجه رسوب
بهدستآمده است Zarei et al. (2019) .مقدار تولید
رسوب در حوزه آبخیز بیشهزار را برآورد کردند و با آنالیز
حساسیت پی بردند که عوامل توپوگرافی و رواناب از بین
عوامل 9گانه مؤثر در روش  MPSIACبیشترین تأثیر را
بر روی فرسایش منطقه داشتهاند.
کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISو سنجش از
دور ( )RSدر تخمین و ارزیابی فرسایش اثباتشده است و
در مقایسه با روشهای سنتی هزینه کمتر و دقت باالتری
دارد ( .)Lin et al. 2002; Tangestani 2001کاربرد
مدلهای پیشبینی فرسایش با  GISیک ابزار قدرتمند
Modified Pacific Southwest Inter – Agency Committee
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برای ارزیابی فرسایش خاک در یک منطقه است ( Aksoy

.)and Kavvas 2005
کارایی مدل تجربی  MPSIACدر حوزههای آبریز با توجه
به مشخصات اقلیم حوضه ،شرایط آب و هوایی ،زمین-
شناسی ،خاکشناسی ،سابقه فرسایش ،نوع فرسایش و
دیگر ویژگیهای مختص هر حوضه ،مشخص میشود.
ارزیابی دقت و کارایی این روش در حوزه آبریز بابلرود می-
تواند زمینهای را بهمنظور بررسی میزان رسوب و فرسایش
مناطق با مشخصات مشترک و نزدیک به این حوضه با
استفاده از روش تجربی  MPSIACفراهم آورد .این مسئله
زمانی ارزش پیدا میکند که در این مناطق دسترسی به
اطالعات ایستگاههای رسوبسنجی به هر دلیلی میسر
نباشد .در تمامی تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور،
نقشههای ماهوارهای بکار رفته دارای دقت  30*30برای
هر پیکسل میباشد؛ اما در این پژوهش با استفاده از باند
 Panchromaticموجود در فایل  Metadataدقت هر
پیکسل به ابعاد  15*15افزایش یافت که نتیجه این اقدام،
افزایش دقت در تخمین میزان آورد رسوب و فرسایش برای
هر نقطه مکانی موجود در نقشه حوضه میباشد .بهمنظور
بررسی کارایی مدل تجربی  MPSIACدر حوزه آبخیز
بابلرود از دادههای مشاهدهای و اندازهگیری شده در
ایستگاههای رسوبسنجی درونکال و کریکچال جهت
تعیین میزان دقت این مدل استفادهشده است .این روش
بر مبنای امتیازدهی به عوامل مختلف در نرمافزار GIS
مورداستفاده قرار میگیرد .شناسایی دقیق عرصههای

فرسایش یافته و شدت تخریب منابع خاک حوضه ،برنامـه-
ریـزان منطقـه را بـه سمت تخصیص بهینه هزینه و زمان
جهت خواهد داد.

 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه موردمطالعه
محدوده موردمطالعه در استان مازندران و شهرستان بابل
در عرضهای جغرافیایی ʺ 52°28´40الی ʺ 52°47´25و
در طولهای جغرافیایی ʺ 36°36´35الی ʺ36°00´02
قرارگرفته است (شکل  .)1رودخانه بابلرود از جبهه شمالی
سلسله جبال البرز کوههای نارگلی امامزاده حسن و ورگلی
سرچشمه میگیرد .همچنین از سمت شرق به حوزه آبخیز
رودخانه تاالر و سیاهرود و از سمت غرب به حوزه آبخیز
رودخانه هراز محدود میشود .این حوضه از  5زیر حوضه
اصلی به مساحت 962 km2تشکیلشده است .متوسط
بارندگی ساالنه  782 mmو میانگین دمای متوسط ساالنه
 14/14 °Cدر سطح حوضه گزارششده است
( Mazandaran Regional Water Organization
 .)2013حداکثر و حداقل ارتفاع حوضه به ترتیب معادل
 3677/6 mو  -14/8 mاست .اقلیم حوضه از نوع نیمه
مرطوب سرد میباشد .بخش وسیعی از ناحیه میانی و
جنوب حوضه دارای پوشش متراکم جنگلی راش ،بلوط و
پهنبرگ (خزری) و کوهستانی است .در ناحیه شمالی
حوضه نیز عمده کاربری از نوع اراضی کشاورزی دیم می-
باشد.

شکل  -1موقعیت حوزه آبخیز بابلرود در کشور ایران ،استان مازندران و شهرستان بابل
Fig. 1 Location of Babolroud watershed in Iran, Mazandaran Province
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 -2-2مدل MPSIAC

این روش در سال  1968میالدی بهوسیلۀ کمیته مدیریت
آب در آمریکا برای محاسبه شدت فرسایش خاک و تولید
رسوب مناطق خشک و نیمهخشک غرب ایالت متحد
آمریکا ارائه شد و برای اولین بار در یک حوزه آبخیز
تحقیقاتی به نام  Walnut Gulchواقع در جنوب شرقی
ایالت آریزونای آمریکا آزمایش شد .این روش در مقایسه با
سایر روشهای تجربی موجود بیشترین عامل مؤثر در
فرسایش خاک برای محاسبه فرسایش ویژه و تولید رسوب
را در نظر گرفته است .همین مسئله میتواند باعث کاهش
خطا در برآورد میزان رسوب حمل شده نسبت به سایر
روشها باشد ( .)Refahi 2015در روش  MPSIACنقش
 9عامل مهم و مؤثر در فرسایش خاک و تولید رسوب در
حوزه آبخیز ارزیابی میشود .در این روش بسته به شدت و
ضعف هر عامل ،عددی به آن نسبت داده میشود .سرانجام
با در نظر گرفتن مجموع اعداد بهدستآمده برای عوامل

Ranges of
factors
0-10
0-10
0-10
0-10
0-20
-10 - 10
-10 - 10
0 - 25
0 - 25

مختلف ،میزان رسوبدهی حوضه برآورد میشود .از مهم-
ترین مزایای این روش ،ارزیابی وضعیت فعلی فرسایش
خاک در سطح حوزه آبخیز و فرسایش رودخانهای عالوه بر
ارزیابی عوامل مؤثر در فرسایش خاک (هفت عامل اول
مندرج در جدول  )1میباشد .از معایب این روش ،لزوم
ارزیابی صحیح هر یک از عوامل و اولویتبندی کردن آنها
از نظر مؤثر بودن در تولید رسوب میباشد که این مسئله
با بهکارگیری تجربه علمی و عملی فراوان در زمینه شناخت
عوامل مختلف مؤثر در فرسایش خاک ،قابل برطرف کردن
میباشد .طی تحقیقیJhonson and Gembhart ،
) (1982عوامل  9گانه این روش را بهصورت معادالت
عددی در آوردند که از این معادالت در پژوهش حاضر
استفاده شد .در این روش به هریک از عوامل ،با توجه به
چگونگی تأثیر آنها در فرسایش خاک و نهایتاً تولید رسوب
در حوزه آبخیز مورد مطالعه نمراتی اختصاصیافته است
(جدول .)1

جدول  -1عوامل مؤثر در مدل  MPSIACو نحوه امتیازدهی به آنها ()Refahi 2015
)Table 1 Effective factors in MPSIAC model and scoring them (Refahi 2015
Scoring in MPSIAC
Effective factors
Factor description
model
Geology
X 1 = Y1
Y1: geologic erosion index
k: soil erodibility factor in Universal
Soil
X2 = 16.67 k
Soil Loss Equation
P2: 6h precipitation amount with 2Climate
X3 = 0.2 P2
year return period
R: total average runoff
Run off
X4 = 0.006R + 10QP
QP: peak special discharge
S: average slope of watershed
Topography
X5 = 0.33S
)(percent
Ground cover
X6 = 0.2 Pb
Pb: percentage of bare ground
Land use
X7 = 20 Pc
Pc: plant canopy
Upland Erosion
X8 = 0.25 SS.F.
SS.F: sum of scores in BLM method
Channel erosion and
SSF. G: gully erosion in BLM
X9 = 1.67 SSF.g
sediment transport
method

Row
1
2
3
4
5
6
7
8
9

پس از تعیین امتیاز هر یک از عوامل و بهدست آوردن
مجموع نمرات آنها بهمنظور تعیین میزان رسوبزایی هر
یک از اجزای واحد هیدرولوژیکی ،از رابطه ( )1استفاده
میشود:

که در آن  Qsمیزان رسوبدهی ساالنه برحسب ،m3/km2
 Rدرجه رسوبدهی معادل مجموع امتیازات عوامل  9گانه
در نظر گرفتهشده در مدل  MPSIACو  eعدد نپر تقریباً
معادل  2/738میباشد .در این روش فرسایش خاک و
رسوبزایی هر واحد تحت عنوان بار رسوب1نامیده میشود
که مجموع بار معلق 2و بار کف 3میباشد .اغلب رسوبات
معلق و بار کف حوضه از نوع کوارتز با وزن مخصوص

1

3

() 1

Qs  38.77e 0.0353R

Sediment yield
Suspended load

2
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Scores of
Sediment
Production

Sediment
Production
)(m3/km2.y

Erosion
Intensity

Erosion
Classification

 2/65 ton/m3میباشد .این نوع از رسوبات دارای مقاومت
و سختی بسیار باالیی است .در انتها با استفاده از جدول
( ،)2طبقه رسوبدهی هر یک از زیرحوضهها با استفاده از
مقدار رسوب تولیدشده بهدست میآید .در ادامه به معرفی
و شرح هر یک از این عوامل پرداخته میشود .شناخت
ویژگیهای زمینشناسی سطحی حوزه آبخیز برای ارزیابی
فرسایش و رسوبزایی دارای اهمیت ویژهای میباشد .در
این روش بسته به اینکه مقاومت سنگ در مقابل فرسایش
به چه اندازه باشد ،از درجاتی بین  0تا  10استفاده میشود
که در جدول ( )3درجه اختصاصیافته به هر نوع از سنگ-
های زیر حوزه بابلرود مشخصشده است.

جدول  -2تعیین کالس فرسایش خاک در روش MPSIAC
Table 2 Classification of soil erosion in MPSIAC
model

>100
75-100
50-75
25-50
0-25

>1429
476-1429
238-476
95-238
<95

Very high
High
Moderate
Low
Very low

V
IV
III
II
I

جدول  -3امتیاز عامل زمینشناسی در تولید رسوب ()X1
Table 3 Surface geology factor scoring
Description
Swamp and marsh
Medium to thick - bedded limestone
Marl, calcareous sandstone, sandy limestone and minor conglomerate
Dark grey shale and sandstone
Thick - bedded to massive limestone
Polymictic conglomerate and sandstone
bedded dolomite and dolomitic limestone
Thick bedded to massive, white to pinkish orbitolina bearing limestone
Light grey, thin - bedded to massive limestone
Basaltic volcanic tuff
Low level piedmont fan and valley terrace deposits

X1
2
6
5
9
5
5
3
6
5
5
5

Geo-Unit
Qm
Pel
Mm,s,l
TRJs
K2l2
Plc
TRe
Ktzl
Jl
Kbvt
Qft2

جدول  -4امتیاز عامل خاکشناسی در تولید رسوب ()X2
k

Table 4 Soil factor scoring
X2

Type of Soil

0.36

6

Mollisols

0.18

3

Rock Outcrops/Entisols

0.43

7.1

Alfisols

0.48

8

Inceptisols

0.36

6

Mollisols

0.48

8

Inceptisols

0.43

7.1

Alfisols

دامنه تغییرات برای امتیاز عامل خاک بر اساس بافت خاک،
پایداری خاکدانهها ،میزان آهک ،مواد آلی ،قابلیت پخش
ذرات رس و رطوبت اولیه خاک استوار است .در جدول ()4
امتیازات تخصیصیافته به انواع خاکهای موجود در حوضه
نشان دادهشده است .در ستون سوم این جدول ( kعامل
فرسایشپذیری خاک در فرمول جهانی فرسایش) از

مشخصههای درصد سیلت به اضافه شن خیلی ریز ،درصد
شن ،درصد مواد آلی ،ساختمان خاک و قابلیت نفوذ
قابلمحاسبه میباشد.
فرسایش هر منطقه تا حد زیادی وابسته به اقلیم و
آبوهوای منطقه میباشد .مقدار و شدت بارندگی در میزان
رواناب و در نتیجه در میزان فرسایش مؤثر است .برای
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تخصیص امتیاز عامل آبوهوا به فراوانی بارش ،شدت
بارش ،دوره ریزش بارش ،برف ،یخبندان و ذوب شدن توجه
میگردد .در مطالعه اثر رواناب بر روی فرسایش خاک می-
توان خصوصیات هیدرولوژیکی حوضه مانند دبی ویژه
سیالبها ،دبی ویژه با دورههای بازگشت مختلف شدت
طغیان ،گروههای هیدرولوژیکی خاکها را بررسی نمود.
بین این عوامل دبی ویژه در واحد زمان و سطح ،معیار
مناسبی برای ارزیابی میزان رواناب است .عامل
پستیوبلندی معموالً با شاخص شیب سنجیده میشود.
فرسایش معموالً در شیبهای تند با طول زیاد افزایش می-
یابد .اهمیت شیب و توپوگرافی اراضی در فرسایش خاک
باعث شده که امتیاز این عامل بین  0تا  20در نظر گرفته
شود .انواع پوشش زمین عبارت است از پوشش گیاهی،
الشبرگ و پوشش سنگی .وجود هر یک از این سه پوشش
میتواند تأثیرهای متفاوتی را در سطح زمین در مقابل
ضربه قطرات باران که عامل اصلی فرسایش آبی و تولید
رسوب است ،دارا باشند.
برای تعیین امتیاز عامل کاربری اراضی معموالً دو معیار
عملیات کشاورزی و وضعیت چرای دام مورد ارزیابی قرار
میگیرد .چنانچه در سطح حوضه فعالیتهای کشاورزی
معمول نبوده و یا درصد کمی تحت زراعت اصولی و صحیح
از نظر حفاظت آبوخاک باشد و کمتر مورد تعلیف دام قرار
گیرد ،نقش عامل فوق در میزان فرسایش خاک و تولید
رسوب منفی است و برعکس.

مسیر رودخانه و انرژی پتانسیل جریان سیالبها را نام برد.
به دلیل اهمیت باالی این نوع فرسایش در تولید رسوب،
امتیاز این عامل نیز بین اعداد  0تا  25متغیر میباشد.
 -3-2دادههای پژوهش
بهمنظور برآورد میزان رسوب تولیدشده و شدت فرسایش
زیر حوضهها اطالعات مختلفی از قبیل نقشه ارتفاعی،
زمینشناسی ،خاکشناسی ،کاربری اراضی ،بارش باران،
شیب زمین و درجه حرارت منطقه مورداستفاده قرارگرفته
است .در شکل ( -2الف) نقشه ارتفاع رقومی محدوده حوزه
آبخیز بابلرود نشان دادهشده است .همانطور که در این
شکل مشاهده میشود ،بخش جنوبی حوزه آبخیز منطقه
کوهستانی میباشد و بیشترین میزان ارتفاع از سطح آزاد
دریا در این نواحی قرار دارد .در بخش شمالی حوزه آبخیز
نیز مناطق دشتی با ارتفاعات کم قرار دارد .در شکل (-2
ب) نقشه زمینشناسی منطقه نشان دادهشده است .در
بخشهای وسیعی از ناحیه شمالی حوضه سازندهای
آبرفتی و در بخشهای جنوبی آن الیه سنگهای سخت و
شیل قرار دارد .در شکل (-2ج) مشاهده میشود که بخش
وسیعی از حوضه شامل خاکهایی از جنس آلفیسول
است .این نوع خاک اغلب در مناطق مرطوب و نیمه
مرطوب در زیر پوششهای جنگلی مشاهده میشود.
همچنین خاکهای مولیسول که در بخش میانی و نیمه
باالیی حوضه قرار دارند ،دارای سطح غنی از مواد آلی و
آهک میباشند و اغلب در علفزارها مشاهده میشوند.

برای بررسی عامل فرسایش در سطح حوزه آبخیز،
فرسایش سطحی موجود مانند فرسایش بارانی ،ورقهای،
شیاری و خندقی مورد ارزیابی قرار میگیرد .به دلیل
اهمیت این عامل در تولید رسوب امتیاز آن بین  0تا 25
متغیر میباشد .در این روش برای تعیین عامل سطحی
خاک (∙ )S∙ S∙ Fاز هفت عامل استفاده میشود که عبارتاند
از :حرکت توده خاک ،پوشش الشبرگ ،پوشش سنگی
سطح زمین ،قطعات سنگی تحکیمیافته ،شیارهای سطحی،
فرم آبراههها و توسعه فرسایش خندقی .در عامل فرسایش
رودخانهای (آبراههای) دو پدیده فرسایش کنارهای و حمل
رسوب توسط سیالب موردبررسی و ارزیابی قرار میگیرد.
از جمله عوامل مؤثر در فرسایش رودخانهای و حمل رسوب
میتوان شیب متوسط بستر رودخانهها ،نوع سنگها در
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شکل  -2اطالعات حوزه آبخیز بابلرود :الف) نقشه ارتفاعی رقومی ،ب) نقشه زمینشناسی ،ج) نقشه خاکشناسی ،د) نقشه کاربری
اراضی ،ه) نقشه بارش باران ،و) نقشه شیب زمین و ز) نقشه درجه حرارت
)Fig. 2 Characteristics of Babolroud catchment: a) Digital elevation b) geology c) soil map d) land use e
Annual Precipitation (mm) f) Slope and g) Temperature

در شـــکل (-2ت) نقشـــه کـــاربری اراضـــی حـــوزه
آبخیـــز بـــابلرود مشـــخصشـــده اســـت .بخـــشهـــای

مختلـــف ایـــن حوضـــه بـــهترتیـــب وســـعت شـــامل
منـــاطق جنگلـــی متـــراکم و منـــاطق کوهســـتانی،
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درخــــتزارهــــا ،منــــاطق جنگلــــی-کشــــاورزی و
بیشـــهزارهـــا مـــیباشـــد .منـــاطق دارای پوشـــش
گیـــاهی متـــراکم و انبـــوه کـــه بخـــش وســـیعی از
حوضـــه را شـــامل مـــیشـــوند ،منجـــر بـــه کـــاهش
میـــزان رســـوبزایـــی و حفاظـــت طبیعـــی خـــاک
مــیشــوند .در شــکل (-2د) مشــاهده مــیشــود کــه
میــانگین ســاالنه بــارش بــاران در طــول ســالهــای
 1389-1379در بــــازه  500تــــا  1100mmقـــــرار
دارد .ایـــــن اطالعـــــات از آمـــــار  10ســـــاله 11
ایســـــتگاه بـــــارانســـــنجی در ســـــطح حوضـــــه
بـــهدســـتآمـــده اســـت .میـــزان بـــارش در قســـمت
شــرقی مرکــز حــوزه آبخیــز بیشــترین مقــدار اســت
و بـــهتـــدریج بـــه ســـمت ناحیـــه شـــمالی و جنـــوبی
حــوزه رونــد کاهشــی مشــاهده مــیشــود .همــانطــور
کــه از شــکل (-2ر) برمــیآیــد ،بــیشتــرین میــزان
شــیب در ناحیــه جنــوبی حوضــه بــه دلیــل ماهیــت
کوهســـتانی آن و کـــمتـــرین آن در ناحیـــه شـــمالی
حوضــه بــه دلیــل ماهیــت دشــتی منطقــه مــیباشــد.
میــزان درجــه حــرارت حوضــه نیــز مشــابه اطالعــات
بـــــارش در طـــــول  10ســـــال و از  11ایســـــتگاه
برداشــتشــده اســت .در ناحیــه شــمالی حوضــه بــه
دلیـــل ارتفاعـــات پـــایینتـــر درجـــه حـــرارتهـــای
بــــاالتر و در ناحیــــه جنــــوبی حوضــــه بــــه دلیــــل
ارتفاعـــات بـــاالتر درجـــه حـــرارتهـــای کـــمتـــر
مشاهده میشود.

 -3یافتهها و بحث
 -1-3محاسبه تولید رسوب و تعیین کالس رسوب-
دهی و فرسایش
در ایــن بخــش بــه نتــایج بــهدســتآمــده از بررســی
عوامــل  9گانــه در تعیــین کــالس رســوبدهــی زیــر
حوضــههــا و محاســبه تولیــد رســوب پرداختــه مــی-
شـــود .تصـــاویر مربـــوط بـــه امتیازهـــای اختصـــاص-
یافتــه بــه معیارهــای اثرگــذار در فرســایش و تولیــد
رسوب در شکل ( )3نشان دادهشده است.
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شکل  -4پارامتر  Rدر حوزه آبخیز بابلرود
Fig. 4 R parameter in Babolroud watershed

جدول  -5مقادیر میزان تولید رسوب و درجه رسوبدهی
زیرحوزههای بابلرود

شکل  -3امتیاز اختصاصیافته به عوامل مؤثر تولید رسوب و
فرسایش در روش  MPSIACدر حوزه آبخیز بابلرود :الف)
دبی ویژه پیک سیالب ،ب) پوشش زمین ،ج) کاربری اراضی،
د) وضعیت فرسایش در سطح حوضه و ه) فرسایش رودخانهای
و حمل رسوب
Fig. 3 Scoring of factors in determining the
)sedimentation a) special discharge peak flow b
land cover c) effect of human activity d) soil
erodibility and e) stream erosion and sediment
transfer

بــا تعیــین امتیــاز  9عامــل مــؤثر در میــزان فرســایش و
تولیــد رســوب در مــدل  MPSIACو بــا اســتفاده از
رابطــــه ( ،)1پــــارامتر ( Rدرجــــه رســــوبدهــــی)
بـهدسـتآمـده اسـت کـه در شـکل ( )4نشـان دادهشـده
است .همـان طـور کـه در شـکل مشـخص اسـت پـارامتر
 Rدر ناحیـــه زیرحوضـــه شـــمالی مقـــادیر حـــداکثری
دارنــد و در ناحیــه میــانی و جنــوبی زیرحوضــه کــاهش
مــییابــد .میــانگین مقــادیر  Rو میــزان تولیــد رســوب
برای هر زیرحوضه در جدول ( )5آمده است.

Table 5 The amount of sediment production and
the degree of sedimentation in the sub-basins of
Babolroud
𝑠𝑄
Reg
Area
Qs (m Cl
R
(m3/km2
3
ion
)(km2
ass
)/y
)*y
51.
39582
238.44
166
III
𝑋1
9
.19
45.
17708
188.38
94
II
𝑋2
167
.26
36.
31245
138.25
226
II
𝑋3
327
.38
35.
19786
134.60
147
II
𝑋4
562
.38
40.
51821
157.51
329
II
𝑋5
053
.45
basi 41.
16014
II
166.469
962
n
27
3.17

همان طور کـه در جـدول ( )5مشـاهده مـیشـود ،مقـدار
رســوب تولیدشــده برحســب  m3/yبــرای زیرحوضــه-
هــای بــابلرود بــهدســتآمــده اســت .طبــق اطالعــات
جـــدول ( )2زیرحوضـــه  X1واقـــع در ناحیـــه شـــمالی
حوضــه ،در طبقــه متوســط و مــابقی زیرحوضــههــا در
طبقه کم از نظـر رسـوبدهـی قـرار دارنـد .دلیـل اصـلی
ایــن مســئله وجــود اراضــی غیرقابــل کشــت در محــدوده
شمالی حوضـه مـیباشـد .همچنـین کـل حوضـه نیـز از
نظــر میــزان رســوبدهــی در طبقــه کــم جــای دارد کــه
دلیــل آن وجــود مراتــع متــراکم و ســازندهای آهکــی و
ســنگهــای دارای ســختی متوســط تــا زیــاد در اغلــب
مناطق زیر حوضهها مـیباشـد .همـانطـور کـه مشـاهده
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مــیشــود در کمربنــد میــانی حوضــه کــه خــاک از نــوع
مــولیســول اســت ،بــهصــورت کــامالً منطبــق بــر آن،
مقــادیر  Rدر پــایینتــرین دســته جــای مــیگیرنــد کــه
این مسئله بیـانگر اهمیـت نـوع خـاک در تولیـد رسـوب
و فرســـایش حوضـــه مـــیباشـــد .در نـــواحی میـــانی
زیرحوضــههــا ( X3و  )X4بــهدلیــل وجــود ســازندهای
مقــاوم و شــیب نــهچنــدان زیــاد ،پــایینتــرین مقــادیر R
مشاهده میشوند.

تبخیر آب از نمونههـا و وزن نمونـههـای خشـک غلظـت
مواد معلق بـه دسـت مـیآیـد .بـا داشـتن ایـن دادههـا و
همچنــین دبــی جریــان منحنــی ســنجه رســوب قابــل
رســم اســت .بــه دلیــل دشــوار بــودن انــدازهگیــری بــار
معلــق ،بــرای پ ـیشبین ـی مقــدار آن از ایــن منحنــیهــا
استفاده میگردد .در ایـن پـژوهش نیـز مقـادیر دبـی بـار
معلــق در دو ایســتگاه درونکــال و کریکچــال بــا اســتفاده
از منحنی سنجه رسوب بهدستآمده است.

 -3-2صحتسنجی نتایج

از سویی دیگر طی مطالعه )Pourhosein et al. (2015

بــهمنظــور صــحتســنجی نتــایج بــهدســتآمــده از مــدل
 MPSIACدر ایــن پــژوهش ،از اطالعــات دو ایســتگاه
رســوبســنجی درونکــال و کریکچــال اســتفاده مــیشــود.
دادههـــای رســـوب مربـــوط بـــه چهـــار ایســــتگاه
هیــدرومتری در رودخانــه بــابلرود از اداره آب منطقــه-
ای اســتان مازنــدران جمــعآوری شــد .ایــن مجموعــه
دادههــا شــامل غلظــت مــواد معلــق ،دبــی آب و نــرخ
متوسط بار معلـق مـیباشـد .نمونـههـای بـار معلـق ایـن
رودخانه در یک بطـری جمـع آوری شـده و بـرای تحلیـل
بــه آزمایشــگاه بــرده شــد .پــس از عملیــات فیلتراســیون،

نسبت مقادیر بار بستر به بار معلق ایستگاههای مختلف از
جمله درونکال و کریکچال اندازهگیری شد .آنها با اندازه-
گیری میدانی بار بستر رسوب توسط دستگاه هلی -اسمیت
در دبیهای خاصی از جریان و همچنین تعیین مقادیر بار
رسوب معلق در همان دبیهای جریان آب از منحنی سنجه
رسوب قادر به اندازهگیری نسبت بار بستر به بار معلق شدند
که بهطور متوسط این نسبت  %2/7برای رودخانه بابلرود
تعیین گردید .در جدول ( )6مقایسه نتایج مدل
 MPSIACبا مقادیر اندازهگیری شده نشان دادهشده است.

شکل  -5منحنی سنجه رسوب حوزه آبخیز بابلرود ()Pourhosein et al. 2015
)Fig. 5 Sediment rating curve of Babolroud River (Pourhosein et al. 2015

جدول  -6مقایسه نتایج مدل  MPSIACبا مقادیر اندازهگیری شده
Table 6 Comparison of the result predicted by MPSIAC model and the measured values
Qs IMPSIAC,
ton/d

Qs Total,
ton/d

Qs Bed load,
ton/d

Qs suspended
load, ton/d

Q, m3/s

Station

287.38
376.24

375.22
462.21

9.86
12.15

365.36
450.06

11
13.2

Darounkola
Kerikchal
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کارایی و سطح اعتماد هر مدل در نتیجه مقایسه میزان

میزان فرسایش و تولید رسوب از مدل تجربی MPSIAC

برآورد روش موردنظر با مقادیر ثبتشده بهوسیله دستگاه-

استفاده شد .در این روش نقش  9عامل مؤثر در فرسایش
خاک ارزیابی و میزان رسوبدهی حوضه برآورد شد.
بهعنوان نتیجهگیری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1وضعیت فرسایش حوضه در کالس ( IIطبقه کم از نظر
فرسایشپذیری) قرار دارد که دلیل اصلی آن وجود مراتع
متراکم و سازندهای آهکی و سنگهای دارای سختی
متوسط تا زیاد در اغلب مناطق زیر حوضهها میباشد.
 -2بیشترین میزان فرسایش در زیرحوضه  X1قرار دارد
که دلیل اصلی آن وجود اراضی غیرقابل کشت در ناحیه
شمالی حوضه است .همچنین نواحی میانی زیرحوضهها
( X3و  )X4و نواحی جنوبی حوضه به دلیل الیه سنگهای
سخت و شیل و پوششهای جنگلی و کوهستانی کمتر در
معرض فرسایشپذیری قرارگرفتهاند.
 -3مقایسه نتایج مدل تجربی با مقادیر اندازهگیری شده دو
ایستگاه رسوبسنجی حوزه آبخیز بابلرود و اختالف 21
درصدی این مقادیر ،بیانگر دقت مطلوب روش MPSIAC
در برآورد شدت فرسایش و رسوب تولیدشده است.
با توجه به اینکه حوزه آبخیز بابلرود از زیرحوضههایی با
طبقات مختلف شدت فرسایش تشکیلشده است و در کل
در طبقه کم از نظر میزان فرسایشپذیری جای دارد ،انجام
اقدامات حفاظت مکانیکی و غیرمکانیکی توصیه میشود.
بهمنظور حفاظت غیر مکانیکی از سطح حوضه اقداماتی از
قبیل استفاده صحیح از زمین ،حفاظت خاک از طریق
مدیریت زراعی ،انجام شخم مناسب ،استقرار پوشش گیاهی
مناسب و گذاشتن بقایای گیاهی در زمین را میتوان
پیشنهاد نمود.

های اندازهگیری مشخص می شود .همانطور که از جدول
( )6مشخص است ،مدل  MPSIACنسبت به مقدار
اندازهگیری شده مقادیر کمتری را تخمین میزند که با
نتایج )Pourkarimi et al. ،Noori et al. (2017
)،Mirakhorlo and Rahimzadegan (2018) ،(2017
) Rastgoo et al. (2006و Bahrami and Rahimi

) (2008همخوانی دارد .علت کمتر بودن مقدار محاسبه-
شده از مقدار اندازهگیری را میتوان عدم در نظر گرفتن
همه عوامل مؤثر در فرسایش سطح حوضه دانست زیرا در
روش  9 ،MPSIACعامل در تخمین میزان فرسایش و
رسوب خاک اثر دارند .چنانچه عامل مؤثر دیگری به این
مدل اضافه گردد ممکن است بهعنوان یک پارامتر افزایشی
میزان اختالف آورد مشاهداتی و تخمینزده را کاهش دهد.
درمجموع خطای تخمین مدل  MPSIACبرای این دو
ایستگاه رسوبسنجی  %21است که این میزان خطا بیانگر
کارایی این مدل تجربی برای برآورد میزان فرسایش و تولید
رسوب در حوزه آبریز بابلرود و حوضههایی با مشخصات
مشابه میباشد.
 -4نتیجهگیری
اندازهگیری مقدار فرسایش و رسوب به دالیل فنی،
حفاظتی و اقتصادی در تمامی نقاط امکانپذیر نمیباشد.
ازاینرو مناسبترین راهکار ،برآورد مقدار فرسایش و تولید
رسوب است که الزمه آن آگاهی از مکانیسمهای فرسایش
و عوامل مؤثر بر آن است .در مطالعه حاضر جهت برآورد
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Abstract
One of the problems of controlling erosion in catchment areas is the lack of statistical data to accurately
estimate the amount of sedimentation and erosion. In order to implement soil protection programs and
determine methods to reduce sedimentation, it is necessary to estimate the total volume of annual sediment
production. The purpose of this study was to estimate the erosion intensity and sedimentation rate of
Babolroud catchment located in Mazandaran province with an area of 962 km2 and the variety of
topography, lithology and vegetation using MPSIAC empirical model and to determine the accuracy of this
model using Arc-GIS. In this method, the role of 9 factors affecting soil erosion were evaluated and
depending on the severity and weakness of each factor, a score is attributed to it. Finally, considering the
sum of the scores obtained for different factors, the sedimentation rate of the catchment was estimated. The
results showed that, Babolroud catchment area with sedimentation rate of 166.469 m3/km2.y is located on
the low zone of sedimentation. One of the causes is the presence of dense pastures and calcareous formations
and rocks with medium to high hardness in most areas. Moreover, according to the results, the highest
amount of erosion is in the northern part of the catchment. In order to evaluate the accuracy of the results
obtained from the experimental model, the observed information of the two sedimentation stations was used
and the results indicate a relative average difference of 21% in the MPSIAC model.
Keywords: Catchment; Empirical Model; Observed Values; Sedimentation Factors.
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