
سال سوم- شماره 9-  تابستان111394

نشریه

نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری

سال سوم- شماره 9- تابستان 1394

Extension and Development of  
Watershed Managment

 

Vol. 3, No. 9, Sammer 2014

ترویج و توسعه آبخیزداری

مقیاس  بندی در فرسایش خاک 
)فرآیندها، اثر مقیاس و مدل  سازی فرسایش خاک(

حسین اسدی1 
تاریخ دریافت: 93/10/1      تاریخ پذیرش: 94/5/2

چكیده
راه  حل  هایی  معرفی  و  بررسی  حاضر  مقاله  تدوین  از  هدف 
برای مدیریت و تلفیق داده هاي حاصل از کرت هاي فرسایش در 
شرایط بارش طبیعي و شبیه سازي شده و چگونگی تعمیم نتایج 
حاصل به سطح دامنه و حوضه است. در این راستا در ابتدا عوامل 
موثر بر وضعیت و تغییرات داده  ها بیان و سپس ضرورت بحث 
مقیاس  بندی مطرح شده است. مقیاس  بندی به عنوان مجموعه  ای 
از عملگرها برای یافتن فاکتورهای مقیاسی به منظور مرتبط نمودن 
ویژگی  های یک سیستم به ویژگی  های متناظر سیستم دیگر تعریف 
آنالیز  از مفاهیم  بهره  گیری  با  تعیین فاکتورهای مقیاسی  می  شود. 
ابعادی انجام می  شود. در ادامه، انواع و فرآیندهای فرسایش خاک 
انواع  مبنای  بر  که  خاک  فرسایش  مدل  های  بحث  و  شده  بیان 
مقیاسی  فاکتورهای  از  متشکل  و  بوده  فرسایش  فرآیندهای  و 
هستند، مختصرا مورد تحلیل قرارگرفته   است. مدل  ها درواقع ابزار 

مدیریت، تلفیق و تعمیم
مدل  انتخاب  عملی  معیارهای  اساس  این  بر  هستند.  داده  ها 
شرایط  و  جهانی  تجربیات  به  توجه  با  است.  شده  بیان  مناسب 
کشور از نظر آمار و اطالعات، تلفیق مدل RUSLE با سنجش از 
دور و بر مبنای مجموعه  ای از اندازه  گیری  های مزرعه  ای هدفمند 
در  کشور  خاک  فرسایش  بلندمدت  پهنه  بندی  و  ارزیابی  برای 

مقیاس دامنه و حوضه آبخیز  پیشنهاد شده است.

واژه های کلیدي: آنالیز ابعادی، اعتبار مدل، فرآیندهای فرسایش، 
USLE

1-  دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیالن، رشت، 
asadi@guilan.ac.ir

مقدمه
مزرعه ای  و  آزمایشگاهی  در شرایط  مطالعات گسترده ای  ساله  هر 
در  می شود.  انجام  طبیعی  و  شده  شبیه سازی  باران های  تحت 
قطر چند )با  پاشمان  فنجان های  از  از یک سو  آزمایشگاهی،   شرایط 

سانتی متر( و سینی های پاشمان تا فلوم های چند متری برای در معرض 
و  دیگر شدت   از سوی  و  است  شده  استفاده  دادن خاک  قرار  باران 
به  گوناگون  مشخصات  با  شده  شبیه سازی  باران  مختلف  مدت های 
کار رفته است. در شرایط مزرعه ای نیز کرت های فرسایش در ابعاد و 
اندازه های گوناگونی بوده و در اکثر موارد از باران شبیه سازی شده با 
ویژگی های متفاوت استفاده شده است. مواردی از اندازه گیری فرسایش 
در یک دامنه یا حوضه کوچک نیز وجود دارد. عالوه بر تفاوت در نوع و 
مشخصات باران و مقیاس مکانی )اندازه کرت(، مطالعات در مقیاس های 
زمانی مختلف نیز انجام شده اند. همچنین این مطالعات در انواع مختلف 
خاک و در شرایط متفاوت از نظر پوشش سطحی نیز صورت پذیرفته 
است. دو سوال مهم در این مورد وجود دارد، اول اینکه این داده ها را 
چگونه می توان به یکدیگر مرتبط ساخت و دوم اینکه نتایج نهایی حاصل 
از مجموع روش ها به ویژه از نظر تعیین عوامل موثر و نرخ فرسایش را 

چگونه می توان به سطح دامنه و حوضه آبخیز تعمیم داد. 
نرخ  اندازه گیری/برآورد  نتایج  تحلیل  و  تجزیه  و  جمع بندی 
فرسایش خاک در ایران بیانگر اختالف بسیار زیاد در داده ها است 
در  شده  اندازه گیری  خاک  تلفات  میزان  نمونه  عنوان  به   .]12[
کرت های فرسایش بین صفر تا 34 تن در هکتار در سال متغیر است. 
عوامل  تغییر  از  ناشی  می تواند  تغییرات  این  از  زیادی  بخش  البته 
فرسایش ) نظیر نوع خاک، پوشش گیاهی و اقلیم( باشد. اما از سوی 
دیگر قطعیتی نیز در مورد این که، )1( در هر یک از اندازه گیری ها 
در   )2( شده؟،  اندازه گیری  خاک  فرسایش  از  فرآیندی  یا  نوع  چه 
مورد داده های حاصل از شبیه سازی باران، استانداردهای الزم برای 
انرژی  شبیه سازی )از نظر شدت، مدت، قطر قطرات، یکنواختی و 
قبیل  از  مربوطه  اطالعات  )3( سایر  جنبشی( چقدر رعایت شده؟، 
با چه  اقلیمی چقدر و  آمار  نوع خاک، وضعیت پوشش سطحی و 
دقتی ثبت شده اند؟، و )4( آیا استانداردهای الزم در مورد اندازه گیری 

غلظت رسوب یا تلفات خاک رعایت شده؟، وجود ندارد.
توسط  جهانی  سطح  در  موجود  داده های  تحلیل  و  بررسی 
انجام شده  و 73[   69 ،57 ،31 نمونه؛  عنوان  ]به  مختلفی  محققین 
گردآوری  و  منابع  بررسی  به  نیز   ]17[ کاویان  و  محمدی  است. 
تحلیل ها  و  تجزیه  این  بررسی  پرداخته اند.  زمینه  این  در  مطالب 
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اندازه گیری شده  مقادیر  در  زیاد  تغییرات  به  محققین  اعتقاد  بیانگر 
تغییرات  عوامل  مهم ترین  است.  جهانی  سطح  در  خاک  فرسایش 
مقیاس   )1( از؛  عبارت   ]  31[ همکاران  و  بویکس فایوس  نظر  از 
آشفتگی   )3( متفاوت،  مکانی  مقیاس   )2( اندازه گیری ها،  زمانی 
پیچیدگی  )4( و  اندازه گیری  ابزار  کارگیری  به  از  ناشی   طبیعی 
برهمکنش های اکوسیستم هستند. مقیاس مکانی اندازه گیری ها شاید 
خاک  فرسایش  پدیده  پیچیدگی  بر  که  باشد  عوامل  این  مهم ترین 
)چهارمین عامل( نیز تاثیر گذار است. در حقیقت مقیاس مکانی )یا 
به بیان ساده تر اندازه یا مساحت کرت یا محدوده ای که اندازه گیری 
در آن صورت می گیرد(، تعیین کننده فرآیندهای فعال فرسایش و نیز 
نوع فرسایش )مرحله پیشرفت فرسایش( است. البته این اثر مقیاس 
را نباید با اثر مقیاس بر تغییرپذیری عوامل فرسایش نظیر توپوگرافی، 
نوع پوشش و بارندگی ادغام کرده و دچار اشتباه شد. تغییرات مکانی 
عوامل موثر بر فرسایش بسیار مهم است و در تعمیم نتایج حاصل از 
اندازه گیری در کرت به دامنه و حوضه، از طریق عملگرهای مقیاسی 
)ضرایب تناسبی( بایستی مدنظر قرار گیرد. بنابراین در مورد هر داده 
)ورقه ای  نوع  چه  شود  مشخص  که  است  ضروری  اندازه گیری   یا 
فرسایش خاک  از  و/یا جریان زا(  )باران زا  فرآیندی  یا  و/یا شیاری( 
)مقیاس(  کرت  ابعاد  تابع  خود  موضوع  این  که  شده؟  اندازه گیری 
دیگر  داده  با  را  داده ای  هیچ  نمی توان  این صورت،  غیر  در  است. 
نوع  و  فرآیندها  آن  در  که  سطحی  به  را  داده ای  یا  و  کرد  مقایسه 

دیگری از فرسایش رخ می دهد، تعمیم داد. 
بحث  که  داشت  بیان  می توان  خالصه  طور  به  و  مجموع  در 
مقیاس و مقیاس بندی، و به تبع آن بحث ریز و بزرگ مقیاس نمایی 
اساسی در مطالعات فرسایش خاک  بسیار مهم و  مباحث  از جمله 
به  و  زمینه  این  در  است.  اندازه گیری ها  از  حاصل  نتایج  تعمیم  و 
و اندازه گیری  مورد  مقیاس  کوچک ترین  تعیین  )الف(   منظور 
است  ضروری  نتایج،  تعمیم  برای  مقیاسی  فاکتورهای  تعیین  )ب( 
وجود  فرسایش  فرآیندهای  از  صحیحی  درک  و  شناخت   )1( که، 
انواع  از  یکسانی  واژه شناسی  و  مشترک  درک   )2( باشد،  داشته 
مقیاس بندی  ابعادی و  آنالیز  مفاهیم  با  باشد و )3(  فراهم  فرسایش 
که  کرد  فراموش  نباید  دیگر  سوی  از  باشد.  داشته  وجود  آشنایی 
سال  صد  در  دنیا  سرتاسر  در  گرانسنگی  و  زیاد  بسیار  تجربیات 
در  برد.  بهره  آن  از  نحو  بهترین  به  باید  که  دارد  وجود  گذشته 
بسته عنوان  )به  مدل ها  توسعه  برای  جهانی  تالش های  مورد   این 

یک پارچه فاکتورهای مقیاسی( و در نتیجه شناخت مبانی این مدل ها 
می تواند راه گشا باشد. همچنین معیارهای مختلفی برای انتخاب یک 
مدل مناسب وجود دارد، که باید با آنها آشنا بود و در نهایت بتوان بر 
اساس آن و وضعیت موجود مدل مناسب را برای مدیریت، تلفیق و 
تعمیم داده ها انتخاب، واسنجی و ارزیابی نمود و در نهایت به کار برد.

آنالیز ابعادی 
همچون  فیزیکی  کمیت های  که  ابعادی  مطالعه  به  ابعادی  آنالیز 

جرم، نیرو و انرژی را توصیف می کند، می پردازد. مکانیک کالسیک 
بر مبنای سه کمیت بنیادین با ابعاد MLT، جرم M، طول L و زمان 
T استوار است. ترکیب این کمیت ها موجب دستیابی به کمیت های 
دیگر مثل حجم، سرعت و نیرو با ابعاد L3، LT-1 و MLT-2 می شود. 
در دیگر جنبه های فیزیک، کمیت های بنیادی دیگر مانند دما )θ( و 

جریان الکتریکی )I( نیز تعریف می شود.
برای معرفی موضوع مقیاس بندی و آنالیز ابعادی، در منابع ]62[ 
آن  در  که  می شود  استفاده  تخیلی  ادبیات  از  کالسیک  مثال  یک  از 
لیموئل  تخیلی  دریایی  سفر  گالیور"  "ماجراهای  در  دین سویفت1 
گالیور را به سرزمین های لیلیپوت2 و برودینگ3 شرح می دهد. در این 
دو مکان، زندگی دقیقا شبیه زندگی عادی است، اما ابعاد هندسی آنها 
متفاوت است. در لیلیپوت مردم، خانه ها، سگ ها و درختان، دوازده 
است.  بزرگ تر  بار  دوازده  برودینگ، همه چیز  در  و  بار کوچک تر 
با مقیاس 12:1 مدل هندسی گالیور، و در برودینگ  لیلیپوت  مردم 

مدلی با مقیاس 1:12 بودند )شکل 1(.
سرزمین دو  ابعادی  آنالیز  طریق  از  دین سویفت  داستان   تحلیل 
از دین سویفت، گالیله دریافته  باشد. بسیار پیش تر  می تواند جالب 
شبیه  نمی تواند  افراد  کوچک نمایی  یا  بزرگ نمایی  مدل های  که  بود 
آنچه ما هستیم باشد. بدن انسان از ستون فقرات، ربات ها، استخوان ها 
باید  انسان  اسکلت  که  بدنی  وزن  است.  شده  تشکیل  ماهیچه ها  و 
استخوان  مقاومت  و  است  آن   )L3( حجم  با  متناسب  کند،  تحمل 
برای متراکم شدن یا ماهیچه برای کشش، متناسب با L2 است. اگر 
گالیور با غول سرزمین برودینگ مقایسه شود که همه ابعاد آن دوازده 
بار بزرگ تر است، مقاومت پا ها 144 برابر بیش تر از گالیور و وزن 
)حجم( 1728 برابر بزرگ تر خواهد بود. لذا نسبت مقاومت به وزن 
غول دوازده بار کم تر از گالیور است )شکل 2(. بنابراین غول برای 
تحمل وزنش باید تالشی معادل آنچه الزم است ما برای حمل )بر 
دوش کشیدن( 11 نفر دیگر انجام دهیم، انجام دهد. اگر قرار باشد 
غولی با همان نسبت پا به دست شبیه انسان عادی وجود داشته باشد، 
الزم است از مواد سخت تر و قوی تری برای ساخت استخوان استفاده 
شود یا باید به مقاومت کم تر در مقایسه با یک قامت طبیعی رضایت 
همان  به  مقاومت  یابد،  کاهش  بدن  اندازه  اگر  دیگر،  از سوی  داد. 
نسبت کاهش نمی یابد. هرچه بدن کوچک تر باشد، مقاومت نسبی آن 
بزرگ تر خواهد بود. به همین دلیل یک سگ خیلی کوچک احتماال 
دو یا سه سگ کوچک دیگر را می تواند بر پشتش حمل کند اما یک 

فیل نمی تواند حتی یک فیل دیگر هم اندازه را حمل کند.
مسئله لیلیپوتی ها را نیز می توان آنالیز نمود. میزان تلفات گرمای 
و  بدن  دمای  کردن  ثابت فرض  با  پوست،  از طریق  محیط  به  بدن 
این  است.   )L2( پوست  مساحت  با  متناسب  پوست،  ویژگی های 
غذا  حجم  حداقل  بنابراین،  آید.  می  به دست  غذا  هضم  از  انرژی 
سیخ  یک  با  گالیور  اگر  است.   L2 با  متناسب  شود،  هضم  باید  که 
1. Dean Swift
2. Liliput
3.  Brobdingnag
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کباب، یک نان و یک میوه راضی باشد، یکی لیلیپوتی باید)12/1(3  
کم تر حجم غذا دریافت کند. این در حالی است که سطح پوست 
به  لیلیپوتی  بنابراین شخص  گالیور است.  از  او )12/1(2 کوچک تر 
اندازه  به  تا  دارد  نیاز  میوه  دوازده  و  نان  دوازده  کباب،  دوازه سیخ 
شده  کوچک تر  غذا)12/1(3   حجم  زیرا  باشد.  راضی  گالیور 
است شده  کوچک تر   2)12/1( او  بدن(  )سطح  انرژی  به  نیاز   اما 
مثل  کوچکی  پستانداران  در  غذایی(  )پر  کیفیت ها  این   .)2 )شکل 
موش ها دیده می شود. جالب است که یادآوری شود که تعداد زیادی 
دلیل  به  احتماال  ندارد،  وجود  موش  از  کوچک تر  خون گرم  جانور 

روشنگری قوانین مقیاس که بیان شد، این حیوانات مجبورند آن قدر 
غذا بخورند که دستیابی به آن مشکل است و یا اینکه در زمان قابل 

قبولی نمی توانند آن را هضم کنند.
این تحلیل ساده نشان می دهد که برای تخمین میزان یک مشخصه 
از یک سیستم با استفاده از مقدار آن مشخصه در سیستم دیگر )یعنی 
مقدار مشخصه در سیستم دیگر اندازه گیری یا تعیین شده است(، به 
یک ضریب تناسبی )فاکتور مقیاسی( نیاز است و این ضریب تناسبی 
دو  ابعاد  نسبت  و  حاکم(  فیزیکی  )فرآیند  مشخصه  نوع  اساس  بر 

سیستم به هم به دست می آید.

شکل 1- نمای شماتیک سرزمین های لیلیپوت و برودینگ در 
مقایسه با گالیور

 
1-𝐻𝐻𝐺𝐺𝐺𝐺 = 144 𝐻𝐻𝐿𝐿𝐿𝐿  

1-𝐹𝐹𝐺𝐺𝐺𝐺 = 1728 𝐻𝐻𝐿𝐿𝐿𝐿  

𝐻𝐻𝐺𝐺𝐺𝐺
𝐹𝐹𝐺𝐺𝐺𝐺

=
𝐻𝐻𝐿𝐿𝐿𝐿

12𝐹𝐹𝐿𝐿𝐿𝐿
 

 

شکل 2- مقایسه غول برودینگ با گالیور )راست( و مقایسه کوتوله لیلیپوت با گالیور )چپ(
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معادله جهانی هدررفت خاک 
فرض  با   ،)USLE( خاک  رفت  هدر  جهانی  معادله  بسط  برای 
اینکه علت اصلی فرسایش آبی اعمالی است که باران بر روی خاک 
گردید  تفکیک  بخش  دو  به  خاک  فرسایش  مطالعه  می دهد،  انجام 
]79[. اول اینکه، چطور فرسایش تحت تأثیر انواع مختلف باران قرار 
می گیرد و دوم اینکه، شرایط و انواع مختلف خاک چگونه آن را تغییر 
می دهد. بر این اساس استدالل شد که میزان فرسایش به ترکیبی از 
قدرت باران در ایجاد فرسایش و توانایی خاک در تحمل بارندگی 

بستگی دارد. به بیان ریاضی: 
)فرسایش پذیری خاک و فرسایندگی باران(f = فرسایش

با این دانش که عوامل مختلف دیگری نیز بر میزان فرسایش خاک 
اثرگذارند، برای توسعه مدل، ابتدا کرت استاندارد تعریف شد. کرت 
شیب  طول  ایکر،   0/01 مساحت  با  است  کرتی  مبناء،  یا  استاندارد 
22/1 متر )72/6 فوت(، عرض 1/83 متر )6 فوت(، با شیب یکسان 
9 درصد )5 درجه(، که به طور دائم آیش بوده، عاری از هر گونه 
باقیمانده گیاهی و یا علف هرز باشد و در جهت شیب شخم خورده 
گالیور،  داستان  ابعادی  آنالیز  در  حقیقت  در  استاندارد  کرت  است. 
انسان عادی یا خود گالیور است. در آنالیز ابعادی داستان گالیور، یک 
حالت مبناء وجود دارد و برای بررسی هر فرآیند در سرزمین های 
کوتوله(  غذای  به  نیاز  میزان  یا  غول  اسکلت  مقاومت  )مثل  دیگر 
تناسبی با حالت مبناء برقرار می شود. ضریب تناسب با توجه به نوع 
 USLE فرآیند و بر مبنای اصول فیزیکی است. در کرت استاندارد

معادله زیر برای برآورد میزان تلفات خاک ارائه شد:
 KRA ×=                                                         )1(
که در آن؛ A، متوسط بلندمدت تلفات ساالنه خاک بر حسب تن 
در هکتار در سال که به وسیله فرسایش ورقه ای و شیاری به وجود 
MJ.mm. عامل فرسایندگی باران – رواناب )بر حسب ،R ،می آید
ذاتی  که حساسیت  خاک  فرسایش پذیری  عامل   ،ha-1.h-1.y-1)، K
خاک را نشان می دهد  و برابر با شدت تلفات خاک به ازای یک واحد 
از شاخص فرسایندگی برای یک خاک معین در کرت مبناء است )بر 

.)t.ha.h.MJ-1.ha-1.mm-1 حسب
فرسایش خاک در اراضی کشاورزی عمدتا شامل فرسایش شیاری 
مثال،  عنوان  به  و  استاندارد  کرت  تعریف  در  است.  بین شیاری  و 
مبناء  به عنوان یک  را  این نوع فرسایش ها  بتواند  حداقل طولی که 
تلفات خاک  میزان  و  است  متر فرض شده   22/1 برابر  دهد،  بروز 
برای این طول اندازه گیری شده )قابل برآورد( است )معادله 1(. حال 
چنانچه طول شیب فرض کنید سه برابر کوتاه تر یا طوالنی تر شود، 
است  نیاز  تناسب  ضریب  یک  به  خاک  تلفات  میزان  برآورد  برای 

)ضریب L( تا در میزان تلفات خاک طول مبناء ضرب شود:
 LKRA ××=                                                   )2(

عبارت  که  شیب  طول  مقیاسی(  )فاکتور  ضریب   ،L آن؛  در  که 
از نسبت تلفات خاک در قطعه زمین با طول شیب معین به مقدار 
تلفات در قطعه ای با طول 22/1 متر  با شرایط یکسان است )بدون 

بعد(. مشابه این ضریب برای سایر عوامل موثر بر فرسایش نیز وجود 
خواهد داشت و بنابراین:

 PCSLKRA ×××××=                                 )3(
مقیاسی(  )فاکتورهای  ترتیب ضرایب  به   P و   S، C آن؛  در  که 
درجه شیب، پوشش و مدیریت می باشند. این معادله بعد از دستیابی 
به حدود 10000 داده )تحت باران طبیعی و شبیه سازی شده( به ویژه 
برای تعیین ضرایب تناسب )فاکتورهای مقیاسی( بسط داده شد. بر 
این اساس و با استفاده از معادله 3 می توان با داشتن ضرایب تناسب 
)کرت  در یک کرت  تلفات خاک  میزان  اندازه گیری  و  از یک سو 
برای  اقلیم و خاکی مشخص  را در  تلفات خاک  میزان  استاندارد(، 
مزارع با ابعاد، شیب، مدیریت و نوع کشت های متفاوت تخمین زد 
مشخص  است،  شده  انجام  آمریکا  در  که  کاری  البته  داد(.  )تعمیم 
و  است  مختلف  خاک های  و  اقالیم  برای   K و   R مقادیر  نمودن 
تلفات  میزان  ابتدا  موردی  هر  در  که  نیست  الزم  آنجا  در  بنابراین 
خاک در کرت استاندارد اندازه گیری شود و سپس تعمیم داده شود. 
به بیان دیگر و در حقیقت این اندازه گیری قبال انجام شده است. اما 
این که آیا مقادیر R و K که با استفاده از روابط پیشنهادی در امریکا 
برای سایر مناطق اقلیمی و خاک ها تخمین زده می شوند، صحیح و 

قابل اعتماد هستند، مورد سوال بوده و باید مورد بحث قرار گیرد.
معادله جهانی هدر رفت خاک تجدیدنظر شده )RUSLE( برای 
تخمین متوسط بلند مدت تلفات ساالنه ی خاک حاصل از بارندگی و 
رواناب در زمینی با شیب معین و در سیستم های با مدیریت و کشت 
مشخص، توسعه یافت ]63[. این مدل در شرایط غیر زراعی، همانند 
جنگل ها و مراتع و حتی مکان های ساختمانی نیز کاربرد دارد. مدل 
RUSLE دارای همان ساختار و مبانی USLE است و تفاوت عمده 
 USLE آن در باز تعریف ضرایب تناسبی )مقیاسی( است. در مدل
تنها برای اراضی کشاورزی  تناسبی مربوط به نوع پوشش  ضرایب 

تعریف و تعیین شده بود.
شده  تجدیدنظر  خاک  رفت  هدر  جهانی  معادله  دوم  نسخه 
)RUSLE2( قادر است تلفات خاک، تولید رسوب و ویژگی های 
و  )ورقه ای  بین شیاری  و  شیاری  فرسایش  از  حاصل  رسوب 

شکل 3- دامنه شیب با نیمرخ محدب- مقعر واحد محاسباتی در 
RUSLE2
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بزند.  تخمین  را  آن  از  منتج  رواناب  و  بارندگی  از  ناشی  شیاری( 
طبیعی شرایط  است  شده  تالش   RUSLE مدل  از  نسخه  این   در 

انتقال رسوب  و  تلفات، رسوبگذاری  دامنه ها که در آن سه مرحله 
وجود دارد، شبیه سازی شود )شکل 3(.

انواع و فرآیندهای فرسایش خاک
1- انواع فرسایش خاک و عوامل اثرگذار بر آن

خاک  اجزاء  و  ذرات  آن  در  که  است  فرآیندي  خاک  فرسایش 
جدا  خود  اصلي  بستر  از  فرساینده  نیروي  یا  عامل  یک  توسط 
عوامل  آبي  فرسایش  در  مي شوند.  منتقل  دیگري  مکان  به  و  شده 
فرسایش  فرآیند  در  مي باشند.  رواناب  و  بارندگي  خاک  فرساینده 
خاک، ذرات  شدن  جدا   )1( مجزاء؛  و  مشخص  فاز  سه   خاک 
دارد.  وجود  شده،  حمل  مواد  ترسیب   )3( و  ذرات  انتقال   )2(
با گذشت  بارندگي و رواناب  اثر دو عامل  در  آبي خاک  فرسایش 
زمان و گسترش مکاني فرسایش ممکن است در سه مرحلة فرسایش 
ورقه اي1، فرسایش شیاري2 و فرسایش خندقي3 رخ دهد. مکانیسم 
از این مراحل متفاوت است. همچنین  فرآیند فرسایش در هر یک 
اهمیت و میزان پیشرفت هر مرحله از فرسایش بسته به مکان، زمان 
و موقعیت توپوگرافي متفاوت است. این مراحل در زمان ظهور در 
هر نقطه در پي یکدیگر به  وقوع مي پیوندند و در زماني مشخص تا 

حد معیني به سمت پایین شیب گسترش مي یابند.
اثر  نتیجه  عمدتًا  ذرات  جداشدن  ورقه اي،  فرسایش  مرحله  در 
برخورد قطرات باران است و جریان رواناب به علت عمق و سرعت 
دارد.  مورد  این  در  کمي  نقش  پایین  برشي  نیروي  نتیجه  در  و  کم 
انتقال ذرات در این مرحله بیش تر توسط جریان رواناب است، اما 
بخشي نیز به علت پاشمان قطرات باران مي باشد. در فرسایش شیاري 
از نقش قطرات  یافته و  نقش رواناب در جدا کردن ذرات اهمیت 
باران کاسته مي شود. در مرحله سوم، جریان تعداد زیادي از شیارها 
به هم پیوسته که به علت تنش برشي بیش تر باعث حفر بیش تر خاک 
و تشکیل کانال هاي بزرگ تر و عمیق تري مي شود که به آنها خندق 
گفته مي شود. خندق ها عوارض توپوگرافي نسبتًا دائمي هستند. در 
فرسایش خندقي تأثیر بارندگي در جدا نمودن و انتقال مواد ناچیز 

است.
به دو مقوله کلي  را  تولید رسوب  فرآیند فرسایش و  بنت ]29[ 
تقسیم بندي مي کند: )1( فاز اراضي باالدست4 که شامل سه مرحله 
قابل تشخیص و  بارندگي هاي  به وقایع  کاماًل وابسته  فوق است و 
پایین دست5 که  اراضي  فاز درون رودخانه ها در  مجزا است و )2( 
وابسته به مقدار ناخالص آب در دسترس و توزیع زماني ورود آن 

به رودخانه است. 

1. Sheet erosion
2. Rill erosion
3. Gully erosion
4. Upland
5. Lowland

2- فرآیندهای فرسایش خاک
فرساینده  نیروهاي  از  تابعي  اساسا  خاک  ذرات  جداشدن 
جداشدن، حضور  به  خاک  حساسیت  جاري،  آب  و  باران  قطرات 
انتقال  مي باشد.  خاک  مدیریت  و  فرساینده،  نیروهاي  کاهنده  مواد 
ذرات نیز تابعي از نیروي عوامل انتقال دهنده، انتقال پذیري6 ذرات 
کننده است ]39[.  منتقل  نیروهاي  مواد کاهنده  جداشده، و حضور 
در هر نقطه از شیب اگر مقدار رسوب در دسترس براي انتقال که 
باشد  حمل  توان  از  کم تر  شده  ایجاد  جداشدن  فرآیندهاي  توسط 
دسترس  در  شده  جدا  رسوبات  مقدار  با  برابر  رسوب  بار  آنگاه 
جداشده  رسوب  مقدار  چنانچه  اما  مي باشد.  جداشدن(  )ظرفیت 
بیش از توان حمل باشد، فرآیند ترسیب رخ داده و توان حمل، بار 
رسوب را کنترل مي کند ]39 و 50[. این موضوع با مفهوم دیگری 
است  معروف  فرسایش  بر  به شرایط حاکم  که  است  بیان شده  نیز 
توصیف جداشدن8  محدودیت  و  انتقال7  محدودیت  واژه  دو  با   و 
می شود ]54[. در طی یک رخداد بارندگی ممکن است بارها شرایط 
بین این دو حالت نوسان نماید. از سوی دیگر در رخدادهای متوالی 
نیز ممکن است از رخداد نخست تا رخداد پایانی )یعنی با گذشت 
تغییر  جداشدن  محدودیت  و  انتقال  محدودیت  از  شرایط  زمان(، 

نماید.
چهار  خاک،  فرسایش  پدیده  براي   ]38[ الیسون  تقسیم بندي  در 
جدا  )ب(  بارندگي،  توسط  خاک  ذرات  شدن  جدا  )الف(  فرآیند: 
شده  جدا  ذرات  انتقال  )ج(  رواناب،  توسط  خاک  ذرات  شدن 
توسط بارندگي و )د( انتقال ذرات توسط رواناب  را تعریف شده 
فرآیندهای  فرآیندی،  مدل های  بسط  برای  ویژه  به  و  بعدها  است. 
بارندگی  از  ناشی  فرآیندهای  دسته،  دو  به  فرسایش  در  دخیل 
معادالت  بسط  و  شده  گروه بندی  جریان  از  ناشی  فرآیندهای  و 
در  و  مورد  این  در  البته   .]1[ است  گرفته  صورت  اساس  این  بر 
نظر  در  فرآیندها  این  بین  برهمکنش  یافته،  توسعه  مدل های  اغلب 
گرفته نشده است. روحی پور و همکاران ]66[ و اسدی و همکاران 
اهمیت موضوع  بر  بررسی و  را  فرآیندها  این  بین  برهمکنش   ]24[
تاکید کرده اند. موضوع بررسی فرآیندهای فرسایش با وجود سابقه 
و بارندگی  از  ناشی  فرآیندهای  مورد  در  ویژه  به  طوالنی   بسیار 
آن ]74[، همچنان  پیامدهای  و  باران  قطرات  برخورد  مکانیسم های 
فرسایش  تحقیقات  زمینه  در  تکامل  به  رو  و  روز  موضوعات  جزء 
انتقال  مکانیسم  جریان،  از  ناشی  فرآیندهای  زمینه  در  است.  خاک 
زمینه  در  و   ،]72 و   64[ زبری  اثر  و   ]78 و   71  ،26  ،25[ ذرات 
فرآیندهای ناشی از بارندگی اثر بارندگی های متوالی و نیز بارندگی 
غیریکنواخت ]23، 37 و 59[ مورد توجه و بررسی هستند. همچنین 
اثرات آن بر نفوذ، رواناب و فرآیندهای  اندوده سطحی9 و  تشکیل 

فرسایش مورد توجه و نیازمند بررسی های بیش تری است ]53[.

6. Transportability
7. Transport limit
8. Detachment limit
9. Surface sealing
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مدل های فرآیندهای فرسایش خاک
مدلسازي ها،  در  به ویژه  خاک  فرسایش  مطالعات  از  بسیاري  در 
پدیده فرسایش خاک و تولید رسوب را در قسمتي یا بخشي از دامنه 
مورد توجه قرار داده اند. در اکثر این موارد، گسترش فرسایش تا پس 
از تشکیل شیار در نظر گرفته شده است. در این مورد فرآیندهاي 
مختلفي از جمله؛ )1( فرآیند جداشدن ذرات خاک توسط بارندگي و 
رواناب سطحي، )2( انتقال ذرات جداشده توسط رواناب سطحي در 
نواحي بین شیارها، )3( فرآیندهاي جدا شدن و انتقال ذرات توسط 
جریان متمرکز شده در درون شیارها و )5( فرآیند ترسیب در درون 
شیار تعریف شده اند. جدا کردن فرسایش خاک به دو جزء شیاري 
رفته  به کار  فرسایش  از مدل هاي  بسیاري  براي بسط  بین شیاري  و 
است. عالوه بر موارد مذکور، فعال بودن پیوسته فرآیند ترسیب مواد 
در تمام مراحل فرسایش چه در رواناب سطحي جاري در سطوح 
بین شیارها و چه در رواناب متمرکز شده در شیارها، که ناشي از 
ته نشیني1 ذرات به علت نیروي ثقل مي باشد، توسط رز و همکاران 

]65[ بیان شده و مورد تاکید قرار گرفته است.
از تحوالت عمده ای که در زمینه مدل سازی فرسایش خاک رخ 
مبنای  با  مدل های  به  روی آوری  و  مدل سازی  نگرش  تغییر  داد، 
دهه 1980 شروع شده  از  که  بود  فرآیندی  اصطالح  به  یا  فیزیکی 
در  خاک  فرسایش  فرآیندي  مدل هاي  که  است  شده  ادعا  است. 
توانایي هایي  )الف(  دارند:  مزیت هایي  تجربي  مدل هاي  با  مقایسه 
تلفات خالص خاک  زماني  و  مکاني  توزیع  )برآورد(  تخمین  براي 
مي دهد(،  رخ  رسوب  فرآیند  که  مکان هایي  در  خالص  رسوب  )یا 
بر  و  آن  از  نقطه  هر  براي  یا  دامنه  کل  براي  مي تواند  تخمین  این 
از )ب(  باشد،  ساالنه  یا  ماهانه،  روزانه،  رویداد،  یک  زماني   پایه 
از  وسیعي  دامنه  براي  مي تواند  لذا  است،  فرآیندي  مدل  که  آن جا 
شرایط که ممکن است به علل عملي یا اقتصادي، مدل در آن شرایط 

آزمون مزرعه اي نشده باشد نیز به کار رود ]56[.
مفاهیم به کار رفته در مدل هاي فرآیندي به تدریج از زماني که  
انتقال  و  جداشدن  براي  ریاضي  توصیفاتي   ]50[ ویشمایر  و  مایر 
توسط  ذرات  انتقال  و  جداشدن  و  بارندگي  توسط  خاک  ذرات 
مدل هاي  مفاهیم  کردن  یافته اند. جدا  توسعه  بردند،  کار  به  رواناب 
تجربي از مدل هاي فرآیندي، به علت فقدان داده هاي پایه اي مناسب 
با  بتوان  را  معادالت  پارامترهاي  که  روابطي  بسط  براي  نیاز  مورد 
آن ها تخمین زد، تدریجي بوده است. به عنوان مثال، مدل فرآیندي 
فرسایش خاکي که در CREAMS ]41 و 42[ به کار رفته، از روابط 
USLE براي تعیین پارامترهاي فرسایش پذیري خاک استفاده مي کند 

 ]28[ ANSWERS از مدل هاي فرآیندي اولیه دیگر مي توان .]56(
را نیز نام برد. 

 WEPP در دهه هاي اخیر نسل جدیدي از مدل هاي فرآیندي نظیر
]40 و 56[، EUROSEM ]55[ و GUEST ]52[ براي توصیف 
که  شده  ادعا  یافته اند.  توسعه  فرسایش  فرآیندهاي  کردن  کمي  و 

1. Settling

با  عرصه هاي  در  شدن  سازگار  براي  خاصي  طور  به  مدل ها  این 
کار  به  را  فیزیکي  مفاهیم  زیرا  مناسب هستند،  مختلف  مقیاس هاي 
 .]80[ هستند  فیزیکي  معناي  داراي  موجود  پارامترهاي  و  برده اند 
اساس  بر  نظر  مد  فرایند  برای  فرایندی،  مدل های  در  حقیقت  در 
قانون  معادالت  در  موثر  عوامل  نمودن  لحاظ  با  و  فیزیکی  مفاهیم 
یا  مقیاس  از  مستقل  که  می یابد  توسعه  مدلی  انرژی،  یا  بقای جرم 
و  شده  بیان  ابعادی  آنالیز  مفهوم  در  و  دیگر  بیان  به  است.  محیط 
بتوان  فیزیکی،  مبانی  و  مفاهیم  اساس  بر  چنانچه  مثال،  عنوان  به 
توجه با  بدن  از سطح  انرژی  رفت  هدر  میزان  تخمین  برای   مدلی 
نیازی  دیگر  داد،  بسط  محیطی  عوامل  و  شخص  بدن  ویژگی های 
انرژی از بدن گالیور(  به داشتن یک مقدار مبناء )مقدار هدر رفت 
خود  ذات  در  فرسایش  فرایندی  مدل های  داشت.  نخواهد  وجود 
مقیاس های  در  معموال  که  چرا  دارند،  را  مقیاس بندی  فاکتورهای 
نمونه  عنوان  به  ادامه  در  می شوند.  انتگرال گیری  زمانی  و  مکانی 
در فرسایش  زمانی  و  مکانی  توزیع  تخمین  راه کار  درک  برای   و 
مدل های فرآیندی، مبانی مدل هیرساین و رز ]43 و 44[ که بر اساس 

قانون بقاء جرم توسعه یافته مختصرا ارائه می شود. 
براي بیان این مدل، سطح یکنواختي بر روي شیب معیني همانند 
عرض  واحد  در  جریان  است. شدت  شده  گرفته  نظر  در   4 شکل 
صفحه، شار نامیده مي شود. شار رسوب )qs( عبارت از جرم رسوب 
جاري در واحد زمان از واحد عرضي عمود بر جهت شار جریان 
در  آب  حجمي  جریان  شدت  نیز   )q( آب  حجمي  شار  مي باشد. 
واحد عرض نوار )m3 m-1 s-1 یا m2 s-1( مي باشد. غلظت رسوب 
)c( بر حسب جرم خشک شده رسوب )در آون( در واحد حجم 

سوسپانسون بیان مي شود، بنابراین:
)(. 11 −−= smkgcqqs             (kgm-1 s-1)                               )4(

تلفات خاک از سطح یک زمین معین در طول یک رخداد فرسایشي 
با جمع qs زمان هاي مختلف در انتهاي آن قطعه محاسبه مي شود. از 
معادله )4( مي توان دریافت که توصیف فرآیندهاي فرسایش خاک 
ترم  وجود  علت  )به  سطحي  جریان  هیدرولوژي  توصیف  مستلزم 
یا کاهنده  افزاینده  فرآیندهاي مختلف فرسایشي  از  q(، و توصیفي 
غلظت رسوب )c( مي باشد. میزان غلظت رسوب حاصل موازنه بین 
فرآیندهاي افزاینده و کاهنده آن مي باشد. همه این کمیت ها مي توانند 
با گذشت زمان و تغییر مکاني فرسایش در طول شیب تغییر نمایند.

شکل 4- جریان رواناب )q( و رسوب )qs( در واحد عرض 
یک قطعه مسطح از طول )L( شیب
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صرفنظر از زمین لغزش ها و خندق ها، پنج فرآیند زیر بر غلظت 
رسوب تاثیر مي گذارند ]43 و 44[:

الف – جداشدن1 توسط بارندگي، که در آن قطرات باران ذرات را 
از سطح خاک به درون جریان سطحي وارد مي سازند.

ب- واجداشدن2 توسط بارندگی، که در آن قطرات باران ذرات را 
از الیه ترسیب یافته3 به درون جریان سطحي وارد مي سازند.

پ – ترسیب ذرات4 ، که نتیجه ته نشیني ذرات رسوب تحت اثر 
نیروي ثقل است.

ت – کنده شدن5 ذرات، فرآیندي که طي آن جریان سطحي ذرات 
مي سازد.  وارد  رواناب  جریان  به درون  و  کنده  زمین  سطح  از  را 
کنده شدن ذرات ممکن است از کف شیارها و یا در جریان ورقه اي 

از سطوح بین شیارها رخ دهد. 
ث- واکنده شدن6 ذرات، فرآیندي که طي آن جریان سطحي ذرات 

را از الیه ترسیب یافته به درون جریان وارد مي سازد.
فرآیندهاي الف، ب، ت و ث غلظت رسوب را افزایش و فرآیند 
پ آنرا کاهش مي دهد. هر پنچ فرآیند بسته به شرایط موجود مي توانند 
با شدت هاي مختلفي رخ دهند. غلظت رسوب در هر مقطع جریان 
سطحي توسط این پنج فرآیند و اختالف بین شار ورودي و خروجي 

تعیین مي شود )شکل 5(.
چنانچه مقطعي از سطح زمین )شکل 4( با شدت جریان )شار( 
حجمي آب در واحد عرض q و با عمق جریان D در نظر گرفته 
شود، با توجه به فرآیندهای دخیل )شکل 5(، معادله بقاء جرم ذرات 

در کالس قطري i نیازمند برقراري رابطه زیر است:
 

iriidii
isi drree
t
Dc

x
q

−+++=
∂

∂
+

∂
∂ )()(

             )5( 
به  qsi=qci; kg m-1 s-1)، x( فاصله  qsi شار رسوب  که در آن 
 e، ed، r، rr ترم های  است.   )s( زمان   t و   )m( پایین شیب  سمت 
و d به ترتیب شدت جداشدن، واجداشدن، کنده شدن، واکنده شدن 
و  رواناب  شدت  بارندگی،  شدت  به  وابسته  که  هستند  ترسیب  و 
تابع  و  بوده  خاک  و  توپوگرافی  ویژگی های  و  آنها،  ویژگی های 

تغییرات مکانی و زمانی آنها هستند.
فرآیندهای شدت  بودن  روشن  با  نظری  طور  به  است   بدیهی 
پنج گانه، حل معادله و انتگرال گیری از آن، می توان تغییرات زمانی و 
مکانی تلفات خاک را برآورد نمود. اما این امر صرفنظر از مشکالت 
تکنیکی از جمله حل معادله فوق که از نظر ریاضی خیلی پیچیده 
است، نیازمند اطالعات بسیار زیاد و دقیقی است که دست یابی به 
آن مشکل و پر هزینه است. در همین راستا و به عنوان نمونه دیگر، 
حجم اطالعات مورد نیاز برای واسنجی و اجرای مدل WEPP نیز 
بی شمار است. مسئله دیگر در مورد مدل های فرآیندی این است که 
1. Detachment
2. Re-detachment
3. Deposited layer
4. Sediment deposition
5. Entrainment
6. Re-entrainment

راه  دارد و  ادامه  آنها هنوز  تکامل   نظر می رسد مرحله توسعه و  به 
زیادی تا تکامل آنها وجود دارد.

معیارهای عملی انتخاب یک مدل مناسب
انتخاب یک مدل برای هدفی خاص نیازمند در نظر گرفتن چهار 
دسترسی  )2( سطح  مدل،  کاربرد  کلی  اهداف   )1( اصلی؛  موضوع 
)زمان  منابع  فراهمی   )4( و  دانش  و  مهارت  میزان   )3( داده ها،  به 
موارد،  این  از  یک  هر  در  محدودیت  یا  نقصان  است.  بودجه(  و 
فاحش خطای  به  منجر  یا  و  می کند  محدود  را  مدل   انتخاب 
تجدید  محدودیت،  وجود  در صورت  است  الزم  بنابراین  می شود. 
نظر الزم در اهداف، افراد درگیر و منابع صورت پذیرد )شکل 6(. 
نکته بسیار مهم در مدل سازی در علوم محیطی توجه به این واقعیت 

است که علوم محیطی موضوعی چند تخصصی است ]2[.
در صورتی که هدف کاربرد مدل مشخص باشد، از نظر تخصص 
و مهارت نیز مشکلی وجود نداشته و محدودیتی نیز در تامین بودجه 
و زمان نباشد، عامل اصلی انتخاب مدل، سطح دسترسی به داده ها 
و البته دقت آن است. در شکل 7 رابطه بین کارایی اجرای مدل با 
سطح داده های در دسترس و پیچیدگی مدل نشان داده شده است. 
اگر سطح معینی از دسترسی به داده وجود داشته باشد، سطح بهینه ای 
از پیچیدگی مدل وجود دارد که در فراتر از آن )با پیچیده تر شدن 
ساز  مسئله  )واسنجی(  مدل  پارامترهای  مقادیر  دقیق  تعیین  مدل(، 
شده و کارایی اجرای مدل کاهش می یابد )شکل 7الف(. در صورت 
زیاد  قدری  به  مدل  پارامترهای  تعداد  پیچیده تر،  مدل  از  استفاده 
دسترس  در  مدل  ارزیابی  و  واسنجی  برای  کافی  داده  که  می شود 
نیست. از سوی دیگر، چنانچه مدلی ساده تر از مدل بهینه به کار رود، 
مقداری از اطالعات موجود در داده ها کشف نشده است. شکل 7ب 
نشان می دهد برای یک مدل با پیچیدگی معین، افزایش داده های در 
دسترس منجر به افزایش کارایی مدل می شود. این روند تا نقطه ای 
سودمندی  تخمین،  برای  بیش تر  داده ی  جمع آوری  که  دارد  ادامه 
بیش تر ندارد، چرا که مدل دیگر قادر به استخراج اطالعات از داده ها 
نیست. به بیان دیگر، به نقطه ای رسیده ایم که مدل باالترین کارایی را 
دارد و داده بیش تر کمکی به بهبود وضعیت نمی کند، مگر اینکه مدل 
با مدلی پیچیده تر جایگزین شود. وضعیتی که اغلب در مدل سازی 
صورت  به  7ج  شکل  در  هستیم  مواجه  آن  با  آبخیز  حوضه های 
سایه زده مشخص شده است، یعنی شرایطی که در آن مدل های خیلی 
داده های محدودی در دسترس  به کار می رود در حالی که  پیچیده 

 

 

شار 
 خروجی

شار 
 ورودی

 اليه ترسيب يافته

 بستر خاک اصلی (اوليه)

 غلظت رسوب
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مطمئن وجود  و  مناسب  پارامترهای  تخمین  امکان  بنابراین  و  بوده 
ندارد.

 GUEST ،به عنوان یک مثال می توان به مقایسه ارزیابی سه مدل
برای   WEPP  ،]8 شکل   ،27[ بارندگی  از  ناشی  فرآیندهای  برای 
فرسایش بین شیاری ]4؛ شکل 9الف[ و شبکه عصبی مصنوعی برای 
فرسایش بین شیاری ]3؛ شکل 9ب( اشاره کرد. در این شکل ها به 
است،  یافته  افزایش  ترتیب  به  مدل  کارایی  که  است  خوبی روشن 
شود،  نگاه  مدل  سه  پیچیدگی  سطح  به  که  زمانی  دیگر،  سوی  از 
مدل GUEST برای فرسایش ناشی از بارندگی بر مبنای فرآیندهای 
استوار است و در آن فرض شده  جداشدن، واجداشدن و ترسیب 
خاک  سطح  بر  یافته  ترسیب  الیه  یک  زمان  گذشت  با  که  است 
تشکیل می شود، در حالی که جزء بین شیاری مدل WEPP معادله 
نسبتا ساده ای بوده و در آن فرض شده است که تحویل رسوب از 
نواحي بین شیاري با حاصلضرب شدت بارندگي در شدت رواناب 

بین شیاري متناسب است. 
خاک  فرسایش  مدل سازی  که  می دهد  نشان  مقایسه  این  نتایج 
با مدل های فرآیندی  با استفاده از سیستم استنتاج فازي در مقایسه 
منجر به بهبود برآورد این پدیده می شود. مدل های فرآیندی با توجه 
در  و  بقای جرم  قانون  مبنای  بر  فرسایش  در  دخیل  فرآیندهای  به 
قالب معادالت پیوستگی توسعه می یابند. این مدل ها معموالً نیازمند 
یا  و  اولیه  تشخیص  در  اشتباه  هرگونه  و  هستند  زیادی  داده های 
در  توجه  قابل  خطای  ایجاد  به  منجر  فرسایش  فرآیندهای  اهمیت 

مبنای  بر  فازی  استنتاج  مقابل سیستم های  در  برآورد مدل می شود. 
روشی مشابه آنالیز رگرسیون در مدل های تجربی استوار هستند و در 
نتیجه ساختار پدیده و هر گونه برهمکنش احتمالی عوامل، هرچند 
به صورت نامشخص، از طریق داده های موجود در آن وارد می شود. 
بنابراین در بسیاری از موارد مشابه، ممکن است کارایی روش های 
مبتنی بر داده های اندازه گیری شده در مقایسه با روش ها یا مدل های 
نباید فراموش کرد که روش های داده-مبناء،  اما  نظری باالتر باشد، 

 
درک روشن 

 اهداف

 انتخاب اولیه مدل
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شکل 6- شمای سؤاالت کلیدی در انتخاب مدل برای اهداف 
عملی 

شکل 7- رابطه بین کارایی اجرای مدل با سطح داده های در 
دسترس و پیچیدگی مدل، )الف( چگونگی تعیین یا انتخاب مدل 
باالترین کارایی اجرا با توجه به سطح دسترسی به داده ، )ب( 

چگونگی تعیین حداکثر داده مورد نیاز برای دستیابی به باالترین 
کارایی اجرای مدل با توجه به پیچیدگی آن، و )ج( وضعیت 

عمومی در مدل سازی حوضه های آبخیز
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هیچ اطالعاتی در مورد فرآیندها دخیل در پدیده مورد بررسی ارائه 
نمی دهند و اساسا دانش و اطالعات ما را در زمینه مورد مطالعه ارتقاء 

نخواهند داد.

تلفیق مدل های فرسایش خاک با سنجش از دور و سامانه 
اطالعات جغرافیایی

تمام عوامل موثر بر فرسایش در اراضی باالدست )دامنه ها و سطح 
مکانی  تغییرات  هستند.  زیادی  مکانی  تغییرات  دارای  حوضه ها( 
وجود  با  امروزه  البته  که  است  عوامل  این  بارزترین  از  توپوگرافی 
نقشه های DEM و استفاده از GIS به راحتی و با دقت قابل قبول 
تبع  به  و  اقلیمی  پارامترهای  مکانی  تغییرات  تعیین  می شود.  تعیین 
هواشناسی  ایستگاه های  آمار  از  استفاده  با  نیز  باران  فرسایندگی  آن 
روش های  از  بهره گیری  و  سو  یک  از  محاسبات  برخی  انجام  و 

قابل  دیگر  سوی  از  زمین آماری  روش های  جمله  از  پهنه بندی 
انجام است و در مطالعات مختلفی برای کل کشور یا محدوده های 
 ،]10[ سپاس خواه  است.  شده  بررسی  نیز  قبال  مختلف  جغرافیایی 
به  نسبت   ،EI30 و  اصالح شده  فورنیه  نمایه ی  بین  رابطه ای  ارائه  با 
با   ،]11[ سرخوش  نمود.  اقدام  کشور  کل  فرسایندگی  نقشه  تهیه 
استفاده از نمایه ی فورنیه اصالح شده و حداکثر بارش روزانه نقشه ی 
کهکیلویه  و  بوشهر  فارس،  استان  سه  برای  را  باران  فرسایندگی 
از استفاده  با   ]8[ دادکرمی  و   ]6[ پناهی  کرد.  ارائه  بویراحمد   و 
نمایه ی فورنیه اصالح شده و برآورد EI30 به ترتیب برای کل کشور )به 
غیر از استان های گیالن، آذربایجان شرقی و خوزستان( و حوزه دریاچه 
ارومیه، نقشه فرسایندگی را تهیه نمودند. تعیین و بررسی فرسایندگی 
باران در سطح کشور توسط حکیم خانی و همکاران ]7[ نیز یکی از 
موارد مهم است. دیدترین نقشه فرسایندگی کشور توسط نیک کامی 
و مهدیان ]19[ تهیه شده است. یکی از اشکاالت اکثر مطالعات انجام 
گرفته در ایران این است که اثر فرسایندگی رواناب ناشی از ذوب 
برف درنظر گرفته نشده است. از آنجا که بخش های زیادی از مناطق 
از  ناشی  رواناب  فرسایندگی  می باشند،  برف گیر  کشور  کوهستانی 
ذوب برف می تواند مهم باشد. هنرمند و همکاران ]22[ ضمن تهیه 
نقشه فرسایندگی باران برای استان گیالن، اثر ذوب برف را نیز در 
 نظر گرفتند. مشکل دیگر، مقیاس مطالعات پیشین است که در اکثر
و  است  بوده  بررسی  مورد  کشور  کل  در  باران  فرسایندگی  آن ها، 
بنابراین نقشه های به دست آمده نمی توانند از نظر مدیریتی چندان 
قابل استفاده باشند. از سوی دیگر، با افزایش دوره آماری و تعداد 
و  تصحیح  را  فرسایندگی  نقشه های  است  الزم  ثبات،  ایستگاه های 

به روز نمود. 
از  این چرخه  و  می باشد  فصلی  دارای چرخه  باران  فرسایندگی 
در   ]18[ همکاران  و  مرادی  است.  متفاوت  دیگر  مکان  به  مکانی 
خوزستان، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد نشان دادند که در فصل 
زمستان و نیز ماه های بهمن، آذر، اسفند و دی در اولویت اول از نظر 
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شکل 8- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآوردی غلظت 
رسوب با استفاده از مدل GUEST )داده ها مربوط به سه نمونه 

خاک مختلف هستند(

شکل 9- مقایسه کارایی مدل WEPP )الف( و ANFIS )ب( برای برآورد شدت فرسایش بین شیاری
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خطر فرسایندگی قرار دارند. در پژوهشی دیگر صادقی و همکاران 
]68[ نشان دادند که بیشینه ی فرسایندگي در ایران در ماه هاي مارس، 
دسامبر و نوامبر رخ می دهد حال آن که کمینه آن طي ماه هاي جوالي 
و اوت اتفاق می افتاد. گرامی لوشابی ]15[ نیز چرخه های فرسایندگی 
مورد  کسیلیان  و  لتیان  انتخابی سرخاب،  برای سه حوضه  را  باران 
بررسی قرار داد و در هر سه حوضه ، دو اوج در مقدار فرسایندگی 
پاییز و دیگری در  بارندگی ماهانه، یکی در اواخر  باران و متوسط 

اوایل بهار مشاهده نمود.
از  دیگر  یکی  عنوان  به  گیاهی  پوشش  مکانی و فصلی  تغییرات 
است  توجه  قابل  نیز  خاک،  فرسایش  بر  گذار  تاثیر  و  مهم  عوامل 
در  عامل  این  تغییرات  دقیق  تعیین  آن،  تاثیر  میزان  به  توجه  با  و 
و  دامنه   سطح  در  خاک  فرسایش  میزان  )تعمیم(  برآورد  دقت 
 حوضه ها بسیار اثرگذار است. خوشبختانه با پیشرفت کمی و کیفی
سنجنده ها و افزایش دقت مکانی آنها، استفاده از داده های سنجش 
از دور در این مورد کمک بسیار زیادی می کند. با استفاده از تصاویر 
ماهواره ای می توان وضعیت پوشش گیاهی را به روش های مختلفی 
گیاهی  نمایه های  از  استفاده  با  اراضی  پوشش  نقشه های  تهیه  مانند 
ارزیابی نمود، این موضوع نیز در مطالعات زیادی در خارج از کشور 
]به عنوان نمونه؛ 47، 49، 75، 76 و 77[ و نیز مطالعاتی در داخل 

کشور ]به عنوان نمونه؛ 5 و 21[ نشان داده شده است.
توجه به تغییرات مکانی ویژگی های خاک نیز مسئله بسیار مهمی 
است. فرسایش پذیری خاک که متاثر از ویژگی های عمدتا فیزیکی 
که  ویژگی ها  این  زیاد  بسیار  مکانی  تغییرات  تبع  به  است،  خاک 
خود معلول تغییرات عوامل خاکسازی و مدیریتی است، بسیار زیاد 
البته، مفهوم فرسایش پذیری خاک و چگونگی  این مورد  است. در 
اندازه گیری و یا برآورد آن از روی ویژگی های خاک خود مسئله ای 
در خور توجه و نیازمند به بحث و بررسی فراوان است. عالوه بر 
این، سایر ویژگی های اثر گذار بر میزان رواناب از جمله نفوذپذیری 
تغییر ویژگی های  تابع  که  مکانی شدیدی است  تغییرات  دارای  نیز 

خاک، توپوگرافی و پوشش گیاهی است. 
موضوع بررسی و پهنه بندی تغییرات مکانی ویژگی های خاک در 
دهه های اخیر بسیار مورد توجه خاکشناسان در سرتاسر دنیا بوده و 
پیشرفت های خوبی در این زمینه به دست آمده است. تغییرپذیری 
زمین آماری  روش های  از  استفاده  با  می توان  را  خاک  ویژگی های 
همانند  مکانی  تحلیل  روش های  سایر  یا  و   ]16[ نیم تغییرنما  مانند 
خودهمبستگی ]58[ کمی نمود. نمونه ای از بررسی تغییرات مکانی 
و  نیک قلبپور  و   ]70[ عطایی  و  سپاسخواه  مطالعات  نفوذپذیری 

همکاران ]20[ است.
دلیل به  حوضه  مقیاس  در  خاک  فرسایش  خطر   ارزیابی 
دشواری  کار  آن،  در  دخیل  پارامتر های  زیاد  مکانی  تغییر پذیری 
امکان   GIS شبکه ای  ساختار  از  استفاده  مواردی  چنین  در  است. 
را  مکانی  تغییرات  این  نمایش  و  ورودی  اطالعات  سریع  پردازش 
فراهم می سازد ]67[. از سوی دیگر همان طور که بیان شد، استخراج 

اطالعات و داده های مکانی توپوگرافی و پوشش گیاهی نیز به ترتیب 
قابل  دقت های  با  دور  از  سنجش  تصاویر  و   DEM از  استفاده  با 
)مانند  خاک  نیاز  مورد  داده های  چنانچه  است.  امکان پذیر  قبولی 
اندازه گیری  نقطه ای  صورت  به  نیز  نفوذپذیری(  و  فرسایش پذیری 
و یا از نقشه های خاک در مناطقی که وجود دارد، استخراج شود، با 
بهره گیری از روش های آنالیز  مکانی می توان تغییرات مکانی آن را 
کمی و پهنه بندی نمود. مدلی که می تواند با این سطح از اطالعات در 
حد قابل قبولی برای ارزیابی میزان و خطر فرسایش در سطح دامنه و 
 USLE (RUSLE( حوضه های آبخیز مورد استفاده قرار گیرد، مدل
RS، GIS و روش ها و  تکنولوژی های  تلفیق  کلی،  به طور  است. 
خطر  تخمین   ،USLE (RUSLE) مدل  با  مکانی  آنالیز  ابزارهای 
فرسایش خاک را در مناطق بزررگ با دقت زیاد و هزینه های قابل 
قبول، امکان پذیر می سازد. ارزیابی میزان و خطر فرسایش با استفاده 
از روش ذکر شده به طور فزاینده ای در سطح دنیا )به عنوان نمونه؛ 
32، 33، 47، 48، 51 و 60[ و در مواردی در ایران )به عنوان نمونه؛ 

9 و 21[ مورد اقبال قرار گرفته است.
و توزیعی  مدلی  نیز   LISEM مدل  فرایندی،  مدل های  بین   از 

تک رخدادی است که با GIS همخوانی پیدا کرده است. این مدل 
مدل  دارد.  کاربرد  هکتاری   300 تا   10 بین  آبخیز  حوضه های  در 
اقدامات  اثرات کاربری فعلی زمین و  LISEM قادر به شبیه سازی 
در  که  فرایندهایی  است.  رسوب  و  فرسایش  بر  خاک  حفاظت 
LISEM بررسی می شوند عبارت از؛ بارش، برگاب، چاالب، نفوذ، 
باران،  آبراهه ای، فرسایش توسط قطرات  جریانات سطحی، جریان 
فرسایش توسط جریان های سطحی و توان حمل جریان هستند. مدل 
دوالیه(  یا  یک  )برای  گرین-آمپت  هولتان،  مدل های  از   LISEM
ریچادرز(  معادله  محدود  تفاضل  عددی  )حل   SWATRE مدل  و 
برای حل معادالت نفوذ آب به خاک استفاده می کند. در ضمن اثر 
چرخ های تراکتور و سطوح نفوذناپذیر نیز مد نظر قرار گرفته است. 
همچنین، این مدل برای شبیه سازی اثر چرخ تراکتور به عنوان یک 
کانال کوچک، گروه بندی فرسایش و رسوب، میزان هدررفت فسفر، 
نیترات و آمونیوم به صورت محلول و معلق و تشکیل و توسعه گالی 
نیز به کار می رود ]34، 35، 36 و 45[. این مدل در ایران ]13، 14 و 

61[ نیز و عمدتا برای براورد رواناب مورد توجه قرار گرفته است.

جمع بندی و نتیجه گیری
برگیرنده  در  که  است  پیچیده  بسیار  پدیده ای  خاک  فرسایش 
از  متفلوتی  شکل های  به  و  بوده  مختلفی  مکانیسم های  و  فرآیندها 
بر  جمله ورقه ای، شیاری و خندقی رخ می دهد. عوامل گوناگونی 
روی این پدید اثرگذار هستند که همه دارای تغییرات مکانی و زمانی 
بسیار زیادی بوده که باعث تغییرات مکانی و زمانی شدید فرسایش 
می شوند. ابزار مورد استفاده برای برآورد و پهنه بندی فرسایش خاک، 
مدل  مشهورترین  هستند.  مختلفی  انواع  دارای  که  هستند  مدل ها 
تجربی موجود، مدل )USLE (RUSLE است. همچنین مدل های 
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فرآیندی مختلفی در حال توسعه و تکمیل شدن هستند. همه مدل ها 
نیازمند داده های اندازه گیری شده برای واسنجی و ارزیابی می باشند، 
اساس  بر  مدل ها  این  از  یک  هر  که  است  این  مهم  بسیار  نکته  اما 
فرضیات و مبانی متفاوتی توسعه یافته و ممکن است نوع یا مکانیسم 
متفاوتی از فرسایش را شبیه سازی نمایند، بنابراین داده اندازه گیری 
شده برای هریک دارای شرایط خاص مربوط به همان مدل است. از 
سوی دیگر مدل های فرآیندی به اطالعات و داده های بسیار بیش تری 
برای واسنجی و ارزیابی نیاز دارند که نقصان یا خطا در هر داده به 

صورت تجمعی در کارایی نهایی مدل منعکس خواهد شد.
پیچیدگی مدل ها و  از سطح  اطالع  موارد ذکر شده،  به  توجه  با 
شامل کشور  سطح  در  موجود  داده های  و  اطالعات  وضعیت   نیز 
از یک  مدیریت  و  اقلیم  گیاهی، خاک،  پوشش  به  مربوط  داده های 
در  فرسایش  کرت های  دستیابی  قابل  و  موجود  داده های  و  سو 
 USLE مدل  می رسد  نظر  به  دیگر،  سوی  از  میان مدت  و  کوتاه 
پهنه بندی  و  ارزیابی  برای  گزینه  بهترین   ،RUSLE بعدتر  شاید  و 
آبخیز  حوضه های  و  دامنه ها  سطح  در  فرسایش  خطر  و  میزان 
این مورد، که  اساسی و مهم در  از مسائل شاید  باشد. یکی  کشور 
نیازمند توجه و انجام اندازه گیری مزرعه ای در سطح کرت یا دامنه 
از  یکی  تصحیح  و/یا  مناسب  فرسایندگی  شاخص  انتخاب  است، 
 ]19[ مهدیان  و  نیک کامی  که  هرچند  است.  موجود  شاخص های 
برای  مناسبی  شاخص  واقعا   EI30 آیا  اینکه  اما  دارند،  تاکید  آن  بر 
مسئله  است.  بیش تری  بررسی های  نیازمند  است  ایران  شرایط 
شده  انجام  بررسی های  است،  خاک  فرسایش پذیری  دیگر  اساسی 
برای  موجود  توابع  از  استفاده  نیز  مورد  این  در  که  می دهد  نشان 
تخمین فرسایش پذیری به جای اندازه گیری مستقیم آن دارای خطا 
این دو  تعیین  و  ارزیابی  اساس،  این  بر  است.  اطمینان  قابل  غیر  و 
هدفمند  مزرعه ای  اندازه گیری های  از  مجموعه ای  مبنای  بر  عامل 
یا طبیعی  بارش های  تحت  کشور  مختلف  خاک های  و  اقالیم   در 

شبیه سازی شده با ابزارهای استاندارد و شناسنامه دار باید در اولویت 
قرار گیرد. در این راستا تعیین ابعاد کرت های صحرایی بسیار حائز 

اهمیت است، هرچند در این مورد کرت استاندارد USLE به عنوان 
 USLE مبنا وجود دارد اما نباید فراموش کرد که فرض اساسی مدل
این بوده است که فرسایش بین شیاری و شیاری در این کرت رخ 
می دهد. در دامنه ها و سطح حوضه ها نیز هر دو نوع فرسایش رخ 
مهم  بسیار  مرحله  این  تا  فرسایش  پیش رفت  از  اطمینان  می دهند. 
است  شیار  تشکیل  به  وابسته  بسیار  خاک  تلفات  میزان  زیرا  است 
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This paper was prepared in order to present and asses the methodologies for management and synthesis 
of the data obtained from natural and simulated rainfalls, and for data extension to hillslope and 
catchment. Thus, the factors affecting the accuracy and variability of the data were firstly pointed out and 
the necessity of the scaling was proposed. Scaling is defined as a set of operations to find scale factors to 
relate characteristics of one system to corresponding characteristics of another system. Determining of the 
scale factors is based on the concepts of dimensional analysis. The soil erosion types and processes were 
then mentioned, and the process-based soil erosion models were briefly analyzed which are based on soil 
erosion processes and including scale factors. The models are actually data management, synthesis and 
extension tolls. Therefore, the practical criteria were mentioned for model choice. Finally, considering 
the world experience and the country situation of data and information availability, it was suggested to 
use the combination of RUSLE and remote sensing based on a series of field data for long term evaluation 
and mapping of soil erosion across the country at hillslope and catchment scales.
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