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برآورد میزان تولید رواناب و رسوب با استفاده از مدل IntErO

در دو حوزه آبخیز استان کهگیلویه و بویراحمد
 محسن آرمین*؛ استادیار ،گروه مهندسی منابع طبیعی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه یاسوج
 سید علی صالح والیتی نژاد؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی -آبخیزداری
 وجیهه قربان نیا خیبری؛ استادیار ،گروه مهندسی محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان
 فاطمه طاعتپور؛ دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه یزد ،کارشناس سازمان آب و منطقهای استان کهگیلویه و بویراحمد
 مرتضی بهزاد فر؛ سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خراسان شمالی -آمایش سرزمین ،بجنورد

چکیده
پیچیدگی فرایند فرسایش خاک و انتقال رسوب و کمبود آمار مناسب و فقدان ایستگاههای اندازهگیرری منررر رس اسرت اده از مردلهرای
ترر ی رآورد فرسایش خاک شده است .این تحقیق رای تعیرین شردف فرسرایش و اریران خرواری در دو حروزه آ ییرد دشرتروم در
شهرستان ویراحمد و کره در شهرستان دنا ا است اده از ستس نرمافداری مدل تحلیلی  IntErOانرام شد .پس از امعآوری اطالعاف پایرس
در حوضسهای انتیا ی 62 ،متغیر ورودی ا است اده از نقشسهای توپوگرافی ،خاکشناسی ،زمینشناسی ،کار ری اراضی و دادههای اقلیمری
در محیط سامانس اطالعاف استیراج و محاسبس شدند .پس از ورود آنها س ستس نرمافداری مدل  62 ،IntErOخروای آن حاصل شد .نترای
نشان داد کس حداکثر اریان خروای از حوزه آ یید کره و دشتروم در دوره ازگشت  211سالس س ترتیب  632و  271متر مکعب ر ثانیس
است .س عبارتی دیگر ،میدان تولید رواناب در حوضس کره تقریباً  2/3را ر اریان خروای از حوضس دشتروم است و مقدار فرسایش حروزه
آ یید دشتروم و کره س ترتیب  212222/66و  72416/25مترمکعب خاک در سال است .ا تواس رس نسرب تحویرل رسروب  1/212در
حوضس دشتروم و  1/457در حوضس کره ،مقدار خاک فرسایش یافتس انتقالی س خروای حوضسها (تولید رسوب) رس ترتیرب  61262/36و
 34511/42متر مکعب در سال رآورد شد .ضریب شدف فرسرایش در حوضرس دشرتروم  1/335و در نتیررس رر اسرار دراراف شردف
فرسایش مدل ،شدف فرایند فرسایش در این حوضس کم و فرسایش غالب منطقس هم از نوع عمیق است و در حوضس کرره نیرد  1/413و در
نتیرس شدف فرایند فرسایش در این حوضس متوسط و فرسایش غالب منطقس هم از نوع سطحی است .میدان تولید رسوب در واحرد سرط
در حوضس دشتروم  233/23و در حوضس کره  347مترمعکب در سال است .حوضس دشتروم ا واود مساحت یشرتر و فرسرایش خراک
یشتر ،س دلیل نسبت تحویل رسوب کمتر ،میدان تولید رسوب آن در مقایسس ا حوضس کره سیار کمتر وده است.
واژگان کلیدی :فرسایش خاک ،اریان خروای ،نرمافدار ،نسبت تحو ل رسوب ،دشتروم ،کره.
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 .1مقدمه
تیریررب اراضرری ناشرری از فرسررایش خرراک ،پدیرردهای
فراگیر است کرس منررر رس تل راف عناصرر غراایی خراک
سطحی ،افدایش رواناب و کاهش آب قا ل دسرترر ررای
گیاهان خواهد شد .کل اراضی در معرر خطرر تیریرب
ناشی از فعالیتهای انسان در دنیا حدود  6میلیارد هکترار
رآورد شده است .مسراحت اراضری تحرت تر ثیر تیریرب
ناشرری از فرسررایش آ رری حرردود  2211میلیررون هکتررار و
فرسایش ادی  221میلیون هکتار رآورد شده اسرت ].[2
در دنیا هر سال  72میلیارد تن خاک در نتیرس فرسرایش
از ین مریرود کرس اغلرب آن از سرط اراضری کشراورزی
صورف میگیرد ،این میدان خاک فرسایش یافتس معادل از
ین رفتن  61میلیون هکترار از اراضری کشراورزی در هرر
سال است ] .[2در ا عاد ملی فرسایش خاک در ایرران اثرر
مهمرری روی تولیررد یررش کشرراورزی ،تیریررب و کرراهش
حاصلییدی خاک و رسوبگااری در میازن سردها دارد و
نا راین یک مشکل ادی زیسرت محیطری را پیامردهای
اقتصررادی خطرنرراک رررای کشررور اسررت .ا رردار اصررلی
آ ییدداری ،عمدتاً طرحهای اامع آ ییدداری هستند کرس
در آنهررا ضررمن مطالعررس و شناسررایی کامررل همررس منررا ع
اقتصادی ،ااتمراعی و اکولروکیکی حروزه آ ییرد ،هتررین
راهحلهای علمی و عملی ممکن رای دستیا ی س اهداف
رنامسریدان و سیاسرتگرااران منطقرسای و ملری ،ضرمن
لحاظ نمودن هره رداری هینس و مسرتمر از ایرن منرا ع و
ح اظت آب و خاک ،در شرایط مطلوب و مولرد ،خرود رس
عنوان ستر و زیر نای حیاف در حوزه آ یید ارائس میشود.
طرررحهررای آ ییرردداری در رگیرنررده مطالعرراف میتل ر
هستند کس یکری از ایرن مطالعراف ،مطالعراف فرسرایش و
رسوب است کس ا هدف ررآورد مقردار فرسرایش خراک و
تهیس نقشس سیما و خطرر فرسرایش در حروزههرای آ ییرد
انرام میشود .در مطالعاف فرسایش و رسوب یک ارزیرا ی
کمرری رررای نتیرررسگیررری در خصرروص وسررعت و حرررم
مشکالف فرسایش خاک نیاز است تا توان استراتژیهرای
مدیریتی منطقی ا کمک انردازهگیرریهرای صرحرایی در

یک مقیار منطقسای توسعس داد .اطالعاف کمّی رااع رس
فرسایش خاک رای ارزیا ی خطر فرسرایش ] [7و تر مین
اثر یشی شیوههای هبود مدیریت زمین مورد نیاز اسرت
] [5مدلسازی مؤثر فرسایش خاک میتواند اطالعراتی در
مورد فرسایش فعلی و روند آن فراهم کند و ااازه تردیرس
و تحلیل سناریوها را دهرد .یکری از مهمتررین مشرکالف
مطالعس فرسایش و رسوب کمبود آمار و اطالعاف مورد نیاز
می اشد ،این مسئلس در کشورهای در حال توسرعس حرادتر
وده و کشور ایران نید از املس کشورهایی است کس ا ایرن
معضل رو رو است .س دلیل پیچیدگی فراینرد فرسرایش و
انتقررال رسرروب ،کمبررود آمررار مناسررب و فقرردان ایسررتگاه
انرردازهگیررری ،ررس منسررور سررهولت کررار اغلررب مطالعرراف
فرسایش و رسوب کشور ا اسرت اده از رو هرای ترر ری
سایر کشورها انرام میگیرد .تال های قا رل ترواهی در
مورد توسعس مدلهای فرسایش خاک صورف گرفتس اسرت
] [4و چندین مدل فرسایش خاک ا دراراف مت راوتی از
پیچیدگی واود دارد .یکی از ایرن مردلهرا سرتس رنامرس
 2IntErOاسررت ] IntErO .[7نسرریس اررامع و نسررل دوم
رنامس اندازهگیری فاصلس و سط  [21] 6و رنامس حوزههای
آ رید [22] 3است .مشیصس اصلی این مدل سادگی کار رد
آن در محاسبس تعداد زیادی از دادههرای ورودی اسرت .در
الگوریتم این رو گرافیکی – کامپیوتری ،مردل تحلیلری
] EPM [6الحرراش شررده اسررت .اسررت اده از رو هررای
گرافیکی -کامپیوتری ،ااازه کمّی کرردن اثرراف محیطری
روی رواناب و فرسرایش خراک در سرط حروزه آ ییرد را
فراهم میکند .در مطالعسای را اسرت اده از مردل IntErO
فرسایش خاک در زیرحوضس  S1-1آ رید رودخانس شیرین-
دره در استان گلستان ا قا لیرت دسترسری رس دادههرای
واقعی رسوب رآورد شد .ررای انررام ایرن کرار ،از مردل
تحلیلی و گرافیکی-کرامپیوتری  IntErOاسرت اده کردنرد.
نتای نشان داد کس د ی خروای حداکثر حوضرس رودخانرس
 42مترمکعررب ررر ثانیررس در دوره ازگشررت  211س رال و
1
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هدررفت خاک  664متر مکعب در کیلومتر مر ع در سرال
است .آنها اثباف کردنرد کرس ایرن مردل در حوضرس مرورد
مطالعس کارایی مناسبی در رآورد فرسایش خراک دارد .را
ایررن واررود ،تحقیقرراف یشررتری رررای محرردود کررردن
محدودیت های مدل و کاهش عردم قطعیرت نترای مردل
ضروری است ] .[2تولید رسوب زیرحوضرس  S2-1از آ ریرد
رودخانررس شرریرین دره در اسررتان گلسررتان در مطالعررسای
ررسی شد .نتای نشران داد کرس د ری خرواری حرداکثر
حوزه آ ییرد  212مترمکعرب رر ثانیرس در دوره ازگشرت
 211سال و هدررفت خاک  627متر مکعرب در کیلرومتر
مر ع در سال است .ر اسار مطالعاف قبل و ویژگریهرای
توپوگرافی ،میدان شدف فرسایش در این زیرحوضس ضعی
و خیلی ضرعی توصری شرده اسرت ] .[3کرار رد مردل
 IntErOرای ارزیا ی شدف فرسرایش خراک و روانراب در
حوزه آ ریرد رودخانرس  Dragovo Vreloدر Montenegro
شد .در این مطالعس میدان ضریب شردف فرسرایش حروزه
آ ییررد  ،1/313د رری ررا دوره ازگشررت  211سررالس 274
مترمکعررب ررر ثانیررس و تل رراف خرراک  332مترمکعررب ررر
کیلومتر مر ع ر سال رآورد شده است ] .[1ارزیا ی شدف
فرسایش و رواناب در حوزه آ رید رودخانس ArbaaAyacha
در  Moroccoا است اه از مدل  IntErOررسی شد .نتای
نشان داد کس ضریب شدف فرسایش  1/214و دراس شدف
تیریب حوزه آ یید متوسط و ا انواع میتل ری از اشرکال
فرسایش است .د ی حداکثر حوزه آ یید ا دوره ازگشرت
 211سالس  223/76مترمکعرب رر ثانیرس و تل راف خراک
 665/14مترمکب ر کیلرومتر مر رع اسرت ] .[2اطرالع از
مقدار فرسایش خاک و تولید رسوب یک منطقس س منسور
رآورد حرم و هدینس عملیاف آ ییردداری موضروع سریار
مهمی در طراحیها است .نا راین نیاز است ا اسرت اده از
امکاناف و تکنولوکیهای ادید و س روز ،اطالعاف در ایرن
زمینس امعآوری و مورد تردیس و تحلیل قررار گیررد .ایرن
امر مواب خواهد شد تا رآورد فرسایش و رسوب نیرد را
دقت یشرتری انررام و نهایتراً خسراراف ناشری از پدیرده
فرسایش س طور قا ل تواهی کراهش یا رد .را توارس رس

ضرورف اارای عملیاف آ ییدداری در استان کهگیلویرس و
ویراحمد ویژه س لحاظ ح اظرت آب و خراک در حوضرس
االدست سدهای مواود در استان ،انرام مطالعاف ررآورد
فرسایش خاک در استان ضرورتی ااتنابناپایر اسرت .در
این زمینس ا تواس س پیشرفت دانش ح اظت آب و خراک
و اسررت اده از تکنولرروکیهررای ادیررد در ارائررس مرردلهررای
فرسایش و رسوب کارآمدتر در دنیا ،در این تحقیرق ررای
پیش ینی اریان حداکثر خروای و شدف فرسایش خاک
در حوزههای آ یید دشتروم و کره در استان کهگیلویرس و
ویراحمد از ستس نرمافداری مدل  IntErOکس س روز شده
مدل  2EPMا قا لیتهرای یشرتر رس لحراظ متغیرهرای
ورودی و خروای یشتر و دقیقتر است ،است اده گردید.

 .2روششناسی
 .1.2حوزههای آبخیز مورد مطالعه
پس از مطالعس و ررسی حوزههرای آ ییرد موارود در
استان کهگیلویس و ویراحمد س لحاظ واود اطالعاف پایرس
مورد نیاز و همچنین تنوع عوامل مؤثر ر فرسایش خراک،
حوزه آ ییرد دشرتروم در شهرسرتان ویراحمرد و حروزه
آ یید کره در شهرستان دنا انتیاب شده اسرت .اطالعراف
پایس اولیس از مطالعاف انرام شرده توسرط اداره کرل منرا ع
طبیعرری و آ ییرردداری اسررتان کهگیلویررس و ویراحمررد در
حوزههای آ یید انتیا ی امعآوری شده است .اطالعاف و
دادههای تکمیلی مورد نیاز نید در مراحل میتل تحقیرق
ا تردیس و تحلیرل اطالعراف اولیرس و عضراً ررسریهرای
صحرایی س دست آمده است.
حوضس آ یید دشتروم ا وسعت 223/25کیلومتر مر ع،
منطقررسای سردسرریری در انرروب شررهر یاسرروج در فاصررلس
حدود  27کیلومتری در مسیر ااده یاسوج  -ا امیدان واقع
شده است .این حوضس در طول اغرافیایی " 22˚ 62' 27ترا
" 22˚ 37 ' 31شرقی و عر اغرافیایی " 31˚ 62' 65ترا
" 31˚ 37 ' 27شمالی قرار دارد .لنردترین نقطرس ارت راعی
Erosion Potential Model
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حوضس  6753متر و پایینترین نقطس ارت اعی  6171مترر از
سط دریا است کرس در خرواری حوضرس واقرع مری اشرد.
حوضررس آ ییررد کررره ررا وسررعت  211/61کیلررومتر مر ررع
منطقس ای سردسیری در شمال غرب شهر سریسریت و در
مسیر ااده یاسوج  -اص هان واقع شده است .این حوضس در
طول اغرافیایی " 22˚ 27' 34ترا " 22˚ 61 ' 12شررقی و

عر اغرافیایی " 31˚ 23' 12ترا " 31˚ 25 ' 47شرمالی
قرررار دارد .لنرردترین نقطررس ارت رراعی حوضررس  4322متررر و
پایینترین نقطس ارت اعی  2222متر از سط دریا است کرس
در خروای حوضرس واقرع مری اشرد .در شرکل  2موقعیرت
حوزههای آ یید انتیا ی در استان کهگیلویس و ویراحمرد و
شهرستانهای ویراحمد و دنا نشان داده شده است.

شکل  .1موقعیت حوزههای آبخیز انتخابی در استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرستانهای بویراحمد و دنا

در ادول  2رخری از خصوصریاف حروزههرای آ ییرد

مورد مطالعس نشان داده شده است.

جدول  .1برخی از خصوصیات حوزههای آبخیز مورد مطالعه
واحد

متغیر

حوزههای آ یید
دشت روم

کره

میلیمتر

171

743/4

دمای متوسط ساالنس

دراسسانیگراد

26/2

23/6

شیب متوسط

درصد

61/52

45/77

تراکم زهکشی

کیلومتر ر کیلومتر مریع

6/36

4/42

انس سنگ غالب

آسماری

یتیاری

کار ری اراضی غالب

مرتع

انگل

ار

متوسط ساالنس
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 .2.2روش تحقیق
در این تحقیق تعیین شدف فرسایش خراک و ررآورد
د ی خروای در حوزههای آ ییرد منتیرب را اسرت اده از
مدل  IntErOدر سس مرحلرس شرامل امرعآوری اطالعراف
پایس مورد نیاز از سازمانها و نهادهرای ییرر ط رویژه اداره
کررل منررا ع طبیعرری و آ ییرردداری اسررتان کهگیلویررس و
ویراحمد (نقشسهای توپروگرافی ،زمرینشناسری ،خراک-
شناسی ،کار ری اراضی ،دادههای اقلیمی و غیره) ،تعیرین
پارامترهای ورودی مدل و ورود پارامترها س مدل و رآورد

شدف فرسایش خاک و د ی خروای از حوزه آ یید انررام
شد.
 .1.2.2معرفی مدل IntErO

ستس نرمافداری مردل تحلیلری  IntErOررای تعیرین
شدف فرسایش و د ی رای حوضس رودخانرسهرای طبیعری
است .شکل  6ظاهر شکل اصلی رنامرس  IntErOرا نشران
میدهد.

شکل  .2ظاهر فرم اصلی برنامه IntErO

در ادول ( )6پارامترهای خروای مدل  IntErOنشان
داده شده است.
در ادول  F ،6مساحت حوزه آ یید س کیلومترمر رع،
 Oمحیط حوزه آ یید س کیلومتر Lv ،طول طبیعی آ راهس
اصلی س کیلومتر Lb ،طویلترین طول حوضس همراستا را
آ راهس اصلی س کیلومتر Fv ،مساحت یش درگتر حوزه
آ ییر س کیلومتر مر رع Fm ،مسراحت یرش کوچرکترر
حوزه آ یید س کیلومتر مر رع ΣL ،مرمروع طرول آ راهرس
اصلی و آ راهرسهرای فرعری رتبرس  2و  6رس کیلرومترh0 ،
ارت اع اولین منحنی میدان س متر ∆h ،اختالف ارت اع ین
منحنیهای میدان س متر Liz ،طرول منحنری میردان رس

کیلررومتر f ،مسرراحت ررین دو منحنرری میرردان مررراور ررس
کیلومتر Hmin ،پایینترین نقطس ارت اعی در حوزه آ ییرد
س متر Hmax ،االترین نقطس ارت اعی در حوزه آ ییرد رس
متر Lm ،کوتاهترین فاصرلس رین شرروع و انتهرای حروزه
آ یید س کیلومتر hb ،ارت اع اران سیلآسا س میلیمتررt ،
متوسط در اس حرارف ساالنس س دراس سانتیگرادHgod ،
متوسط ارندگی ساالنس س میلیمتر Y ،ضریب حساسریت
سنگ و خاک س فرسایش ( ی عد) Xa ،ضریب است اده از
زمین ( ی عد) و  φضریب وضعیت فعلی فرسرایش خراک
فعال و قا ل رؤیت ( ی عد) است.
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جدول  .2پارامترهای خروجی مدل IntErO

عالمت اختصاری

پارامتر
ضریب شکل حوزه آ یید
ضریب تکامل حوزه آ یید
عر میانگین حوزه آ یید

B

تقارن حوزه آ یید

a

تراکم شبکس زهکشی حوزه آ یید

G

ضریب سینوسی ودن اریان

K

A
m

ارت اع متوسط حوزه آ یید
متوسط اختالف ارت اع حوزه آ یید
شیب متوسط حوزه آ یید

Isr

شیب متوسط آ راهس اصلی
ارت اع سط اسار محلی حوزه آ یید

s

𝐹𝜋√2
𝐹
𝑏

𝑚𝐹 𝐹𝑣 −
=𝑎
) 𝑚𝐹 0.5 × (𝐹𝑣 −
𝐿∑
=𝐺
𝐹
𝑣𝐿
=𝐾
𝑚𝐿
)𝑓 × ∑(ℎ
= 𝑟𝑠𝐻
𝐹
𝑛𝑖𝑚𝐷 = ℎ𝑠𝑟 − ℎ
)∑(𝐿𝑠𝑟 × ∆ℎ
= 𝑟𝑠𝐼
𝐹

-

S2

𝑔𝑓𝑆1 = 0.6𝑓𝑠 + 0.8𝑓𝑡 + 1

ضریب ن ویپایری
ضریب پوشش گیاهی
ضریب عددی نگس داشت اریان آب ورودی
انرکی پتانیسیل اریان آب در طی اران سیل آسا
حداکثر اریان خروای از حوزه آ یید

S1

w
2Gdf0.5
Qmax

ضریب دراس حراراف

T

ضریب فرسایش خاک حوزه آ یید
فرسایش در داخل حوزه آ یید

Z
Wgod
Ru

تولید رسوب
تولید رسوب ویژه

=𝑚

𝑛𝑖𝑚𝐻 𝐻𝑙𝑒𝑏 = 𝐻𝑚𝑎𝑥 −
𝑏𝑒𝑙𝐻
= 𝑟𝐸
4
𝐹√ × 𝜋
𝑆1 = 0.4𝑓𝑝 + 0.7𝑓𝑝𝑝 + 1𝑓0

ضریب انرکی پستی و لندی حوزه آ یید

Ggod
2

0

Hleb
Er

نسبت تحویل رسوب

× 𝐴 = 0.195
𝐿=𝐵

Hsr
D

)𝐿√𝑊 = ℎ𝑏 (15 − 22 × ℎ𝑏 − 0.3

𝐹 × 𝐷 × 𝑔 × 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝐴 × 𝑆1 × 𝑆2 × 𝑊 × √2
𝑡0
𝑇 = √ + 0.1
10
) 𝑟𝑠𝐼√ 𝑍 = 𝑌 × 𝑋 × 𝑎 × (𝜑 +

𝐹×

√𝑍 3

× 𝜋 × 𝑑𝑜𝑔𝐻 × 𝑇 = 𝑑𝑜𝑔𝑊
(𝑂 × 𝐷)0.5
= 𝑢𝑅
)0.25 × (𝐿 + 10

𝑢 𝐺𝑔𝑜𝑑 = 𝑇 × 𝐻𝑔𝑜𝑑 × 𝜋 × √𝑍 3 × 𝐹 × R

Ggod/Km

 .2.2.2منابع استخراج پارامترهای مدل IntErO

رای تعیین پارامترهای ورودی مدل  IntErOاز چهرار
نوع نقشس و داده س شرح زیر است اده شد:
 .1.2.2.2نقشههه توپههوگرافی بهها مقیهها

را طس
𝑂
𝑣𝐿

،1:01111

برای اندازهگیری و محاسبه پارامترهای
مساحت حوزه آ ییرد ( ،)Fمحریط حروزه آ ییرد (،)O
مساحت یش درگتر حوزه آ یید ( ،)Fvمساحت یرش
کوچکتر حوزه آ یید ( ،)Fmطول طبیعری آ راهرس اصرلی
حوضس ( ،)Lvطول خطوط تراز (منحنیهای میدان) (،)liz

مساحت ین دو منحنی میدان مراور (.)fiz
 .2.2.2.2نقشهه زمههینشناسهی بهها مقیهها
برای طبقهبندی حوزه آبخیز بر اسا

1:111111

نفوذپذیری آب

مساحت یشی از حوزه آ یید کس دارای سنگهای را
ن ویپایری خیلی زیاد است (آهک ،ماسس و گرراول) (،)fp
مساحت یشی از حوزه آ ییرد کرس دارای سرنگهرای را
ن ویپررایری متوسررط اسررت (اسررلیتهررا ،مررارنهررا و
ماسسسنگها) ( ،)fppمساحت یشی از حوزه آ ییرد کرس
دارای سنگهای ا ن ویپرایری ضرعی اسرت (ررهرای
سنگین ،خاکسترهای آتش شانی فشرده) (.)fo
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هواشناسی سیسیت س فاصلس  2کیلومتری از حوضس کره
است اده شد .س این منسور ا تدا یشرترین میردان رخرداد
ار در طول یک روز ( ار  64سراعتس) در هرر یرک از
ماههای سال در طول دوره آماری را محاسبس کرده سرپس
یشترین مقدار رای هر کردام از  26مراه سرال را را هرم
امع زده و ر  26تقسیم کرده ،مقدار دست آمرده عردد
ار سیلآسا خواهد ود .متوسط دراس حررارف سراالنس
س دراس سانتیگراد ( )t0و متوسرط ارنردگی سراالنس رس
میلیمتر (.)H god
پس از ورود دادهها ر اسار منا ع استحراج دادهها کس
در ند  6 .6 .6تشری شده و انرام پررداز ورودیهرای
فیدیکی  -اغرافیایی و هیردرولوکیکی ،نترای الفاصرلس از
رنامس دریافت شد .در ادول ( )3طبقاف قدرف تیریرب و
مقادیر ضریب  Zدر مدل  IntErOنشان داده شده است.

 .3.2.2.2نقشه طبقهبندی کاربری اراضی
مساحت یشی از حوزه آ یید کرس پوشریده از انگرل
است ( )fsشامل انگلهای تیریرب شرده و انگرلهرای
سالم س درصد ،مساحت یشی از حوزه آ یید کس پوشیده
از گرار ،چمندار ،چرراهگراه و را( (تاکسرتان) اسرت ()ft
شرامل را( و تاکسرتان ،مراترع کوهسرتانی و چمنردار رس
درصد .مسراحت یشری از حروزه آ ییرد کرس پوشریده از
اراضی لیت ،اراضی شریم خرورده و خراک¬هرای ردون
پوشش گرار است ( )fgشامل خاکهای لیرت و خراک-
های شیم خورده س درصد.
 .4.2.2.2دادههای هواشناسی
ارت اع اران سیلآسا س متر ( ،)hbس منسرور محاسربس
ار سیل آسرا ،از دادههرای رار  64سراعتس ایسرتگاه
هواشناسرری دشررتروم در حوضررس دشررتروم و ایسررتگاه

جدول  .3طبقات قدرت تخریب و مقادیر ضریب Z

قدرف تیریب

شدف فرایند فرسایش

I

شدید

II

قوی

III

متوسط

IV

کم

V

خیلی کم

نوع فرسایش غالب

Z

عمیق
میلوط
سطحی
عمیق
میلوط
سطحی
عمیق
میلوط
سطحی
عمیق
میلوط
سطحی

2/22
2/2-2/62
2/6 – 2/12
2 - 1/12
1/1 -1/52
1/5 – 1/72
1/7 – 1/22
1/2 – 1/22
1/2 – 1/42
1/4 – 1/32
1/3 – 1/62
1/64-1/6

عالئم فرسایش

1/21 – 1/12

 .3نتایج
در ایررن تحقیررق از مرردل  IntErOررس منسررور رررآورد
فرسایش خاک در حوزههای آ ییرد دشرتروم و کرره رس
ترتیررب در شهرسررتانهررای ویراحمررد و دنررا در اسررتان

متوسط مقدار

Z

2/62

1/52

1/22

1/3
1/2

کهگیلویس و ویراحمد است اده شده است کرس ا تردا نحروه
تعیین تعدادی از پارامترهای ورودی مهمتر و در ادامس هم
نتای رآورد مدل در هر دو حوضس ارائس میشود.
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آ یید دشتروم و کالر ن ویپایری آنها رر اسرار مردل
 IntErOنشان داده شده است.
در ادول ( )2مساحت و درصرد طبقراف ن ویپرایری
خاکها در حوزه آ یید دشتروم نشان داده شده است.

 .1.1.3حوزه آبخیز دشتروم
میردان اخرتالف ارت راع در حروزه آ ییرد دشررتروم از
( 6171پایینتررین نقطرس ارت راعی) ترا  ( 6753راالترین
نقطس ارت اعی) مترر از سرط دریرا اسرت .در اردول ()4
مساحت و درصد سازندهای زمینشناسی مواود در حوزه

جدول  .4مساحت و درصد سازندهای زمینشناسی موجود در حوزه آبخیز دشتروم و کالس نفوذپذیری آنها بر اساس مدل IntErO

ردی

نوع سازند

مساحت (کیلومتر مر ع)

درصد مساحت

کالر ن ویپایری

2

آسماری

11/27

25/13

خیلی زیاد

6

رازک

6/21

2/37

ضعی

3

سروک

7/22

4/12

متوسط

4

نیرید

1/72

1/41

متوسط

2

پا ده

23/27

5/53

ضعی

2

گورپی

3/55

6/26

ضعی

7

گچساران

1/61

1/23

ضعی

5

پادگانسها و میروط افکنسهای آ رفتی ادید

62/27

27/13

خیلی زیاد

1

پادگانسها و میروط افکنسهای آ رفتی قدیمی

5/56

2/74

خیلی زیاد

مرموع

211

223/25

جدول  .5مساحت و درصد طبقات نفوذیری خاکها در حوزه آبخیز دشتروم
طبقاف ن ویپایری

مساحت (کیلومتر مر ع)

درصد مساحت

ردی
2

fo

21/21

26/52

6

fp

34/15

66/72

3

fpp

11/12

24/43

223/25

211

کل

ا تواس س ادول ( )2مشیص میشود کرس رس لحراظ
سنگشناسی حردود  22درصرد حروزه آ ییرد دشرتروم
دارای شرردف متوسررط ن ویپررایری اسررت .در ارردول ()2
مساحت و درصرد کرار ریهرای موارود در حروزه آ ییرد
دشتروم و و نحروه تقسریم نردی آنهرا رر اسرار مردل
 IntErOنشان داده شده است.

 .2.1.3حوزه آبخیز کره
میدان اختالف ارت راع در حروزه آ ییرد کرره از 2222
(پررایینترررین نقطررس ارت رراعی) تررا  ( 4322رراالترین نقطررس
ارت اعی) متر از سط دریا است .در ادول ( )7مساحت و
درصد سازندهای زمینشناسی مواود در حوزه آ یید کره
و کالر ن ویپایری آنها رر اسرار مردل  IntErOنشران
داده شده است.
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جدول  .6مساحت و درصد کاربریهای موجود در حوزه آبخیز دشتروم و نحوه تقسیمبندی آنها بر اساس مدل IntErO

نوع کار ری

مساحت (کیلومتر مر ع)

درصد مساحت

نحوه تقسیم ندی

ردی
2

ا(

1/56

2/31

Ft

6

انگل

31/25

62/56

Fs

3

زراعت

33/54

66/16

Fg

4

صیره

1/74

1/45

Fg

2

مرتع

26/44

34/26

Ft

2

مرتع مشرر

27/22

22/27

Fs

مرموع

211

223/25

جدول  .7مساحت و درصد سازندهای زمین شناسی موجود در حوزه آبخیز کره و کالس نفوذپذیری آنها بر اساس مدل IntErO

ردی

نوع سازند

مساحت (کیاومتر مر ع)

درصد مساحت

کالر ن ویپایری

2

آسماری

1/21

1/21

خیلی زیاد

6

آسماری – اهرم

2/22

2/11

متوسط

3

یتیاری

64/62

64/25

متوسط

4

داریان

1/71

1/71

متوسط

2

فهلیان – سورمس

63/23

63/42

خیلی زیاد

2

گورپی

2/72

2/74

ضعی

7

گدوان

3/74

3/73

متوسط

5

خانسکت

6/37

6/32

خیلی زیاد

1

اللون

3/21

3/41

ضعی

21

میال

4/62

4/61

متوسط

22

نهشتسهای پالئوزوئیک

1/43

1/43

متوسط

26

طبقاف کنگلومرا ،مارن ،سیلت و ماسس چین خورده

2/25

2/25

ضعی

23

واریده دامنس ارت اعاف

3/56

3/52

خیلی زیاد

24

پادگانسها و میوط افکنسهای آ رفتی قدیمی

4/52

4/51

خیلی زیاد

22

رازک

22/11

22/14

ضعی

22

سروک

2/52

2/51

متوسط

مرموع

در ادول ( )5مساحت و درصرد طبقراف ن ویپرایری
خاکها در حوزه آ یید کره نشان داده شده است.
در ادول ( )1مساحت و درصد کار ریهای مواود در

211/61

211

حوزه آ یید کره و و نحوه تقسیم ندی آنها ر اسار مردل
 IntErOنشان داده شده است.
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جدول  .8مساحت و درصد طبقات نفوذیری خاکها در حوزه آبخیز کره
طبقاف ن ویپایری

مساحت (کیلومنر مر ع)

درصد مساحت

ردی
2

fo

63/54

63/77

6

fp

32/23

32/44

3

fpp

44/16

44/71

211/61

211

کل

جدول  .9مساحت و درصد کاربریهای موجود در حوزه آبخیز کره و و نحوه تقسیمبندی آنها بر اساس مدل IntErO

ردی

نوع کار ری

مساحت (کیلومتر مر ع)

درصد مساحت

نحوه تقسیم ندی

2

اراضی زراعی

2/61

2/25

Fg

6

ا(

1/56

1/56

Ft

3

انگل

22/13

21/52

Fs

4

صیره

4/25

4/27

Fg

2

میلوط مرتع و یشس زار

22/17

22/16

Fs

2

میلوط مرتع و انگل

4/11

4/51

Fs

7

مرتع

2/23

2/22

Ft

5

مسکونی

1/62

1/62

Fg

مرموع

 .3.1.3متغیرهای ورودی ( )Inputsو نتایج خروجی
( )Outputsمدل  IntErOدر حوزهههای آبخیهز دشهت-
روم و کره

211

211/61

سامانس اطالعاف اغرافیایی ،پارامترهرای ورودی رس مردل
 IntErOدر حوزههای آ یید مورد مطالعس تهیس شد کرس در
ادول ( )21نشان داده شدهاند.

عد از تهیس نقشسهای اولیس و محاسباف الزم در محیط
جدول  .11پارامترهای ورودی در مدل  IntErOدر حوزههای آبخیز دشتروم و کره
پارامتر
مساحت حوزه آ یید
محیط حوزه آ یید
طول طبیعی آ راهس اصلی
طویلترین طول حوضس همراستا ا آ راهس اصلی
مساحت یش درگتر حوزه آ یید
مساحت یش کوچکتر حوزه آ یید
مرموع طول آ راهس اصلی و آ راهسهای فرعی رتبس  2و 6
ارت اع اولین منحنی میدان

واحد
کیلومتر مر ع
کیلومتر
کیلومتر
کیلومتر
کیلومتر مر ع
کیلومتر مر ع
کیلومتر
متر

عالمت
اختصاری
F
O
Lv
Lb
Fv
Fm
ΣL
h0

مقدار
دشتروم

کره

223/25
71/35
65/21
62/64
77/67
72/42
322/23
6211

211/61
27/41
62/76
61/67
72/22
64/23
442/27
2211
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رآورد میدان تولید رواناب و رسوب ا است اده از...
ادامه جدول 11
عالمت
اختصاری

مقدار

پارامتر

واحد

اختالف ارت اع ین منحنیهای میدان
طول منحنی میدان
پایینترین نقطس ارت اعی در حوزه آ یید
االترین نقطس ارت اعی در حوزه آ یید
مساحت یشی از حوزه آ یید کس دارای سنگهای ا ن ویپایری خیلی زیاد است
مساحت یشی از حوزه آ یید کس دارای سنگهای ا ن ویپایری متوسط است
مساحت یشی از حوزه آ یید کس دارای سنگهای ا ن ویپایری ضعی است
مساحت یشی از حوزه آ یید کس پوشیده از انگل است
مساحت یشی از حوزه آ یید کس پوشیده از گرار ،چمندار ،چراهگاه و ا( (تاکستان) است
مساحت یشی از حوزه آ یید کس پوشیده از اراضی لیت ،اراضی شیم خورده و خاکهای
دون پوشش است
کوتاهترین فاصلس ین شروع و انتهای حوزه آ یید
ارت اع اران سیلآسا

متر
کیلومتر
متر
متر
کیلومتر مر ع
کیلومتر مر ع
کیلومتر مر ع
کیلومتر مر ع
کیلومتر مر ع

ft

کیلومتر مر ع

Fg

34/25

کیلومتر
میلیمتر
دراس
سانتیگراد
میلیمتر
ی عد
ی عد
ی عد

Lm

61/66
71/71

22/13
27/53

t

26/2

23/6

Hgod

171
1/14
1/23
1/23

743/4
2/2
1/31
1/21

متوسط دراس حرارف ساالنس
متوسط ارندگی ساالنس
ضریب حساسیت سنگ و خاک س فرسایش
ضریب است اده از زمین
ضریب وضعیت فعلی فرسایش خاک

عد از ورود پارامترها س مدل ،مردل ااررا شرد کرس در
ادول ( )22نتای خروای مردل  IntErOدر حروزههرای

∆h
Liz
Hmin
Hmax
fp
fpp
fo
fs

hb

دشتروم

کره

211
425/53
6171
6753
34/15
11/12
21/21
22/54
26/67

211
451/11
2222
4322
32/26
44/14
63/53
52/51
7/32
22/12

Y
Xa
φ

آ یید دشتروم و کره نشان داده شده است.

جدول  .11نتایج خروجی مدل  IntErOدر حوزههای آبخیز دشتروم و کره
پارامتر

واحد

عالمت

ضریب شکل حوزه آ یید
ضریب تکامل حوزه آ یید
عر میانگین حوزه آ یید
تقارن حوزه آ یید
تراکم شبکس زهکشی حوزه آ یید
ضریب سینوسی اریان
ارت اع متوسط حوزه آ یید
متوسط اختالف ارت اع حوزه آ یید
شیب متوسط حوزه آ یید
ارت اع سط اسار محلی فرسایش حوزه آ یید
ضریب انرکی فرسایش پستی و لندی حوزه آ ییر

کیلومتر
کیلومتر ر کیلومتر مر ع
متر
متر
درصد
متر
-

A
m
B
a
G
K
Hsr
D
Isr
Hleb
Er

مقدار
دشتروم

کره

1/45
1/22
2/52
1/12
6/36
2/42
6651/26
612/26
61/52
714
23/22

1/26
1/22
4/12
2/16
4/42
2/65
6222/17
2141/17
45/77
6542
652/27
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ادامه جدول 11
پارامتر

واحد

عالمت

ضریب ن ویپایری
ضریب پوشش گیاهی
ضریب عددی نگس داشت اریان آب وروردی
انرکی پتانیسیل اریان آب در طی اران سیل آسا
حداکثر اریان خروای از حوزه آ یید
ضریب دراس حرارف
ضریب فرسایش خاک حوزه آ یید
مقدار فرسایش در داخل حوزه آ یید
نسبت تحویل رسوب
تولید رسوب
تولید رسوب ویژه

متر
متر کیلومتر ثانیس
متر مکعب ر ثانیس
متر مکعب ر سال
متر مکعب ر سال
متر مکعب ر کیلومتر مر ع ر سال

S1

در ارردول ( )26قرردرف تیریررب و شرردف فراینررد
فرسایش ر اسرار نترای مردل  IntEroدر حروزه آ ییرد

S2
w
(2Gdf)0.5
Qmax
T
Z
Wgod
Ru
Ggod
Ggod/Km2

مقدار
دشتروم

کره

1/27
1/77
1/13
771/22
271/61
2/24
1/335
212222/66
1/212
61262/36
233/23

1/25
1/22
1/72
2432/21
632/16
2/21
1/413
72416/25
1/457
34511/42
347

دشتروم و کره نشان داده شده است.

جدول  .12قدرت تخریب و شدت فرایند فرسایش در حوزه آبخیز دشتروم و کره
پارامتر

حوزه آ یید دشت روم

حوزه آ یید کره

ردی
2

ضریب فرسایش خاک ()Z

1/335

1/413

6

تولید رسوب (متر مکعب ر کیلومتر مر ع ر سال)

233/23

347

3

قدرف تیریب

IV

III

4

شدف فرایند فرسایش

کم

متوسط

2

نوع فرسایش غالب

عمیق

سطحی

 .4بحث و نتیجهگیری
در ایرن پرژوهش از مرردل  IntErOرس منسرور رررآورد
فرسایش خاک در حوزههای آ ییرد دشرتروم و کرره رس
ترتیب در شهرستانهای ویراحمرد و دنرا اسرت اده شرده
است .در این فصل حث نتای حاصلس و نتیرسگیری کلری
در هر یک از حوضسهای مورد ررسی ارائس خواهد شد.
حوزه آ یید دشرتروم را مسراحت  223/25کیلرومتر
مر ع در انوب شهر یاسوج و در مسریر اراده یاسروج رس
ا امیردان واقرع شرده اسررت .کمتررین و یشرترین نقطررس

ارت اعی در حوزه آ ییرد دشرتروم  714اخرتالف دارنرد.
متوسط ارندگی و دراس حرارف ساالنس در ایرن حروزه رس
ترتیب  171میلیمتر و  26/2دراس سانتیگراد اسرت .رس
طور کلی س لحاظ سنگشناسی حروزه آ ییرد دشرت روم
تنوع زیادی ندارد س طوری کس حدود  21درصد از حوضرس
از سازند آهک آسماری و حدود  62درصد از پادگانرسهرا و
میروط افکنسهای آ رفتی تشکیل شده اسرت .حردود 31
درصد از حوزه آ یید دشتروم رس کرار ری زراعرت و را(
اختصاص دارد.

رآورد میدان تولید رواناب و رسوب ا است اده از...

حوزه آ یید کره ا مسراحت  211/61کیلرومتر مر رع
شمال غرب شهر سیسریت و در مسریر اراده یاسروج -
اص هان واقع شده است .کمترین و یشترین نقطس ارت اعی
در حوزه آ یید دشتروم  6542اخرتالف دارنرد .متوسرط
ارندگی و دراس حرارف ساالنس در این حوضرس رس ترتیرب
 743/4میلیمتر و  23/4دراس سانتیگرراد اسرت .حروزه
آ یید کره نسربت رس حروزه آ ییرد دشرتروم رس لحراظ
سنگشناسی متنوعتر است .س اد سازندهای یتیراری و
فهلیان کس هر کدام حدوداً  64درصد از مساحت حوضس را
س خود اختصاص دادهاند ،قیس سازندها رس لحراظ درصرد
تشکیل دهنده تقریباً مشا س هستند .حردود  21درصرد از
حوزه آ یید کره س کار ری انگل اختصاص دارد.
در حوزههای آ یید دشتروم و کره ضریب شکل حوزه
آ یید س ترتیب  1/45و  1/26است .ضریب شکل درگتر
نشان دهنده یک حروزه آ ییرد راد دنی شرکل اسرت ،در
حالی کس ضریب شکل کوچکتر نشان دهنده یرک حروزه
کشیدهتر است .در حوزههای کشریدهترر رس دلیرل طرول
اریان لندتر یخیره کانالی و اتالف اریان سیل یشرتری
ات اش میافترد و اریران خرواری از حوضرس و در نتیررس
میدان تولید رسوب کمتر است .نا راین ا مشرا س در نسرر
گرفتن سایر پارامترها در دو حوزه آ یید مورد ررسی ،رر
اسار این پارامتر میدان اریان خروای و در نتیرس تولید
رسوب در حوزه آ یید دشتروم کمتر است .در حوزههرای
آ یید دشتروم و کره ضریب تکامل حوزه آ یید س ترتیب
 1/22و  1/22است کس ضرریب تکامرل یشرتر ،رس معنری
نسبت محیط س مساحت یشتر حوزه آ ییرد و در نتیررس
کشیدگی یشتر حوزه آ یید است کرس مشرا س را ضرریب
شکل حوضس ،ر اسار این پارامتر نید و البتس ا مشرا س در
نسر گررفتن سرایر پارامترهرا ،در حروزه آ ییرد دشرتروم
اریان خروای از حوضس و در نتیرس تولید رسروب کمترر
است .یکی از پارامترهایی کس میتواند س عنروان شاخصری
از فرسایش خاک مطرح اشد ،ترراکم زهکشری اسرت کرس
طول کلی آ راهسها در واحد سط حوزه آ یید می اشرد و
س عرواملی از قبیرل ارنس سرنگ ،ن ویپرایری ،پوشرش
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گیاهی و طرول شراخسهرا در آ راهرس سرتگی دارد .نترای
تحقیرق حاضرر نشران داد کررس مقردار ترراکم زهکشرری در
حوزههای آ یید دشتروم و کره س ترتیرب  6/63و 4/42
کیلومتر ر کیلومتر مر رع اسرت و لراا را توارس رس ایرن
شاخص مقدار فرسایش در حوزه آ یید کره اید یشرتر از
حوزه آ یید دشتروم اشد ،چرا کرس در حوضرسهرایی کرس
تراکم زهکشی یشتر است عکرسالعمرل حوضرس در را رر
ارندگی نید سریعتر وده و اریانهای سطحی ا سررعت
یشتری تشکیل میشروند و لراا سریالب یشرتری را رس
دنبال خواهنرد داشرت کرس متعاقرب آن فرسرایش خراک
یشتری حاصل خواهد شد .شیب حروزههرای آ ییرد اثرر
سیار زیادی سیاز زیادی ر واکنش هیدرولوکیک حوضس-
ها دارد .س عنوان مثال سرعت اریانهای سطحی س طور
مستقیم س شیب ستگی دارد .افدایش سرعت آب ،نیرروی
انبشی آب و در نتیرس قدرف تیریب و حمرل رسروب را
افدایش میهرد .همچنرین میردان ن روی آب در خراک را
تغییراف شیب کاهش یا افدایش مییا د ،در نتیررس حررم
سیالب و اریانهای سطحی مسرتقیماً رس شریب حوضرس
ستگی دارد .شیب متوسرط حروزه آ ییرد در حروزههرای
دشتروم و کره س ترتیب  31و  41درصد اسرت و از ایرن
لحاظ س نسر میراد کرس حوضرس کرره ایرد میردان اریران
خروای و در نتیررس فرسرایش و تولیرد رسروب یشرتری
داشتس اشد .نتای تحقیرق نشران داد کرس ضرریب انررکی
فرسایش پستی و لندی و انرکی پتانسریل اریران آب در
طی اران سیلآسا در حوضس کره  4/2و  2/5را ر حوضرس
دشتروم است کس این موضروع ناشری از اخرتالف ارت راع
یشتر پستی و لندیها در حوزه آ یید کره است .حداکثر
اریان خروای از حوزه آ یید کره و دشتروم رس ترتیرب
 632و  271متر مکعب ر ثانیس است .رس عبرارتی دیگرر،
میدان تولید رواناب در حوضس کره تقریباً  2/3را ر اریران
خروای از حوضس دشتروم است .از سرط حروزه آ ییرد
دشتروم و کرره در هرر سرال رس ترتیرب  212222/66و
 72416/25مترمکعب خاک فرسایش پیردا مریکنرد امرا
تواس س نسب تحویل رسوب  1/212در حوضس دشرتروم
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و  1/457در حوضرس کرره ،میرردان خراک فرسرایش یافتررس
انتقالی س خروای حوضسهرا (تولیرد رسروب) رس ترتیرب
 61262/36و  34511/42متر مکعب اسرت ،رس عبرارتی
دیگر در حوضس دشت روم حدود یرک پرنرم و در حوضرس
کره حدود یک دوم یا نص خاکهای فرسرایش یافترس در
سررط حوضررس ررس خروارری حوضررس منتقررل مرریشررود.
فاکتورهای مؤثر ر نسبت تحویل رسروب شرامل کرار ری
اراضی ،پوشش گیاهی ،د ی رواناب ،اندازه رسو اف ،ترراکم
شبکس زهکشی ،پستی و لندی ،مسراحت حروزه آ ییرد و
غیره است .هنگام کمری کرردن تر ثیر اقرداماف ح راظتی
نیازاست کس نسبت تحویرل رسروب یرا مقردار خراکهرای
فرسایش یافتس از اراضی کس س خروای حوضس منتقل می-
شوند ،ررسی شرود .تحویرل رسروب سرتگی رس عوامرل
زیادی دارد اما اغلب ا است اده از عامل مسراحت و توا رع
ساده ،تحویل رسوب رآورد میشود .ایرن فرمرولهرا ایرن
موضوع را منعکس میکنند کس در تعداد زیادی از حروزه-
های آ یید ،اما نس همس آنهرا ،را افردایش مسراحت حروزه
آ یید ،کاهش شیب و افدایش فرصت تلرسانردازی رسروب،
تولید رسوب کاهش پیدا میکند .نتای تحقیق نشران داد
کس ضریب شدف فرسایش در حوضرس دشرتروم  1/335و
در نتیرس ر اسار درااف شدف فرسایش مردل ،IntErO
شدف فرایند فرسایش در این حوضس کم و فرسایش غالرب

منطقس هم از نوع عمیق است .ضریب شردف فرسرایش در
حوضس کره نید  1/413و در نتیرس ر اسار درااف شدف
فرسایش مدل  ،IntErOشردف فراینرد فرسرایش در ایرن
حوضس متوسط و فرسایش غالب منطقس هم از نوع سطحی
است .میدان تولید رسوب در واحد سط در حوضس دشت-
روم  233/23و در حوضررس کررره  347مترمعکررب در سررال
است .فرسایش خاک و تولید رسوب در حوزههرای آ ییرد
حاصل اثر متقا ل پارامترهای فیدیوگرافی ،سرنگشناسری،
خاکشناسی ،کار ری اراضی و اقلیم است .س عبارتی دیگر
رای اظهار نسر در مورد میردان فرسرایش خراک و تولیرد
رسوب یک حوزه آ یید صرفاً نبایرد رس تحلیرل و ررسری
اداگانس را طس هر کدام از این پارامترها و فرسایش خراک
و تولید رسوب پرداخت لکس ایرد اثرر متقا رل همرس ایرن
پارامترها را نسر گرفت .نسبت تحویرل رسروب تقریبراً 61
درصدی اعث شد کس فقط یک پنرم خاکهای فرسرایش
یافتس در سرط حروزه آ ییرد دشرتروم رس خرواری آن
منتقل شوند امرا نسربت تحویرل رسروب  21درصردی در
حوزه آ یید کره اعث شد کس نص خراکهرای فرسرایش
یافتس س خروای آن متقل شود ،س عبارتی دیگرر ،حوضرس
دشتروم ا واود مساحت یشتر و فرسایش خاک یشتر،
س دلیل نسبت تحویل رسوب کمتر ،میدان تولیرد رسروب
آن در مقایسس ا حوضس کره سیار کمتر وده است.
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