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امروزه فرس�ایش خاک یکی از معضالت بزرگ حوزههای آبخیز و عرصههای کش�اورزی و منابع طبیعی میباشد که باعث تخریب
اراضی و کاهش حاصلخیزی خاکها میش�ود .در این تحقیق س�عی ش�ده تا با اس�تفاده از روش ش�اخص فرسایش و در سیستم
اطالعات جغرافیایی ،پتانس�یل فرس�ایش خاک در حوزه آبخیز آس�مان آباد تعیین گردد .دراین روش بعد از گردآوری دادهها و
اطالعات مورد نیاز ،نقش�ههای ش�یب ،لیتولوژی و کاربری اراضی حوزه تهیه گردید و هر کدام از این نقش�هها بر اس�اس میزان و
ش�دت تأثیری که در فرس�ایش دارند ،به هفت طبقه تقسیم شدند و با تلفیق این نقشهها و شاخص فرسایش ،نقشه اولویتبندی
اس�تعداد فرسایش تهیه شد .در نهایت با استفاده از مدل ش�ماره منحنی ،نقشه پتانسیل رواناب حوزه تهیه و با تلفیق این نقشه
با نقش�ه اولویت بندی اس�تعداد فرسایش ،نقشه پتانسیل فرسایش حوزه تهیه گردید .نتایج تحقیق نشان میدهد که بیش از 52
درصد حوزه به مس�احت  6019هکتار دارای پتانس�یل فرس�ایش باال بوده که این مناطق شامل نهش�تههای کواترنری ،تراسها و
پادگانههای جوانی هستند که نسبت به فرسایش بسیار آسیب پذیرند و در نقطه خروجی حوزه واقع شده اند و در اولویت اول در
اجرای طرحهای حفاظتی جهت کنترل فرسایش قرار دارند.
كلمات كليدي :شاخص فرسایش ،مدل شماره منحنی ،حوزه آبخیز آسمان آباد ،سیستم اطالعات جغرافیایی
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Soil erosion potential zoning in Aseman Abad Watershed by Erosion Index
By:F. Naderi, M.Sc Geomorphology of Shahid Beheshti University of Ilam (Corresponding Author; Tel:
+9891814338931), H. Karimi, Member of Sientific Board Agricultural Faculty University of Ilam and B. Naseri,
Member of Sientific Board of Islamic Azad University Ilam Branch.
Nowadays, soil erosion is one of the main problems in catchment areas in the agriculture and natural resources point of
view, in which destroy the lands and reduces the soil productivity. Soil erosion potential of Aseman Abad plain, Ilam
province is determined using Erosion Index in geographic information system in this research. In this study, after data
collection, the maps of slope, lithology and land use of the area were prepared. Each map subdivided to seven classes
based on their amount and effect on erosion. By combining these maps and considering erosion index, the erosion
potential priority map was prepared. Finally, using curve number model, the runoff potential map of the basin was
prepared and by combining this map with the erosion potential priority map, the erosion potential map of the basin was
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obtained. Results showed that more than 52 percent of the basin, having 6019 hectares area, has high erosion potential.
These areas are composed of quaternary deposits, terraces and young alluviums which are susceptible to erosion and
located near to the exit of the basin. These areas have the first priority protection programs for erosion control.
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امروزه فرس��ایش خاک از معضالت آبخیزهای کش��ور به حساب میآید که
میتوان به عنوان یکی از مهم ترین موانع دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی و
منابع طبیعی از آن نام برد .رس��وبات ناشی از فرسایش حوزه های آبخیز معموالً
پس از بارندگی به رودخانه رس��یده و با رسوبات ناشی از فرسایش دیواره و بستر
رودخانه همراه می ش��وند و تاسیسات آبی موجود در مسیر رودخانه ها را تحت
تأثیر قرار داده و عمر مفید مخازن سدها را کاهش میدهند( .)12آگاهی از میزان
فرس��ایش حوزه های آبخیز ،امکان مقایس��ه آنها و شناسایی حوزه های بحرانی
و اج��رای طرح های آبخی��زداری را فراهم می نماید .چون از میزان فرس��ایش
حوزهه��ای آبخیز اطالعات زیادی وجود ن��دارد ،لذا به منظور تهیه و جمع آوری
و درس��ت اطالعات از میزان فرس��ایش و تخریب اراضی نیاز به برآورد حساسیت
و اس��تعداد به فرس��ایش اراضی و به عبارت بهتر پهنه بندی پتانسیل فرسایش
اراضی می باش��د ( .)5با توجه به گس��تردگی سطح حوزه های آبخیز ،در بیشتر
موارد امکان اجرای طرح های حفاظتی و آبخیزداری در کل سطح حوزه ها وجود
ندارد .لذا این مشکل در واقع ایجاب می کند که مناطق مستعد و مؤثر در تولید
رس��وب مش��خص و از نظر پتانسیل فرسایش پذیری ،بهینه س��ازی و یا اولویت
بندی ش��وند .از آنجایی که معموالً وجود رواناب های سطحی در غالب حوزه ها،
عامل اصلی فرس��ایش خاک بوده و این خود رابطه نزدیک و مستقیمی با میزان
پوش��ش گیاهی ،شیب ،نوع تشکیالت سنگ شناس��ی یا خاک شناسی دارد ،لذا
جهت پهنهبندی پتانس��یل فرسایش اراضی تهیه نقشه و اطالعات مناسب از این
پارامترها ،یک نیاز اولیه برای ارزیابی و برآورد میزان پتانسیل یا خطر فرسایش در
هر منطقه میباشد( .)5اصوالً برآورد نزدیک به واقعیت مقدار فرسایش و رسوب
در یک ناحیه موضوع مهمی اس��ت که همواره چگونگی ب��رآورد آن مورد توجه
محققی��ن بوده اس��ت .در اکثر حوزه های آبخیز عدم وج��ود آمار دقیق از میزان
فرسایش و رسوب ،استفاده از مدل های برآورد فرسایش و رسوب را اجتنابناپذیر
میکن��د .اما چنین مدلهایی اغلب منطق��ه ای بوده و در مناطقی به جزء محل
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ابداع آن جواب دقیقی نمی دهد ( .)6از این رو با توجه به اهمیت و نقش برنامه
ریزی در خصوص تهیه و اجرای طرح های حفاظت خاک و آبخیزداری ضرورت
دارد اقدام به س��ازگاری روش ها و مدل های مختلف برآورد فرس��ایش و رسوب
شده و یا روش های نوین و بومی که سازگاری الزم با شرایط حاکم بر آبخیزهای
کش��ور را دارند ،ابداع و ارائه ش��وند .روش شاخص فرسایش به عنوان یک روش
بومی و با هدف پهنه بندی پتانس��یل فرس��ایش خاک و اولویت بندی به منظور
اجرای طرحهای حفاظت خاک و منابع طبیعی جهت کنترل فرس��ایش بویژه در
حوزههایی که فاقد هر گونه ایستگاه رسوب سنجی باشند ،می تواند مورد استفاده
قرار گیرد .در این زمینه مطالعات زیادی صورت نگرفته است و تنها مطالعه علمی
توس��ط عبدی ( )1382با عنوان پهنه بندی اولویت و پتانس��یل شدت فرسایش
در اراضی حوزه آبخیز زنجانرود با اس��تفاده از  GISانجام گرفته اس��ت و به این
نتیجه رس��ید که با اس��تفاده روش شاخص فرسایش و ترکیب سه الیه اصلی در
فرس��ایش خاک یعنی ش��یب ،خاک و کاربری در محیط  GISمی توان نسبت
به اولویتبندی حساس��یت و شدت فرس��ایش در یک منطقه اقدام نمود ( .)5از
مطالع��ات دیگر که با این موضوع ارتباط دارند و از آنها در این تحقیق اس��تفاده
ش��ده است ،می توان به موارد زیر اشاره نمود :جهانی ( )1387مقدار فرسایش و
رس��وب حوزه آبخیز آسمان آباد را با اس��تفاده از مدل پسیاک اصالح شده مورد
بررس��ی قرار داد و به این نتیجه رس��ید که بی��ش از  47درصد حوزه در کالس
فرسایشی باال قرار دارد ( .)3ترکاشوند و نیک کامی ( )1386میزان صحت و دقت
چند روش تهیه نقشه شکل های فرسایش خاک را مورد بررسی قرار دادند و به
این نتیجه رسیدند که از بین روش های تلفیقی ،روش واحدهای کاری حاصل از
تفسیر داده های ماهواره ای بهترین روش تهیه نقشه اشکال فرسایش است (.)4
محمود آبادی ( )1382با استفاده از مدل  MPSIACو با کمک  GISو سنجش
از دور به پهنه بندی خطر فرس��ایش در حوزه آبخیز گل آباد اردس��تان پرداخت
و نتیجه گرفت که میزان رس��وب تولیدی حدود  356/4تُن در کیلومتر مربع در
سال است( .)6تاجگردان و همکاران ( )1386برآورد فرسایش و رسوب به کمک
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داده های ماهواره ای و سامانه اطالعات جغرافیایی با استفاده از مدل MPSIAC
در حوزه آبخیز زیارت که به این نتیجه رسیدند که در حوزه های صعب العبور می
توان با استفاده از مشاهدات صحرایی و تصاویر ماهوارهای و مدل پسیاک اصالح
ش��ده مقدار رس��وب حوزه را برآورد نمود ( .)1سمایی و همکاران ( )1388نقشه
فرس��ایش حوزه قره چای همدان را با هدف جامع نگری در مدیریت حوزه های
آبخی��ز را تهیه کردند ( .)4ملکی و هم��کاران ( )1388کمی کردن روش کیفی
ژئومورفولوژی جهت برآورد فرس��ایش آبی در س��ه زیر حوزه آبخیز سد لتیان را
مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که تهیه نقشه شدت فرسایش با
اس��تفاده از گاما  0/8باالترین دقت دارد ( .)7مسئله اساسی حوزه آبخیز آسمان
آباد ،فرسایش خاک و تخریب اراضی کشاورزی و مرتعی است که شدت و مقدار
آن تحت تأثیر عوامل مختلف می باشد ،به طوری که صرف نظر از نقش و تأثیر
ش��رایط اقلیمی ،توپوگرافی ،ژئومورفولوژی ،زمین شناس��ی و خاک ،نقش عامل
انسانی با بکار بردن روشهای غیر اصولی و فعالیتهای کشاورزی و استفاده های
غیر اصولی و نادرست از منابع طبیعی بویژه منابع خاک و گیاه که موجب تغییر
رفتارهای هیدرولوژی و در نتیجه تشدید فرسایش در حوزه مورد نظر شده است.
بنابراین شناس��ایی مناطق مستعد فرسایش و آسیب پذیر جهت مدیریت اصولی
در بهره برداری از منابع طبیعی این حوزه امری الزم می باشد .با در نظر گرفتن
این عوامل ،هدف اصلی از این تحقیق پهنه بندی پتانس��یل فرس��ایش در حوزه
آبخیز آسمان آباد ایالم به روش شاخص فرسایش 1و حداقل اطالعات و امکانات
موجود منطقه یعنی نقشه شیب ،لیتولوژی و کاربری اراضی در سیستم اطالعات
جغرافیایی 2و شناسایی مناطق مستعد فرسایش می باشد.

D
I

S
f

موا د و روشها

منطقه مورد مطالعه

o
e

حوزه آبخیز آس��مان آباد در شهرس��تان ش��یروان و چ��رداول و در 40
کیلومتری ش��مال ش��هر ایالم و در مرز بین دو اس��تان ایالم و کرمانشاه و در
مختص��ات
جغرافیای��ی 46ْ 17َ 50ت��ا ً 46ْ 29َ 20طول ش��رقی و 47َ 15
ً
ْ 33تا ً 33ْ 55 َ 40عرض ش��مالی قرار گرفته اس��ت .موقعیت حوزه آبخیز
آس��مان آباد در ش��کل  1نشان داده شده است .مس��احت کل حوزه 10914
هکتار و حداکثر و حداقل ارتفاع بترتیب  1450و  1350متر می باشد .منشأ
ریزشهای جوی منطقه عمدتاً مربوط به سیس��تم بارانزایی است که از غرب
و جنوب غرب وارد منطقه می ش��ود (کم فش��ار مدیترانه ای) و اوج فعالیت
آنها در ماههای دی ،بهمن و اس��فند می باش��د .متوسط بارش ساالنه 609/3
میلیمتر می باشد و نوع اقلیم حوزه بر اساس اقلیم نمای آمبرژه نیمه مرطوب
سرد می باشد .این حوزه از نظر ساختار لیتولوژی در زون زاگرس چین خورده
و در جنوب غرب ایران واقع ش��ده و س��طح بستر آن تماماً از واحدهای چینه
سنگی رسوبی (سنگ های آهکی و نهشته های کواترنری) تشکیل شده است.
مهمترین شکستگی های این حوزه گسل های بانکول و چهار مله هستند .از
لحاظ کاربری و قابلیت اراضی هم  47/9درصد اراضی کشاورزی عمدتاً زراعت
دیم 36/4 ،درصد پوشش مرتعی و جنگلی و بقیه اراضی صخره ای و غیر قابل
استفاده تشکیل شده است (.)8
فیزیوگرافی (مورفومتری) حوزه

خصوصیات مرفومتری یا فیزیوگرافی به مجموعه ای از پارامترهای فیزیکی
حوزه اطالق می شود که مقادیر آن برای هر حوضه نسبتاً ثابت بوده و نشاندهنده
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وضعیت ظاهری و مورفولوژی یک حوزه آبخیز می باشد .آگاهی از این خصوصیات
در کنار ویژگیهای اقلیمی و نحوه فعالیتهای انسانی حوزه می تواند کارکردهای
کیفی و کمی سیستم هیدرولوژی آن حوزه را مشخص کند .مهمترین مؤلفههای
فیزیکی یا مرفومتری حوزه آبخیز آس��مان آباد در جدول  1آورده ش��ده است .از
نظر هیدرولوژیکی حوزه آبخیز آس��مان آباد به چهار زیر حوزه اصلی و به ن ُه زیر
حوزه فرعی تقسیم شده است و معیار تقسیم بندی زیر حوزهها بر اساس تراکم
آبراههها و وسعت حوزه صورت گرفته و مرز و محدوده هر یک از زیر حوزه ها به
وسیله خط تقس��یم آبی که از خط الرأس ارتفاعات بین حوزه ها عبور می کند،
تعیین شده است (.)8
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این پژوهش در س��ه فاز مختلف به منظور پهنه بندی پتانس��یل فرسایش و
شناس��ایی مناطق مستعد فرسایش انجام گرفته اس��ت که عبارتند از :الف -فاز
شناس��ایی منطقه ،مطالعات میدانی و گردآوری داده ها و نقش��ه های پایه مانند
نقشههای توپوگرافی ،زمین شناسی ،عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای و ...
در قالب یک بانک اطالعاتی با اس��تفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی .ب -فاز
تجزی��ه و تحلیل داده ها و اطالعات از طریق ترکیب و تلفیق نقش��ه ها مختلف
و اس��تخراج نقشه های اصلی مانند نقشه پتانسیل رواناب و اولویت بندی شدت
فرس��ایش حوزه .ج -فاز اس��تخراج نقشه نهایی یعنی نقشه پتانسیل فرسایش از
طریق تلفیق نقش��ههای اصلی .بع��د از گردآوری داده ه��ا و اطالعات مورد نیاز
و پردازش و س��ازماندهی آنها اقدام به تش��کیل یک بانک اطالعاتی در سیس��تم
اطالعات جغرافیایی گردید .با رقومی کردن نقش��ه های توپوگرافی و لیتولوژی،
محدوده حوزه و ش��بکه هیدروگرافی مش��خص ش��د و از روی نقشه توپوگرافی
رقومی شده ،نقشه تین و از نقشه تین ،3نقشه مدل رقومی ارتفاع و از نقشه مدل
رقومی ارتفاع ،4نقش��ه شیب حوزه تهیه گردید و بعد از روی نقشه ارزیابی منابع
و قابلیت اراضی و تصاویر ماهواره ای ،نقش��ه خاک حوزه استخراج و با تلفیق دو
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نقشه یعنی شیب و خاک ،نقشه کاربری اراضی حوزه تهیه شد .بعد از تهیه نقشه
سه عامل اصلی و مؤثر در فرسایش یعنی شیب ،لیتولوژی و کاربری اراضی اقدام
به طبقه بندی و امتیاز دهی به این نقشهها در سیستم اطالعات جغرافیایی نموده
و بر اس��اس میزان تأثیر در فرسایش خاک ،هر نقشه به هفت طبقه طبقه بندی
شد که بترتیب نقش آنها در فرسایش خاک ازطبقه  1به  7افزایش می یابد و به
عبارت دیگر در هر طبقه ،شاخص  1کمترین و شاخص  7بیشترین نقش و تأثیر
در فرسایش خاک دارند (جداول 2،3و.)4
از آنجا که هر کدام از نقش��ه های مورد اس��تفاده یعنی ش��یب ،لیتولوژی و
کاربری اراضی تأثیر یکس��انی بر موضوع مورد مطالعه یعنی فرسایش ،ندارند .لذا
اساس امتیازدهی و طبقه بندی این نقشه ها ،سوابق و تجربیات موجود از شدت
تأثیر هر یک از این نقشهها در فرسایش خاک حوزه آبخیز می باشد (.)11

نقشه اولویت بندی استعداد فرسایش مناطق

برای تهیه نقشه اولویت بندی استعداد یا قابلیت فرسایش  ،نقشه های شیب
و خاک با هم تلفیق کرده که حاصل این تلفیق یک نقشه است که اگر این نقشه
با نقشه کاربری اراضی تلفیق شود ،نقشه اولویت بندی استعداد فرسایش بدست
می آید ( .)4با توجه به رده بندی انجام گرفته ،ش��اخص فرس��ایش که در واقع
نش��ان دهنده حاصل جمع ش��اخص های هر یک از سه عامل مؤثر در فرسایش
می باشد ،این نقشه دامنه ای بین  3تا  21دارد و نشان دهنده میزان حساسیت
به فرس��ایش در حوزه می باش��د .لذا برای اولویت بندی مناطق از نظر ش��دت
فرس��ایش پذیری این محدوده در  5طبقه به ش��رح جدول  6تقسیم بندی می
شوند و بر اساس این جداول و اطالعات آن ،نقشه اولویت بندی استعداد فرسایش
حوزه آبخیز آسمان آباد تهیه گردید (شکل.)3

روش شاخص فرسایش ()EI

نقشه پتانسیل فرسایش

8
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این روش در واقع یک روش کیفی برای پهنه بندی پتانس��یل فرسایش در
حوزههای آبخیز که فاقد هر گونه اطالعات هیدرومتری و رسوب سنجی باشند،
مورد استفاده قرار می گیرد ( .)5در این روش از یک ضریب تجمعی و بر اساس
تلفیق سه فاکتور مهم و اساسی مؤثر در فرسایش ،اقدام به پهنه بندی مناطق به
لحاظ پتانسیل فرس��ایش می نماید .پس از تهیه الیه های اولیه و اساسی مانند
ش��یب ،خاک ،واحدهای هیدرولوژی و  ...دو نقش��ه اصلی یعنی نقش��ه پتانسیل
رواناب و نقشه اولویت بندی استعداد یا قابلیت فرسایش تهیه و در نهایت با تلفیق
این دو نقشه ،نقشه پتانسیل فرسایش حوزه تهیه می شود که این نقشه دامنه ای
بین  0تا  10می باشد که در نتایج به نحوه تشکیل آنها پرداخته می شود.
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بعد از تهیه دو الیه اصلی و مؤثر در فرسایش یعنی نقشه پتانسیل رواناب و
نقشه اولویت بندی شدت فرسایش ،این دو نقشه را با هم تلفیق شدند که حاصل
این تلفیق ،بدست آمدن نقشه ای است که دامنه ای بین  0تا  10می باشد .این
نقشه ،نقشه پتانسیل فرسایش( 9شکل )4است .لذا برای پهنه بندی مناطق از نظر
پتانسیل فرسایش این محدوده در  5طبقه تقسیم بندی می شوند (جدول.)7

o
e

ارزیابی صحت روش شاخص فرسایش

نتایج

نقشه پتانسیل رواناب

برای تهیه این نقش��ه ،از مدل ش��ماره منحنی 5روش  6 SCSاستفاده شده
اس��ت ( .)14یعنی ابتدا با ترکیب ماتریکسی نقشه های خاک و کاربری اراضی،
اقدام به تهیه نقش��ه گروه های هیدرولوژیک خاک ش��د و سپس برای هر یک از
واحدهای هیدرولوژیک ،بر اس��اس جداول توصیفی استاندارد و مشخصات آنها،
شماره منحنی تعیین گردید و نهایتاً به طبقه بندی شماره منحنی های حاصله
در چهار طبقه (جدول )5و تهیه نقشه پتانسیل رواناب 7گردید (شکل.)2

در پایان به منظور ارزیابی این روش ،نقش��ه پهنه بندی پتانسیل فرسایش حوزه
آبخیز مورد مطالعه با نقشه کالسه بندی فرسایش که جهانی به روش پسیاک اصالح
ش��ده از همین حوزه تهیه کرده بود( ،)3مورد مقایس��ه و ارزیابی قرار گرفت و به این
نتیج��ه رس��یدیم که انطباق خاصی بین این دو نقش��ه بویژه در طبقه چهارم نقش��ه
پتانس��یل فرسایش (پتانسیل فرسایش باال) با کالس IVنقشه کالسه بندی فرسایش
یعنی فرس��ایش زیاد (میزان رس��وب تولیدی  2306/2تُن در کیلومتر مربع در سال)
وج��ود دارد و ای��ن طبقه در بخش های جنوب ش��رق حوزه قرار دارد و مس��احت آن
 5597/8هکت��ار (بیش از  49درصد حوزه) می باش��د .بنابراین این طبقه (پتانس��یل
فرسایش باال) هم از نظر توزیع مکانی (جنوب شرق حوزه) و هم از نظر وسعت حدود
 92درصد با کالس فرسایش��ی  IVکه ایش��ان ( )3برآورد و تخمین کرده بود ،انطباق
وجود دارد که این خود می تواند بیانگر کارآمد بودن روش شاخص فرسایش در ارزیابی
پتانسیل فرسایش حوزه های آبخیز از نظر کیفی و صحت نقشه ها باشد (جدول.)7
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جدول  -1مشخصات شیب حوزه آبخیز آسمان آباد
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شاخص شیب

درصد از کل حوزه

مساحت (هکتار)

طبقات شیب (درصد)

1

25/47

2780

کمتر از 3

2

26/73

2918

3-8

3

21/80

2380

8-20

4

18/27

1995

20-28

5

7/75

846

28-40

6

4/77

521

40-89

7

1/13

124

بیشتر از 89
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پهنه بندی پتانسیل فرسایش ...

بحث و نتیجه گیری

در پهنه بندی پتانس��یل فرس��ایش حوزه آبخیز آسمان آباد به روش
ش��اخص فرسایش چنین بر می آید که در نقش��ه پتانسیل رواناب حدود
 51درصد از س��طح حوزه دارای پتانس��یل تولید رواناب سطحی باال می
باش��د که دلیل عمده و اصلی آن ،وجود دامنه ها با ش��یب نس��بتاً زیاد و
روش های س��نتی در بهره برداری از اراضی موجود در س��طح حوزه می
باش��د که منجر به باال بودن پتانس��یل رواناب های سطحی شده است .با
مراجعه به نقش��ه های اولویت بندی شدت فرسایش و پتانسیل فرسایش
می توان باال بودن پتانس��یل فرس��ایش در دهانه خروجی حوزه مشاهده
نمود که علت اصلی آن ،وجود پادگانه ها و رس��وبات آبرفتی دوره کواترنر
اس��ت که نس��بت به فرسایش بس��یار آس��یب پذیرند .بیش از  52درصد
از اراضی حوزه به مس��احت  6019هکتار دارای پتانس��یل فرس��ایش باال
می باش��د که این اراضی بیش��تر به زیر کش��ت دیم رفته اند و در اولویت

اول ب��رای اج��رای طرحهای حفاظت خاک و جلوگیری از فرس��ایش می
باش��ند .حدود  35درصد از اراضی حوزه به مس��احت  3986هکتار دارای
پتانسیل فرسایش متوسط می باشد که این اراضی بیشتر در سطح مناطق
پایکوهی و دامنههای کم ش��یب که عمدتاً توسط رسوبات جدید پوشیده
شده اند و در اولویت بعدی در اجرای طرح های حفاظتی در جهت کنترل
فرسایش خاک می باشند.
نهایت��اً می ت��وان نتیجه گرفت که با اس��تفاده از سیس��تم اطالعات
جغرافیایی و شاخص فرسایش که بر اساس ترکیب سه عامل مهم و مؤثر
در فرسایش یعنی شیب ،لیتولوژی و کاربری اراضی استوار است ،می توان
مناطق مس��تعد پدیده فرسایش را شناس��ایی کرد و از این طریق اجرای
طرح های حفاظتی را در جهت کنترل فرس��ایش خاک در نقاط مختلف
حوزه ها مشخص نمود.
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شاخص خاک
1

جدول  -2مشخصات خاک حوزه آبخیز آسمان آباد
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درصد از کل حوزه

مساحت (هکتار)

67/43

7098

o
e

2

0/77

3

7/54

4

0/65

5

6/15

6

9/89

1042

7

7/53

793

لیتولوژی
سنگهای صخرهای آهکی

82

رسوبات آهکی هوازده

794

ماسه سنگ و رسوبات آهکی

69

شیل و رسوبات آهکی

v
i

رسوبات آهکی هوازده ،شیل و ماسه

648

h
c

پادگانه ها و مخروط افکنه های قدیمی
رسوبات آبرفتی و مخروط های جوان

جدول  -3مشخصات کاربری اراضی حوزه آبخیز آسمان آباد

شاخص خاک

درصد از کل حوزه

مساحت (هکتار)

1

69/96

7181

جنگل با تراکم متوسط

1976

جنگل با تراکم کم

3

0/42

46

بایر

4

8/14

887

اراضی دیم با تک درخت بلوط

5

3/67

400

دیمزار

6

3/32

362

اراضی زراعی آبی

7

0/31

34

بستر رودخانه

2
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نوع کاربری
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شکل -3نقشه اولویت بندی شدت فرسایش حوزه آبخیز آسمان آباد

شکل -2نقشه پتانسیل رواناب حوزه آبخیز آسمان آباد

o
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جدول  -4مشخصات نقشه پتانسیل رواناب حوزه آبخیز آسمان آباد

مساحت (هکتار)

شاخص رواناب

درصد از کل حوزه

1

48/6

5282/6

2

13/4

1456/5

3

29/4

3195/6

4

8/6

934/7

v
i

پتانسیل رواناب
پتانسیل کم
پتانسیل متوسط

h
c

پتانسیل زیاد

پتانسیل خیلی زیاد
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جدول  -5مشخصات نقشه اولویت بندی شدت فرسایش حوزه آبخیز آسمان آباد
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شاخص فرسایش

درصد از کل حوزه

مساحت (هکتار)

استعداد فرسایش

کمتر از 3

1/35

159/4

خیلی کم

3-7

19/32

2271/2

کم

7-12

29/01

3409/9

متوسط

12-16

33/19

3901/5

زیاد

16-21

17/10

1152/8

خیلی زیاد
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ای��ن تحقیق اگرچه یک مطالعه اولیه در زمینه پهنه بندی پتانس��یل
فرس��ایش حوزه های آبخیز به روش شاخص فرسایش می باشد ،اما امید
اس��ت محققین بتوانند این روش را در سطحی وسیعتر و به صورت علمی
و کاربردی مورد بررس��ی و مطالعه قرار دهند و از این طریق گامی مثبت
در جهت مدیریت بهتر حوزه های آبخیز کشور بویژه آبخیزهایی که دارای
مشکالتی از قبیل عدم دسترسی و صعب العبور بودن ،نبود ایستگاه رسوب
سنجی در سطح حوزه و نا کافی بودن اطالعات هستند ،بردارند.

پیشنهادات

ب��ا توجه به نتایج حاصله ،در جهت مدیری��ت بهتر منابع آب و خاک
حوزه آبخیز آس��مان آباد پیشنهاد می شود که اقداماتی مانند ساماندهی،
اصالح و حفاظت مسیر آبراهه ها ،احداث بند و سد های خشکه چین در
مس��یر آبراهه ها ،اعمال مدیری��ت و برنامه ریزی اصولی در مورد وضعیت
مراتع و جلوگیری از تبدیل مراتع به زمین های زراعی دیم ،اجرای عملیات
مهندس��ی و سازه ای بخصوص گابیون بندی و خشکه چینی و توصیه به
بهره برداران جهت اصالح نوع ش��خم و پیشنهاد برنامه تراس بندی برای
اراضی شیب دار این حوزه و  ...در جهت کنترل فرسایش صورت گیرد.
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شکل -4نقشه پتانسیل فرسایش حوزه آبخیز آسمان آباد

جدول -6مشخصات نقشه پتانسیل فرسایش حوزه آبخیز آسمان آباد

شاخص فرسایش

درصد از کل حوزه

مساحت (هکتار)

پتانسیل فرسایش

کمتر از 2

0/1

15/7

خیلی کم

2-4

12

4-6

34/9

3985/9

6-8

49/1

5597/8

8-10

3/7

421/2

v
i

کم

1374/7

h
c

متوسط
زیاد

r
A
خیلی زیاد

جدول  -7ارزیابی کارایی روش شاخص فرسایش در مقایسه با روش پسیاک اصالح شده

روش پسیاک اصالح شده ()MPSIAC

www.SID.ir

روش شاخص فرسایش()EI

مساحت (هکتار)

کالس فرسایش

مساحت (هکتار)

پتانسیل فرسایش

215/2

I

15/7

خیلی کم

896/9

II

1374/7

کم

4252/5

III

3985/9

متوسط

5442/2

IV

5597/8

زیاد

212/1

V

421/2

خیلی زیاد
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سپاسگزاري

حوزه آبخیز زنجانرود با استفاده از  ،GISمجموعه مقاالت همایش ملی ژئوماتیک،
سازمان نقشه برداری کشور ،تهران.
 -6محمود آبادی ،م )1382( ،پهنه بندی خطر فرسایش در حوزه آبخیز گل آباد
با اس��تفاده از سیس��تم اطالعات جغرافیایی و تکنیک سنجش از دور ،پایان نامه
کارشناسی ارشد خاکشناسی ،دانشگاه تهران ،ص.145
 -7ملکی ،م .و احمدی ح .و جعفری م .و قدوس��ی ج .و آذریوند ح .و مسیبی ،م.
( )1388كم��ي کردن روش کیفی ژئومورفولوژی جهت برآورد فرس��ایش آبی در
سه زیر حوزه آبخیز سد لتیان ،پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری
ایران ،گرگان.
 -8نادری ،ف )1387( ،بررسی میزان فرسایش و تخمین رسوب در حوزه آبخیز
چرداول استان ایالم با استفاده از  ،GISپایان نامه کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی،
تهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده علوم زمین ،ص .136

از مدیریت محترم سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم به
خاطر کمک ها و مساعدت های الزم تشکر و قدردانی می شود.

پاورقيها
)1- Erosion Index (EI
)2- Geographic Information System (GIS
)3- Triangulated Irregular Network (TIN
)4- Digital Elevation Model (DEM
)5- Curve Namber (CN
6- Soil Conservation Service

D
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7- Runoff Potential Map

8- Prioritizing Erosion -Prone Map

9- Aneke, D. C., (1985) The effect of changes in catchment

9- Erosion Potential Map

characteristics on soil erosion in developing countries (Nigeria).
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منابع مورد استفاده

10- Kokh-Sherstha, M., (2001) Soil erosion modeling using Remote

 -1تکت��م ت .و ایوبی ش .و ش��تایی جویباری ،ش )1387( .برآورد فرس��ایش و
رسوب به کمک داده های ماهواره ای و سامانه اطالعات جغرافیایی با استفاده از
مدل  MPSIACدر حوزه آبخیز زیارت ،پژوهش و س��ازندگی در منابع طبیعی،
ش.79
 -2ترکاش��وند ،ع .و نیک نامی ،د )1386( .بررس��ی می��زان صحت و دقت چند
روش تهیه نقش��ه ش��کل های فرسایش خاک ،علوم و فنون کش��اورزی و منابع
طبیعی ،ش.42
 -3جهانی ،د )1387( ،مقدار و انواع فرسایش در حوزه آبخیز آسمان آباد ،پایان
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