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  GISو  RSبررسي وضعيت فرسايش در استان لرستان به كمك 

 

  3، عزيز اله شاه كرمي2، علي جعفري اردكاني1رضا بيات

 تاريخ دريافت:                 تاريخ پذيرش:

  

   چكيده

با توجه به اهميت موضوع فرسايش و رسوب، الزمه برنامه ريزي و اتخاذ تصميم براي مديريت آنها، 

بندي آنها براي اجراي  فرسايش و توليد رسوب، شناسايي مناطق بحراني و اولويتآگاهي از ميزان 

براي بررسي وضعيت فرسايش در استان لرستان و جهت اجراي  برنامه ها و اقدامات آبخيزداري است.

از اليه هاي واحدهاي اراضي، حساسيت  ،GISو RS ابتدا با استفاده از فناوري هاي نوين  EPMمدل 

ي و كاربري اراضي، واحدهاي كاري به صورت رقومي تهيه و بازديدهاي صحرايي انجام و شناس زمين

خصوصياتي از جمله نوع كاربري و ضريب استفاده از زمين، شدت و اشكال فرسايش تعيين شد. ضريب 

حساسيت سنگ و خاك از طريق طبقه بندي ارائه شده توسط گروه زمين شناسي، شيب توسط مدل 

، متوسط درجه حرارت از طريق نقشه خصوط هم دما و همچنين ميانگين ساالنه )DEM( رقومي ارتفاع

بارندگي از طريق نقشه خطوط همباران كشور استخراج گرديد. بر اساس دستورالعمل مدل، نقشه 

تهيه و ميزان فرسايش در سطح استان برآورد شد. (Wsp)  و سپس فرسايش ويژه(Z) ضريب فرسايش 

بقه بندي و نقشه طبقات شدت فرسايش بدست آمد. اين نقشه با اليه هاي پايه اليه بدست آمده ط

، ميانگين 58/0نتايج نشان مي دهد ميانگين ضريب فرسايش  .مقايسه و ميزان ارتباط بررسي شد

درصد از سطح استان در طبقه فرسايش زياد قرار دارد.  5/54تن در هكتار و  9/13شدت فرسايش 

لويت جهت برنامه ريزي و حفاظت خاك و منابع طبيعي در جنوب و جنوب عمده مناطق داراي او

  غرب استان پراكنده است. مناطقي كه فعال شرايط مناسبي دارند در شرق استان واقع شده است.

  

  EPMفرسايش، لرستان، مدل،  بندي، رسوب، اولويت:  كليديهاي واژه

                                                           
 bayat52@gmail.com ،و آبخيزداري مربي پژوهشي، پژوهشكده حفاظت خاك -*1

  و آبخيزداري مربي پژوهشي، پژوهشكده حفاظت خاك - 2
  مربي پژوهشي، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان لرستان - 3

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  GISو  RSدر استان لرستان به كمك  شيفرسا تيوضع يبررس...................................................................................................................38

 

  مقدمه 

 يفرسايش و رسوب در حوزه هابرآورد ميزان 

 يحوزه ها يآبخيز در مديريت و برنامه ريزيها

نقش فرسايش  .آبخيز بسيار حائز اهميت است

در كاهش حاصلخيزي و هدر رفت خاك، پر 

شدن مخازن سدها، گرفتگي و انسداد مجاري 

آلود كردن  ها، گل ها و رودخانه آبياري، آبراهه

آلودگي  ها و كاهش كيفيت آب و آب رودخانه

دير باز شناسايي  آبهاي مناطق پايين دست از

و مورد توجه متخصصين و كارشناسان علوم 

زمين بوده است. الزمه برنامه ريزي و اتخاذ 

تصميم براي مهار فرسايش و رسوب، آگاهي از 

ميزان فرسايش و توليد رسوب و شناسايي 

بندي آنها براي اجراي  مناطق بحراني و اولويت

و اقدامات آبخيزداري براي كاهش برنامه ها 

فرسايش و مهار توليد و حمل رسوب است. 

يات ب)، 1375پرور ( پاك )،1375رفاهي (

) و بسياري از محققين ديگر به اين 1378(

نتيجه رسيده اند كه كاربري و پوشش گياهي 

مهمترين عامل مهار كننده فرسايش و قابل 

 مديريت ترين آنها نيز مي باشند.

روش هاي مختلف برآورد فرسايش  در از ميان 

يك مدل  EPMحوضه هاي بدون آمار، مدل 

سال تحقيق  40تجربي است كه پس از تقريبا 

گيري فرسايش و رسوب در كشور  و اندازه

توسط گاوريلوويچ  1988يوگسالوي در سال 

ارائه گرديده است. اين مدل اساساً براي كاربرد 

در حوضه هاي سيل خيز جنوب و جنوب 

شرقي يوگسالوي توسعه يافته، اما در چندين 

كشور ديگر با شرايط آب و هوايي مختلف به 

كار گرفته شده است كه نتايج تعدادي از آنها 

  به شرح زير بيان مي شود.

Beyer Portner )1998 مدل گاوريلوويچ را (

در پنج حوضه آلپ در سوئيس با مساحت هاي 

در اين كيلومتر مربع به كار برد.  210تا 36

حوضه ها، بين مقادير برآورد شده رسوب با 

و مقادير اندازه گيري شده  EPMمدل 

 ).R2=0.86همبستگي بااليي وجود داشت (

Bazzoffi )1985 مدل گاوريلوويچ را براي (

پيش بيني رسوب در چهار حوضه در ايتالياي 

مركزي به كار برد. اين حوضه ها مساحتي از 

داشتند. وي نتيجه  كيلومتر مربع 215تا  6/0

گرفت كه شكلي از مدل كه به طور جزيي 

اصالح شده است، در برآورد رسوب به ويژه 

براي حوضه هاي كوچك بهتر جواب مي دهد، 

در حالي كه مدل اصلي، ميزان رسوب را بيشتر 

كند. بنابراين در مدل سازگار شده  برآورد مي

با شرايط حوزه، ضريب مقاومت خاك نصف 

ي كه ضريب رسوب دهي درست شد، در حال

    تشخيص داده شد.

Globevnic ) مدل 2003و همكاران (

اي در  گاوريلوويچ را در دو زير حوضه مديترانه

اسلووني و كروآتيا به كار بردند. در حوضه رود 

 86دراگونجا اسلووني (با مساحت 

 1971تر در  پيش EPMكيلومترمربع)، مدل 

در برآورد رسوب به كار گرفته شده بود. 

با  1991مقايسه نتايج برآورد رسوب سال 

 40نشان داد كه مقدار رسوب حدود  1971

درصد كاهش يافته است. اين كاهش مي تواند 

به دليل نصب تجهيزات حفاظت خاك و 

درصد به  25همچنين افزايش سطح جنگلها از 

سطح اراضي درصد و متعاقب آن كاهش  65

زراعي باشد. در يك حوضه شاهد در كروآتيا 

كيلومتر مربع مدل مذكور در  7/26با مساحت 
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برآورد رسوب در مقايسه با مقادير واقعي آن 

ساله موفقيت قابل قبولي  11در يك دورة 

  داشت. 

Emmanouloudis ) مدل 2003و همكاران (

گاوريلويچ را براي تشخيص فرسايش كل بدون 

رفتن نسبت تحويل رسوب در يك در نظر گ

كيلومتر مربع)  7000حوضه بزرگ در يونان (

به كار بردند. ميزان تخريب ساليانه برآورد شده 

براي حوضه زياد بود. وي نشان داد كه مدل 

چون داراي داده هاي مكاني (ژئولوژي، خاك و 

به كار  GISكاربري) است، مي تواند در محيط 

  رود.

به عنوان يك مدل  در حال حاضر EPMمدل 

مطرح در مباحث فرسايش و رسوب توسط 

ها و سازمانهاي وظيفه مند در  وزارت خانه

تأمين آب، مهار فرسايش و رسوب و حفاظت 

خاك نظير وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي 

بخشهاي آموزشي و  و بخشهاي خصوصي و

هاي  نامه تحقيقاتي مانند پژوهش هاي پايان

گيرد كه به  فاده قرار ميدانشجويي مورد است

  برخي از آنها در زير اشاره شده است.

اي با  ) طي مطالعه1372اقرزاده كريمي (ب

هاي برآورد  ررسي كارايي مدلب″نوان ع

فرسايش و رسوب و تكنيكهاي سنجش از دور 

نسبت به  ″در مطالعات فرسايش خاك GISو 

 EPMاز جمله مدل   بررسي كارايي چند مدل

ز ازون دره واقع در استان زنجان در حوزه آبخي

كيلومتر مربع اقدام كرده  758با مساحت 

است. ميزان توليد رسوب برآوردي از طريق 

تن در متر مكعب  3/1و با فرض  EPMمدل 

تن  597با  ربراي وزن مخصوص ظاهري براب

در كيلومتر مربع بدست آورد. در اين مطالعه، 

سيستم  ها از طريق مدل راطالعات مورد نياز د

  اطالعات جغرافيايي بدست آمده است.

ررسي ب″ اي با عنوان ) طي مطالعه1378يات (ب

در برآورد  EPMو  MPSIACهاي  كارايي مدل

فرسايش و رسوب حوزه آبخيز طالقان به كمك 

″GIS  .به بررسي اين دو مدل پرداخته است

وي حوزه آبخيز طالقان در باالدست ايستگاه 

حد اراضي تقسيم كرده و ينگ را به اجزاء والگ

در هر جزء نسبت به برآورد توليد رسوب از 

اقدام  EPMو  MPSIACهاي  طريق مدل

نموده و اطالعات مورد نياز را از طريق سيستم 

اطالعات جغرافيايي بدست آورده است. توليد 

هاي  رسوب اين حوزه آبخيز با استفاده از مدل

MPSIAC  وEPM تن در متر  5/1ض ربــا ف

 عب براي وزن مخصوص ظاهري به ترتيبمك

در كيلومتر مربع  تن 999و  5/1306برابر با 

 و 31/98به ترتيب  اين برآوردها بدست آمد كه

برآوردي از روي  سوبر وليدتدرصد با  96/74

تن در كيلومتر مربع با  1265( آمار رسوب

درصد بار كف) همخواني نشان  30فرض 

مناسب تر  MPSIACهند و از اينرو مدل د مي

  تشخيص داده شد. EPMاز 

را در حوزه آبخيز  EPM) روش 1373نعمتي (

شاهرود از زير حوضه هاي سفيدرود مورد 

بررسي قرار داد و بيان نمود كه نتايج برآوردي 

  با ميزان رسوب واقعي انطباق خوبي دارد.

اي با عنوان  ) طي مطالعه1374اك پرور (پ

برآورد  در EPMو  PSIACرزيابي روشهاي ا″

رسوب و تعيين پراكنش فرسايش در قسمتي 

به ارزيابي اين دو  ″از حوزه آبخيز سد لتيان

مدل اقدام كرده است. نتايج نشان داد كه 

 EPMميزان رسوب برآورد شده از طريق مدل 
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بيشتر از آمار مشاهده اي است. وي ضريب نگه 

داشت مدل را دليلي بر برآورد باالي مدل نام 

  مي برد.

نشان داد كه مي ) طي تحقيقي 1382ي (عبد

) و يك روش GIS( توان با استفاده از سيستم

ساده، با تركيب سه عامل شيب، خاك و 

كاربري نسبت به اولويت بندي حساسيت يا 

شدت فرسايش در يك منطقه و از اين طريق 

اولويت اجراي طرح هاي حفاظتي را براي 

كنترل فرسايش در مناطق مختلف مشخص 

با مراجعه به نقشه ها، مي توان ديد كه  كرد .

اراضي پاياب حوزة آبخيز زنجانرود داراي شدت 

و پتانسيل بااليي هستند كه به نظر مي رسد 

عمده دليل آن و جود تشكيالت مارني نئوژن 

كه حساسيت باالي فرسايش و نفوذپذيري 

  .بسيار كمي براي آب دارند، باشد

هدف ) با 1386عليرضايي و همكاران (

شناسايي مناطقي است كه بيشترين فرسايش 

داشته و همچنين تشخيص عامل  پذيري را

در آبخيز تحقيقي انجام اصلي فرسايش خاك 

وي به عوامل مختلف موثر و روش  داده است.

هاي مورد استفاده از جمله مدل هاي فرسايش 

يشان به نقل از و رسوب اشاره كرده است. ا

ارزيابي و  را دربيروديان مدل اسكالوگرام 

برنامه ريزي كنترل فرسايش خاك بكار برد و 

كه درفرسايش تاثير دارند را شيب  متغيرهايي

 ساختمان خاك؛ بافت و زمين؛ سنگ مادري؛

باالخره  كاربري اراضي و پوشش محافظ زمين؛

فرسايش جاري درنظر گرفت. هدف اصلي اين 

بررسي تهيه يك برنامه مناسب براي عمليات 

فرسايش در مناطقي كه حالت بحراني كنترل 

  است. بوده ،دندار

) در تحقيقي با استفاده 1387( نظري و ارخي

نتيجه گرفتند كه از   MPSIACو مدل GIS از 

مورد   حوزه ،شد  برآورد رسوب ميزاننظر 

 طبقه نظر از و 3 فرسايشي كالس درمطالعه 

 متوسط درجه كالس در فرسايش كيفي بندي

 توان مي كالس اين تعريف طبق و داشته قرار

 كه است ميزاني به خاك ذرات جابجايي گفت

 ضرورت آب و خاك حفاظت هاي برنامه اجراي

 محدويت اراضي از استفاد و داشته اولويت و

 روش اين از كه ندگرفت نتيجه . آنهادارد زيادي

 فرسايش ميزان برآورد و ارزيابي توان جهت مي

 اولويت آن براساس و كرده استفاده رسوبدهي و

 خاك حفاظت طرحهاي براي را مناسبي بندي

    .درآورد اجرا به و كرد طراحي فرسايش وكنترل

با توجه به نتيجه كلي بررسي منابع انجام شده 

با شرايط اقليمي،  EPMدر مورد كارايي مدل 

محدوديت اعتبارات و زمان انجام پروژه ها و 

نيز سهولت تهيه اليه هاي مورد نياز، اين مدل 

براي بررسي وضعيت فرسايش و رسوب استان 

  لرستان استفاده شد.

 
  مواد و روشها 

  منطقه مورد مطالعه:

در اين تحقيق استان لرستان با توجه به 

آن به عنوان  اهميت منابع طبيعي و كشاورزي

استان لرستان در منطقه تحقيق انتخاب شد. 

ايران واقع شده و از شمال به استان هاي  غرب

مركزي و همدان، از جنوب به استان 

 غرببه استان اصفهان و از  شرقخوزستان، از 

به استان هاي كرمانشاه و ايالم محدود مي 

 46شود. اين استان از نظر جغرافيايي بين 

دقيقه  3درجه و  50قيقه تا د 51درجه و 
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 34دقيقه تا  37درجه و  32و  طول شرقي

شمالي قرار گرفته  عرضدقيقه  22درجه و 

است. پست ترين نقطه استان لرستان با ارتفاع 

متر از سطح درياي آزاد در جنوبي ترين  500

ناحيه آن واقع شده است و قله سن بران 

 متر ارتفاع، بلندترين 4050اشتران كوه با 

نقطه استان لرستان به حساب مي آيد كه در 

شرق استان واقع شده است. استان لرستان 

داراي آب و هواي متنوعي است. در زمستان 

هنگامي كه در شمال استان برف و كوالك و 

سرماي شديد جريان دارد، قسمت هاي جنوبي 

  آن از هواي مطبوع و باراني برخوردار است. 

 جنوب –وگاه شمال استان لرستان به عنوان گل

ازي ممت جغرافيايي و مكاني موقعيت از كشور

برخوردار است. اين استان، دومين استان پر 

بارش كشور است و يازده درصد منابع آبي 

 عليرغم اين بارش، دارايكشور را داراست. 

شروع دوره خشكي  بوده و اقليم نيمه خشك

اوايل خرداد و پايان دوره خشكي اوايل آبان 

شهر خرم آباد به عنوان مركز اين استان  .است

كيلومتري جنوب غرب تهران، در  480در 

اين شهر در .محور ترانزيتي قرار گرفته است

دره اي بين رشته كوههاي بلند زاگرس كشيده 

شده است. از جمله رودخانه هاي مهم 

كاكارضا و كشكان مي باشند كه بخش عمده 

تامين مي منابع آبي استان از اين دو رودخانه 

  د.شون

  روش تحقيق:

به منظور بررسي فرسايش در استان از مدل 

EPM  استفاده شد. جهت اجراي اين مدل ابتدا

-اليه، GISو  RSهاي نوين فناوريبا استفاده 

شناسي  هاي واحدهاي اراضي، حساسيت زمين

و كاربري اراضي، واحدهاي كاري به صورت 

صحرايي رقومي تهيه شد. به كمك بازديدهاي 

خصوصياتي از جمله نوع كاربري و ضريب 

استفاده از زمين، شدت و اشكال فرسايش  

براي هر واحد تعيين شد. ضريب حساسيت 

سنگ و خاك از طريق طبقه بندي ارائه شده 

توسط گروه زمين شناسي، شيب از مدل 

) حاصل داده هاي DEMرقومي ارتفاع (

STRM  متر، متوسط  85*85با توان تفكيك

جه حرارت از طريق نقشه خصوط هم دما و در

همچنين ميانگين ساالنه بارندگي از طريق 

نقشه خطوط همباران استخراج گرديد. در 

ادامه  و بر اساس روش مدل مذكور نقشه 

) و سپس فرسايش ويژه Zضريب فرسايش (

)Wsp برآورد گرديد. بر اساس نتايج حاصله (

يه ان برآورد و الميزان فرسايش در سطح است

بندي و نقشه طبقات شدت بدست آمده طبقه

هاي پايه سايش بدست آمد. اين نقشه با اليهفر

  مقايسه و ميزان ارتباط بررسي شد.

  

  نتايج

به  1خالصه نتايج عوامل مدل در جدول 

نمايش گذاشته شده است. بر اساس نتايج 

، ميانگين شدت 58/0ميانگين ضريب فرسايش 

و طبقات تن در هكتار  9/13فرسايش 

فرسايش از خيلي كم، كم، متوسط، زياد تا 

و  5/54، 3/18، 1/4، 3/0خيلي زياد به ترتيب 

درصد از سطح استان را پوشش مي  7/22

دهد. كمترين سطح استان را مناطق با حداقل 

شدت فرسايش در بر مي گيرند كه عمدتاً 

هاي مل مناطق مسكوني، كشاورزي و جنگلشا

مساحتي كمتر از ده  بسيار متراكم هستند و
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هزار هكتار دارند. عمده مناطق داراي اولويت 

جهت برنامه ريزي و حفاظت خاك و منابع 

طبيعي (مناطق با طبقه فرسايش زياد و خيلي 

زياد) در جنوب و جنوب غرب استان پراكنده و 

مناطقي كه فعال شرايط مناسبي دارند در شرق 

استان واقع شده است. وضعيت پراكنش 

ت مختلف فرسايش در سطح استان در طبقا

به عنوان مناطق با اولويت زياد نمايش  1شكل 

  داده شده است.

 

  

  وضعيت عوامل مختلف مدل در سطح استان :1جدول 

  عامل
  كاربري

0-1  

حساسيت سنگ 

  و خاك

0-2  

شرايط 

  فرسايش

0-1  

 شيب

%  
 دما
oC 

  بارش

 mm  

  ارتفاع

m  

  1715  593  12  25  56/0  1/1  51/0  ميانگين امتياز

  

  
  نقشه وضعيت پراكنش طبقات مختلف فرسايش در سطح استان لرستان -1شكل 

  

  گيرينتيجه بحث و

اي انجام شده نشان مي هبندي پژوهشجمع

وضعيت  هاي مختلفي براي بررسيدهد كه روش

دارد كه از مناسبترين  فرسايش حوزه وجود

سوب هستند. آنها مدلهاي فرسايش و ر

، EPMهاي انجام شده بر روي مدل بررسي

گر اين نكته است كه بيان ساختار و عوامل آن

ران جواب نسبتاً مقبولي مدل در شرايط اي

هاي مورد نياز آن با توجه به داشته و تهيه داده

آسانتر از روشها ديگر خروجي كمي و كيفي، 

-عامل زميناست. همچنين حساسيت مدل به 

شناسي (فاكتور كمتر قابل كنترل) و كاربري 
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فرسايش  (فاكتور بيشتر قابل كنترل) در برآورد

هاي . نگاهي به وضعيت سازندباشدباال مي

شناسي استان لرستان بيانگر آن است كه زمين

هاي حساس به در مناطق جنوبي سازند

 -ش از قبيل گچساران، آغاجاري وپابدهفرساي

گورپي گسترش زيادي داشته و اين درحالي 

است كه پوشش گياهي مستقر در اين مناطق 

يفيت خاك توليد شده از اين به دليل ك

ها بسيار تنك بوده و عمالً خاك در سازند

ه باشد. با توجه ببدون حفاظ ميمقابل بارش 

استان در هاي اينكه از نظر فرسايندگي، باران

طبقات شديد و خيلي شديد  قرار دارند. از 

درصد سازندها و متعاقباً  50 طرفي بيش از

-سايش ميهاي استان نيز حساس به فرخاك

دهد كه طبقه نشان ميباشند. نتايج نيز 

فرسايش زياد بيش از نيمي از استان را شامل 

و به همين دليل استان در وضعيت نامناسبي 

  از اين حيث قرار دارد. 

اين نكته نيز مهم است كه مدل مذكور در 

يز از حساسيت مقابل تغييرات پوشش گياهي ن

باشد به طوري كه با بااليي برخوردار مي

افزايش ضريب پوشش گياهي (تخريب پوشش 

ي)، ضريب شدت فرسايش افزايش به طور گياه

يابد. از آنجايي كه تغييرات كاربري مي خطي

ها بدون توجه جنگلخصوصاً تخريب و تبديل 

به توان و حساسيت اراضي و توسعه پايدار 

ايش ترين عامل افزلذا مهم .شودانجام مي

ضرورت دارد فرسايش و تخريب اراضي بوده و 

توجه  تر مورداين مسئله به طور جدي

  مسئوالن استان قرار گيرد.
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