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  بررسي و اولويت بندي استان هرمزگان از نظر وضعيت فرسايش خاك 

 GISو  RSهاي  آوري به كمك فن

  1، علي جعفري اردكاني1*رضا بيات 

  10/3/93تاريخ پذيرش:           27/9/92تاريخ دريافت: 

  

   چكيده

آگاهي از ميزان فرسايش و توليد رسوب، شناسايي الزمه برنامه ريزي و اتخاذ تصميم براي مديريت آبخيزها، 

به منظور بررسي وضعيت  بندي آنها براي اجراي برنامه ها و اقدامات مورد نياز است. مناطق بحراني و اولويت

استفاده شد. جهت اجراي مدل  EPMفرسايش خاك، اولويت بندي مناطق مختلف استان هرمزگان از مدل 

شناسي و  از اليه هاي واحدهاي اراضي، حساسيت زمين ،GISو RS هاي نوين  ابتدا با استفاده از فناوري

كاربري اراضي، واحدهاي كاري به صورت رقومي تهيه و بازديدهاي صحرايي انجام و خصوصياتي از جمله نوع 

كاربري و ضريب استفاده از زمين، شدت و اشكال فرسايش تعيين شد. ضريب حساسيت سنگ و خاك بر 

، متوسط درجه حرارت از طريق نقشه خطوط هم )DEM( تخصصين، شيب از مدل رقومي ارتفاعاساس نظر م

دما و همچنين ميانگين ساالنه بارندگي از طريق نقشه خطوط همباران كشور استخراج گرديد. بر اساس 

تهيه و ميزان (Wsp) و سپس نقشه فرسايش ويژه (Z) دستور العمل اجراي مدل، نقشه ضريب فرسايش 

ايش در سطح استان برآورد شد. اليه بدست آمده طبقه بندي و نقشه طبقات شدت فرسايش بدست آمد. فرس

 (Z)نتايج نشان مي دهد ميانگين ضريب فرسايش .اين نقشه با اليه هاي پايه مقايسه و اولويت بندي انجام شد

فرسايش زياد قرار دارد.  درصد از سطح استان در طبقه 1/65تن در هكتار و  9، ميانگين شدت فرسايش 82/0

عمده مناطق داراي اولويت جهت برنامه ريزي و حفاظت خاك و منابع طبيعي در شرق و غرب استان پراكنده 

  هستند. مناطقي كه فعال شرايط مناسبي دارند در مركز و شمال استان واقع شده است.

  

  EPMفرسايش، هرمزگان، مدل،  بندي، رسوب، اولويت هاي كليدي:واژه

                                                           
  و آبخيزداري مربي پژوهشي پژوهشكده حفاظت خاك -1

  Email: bayat@scwmri.ac.ir : * نويسنده مسئول
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  مقدمه 

مديريت و برنامه ريزي به منظور حفظ خاك، 

آب و ساير منابع طبيعي در يك استان يا حوزه 

آبخيز نياز به داشتن اطالعات به روز و موضوعي 

مربوطه دارد. برآورد ميزان فرسايش و رسوب 

در اولويت بندي مناطق براي انجام صحيح 

اقدامات مديريتي و حفاظتي نقش بسيار مهمي 

قش فرسايش در كاهش حاصلخيزي و ن دارد.

هدر رفت خاك، پر شدن مخازن سدها، 

ها و  گرفتگي و انسداد مجاري آبياري، آبراهه

ها و  آلود كردن آب رودخانه ها، گل رودخانه

هاي مناطق كاهش كيفيت آب و آلودگي آب

پايين دست از دير باز شناسايي و مورد توجه 

است. متخصصين و كارشناسان علوم زمين بوده 

الزمه برنامه ريزي و اتخاذ تصميم براي مهار 

فرسايش و رسوب، آگاهي از ميزان فرسايش و 

توليد رسوب و شناسايي مناطق بحراني و 

بندي آنها براي اجراي برنامه ها و  اولويت

) 1اقدامات آبخيزداري (مديريت جامع آبخيز

براي كاهش فرسايش و مهار توليد و حمل 

محققين به اين نتيجه  رسوب است. بسياري از

رسيده اند كه نوع كاربري، پوشش گياهي و 

حساسيت خاك از جمله مهمترين عوامل موثر 

، 11، 4بر فرسايش و توليد رسوب مي باشند (

 ).6و  5، 14، 13، 12

از ميان روش هاي مختلف برآورد فرسايش در 

يك مدل  EPMحوضه هاي بدون آمار، مدل 

سال تحقيق  40 تجربي است كه پس از تقريبا

گيري فرسايش و رسوب در كشور  و اندازه

توسط  1988يوگسالوي سابق در سال 

                                                           
1-Integrated Watershed Mangment 

گاوريلوويچ 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 

ه شده است كه نتايج مختلف به كار گرفت

  تعدادي از آنها به شرح زير بيان مي شود.

اين مدل براي پيش بيني رسوب در چهار 

حوضه در ايتالياي مركزي به كار رفته است كه 

كيلومتر مربع  215تا  6/0مساحتي بين 

داشتند. محققين نتيجه گرفتند كه شكلي از 

مدل كه به طور جزيي اصالح شده است، در 

ب به ويژه براي حوضه هاي كوچك برآورد رسو

بهتر جواب مي دهد، در حالي كه مدل اصلي، 

كند. بنابراين  ميزان رسوب را بيشتر برآورد مي

در مدل سازگار شده با شرايط حوزه، ضريب 

مقاومت خاك نصف شد، در حالي كه ضريب 

 ). 7رسوب دهي درست تشخيص داده شد (

Beyer Portner )1998( ا در مدل گاوريلوويچ ر

 36پنج حوضه آلپ در سوئيس با مساحت هاي 

كيلومتر مربع به كار برد. در اين حوضه  210تا

ها، بين مقادير برآورد شده رسوب با مدل 

EPM  و مقادير اندازه گيري شده همبستگي

 ).R2=0.86بااليي وجود داشت (

Globevnic et al., )2003 ( مدل گاوريلوويچ را

اي در اسلووني و  در دو زير حوضه مديترانه

كروآتيا به كار بردند. در حوضه رود دراگونجا 

كيلومترمربع)، مدل  86اسلووني (با مساحت 

EPM در برآورد رسوب به  1971تر در  پيش

كار گرفته شده بود. مقايسه نتايج برآورد رسوب 

نشان داد كه مقدار رسوب  1971با  1991سال 

 درصد كاهش يافته است. اين كاهش 40حدود 

مي تواند به دليل نصب تجهيزات حفاظت خاك 
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درصد  25و همچنين افزايش سطح جنگلها از 

درصد و متعاقب آن كاهش سطح اراضي  65به 

زراعي باشد. در يك حوضه شاهد در كروآتيا با 

كيلومتر مربع مدل مذكور در  7/26مساحت 

برآورد رسوب در مقايسه با مقادير واقعي آن در 

  وفقيت قابل قبولي داشت. ساله م 11يك دورة 

Emmanouloudis et al., )2003(  مدل

گاوريلويچ را براي تشخيص فرسايش كل بدون 

در نظر گرفتن نسبت تحويل رسوب در يك 

كيلومتر مربع)  7000حوضه بزرگ در يونان (

به كار بردند. ميزان تخريب ساليانه برآورد شده 

براي حوضه زياد بود. محققين مذكور بيان 

تند كه مدل چون داراي داده هاي مكاني داش

(ژئولوژي، خاك و كاربري) است، مي تواند در 

  به كار رود. GISمحيط 

در حال حاضر به عنوان يك مدل  EPMمدل 

مطرح در مباحث فرسايش و رسوب توسط 

ها و سازمانهاي وظيفه مند در  وزارت خانه

تأمين آب، مهار فرسايش و رسوب و حفاظت 

ت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي و خاك نظير وزار

بخشهاي خصوصي و بخشهاي آموزشي و 

هاي  نامه تحقيقاتي مانند پژوهش هاي پايان

گيرد كه به  دانشجويي مورد استفاده قرار مي

  برخي از آنها در زير اشاره شده است.

هاي برآورد فرسايش و  در بررسي كارايي مدل

در  GISرسوب و تكنيكهاي سنجش از دور و 

در  EPMلعات فرسايش خاك، كارايي مدل مطا

حوزه آبخيز ازون دره واقع در استان زنجان با 

كيلومتر مربع بررسي شده است.  758مساحت 

ميزان توليد رسوب برآوردي از طريق مدل 

EPM  تن در متر مكعب براي  3/1و با فرض

تن در  597وزن مخصوص ظاهري برابر با 

طالعه، كيلومتر مربع بدست آمد. در اين م

ها از طريق سيستم  اطالعات مورد نياز در مدل

  ).4اطالعات جغرافيايي بدست آمده است (

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. 

در برآورد  EPMو  PSIAC ارزيابي روشهاي

رسوب و تعيين پراكنش فرسايش در قسمتي از 

حوزه آبخيز سد لتيان نشان داد كه ميزان 

بيشتر  EPMرسوب برآورد شده از طريق مدل 

از آمار مشاهده اي است. مناسب نبودن ضريب 

نگه داشت مدل براي اين مناطق، دليلي بر 

برآورد باالي رسوب توسط مدل ذكر شده است 

)13.(  

در  EPMو  MPSIACهاي  بررسي كارايي مدل

برآورد فرسايش و رسوب حوزه آبخيز طالقان به 

، نشان از كارآيي نسبي هر دو مدل GISكمك 

دارد. در اين پژوهش، حوزه آبخيز طالقان در 

باالدست ايستگاه گلينگ به اجزاء واحد اراضي 

تفكيك و در هر جزء نسبت به برآورد توليد 

از  EPMو  MPSIACهاي  ق مدلرسوب از طري

طريق سيستم اطالعات جغرافيايي اقدام شده 

است. توليد رسوب اين حوزه آبخيز با استفاده از 

تن  5/1بــا فرض  EPMو  MPSIACهاي  مدل

در متر مكعب براي وزن مخصوص ظاهري به 

تن در كيلومتر  999و  5/1306برابر با  ترتيب

ه ترتيب اين برآوردها ب مربع بدست آمد كه

درصد با توليد رسوب برآوردي  96/74 و 31/98

تن در كيلومتر مربع  1265از روي آمار رسوب (

درصد بار كف) همخواني نشان  30با فرض 
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مناسب تر  MPSIACدهند و از اينرو مدل  مي

  ).5تشخيص داده شد ( EPMاز 

Abdi )2004 ،براي تعيين اولويت هاي اجرايي (

با تركيب سه عامل و يك روش ساده،  GISاز 

شيب، خاك و كاربري استفاده و نسبت به 

اولويت بندي حساسيت يا شدت فرسايش در 

حوزه آبخيز زنجان رود اقدام نمود و از اين 

طريق اولويت اجراي طرح هاي حفاظتي را براي 

كنترل فرسايش در مناطق مختلف حوضه 

  مشخص كرد.

محققيني با هدف شناسايي مناطقي با بيشترين 

رسايش پذيري و همچنين تشخيص عامل ف

اصلي فرسايش خاك، عوامل مختلف موثر و 

روش هاي مورد استفاده از جمله مدل هاي 

فرسايش و رسوب را مورد بررسي قرار دادند. در 

اين تحقيق مدل اسكالوگرام در ارزيابي و برنامه 

ريزي كنترل فرسايش خاك بكار گرفته شد. 

ل شيب زمين، متغيرهاي موثر درفرسايش شام

سنگ مادري، بافت و ساختمان خاك، پوشش 

محافظ زمين، كاربري اراضي و باالخره فرسايش 

جاري تشخيص داده شد. هدف اصلي اين 

بررسي تهيه يك برنامه مناسب براي كنترل 

فرسايش در مناطقي كه حالت بحراني دارند، 

  ).2بوده است (

 Arkhi and Nazari )2008(  در تحقيقي با

نتيجه   MPSIACو مدل GISاده از استف

 برآورد شده، رسوب گرفتند كه از نظر ميزان

 از و 3 فرسايشي كالس حوزه مورد مطالعه در

 كالس در فرسايش كيفي طبقه بندي نظر

 اين تعريف طبق داشته و قرار متوسط درجه

 به ذرات خاك جابجايي گفت توان مي كالس

 حفاظت هاي برنامه اجراي كه است ميزاني

 از استفاد و داشته اولويت و ضرورت آب خاك و

نتيجه  دارد. آنها محدوديت زيادي اراضي

 ارزيابي توان جهت مي روش اين از كه گرفتند

 استفاده رسوبدهي و ميزان فرسايش برآورد و

 را مناسبي اولويت بندي آن براساس و كرده

 وكنترل فرسايش خاك حفاظت طرحهاي براي

   .طراحي نمود

به تحقيقات انجام شده، نتايج بدست با توجه 

، محدوديت EPMآمده، مزاياي استفاده از مدل 

اعتبارات و زمان انجام پروژه ها و نيز سهولت 

تهيه اليه هاي مورد نياز، اين مدل به كمك 

تصاوير سنجش از دور و فناوري سامانه هاي 

اطالعات جغرافيايي براي بررسي وضعيت 

ان و اولويت فرسايش خاك در استان هرمزگ

بندي آن براي عمليات حفاظت خاك استفاده 

  شد.

 
  مواد و روشها 

  :منطقه مورد مطالعه

استان هرمزگان با توجه به اهميت منابع 

طبيعي و كشاورزي آن به عنوان منطقه تحقيق 

هزار كيلومتر مربع  71انتخاب شد. اين استان با 

مساحت در جنوب كشور و بين مختصات 

درجه و  28دقيقه تا  30رجه و د 25جغرافيايي 

 44درجه و  52دقيقه عرض شمالي و  53

دقيقه طول شرقي از  16درجه و  59دقيقه تا 

). 1نصف النهار گرينويج واقع شده است (شكل 

استان هرمزگان از جهت شمال وشمال شرقي 

با استان كرمان، غرب و شمال غربي با استانهاي 

ستان و فارس و بوشهر، از شرق با استان سي

بلوچستان همسايه بوده و جنوب آن را آبهاي 
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  كيلومتر در برگرفته است. 900طول تقريبي گرم خليج فارس و درياي عمان در نواري به 

  

  
  موقعيت استان هرمزگان در كشور - 1شكل 

  

 پهنايجز نوار باريك ساحلي به ه ب :آب وهوا

كيلومتر از ساحل دريا كه داراي  30حداكثر 

 مناطق كوهستاني و رم ومرطوب است واقليم گ

جلگه هاي نسبتاً مرتفع مجاور مرزهاي كرمان و 

فارس كه از آب وهواي نيمه معتدل 

درمحدوده  استانساير نواحي  ،برخوردارند

بطور كلي . گرفته اندمناطق گرم وخشك قرار 

هرمزگان تحت تاثير آب وهواي بياباني استان 

و گرم  داراي تابستانهاي طوالني بوده و

نظر به اقليم  ماليم است. هاي كوتاه و وزمستان

، حجم بارندگي استان استان هرمزگانصحرايي 

در عين نازل بودن از دامنه نوسان زيادي 

برخوردار است. بر طبق آمارهاي موجود 

ميانگين بارندگي ده سال اخير در استان حدود 

  ميليمتر اندازه گيري شده است.  180

اشيه باريك ساحلي كه جلگه جز ح :ارتفاعــات

بخش اعظم استان را  ،اي پست وكم ارتفاع است

كوهها وارتفاعات كوتاه وبلند ودشتها و دره هاي 

مرتفع بين آنها تشكيل داده است. از اينرو  نسبتاً

هرمزگان را بايد استاني كوهستاني محسوب 

درصد گستره آن را در  70نمود كه بيش از 

ستان عمدتاً دنباله هاي ابرگرفته است. كوه

سلسله جبال عظيم زاگرس مي باشند كه از 

شمال غربي و غرب كشور به سوي جنوب 

هاي خليج فارس امتداد شرقي تا به داخل آب

يافته و به تدريج از ارتفاع آن كاسته مي شود. 

بلندترين قلل كوههاي استان عبارتند از : كوه 
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كيلومتري شمال شهر  20گنو در فاصله 

متر  2347اس در جلگه ايسين به ارتفاع بندرعب

از سطح دريا كه از اين شهر به خوبي ديده شده 

واز فراز آن پهنه نيلگون خليج فارس، تنگه 

چشم  به شكلهرمز وجزاير قشم، الرك و هرمز

انداز فريبنده اي جلوه گر است. كوههاي فارغان 

 2861كوه شب با ارتفاع  و متر 3268به بلندي 

 بلنديهاي قابل ذكر استان مي باشد.متر از ديگر 

ميزان متوسط ساليانه ريزش هاي آسماني  : آب

هزار كيلومتر  100در وسعت حوزه هاي آبريز 

ميليمتر  3/125مربعي استان با فرض حداقل 

ميليارد متر مكعب است  5/16بارندگي حدود 

كه بخش عظيمي از اين توان آبي در قالب 

طريق رودخانه هاي ها و از ها و روان آبسيالب

استان به خليج فارس و درياي عمان تخليه 

شده و قسمت قابل توجهي نيز به دليل گرمي 

عامل اصلي  .وخشكي باالي هوا تبخير مي گردد

 70شوري آب وخاك در هرمزگان وجود حدود 

گنبد نمكي بزرگ وكوچك است كه در سراسر 

با تراكم بيشتر در غرب آن پراكنده  استان و

مهمترين رودخانه هاي دائمي و با آب  .دشده ان

شرق استان گسترش  شيرين كه در شمال و

يافته اند عبارتند از :رودخانه هاي ميناب ( كه 

از به هم پيوست دو رودخانه جغين و رودان 

بودجود آمده واز كنار شهر ميناب مي گذرد) و 

رودخانه هاي گنج (درحاجي آباد)، جگين و 

ريان ، جالبي و ماشاري ، ك)گابريك ( در جاسك

مهمترين رودخانه هاي آب شور استان شامل 

 .كل ، مهران و رودخانه شور مي باشند

دشت  37در پهنه وسيع استان حدود  : خاك

كيلومتر مربع وتعداد  9687اصلي با مساحت 

د نبيشتري دشتهاي كوچك و پراكنده وجود دار

كه مراكز اصلي كشاورزي در آنها واقع شده 

هاي استـان وري و قليايي بودن خاكاست. ش

كه از وسعت يك  پديده اي غالب است بنحوي

 درصد 15ميليون هكتاري دشتها كه حدود 

درصد  15تا  13وسعت استــان مي باشد فقط 

هاي آن زير كشت محصوالت قرار دارد. خاك

استان عمدتاً داراي ساختار تحول نيافته، 

فرسايش و از شكننده و ناپايدار بوده و از درجه 

ميزان پتانسيل  .دست رفتگي زيادي برخوردارند

خاك قابل كشت براي كشاورزي بطور بالقوه 

هزار هكتار واز نظر انطباق با تامين  400حدود 

هزار هكتار مي  300آب وساير عوامل حدود 

سطح زيركشت  حداكثرباشد كه بدين ترتيب 

هزار هكتار برآورد مي شود كه معادل دو  300

  .بر سطح زيركشت موجود خواهد بودبرا 

 
  روش تحقيق:

پس از بررسي منابع علمي و جمع آوري نقشه 

ها، تصاوير ماهواره اي و داده هاي مورد نياز، به 

منظور بررسي فرسايش آبي در استان از مدل 

EPM  استفاده شد. جهت اجراي اين مدل ابتدا

، اليه GISو  RSبا استفاده فناوري هاي نوين 

شناسي و  حدهاي اراضي، حساسيت زمينهاي وا

كاربري اراضي، واحدهاي كاري به صورت 

رقومي تهيه شد. به كمك بازديدهاي صحرايي 

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 

گروه زمين شناسي،  بندي ارائه شده توسط

) حاصل DEMشيب از مدل رقومي ارتفاع (

متر،  85*85با توان تفكيك  STRMداده هاي 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 GIS............................................................21و  RS يها يبه كمك فن آور خاك شيفرسا تياستان هرمزگان از نظر وضع يبند تيو اولو يبررس

 

متوسط درجه حرارت از طريق نقشه خطوط هم 

دما و همچنين ميانگين ساالنه بارندگي از 

  طريق نقشه خطوط همباران استخراج گرديد. 

در ادامه مطابق روش مدل، نقشه ضريب 

) محاسبه Wspرسايش ويژه () و فZفرسايش (

شد. بر اساس نتايج حاصله ميزان فرسايش در 

سطح استان برآورد و طبقه بندي گرديد. سپس 

نقشه طبقات شدت فرسايش تعيين و اولويت 

  بندي مناطق از نظر خطر فرسايش انجام شد.

  

   ايجتن

 82/0بر اساس نتايج، ميانگين ضريب فرسايش 

 571ن ميانگين شدت فرسايش در استا و

 9مترمكعب بر كيلومتر مربع در سال (حدود 

تن در هكتار در سال) برآورد شده است. 

مساحت طبقات مختلف حساسيت سازندها در 

ارايه شده كه نشان  1سطح استان در جدول 

درصد سطح  54دهنده آن است كه بيش از 

استان را سازند هاي حساس به فرسايش 

   تشكيل مي دهند.

  

  سطح استان هرمزگان سازند به فرسايش درطبقات حساسيت مساحت  - 1جدول 

  %مساحت  km2مساحت   توضيح  طبقه حساسيت سازندها به فرسايش

4/347  خيلي كم  1  49/0  

6/4920  كم  2  96/6  

5/25230  متوسط  3  70/35  

2/36712  زياد  4  94/51  

5/2008  خيلي زياد  5  84/2  

  

توزيع طبقات فرسايش در سطح استان (شكل 

نشان دهنده آن است كه بخش هاي زيادي  )2

از استان در وضعيت فرسايش با شدت زياد قرار 

كمترين سطح استان  2دارند. بر اساس جدول 

را مناطق با حداقل شدت فرسايش در بر مي 

گيرند كه عمدتاً شامل مناطق مسكوني، 

كشاورزي و صنعتي در مركز و شمال استان 

ار هكتار هستند و مساحتي كمتر از هشت هز

دارند. مناطق داراي اولويت جهت برنامه ريزي، 

حفاظت خاك و منابع طبيعي (مناطق با طبقه 

 65شدت فرسايش زياد و خيلي زياد) با بيش از 

  درصد، در شرق و غرب استان واقع شده اند. 

شهرستان هاي جاسك و حاجي آباد به ترتيب 

مترمكعب بر كيلومتر مربع در  382و  683با 

يشترين و كمترين متوسط شدت سال ب

فرسايش را شامل مي شوند. از نظر توزيع 

طبقات فرسايش نيز مي توان گفت كه به جز 

در شهرستان هاي رودان و حاجي آباد روند 

كلي تغييرات وضعيت فرسايش استان در ساير 

شهرستان ها هم مشاهده مي شود و عمده 

سطح آنها را وضعيت متوسط و زياد در برگرفته 

  .)3جدول ست (ا
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  مساحت طبقات شدت فرسايش در سطح استان هرمزگان - 2جدول 

 محدوده فرسايش توضيح طبقه

m3.km2/yr 

 ميانگين شدت فرسايش

m3.km2/yr 

 مساحت

km2 

 مساحت

% 
5/64 >95 خيلي كم 1  7/777  10/1  

95-238 كم 2  7/178  0/4111  82/5  

238- 476 متوسط 3  5/382  1/19721  90/27  

476-1429 زياد 4  6/692  1/45920  97/64  

4/1486 <1429 خيلي زياد 5  2/151  21/0  

  

  مساحت طبقات شدت فرسايش در سطح شهرستان هاي استان هرمزگان - 3جدول 

 نام شهر

 سطح طبقات شدت فرسايش به درصد سطح طبقات شدت فرسايش به كيلومتر مربع

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4/0 0 بستك  5/1571  9/4052  2/5  0/0  0/0  9/27  0/72  1/0  

4/199 بندر عباس  4/829  2/4519  4/8476  6/44  4/1  9/5  1/32  2/60  3/0  

4/77 بندر لنگه  4/291  7/2689  3/6415  1/22  8/0 1/3  4/28  7/67  0/0  

6/2 جاسك  1/172  8/2698  3/16707  5/97  0/0  9/0  7/13  9/84  0/0  

2/288 حاجي آباد  9/1744  4/4655  9/2813  48/0  0/3  4/18  0/49  6/29  0/0  

2/67 رودان  8/566  0/2478  5/1893  38/0  3/1  3/11  5/49  8/37  0/0  

9/142 ميناب  5/593  1/1217  7/5560  79/0  9/1  9/7  2/16  0/74  0/0  

  

  
  نقشه پراكنش طبقات مختلف فرسايش در سطح استان هرمزگان - 2شكل 
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  بحث و نتيجه گيري

مي  بندي پژوهش هاي انجام شده نشانجمع

دهد كه روش هاي مختلفي براي اولويت بندي 

و بررسي وضعيت فرسايش وجود دارد كه از 

مناسب ترين آنها مدل هاي فرسايش و رسوب 

هستند. بررسي هاي انجام شده بر روي مدل 

EPM ساختار و عوامل آن بيان گر اين نكته ،

است كه مدل در شرايط ايران جواب نسبتاً 

ده هاي مورد نياز آن با مقبولي داشته و تهيه دا

توجه به خروجي كمي و كيفي، و بهره گيري از 

آسان تر از روشهاي  GISو  RSفن آوري هاي 

  ديگر است.

بررسي ها بيانگر آن است كه حساسيت مدل به 

عامل زمين شناسي (عامل غير قابل كنترل) و 

كاربري (عامل قابل كنترل) در برآورد فرسايش 

تن در هكتار در سال  9باال مي باشد. فرسايش 

استان از ميزان فرسايش مجاز در بهترين 

حاالت كشور هم بسيار زيادتر است و اين در 

حالي است كه با شرايط فعلي مديريت آبخيز و 

بارش كم استان تشكيل خاك در مقادير كم هم 

ميسر نمي شود. نگاهي به وضعيت سازندهاي 

زمين شناسي استان هرمزگان بيانگر آن است 

كه سازند كواترنر (تراس ها و دشتهاي حاصل از 

درصد بيشترين  23رسوبات رودخانه اي) با 

سهم و به ترتيب سازندهاي دارپهن و واحد 

هاي جگين دوره ميوسن (سازند شيلي و 

مادستوني به همراه ميان اليه هاي ماسه سنگ 

هاي درصد، سازند ميشان (مارن 15مرا) و كنگلو

درصد،  11هاي شيل) كمي هوازده با اليه

درصد  6/5دصد و بختياري  3/8آقاجاري 

  بيشترين گسترش را دارند.

همچنين در اين مناطق، پوشش گياهي به 

دليل بارش كم و كيفيت خاك توليد شده از 

اين سازند ها بسيار تنك بوده و عمالً خاك 

حساس بوجود آمده، در مقابل بارش و رواناب 

مي باشد. از  بدون حفاظ و در معرض فرسايش

آنجايكه قدرت فرسايندگي باران هاي استان 

اكثرا شديد بوده و خاك هاي حاصل نيز از 

سازند هاي عمدتا حساس به فرسايش به وجود 

مي آيند شديدا در معرض فرسايش قرار دارند. 

دهد كه طبقه فرسايش با شدت نتايج نشان مي

زياد بيش از نيمي از استان را شامل و به همين 

يل استان در وضعيت نامناسبي از نظر تلفات دل

 ,.Bayat et alخاك و توليد رسوب قرار دارد. 

تحقيق مشابهي نيز در استان  2012در سال 

لرستان انجام داده اند كه نتايج بدست آمده 

درصد از سطح استان در طبقه  54نشان ميدهد 

فرسايش زياد قرار دارد و بر نتيجه گيري اين 

  ي نمايد.تحقيق تاكيد م

از آنجايي كه مدل مذكور در مقابل تغييرات 

پوشش گياهي از حساسيت بااليي برخوردار 

است، ضرورت دارد از تغييرات كاربري در سطح 

استان، خصوصاً تخريب و تبديل جنگل ها بدون 

توجه به توان و حساسيت اراضي و توسعه پايدار 

جلوگيري شود. لذا اين موضوع مهمترين عامل 

ش فرسايش و تخريب اراضي بوده و افراي

ضرورت دارد مديريت آينده نگرانه اين مسئله 

به طور جدي تري مورد توجه مسئوالن ذيربط 

  قرار گيرد.
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