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 شناسايي نقاط فرسايش پذير جهت اولويت بندي عمليات آبخيزداري در حوره هاي آبخيز
 منوچهر اميري-مظاهري... حبيب ا - اهادي نظري پوي - حسين عليرضايي

  هيأت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي همداناعضاي  
 -٠٩١٨٣١٣١٥٦٤ تلفن بيعي مهدانمرآز حتقيقات آشاورزي و منابع ط جاده هتران ٥آيلومرت : مهدان

harezaei1@yahoo.com 
 

 
 : مقدمه

در برنامه ريزي كنترل فرسايش ابتدا الزم است كه يك بررسي جامع از چندين عامل موثر در فرسايش خاك به عمل 
خيز اين بررسيها خصوصاً در اراضي بحراني حوزه هاي آبخيز بسيار الزم و ضروري است و اگر در يك حوزه آب. آيد

مناطقي از نظر فرسايش خاك حالت بحراني داشته باشند ، با شناسايي دقيق آنها بدون تجزيه و تحليل جامع آبخيزو 
نخستين گام در  لذا .تهيه طرح كامل آبخيزداري عمليات كنترل و مبارزه با فرسايش مقدور و معقول خواهد بود

نابع طبيعي تجديد شونده ، شناسايي نقاط فرسايش پذير جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ و احياء اراضي وتوسعه م
 فرسايش خاك يكي از .باشد  جهت اجراي برنامه ها و عمليات حفاظت خاك و آبخيزداري ميهاو اولويت بندي آن

مشكالت بزرگ اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي شناخته شده و در اغلب كشورهاي جهان براي مبارزه و كنترل 
فرسايش خاك يا سائيدگي تدريجي خاك شديداً . ان و هزينه هاي هنگفت در نظر گرفته شده استآن كوشش فراو

 .بستگي به حجم آب جاري در سطوح، شدت ضربات باران و خصوصيات فيزيكي خاك دارد
) 1985(اليزابت ).8(آن يك رابطه رياضي ارايه نمود بين ميزان فرسايش وعوامل مؤثر)1947(براي اولين بارماسگرو

به منظورمطالعه )1989(جورج ويك وبراك.توانايي فرسايش مناطق را بااستفاده از وضع رسوبات مورد بررسي قرارداد
چيانگ و  ).7(وكنترل فرسايش ازيك روش سيستمي استفاده نمودندوكليه عوامل مؤثر درفرسايش رامدنظرقراردادند 

ي آن در مناطق كوهستاني تايوان اقدام به برداشت به منظور ارزيابي فرسايش وبرآورد مقدار كم)1996(ساي تي
درايران نيزباتوجه به عدم دسترسي به آمار و اطالات ).6(اطالعات صحرايي بطور گسترده از حوزه آبخيز نمودند

فرسايش در اغلب طرح هاي آبخيزداري بااستفاده ازعوامل مؤثردرفرسايش؛ ميزان فرسايش پذيري برآورد و مناطق 
ازطريق ارزيابي عوامل مؤثردرفرسايش خاك )1368(اردشيري.ز نظر فرسايش طبقه بندي گرديده استحوزه آبخيزا

اوتعدادي ازروشهاي تجربي موجود به منظور .ورسوبزايي ميزان توليد رسوب در حوزه آبخيزرا برآوردكرده است
مدل )1990(بيروديان).1(استارزيابي فرسايش خاك و برآوردتوليد رسوب در حوزه آبخيز را موردبررسي قرارداده 

شيب زمين؛     را متغيرهاييكه درفرسايش تاثير دارند و خاك بكار برد اسكالوگرام را درارزيابي و برنامه ريزي كنترل فرسايش
 ).   3(جاري درنظر گرفت  سنگ مادري؛بافت وساختمان خاك؛پوشش محافظ زمين؛كاربري اراضي وباالخره فرسايش    

رسي تهيه يك برنامه مناسب براي عمليات كنترل فرسايش در مناطقي كه حالت بحراني دارد بوده و هدف اصلي اين بر
ديگر اهداف اين مطالعه شناسايي مناطقي . اين برنامه با توجه به آسيب پذيري اراضي نسبت به فرسايش خواهد بود

 .باشد  خاك مياست كه بيشترين فرسايش پذيري راداشته و همچنين تشخيص عامل اصلي فرسايش
 8983 كيلومتري غرب شهر همدان با مساحت حدود 15منطقه مورد بررسي در دامنه شمالي كوه  الوند همدان، حدود 

  شــرقي همچنين عرض هــــاي جغرافيايي 48 51ْ 53َ و 48ً 44ْ 27َهــاي جغرافيايي ً هكتار و در بين طول
 . شمالي واقع شده است34 21ْ 6َ و 34ً 13ْ 17ًَ
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 :روش تحقيق
در اين بررسي براي انجام تحقيقات الزم نقشه هاي مورد نياز و منابع موجود بررسي گرديد سپس ابتدا نقشه هاي 
توپوگرافي و زمين شناسي تهيه شد و درمرحله دوم اقدام به تعيين محدوده حوزه آبخيز  و زير حوزه هاي موجود بر 

 2*2روي نقشه توپوگرافي و به روش سيستماتيك و به ابعاد آبخيز بر طح حوزهنهايتاً كل س  و  روي نقشه توپوگرافي شد
باشد   پالتهاي نمونه منطقه موردمطالعه مي كننده شبكه بندي گرديد كه تعيين) 50000/1روي نقشه با مقياس ( سانتي 

در مرحله .  گرفته شده است متر درنظر50اي به شعاع  كه فاصله پالتها بر روي زمين يك كيلومتر و ابعاد آنها دايره
سوم كليه اطالعات و آمار هاي مربوط به حوزه آبخيز با انجام عمليات ميداني جمع آوري شد و نتايج حاصل با 

.  كه از قبل موجود بودند تطبيق شد و اطالعات جامعي از حوزه آبخيز مورد مطالعه بدست آمد هايي اطالعات و گزارش
عوامل فرسايش يا فاكتورهايي كه در فرسايش .   آناليز خوشه اي استفاده شده استبراي انجام اين بررسي از روش

پوشش سطح زمين، جنس سنگ مادر، نحوه مديريت اراضي، بافت و  تاثير دارند در اين مدل عبارتند از شيب زمين،
و 16  به ترتيبFAOدر اين روش براي فاكتورهاي مذكور بر اساس روش . ساختمان خاك و فرسايش حاكم

 . )3( امتياز در نظر گرفته شده است15و16و15و18و20
 جمع آوري اطالعات 

 پالت نمونه 92 مشاهده ميشود از تعداد 1اطالعات مربوط به حوزه آبخيز مورد بررسي همانگونه كه در شكل 
 . مورد تجزيه وتحليل واقع شدSPSSسپس دادهاي موجود با استفاده از نرم افزار . برداشت شده است

   تجزيه و تحليل اطالعات حاصل از پالتهاي نمونه 
داده هاي پالتهاي نمونه اي  كه بطور سيستماتيك از سطح كل حوزه آبخيز مورد بررسي، برداشت شد با استفاده از نرم 

ي و درتقسيم بند) 2شكل (اي دندروگرام آن رسم گرديد   تجزيه و تحليل شد و با استفاده از آناليز خوشهSPSSافزار 
به همديگر شبيه % 70و تفكيك خوشه ها، شماره پالتهايي در يك خوشه قرار گرفتند كه خصوصيات آنها بيشتر از 

هاي همگن فرسايش را در سطح حوزه   خوشه تقسيم شدند كه هر خوشه پهنه8لذا با اين شرايط پالتها به .بودند 
ديريتي و يا روش كنترل مناسب در نظرگرفت كه آبخيز مشخص ميكند كه ميتوان براي هر كدام از آنها يك روش م

 . اند كد بندي شده) 3شكل ( بر روي نقشه پهنه بندي فرسايش 8 تا 1اين مناطق با اعداد 
مكانيسم اين فرسايش بيشتر . باشد  نشانگر سيستم فرسايشي پريكالسير مي1 بر روي نقشه پهنه بندي فرسايش كد 

باشد  افزايش حجمي همراه مي% 90خلل و فرج تخته سنگها و انجماد آن كه با نفوذ آب در . باشد تخريب فيزيكي مي
همچنين حركت يخچالهاي محلي در آبكندهاي يخچالي و . باشد عامل اصلي تخريب در اين نوع سيستم فرسايشي مي

 وهنان سردو گرم شدن سريع سنگها در طول شبانه روز از دالئل ديگر تخريب در منطقه كوهستاني حوزه آبخيز 
، 88،90، 85، 68، 89، 81، 79، 91  ،84پالتهاي شماره  ،1اين نوع فرسايش در داخل حوزه با توجه به شكل . باشد مي
 را شامل مي شود كه قسمت اعظمي از 76، 74، 31، 25، 53، 21، 73، 78، 67، 69، 19، 46، 45، 64، 77، 92

قلل مضرص و  ين مناطق وجود شيب تند، پرتگاه سنگي،از خصوصيات ا. ارتفاعات جنوب حوزه را در بر مي گيرد
 نشانگر عرصه هايي از سطح حوزه است كه در آن 2كد .همچنين وجود پوشش سنگي و سنگريزه اي آنهاست
حركات مداوم دامها جهت چرا در اين مناطق باعث شكل . فرسايش در اثر چراي مفرط دامها صورت گرفته است

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 ٣

دامها با پا گذاشتن بر روي سنگها و . ت كه در اصطالح به آنها ميكروتراس گويندگيري تراس هاي كوچكي شده اس
ها گرديده و از طرف ديگر با چراي  خاك موجب از بين بردن ساختمان خاك و متراكم شدن خاك و تشكيل آبراهه

، 39، 34، 24، 23پالتهاي شماره . سازند پوشش گياهي موجبات تشديد فرسايش و تشكيل ميكروتراسها را فراهم مي
دهد كه در آن كاربري   مناطقي را نشان مي3كد .دهند  بطور مشخص ميكروتراسها را در سطح حوزه نشان مي57

بدليل همجواري اين مناطق با روستاي وهنان ، كشاورزان اراضي مرتعي را در شيب هاي . اراضي محدود كننده است
 26 و 22پالتهاي شماره .باشد  ه خود عامل تشديد كننده فرسايش ميتند  به زمينهاي ديم كم بازده تبديل كرده اند ك

 .دهند اين عامل را بيشتر از مناطق ديگر نشان مي
باشد بيشتر در اطراف روستاهاي موجود در    مي2و1و61و27و58و52و51و50و49و9و8و7 شامل پالتهاي شماره 4كد 

فرسايش زراعي و سطحي است و بطور كلي عوامل داخل حوزه قرار گرفته اند و فرسايش غالب در اين منطقه 
 : فرساينده خاك در اراضي زراعي حوزه مورد مطالعه عبارتند از 

 شود و سيستم آبياري و آبرساني   اجراي شخم غلط كه درجهت شيب انجام مي-
  جمع آوري تمامي بقاياي كشت در زمين -
 تعليف دام ، چراي مفرط و بيش از ظرفيت مراتع  -      
 تبديل اراضي مرتعي به اراضي زراعي  و تبديل آنها به ديمزارهاي رها شده  -      

هاي موجود در حوزه آبخيز وهنان به ويژه   وجود شيارهاي موازي بر روي برخي از دامنه هاي مشرف به رودخانه5كد 
فرسايش شياري . دهد  نشان ميهاي طوالني را بر روي سازندهاي غير قابل نفوذ مانند شيست ها و رسها در طول شيب

و معموالً در خاكهاي بدون پوشش .اي يا فرسايش سطحي است در واقع گوياي مرحله توسعه يافته فرسايش ورقه
در سطح حوزه اين نوع فرسايش در دامنه كوهها بر اثر حركت آب . شود نباتي فرسايش شياري به سرعت تشكيل مي

شوند كه  يب و دامنه نزديك شويم عمق شيارها بيشتر شده و بهم متصل ميآغاز گرديده و هر قدر به طرف پايين ش
 11،83،66،20،71، 56، 86، 80، 15، 14، 55 ،16،6، 62، 54محل پالتهاي شماره . در نهايت بصورت گالي درمي آيند

دهد  كه   مي مناطقي رانشان6كد .دهند  اين پديده رابخوبي نشان مي72،30،35،65،87،70،82،51،75،44،40،60،63،
 و 29شوند و بر روي نقشه پالتهاي شماره  درآنها فرسايش رودخانه اي و حركت هاي توده اي بطور پراكنده ديده مي

 7كد .گيرد دهد كه بطور كلي درصد كمتري از سطح حوزه را در بر مي  اين پديده را بارزتر از ساير جاها نشان مي33
اين نوع فرسايش در حوزه آبخيز . اي همراه با گاليها قرار دارند ديد آبراههشامل مناطقي است كه در قلمرو فرسايش ش

هاي شناخته شده است و به وفور و به تعداد فراوان در اكثر دامنه هاي مشرف به رودخانه ها بويژه  وهنان يكي از چهره
، 38، 37، 18، 17، 13 ، 12در محل پالتهاي شماره . ومي آنهاستهاي عم در نقاطي كه رسها حضور دارند از چهره

از عوامل مهم . رسند اين پديده بارزتر از جاهاي ديگر است  جائيكه هرز آبها متمركز شده و به هم مي48، 47، 42
  مشخص كننده8كد .گاليها درحوزه آبخيز وهنان نحوه بهره برداري از مناطق مستعد به اين نوع فرسايش است

هر چند . هايي در سطح حوزه است كه به شدت در قلمرو فرسايش آبي به شكل فرسايش آبراهه اي قرار دارند پهنه
، 5، 42، 4، 3خورد ولي درمناطق ياد شده كه شامل پالتهاي شماره  اين نوع فرسايش در تمام سطح حوزه به چشم مي

معموالً در خاكهاي بدون .  شود  در منطقه يافت ميباشند، اين پديده به نحو چشمگيري  مي36 ، 41، 32، 10، 28
شود كه در صورت توسعه خندقهاي عظيمي را  پوشش گياهي اين مرحله به سرعت بعد از فرسايش شياري تشكيل مي

 .شود سبب مي
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 )تركيب خوشه ها با فاصله بدون مقياس(دندروگرام آناليز خوشه اي پالتها : 2شكل  
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  :نتايج و بحث
 6در حوزه مذكور منطقه شماره . خورد  منطقه همگن از نظر فرسايش به چشم مي8بطور كلي در حوزه آبخيز وهنان  

باشد و تمام عوامل  كه درصد ناچيزي از سطح حوزه را در بر مي گيرد داراي بيشترين استعداد آسيب فرسايشي مي
 .اند  داشته1بررسي شده بر روي فرسايش منطقه اثر مثبت

 عامل كاربري 2 از نظر آسيب فرسايش در رديف دوم قرار دارد و در اين منطقه بجز 7، منطقه شماره 6 از منطقه بعد
آيند و باعث  اراضي و فرسايش جاري كه نقش خنثي دارند بقيه عوامل در ايجاد فرسايش از عوامل موثر به حساب مي

 . گردند تشديد فرسايش مي
باشد بنابراين با توجه   مي7 و 6 و هم چنين اثر عوامل  فرسايش كمتر از مناطق ،  شدت فرسايش8در منطقه شماره 

به بررسي و نتايج حاصل از تحقيق در اين منطقه  تنها دو عامل پوشش سطح خاك و كاربري اراضي مشكل ساز 
ري در اين هستند و عوامل ديگر از قبيل شيب زمين، جنس سنك مادري و هم چنين فرسايش جاري آنچنان نقش موث

كنند تا جايي كه بافت و ساختمان خاك در ايجاد فرسايش در اين منطقه يك عامل منفي محسوب شده  منطقه ايفا نمي
كند و دليل آن هم اين است كه اين منطقه همگن در اراضي كم شيب قرار گرفته و  و از فرسايش خاك جلوگيري مي

  .اي دارد خاك آن تكامل يافته و عمق قابل مالحظه
توان  شود و تنها مي ، نيز نسبت به مناطق بررسي شده در باال از شدت فرسايش كاسته مي2در منطقه شماره 

 .ميكروتراسهاي ايجاد شده بر اثر حركت دام را مشاهده كرد
شود و ارتفاعات جنوب ، جنوب غرب و  منطقه شماره يك كه قسمت اعظمي از سطح حوزه  آبخيز راشامل مي

داراي نوعي فرسايش است كه عامل شيب و بافت و ساختمان خاك در . گيرد  ه را در بر ميجنوب شرقي حوز
از خصوصيات اين منطقه وجود شيب تند و پرتگاه سنگي و هم چنين خاكهاي تكامل . فرسايش اين منطقه موثرند

مين و سنگ مادري در توان گفت در اين منطقه عوامل پوشش سطح ز حتي مي. نيافته و منفصل در دامنه هاي آنهاست
هاي ريز و درشت پوشانده و خاك لخت  تشديد فرسايش نقش منفي دارند چون تمام سطح زمين در سنگ و سنگريزه

 . دهند در منطقه را سنگهاي گرانيت و گرانوديوريت كه در نوع خود از سنگهاي مقاوم هستند تشكيل مي
ارد و عامل اصلي فرسايش در اين منطقه بافت و ساختمان ،  جزء مناطقي است  كه فرسايش پذيري كمتري د3منطقه 

هر چند اين منطقه درصد كمتري از سطح حوزه را در بر گرفته است اما بر اساس نتايج بررسي شده . خاك است
 .عوامل شيب زمين، پوشش سطح خاك، سنگ مادر و هم چنين فرسايش جاري در تشديد فرسايش نقشي ندارند

در . شود رسيم كه در اين مناطق كمترين شدت فرسايش مشاهده مي  مي4 و 5ذكور به مناطق پس از بررسي مناطق م
 كه در كل سطح حوزه مورد مطالعه كمترين شدت فرسايش را 4 بيشتر عوامل نقش خنثي دارند اما درمنطقه 5منطقه 

ند بلكه درمواقعي حتي از شو به خود اختصاص داده است اكثر عوامل بررسي شده نه تنها باعث تشديد فرسايش نمي
 .كنند فرسايش نيز جلوگيري مي

بطور كلي بامطالعات و بررسيهاي انجام شده به اين نتيجه رسيديم كه عامل يافت و ساختمان  خاك در كل حوزه و 
و .آيد بعنوان يك عامل اصلي  تخريب و فرسايش به حساب مي)  منطقه8 منطقه از 5(حتي در بيشتر مناطق همگن 

 منطقه 8 منطقه از 6توان گفت اين عامل در  كاربري اراضي نقش چنداني در روند فرسايش ندارد بعبارتي ميعامل 
باشد و آنهم بدليل اينست كه هر چند مراتع وضعيت مناسبي  همگن تفكيك شده بعنوان يك عامل خنثي مي

                                                           
 .اند  منظور از اثر مثبت اين است كه فرسايش را تشديد كرده١

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 ٨

اراضي ديم كم بازده جلوگيري شده ندارندولي بدليل يك سري  محدوديتها از جمله شيب زياد از تبديل مراتع به 
بدليل داشتن )  منطقه همگن8 منطقه از 5( و در نهايت عامل سنگ مادر دراكثر مناطق حوزه آبخيز مورد  مطالعه . است

 .آيد تشكيالت مقاوم، يك عامل منفي جهت تشديد فرسايش بحساب مي
هاي سنگين عمليات حفاظت   با توجه به هزينهبا توجه به اهميت بسيار زياد تخريب منابع طبيعي و فرسايش خاك و

 ساين بررسي مناطق همگن فرسايش را مشخص كرده است تا بتوان در مديريت حوزه هاي آبخيز بر اسا. خاك 
با كمترين هزينه مالي بيشترين ) بهترين عامل ايجاد فرسايش( اولويت ها،  چه از نظر مكاني و چه از نظر موردي 

 .لذا به منظور كمك در امر تحقيقات بعدي در اين منطقه ارائه پيشنهادات زير ضروري است . اشتراندمان را انتظار د
ق گيرند و در طبقه بندي مناط بعضي فاكتورهاي مورد مطالعه كه بطور يكنواخت تمام سطح منطقه را در بر مي -

ور در فرسايش نمي گردد بلكه اين امر دليل عدم دخالت فاكتور مذك. گردند همگن نقش ايفا نميكنند، حذف مي
 ).5و3(يكنواختي اثر فاكتور در تمام منطقه، در طبقه بندي موثر نبوده است بواسطه

شوند پيشنهاد  با توجه به اوضاع كشاورزي وهنان و با توجه به اينكه دامهاي منطقه بيشتر در مراتع پرورش داده مي -
 .)5(شود بعضي از مناطق اين حوزه آبخيز قرق شود مي

كنند  مناطق شخم را در جهت شيب ايجاد مي كشاورزان منطقه آشنايي كامل با روشهاي كشاورزي ندارند و در اكثر -
براي جلوگيري از اين ناآشنايي ونا آگاهي مردم بايدبراي اهالي اين . كه در فرسايش خاك منطقه تاثير زيادي دارد
                          ).    5(منطقه كالسهاي ترويجي وآموزشي برگزار نمود

 توجه به فقر كشاورزي و دامداري در حوزه آبخيز وهنان لزوم اجراي عمليات آبخيزداري و طرحهاي توسعه   با- 
آبخيزداري نه تنها در زمنيه توسعه اقتصادي  شود تا شايد بتوان با اجراي عمليات اقتصادي، اجتماعي بيشتر نمايان مي

 . )5( ثمر واقع شد بلكه از مهاجرت بي رويه روستائيان به شهر ها جلوگيري نموداهالي منطقه مذكور مثمر
با توجه به تاثير انساني و نقش آنها در ايجاد فرسايش الزم است بر روي مسائل آموزشي ، ترويجي نيز اقداماتي  -

ارعين ازعوامل فرسايش صورت بگيرد، نحوه زمين داري، سيستم بهره برداري از زمين و عادي شدن فرسايش براي ز
بنابراين مسئله آموزش روستائيان و ترويج عمليات حفاظتي و نتايج . شود خاك در حوزه آبخيز وهنان محسوب مي

تواند باعث جلب و  آنها براي ساكنين حوزه نه تنها باعث حفاظت ميشود بلكه به جهت ارزشهاي اقتصادي آن مي
 . دامات حفاظتي شودجذب مشاركت هاي مردمي و خود فعال شدن اق

 . استفاده نمود) 1(جهت كنترل عوامل مختلف ايجاد فرسايش بررسي شده در اين مقاله مي توان از جدول
 

 متغير هاي فرسايش پذيري خاك و راههاي  كنترل آنها) 1(جدول
 روش كنترل كد متغير فرسايش پذيري رديف

 استفاده از مالچ ها، كود سبزافزايش مواد آلي در زمين ،  3 بافت و ساختمان خاك  1
استفاده از سيل بند ها در خندق هـا، عمليـات مهندسـي روخانـه، عمليـات كنتـرل                    8 سنگ مادري  2

 اي  فرسايش توده
 جنگلكاري ، آيش و تناوب زراعي، بذر پاشي و بوته كاري  5 و4 عمليات مديريت اراضي  3
 ت خاك، تغيير در مديريت اراضي قرق ، عمليات ساختماني حفاظ 7و6 فرسايش جاري  4
 احداث كنتور فارو، تراس بندي ، احداث بانكت  1 شيب زمين  5
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