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  حوزه هاي آبخيز كشور با استفاده ازسيستمهاي اطالعات جغرافيايي برآورد فرسايش آبي
  

  محسن اروميه   و خوش اقبالمريم زارع
  سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور- گروه مطالعه و ارزيابي فرسايش و رسوبو رئيس ارشناس ارشد به ترتيب ك

  
  دهيچك

. ايش از اهميت خاصي برخوردار اسـت        در مطالعات آبخيزداري مسئله فرس    
مقدار رسوب حاصل از فرسايش در حوزه هاي مختلف آبخيز متفاوت است            
و در بعضي از حوزه ها مسئله اي اساسـي در تعيـين عمـر مفيـد عمليـات                   

 مي شود و از طرفي بيانگر بحراني بودن خود حوزه           آبخيزداري محسوب 
ه هـاي آبخيـز بـه        در حـوز   لمقدار فرسايش و رسوب حاصـ     .مي باشد   

عوامل ايجـاد فرسـايش شـامل فرسـايش         .عوامل مختلفي بستگي دارد   
آبـي، افــزايش نمكهــا، فرســايش بــادي، پســرفت شــيميايي، پســرفت  

از ميان عوامـل فـوق فرسـايش        . فيزيكي، پسرفت بيولوژيكي مي باشد    
تعيـين   .آبي از مهمترين عوامـل فرسـايش دهنـده خـاك مـي باشـند              

ي مختلف اقدامي در جهت تشـخيص حـوزه         فرسايش آبي در حوزه ها    
  .شود هاي با فرسايش آبي باال محسوب مي

به عبارتي اولين اقدام براي مبارزه با رسوب حوزه هـاي آبخيـز تعيـين               
اولويت بندي حوزه هاي مختلـف مـي      حوزه هاي با توليد رسوب باال و      

باشند و در اين جهت تاكنون روشـهاي متفـاوتي مـورد اسـتفاده قـرار                
در اين تحقيق براي    . ه است كه نتايج متفاوتي را نيز ارائه مي دهد         گرفت

بخيــز از تلفيــق نقشــه تخريــب خــاك  آتعيــين رســوب حــوزه هــاي 
. هاي آبخيز استفاده شده اسـت     و تقسيمات درجه سه حوزه       )1979فائو،(

الويـت   . بخش تقسيم مـي شـود  30 كل كشور به  دوبااين تقسيمات درجه    
زيـرا  .  لحاظ فرسايش آبي بسيار مهم است         حوزه هاي مختلف از    بندي

باعث مي شود كه حوزه هاي مختلـف بـا همـديگر مقايسـه شـده و از           
اين روش براي كل ايران مورد      . طريق مقايسه مورد ارزيابي قرار گيرند     

نتايج بدست آمده حاكي از اين است كه كه حوزه           استفاده قرار گرفته و   
  .بسيار متفاوتندهاي مختلف تماب از لحاظ توليد رسوب 

 فرسـايش آبـي ،     بـرآورد  لويت بنـدي حـوزه هـا ،       وا: دييگان كل واژ
   سيستمهاي اطالعات جغرافياييتخريب خاك،

 
  مقدمه

مسئله فرسايش و رسوب حاصل از آن، از مهمترين مسائل آبخيزداري 
اين راستا بر آورد رسوب اولويت بندي حوزه هاي آبخيز از  در. است

ضمن مشخص . اهداف مهم آبخيز داري استلحاظ فرسايش آبي از 
نمــودن ايــن اولويت مي توان اقدامات آبخيز داري را روي حوزه 

فرسايش و تخريب خاك جلوگيري هايي با خطر باال متمركز و از 
  .نمود

 مساحتهاي شدت فرسايش را بر اساس تن در هكتار )1368 (شاهويي
  1979 خاك فائو در سال به روش دستي با استناد به نقشه تخريب

 بررسي مدلهاي 1372در سال  .براي سطح كشور بدست آورده است
 در GISبرآورد فرسايش و رسوب و كاربرد تصاوير ماهواره اي و 

مطالعات فرسايش خاك حوزه اوزن دره توسط باقرزاده كريمي تدوين 

گرديد كه در اين رساله كارآيي مدل جديد  پسياك ،تصاوير ماهواره 
 در بر آورد  GISلندست همچنين سيستم TMس و اي كاسمو

  .فرسايش ورسوب و تهيه نقشه فرسايش خاك مورد تاييد قرار گرفت
توسط حيدريان ه سد لتيان زبرآورد فرسايش و رسوب در حو1373درسال 

در راستاي هدف اولويت بندي  .انجام شدبا استفاده از مدل جديد پسياك 
فائو، (نقشه ارزيابي پسرفت خاك حوز هاي آبخيز در اين تحقيق از 

براساس  . تماب استفاده شده است2و نقشه تقسيمات درجه  )1984
 حوزه درجه دو 30 حوزه درجه يك و 6اين تقسيم بندي كل كشور به 

  .تقسيم شد
Owengh و Nohatant )2004 ( در تحقيق انجام شده در يك

وژي و سطوح حوزه آبخيز ارتباطي بين سه فاكتور واحدهاي ژئومورفول
مكاني مختلف و ليتولوژي حوزه پيداكرد وبه اين نتيجه رسيد كه با 
استفاده از اين سه فاكتور مي توان براي تخمين فرسايش و رسوب و 

وزه هاي آبخيز برنامه مديريت خطر فرسايش در سطوح مختلف در ح
  .ريزي نمود

VenteDe   وPoesen) 2005 ( در پيشگويي توليد رسوب حوزه ها
حقيقي انجام دادند و نتيجه گرفتند كه براي برآورد نزديك به واقعيت ت

در  توليد رسوب هر حوزه عالوه بر استفاده از مدلهاي نيمه كمي بايد
استفاده از اين مدلها از داده هاي توپوگرافي و تصاوير ماهواره اي براي 

  .اجرايي تر شدن نتايج بدست آمده استفاده شود
FU در مقاله اي با عنوان ارزيابي ) 2005(ل و همكاران در سا

فرسايش خاك در حوزه هاي آبخيز بزرگ مقياس به اين نتيجه 
رسيدند براي بكار بردن بعضي مدلهاي فيزيكي در حوزه هاي آبخيز 
بزرگ مقياس شناسايي فرآيندهاي انتقال و نهشت رسوب ضروري 

  .است
 گرديده كه ارائه FAOاولين بار توسط  روش ارزيابي پسرفت خاك 

فرآيندي كه درآن قابليت استفاده به عنوان در آن پسرفت خاك چنين 
از خاك در حال حاضر و يا بالقوه به منظور توليد كاال و يا خدمات از 

فرآيندهايي  . تعريف شده استكند پيدا مي نظر كمي و كيفي نقصان
، فرسايش آبي كه منجر به پسرفت خاك مي شوند در شش گروه

، پسرفت فيزيكي، پسرفت شيميايي، فرسايش بادي، مكهاافزايش ن
ن ياطالعات بكار برده شده در ا .كي جاي داده شده انديولوژيپسرفت ب

اهدات از شم،روش از سه منبع مشاهدات مستقيم مربوط به پيشرفت
مشاهدات مربوط به عوامل موثر  پسرفت و  واي  طريق تصاوير ماهواره

ارزشهاي بكاربرده شده در .  اندگرفتهنشات  تاثيرات خسارات پسرفت
 براساس هدرفت خاك بر حسب تن در براي فرسايش آبين روش يا

ارزيابي براساس پسرفت خاك  . محاسبه مي شودهكتار در سال
ت نقشه قابل ينوع اطالعات وآماردر نها، براساس مقياس نقشه

ه اعتمادي توليد مي كند كه درآن منابع اصلي اطالعاتي در دو منطق
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انه و خاور نزديك به منظور به نقشه در يآفريقاي شمالي و خاور م
در اين تحقيق هدف اين است  .آوردن پسرفت خاك استفاده شده است

 كشور 2بخيز درجه آكه نقشه ارزيابي پسرفت خاك در حوزه هاي 
بخيز مختلف از لحاظ فرسايش آبي آبدست آيد و سپس حوزه هاي 

  .الويت بندي شوند
  

  ها روشمواد و 
در اين تحقيق از دو اليه اصلي  برآورد تخريب خاك فائو و تقسيم 

نقشه  برآورد تخريب خاك .  تماب استفاده شده است2بندي درجه 
به طور كلي مي . داري راهنمايي متشكل از كدهاي مختلف مي باشد

پهنه  ،)D(تلماسه ها ،)R(توان گفت غير از مناطق رخنمون سنگي 
 ،بقيه مناطق كشور از فرسايش آبي،، )L(ياچه، در)Z(هاي نمكي 

خاكهاي شور قليايي يا تركيبي از اين سه جزپوشيده  فرسايش بادي،
ارزشها بكار برده شده در اين روش براي فرسايش آبي به  .شده است 

 E3و ) E1 )10-50(،E2 )50-200،10ترتيب مقادير كمتر از 
از آنجا كه  .ه استتن در هكتار در سال در نظر گرفته شد)50-200(

 پس از اسكن ،نقشه برآورد تخريب خاك نقشه يك نقشه آنالوگ است
ژئورفرنس  ARCGIS8.3كردن نقشه كاغذي آنرا در نرم افزار  

از روي نقشه موجود . كرده وسپس نقشه ژئورفرنس شده رقومي گرديد
كدهاي فرسايش آبي استخراج شد و نقشه اي به عنوان نقشه 

  . كل ايران توليد شده استفرسايش آبي براي
ــائو   ــرز ف ــه بعــدي م را براســاس مرزهــاي درجــه دوم 1979در مرحل

در نتيجه در محـدوده مرزهـاي  حـوزه هـاي     .  گرديد SPLITتماب
 زير حوزه، مقدار فرسايش آبـي بـرآورد         30آبخيز درجه دو تماب شامل      

نقشه فرسايش آبي كل كشور در هر يك از زيرحوزه          ) 1(در شكل   . شد
وضعيت كدهاي مختلف فرسايش    . درجه دو نشان داده شده است     هاي  

تـا  2آبي كل كشور در هر يك از زير حوزه هاي درجه دو در شـكلهاي                
نكه جداول كل حوزه هـا مرتـب شـد          يبعد از ا  .  نشان داده شده است    8

ز درجـه دو مرتـب شـد صـرفاٌ          يـ ك از حـوزه هـاي آبخ      يـ وكدهاي  هر  
ش ير رسوب حاصل از فرسـا   ش آبي خالص مقدا   يبراساس كدهاي فرسا  

بـراي  . ش بادي  محاسـبه شـده اسـت        يآبي خالص بدون دخالت فرسا    
ش بـادي   ينكه اصالٌ فرسـا   يز ارس با توجه به ا     يمثال درمورد حوزه آبخ   

 تن در هكتار در سـال       10ندارد مساحت عدد بدست آمده ازكد كمتر از         
 تـن در هكتـار در سـال         50-10ش  ي هكتار، مساحت فرسا   9/977319

ــا 2512818 ــاحت فرس ــار،  مس ــار در 200-50ش ي هكت ــن در هكت  ت
 تن در هكتار    200شتر از   يش ب يهكتار و مساحت فرسا    5/495286سال

وزنـي  ق  يبراي محاسبه شدت فرسايش به طر     . در سال صفر بوده است    
  . تن در هكتار برآورد گرديد6/35عمل شده و مقدار آن 

 هـاي شـورقليايي،   خاك براي ديگر حوزه ها كه انـواع فرسـايش بـادي،          
مسـاحتي را بـه خـود اختصـاص داده پـس از              ...رخنمونهاي سـنگي و   

محاسبه مساحتهاي متفرقه مجمع آن مساحتها از مساحت حوزه كسـر           
شده و با مساحت باقيمانده مساحت فرسـايش آبـي بـراي يـك حـوزه                

            .محاسبه شده است
  

 ج و بحثينتا
ان حوزه هاي يود كه درمش براساس محاسبات بعمل آمده نتيجه مي

هرازقره سو،  هراز، انزلي، سفيدرود،، ز ارسياي خزر حوزه هاي آبخيدر
، 55/41، 6/35فرسايش هاي داراي شدت  قره سوگرگان و اترك

 .باشد تن در هكتار در سال مي 36/35 و 22/28، 93/17، 9/57، 7/28
ز ي آبخ،اي عمان حوزه هاييج فارس و دريان حوزه هاي خليدرم
 كل و مهران، خنج، كارون بزرگ، جراحي ، حله، رزي غرب ،كرخه،م

داراي شدت به ترتيب ستان و بلوچستان يس و بندر عباس
، 01/28، 02/24، 75/27، 14، 15/14، 76/61،13/35 هاي فرسايش

ه يز اروميحوزه آبخ .باشد  تن در هكتار در سال مي 9/41 و 6/38
 .ر سال ميباشند تن در هكتار د6/48 شيداراي شدت فرسا

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  ز درجه دوير حوزه هاي آبخي نقشه برآورد تخريب خاك در  ز)1(شكل 
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اچه نمك، يز دري حوزه هاي آبخ،   فالت مركزيان حوزه هاييدرم
ر مركزي يــــرلوت ،كويان،كويگاوخوني، مهارلو، ابرقو، هامون جازمور

، 43/25ش هاي يدت فرسار داراي شير دره انجياه كوه ،كوير، سي،كو
   تن در 30/30 و 83/29، 67/25، 26/40، 17/26، 75/16، 38/25
  

ز مرز شرقي حوزه يان حوزه هاي آبخيدرم. باشد هكتار در سال مي
ل داراي شدت فرسايشهاي يو هامون مشك رمنديهاي دق پترگان، ه

ز ي حوزه آبخ. مي باشد تن در هكتار در سال32/35 و 99/29، 79/28
.ي باشدم تن در هكتار در سال 04/19ش يقوم داراي شدت فرساقره 
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خزر خليج فارس اروميه فالت مركزي مرز شرقي قره قوم

<10 E1
E2 E3

  
  كشور كل در موجود   آبي فرسايشتوزيع كدهاي مختلف ) 2(شكل 

  
در تمام   E3 و E1 ، E2،> 10 اختصاص ارزش يكسان به فاكتورهاي    

حوزه ها درست به نظر نمي رسد و براي دادن ارزش مناسـب نيازمنـد               
مقايسه درصـدهاي  . وشهاي ديگر مي باشد مطالعات دقيق تر و تلفيق ر     
  نشان داده شده است،  با مقايسـه  ايـن             )1(فاكتورهاي فوق درجدول    

درصدها به نوعي اولويت بندي در حوزه هاي آبخيز كشور دست يافتـه             
از  .كنـد   كه اولويت بندي براساس مقادير تقريبي فرسايش را تائيد مـي          

)  1(جـدول     و )8(تـا   ) 2(كال  ارائه شـده در اشـ     نمودارهاي  تلفيق نتايج   
اي يـ ج فارس و در   ي خل ،اي خزر ياستنباط مي شود كه در  حوزه هاي در        

ز يـ ب حـوزه هـاي آبخ     ي و مرز شرقي به ترت      فالت مركزي   حوزه ،عمان
ومشـكيل داراي بيشـترين     جازموريـان    ،مرزي غـرب  د و   فيدروس-هراز

 تيـ ه حـوزه هـا در اولو  يـ ش آبي مي باشند و نسبت بـه بق    يشدت فرسا 
مسئله باال بودن فرسايش آبي و رسـوب ناشـي از آن در يـك               . هستند

حوزه آبخيز  مي تواند بيشتر به ليتولوژي و ژئومورفولوژي و اقليم حوزه             
و  در حوزه هاي مختلف در مقايسه با هم مي تواند به عوامـل اقليمـي                  

،نفوذپذيري و جنس خاك و شيب      ) ... و   ميزان بارندگي ،ميزان رواناب   (
   .ه بستگي داشته باشدمنطق
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  توزيع كدهاي مختلف فرسايش آبي ) 3(شكل 

  خليج فارس و درياي عمان در حوزه آبخيز
  

  
  توزيع كدهاي مختلف فرسايش آبي ) 4(شكل 

  آبخيز درياي خزر در حوزه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      ايش آبي در حوزه توزيع كدهاي مختلف فرس) 5(شكل     
  آبخيز فالت مركزي                   

     توزيع كدهاي مختلف فرسايش آبي در حوزه ) 6(شكل      
  آبخيز درياچه اروميه                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توزيع كدهاي مختلف فرسايش آبي ) 7(شكل 
  در حوزه آبخيز قره قوم

  ف فرسايش آبي توزيع كدهاي مختل) 8(شكل 
  شرقي در حوزه آبخيز مرز 
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  ميزان فرسايش خاك در درصدمساحت حوزه) 1(جدول 

 درصد مساحت از كل حوزه 
هراز قره سو  سفيدرودهراز سفيدرود مرداب انزلي ارس  )(t/ha/yearميزان فرسايش خاك  گرگان قره سو   اترك
>10 24.50 21.94 26.77 25.16 69.41 41.07 20.06

10-50 62.99 60.13 67.45 38.85 25.03 37.51 72.74
50-200 12.41 17.93 5.78 35.99 5.56 21.42 7.20 
>200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.90 جمع
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 متفرقه
مرزي غرب  )(t/ha/yearميزان فرسايش خاك  جراحي و زهره كارون بزرگ كرخه كل مهران خنج حله
>10 22.13 21.36 65.13 74.75 22.93 31.98 40.96

10-50 43.90 70.98 31.52 23.94 77.07 65.69 55.37
50-200 25.40 5.10 0.00 0.00 0.00 0.86 1.33 
>200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
97.66 98.53 100.00 98.69 96.64 97.43 91.43 جمع
 2.34 1.47 0.00 1.31 3.36 2.57 8.57  متفرقه

درياچه نمك  )(t/ha/yearميزان فرسايش خاك   لوت هامون  ابرقو مهارلو گاوخوني
كوير 
 مركزي

>10 39.40 24.72 57.77 66.72 50.32 59.87 49.12
10-50 57.73 74.03 38.29 22.10 43.22 22.87 29.81
50-200 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 0.00 0.23 
>200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 
79.16 82.74 96.70 88.82 96.07 98.75 97.13 جمع
20.84 17.26 3.30 11.18 3.93 1.25 2.87 متفرقه

ن مشكيلوهام هامون هيرمند دق پترگان  )(t/ha/yearميزان فرسايش خاك    عباسبندر قره قوم  ارميه
سيستان 
بلوچستان

>10 47.95 59.03 16.50 22.22 53.14 30.51 26.43
10-50 50.68 38.24 78.82 47.66 44.50 60.71 63.26
50-200 1.07 0.00 4.68 21.73 2.37 7.13 9.14 
>200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
98.83 98.35 100.00 91.61 100.00 97.27 99.71 جمع
 1.17 1.65 0.00 8.39 0.00 2.73 0.29 رقهمتف

كوير سياه كوه )(t/ha/yearميزان فرسايش خاك  كوير دره انجير
>10 52.00 66.77 

10-50 43.29 30.49 
50-200 0.00 0.00 
>200 0.00 0.00 
 97.25 95.28 جمع
 2.75 4.72  متفرقه
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