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نا شاورزی و  وم  ه  عد گانا ی   ع 

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

   آبخيزيها در مديريت حوزهيبا هدف جامع نگر همدان يچاحوزه قرهتهيه نقشه فرسايش 
 

  ي آرتيماني نور و محمد مهدي، محمد كرميحميد رضا سمائ
   استان همداني اداره كل منابع طبيعي معاونت آبخيزداري و كارشناسان آبياريكارشناس ارشد خاكشناس: به ترتيب

hr_samaei@yahoo.com 
 

               هچكيد
امروزه  .كنداندازد و همواره براي از بين بردن آنها عمل ميفرسايش خاك عاملي است كه وجود آب و خاك را به خطر مي     

شود كه شامل در حال حاضر دو نوع فرسايش در كشور مشاهده مي .هاي كشور از نوع تشديدي استفرسايش در بيشتر حوزه
ائي انواع آن و ارائه ــــكند انجام مطالعات جامع در جهت شناسنظر به خساراتي كه فرسايش ايجاد مي. فرسايش آبي و بادي است

پژوهش حاضر نيز براي شناسائي انواع . رسدهاي آبخيز كشور ضروري به نظر ميكارهاي مناسب به منظور كنترل آن در حوزهراه
و سيستم اطالعات جغرافيايي انجام  ايا استفاده از تصاوير ماهوارهها در جهت مديريت جامع حوزه آبخيز بفرسايش و شدت آن

  .                                               گرفت
چاي با وسعتي در  حوزه آبخيز قره. انجام گرفت) بر اساس مرز تماب(چاي استان همدانپژوهش انجام شده در حوزه آبخيز قره     

 واقع  عرض شمالي35 38 22 تا 34 20 31 طول شرقي و 49 27 50 تا 47 07 24قعيت جغـرافيـايي هكتار در مو1156827حدود 
 و استفاده از هاردكپي  آنها مرز واحدها با تفسير چشمي كه  اي با استفاده از تصاوير ماهوارهجهت تهيه نقشه مورد مطالعه . شده است

 هر يك از واحدها يك كد اختصاص داده شد و پس از رقومي كردن، آن بر اساس تغيير رنگ حاصل شده، جدا و تفكيك شد و براي
) ها گونپلي(ه واحدهاي كاري ــحرايي پس از تهيه نقشـدر مرحله ص.ماره به عنوان واحد كاري عمليات صحرائي تعيين گرديدــش

براي هر واحد يك برگ  فرم و ايي گون مورد نظر در محل شناساي پلي   و تعيين موقعيت هر واحد در تصاوير ماهوارهحوزهدر 
 سنگ پ اراضي، شيب و حساسيتهاي تي نقشه  تهيه شده در عمليات صحرائي با نقشه، در مرحله بعد .اطالعات توصيفي تهيه شد

                                                                                                                           .تلفيق و نقشه نهائي تهيه گرديد
رب حوزه از شدت فرسايشي غهاي شمال شرق، شمال و جنوب گيري شد كه بخشهاي نهايي اين پژوهش نتيجهبا توجه به يافته

ارد و ريزي قرار دهاي كنترل فرسايش و حفاظت خاك در اولويت برنامهبيشتري نسبت به ساير نقاط برخوردار بوده و در تهيه طرح
            .گيردريزي در رتبه بعــدي قرار ميبندي و برنامهسـاير نقاط فرسـايشـي حوزه در طبقه

  
   فرسايش، حوزه آبخيز، سيستم اطالعات جغرافيائي:كليديواژه هاي 

 
  مقدمه

اين پديده  .كندينها عمل م از بين بردن آياندازد و همواره براي است كه وجود آب و خاك را به خطر ميفرسايش خاك عامل    
تواند آن را كاهش يا افزايش دهد در ي انسان ميها فعاليتيتوان آن را به طور كامل از بين برد ولي اجتناب ناپذير بوده و نميعامل
 ايجاد يديددهد فرسايش تشي بيش از حد از زمين ميزان فرسايش را افزايش ميبردار و يا بهرهي كه انسان به علت عدم آگاهيموارد

هاي كشاورزي ايران در ساليان گذشته روش.  استي كشور از نوع تشديديها امروزه فرسايش در بيشتر حوزه).1375رفاهي، (شوديم
ل به اين هدف الگوي استفاده يافته است و جهت نيي افزايش يادي نموده و با افزايش جمعيت تقاضا براي محصوالت غذايتغييرات ز
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نا شاورزی و  وم  ه  عد گانا ی   ع 

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

شود كه در حال حاضر دو نوع فرسايش در كشور مشاهده مي. ن مسئله سبب افزايش فرسايش شده استيرده و ااز زمين تغيير ك
تري از كشور به عيكن فرسايش آبي در سطح وسين دو فرسايش تا حدودي با هم تداخل دارند ليا. شامل فرسايش آبي و بادي است

 قرار دارد ي از فرسايش آبيا كشور در معرض نوع و درجهيليون هكتار اراض مي165 ميليون هكتار از 125در حدود . پيونددوقوع مي
 ).1372بوردي، باي(باشدي بين آنها ميهاها و درهشت كشور و دي كوهستاني زاگرس، البرز و ساير نواحي كوهستانيكه شامل نواح

 به منظور مناسب يكارها انواع آن و ارائه راهيسائكند انجام مطالعات جامع در جهت شنايجاد مي كه فرسايش اينظر به خسارات    
ها و هاي حفاظت خاك و آب بايد بر اساس نتايج پژوهش اجراي طرح.رسدي به نظر مي آبخيز كشور ضروريهاكنترل آن در حوزه

تغييراتي بر حسب ش گرفته شده است كه با يجديدي براي كنترل فرسايش در پ هايهاي اخير روشدر سال. هاي علمي باشدبررسي
اي و هاي نوين مانند تصاوير ماهوارهآوريتفاده از فنــاس ).1375رفاهي، (تواند به اجرا گذاشته شودهاي اجرايي ميشرايط در برنامه

ن يعي و همچنيستم اطالعات جغرافيايي از جمله ابزارهاي مناسب براي مطالعات منابع طبيي و سيهاي هوا عكس،فن سنجش از دور
 ي شناسائبرايپژوهش حاضر نيز  .هاي آبخيز خواهد بودايش در جهت مديريت جامع حوزهـرل فرسـزي كنتـريي و برنامهياساشن

 و TM يا ماهوارهتصاوير در جهت مديريت جامع حوزه آبخيز با استفاده از  همدانيچادر حوزه قرهها  و شدت آنشيانواع فرسا
  .م گرفتانجا) GIS(يسيستم اطالعات جغرافياي

 توسط يمطالعات مشابه) GIS (ييايستم اطالعات جغرافي سنجش از دور و سيهاش خاك به كمك دادهي فرساه نقشهي ته    جهت
ه ي را در ته+ETMر يز جاجرود امكان استفاده از تصاوي در حوزه آبخ)1386( تركاشوند يمحمد. افراد مختلف انجام گرفته است

 به يجيش نتايه نقشه اشكال فرساي در تهي كاري قرار داده و در خصوص صحت نقشه واحدهايسش مورد بررينقشه اشكال فرسا
 سنجش از دور را يهاش خاك با استفاده از دادهي فرسايهانقشه دقت و سرعت )1386(ساز و همكاران تي چ.دست آورده است

اند كه در  بودهيگرانـگر پژوهشي از د)1386(اران ـهمك و يو سرابچ) 1386 ( و همكارانيان امريهاد. اند قرار دادهيمورد بررس
  .اندبه كار بردهش ي فرسايبندش و پهنهي فرسايهاه نقشهي و سنجش از دور را در تهيا ماهوارهيها خود استفاده از دادهيهاپژوهش

 ييايه كمك سيستم اطالعات جغراف سنجش از دور و بيهااز دادهش با استفاده ي فرسايمايه نقشه سيپژوهش حاضر در جهت ته    
)GIS (انجام گرفتي اجرايي جهت مطالعات تفصيليريز آبخيز در جهت برنامهيهابه عنوان مديريت جامع حوزه .  
  

  هامواد و روش
 در چـاي بـا وسـعتي    حوزه آبخيز قره.  انجام گرفت)بر اساس مرز تماب( استان همدانيچاز قرهيپژوهش انجام شده در حوزه آبخ        

 عـرض   35° 38′ 22″ تا   34° 20′ 31″رقي و   ـ طول ش  49° 27′ 50″ تا   48° 7′ 24″ايي  ـرافيـ هكتار در موقعيت جغ    1156827حدود  
، از شـرق بـه اسـتان مركـزي و از            لرستانهاي زنجان و قزوين از جنوب به استان         اين حوزه از شمال به استان     . شمالي واقع شده است   

  . شود  ميغرب به استان كردستان محدود
  . است متر ارتفاع3395بر  متر، كوه گاو3490شاه نشين بزرگ  متر، كوه 3580الوند  شامل قلهارتفاعات مهم حوزه      

ي از منـاطق  يهـا تنهـا در بخـش  . باشد به طور كلي شبكه ارتباطي حوزه وضعيت مناسبي داشته و دسترسي به تمام نقاط آن مهيا مي          
  . باشد  روستا مي518 شهرستان و  5 ايرااين حوزه د .ردداناط دسترسي وضعيت مناسبي حوزه نق جنوب يكوهستان

متر   ميلي550 تا 300چاي از   در حوزه قرهباراني همها  ساله بر اساس نقشه   20توزيع بارندگي متوسط ساالنه در دوره پايه مشترك              
   .متر است  ميلي3/367و متوسط وزني آن براي حوزه مطالعاتي 
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نا شاورزی و  وم  ه  عد گانا ی   ع 

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

 و تـا اواخـر       اي از اواسط آبان آغاز  شـده         اي است كه با ورود جريانات مرطوب مديترانه          مديترانه از نوع رژيم بارندگي حوزه    
  .باشد يابد و توزيع بارش در طي همين مدت نيز يكنواخت نمي ارديبهشت ماه ادامه مي

  : خصوصيات اقليمي حوزه عبارتست ازبخشي از
  متر   ميلي 3/367 متوسط بارش ساالنه 

  گراد  سانتي3/8  متوسط درجه حرارت روزانه
  . شوند هاي موجود در حوزه به دو دسته تقسيم مي رودخانه    

هـا   ها و ارتفاعات بلند الوند سرچشمه گرفته و اكثر اين رودخانههايي كه جهت جريان آنها جنوبي ـ شمالي است كه از كوه خانه ـ رود
  . دائمي هستندبه صورت جزئي داراي جريان 

گيرند  و با شيب نسبتا ماليم ضمن جريان به             از ارتفاعات كمتر سرچشمه مي     بوده   شرقي -هايي كه جهت جريان آنها غربي     خانهـ رود 
  .باشد ها موقتي و فصلي مي پيوندند و جريان در اين رودخانه چاي مي سمت غرب به صورت انفرادي به آبراهه اصلي قره

  :باشد  مرحله ميچندتهيه نقشه سيماي فرسايش داراي 
  ها  و تلفيق نقشه  تهيه گزارش-3 مطالعات صحرائي -2ي د مطالعات ستا-1 

حوزه صـورت     فرسايش در  ها و همچنين مطالعاتي كه در رابطه با         گزارشات و نقشه  در مرحله ستادي ضمن جمع آوري آمار، اطالعات،              
 و استفاده از هاردكپي  آنها مرز واحدها TMاي  سپس با استفاده از تصاوير ماهواره    . جزيه و تحليل قرار گرفت    گرفته است، آنها مورد ت    

با تفسير چشمي كه بر اساس تغيير رنگ حاصل شده، جدا و تفكيك شد و براي هر يك از واحدها يك كد اختصاص داده شد و پـس        
اي مـورد اسـتفاده در    مـاهواره  نمونه تـصاوير   2شكل  . يات صحرائي تعيين گرديد   از رقومي كردن، آن شماره به عنوان واحد كاري عمل         

  .دهدتهيه واحدهاي كاري را نشان مي
  و تعيـين موقعيـت هـر         GPS با استفاده از دستگاه      حوزه،  در  ) ها  گونپلي(در مرحله صحرايي پس از تهيه نقشه واحدهاي كاري               

مورد نظر در محل شناسايي و در صورت  نياز به اصالح اين كار انجـام و در غيـر ايـن صـورت                        گون  اي پلي   واحد در تصاوير ماهواره   
 اين فرم وضعيت كيفي فرسايش را براي هـر واحــد كـــاري بـر اســـاس                . براي هر واحد يك برگ  فرم اطالعات توصيفي تهيه شد          

  .دهد نشــان ميBLMبندي   طبقهروش
هاي تيپ اراضي، شيب و حساسيت سنگ تلفيق و نقشه نهائي حاصل        در عمليات صحرائي با نقشه     نقشه  تهيه شده   ،  در مرحله بعد       

 Arcview و   Autocad  ،Ilwisاي تا تهيه نقشه نهايي از نرم افزارهاي         هاي ماهواره ها از مرحله عكس    جهت تلفـيق اين اليه    .گرديد  
اي كسري است كه صورت كسر شامل اطالعات تيـپ اراضـي، حـساسيت     در نقشه نهايي، هر يك از واحدها داراي رابطه     .استفاده شد 

  .هاي سطحي، شياري و خندقي استها و شيب بوده و مخرج كسر شامل طبقه فرسايشي و شدت هريك از فرسايشسنگ
  

  نتايج و بحث
 شياري و خندقي بـود و       ها از نوع سطحي،   آنچه در اكثر واحدهاي موجود در حوزه مورد مطالعه مشاهده شد اكثراً فرسايش                 

 مـساحت   3 و   1،2جـداول   . اي نيز مـشاهده شـد       اي و  توده     هاي حاشيه رودخانه  در برخي واحدها به صورت استثنائي فرسايش      
  .دهداند نشان ميها را به همراه درصدي كه از مساحت حوزه به خود اختصاص دادههريك از فرسايش

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

نا شاورزی و  وم  ه  عد گانا ی   ع 

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  
  

  دانچاي در استان هم موقعيت حوزه قره-1شكل
  
   

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  TM  اي نمونه تصوير ماهواره-2شكل                                    
  
  
  

  چايع مساحت فرسايش سطحي در حوزه قره جدول توزي- 1جدول 
    )هكتار(مساحت  درصد مساحت

  ي كشاورزياراض  54/752812  08/65
23/6  99/72101  S2 

23/28  20/326553  S3 

 يق مسكونمناط  80/5358  46/0
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  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  چاي مساحت فرسايش شياري در حوزه قره جدول توزيع- 2جدول  
    )هكتار(مساحت  درصد مساحت

  ي كشاورزياراض  54/752812  08/65
81/2  27/32493  R1 

13/31  868/360168  R2 

52/0  05/5993  R3 

 يمناطق مسكون  80/5358  46/0

  
  چايره مساحت فرسايش خندقي در حوزه ق جدول توزيع- 3جدول 

    )هكتار(مساحت  درصد مساحت
  ي كشاورزياراض  54/752812  08/65
14/22  93/304640  G1 

12/8  28/94014  G2 

 يمناطق مسكون  80/5358  46/0

  
ـ  شامل كوه، تپه، فـالت و وار       يي مورد شناسا  ي اراض يهاپيدر حوزه مورد مطالعه ت     ش و بخـ  شـكل    ي بـادبزن  يهـا زهي

 نسبت به كل حـوزه      آنهاك از   يكه مساحت و درصد هر     باشدي م يه شامل مناطق مسكون   يبق و   يالبي س يها شامل دشت  يكوچك
  . نشان داده شده است4در جدول 

هـاي سـطحي، شـياري و خنـدقي كـه           هاي به دست آمده مشاهده شد كه ميزان گـسترش فرسـايش           در بررسي نرم افزاري داده    
دهند در حدود يكسان بوده كه به ميزان كم فرسايش سـطحي بـيش از   ها را در منطقه مورد مطالعه تشكيل مي   بيشـترين فرسايش 

  .دهد را نشان ميتوزيع مساحت وضعيت فرسايشي حوزه 5جدول . شياري و شياري بيش از خندقي است
  

  يچا قره جدول توزيع مساحت تيپ اراضي در حوزه-4جدول شماره 
 درصد مساحت )هكتار(مساحت  تيپ اراضي

 4/18 2054/212847 كوه

 04/6 8008/69864 تپه
 64/36 1317/423858 فالت

 23/30 0416/349654 دشت

 14/3 9443/36324 واريزه
 46/0 808/5358 يمسكون
 09/5 06/58919 ريسا

 100 1156827 مجموع
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  توزيع مساحت وضعيت فرسايشي حوزه -5جدول 
 درصد مساحت )هكتار(مساحت  وضعيت فرسايشي

BS2 9080/78 78/0 
BS2R1 953/7501 08/0 

BS2R1G1 85/14143 22/1 
BS2R2 53/18430 59/1 

BS2R2G1 08/29493 55/2 
BS3 701/2645 22/0 

BS3R1 67/17395 5/1 
BS3R2G1 04/959317 02/18 

CS3R2G2 28/94014 12/8 
CS3R3G1 05/5993 51/0 

  08/65 750860  ي كشاورزياراض
 46/0 808/5358 يمناطق مسكون
 100 1156827 مجموع

  
   مقايسه درصد وضعيت فرسايشي-3شكل 

  
 بوده كه حـدود     Bچاي كالس   دهد بيشترين كالس فرسايشي مشاهده شده در حوزه قره         نشان مي  5هاي جدول   همانطور كه داده  

 درصـد  6/8 با Cهاي منابع طبيعي حوزه از كالسدهد و بقيه عرصهچاي را تشكيل مياي حوزه قره درصد از مساحت عرصه    26
چـاي را نـشان     هاي هريك از واحدهاي كاري و نقشه نهايي سيماي فرسايش حوزه قـره            قشه پليگون ن 5شكل. تشكيل شده است  

  .دهدمي
دهد و از سطح منابع ملي      ل مي يشتر مساحت حوزه را اراضي كشاورزي و باغي تشك        يبشود   همانطور كه مشاهده مي    لاين شك در

ـ ي تهينقـشه نهـا  . قرار دارد در درجه بعدي C برخوردار بوده و شدت    Bهاي حوزه از شدت     شيرساشتر ف ي ب ،شيداراي فرسا  ه ي
هـاي شـمالي و جنـوبي حـوزه كـه           چاي مربوط بـه سرشـاخه     بيشترين شدت فرسايش در حوزه قره      كه   دادن نشان   يشده همچن 

 ساير نقاط حوزه شامل غرب، جنوب، شرق و Bهاي با شدت  و فرسايشبودهارتفاعات شمالي شهرستان رزن و رشته كوه الوند      
   . گيردهاي مركزي حوزه را در بر ميبخش
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ن حوزه شكلي متفـاوت داشـته و        يش در ا  يك از اشكال فرسا   يشي هر   ين نشان داد كه كالس فرسا     ين پژوهش همچن  يهاي ا افتهي
شتري برخوردار  ي از پراكندگي ب   S3 يشيص داده شد از نظر گسترش فرسا      ي در حوزه تشخ   S3 و   S2ش سطحي در دو شكل      يفرسا

ش يشتر و در مورد فرساي بR1ز از ي نR2ار كمي برخوردار بوده و گسترش ياز پراكندگي بس R3اري يش شيبوده و در مورد فرسا
  . است G2ش ازي بG1 خندقي
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اشکال فرسايش

  
  مقايسه درصدي هريك از اشكال فرسايش-4شكل 

  گيرينتيجه
هاي شمال شرق، شمال و جنوب غرب حوزه از شدت  كه بخششدگيري  نتيجههاي نهايي اين پژوهشبا توجه به يافته

-هاي كنترل فرسايش و حفاظت خاك در اولويت برنامهفرسايشي بيشتري نسبت به ساير نقاط برخوردار بوده و در تهيه طرح

  .گيردقرار ميدي ــريزي در رتبه بعبندي و برنامهريزي قرار دارد و سـاير نقاط فرسـايشـي حوزه در طبقه
 
 

  قدرداني
آقاي مهندس فالحيان كه در به ثمر رسيدن اين طرح نقش ، معاونت آبخيزدارياز اداره ارزيابي و اطالعات جغرافيائي بدينوسيله 

  . نمايدداشتند تقدير و تشكر مي
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  چاي نقشه نهايي سيماي فرسايش حوزه قره-5شكل 
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