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  چكيده

ها بوده و پس از رشد جمعيت دومين چالش مهم زيست  فرسايش خاك تهديدي جدي براي محيط زيست، سالمت و رفاه انسان
 و به دليل  ساله داشته40قدمتي فرسايش خاك در ايران مطالعه . (Piementel et. al., 1995) باشد محيطي فرا روي جهان مي

ر ي مورد استفاده از سايها شتر روشي بودن بيارزه با فرسايش خاك در كشور و اقتباسنه حفاظت خاك و مبيمشكالت موجود در زم
اند جواب مناسب، منطقي و مورد انتظار به دست دهند، از اين رو جهت رفع اين معضل اساسي  ها تاكنون نتوانسته كشورها، اين مدل

مبتني بر شرايط اقليمي متنوع آبخيزهاي ايران كامال ضروري در كشور نياز به ابداع و ارائه يك روش كمي برآورد فرسايش و رسوب 
هاي اخير  ، براي برآورد وضعيت فرسايش و رسوب در طي سال)1374احمدي، (نظر به اينكه روش كيفي ژئومورفولوژي . بوده است

در جهت كمي نمودن اين روش  حاضر اولين تالش تحقيقكار گرفته شده و نتايج قابل قبولي داشته است،  در مناطق مختلف ايران به
 معيار مؤثر در 9 شاخص در قالب 81در اين تحقيق كه در حوزه آبخيز سد لتيان به انجام رسيده است، تعداد . شود محسوب مي

شناسي، توپوگرافي، اقليم، هيدرولوژي، خاك، نحوه استفاده از  هاي ژئومرفولوژي، سنگ فرسايش خاك و توليد رسوب شامل رخساره
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 شاخص مربوط به معيارهاي ذكر 19 ،هاي آماري  انجام آزمونبا. اجتماعي مورد بررسي قرار گرفت -پوشش گياهي و اقتصاديزمين، 
 نظريه  از،براي كمي كردن مدل مفهومي. مورد استفاده قرار گرفت براي تعيين شدت فرسايش خاك در قالب مدل مفهومي ،شده

مربوط به نقشه تهيه باالترين دقت . هاي شدت فرسايش تهيه شد  عملگر فازي نقشههفت كارگيري  با بهواستفاده  هاي فازي مجموعه
همچنين بهترين معادله .  استرسيده درصد 91به ضريب صحت كلي بوده كه در آن  8/0شده با استفاده از عملگر گاماي فازي 

دست آمد كه مقدار ضريب همبستگي  يرحوزه بهمساحت زضريب شدت فرسايش و استفاده از متغيرهاي با رگرسيوني برآورد رسوب، 
  .  درصد رسيد09/99تعديل شده در مدل رگرسيوني نهايي به 

  
   خاكهاي فازي، نقشه فرسايش جموعهه م، نظريها ، معيارها و شاخص فرسايش: كليديهاي واژه

 
  مقدمه

ز رشد و انحطاط يخ نيدر طول تار. دهد مير قرار يم تحت تاثيرمستقيم و غين و ساكنان آن را به طور مستقيش خاك، زميفرسا
در بررسي عوامل مؤثر در فرسايش خاك اساساً . ش خاك بوده باشديده فرساير پدي بزرگ ممكن است تحت تأثيها  از تمدنياريبس

د در بلكه شرايط فرسايش موجو. توان عامل مشخص و معيني را به عنوان عامل اصلي فرسايش آبي در يك منطقه معرفي نمود نمي
ج يبا در نظر گرفتن نتا). Toy et. al., 2002(منطقه را بايد معلول تاثير متقابل مجموعه عوامل مؤثر در ايجاد فرسايش دانست 

 يم بنديك تقسياند، در   نمودهيد رسوب معرفيش خاك و تولي را به عنوان عوامل مؤثر در فرسايمطالعات مختلف كه عوامل متعدد
، ي، ژئومورفولوژيدرولوژيم و هي و خاك، اقليشناس ، سنگي و توپوگرافيوگرافيزيامل عوامل مربوط به فتوان آنها را ش ي ميكل

  . ن و استفاده از زمين دانستي و پوشش سطح زمياهيپوشش گ
اصوالً برآورد نزديك به واقعيت مقدار فرسايش و رسوب در يك ناحيه موضوع مهمي است كه همواره چگونگي برآورد آن مورد 

هاي برآورد فرسايش  در اكثر كشورها عدم وجود آمار دقيق از مقدار فرسايش و رسوب، استفاده از مدل. گران بوده است وجه پژوهشت
دهند  اي بوده و در مناطقي به جز محل ابداع آنها جواب دقيقي نمي هايي اغلب منطقه اما چنين مدل. كند و رسوب را اجتناب ناپذير مي

هاي حفاظت خاك و آبخيزداري،  ريزي در خصوص تهيه و اجراي طرح اين رو با توجه به اهميت و نقش برنامهاز ). 1378رفاهي، (
هاي نوين و بومي كه سازگاري  هاي كمي برآورد فرسايش و رسوب شده و يا روش ها و مدل ضرورت دارد اقدام به سازگاري روش

) 1374(ن رابطه، از آنجا كه روش كيفي ژئومرفولوژي احمدي يدر ا. ائه شوندالزم با شرايط حاكم بر آبخيزهاي كشور داشته ابداع و ار
هاي كيفي تعيين وضعيت و شدت  سه با ساير روشيبا توجه به مطالعات پژوهشي انجام شده عمال داراي نتايج قابل قبولي در مقا

تواند منجر به معرفي روش  ن اين روش ميرسد كمي نمود ، به نظر مي)1382، ملكي1379، شهبازي1376كوپايي(فرسايش بوده است 
كمي كردن روش كيفي برآورد  لذا اين تحقيق براي نخستين بار با هدف .يا مدل كمي برآورد فرسايش و رسوب ابداعي در كشور شود

 به زهاي آبخي در مقياس حوزه آبخيز و توسعه روشي جديد براي برآورد وضعيت فرسايش و رسوب در حوزه فرسايش ژئومرفولوژي
  .انجام رسيده است
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  ها مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

 به يز جاجرود است كه منتهي از حوزه آبخي بخشمنطقه تحقيق،
 38 يها  بين عرضيياي و از نظر جغرافباشد يان مياچه سد لتيدر

'46ο35 و  06 '03ο36هاي   شمالي و طول41 '23ο51 تا 29 
'49ο51ه، رودخانه ز حويزهكش اصل. )1شكل  ( شرقي قرار دارد

 گرمابدر، شمشك و  آن اصليهاي باشد كه از سرشاخه يجاجرود م
. ريزد  به درياچه سد ميي فرعيها وستن شاخهيو با پبوده آهار 

 يها يژگي است كه از ويكوهستان يا ان، منطقهيز سد لتيحوزه آبخ
 18/44ب متوسط حوزه ي متر، ش2555 هكتار، ارتفاع متوسط حوزه 69681مساحت كل حوزه برابر . باشد يآن ارتفاع و شيب زياد م

  ساالنهين دمايانگي ميليمتر، م64/867ميانگين ساالنه بارندگي حدود  .باشد ي درصد م88/1 حوزه يب خالص آبراهه اصليدرصد و ش
 متر از سطح دريا مرطوب فراسرد و در مناطق با ارتفاع 2000م غالب منطقه در ارتفاعات بيش از يگراد و اقل ي درجه سانت9/3حوزه 

  .سرد است  متر نيمه مرطوب فرا2000كمتر از 
لون، ميال، جيرود، هاي باروت، زاگون، ال شناسي قسمت عمده حوزه مربوط به دوران سوم زمين شناسي بوده و سازند از نظر چينه

زك و يارت، كرج، قرمز بااليي، هزار دره، كهري، الر، تيزكوه، آهك كرتاسه، فجن، زيچايكا، شمشك، دليمبارك، درود، روته، نسن، ال
  .ها قرار دارند  سولي سول و انسپتي انتي منطقه به طوركلي در دو رده اصليها خاك. در منطقه وجود دارند  كواترنر يها آبرفت
دهند،  يل ميبند را تشك انيم و مي حوزه كه مراتع حريانين و مييدر ارتفاعات پا مراتع و تخريبش از حد ي باستفادهل يدلبه 
نحوه استفاده از اراضي در حال حاضر در حوزه . باشد ي مناطق كامال بدون پوشش مي مطلوب نبوده و در برخياهيت پوشش گيوضع
 از آنها يبيسنگي، اراضي باير و يا ترك بي و ديم، مرتع، جنگل، مناطق مسكوني، مناطق تودهان شامل انواع زراعت آيز سد لتيآبخ
به عنوان هاي آهار، شمشك و كند   و زير حوزهديم گرديرحوزه تقسي ز13ان به يز لتيجهت انجام مطالعات، حوزه آبخ. باشد مي

  .  انتخاب شدندانجام تحقيق حاضرهاي مشابه جهت  زيرحوزه
آمار و اطالعات ثبت شده منابع مختلف مانند وزارت نيرو، سازمان هواشناسي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و از تحقيق در اين 

اي لندست  ، تصاوير ماهواره1381هاي هوايي سال  شناسي منطقه، عكس هاي توپوگرافي و زمين اي، نقشه مركز آمار ايران، منابع كتابخانه
ETM+ و IRSافزارهاي  دي و نرم  ميال2000  سالIlwis ،Excel ،Spss و Minitab استاستفاده شده . 

  
  روش تحقيق

پژوهش حاضر در سه فاز مختلف با هدف كمي نمودن روش كيفي ژئومورفولوژي براي برآورد شدت فرسايش خاك انجام گرفته 
به ها و اطالعات مختلف  و ذخيره نقشهي الزم ها انجام كنترل، آوري اطالعات  جمعمنطقه،فاز شناسايي  -الف:  كه عبارتند ازاست

ها از طريق  فاز تجزيه و تحليل داده -ب.  با استفاده از سيستم اطالعات جغرافياييبندي شده در قالب بانك اطالعاتي صورت طبقه

 هاي استان  موقعيت حوضه سد لتيان در بين ساير حوضه-1شكل
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تلف آماري مانند خهاي م  آزمونو انجامگذار در فرسايش خاك راج روابط بين عوامل مختلف تأثيرهاي مختلف و استخ تلفيق نقشه
 -ج. هاي مورد بررسي  براي كليه معيارها و شاخص واليس- آزمون آماري غيرپارامتري كروسكالواي   آناليز خوشه،آزمون همبستگي

هاي  با استفاده از قواعد و روابط پايه و كاربرد قوانين مجموعهو كمي نمودن آن مفهومي به صورت سازي فرسايش خاك  فاز مدل
  . به روش رگرسيون چند متغيرهو رسوبمدل برآورد فرسايش و ارائه  امتيازات كمي به و محاسفازي
  

  ها تجزيه و تحليل داده
هاي مؤثر در فرسايش شناخته شود و سپس  سازي فرسايش خاك، الزم است ابتدا معيارها و شاخص قبل از انجام مرحله مدل

دار بودن تأثير آنها، در  هاي آماري درخصوص معني و پس از انجام بررسيارتباط آنها با وضعيت فرسايش از نظر آماري بررسي شده 
هايي انتخاب شوند كه ارتباط بيشتري  سازي بايستي شاخص در مدل. نهايت مؤثرترين عوامل جهت وارد شدن در مدل انتخاب گردند

. ست نيامده باشد و نيز محاسبه آنها ساده باشدد با فرسايش و رسوب داشته باشد، حاوي اطالعات تكراري نبوده، از متغيرهاي ديگر به
 شاخص 81ج فاز شناسايي منطقه انتخاب شده و جمعا شامل يبا توجه به تعداد زياد عوامل مورد بررسي در اين تحقيق كه براساس نتا

، ياهيژي، پوشش گ، ژئومورفولويشناس ، خاكيشناس  سنگ هيدرولوژي،م،ي، اقلي و توپوگرافيوگرافيزي معيار شامل ف9در قالب 
هاي مربوط به هريك از معيارها، با  باشد، به منظور كاهش تعداد متغيرها، ابتدا شاخص  ميي اجتماع-ياستفاده از زمين و اقتصاد

تر جهت انجام آزمون  هاي مهم بندي بررسي و معيارها و شاخص هاي آماري آزمون همبستگي و آناليز خوشه استفاده از روش
  . ب شدندداري انتخا معني

داري تأثير  هاي شدت فرسايش با هدف بررسي معني ها با اشكال مختلف فرسايش و نيز رده رابطه بين هريك از معيارها و شاخص
هاي  به همين منظور اطالعات مربوط به هريك از معيارها و شاخص. هاي منتخب، از طريق آزمون آماري بررسي گرديد شاخص

هاي ژئومورفولوژي و نقشه شدت فرسايش   با نقشه رخسارهILWISافزار   و نرم GIS در محيط هاي رقومي مربوط به صورت نقشه
هاي هر يك از  هر رخساره در طبقات يا كالس) فراواني(حاصل از روش كيفي ژئومورفولوژي قطع داده شد و توزيع مكاني 

هاي مورد بررسي كه به  جه به طبيعت و نوع دادهجهت انجام تجزيه و تحليل آماري، با تو. هاي مورد نظر محاسبه گرديد شاخص
 باشد و نيز برقرار نبودن مفروضات مورد نياز براي انجام آناليز واريانس هاي مورد بررسي مي صورت مقادير فراواني در طبقات شاخص

ر نتايج مربوط به آزمون مورد استفاده قرار گرفت د1 واليس-، روش آماري غيرپارامتري كروسكال)ها عدم توزيع نرمال در داده(
ها رد  فرض يكسان بودن گروه) Asymp. Sig. <0.05( باشد 05/0داري كمتر از   واليس، در صورتي كه سطح معني-كروسكال

 . باشد هاي مورد بررسي مي شود و مفهوم آن وجود اختالف بين حداقل دو گروه از گروه مي

  
  
  
  

                                                 
1Kruskal-Wallis 
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  نتايج
 مطالعات ژئومرفولوژي

ق ي از طراي ر ماهوارهيهاي هوايي و تصاو با استفاده از عكسرسايش به روش كيفي ژئومرفولوژي، ابتدا جهت تهيه نقشه شدت ف
 رخساره شامل 11 كه در آنديه گرديتههاي ژئومرفولوژي،  نقشه رخساره مختلف، ي كاذب رنگيها بيسه تركي و مقاير نظريتفس

، ياي شديد، فرسايش بدلند يا هزاردره، فرسايش خندق براههاي متوسط، فرسايش آ ، فرسايش آبراههياريفرسايش سطحي و ش
ت يهاي حساس با قطع دادن نقشه .سنگي تشخيص داده شد سنگي و توده زدگي اي، دامنه منظم، بيرون اي، حركات توده فرسايش رودخانه

واحد همگن  150  بر مشتملنقشه واحد كاريافزار  ط نرميهاي ژئومرفولوژي و شيب در مح ش، رخسارهيها به فرسا سنگ
سپس در هر واحد كاري شدت فرسايش به طور كيفي تعيين و در نهايت نقشه شدت فرسايش حوضه از . ه شديتهژئومرفولوژي 

  .دست آمد طريق ادغام واحدهاي كاري داراي شدت فرسايش مشابه به
  رسوبش و ي مؤثر در فرسايها ها و شاخصمعياربررسي 

هاي مربوط به آن با  ها، هريك از معيارها و شاخص تجزيه و تحليل دادهه در خصوص نحوه با توجه به توضيحات ارائه شد
ها و معيار .سازي مفهومي و كمي فرسايش خاك انتخاب شدند  بررسي و مهمترين عوامل جهت مدلذكر شدهآماري هاي  روش

  : باشند  به شرح زير ميي مورد بررسيها شاخص
  ي و توپوگرافيوگرافيزي فمعيار
انه، ارتفاع حداكثر، ارتفاع حداقل، ين، ارتفاع ميانگيط، ارتفاع ميمساحت، مح: ن بخش عبارتند ازي در اي مورد بررسيها اخصش

ره هم سطح حوزه، ي، جهت دامنه، قطر دايب ناخالص آبراهه اصلي، شيب خالص آبراهه اصليب متوسط حوزه، شياختالف ارتفاع، ش
ب شكل، عرض مستطيل معادل حوزه، طول مستطيل معادل حوزه، يب شيوم، ضري ميلر، ضربيب گراوليس، ضريب هورتون، ضريضر

  .طول آبراهه اصلي، طول حوزه
دهد متغيرهاي محيط و مساحت حوزه، ارتفاع ميانه و ارتفاع ميانگين، ارتفاع  بندي نشان مي نتايج آزمون همبستگي و آناليز خوشه
اند و   شيب متوسط حوزه و نيز طول حوزه و طول آبراهه دو به دو در يك خوشه قرار گرفتهحداقل و ارتفاع حداكثر، اختالف ارتفاع و

سطح حوزه، طول مستطيل معادل و عرض مستطيل   قطر دايره همهاي همچنين شاخص .باشد  درصد مي90ميزان تشابه آنها بيش از 
ماتريس همبستگي نيز ضريب همبستگي باالي . اند رفتهمعادل حوزه در يك خوشه و ضرايب هورتون و شيوم نيز در يك خوشه قرار گ

هاي مساحت حوزه، شيب ناخالص آبراهه اصلي  دهد شاخص همچنين نتايج آزمون همبستگي نشان مي. نمايد تأييد مياين متغيرها را 
اع، شيب ناخالص آبراهه، ف، شيب، جهت، ارت مورد بررسي، مساحتهاي  شاخصبيناز لذا . اند داري داشته و طول حوزه نيز تأثير معني

هاي شيب، جهت و ارتفاع در شدت فرسايش  دهد تأثير شاخص نشان ميواليس -آزمون كروسكالنتايج .  انتخاب شدندطول حوزه
هاي شيب، جهت و مساحت حوزه در  در مدل نهايي شاخص. كار گرفته شدند ها در مدل مفهومي به دار بوده و لذا اين شاخص معني

  . دنظر گرفته شدن
  يم شناسي هوا و اقلمعيار
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
م و مهندسي آبخيزداري ايرانعلو  
)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

 ساالنه، مقدار بارندگي ساالنه با دوره ين دمايانگي، مين ساالنه بارندگيانگيم: ن بخش عبارتند ازي در اي مورد بررسيها شاخص
ه بازگشت  ساعته با دور6 ساله، مقدار بارندگي  100 تا 2 ساعته با دوره بازگشت 24 ساله، مقدار بارندگي حداكثر 100 تا 2بازگشت 

  .ترين ماه سال  پربارانين بارندگيانگي ساله و م100 تا 2ر با دوره بازگشت يشماي ساله، مقدار شاخص و100 تا 2
هاي مختلف  دهد مقادير بارندگي با دوره بازگشت بررسي متغيرهاي مربوط به بارندگي حوزه از طريق آزمون همبستگي نشان مي

باشند، لذا  هاي آماري و روابط رياضي براي محاسبه اين متغيرها مي ل اين امر استفاده از توزيعداراي ضريب همبستگي يك بوده كه دلي
عنوان يك مقدار آستانه در ارتباط با  جهت بررسي ميزان تشابه متغيرهاي بارندگي، مقدار هريك از متغيرها با دوره بازگشت دوساله به

نتايج آزمون همبستگي . بندي در مورد اين متغيرها انجام گرفت آناليز خوشهفرسايش خاك در نظر گرفته شد و آزمون همبستگي و 
 ساالنه با دوره بازگشت دوساله، شاخص ويشماير با دوره بازگشت ي، بارندگين ساالنه بارندگيانگيدهد كه متغيرهاي م نشان مي

 داشته و نيز متغيرهاي بااليي ارتفاع حوزه همبستگي  ساعته با دوره بازگشت دوساله با يكديگر و نيز با24دوساله و بارندگي حداكثر 
لذا از بين .  ساعته با دوره بازگشت دوساله نيز با يكديگر همبستگي كامل دارند6ماه سال و بارندگي نيتر  پربارانين بارندگيانگيم

ماه سال و شاخص فورنيه نيتر  پربارانين بارندگيانگي ساالنه با دوره بازگشت دوساله، ميمتغيرهاي مربوط به بارندگي حوزه، بارندگ
همچنين شاخص دماي متوسط نيز كه با ارتفاع . داري تأثير آنها در فرسايش خاك انتخاب شدند براي مرحله بعد جهت بررسي معني

 هاي منتخب، در مدل  واليس براي شاخص- پس از انجام آزمون كروسكال.حوزه همبستگي كامل دارد در اين مرحله حذف گرديد
ماه سال در نظر گرفته نيتر  پربارانين بارندگيانگي ساالنه با دوره بازگشت دوساله و ميهاي بارندگ مفهومي و مدل نهايي شاخص

  .شدند
   يشناس  و سنگيشناس ني زممعيار

 پس از تأييد كه باشد به فرسايش ميها  سنگهاي مورد بررسي در اين بخش شامل جنس سنگ و ميزان حساسيت  شاخص
هر دو شاخص در تبيين مدل مفهومي مورد استفاده قرار گرفته و شاخص حساسيت در آزمون كروسكال واليس،  داري اثر آنها يمعن

  .كار گرفته شده است سنگ به فرسايش در مدل نهايي به
  يشناس  خاكمعيار

هاي آماري در مدل  رسيهاي بزرگ، بافت و عمق خاك كه پس از بر هاي بررسي شده در اين بخش عبارتند از گروه شاخص
  . اند مفهومي و مدل نهايي مورد استفاده قرار گرفته

  ي ژئومرفولوژمعيار
داري   و نيز شكل زمين مورد بررسي قرار گرفته و پس از بررسي معنييهاي ژئومرفولوژ هاي نوع رخساره در اين بخش شاخص

  . ده قرار گرفتندها از نظر آماري، در مدل مفهومي و مدل كمي مورد استفا اين شاخص
  )رواناب (يدرولوژي همعيار

تا  2، ارتفاع رواناب با دوره بازگشت ي، تلفات بارندگ)CN (ي هيدرولوژيكي خاك، شماره منحنگروههاي  شاخصدر اين بخش 
ر و زمان تا يخامز و چاو، زمان تايلي ويچ، برانسي كرپيها دهي ساالنه، دبي اوج سيل، زمان تمركز حوزه با روش ساله، حجم آب 100

  . بررسي شدنداوج با روش ماكوس
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
م و مهندسي آبخيزداري ايرانعلو  
)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

هاي مختلف با يكديگر  ب با دوره بازگشت و ارتفاع روانايدهد متغيرهاي شماره منحني، مقدار تلفات بارندگ نتايج نشان مي
همچنين متغيرهاي زمان تمركز، زمان تأخير و . باشد همبستگي كامل داشته كه دليل آن ارتباط محاسباتي اين متغيرها با يكديگر مي

 ،درولوژيكي خاك هيهاي انجام گرفته شاخص گروه بررسيبا توجه به . اند زمان تا اوج سيل نيز با يكديگر همبستگي بااليي داشته
ر مورد آنها انجام هاي آماري د در اين بخش انتخاب شده و آزمونزمان تمركز حوزه، ارتفاع رواناب و دبي اوج سيل  ،شماره منحني

. دار بوده است  در فرسايش معنيزمان تمركز حوزه و دبي اوج سيلهاي گروه هيدرولوژيكي خاك،  شد و مشخص شد تأثير شاخص
  .ه هيدرولوژيكي خاك در مدل مفهومي و دبي اوج سيل در مدل رگرسيوني لحاظ شدندنهايتا شاخص گرو

   ياهي پوشش گمعيار
ن، درصد خاك لخت و نحوه استفاده يهاي گياهي، درصد پوشش سطح زم تيپنوع، وضعيت و گرايش هاي  در اين بخش شاخص

و درصد خاك لخت با يكديگر رابطه معكوس داشته و در ن يمتغيرهاي درصد پوشش سطح زم. از زمين مورد بررسي قرار گرفته است
سازي فرسايش خاك شاخص درصد  باشد، اما با توجه به هدف اين تحقيق در خصوص مدل واقع نتيجه بررسي هر دو يكسان مي

  . باشد، در مدل نهايي مورد استفاده قرار گرفت تر مي خاك لخت كه ارتباط بيشتري با موضوع داشته و تعيين آن ساده
  ني نحوه استفاده از زممعيار

  .نهايي مورد استفاده قرار گرفتمفهومي و كمي در مدل  و در اين بخش شاخص نحوه استفاده از زمين مورد بررسي قرار گرفت
  ي اجتماع- يار اقتصاديمع

عات كافي و كيفي بودن دليل نبود آمار و اطال  در مطالعات مختلف بهي اجتماع- يبا توجه به مشكالت بررسي متغيرهاي اقتصاد
 حوزه مورد بررسي ي اجتماع-يهاي اقتصاد فرسايش و رسوب ويژگيهاي مربوط به اين بخش، معموال در مطالعات  بيشتر شاخص

، استفاده   استي اجتماع-يتقيم در ارتباط با وضعيت اقتصادطور غير مس گيرند و از شاخص نحوه استفاده از زمين كه به قرار نمي
ر به اينكه در اين تحقيق سعي شده كه تا حد امكان متغيرهاي مهم در زمينه فرسايش و رسوب مورد بررسي قرار گيرند، نظ. شود مي

ت ساكن در حوزه، يت ساكن در حوزه، تراكم جمعيهاي جمع لذا با در نظر گرفتن آمار و اطالعات ثبت شده در سطح حوزه، شاخص
. ر كشت به سطح حوزه در اين بخش مورد بررسي قرار گرفتير كشت، نسبت سطح زي، سطح زي، تراكم واحد داميتعداد واحد دام

دار در فرسايش   تراكم واحد دامي داراي اثر معني ونسبت سطح زيركشت به سطح حوزههاي  شاخصهاي آماري،  پس از انجام بررسي
  . وارد نشدندي اجتماع-يهاي اقتصاد كدام از شاخص  اما در مدل رگرسيوني نهايي هيچشدند،حوزه 
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
م و مهندسي آبخيزداري ايرانعلو  
)مديريت پايدار بالياي طبيعي(     

  سازي فرسايش خاك مدل
  1مدل مفهوميتبيين 
ها و جداول مربوط به هر  و اطالعات، نقشههاي آماري  هاي مؤثر در فرسايش، آزمون ا تكيه بر نتايج بررسي معيارها و شاخصب

توان مدلي مفهومي براي  ظر، ميهاي مورد ن شاخص، و نيز روابط استخراج شده براساس مطالعه فرآيند فرسايش خاك در رابطه با شاخص
براي ) 2005(براي فرسايش خندقي و متريچ و گنزالس ) 1382(هاي ارائه شده توسط قدوسي  توصيف شدت فرسايش خاك، نظير مدل

  :بندي فرسايش خاك به شرح زير ارائه نمود پهنه
 

(اقتصادي-اجتماعي، خاك، اقليم،  حنوه استفاده از زمني، پوشش گياهي، f = شدت فرسايش خاك
 توپوگرايف، ژئومورفولوژي، حساسيت سنگ)

  :توان آن را به صورت زير نمايش داد كه به اختصار مي
GEO = f (Gf, Ef, Tf, Vf, Luf, Cf, Sf, Sef ) )١(  

  :كه در آن
GEO ،2 شدت فرسايش خاك Gf3شناسي،  عامل سنگ Ef4، )اشكال فرسايشي(هاي ژئومرفولوژي    عامل رخسارهTf عامل 
اجتماعي - عامل اقتصادي9Sef عامل خاك و 8Sf  عامل اقليم،7Cf عامل كاربري اراضي، 6Luf  عامل پوشش گياهي،5Vfتوپوگرافي، 

هاي شدت  رده بندي توصيفي هاي منتخب، در قالب طبقه اطالعات مربوط به هريك از معيارها و شاخصدر مدل مفهومي  .باشد مي
  .ز معيارها ارائه شده است، كم، متوسط، زياد و خيلي زياد و جداول مربوط به هريك ا)ناچيز(فرسايش در پنج رده خيلي كم 

  تبيين مدل كمي
 و تعيين 11دهي نسبت به وزن 10هاي فازي  درنظر گرفتن اصول نظريه مجموعه وبندي انجام شده در مدل مفهومي برمبناي طبقه

، نقشه 12فازيهاي  مجموعهو با استفاده از توابع و عملگرهاي  اقدام گرديدها  هريك از معيارها و شاخصغير فازي شده كمي امتيازات 
كه براساس روش ارائه شده توسط احمدي (بندي شدت فرسايش خاك تهيه و نتايج با نقشه تهيه شده به روش كيفي ژئومورفولوژي  پهنه

 و محاسبه ضريب صحت 13ها از ماتريس درهمي نقشهجهت بررسي ميزان دقت . شدمقايسه ) در فاز شناسايي منطقه تهيه گرديد) 1374(
آمار (مشاهده شده   رسوبمقدار  و در نظر گرفتن 15با استفاده از آناليز رگرسيون چند متغيره به روش گام به گام.  استفاده گرديد14كلي

ها به  آورد مقدار رسوب ويژه حوزهبهترين معادله براي برهاي حوزه به عنوان متغير مستقل   به عنوان متغير وابسته و ويژگي)رسوب
   :صورت زير محاسبه گرديد

ضريب شدت فرسايش = ٠٣٧٧/٠ e ٠٣٠۴/٠) هشت عاملجمموع امتيازات( )            ٢(  
مقدار رسوب ويژه  = -٧/١٧٨۴ + ٨۶٢٢)ضريب شدت فرسايش+ (٧۵/١٢)مساحت حوزه(  )٣(

 )تن در آيلومرت مربع در سال(

عنوان متغير   همبستگي معادله رگرسيوني چندمتغيره با استفاده از مقدار فرسايش ويژه هر زيرحوزه بهالزم به ذكر است مقدار ضريب
  . بوده استمقدار رسوب ويژهبه عنوان متغير مستقل كمتر از معادله محاسبه شده با هاي حوزه  ويژگيوابسته و 

                                                 
١Conceptul model ٢Geology factor  ٣ Erosion features factor  ٤Topography factor 
٥ Vegetation factor ٦ Land use factor   ٧Climate factor   ٨Soil factor  
 ٩ Socio-economic factor  ١٠Fuzzy sets theory ١١Weight   ١٢Fuzzy operators  
١٣Confusion matrix ١٤Overall accuracy coefficient ١٥Stepwise 
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 پنجمين همايش ملي
م و مهندسي آبخيزداري ايرانعلو  
)مديريت پايدار بالياي طبيعي(    

  روش استفاده از مدل
وط به هريك از عوامل را تهيه و با توجه به جداول مدل مفهومي نسبت به امتيازدهي هاي مرب جهت استفاده از مدل بايستي ابتدا نقشه

 نقشه شدت فرسايش را تهيه نمود و با 2بندي ارائه شده در جدول  سپس براساس طبقه. به عوامل مختلف در هر واحدكاري اقدام نمود
  . مقدار رسوب ويژه حوضه تعيين نمود3 و 2استفاده از معادالت 

 
  امتيازات مربوط به هريك از عوامل مدل كمي تعيين شدت فرسايش خاك به صورت پيوسته-1 جدول

 ) معيارها(عوامل
  ارزش كيفي

   دامنه امتياز
 زياد خيلي  زياد متوسط كم خيلي كم

0-12  شناسي سنگ  0−2 1/2 −5 1/5 −7 1/7 −10 1/10 −12 
0-12   ژئومرفولوژيهاي  رخساره  0−2 1/2 −5 1/5 −7 1/7 −10 1/10 −12 

0-13  )شيب(توپوگرافي   0−3 1/3 −5 1/5 −8 1/8 −10 1/10 −13 
0-12  )جهت(توپوگرافي   0−2 1/2 −5 1/5 −7 1/7 −10 1/10 −12 

0-12  پوشش گياهي  0−2 1/2 −5 1/5 −7 1/7 −10 1/10 −12 
0-14  استفاده از زمين  0−3 1/3 −6 1/6 −8 1/8 −11 1/11 −14 

0-12 )بارندگي(اقليم   0−2 1/2 −5 1/5 −7 1/7 −10 1/10 −12 
0-11  خاك  0−2 1/2 −4 1/4 −7 1/7 −9 1/9 −11 

0-100 هامجموع امتياز  0−18 40-1/18  58-1/40  80-1/58  100-1/80  
 

  طبقه بندي شدت فرسايش خاك در مدل كمي ژئومورفولوژي-2جدول 

 حدود امتياز طبقه بندي كيفي رده شدت فرسايش 
   ويژهميزان توليد رسوب

  )تن دركيلومترمربع در سال(
   ويژهميزان توليد رسوب

  )تن در هكتار در سال(
  0 - 99/4  0 - 499 0-18 خيلي كم 1
  5 – 99/14  500 – 1499 1/18-40 كم 2
  15 - 99/29  1500 - 2999 1/40-58 متوسط 3
  30 – 99/44  3000 – 4499 1/58-80 زياد 4
  45بيشتر از   4500بيشتر از   1/80-100  خيلي زياد 5

  بحث
گذار در وضعيت فرسايش خاك حوزه بوده و ارزش وزني فاده از زمين مهمترين عامل تأثيررد مطالعه شاخص نحوه استدر منطقه مو

باشد و شديدترين اشكال فرسايش در مراتع  اين شاخص در ارتباط مستقيم با فعاليت انسان و مديريت اراضي مي. باشد  مي49/0اين عامل 
، )1991(، راجرز و شيوم )1982(تأثير نحوه استفاده از زمين در مطالعات جانسن و گيبرت . ودش يتبديل شده به اراضي ديم مشاهده م

  .مورد بررسي و تأييد قرار گرفته است) 2002(توي و همكاران 
دهد  نتايج نشان مي.  محاسبه شده است46/0باشد و ارزش وزني آن برابر  دومين عامل مؤثر در فرسايش خاك، شاخص شيب مي

ها   درصد به وقوع پيوسته كه دليل آن از يك سو افزايش قدرت فرسايندگي رواناب30 تا 10هاي  ها در منطقه در شيب ن فرسايششديدتري
تأثير عامل شيب در فرسايش خاك در مطالعات و منابع . باشد ها مي با افزايش شيب و از سوي ديگر تغيير نامناسب كاربري در اين شيب

  . مورد تأييد قرار گرفته است)2002(و توي و همكاران  )1992(ددكف و ماژرين ، )2005(نزالس مختلف از جمله متريچ و گ
عوامل پوشش . باشد  مي44/0شاخص پوشش گياهي سومين عامل مؤثر در فرسايش در منطقه بوده و ارزش وزني اين عامل برابر 

  هاي انسان در طبيعت و تغيير در   دخالت و فعاليتطوري كه به. گياهي و نحوه استفاده از زمين تا حدود زيادي بايكديگر مرتبط هستند
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تأثير عامل پوشش گياهي در منابع مختلف و مطالعات متعدد از . باشد گذار ميطور مستقيم روي پوشش گياهي تأثيركاربري اراضي به 
  .يد قرار گرفته استمورد بررسي و تأي )2001( لوپز و همكاران و) 1995(، مورگان )1982(جمله جانسن و گيبرت 

وضعيت فعلي .  محاسبه گرديده است43/0هاي ژئومورفولوژي است و ارزش وزني اين عامل  عامل ديگر مؤثر در فرسايش، رخساره
تواند در تعيين شدت فرسايش حوضه  باشد، لذا در نظر گرفتن آن مي فرسايش خاك تصويري از نحوه عمل رخداد فرسايش در گذشته مي

هاي  ريزي براي كنترل فرسايش و مقابله با آن سودمند باشد، چنانچه در بسياري از مدل ضعيت آينده آن و همچنين برنامهبيني و و پيش
همچنين تأثير عامل .  عامل وضعيت فعلي فرسايش خاك در نظر گرفته شده استFAO, PSIAC, MPSIAC, EPMتجربي از قبيل 

  .به تأييد رسيده است) 2005( و متريچ و گنزالس )1982(شكل فرسايش در مطالعات جانسن و گيبرت 
ترين  حساس. شد محاسبه 43/0باشد و ارزش وزني آن برابر  ديگر عامل مؤثر در فرسايش، جنس سنگ و حساسيت آن به فرسايش مي

لتيان نيز ه ضدر حو. ق دارندهاي سازند قرمز به اين دوره تعل باشد كه مارن  دوره ميوسن ميمربوط به دوران سوم و در ايران غالبا ها سنگ
هاي تحقيقاتي   يافته. شود  ديده ميين اشكال فرسايش مانند هزاردره و لغزش در آن كه شديدتروجود داردسازند قرمز هايي  در بخش
  .نمايد تأثير جنس سنگ در فرسايش خاك و توليد رسوب را تأييد مي) 1380(ورواني و ) 1990(فرارسي 

دارتري با فرسايش خاك داشته و ارزش وزني  ترين ماه سال رابطه معني رندگي، شاخص ميانگين بارندگي پرباراناز ميان پارامترهاي با
يابد، با افزايش بارندگي رطوبت خاك بيشتر شده و در نتيجه پوشش گياهي و  مقدار بارندگي با ارتفاع، افزايش مي. باشد مي 43/0آن برابر 

خاني و  ، حكيم)1995(مورگان . شود شود و در نهايت منجر به كاهش فرسايش خاك مي تري روي خاك تشكيل مي حفاظ مناسب
  .دهند ييد قرار ميأتأثير عامل بارندگي روي فرسايش خاك را مورد ت) 1382(و قدوسي ) 1379(همكاران 

هاي جنوبي و شرقي به دليل  منهدر دا. باشد مي 43/0باشد و ارزش وزني آن برابر  گذار در فرسايش مييرجهت دامنه، عامل ديگر تأث
هاي شمالي و غربي به دليل وجود رطوبت مناسب در خاك و   بيشتر و در دامنه رطوبت كمتر خاك و كاهش پوشش گياهي فرسايش

نتايج حاصل در خصوص تأثير عوامل جهت دامنه در فرسايش . استقرار پوشش گياهي مناسب معموال ميزان فرسايش خاك كمتر است
  .باشد مي) 2005(، متريچ و گنزالس )2002(، توي و همكاران )1974(طابق با نتايج جانسن و پنتر خاك در ت

شدت فرسايش .  محاسبه شده است39/0پذير، از عوامل مهم در فرسايش بوده و ارزش وزني آن برابر  خاك به عنوان عامل فرسايش
طور اجتناب ناپذيري با نحوه استفاده از زمين و پوشش گياهي رابطه  ا بهباشد، ام خاك در ارتباط با ميزان تكامل، بافت و عمق خاك مي

  . مورد تأكيد قرار گرفته است)1998 ( ، بارزيگر و همكاران)1993(عامل خاك در فرسايش در مطالعات اليوت و همكاران تأثير . دارد
هاي فازي را مورد  استفاده از نظريه مجموعه) 1382(، قدوسي )2005(، متريچ و گنزالس )2003(هاي تحقيقاتي جتن و همكاران  يافته

 8/0  فازيدهد نقشه شدت فرسايش تهيه شده با استفاده از عملگر گاماي ها نشان مي نتايج بررسي دقت نقشه. تأييد قرار داده است
 2/0 و 9/0 ،5/0 گاماي هاي از عملگر تهيه شده با استفادههاي  درصد داشته و پس از آن به ترتيب نقشه91باالترين دقت كلي را به مقدار 

دهد در نظر گرفتن  نتايج تجزيه و تحليل رگرسيون چند متغيره نشان مي.  درصد قرار دارند72و  79 ، 83با دقت كلي به ترتيب 
 كه  گرديده است به طوريب همبستگي تعديل شدهسازي رگرسيوني به طور محسوسي منجر به افزايش ضري هاي همگن در مدل زيرحوزه

  .محاسبه شده است درصد 84/98 و براي فرسايش ويژه  درصد09/99ضريب براي معادله برآورد رسوب ويژه اين مقدار 
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