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  تولید رسوب در حوضه شادگان با استفاده از توانبرآورد 

  مدل اریفر و پایگانی 

  

   چکیده

هاي مختلف، مطرح  آب و هوایافته با ال توسعه و توسعهاي اساسی براي کشورهاي درح عنوان مسألههفرسایش خاك ب

یند تحلیل ابا استفاده از دو روش اریفر و روش فر ،پذیر است. در این مقاله ایش از دو طریق آبی و بادي امکاناست. فرس

(پایگانی)، میزان و شدت فرسایش خاك در حوضه شادگان در استان خوزستان برآورد شده است. براي  1سلسله مراتبی

 و 3پوشش گیاهی  شاخص، کاربري اراضی ،بارش ،2ارتفاعیي مختلف مانند مدل رقومی ها نقشهاز  ،این منظور

اطالعات جغرافیایی استفاده شده است. نقشه نهایی برآورد فرسایش حاصل از دو روش به  سامانهشناسی در محیط  زمین

د که دا  نشان پژوهشاست. نتایج این  دهش  بندي بازطبقه ،متوسط، کم و بسیار کم ،پنج گروه فرسایشی بسیارزیاد، زیاد

است. متوسط فرسایش  شدید و میزان فرسایش بسیار شدید ودرصد از مساحت حوضه داراي شرایط بحرانی  2/12حدود 

) را =R2 96/0است. معادله رگرسیونی دو مدل، ( تن بر هکتار درسال برآورد شده8/2143خاك در سطح حوضه برابر با 

 ،اطالعات جغرافیایی، رویه و ابزار توانمندي براي برآورد سامانهروش پایگانی همراه با استفاده از  نشان داده است.

هاي جدیدتري نیز  توان از روش در این رابطه میبااین وصف،  ؛بندي میزان فرسایش خاك است نمایش و پهنه

  گرفت. بهره

   مدل اریفر، همبستگی تحلیل سلسله مراتبی(پایگانی)، حوضه شادگان، فرسایش خاك،هاي کلیدي:  واژه

  

  مقدمه

افزونی به بهبود و هاي اخیر توجه روز در سال .اند دادهبسیاري در زمینه فرسایش انجام  هاي پژوهشتاکنون دانشمندان 

فرسایش . است این منابع شده از نابودي  از دست رفتن آنها و کاهش خسارات ناشی از، حفظ منابع طبیعی و جلوگیري

وسیعی از  شبا توجه به قرارگیري بخ .نواحی خشک و نیمه خشک استرفت منابع خاك در  بادي یکی از عوامل هدر

اي  ویژه گیري آن از اهمیت هـاي فرسـایش بادي و اندازه کانون شناسـایی ،خشک و نیمه خـشک نواحیایران در 

 باغذایی از خاك  رس و مواد و جـاکردن ذرات اليهجاب بـا . فرسایش بـادي تـوان تولیـدي خـاك رااستبرخوردار 

                                                
1- Analytical Hierarchy process(AHP) 
2- Digital Elenation Model (DEM) 
3- Normalized Difference Vegetation Index (NDVI ) 
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فرسایش بادي در برآورد  هاي سازگار و مناسب براي جمله مدل از. دهد خسارت به گیاهان جوان کاهش مینمودن  وارد

  روش  مشابه ،یروش است. این مدل با  سازي تجربی مدلاساس  مدل اریفر بر ،خشک در ایران خشک و نیمه يآب و هوا

شاخصی   تجربی که از نوع  مدل  اینبراي اجراي . است استفاده شدهایش بادي ، براي برآورد فرس آبی  در فرسایشپسیاك 

 ،گانه در هر رخساره نه  امتیازهاي  جمع با سپس است. مشخص شده  بادي  عامل مؤثر دربرآورد فرسایش نه، است بوده

  هاي پژوهش  غالب  که آنجا. از شده استبرآورد   سال  در طول اراضی بادي  رسوبدهی  توانو   فرسایش  هاي کالس

معرفی  اریفر، با نام اختصاري ، است  شده  انجام  ایران  ها و مراتع جنگل  اتتحقیق  مؤسسه  با همکاري  روش  با این  مرتبط

  هاي  نقشه  از جمله  ؛مطالعاتی  پایه  هاي  نقشه  کمک  ابتدا به ،مذکور  روش  نمودن يدمنظور کاربر  . بهه استدش

 با  سپس است. دهش  تفکیک آبخیز  در حوضه  ژئومرفولوژي  هاي  .. رخساره.و  گیاهی  پوشش  ، تراکم شناسی، شیب زمین

  برآورد کالس  هاي مورفومتري نسبت به با تکنیک در هر رخساره،  امتیازدهی  هاي فرم  و تکمیل  محل  به  مراجعه

نخستین مدلی است که به صورت  روش اریفر،. است شده  اقدام  اراضی  رسوبدهی  شدت  نقشه  و تدوین  تهیه  ،رسوبدهی

گیري  هایی با بهره پژوهش .است کار گرفته شدهههاي وسیع ب بینـی فرسـایش بـادي درون و بیرون دشت گسترده براي پیش

)،  1388(اخضري ، ) 1386)، ( احمدي  1381،( زهتابیان، )1379 ،توان به (طهماسبی از این روش انجام شده که می

 ،) 1391،)، (نادري1389 ،( رضایی راد ،) 1389( فرجی،  )،1389( شاکریان،  )،1389( زارعی، )، 1389(سعدالدین، 

 ) اشاره نمود.1391، جواهري(

اما کاربرد آن در مطالعات فرسایش خاك نسبتا جدید است.  ؛نسبتا جدیدي نبوده روشگرچه ،روش پایگانی

)  2006انجام نشده است. وانگ و وو (  ،ویژه ایران در این زمینه با استفاده از این روشهب ؛کارهاي زیادي در سطح جهان

مجددا  ،مچنین. هاند کردهورد فرسایش خاك استفاده ها براي برآ سازي آن با دیگر تکنیک یکپارچه از روش پایگانی و

. هدف از پژوهش اند ي تخمین شدت فرسایش استفاده کردهبرا ) در چین از روش پایگانی 2007وو و میتگی پو ( 

و مقایسه  برآورد هاي اریفر و پایگانی از طریق مدل پژوهشاین است که میزان و شدت فرسایش خاك در منطقه  ،حاضر

باالي  توانهاي داراي وضعیت بحرانی یا با  ، محدودهدد. در نهایتگر بندي شدت فرسایش نیز تهیه می و نقشه پهنه

  د.شو فرسایش تعیین و معرفی می

  

  معرفی منطقه پژوهش

 31دقیقه تا  1درجه و  30دقیقه عرض شمالی و  48درجه و  49دقیقه تا  17درجه و  48منطقه مورد مطالعه با مختصات 

امیدیه و رامشیر در استان  حوضه شادگان با شهرهاي شادگان، ماهشهر،دقیقه طول شرقی واقع شده است.  34درجه و 

 24111است. منطقه مورد مطالعه در تقسیمات تماب درحوضه آبریز خلیج فارس و دریاي عمان با کد   خوزستان هم مرز

را رسوبات شناسی بیشترین سطح حوضه  است. از لحاظ زمین کیلومتر مربع واقع شده 54/13268مساحتی برابر با  و

. از لحاظ است و باقیمانده را سازند آغاجاري با رسوبات آهکی و سیلتستون و سندستون تشکیل داده کواترنري

% 2/74 هاي رسی ژئومرفولوژي منطقه را جلگهمیدانی شاهد آن بودیم که بیشترین تیپ  هاي ژئومورفولوژي با بررسی

وضه را شامل شده است. سه نوع دشت سر در سطح حوضه % از سطح ح2/14هکتارو کویرها با  4/973534برابر 

فرسایشی و پوشیده است. بیشترین پوشش گیاهی منطقه را گیاهان خاص  ،اپانداژناسایی شده است. به ترتیب دشت سرش
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است. میزان بارش ثبت شده از تشکیل داده  1مناطق شور مانند گیاهان هالوفیل ( نمک دوست )و گیاه مرتعی شن دوست

درجه در نوسان است. حداقل و حداکثر  27تا  24میلیمتراست. دماي هوا بین  225ایستگاه منطقه برابر با  17هاي  داده

با انحراف  0,11را نشان داده است. متوسط شاخص پوشش گیاهی محاسبه شده عدد  4000-2750مابین  ،میزان تبخیر

 را نشان داده است. 0,06معیار 

  
  جغرافیایی منطقه مورد مطالعه) موقعیت 1شکل 

  

  پژوهش  و روش ها داده

زمین ، 2متر 30مدل رقومی ارتفاعی  ،1:50000ي توپوگرافیها نقشهموجود و  هاي حاضر از گزارش پژوهشدر 

شاخص  ،3اي تصاویر ماهواره ،1:  250000سسه خاك وآب ؤقابلیت اراضی م نقشه ارزیابی منابع و ،1:100000شناسی

براي  هاي هواشناسی استفاده شده است. هاي بارش ایستگاه داده پوشش گیاهی تهیه شده در پژوهشکده آبخیزداري و

ها  استفاده شده است. ابتدا الیه 4اي در محیط نرم افزار نقشه هاي مدل در قالب الیه اجراي مدل از فاکتورهاي مورد نیاز هر

نقشه نهایی شدت فرسایش حاصل از دو  .تحلیل، تبدیل شده است برايتري فرمت برداري رقومی به فرمت رس داراي

نهایی به روش  نقشه ،تهیه شده است. در هردو مدل مدل اریفر و پایگانی در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی

 برايست. بندي شده ا طبقه و بسیار کم فرسایشی باز کم ،متوسط ،زیاد ،هاي طبیعی به پنج کالس بسیار زیاد شکستگی

مشاهدات میدانی  از پژوهشارزیابی رابطه دو مدل از روش تحلیل جداول متقاطع استفاده شده است. براي ارزیابی دقت 

در نهایت  است. شدهمیزان همبستگی آزمون  5برداري استفاده شده است. با استفاده از نرم افزارآماري ها و نمونه رخساره

   مطرح شده است. ییها توصیهو  هاپیشنهاد

  

  تعیین امتیاز عوامل مدل فرسایش بادي(مدل اریفر) -

کاربري ،  شناسی، شیب زمین  هاي  نقشه  ازجمله ؛مطالعاتی  پایه  هاي  نقشه  کمک  ابتدا به ،مذکور  روش کاربردمنظور  به

                                                
1 - Psammophile 
2-DEM ASTER 
3-ETM2007 
4-ARCGIS9 
5-SPSS20 
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  به  نسبت  ،رسوبدهی  برآورد کالس  با است. شده  تفکیک  در منطقه ژئومرفولوژي  هاي تیپ  گیاهی  پوشش  تراکم ،اراضی

) و 1(  آنها در جداول  امتیازدهی  و نحوه  عوامل مورد بررسی شده است.  اقدام  اراضی  رسوبدهی  شدت  نقشه  و تدوین  تهیه

  . است  شده  نشان داده) 2(

  

  ). 393-388: 1374،ديبه نقل از احم احمدي –(اختصاصیمؤثر در فرسایش بادي هايمعیارنحوه امتیازدهی  )1جدول

 فرسایش عوامل

  رسوب تولید و خاك

 امتیازات حدود

  خاك عوامل فرسایش

 فرسایش عوامل

  رسوب تولید و خاك

 امتیازات حدود

  خاك عوامل فرسایش

آثار فرسایش سطح  0 -10  سنگ شناسی

  خاك

  

20- 0  

بلندي و شکل  و پستی

  اراضی

  ) -5( -15  رطوبت خاك 0 -10

نوع وپراکنش   0 -20  سرعت ووضعیت باد

  هاي بادي نهشته

10- 0 

بافت خاك وپوشش غیر 

  زنده سطح آن

مدیریت و استفاده از   ) -5( -15

  زمین

15- )5- (  

      ) -5( -15  انبوهی پوشش گیاهی

  

فرسایش مشخص شده است. با روش میانگین وزنی، امتیاز هریک  سهم هر یک از عوامل در ،براي اجراي مدل اریفر

امتیاز عوامل موثر در فرسایش بادي با به دست  .است دهشحوضه ها محاسبه و زیر پژوهشاز عوامل در منطقه مورد 

 توانشدت فرسایش بادي و است. هدف تعیین  ) استفاده شده 1آوردن جمع نمرات ( درجه رسوبدهی )، از معادله ( 

 در حوضه مورد مطالعه از رابطه ارائه شده گذاري نهشته توانست. براي برآورد ها رخسارههر یک از  برايگذاري  نهشته

  ).  1379،شده است(طهماسبی گذاري استفاده بین درجه رسوبدهی و میزان نهشته

1 (                        QS= 41 [EXP (0.05 R)] 

QS ) میزان رسوبدهی ساالنه =T/h/y( Rدرجه رسوبدهی :  

  

  رسوبدهی اراضی نسبت به فرسایش بادي به روش تجربی اریفر توانبرآورد  )2جدول

  رسوبدهی توانبرآورد   کل امتیاز  مقدار کیفی فرسایش  عالمت کالس فرسایشی

)ton/km2/yr(  

I  250کمتراز   25کمتر از   خیلی کم  

II  250 - 500  25 -50  کم  

III  500- 1500  50 -75  متوسط  

IV  1500- 6000  75 - 100  زیاد  

V  6000بیشتر از   100بزرگتراز   خیلی زیاد  
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 تعیین امتیاز عوامل مدل پایگانی -

روش مقایسه دو به دو به دلیل داشتن مبناي نظري قوي، دقت باال و سهولت استفاده، دارا بودن ارزش و اعتبار و درستی و 

استفاده از  پژوهش).از نقاط مثبت این 1999هاست ( مالکسوازکی،  یکی از معتبرترین و پرکاربردترین روش ،دقت نتیجه

صورت  ها به اي تشکیل شده و مشخصه ابتدا ماتریس مقایسه ،مدل پایگانی و ارزیابی آن با مدل اریفر است. در این روش

 بیان  9تا  1هاي یاد شده با مقادیر کمی بین  شده است. نسبتطور نظري تعیین  زوجی مقایسه و وزن (ارزش) نسبی آنها به

چنانچه  .است شده استفاده سازگاري شاخص از دهی وزن صحت و دقت درجه تعیین ). براي1980ده است ( ساعتی، ش

 شده داده نسبی هاي وزن صورت این غیر در و بوده صحیح دهیوزن باشد، یاکمتر 1/0 معادل سازگاري شاخص

ي سازگار شاخص اینکه به باتوجه ).1383کرم،( گردد  انجام باید مجدد  دهی وزن  و یابند تغییر د بای  معیارها به

ست. براي محاسبه وزن نسبی دهی به معیارها دهنده دقت و صحت وزن ، نشاناست 0,1ده و کمتر از ش محاسبه0891/0

  استفاده شده است.  1نرم افزاردر  با استفاده از الحاقیه ها از روش مقایسه دوتایی الیه

 
  گذاري معیارها و وزن نهایی محاسبه شده ) ماتریس ارزش4جدول

  ماتریس ارزش الیه  آب و هوا  پوشش گیاهی  کاربري راضی  سنگ شناسی  وزن نهایی

  آب و هوا  1  333/0  3  5  02589/0

  پوشش گیاهی  3  1  5  7  55558/0

 کاربري اراضی  333/0  2/0  1  5 11364/0

  شناسی زمین  2/0  1429/0  2/0  1 00489/0

  

بندي شده و به هر طبقه از هر نقشه، در رابطه با حساسیت نسبت به فرسایش بادي امتیازي  اي ابتدا طبقه هاي نقشه الیه

هاي حاصل از اعمال مدل پایگانی  (بیشترین حساسیت) تعلق گرفته است. سپس وزن 100( کمترین حساسیت ) تا  10از 

دست آمده هاي) در هر الیه یک ارزش کمی ب براي هر پیکسل (واحد نقشه ،در نتیجه .گردد میدر این امتیازها ضرب 

نقشه خروجی امتیاز کل هر  دارشده نقشه با هم جمع جبري شده است. هاي امتیاز دار و وزن همه الیه ،است. در نهایت

ین، کمترین شدت به یبیشترین و ارقام پا باال ارقام پیکسل را در رابطه با حساسیت نسبت به فرسایش بادي نشان داده است.

  فرسایش را نشان داده است.

  

  هاي پژوهش  یافته

منطقه مورد مطالعه تهیه و محدوده مورد نظر بر روي آن مشخص  1:50000ابتدا نقشه توپوگرافی با مقیاس  ،بدین منظور

 ،ده است. با استفاده از آنش  زمین تهیه  ارتفاع قومیر  مدل   نقشه ،وکتوري يها نقشهده است.بعد با استفاده از شو رقومی 

ده شهاي ژئومورفولوژیک جدا  ) واحدها و تیپ 1374،403با استفاده از روش احمدي ( نقشه شیب ایجاد شده است.

% 8(انتهایی) تا  دشت سر اپانداژ ،%4تا  1که شامل دشت سر پوشیده  ،درصد بوده 20تا  1پروفیل دشت سر  .است

                                                
1 - AHP- ARCGIS 
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چنین تصاویر حاصل از اي و هم ي هوایی و تصاویر ماهوارهها عکساز  ها رخساره% است. براي تهیه نقشه 20وفرسایشی تا 

 استفاده شده است.1 گوگل ارث

ي فعلی ها رخسارهي مقدماتی تهیه شده با ها رخسارهده است.نقشه شحمل و رسوبگذاري مشخص ، مناطق برداشت

یندهاي اها و فر بررسی مواد سازنده لندفرم اصالحات الزم انجام و رقومی شده است.ده وشموجود در عرصه ارزیابی 

رخساره در  12در این مرحله  استفاده شده است. تکنیک هاي کمی ژئومورفولوژیک و خاك شناختی، موثر با استفاده از

  ). 2منطقه شناسایی شده است( شکل 

 

  
 ها ( هکتار) مساحت رخساره) نقشه ژئومورفولوژي منطقه به همراه 2شکل

  

  

  

                                                
1- Google Earth 



  
  

 177/برآورد پتانسیل تولید رسوب در حوضه شادگان با استفاده از مدل اریفر و پایگانی 

 
  بندي شده روش پایگانی خصوصیات شیمیایی خاك و تطبیق با نقشه بازطبقه )4جدول

  

  :از عبارتند این عوامل د.شو می بررسی نه عامل مدل اریفر در بادي فرسایش میزان ارزیابی منظور به

 منطقه سازندهاي .جنسشد بررسی فرسایش به نسبت سنگ حساسیت تعیین منظور به عامل سنگ شناسی : این -

 7تا  1در واحدهاي کاري  عامل این دامنه امتیاز، امتیازدهی جدول به توجه با است. ریزدانه تا دانه درشت اغلب آبرفت

   است

 ،دشت سرپوشیده پالیا، شامل منطقه این است، مشخص منطقه ژئومرفولوژي نقشه در چنانکه: ریخت واحد زمین -

 ناهمواري نوع به توجه با عامل این امتیاز لذا ؛سطوح کوچک کوهستانی است و و دشت سر فرسایشی اپانداژ دشت سر

  است. بیشتر جلگه رسی هاي رخساره قسمت در عامل این است.امتیاز متغیر  8تا 6 بین

 جهت همین شود. به می محسوب بیابانی مناطق در فرسایش و تخریب عامل ترین اصلی باد: باد وضعیت و سرعت -

درصد فراوانی بادهاي ،گیرد. در منطقه مورد مطالعه می انجام عامل این امتیازدهی باد، مدت تداوم و سرعت اساس بر

با توجه به این  .بادها داراي توان باالي حمل ماسه هستند .درصد باالتر است 40فرساینده در تمام منطقه مطالعاتی از 

  در نظر گرفته شد. 17واحدهاي کاري  عامل در تمام این امتیاز ،موضوع

 شدن  سیمانی و چسبندگی سنگی، پوشش میزان ساختمان، بافت، به توجه با عامل این: آن سطح پوشش و خاك -

 فرسایش براي مستعد بافت و اي به سبب ساختمان ماسه هاي رخساره به واحدهاي کاري منطبق بر .شود می امتیازدهی

   متغیر است.13تا 5 دامنه امتیاز بین منفی  .بادي امتیاز باالیی تعلق گرفت

 فرسایش از جلوگیري و باد سرعت کاهش در مؤثر عوامل جمله از گیاهی پوشش تراکم: گیاهی پوشش انبوهی -

 لذا؛ است فقیر بسیاري از واحدهاي کاري گیاهی در پوشش تراکم جهت از منطقه این سطح ،کلی طور است. به بادي

  کند. تغییر می 13تا  10از  دامنه امتیاز .ستعامل در اکثر واحدهاي کاري باال امتیاز این
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  زیادخیلی   %9  23/0  87  رسی با شوري زیاد  دشت

  خیلی زیاد  %3  12/0  8/147 اراضی پف کرده

  خیلی زیاد  %7  19/0  4/112 رسی با شوري خیلی زیاد  دشت

  زیاد  %75  46/0  1/39 دانه دشت ریگی درشت

  فرسایشیدشت سر

 )اي نسبتا شدید آبراهه فرسایش(
  متوسط  49%  82/0  12

  زیاد  %16  38/0  57 ي متوسطدشت رسی شور
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 بر .خورد گذاري به چشم می ثار فرسایش به شکل نهشته، آدر سطح وسیعی از منطقه: خاك سطح فرسایشی آثار -

 متغیر 20تا  8 بین امتیازات این است. شده تعیین هر رخساره امتیاز مدل، این امتیازدهی جدول به توجه با و اساس این

 است.

 منطقه که است سطحی هاي جریان و جوي هاي ریزش خاك، رطوبت تأمین عامل ترین اصلی: خاك رطوبت -

و همچنین  اما به دلیل تبخیر و تعرق باال در تمام منطقه ؛در وضعیت نسبتا خوبی است عامل این دو جنبه از مطالعه مورد

 آب نگهداري ظرفیت منطقه، این در تعدادي از واحدهاي کاري بافت سیلتی رسی و خاك باالي نفوذپذیري دلیل به

درسطح وسیعی  عامل این امتیاز مسائل، این به توجه با لذاپایین است.  ها خاك این رطوبت و محدود خاك ها این در

  .است 10تا  5دامنه امتیاز از منفی  .باالست منطقه از

 فرسایش یندافر در منطقه این که گفت توان می موجود شواهد و آثار به توجه با: بادي هاي نهشته پراکنش و نوع -

 دیده ناحیه این در ترسیب از که شواهدي و نموده عمل بیشتر ترسیب ،و نهشته گذاري حمل منطقه عنوان به بادي

  کند. تغییر می 10تا  2دامنه امتیاز این عامل از  است. غبار و گرد هاي بادي و توفان ماسه هاي پرضخامت سفره شود، می

 محدوده است. شده امتیازدهی اراضی کاربري تناسب و نوع به توجه با نیز عامل این:  زمین از استفاده و مدیریت -

 .است متغیر 15 تا 9بین نیز عامل این امتیاز

  
  ) نقشه ضریب فرسایندگی و درجه رسوبدهی3شکل 

 

ي ژئومورفولوژیک اراضی پف کرده با ها رخسارهتوان به  پس از محاسبه درجه رسوبدهی در هر واحد کاري می

تن/  6000-1500گذاري بین  بینی میزان نهشته ) پیش2اساس جدول (شاره گردد. بر در واحد پالیا ا 77درجه رسوبدهی 
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 شوري با رسی دشت درهم، کویر،دشت ریگیي ها رخسارهکیلومتر مربع / سال و در کالس زیاد قرار گرفته است. 

 ریگی ي دشتها رخساره ده است.شطبقه بندي  همگی داراي تیپ جلگه رسی درکالس زیاد ،زیاد و متوسط ،زیاد خیلی

و میزان  75-50امتیاز بین  شدید درکالس شدت متوسط با نسبتا اي آبراهه دانه، دشت سیالبی و فرسایش درشت

ست. نقشه نهایی برآورد فرسایش خاك به پنج طبقه تن / کیلومتر مربع / سال را دارا 1500- 500گذاري سالیانه  نهشته

  ). 5و  4بندي شده است(شکل هیار کم فرسایشی باز طبقو بس کم ،متوسط ،زیاد ،بسیار زیاد

    
  برآورد میزان فرسایش خاك به روش اریفر )5                     بندي روش اریفر شکل باز طبقه )4شکل 

  

هکتار در طبقه  906719نشان داده شده است. براساس این نقشه  مدل این از حاصل کیفی فرسایش وضعیت نقشه

یار زیاد از نظر هکتار در طبقه بس 40217هکتار در طبقه زیاد و  147660شده است. % کل منطقه را شامل  2/69متوسط با 

متوسط فرسایش خاك در سطح  گرفته است. نتایج حاصل از اجراي مدل اریفر نشان داد که مقدارشدت فرسایش قرار

  ده است.شتن در هکتار در سال برآورد  10032و حداکثر آن برابر  تن 8/2143 حوضه معادل

  

  برآورد میزان فرسایش خاك به روش اریفر در حوضه شادگان )5ول جد

( تن در هکتار  مقدار فرسایش  طبقات شدت فرسایش

  در سال )

  درصد مساحت  مساحت ( هکتار )

  6/12  165705  1100کمتر از   بسیار کم

  8/3  50596  1100- 1550  کم

  2/69  906719  1550- 2100  متوسط

  3/11  147660  2100- 2500  زیاد

  06/3  40217  2500- 10000  بسیار زیاد
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نقشه حاصل  دهی شده است. بندي و وزن ي معیار ابتدا براساس میزان حساسیت کالسهها نقشهبا اجراي روش پایگانی، 

). نقشه حاصل با استفاده  6حوضه با مدل پایگانی را نشان داده است ( شکل  نقشه نهایی )3جدول( ،ها از جمع جبري الیه

 بندي شده است و بسیار کم فرسایشی باز طبقه کم ،متوسط ،زیاد ،هاي طبیعی به پنج طبقه بسیار زیاد شکستگیاز روش 

صد در 17,2هکتار در طبقه زیاد و  152240هکتار در طبقه بسیار زیاد فرسایشی و  857471). نتیجه نشان داد که  7شکل  (

   .بندي شده است هکتار در طبقه متوسط فرسایشی بازطبقه 242629برابر 

  
  بندي به روش پایگانی بازطبقه )7شکل                          پایگانی روش برآورد شدت فرسایش خاك با )6شکل 

  

  پایگانی در حوضه شادگان برآورد میزان فرسایش خاك به روش )6جدول 

  درصد مساحت  مساحت ( هکتار )  طبقات شدت فرسایش

  8/7  110965  بسیار کم

  9/2  41765  کم

  2/17  242629  متوسط

  8/10  152240  زیاد

  02/61  857471  بسیار زیاد

  

در محیط  1از دستور با استفاده از دو نقشه رستري ،بندي شده هاي بازطبقه دست آوردن میزان همپوشانی الیههبراي ب

 ). 8هم اندازي شده است( شکل  نرم افزار روي

                                                
1 - Combine 
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  پایگانی با دو روش اریفر و فرسایش خاكماتریس برآورد میزان ) 8شکل 

  

 63811 % برابر 87/4ضعیف در هردو مدل  بینی فرسایش خیلی ضعیف و نتایج ماتریس نشان داده است که پیش

 ،همچنین است.8/10هکتار معادل  141707بینی هر دو مدل در خصوص فرسایش متوسط  است. پیش 9063و  هکتار

% از کل منطقه را شامل شده  2/12هکتار  157383مدل برابر  در هردو زیاد و خیلی زیابینی نشان داد که فرسایش  پیش

بینی فرسایش خیلی  در پیش ،است دست آمدههب است. بررسی ضریب همبستگی پیرسون که با استفاده از نرم افزار آماري

حکایت از همبستگی بسیار قوي دو مدل ) را نشان داده است. این آماره =R2 96/0روش پایگانی و اریفر ( و زیاد باد

  از : است است و معادله رگرسیونی مدل عبارت

y = 0381/0 x + 6/1545 و R 2 = 9658/0  

 گیري نتیجه

تن در هکتار  8/2143سط یعنی متو ؛گذاري با استفاده از مدل اریفر در سطح حوضه توجه به مقدار برآورد شده نهشته با

گذاري در سطح حوضه شادگان زیاد و در برخی نواحی بحرانی و بسیار زیاد  نهشتهکه شدت  توان گفت در سال می

هاي  فرسایش بادي با استفاده از روش لذا لزوم توجه به مساله خاك با انجام مطالعات جامع آبخیزداري، مبارزه با است.

 و ها رخسارهژه درهاي حفاظت خاك وآبخیزداري در سطح حوضه و بوی پاشی و اجراي روش مالچبیولوژیک و 

واحدهاي کاري داراي شرایط بحرانی بسیار ضروري است. تجزیه و تحلیل خصوصیات شیمیایی خاك منطقه در محل 

درصد مواد آلی خاك و درصد  ،گیري شده مانند هدایت الکتریکی باق قابل قبولی بین عوامل اندازهنمونه برداري از انط
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ا استفاده از مدل پایگانی دارا بوده است. مناطق داراي درصد سنگریزه سطحی بندي انجام شده ب سنگریزه سطح با طبقه

و  آلی خاك کمتر (پیوستگی کلوئیدهاي خاك ) ها ) و درصد مواد کمتر و نسبت جذب سدیم بیشتر ( انفصال خاکدانه

شده از مدل پایگانی  گذاري در اولویت است. این موضوع با نقشه ارائه هدایت الکتریکی بیشتر از لحاظ میزان نهشته

 دهد که شرایط بحرانی در جلگه رسی و پالیاها بیشتر مشهود است. این منطقه باید در کامال منطبق است. نتایج نشان می

حفاظتی و آبخیزداري قرار بگیرد. تحلیل جداول متقاطع بین هردو روش نشان داد  ،هاي مطالعاتی اولویت اجراي برنامه

مشاهدات میدانی و  ،ست. همچنیند و زیاد همبستگی باالیی را دارازیارشدت فرسایش بسیا دو مدل در برآورد که هر

ست. مقایسه دو نقشه برآوردي نشان داد که در هردو مدل سطوح برآورد شده ر ماهواره اي تطابق خوبی را داراتصاوی

% از مساحت حوضه است. مقایسه  12,2گذاري زیاد و بسیار زیاد تقریبا معادل هم و برابر  حی با نهشتهمربوط به نوا

یی در دو روش ي نهاها نقشهاي حوضه با  جداول متقاطع و تجزیه شیمیایی خاك به همراه بررسی بصري تصویر ماهواره

قابل قبولی در برآورد  روش پایگانی همخوانی و دقت ،گذاري گویاي آن است. پراکنش فضایی نیز برآورد میزان نهشته

گذاري زیاد و بسیار زیاد در نقشه  نهشته توانهی از نواحی داراي توج ؛ زیرا بخش قابلاشته استگذاري د شدت نهشته

تواند موکد  معادله همبستگی نیز می گذاري زیاد است. نطبق بر نواحی موجود داراي نهشتهحاصل از این روش دقیقا م

هاي دیگري چون منطق فازي و شبکه  گردد از روش میپیشنهاد  گذاري باشد. ز این روش در برآورد میزان نهشتهاستفاده ا

  عصبی نیز در مطالعات آتی استفاده گردد.
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