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جواد درویشی خاتونی ،1سارا نری

میسا 2

 1دانشجوي دكتري و كارشناس سازمان زمين شناسي كشور
 2دانشجوي دكتري ،دانشگاه صنعتي اميركبير
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(جنوب استان تهران)

مجله علمی پژوهشهای کاربردی در علوم زمین (سال ذوم)

میزان فرسایش و رسوب در حوضه آبخیز شمال آراد

نام نویسنده مسئول:
جواد درویشی خاتونی

چکیده
رخداد و گسترش فرسايش خاك موجب تغييرات بارز در منظر زمين و پسرفت اراضي و
تخريب محيط زيست مي شود .به منظور شناسايي مهم ترين عوامل موثر در فرسايش اراضي
جهت معرفي راهبردهاي كالن براي پيشگيري و مهار فرسايش حوضه آبخيز آراد انتخاب شد.
هدف از اين مطالعه شناسايي مناطق حساس به فرسايش و انواع آن ،برآورد ميزان فرسايش
و شدت رسوبدهي حوضه آبخيز و شيوه هاي كنترل آن مي باشد .روش مورد مطالعه در اين
پژوهش ،برآورد ميزان فرسايش و رسوب زايي با استفاده از روش تجربي ام پسياك
( )1MPSIACمي باشد .نتايج حاصل از فرسايش تابعي از ارتفاع متوسط بارندگي و دماي
متوسط ساالنه هوا ،شيب و جهت اراضي ،سازندهاي زمين شناسي ،منابع اراضي ،نوع خاك و
ويژگي هاي مربوط به آن ،نوع و تيپ گياهي ،نحوه استفاده از اراضي و متوسط ساالنه ارتفاع
رواناب هاي سطحي مي باشد .اما در اين ميان شيب اراضي ،نوع سازند ،عمق خاك ،ميزان
امالح محلول و ميزان سديم قابل تبادل موجود در خاك ،بيشترين تاثير را در شكل گيري و
گسترش فرسايش دارند .بر اين اساس مناسب ترين راهبردهاي كالن جهت پيشگيري از
رخداد فرسايش و گسترش آن در منطقه مورد مطالعه و حوضه هاي آبخيز مشابه ،جلوگيري
از تمركز رواناب هاي سطحي همراه  ،اصالح كاربري اراضي و مديريت پوشش گياهي در
اراضي است.

کلمات کلیدی :فرسايش و رسوب ،كنترل و پيشگيري فرسايش ،روش ،MPSIAC
حوضه آراد

)- Modified Pacific Southwest Inter-Agency Committee (MPSIAC
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مقدمه
فرسايش عبارت از جابجايي مواد از نقطه اي به نقطه ديگر  ،پس از تخريب سنگ و يا خاك است ( احمدي .)1374 ،امروزه عقيده بر
آن است كه فرسايش خاك توسط آب يكي از عوامل مهم و اصلي تغيير منظر زمين ،تخريب منابع زيست محيطي و محدود كننده امكان
دست يابي به امنيت غذايي و آب در جهان مي باشد(مرتضايي .)1384 ،در دهه هاي اخير  ،مطالعات فرسايش خاك به علت پيامد هاي نا
مطلوب زيست محيطي و اقتصادي ،هدر رفت منابع خاك و اثرات سوء بر مديريت پايدار اراضي ،اهميت قابل توجهي پيدا كرده است
( .) Saedi,2005فرسايش تشديد شونده خاك توسط آب پديده اي است كه ديرينه اي به قدمت تاريخ كشاورزي در جهان دارد
( .)BSWMI.1974به طور كلي فرسايش يک پديده اجتناب ناپذير بوده كه نمي توان آن را كامالً از بين برد ،ولي فعاليت هاي انسان مي
تواند آن را تشديد نموده يا كاهش دهد .بايد در نظر داشت كه فرسايش نه تنها خود خاك را از بين برده و يا حاصل خيزي آن را كاهش مي
دهد ،بلكه با ايجاد رسوب مواد در آبراههها سبب انسداد و افزايش كم آبي ناشي از عدم تغذيه سفره هاي آب زير زميني مي شود .همچنين با
پر كردن مخازن سدها ظرفيت ذخيره آنها را كاهش مي دهد ،در نتيجه عمر مفيد آنها كم مي شود( رفاهي1378 ،؛ احمدي .)1374 ،براي
جلوگيري و كاهش اين آثار ،نياز به اقدامات حفاظت خاك ،آبخيزداري و كنترل رسوب مي باشد) .(Morgan,1995با توجه به موارد فوق
به منظور بررسي فرسايش و رسوب ،شناسايي مناطق حساس به فرسايش و همچنين شناسايي پتانسيل ها و به كارگيري شيوه ها و راه هاي
كنترل فرسايش و رسوب ،اين مطالعه در حوضه آبخيز آراد انجام شده است .حدود جغرافيائي منطقه مورد مطالعه در جنوب استان تهران از
محدوده شهرستان رباط كريم ،بين مختصات  51درجه و  12دقيقه و  30ثانيه تا  51درجه و  23دقيقه و  30ثانيه طول شرقي و  35درجه
و  20دقيقه تا  35درجه و  30دقيقه عرض شمالي قرار گرفته است .مساحت اين محدوده با توجه به مطالعات فيزيوگرافي حدود 12069
هكتار يا  120/69كيلومتر مربع مي باشد منطقه مورد مطالعه در جنوب شهرستان تهران واقع شده است و از غرب و شمال غرب به اتوبان
تهران -ق م و رودخانه كرج ،از جنوب به جاده آسفالته محمـدآباد ،از شرق و جنوب شرقي به خطالرأس كوه آراد و از شمال به جمال آباد،
كارخانه شركت سولفاتيک و روستاي عبدلآباد محدود ميشود .محدوده حوضه آبريز و واحداهاي هيدرولوژيكي آن در شكل  1نشان داده شده
است.

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه و نقشه محدوده حوضه آبریز شمال آراد و واحد های هیدرولوژیکی
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مواد و روش ها
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روش مورد مطالعه در اين پژوهش ،برآورد ميزان فرسايش و رسوب زايي با استفاده از روش تجربي ام پسياك ( )MPSIACمي باشد.
داده هاي مورد نياز در اين مطالعه شامل نقشه هاي توپوگرافي ،پوشش گياهي ،شيب اراضي با مقياس  ،1:50000تصاوير ماهواره اي Land
 ،Sat ETM 2002عكس هاي هوايي با مقياس  ،1:40000بازديدهاي صحرايي(سنجش شدت فرسايش،كنترل زمين شناسي سطحي،
وضعيت فعلي فرسايش و فرسايش رودخانه اي و حمل رسوب ) مي باشد .تمام محاسبات ،تخمين ها و تهيه نقشه هاي مرتبط با فرسايش و
رسوب زايي با استفاده از دانش سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي (نرم افزار  )Arc GISامكان پذير شده است .به منظور جلوگيري
از پيامدهاي منفي فرسايش خاك و توليد رسوب در حوضه هاي آبخيز ضرورت دارد تا مقدار رسوب و منبع آن مشخص شود( Fryrear,et
 .) al 1985جهت برآورد فرسايش و رسوب در حوضه آبخيز بجز مطالعات فاز شناسايي حوضه آبخيز تهران ،منطقه مورد مطالعه فاقد آمار و
اطالعات توجيهي است .لذا در چنين حوضههاي آبخيزي چارهاي جز توسل به روشهاي تجربي برآورد فرسايش و رسوب وجود ندارد .اساس
مدلهاي تجربي ،درنظر گرفتن تعدادي از عوامل مهم است كه در فرسايش خاك موثرند .روش پسياك ( )P.S.I.A.Cكه درسال 1968ميالدي
توسط كميته مديريت آب در آمريكا براي محاسبه شدت فرسايش خاك و توليد رسوب مناطق خشک و نيمه خشک غرب اياالت متحده امريكا
ارائه شد ) .(Clark,1999; Hadley,1984در سال  1352براي اولين بار در ايران در حوزة آبخيز سد دز به اجرا در آمد كه نسبت به ديگر
روشها از دقت بااليي برخوردار بود .در روش اوليه پسياك با استفاده از جدول ،ميزان امتياز عوامل مشخص ميشود ،ولي در روش اصالح شده
آن ) (MPSIACاز روابط رياضي استفاده ميشود .جانسون و گبهارت در سال  1982براساس پيشنهاد اصالحي در يكي از كنگرههاي علوم
فرسايش ،روش پسياك اصالح شده ) (MPSIACرا ارائه كردند .اين روش در مقايسه با ساير روشهاي تجربي موجود بيشترين عوامل مؤثر
در فرسايش خاك براي محاسبه ميزان فرسايش و توليد رسوب را در نظر گرفته است.
نتايج حاصل از بكارگيري مدل پسياك در بررسي توليد رسوب درحوضههاي آبخيز كشور نشان داده است كه اختالف بين رسوب
برآوردي از اين روش با ميزان مشاهدهاي كم است .از مزاياي اين روش اين است كه ارزيابي عوامل هفتگانه مؤثر در فرسايش خاك و ميزان
توليد رسوب بايد با ارزيابي دو عامل ( 9 ،8وضعيت فعلي فرسايش خاك) تطابق داشته باشد (رفاهي .)1375 ،بايد توجه داشت كه كاربرد اين
روش در سطوحي بين  33تا  17000هكتار مورد تاييد قرار گرفته است (قدوسي .)1386،از معايب اين روش ميتوان به لزوم ارزيابي صحيح
هر يک از عوامل و اولويت بندي كردن آنها از نظر موثر بودن در توليد رسوب اشاره كرد كه اين مهم نيز با بكارگيري تجربه علمي و عملي
فراوان در زمينه شناخت عوامل موثر در فرسايش خاك و رسوب زايي قابل رفع است .يعني اينكه در صورت بكار بردن امتياز صحيح هر عامل
اين مشكل نيز برطرف خواهد شد .در اين روش  9عامل براي محاسبه و برآورد فرسايش در نظر گرفته مي شود (جدول .)1
در روش پسياك برآورد رسوب از رابطه زير انجام ميشود(احمدي1374،؛ .)Clark,1999
Qs= 38.77 e 0.0353 R

رابطه :1

 = Qsتوليد رسوب ساليانه در واحد سطح (متر مكعب در كيلومتر مربع در سال) = e ،لگاريتم پايه نپرين ()2/71828
 =Rضريب نهايي (مجموع اعداد فاكتورهاي نهگانه) ،رابطه فوق با درجه همبستگي  r=0/9964از نظر آماري در سطح يک درصد معني
دار است.
به داليل زير اين روش براي برآورد ميزان فرسايش و رسوب در منطقه مورد مطالعه انتخاب شد:
 در اين روش ارزيابي فرسايش خاك و توليد رسوب بصورت كيفي و كمي قابل بيان است
 بيشترين عوامل موثر در فرسايش و رسوب زايي در محاسبات منظور ميشود
 نياز به محاسبات خاص هيدرولوژيكي ندارد

 عموميت كاربردي آن و تجربيات قابل توجهي در كاربرد اين روش در كشور وجود دارد.
 امكان بررسي انواع مختلف فرسايش در حوضه آبخيز وجود دارد
 امكان تهيه نقشه فرسايش خاك نسبتاً دقيق ميسر است
 براي مناطق خشک و نيمه خشک طراحي شده است

 ميزان كاهش فرسايش خاك و رسوب توليدي با كاربرد روش هاي مناسب كنترل فرسايش و حفاظت خاك قابل پيش بيني است.
 وضعيت فعلي فرسايش خاك يا واقعيت عيني موجود در مورد فرسايش و رسوب را در حوضه آبخيز مورد ارزيابي قرار ميدهد.
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جدول -)1فاکتور های پسیاك ،نمرات ،معادله ها )(Safamanesh et al., 2006

فاکتور پسیاك
زمين شناسي سطحي
خاك
آب و هوا
رواناب
پستي و بلندي
پوشش زمين
استفاده از زمين
فرسايش سطحي
فرسايش رودخانهاي

توضیحات مربوط به فاکتور پسیاك
 .Y1شاخص فرسايش زمين شناسي سطحي
 .Y2حساسيت خاك به فرسايش
 . Y3ميزان بارندگي  6ساعته با دوره بازگشت دوساله
( .Y4حجم هرز آب ساالنه × +0/03دبي پيک ساالنه به مترمكعب
بر ثانيه در كيلومتر مربع×)50
 .Y5شيب متوسط بر حسب درصد
 .Y6درصد زمين لخت
 .Y7درصد تاج پوشش
 . Y8وضعيت سطح خاك و فرسايش با استفاده از روش B.L.M
 . Y9عامل فرسايش خندقي

نمرات

معادله

0 -10
0 -10
0 -10

Y1=X1
Y2=16.67 X2
Y3= 0.2 X3

0 -10

Y4= 0.2(0.03
)R+50 Qp

0 -20
 +10تا -10
 +10تا -10
0 -25
0 -25

Y5= 0.33 X5
Y6= 0.2 X6
Y7= 20-0.2 Pc
Y8= 0.25 X8
Y9= 1.67 X9

بحث
بر اساس بررسي هاي صحرايي و برآورد ميزان فرسايش منطقه با اعتقاد به اين اصل كه پايه رسوب توليدي حوضه بر فرسايش استوار
است ،عوامل موثر بر ميزان رسوب دهي منطقه آراد را ميتوان به شرح زير بيان كرد:
 -1فرسايش طبيعي حاصل از عوامل فيزيكي حوضه :شامل وسعت حوضه ،نحوه انتقال مواد رسوبي ،حساسيت سنگ و خاك به
فرسايش ،توپوگرافي منطقه ،شيب و خصوصيات فيزيكي ديگر .سه عامل شيب ،جهت و ارتفاع اراضي از سطح دريا مهمترين
عوامل تاثير گذار بر شكل گيري و گسترش فرسايش در اراضي هستند (احمدي 1374،؛ خليلي1376،؛ شهريور1376 ،؛ عيسايي،
1384؛ قدوسي1373 ،؛ كريمي.)1377 ،
 -2فرسايش حاصل از خصوصيات هوا و اقليم مثل تغييرات شديد درجه حرارت ،نوع و مقدار بارش در زمان كوتاه (رگبارها) ،شدت
سيالب و تراكم آبراهه و خصوصياتي از اين قبيل.
 -3فرسايش ناشي از عمليات غلط زراعي (فرسايش تشديد شونده) مانند شخم در جهت شيب ،تخريب مراتع ،تراس هاي بدون
پوشش گياهي ،چراي بي رويه دام از مراتع و غيره
 -4فرسايش ژئولوژيكي يا زمين شناسي مانند نوع تشكيالت زمين شناسي منطقه (شكل .)2

شکل  -2مقطع زمین شناسی که در امتداد شمال شرق-جنوب غرب از محدوده حوضه آراد

در نهايت هر چه رسوبگذ اري در حوضه بيشتر باشد ،فرسايش كمتر خواهد بود .عوامل فوق با يكديگر و بعضاً بطور جداگانه موجب
كاهش فرسايش در حوضه مي گردد .با توجه به عوامل فوق و عدم دسترسي به اطالعات از مقدار و ميزان فرسايش سطحي به ويژه بار معلق
دستيابي به مقدار فرسايش واقعي براي كارشناس مشكل است .البته ميتوان بر حسب مساحت حوضه و بافت خاك با استفاده از گراف هايي
نسبت تحويل رسوب و فرسايش را محاسبه كرد .اشكال فرسايش منطقه با استفاده از عكس هاي هوايي با مقياس  1:40000و بازديدهاي
صحرايي تعيين شد كه عبارتند از :فرسايش قطره باراني يا پاشماني ( -)Splash erosionفرسايش ورقه اي يا سطحي ( Sheet or Surface
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 -)Erosionفرسايش شياري ( -)Rill erosionفرسايش خندقي( -)Gully erosionفرسايش كناري يا رودخانهاي( Stream bank
 -)erosionتخريب مكانيكي توسط اراضي زراعي و تاسيسات.

طبقهبندی فرسایش خاك در منطقه بر اساس انواع فرسایش قابل مشاهده
عوامل فرسايشي از نظر طبيعي عبارتند از فرسايش آبي ،بادي و يخچال كه هر عامل در منطقه خاصي عمل ميكند .در منطقه مورد
مطالعه فرسايش آبي و تا حدي فرسايش بادي مشاهده مي شود .فرسايش آبي از دو ديدگاه قابل بررسي است؛ يكي اينكه ابتدا قطرات باران با
انرژي پتانسيل خود خاكدانه ها و ذرات خاك را متالشي نموده و در مرحله دوم آب اين ذرات را در سطح زمين با خود حمل نموده و به مناطق
پايين دست منتقل مي كند .ابتدا آبها به صورت جويچه هاي كوچكي است كه از به هم پيوستن آنها جويها و خندق ها ايجاد مي شود .اگر
ارتفاع آب جاري شده زيادتر باشد ،فرسايش شديدتر به ويژه در شيب ها افزايش يافته و جلوه مي نمايد.

تعیین فرسایش و تولید رسوب حاصل از انواع فرسایشهای آبی
طراحي مدل بر اساس تعيين عوامل عمده و ضروري در ارتباط با فرسايش و هدررفت خاك است كه بر اساس مشاهدات صحرايي،
اندازهگيري ،آزمايش و تحليل آماري بهدست ميآيد .با افزايش قدرت محاسبات توسط رايانهها ،مدلها گسترش زيادي يافتند ،بنابراين تنها
يک مدل براي حل مسائل متفاوت كافي نيست .بسياري از مدلها در شرايط خاصي توليد شدند و بهطور مستقيم و بدون اصالح نميتوانند
ب راي مناطق ديگر مورد استفاد قرار گيرد .بر اساس نتايج حاصل از ساير بخشهاي مطالعاتي و مشاهدات صحرائي و با استفاده از سيستم GIS
و بررسي فاكتورهاي  9گانه روش تجربي  ،MPSIACتوليد رسوب به تفكيک تيپهاي فرسايشي به شرح ذيل است:
 -1سنگشناسي (صفرتا ده)  :نوع سنگ ،خرد شدگي ،هوازدگي و سستي آن درنظر گرفته ميشود.
-2خاك (صفرتا ده) :بافت ،كلوخهشدن ،شوري و قليائيت ،مواد آلي ،درصد ذرات درشت و ساختمان خاك در نظرگرفته ميشود.
 -3آ ب و هوا (صفر تا ده) :تواتر رگبارها ،شدت ،مدت بارندگي ،ذوب و انجماد برف درنظر گرفته ميشود.
 -4ر واناب (صفرتا ده) :حجم آبدهي در واحد سطح ،شدت طغيان در واحد سطح و گروه هيدرولوژيكي خاك درنظر گرفته ميشود.
 -5پستي و بلندي (صفر تا بيست) :شيب مناطق باالدست ،پستي و بلندي ،توسعه آبرفتها و دشتهاي سيالبي درنظر گرفته ميشود.
 -6پوشش زمين (منفي ده تا مثبت ده) :پوشش گياهي ،پوشش سنگي ،وضعيت درختها و درختچهها درنظر گرفته ميشود.
-7استفاده از ز مين (منفي ده تا مثبت ده) :درصد اراضي زراعي ،نحوه چراي دام ،وضعيت جادهها و شدت بهرهبرداري از محصوالت
جنگلي درنظر گرفته ميشود.
 -8وضعيت فعلي فرسايش در سطح حوضه آبخيز (صفر تا بيست و پنج) :شدت فرسايش شياري و خندقي ،چگونگي توزيع انواع فرسايش
سطحي ،فرسايش لغزشي و حركتهاي تودهاي درنظرگرفته ميشود.
 -9فرسايش رودخانهاي و حمل رسوب (صفر تا بيست و پنج) :فرسايش در كنارهها و بستر ،فرسايش باالرونده ،عمق جريان ،شيب
هيدروليكي و پوشش گياهي درنظرگرفته ميشود.
عمدتاً بايد تشخيص داد چه عاملي از بين  9عامل ذكر شده بيشترين تاثير را در توليد رسوب دارد و ترتيب اهميت آنها چگونه است،
زيرا تشخيص موثرترين عوامل در صحت و دقت مطالعات و ارزيابي آن تاثير زيادي دارد .همچنين با توجه به مهمترين عامل ميتوان نوع روش
كنترل فرسايش را مشخص كرد .در منطقه مورد مطالعه عامل وضعيت فعلي فرسايش در سطح حوضه آبخيز(فرسايش سطحي) بيشترين تاثير
را در شدت رسوبدهي و عامل استفاده از زمين كم ترين تاثير را دارد.

میزان فرسایش و رسوب
پس از بررسي عوامل نهگانه روش  MPSIACميزان رسوبدهي براي هر زيرحوضه مشخص شد .از مجموع اين عوامل در هر واحد
هيدرولوژيک ،عدد رسوبدهي  Rبدست مي آيد كه با توجه به آن عدد ،ميزان فرسايش كيفي در هر واحد هيدرولوژيک مشخص شده است.
پس از تعيين درجه رسوبدهي ( )Rبا استف اده از رابطه زير ميزان رسوب ويژه برحسب متر مكعب بر كيلومتر مربع در سال محاسبه شد(جدول
 3و شكل :)4

Qs  38.77 e 0.0353R
 : QSميزان رسوب ويژه بر حسب متر مكعب بر كيلومتر مربع در سال
 :Rدرجه رسوبدهي هر واحد هيدرولوژيک :e ،لگاريتم پايه نپرين ()2/71828
ميزان رسوب توليدي ساالنه و كالس فرسايش خاك در روش  PSIACدر جدول  2آمده است.
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جدول  -2تعیین میزان رسوب تولیدی ساالنه و کالس فرسایش خاك در روش ( PSIACرفاهی)1375 ،

توليد رسوب ساالنه ()Qs

كالس رسوبدهي و
فرسايش

شدت رسوبدهي

مترمكعب در
كيلومتر مربع

ايكرفوت در
مايل مربع

V
IV
III
II
I

خيلي زياد
زياد
متوسط
كم
خيلي كم

> 1429
476 -1429
238 – 476
95 – 238
< 95

>3
3-1
0/5 -1
0/0-2/5
< 0/2

نمرات نشاندهنده شدت
رسوبدهي R
≤100
75 -100
50 - 75
25 – 50
0 -25

به منظور محاسبه رسوب ويژه با توجه به اينكه وزن مخصوص رسوبات بين  1/1تا  1/5گرم بر سانتيمتر مكعب بسته به بافت ،درصد
مواد آلي و ساير خصوصيات در هر واحد كاري متفاوت ميباشد ،بنابراين وزن مخصوص رسوبات به طور متوسط  1/3گرم بر سانتي متر مكعب
انتخاب شد و با استفاده از آن ميزان توليد رسوب ويژه بر حسب تن در هكتار محاسبه گرديد.
جدول  -3محاسبه میزان رسوب واحدهای هیدرولوژیک حوزه آبخیز شمال آراد

واحد
هيدرولوژيک

مساحت
()Km2

درجه
رسوبدهي
()R

كالس
رسوبدهي و
فرسايش

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2/68
1/14
1/49
3/00
0/97
2/29
1/34
0/79
1/93
1/32
1/71
3/05

31/48
41/81
42/51
37/51
36/98
38/99
43/78
38/35
36/91
32/19
31/14
38/22

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

رسوب كل
رسوب ويژه
رسوب ويژه
2
()Ton/year( )Ton/km /year( )M3/km2/year
117/79
169/64
173/86
145/70
143/03
153/54
181/83
150/09
142/66
120/79
116/36
149/43

153/13
220/53
226/02
189/42
185/93
199/60
236/38
195/12
185/46
157/03
151/27
194/26

شکل -4مقایسه رسوب ویژه در واحدهای هیدرولوژیک حوضه آبخیز شمال آراد

6

410/38
251/41
336/77
568/25
180/36
457/09
316/75
154/15
357/93
207/28
258/68
592/50
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فرسایش ویژه
براي برآورد فرساي ش ويژه از رابطه همبستگي ارائه شده بين درجه رسوبدهي و ميزان رسوب توليدي استفاده شد .براي ارزيابي تقريبي
رسوب خروجي از حوضههاي آبخيز ميتوان از نموداري كه نسبت تحويل رسوب ( )SDRرا بر حسب مساحت حوضه و بافت خاك نشان
ميدهد ،استفاده كرد .ميزان تقريبي رسوب در هر خروجي از رابطه زير نيز محاسبه شد.
Q

𝑆𝐷𝑅: T s

رابطه: 2

e

كه در آن : QS :رسوب ويژه و Te

 :فرسايش ويژه است .با استفاده از رابطه ضريب رسوبدهي زير نيز ميتوان به اين نسبت دست يافت.

log SDR  1.8768  0.14191 log 10 A

رابطه :3

در اين رابطه  :Aمساحت حوضه بر حسب مايل مربع ميباشد .هر مايل مربع تقريبا  2/59كيلومتر مربع است .بر اين اساس ضريب
رسوبدهي واحدهاي هيدرولوژيكي منطقه مورد مطالعه محاسبه شد(جدول .) 4
جدول  -4محاسبه میزان فرسایش ویژه و ضریب رسوبدهی واحدهای هیدرولوژیک حوضه آبخیز شمال آراد

واحد هیدرولوژيک
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

مساحت
)(Mi2
1/03
0/44
0/58
1/16
0/38
0/88
0/52
0/30
0/74
0/51
0/66
1/18

SDR
0/54
0/61
0/59
0/53
0/62
0/55
0/6
0/64
0/57
0/60
0/58
0/53

كالس
فرسايش

فرسايش ويژه
()M3/km2/year
218/13
278/1
294/68
274/90
230/70
279/16
303/05
234/51
250/28
201/32
200/62
281/94

فرسايش ويژه
()Ton/km2/year
283/57
361/52
383/08
357/4
299/88
362/9
393/97
304/88
325/37
261/72
260/81
366/53

شکل  -)5مقایسه فرسایش ویژه در واحدهای هیدرولوژیک حوضه آبخیز شمال آراد
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فرسايش كل
()Ton/year
759/96
411/63
580/78
1072/2
290/88
831/04
527/91
240/85
627/96
345/47
448/59
1117/91
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نوع ديگر فرسايش موجود در اين حوضه آبخيز فرسايش بادي مي باشد .در منطقه مورد مطالعه تا حدي فرسايش بادي مشاهده مي
شود .فرسايش بادي از يكي از مهم ترين عوامل تخريب و هدر رفتن خاك در مناطق خشک و نيمه خشک به شمار مي رود ( Troeh et al.,
( ،)1980رفاهي .) 1375 ،مهم ترين عواملي كه در ميزان انتقال مواد فرسايش يافته بادي نقش عمده اي دارند ،شامل سرعت باد ،خصوصيات
ذرات ،رطوبت سطحي خاك ،پوشش گياهي ،ناهمواري هاي سطح زمين و وجود امالح در خاك است(كريم زاده( ،)1381 ،ميرقانعي اردكاني،
( ،)1381رفاهي .)1375 ،نتايج بدست آمده از مطالعات تونل بادي انجام شده توسط فريرز نشان داد كه  20تا  50درصد پوشش بقاياي گياهي،
شدت فرسايش را نسبت به خاك صاف و لخت به ترتيت  57و  95درصد كاهش مي دهد( .)Fryrear et al., 1985مقدار بقاياي گياهي
مورد نياز براي حفاظت خاك بستگي به نوع و مقدار بقاياي گياهي ،فرسايش و خطر تخريب آن دارد (رفاهي.(Fryrear et ( ،)1375 ،
al., 1985نقش رطوبت خاك در اثر نيروي چسبندگي ناشي از پوسته نازك آب بين ذرات مي باشد( .)Chepil, W, 1956خاك هاي داراي
شوري بيشتر ،فرسايش پذيري كمتري نسبت به خاك هاي غير شور از خود نشان مي دهد(.)Lyles et al., 1971

کنترل فرسایش و حفاظت خاك در منطقه آراد
هدف از عمليات حفاظتي آن است كه ميزان تلفات خاك از حد معيني پايين تر نگه داشته شود .به لحاظ نظري اين حد برابر سرعت
طبيعي توليد خاك است .به عبارت ديگر عمليات حفاظت خاك بايد شرايطي را ايجاد كند كه در آن سرعت تشكيل خاك و سرعت فرسايش
برابر باشد .استراتژي هاي حفاظت خاك در منطقه آراد بايد در جهت اهداف زير بكار گرفته شود:
 .1محافظت خاك در مقابل اثر تخريبي قطرات باران
 .2افزايش ظرفيت نفوذ آب در خاك به منظور كاهش رواناب
 .3بهبود بخشيدن به پايداري خاك دانه ها
 .4افزايش زبري سطح خاك به منظور كاهش سرعت آب يا باد
براي رسيدن به اهداف فوق معموالً از روشهاي مكانيكي و غيرمكانيكي استفاده ميشود .اقدامات مكانيكي شامل عملياتي مانند
تراسبندي ،ايجاد آبراهه هاي انحرافي ،احداث بندها و روشهاي غيرمكانيكي شامل عملياتي مانند استفاده صحيح از اراضي ،دادن كود مناسب،
شخم مناسب و تناوب زراعي است .به عبارت ديگر حفاظت مكانيكي نوعي مبارزه مستقيم با فرسايش است و آن در حالتي است كه خاك
ياراي مقاومت در برابر فرسايش را ندارد و بايد با انجام عملياتي فرسايش را محدود ساخت .اقدامات غيرمكانيكي نوعي مبارزه غيرمستقيم با
فرسايش است و عبارت از پيشگيري از فرسايش با انجام يكسري عمليات مديريت صحيح .حفاظت غيرمكانيكي (مبارزه بيولوژيک) و مكانيكي
نميتوانند جايگزين يكديگر باشند ،بلكه مكمل يكديگرند.

 -1روشهای غیرمکانیکی
 -1-1استفاده صحیح از زمین :برنامه ريزي جهت استفاده صحيح از زمين بايد متناسب با استعداد زمين باشد .نوع بهره برداري از
زمين و فرسايش خاك رابطه نزديكي با يكد يگر دارند .در صورتي كه از زمين استفاده نامعقول به عمل آيد ،ميزان فرسايش به شدت افزايش
مييابد .با توجه به اينكه اراضي موجود در منطقه آراد از لحاظ حاصلخيزي فقير بوده و در بعضي قسمتها تپهماهوري هستند ،بنابراين كاربري
كشاورزي مناسب اين منطقه نيست و اگر اين اراضي بدون توجه به استعداد آنها مورد بهرهبرداري قرار گيرند ،بتدريج فرسوده شده و اگر اين
امر ادامه يابد ،زمين بالاستفاده مي ماند .مي توان با مديريت صحيح در اراضي كشاورزي و مرتعي منطقه و در نظر گرفتن تناسب اراضي به
منظور واگذاري زمين براي احداث تاسيسات و كارخانجات در كاهش فرسايش خاك گام موثري برداشت.
 -1-2مدیریت پوشش گیاهی :پوشش گياهي سطح خاك نقش موثري در كنترل فرسايش دارد .يک زمين حتي در شيب تند و با
باران هاي شديد اگر پوشش خوبي داشته باشد ،در برابر فرسايش مقاومت ميكند .در منطقه مورد مطالعه در قسمتهايي از اراضي به جنگل
كاري با گونههاي كاج و آتريپلكس اقدام شده است كه ميتوان با مديريت مناسب نسبت به بهبود و نگهداري آنها اقدام كرد .به منظور كنترل
فرسايش بايستي شايستگي مراتع براي چراي دام منطقه مد نظر قرار گرفته و از چراي دام در اراضي تپهماهوري و توده سنگي منطقه كه از
لحاظ چراي دام تناسب ندارند ،خودداري شود .سطح خاك منطقه داراي درصد قابل توجهي سنگ و سنگريزه مي باشد كه به عنوان پوششي
خاك را در مقابل عوامل فرساينده باران حفظ مي كنند و در اين گونه اراضي با توجه محدوديت اقليم و عمق خاك امكان استقرار پوشش
گياهي و جود ندارد ،بنابراين با توجه به موارد مذكور عمليات اصالحي بيولوژيک در اين مناطق پيشنهاد نمي شود (شكل.)5
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شکل  -)5سطح خاك منطقه دارای درصد قابل توجهی سنگ و سنگریزه

 -2روشهای مکانیکی
به منظور كنترل رواناب و كاهش شدت فرسايش با توجه به شرايط منطقه ،برنامههاي مختلفي براي آبراههها و اراضي مرتعي پيشنهاد
ميشود .سازههاي پيشنهادي كه در آبراههها ايجاد ميشوند شامل بندهاي خشكهچين در آبراهههاي درجه يک ،بندهاي سنگ و مالت و
گابيوني است كه بعد از بررسيهاي الزم در مناطق مناسب حوضه آبخيز به اجرا در خواهند آمد .همچنين در اراضي مرتعي منطقه نيز برنامه
كنتور فارو توام با بوتهكاري و همچنين ايجاد چالههاي فلسي و بوتهكاري پيشنهاد ميشود .به منظور جلوگيري از ايجاد مشكالت احتمالي
براي تاسيسات دامداري و كارخانجات موجود در منطقه پيشنهاد مي شود ،در اراضي باالدست كه داراي شيب زياد هستند و پتانسيل توليد
هرزآب را دارند ،در مكان مناسبي در اطراف اين تاسيسات بند خاكي احداث شود .پس بطور كلي بدليل بارندگي كم ،پراكندگي بارش ،وضعيت
فيزيوگرافي منطقه و وجود پوشش سنگ و سنگريزه در اكثر مناطق محدوده طرح مشكل حادي از لحاظ فرسايش خاك و توليد رسوب وجود
ندارد كه نياز به صرف هزينههاي زياد به منظور احداث سازههاي كنترلي باشد.
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نتیجه گیری
بيشترين درجه رسوب دهي مربوط به واحد  7مي باشد كه به ميزان  43/78مي باشد و كمترين ميزان مر بوط به واحد  11با ميزان
 31/14مي باشد .بيشترين ميزان فرسايش در واحد هيدرولوژيكي  12با توجه به وسعت زياد واحد با ميزان فرسايش كل  1117/91تن در
سال و كمترين ميزان مربوط به واحد هيدرولوژيكي  8با  240/85تن در سال مي باشد .همچنين بيشترين ميزان فرسايش ويژه در منطقه
مربوط به واحد  7با ميزان  393/97تن در كيلومتر مربع درسال و كمترين ميزان واحد  11با  260/81تن در كيلومتر مربع در سال مي باشد.
اشكال فرسايش هاي در منطقه آراد شامل فرسايش قطره باراني يا پاشماني ،ورقه اي يا سطحي ،شياري ،خندقي  ،كناري يا رودخانهاي،
تخريب مكانيكي ،اراضي زراعي و تاسيسات مي باشند .فرسايش دو علت اساسي بنام طبيعي و تشديد كننده دارد .در حوضه شمال آراد هر دو
عامل طبيعي و تشديد كننده تواماً باعث بروز انواع فرسايش در حوضه شده اند كه عوامل طبيعي خود به چهار گروه :عامل پستي و بلندي
(توپوگرافي) ،عامل آب و هوايي (اقليم) ،عامل زمين ،خاك و عامل پوشش گياهي زمين دسته بندي شدهاند .عوامل تشديد كننده انساني نيز
شامل موارد زير است :عامل فعاليت هاي زراعي ،عامل چراي دام در مرتع ،عامل بهره برداري از معادن و واگذاري اراضي به منظور احداث
كارخانجات ،مجتمع دامداري ،پروژه هاي جنگل كاري .جهت كنترل فرسايش و حفاظت خاك در منطقه آراد ،محافظت خاك در مقابل اثر
تخريبي قطرات باران ،افزايش ظرفيت نفوذ آب در خاك به منظور كاهش رواناب ،بهبود بخشيدن به پايداري خاك دانه ها ،افزايش زبري سطح
خاك به منظور كاهش سرعت آب يا باد پيشنهاد مي شود.
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