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و  MPSIACدر مراتع حوزه آبخيز علی آباد هنام با استفاده از روش  حساسيت خاک به فرسايش سازیمدل

GIS ( مطالعه موردی)استان لرستان، شهرستان سلسله 
 ، دانشجوی دکتری تخصصی علوم مرتع، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان*الهه کرمی

 کارشناس ارشد باستانشناسی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریعلی جوانمرد، 

 

 

 چکیده

ن شد بنابرایبامی فرسایش خاک در مراتع از جمله عوامل مهم و تأثیر گذار در کاهش شایستگی تولید و محدود کننده چرا

، فرسایش ز آنجا کهاام برد. ر در منابع طبیعی نیکی از مهمترین عوامل دستیابی به توسعه پایداتوان بعنوان می را ایش خاکسفر

مام بتواند ت دارد کهناي وجود کنند، هیچ مدل سادهحاصل اثرات متقابل چندین عامل است که در طول زمان و مکان تغییر می

 روشز استفاده ا با زیابیآباد براي اربا توجه به موارد فوق منطقه علیفاکتورهاي نسبی را مورد بررسی قرار دهد بنابراین 

مورد  ستامناطق خشك و نیمه خشك ارائه شده  براي محاسبه شدت فرسایش خاک و تولید رسوب درکه  (MPSIAC)پسیاک

میزان شدت فرسایش ، GISحیط هاي اطالعاتی به مو ورود الیهگانه پسیاک  9بررسی قرار گرفت. پس از بررسی عوامل 

یج حاصله نتاگی حساسیت خاک به فرسایش تعیین گردید. گردید و طبقات شایست هاي گیاهی حوزه مورد مطالعه محاسبهتیپ

باشد، کتار میه 4/4856از طبقات شایستگی حساسیت خاک به فرسایش نشان داد که از کل سطح اراضی مرتعی  منطقه که 

رصد در د 89/23دل هکتار معا 95/1159( و  S2درصد در کالس شایستگی متوسط ) 11/76هکتار معادل  45/3696حدود 

ل کاهش دهنده درجه مهمترین عواماز . ( قرار نگرفتN( و هیچ قسمتی از مراتع در کالس شایستگی )S3کالس شایستگی زیاد )

ک به نگ و خاتوان به عواملی چون حساسیت سشایستگی مراتع حوضه مورد مطالعه از لحاظ حساسیت خاک به فرسایش می

و نیز  راضی دارداا و شیب ي مستقیمی با فاصله از روستي استفاده از زمین که رابطهامل نحوهفرسایش و در درجه دوم اهمیت ع

ر بین دییر کند. واند تغتهاي موجود در منطقه اشاره کرد که هر یك از این عوامل در تیپهاي مختلف متفاوت است و میفرسایش

هاي ، فرسایشبه فرسایش، توپوگرافی، کاربري اراضی گانه روش پسیاک به ترتیب اهمیت، حساسیت سنگ و خاک 9عوامل 

د. و باشنر میرخوردابموجود در منطقه و پوشش گیاهی، از مهمترین عوامل و زمین شناسی، اقلیم و رواناب از اهمیت کمتري 

 مدل فرسایش خاک مهمترین بخش از زیر مدل نهایی شایستگی چراي گوسفند در منطقه مورد مطالعه بود.

 فرسایش خاک ،MPSIAC، GISشایستگی،  لیدی:کلمات ک
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 مقدمه

ه ا آن مواجوي زمین بیکی از مشکالتی که بشر از آغاز زراعت بر رمنابع طبیعی هر کشور است. ارکان ترین خاک یکی از مهم

ا خاک ببط لوم مرتعهاي اصلی دانشمندان کنترل فرسایش خاک همیشه یکی از دغدغهو  باشدها میبوده، فرسایش سریع خاک

شود می حدي زیادبتخریبی آن  شود، ولی با گذشت زمان اهمیتفرسایش خاک، با اینکه در آغاز کمتر احساس می بوده است.

تیمتر از سطح سان 30که ممکن است پس از چندین سال مثال در دوره یك نسل که سی سال فرض شود، خاکی به عمق حدود 

 د و جبرانارات زیاگردد و از این راه خسمی مراتعفقیر شدن خاک و متروک شدن  زمین معدوم گردد. فرسایش نه تنها سبب

ي فراوانی هایز زیاننها ي آنها، مخازن سدها، بنادر و کاهش ظرفیت آبگیرگذارد، با رسوب مواد در آبراههناپذیري را به جا می

ر مناطق ددر امر چراي دام  .کم اهمیت شمرد حفاظت و حراست خاک را کوچك و گردد. بنابراین نباید مسالهرا سبب می

یی که خاک هاامنهتواند باعث محدودیت چرا شود. بدین معنی در دشیبدار، موضوع پایداري خاک بیشتر از توپوگرافی می

اده کرد فد نیز استبتا زیاهاي نستوان از شیبمقاومت خوبی در مقابل راهپیمایی دام و همچنن در مقابل فرسایش داشته باشد می

 (. 1377، )مقدم ولی برعکس در مواردي که خاک ناپایدار باشد موضوع شیب اهمیت بیشتري در شایستگی مرتع خواهد داشت

باشد جبران خاک فرسایش یافته، براي طبیعت بویژه در مناطق خشك که شرایط براي تشکیل خاک بسیار نامساعد می

تی که از نظر فرسایش بین نقاط خشك و مرطوب وجود دارد ، پوشش گیاهی علت عمده اختالفا .بسیار دشوار و طوالنی است

به منظور بررسی وضعیت فرسایش در منطقه با استفاده . مایدناي در حفظ خاک ایفا میزیاد در نقاط مرطوب است که نقش عمده

، پستی و بلندي، پوشش آبشناسی، آب و هوا، وضعیت روانشناسی، خاکشامل زمین MPSIACاز عوامل نه گانه روش 

حساسیت خاک به فرسایش  اي مدلگیاهی، نحوه استفاده از اراضی، وضعیت فرسایش در منطقه و در نهایت فرسایش رودخانه

هاي گیاهی تیپ درهاي اطالعاتی بندي هر یك از الیهسازي و کالس، رقومیGISهاي اطالعاتی به از طریق وارد نمودن الیه

نطقه مورد بررسی قرار گرفته و عوامل غالب تر و مؤثرتر در فرسایش و عوامل محدود کننده و افزایش دهنده شناسایی شده در م

کارشناسان مختلف در . شایستگی بر اساس روش فائو و میزان تأثیر هر عامل در فرسایش حوزه آبخیز علی آباد تعیین گردد

هاي شدت فرسایش به اطالعات در زمینه ارزیابی و تهیه نقشه تعیین مدل حساسیت خاک به فرسایش به دلیل فقدان آمار و

هاي تجربی مورد استفاده، کاربرد دو مدل صورت کیفی و کمی، مجبور به استفاده از مدلهاي تجربی هستند. از بین مدل

MPSIAC  وEPM رسایش حاصل . از آنجا که، ف(2001و داروسین و کینگ،  2003ست)لوفافا و همکاران، بیشتر مورد توجه ا

اي وجود ندارد که بتواند تمام فاکتورهاي کنند، هیچ مدل سادهاثرات متقابل چندین عامل است که در طول زمان و مکان تغییر می

(، براي تهیه 1385( و رفاهی )1385ارزانی و همکاران )(، 1386امیري )(. 1379نسبی را مورد بررسی قرار دهد)محتشم نیا، 

استفاده کردند و اظهار داشتند که در این  MPSIACفرسایش جهت تعیین شایستگی چراي مراتع از مدل مدل حساسیت خاک به 
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شود، براي برآورد فرسایش و مدل تجربی به دلیل اینکه بیشترین عامل موثر در فرسایش خاک و تولید رسوب در نظر گرفته می

در تهیه مدل حساسیت خاک به فرسایش،  MPSIAC از مدلهمانطور که بیان گردید، در زمینه استفاده  رسوب مناسب است.

به دلیل افزایش دقت کار و مقایسه از هر دو   MPSIACمطالعات زیادي صورت گرفته است. بنابراین در این تحقیق از مدل 

در  EPM( در بررسی فرسایش خاک با استفاده از ریخت شناسی زمین و مدل 2006ملکی و همکاران )روش استفاده گردید. 

 %27حدود  EPMباشد و مدل می EPMمنطقه آب پخشان طالقان به این نتیجه رسیدند که مدل ریخت شناسی زمین بهتر از مدل 

کند. در مدل ریخت شناسی رسوب را بیشتر نسبت به میزان رسوب مشاهده شده برآورد می %16و مدل ریخت شناسی زمین 

( و همکاران به 1388امیري ). باشدپوشش گیاهی و نوع خاک مورد نظر میزمین چند عامل از جمله اشکال فرسایش، شیب، 

براي ارزیابی فرسایش خاک در تعیین شایستگی مرتع با استفاده از سامانه اطالعات  EPMو  PSIACکارایی مدل اصالح شده 

که در مدل اصالح اصل نشان داد ایج حکند. تحقیق ایشان در حوزه آبخیز قره آقاچ صورت گرفته و نتاشاره می GISجغرافیایی 

باشد بنابراین فرسایش نه عامل موثر در تعیین حساسیت خاک از عوامل موثر در تعیین شایستگی مرتع می PSIACشده 

احمدي و  تر است و نتیجه به دست آمده با مشاهدات صحرایی مطابقت دارد.واقعی PSIACبرآوردي توسط مدل اصالح شده 

به این نتیجه رسیدند در  EPMو  PSIACین رسوب حوزه آبخیز ده نمك را با استفاده از دو مدل  ( در تخم1390محمدي )

باشند بنابراین با هاي یاد شده دو مدل داراي نتایج مشابه و تا حدودي نزدیك بهم میتخمین میزان رسوب با استفاده از مدل

 شود.یزان رسوبدهی توصیه می، این مدل براي تخمین مPSIACتوجه به جامع و کامل بودن مدل 

 مواد و روشها

 بررسی وضعیت منطقه مورد مطالعه

 تا 33ᵒ 46ʹ 27˝ طول شرقی و 48ᵒ 28ʹ 45˝ تا 48ᵒ 16ʹ 48˝ هکتار در محدوده 5/8289آباد با مساحت حوزه آبخیز علی

˝06 ʹ52 33ᵒ  متر  9/3577و  1619منطقه نیز کیلومتر، کمترین و بیشترین ارتفاع  1/51عرض شمالی قرار دارد. محیط حوزه

است. از نظر سیاسی این منطقه در محدوده شمالی استان لرستان و در شهرستان سلسله، بخش مرکزي، دهستان هنام واقع شده 

شوند. است. حوزه آبخیز مورد مطالعه یك حوزه کوهستانی با شیب باال است. اراضی زراعی تنها در پایین دست حوزه دیده می

-هاي مهم منطقه شامل کوه میش پرور در انتهاییکونی مهم حوزه عبارتند از پرسك، ورمله، هنام، بردبل و اسپژ. کوهمناطق مس

در و نشانه در هاي اسپژ، ورکمر، نخودهاي گرین، ناصر پهنه و دوره در شمال حوزه، کوهترین قسمت باال دست حوزه، کوه

( موقعیت 2اي و در شکل شماره )( تصویر ماهواره1باشد.  شکل شماره ) جنوب حوزه، کوه پرسك در قسمت داخلی حوزه می

میلیمتر  42/582منطقه مورد مطالعه داراي میانگین بارندگی سالیانه  حوزه آبخیز مورد مطالعه در کشور و استان ارائه شده است.

ط به خرداد ماه و کمترین آن مربوط به دي باشد. بیشترین ساعات آفتابی مربوگراد میدرجه سانتی 5/8و دماي متوسط ساالنه 

بندي روز محاسبه شده است. بر اساس روش طبقه 164ساعت و تعداد روزهاي یخبندان ساالنه نیز  8/3090ماه و در مجموع 
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 باشد.اقلیمی آمبرژه اقلیم منطقه مورد مطالعه، اقلیم ارتفاعات می

 
 ایارهموقعیت حوزه بر روی تصاویر ماهو -1 شکل شماره  

 های منطقهبندی خاکتشریح و طبقه

آنها،  آوري اطالعات جامع از خصوصیاتخاطر سپردن مشخصات مهم آنها، جمع منظور سهولت در به ها بهبندي خاکطبقه

ت لیاتوسعه عم نها جهتهاي مختلف با یکدیگر و با محیط آنها، تعیین استعداد ذاتی و قابلیت استفاده از آدرک رابطه خاک

جهت . هاي مناطق مختلف با یکدیگر استکهاي عمرانی و مقایسه خا، جنگلداري و دیگر برنامه، آبخیزداريکشاورزي

بندي و سپس با روش طبقه (Soil Taxonomy, 2006) یبندي آمریکای، ابتدا بر اساس روش طبقهبندي خاکهاي منطقهطبقه

F.A.O. رشد و  ،اهلی در نظر بوده که در تشکیل خاکبندي آمریکایی صفات و عوامبندي شدند. در روش طبقهها طبقهخاک

خاب گردیده باشند که از بین آنها عواملی که نقش مؤثري در رشد گیاه دارند، انتگیري مینمو گیاهان مؤثر بوده و قابل اندازه

بندي گردیده قهطبها سول نتی سول و اینسپتیارده دو  هاي مختلف درخاک ،در منطقه مورد مطالعهبنابر مطالب گفته شده  است.

 . است

 هاگروه هیدرولوژیکی خاک 

یزان مبستر و  ، نوع و جنس سنگ، طول شیبو منظر اراضی از جمله شیب اراضی تأثیر و ادغام خصوصیات مختلف خاک

قل دهنده حدا که در واقع نشان گردد، در نهایت منجر به بیان یك گروه هیدرولوژیکی خاک میبا یکدیگر درز و شکستگی آن

روي  اثر مهمی گروه هیدرولوژیکی خاک باشد.طوب بودن طوالنی مدت آن خاک میرسرعت نفوذپذیري خاک در حالت م

یا  ود رواناب سیل تولیبراساس پتاني منطقه مورد مطالعه تمامی خاکهابا توجه به مطالعات انجام شده  .ارتفاع هرز آب دارد

 .(2قرار گرفتند)شکل  Dو   Cگروه در دوپذیري حداقل شدت نفوذ
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 در منطقه علی آباد هنام در شهرستان سلسله گروههاي هیدرولوژیکی خاک -2شماره  شکل

 معیار حساسیت خاک به فرسایش

 MPSIACتشریح مدل 

غرب ایاالت  توسط کمیته مدیریت آب براي برآورد فرسایش و رسوبدهی مناطق خشك و نیمه خشك 1968این مدل در سال 

این روش براي اولین بار در  [.19681]پسیاک،  گیري رسوب ارائه گردیدي اندازههاي فاقد ایستگاههامتحده آمریکا در حوزه

-در حوزه آبخیز سد دز استفاده شد. سپس با توجه به دقت نسبتا خوب آن در مقایسه با سایر روشها و مدل 1352ایران درسال 

هاي آبخیز کشور مانند دو خواهران، کهریز، زاینده رود، مارون، هلیل رود، سراوان، زیردان و اوزن حوزه هاي تجربی در برخی از

عامل زمین شناسی، خاک، اقلیم، روان آب، پستی و  9این مدل مبتنی بر ارزیابی  (PSIAC, 1968)دره مورد استفاده قرار گرفت. 

باشد، که بسته به شدت و ضعف هر عامل، به حوزه و فرسایش خندقی میبلندي، پوشش گیاهی، کاربري اراضی، فرسایش فعلی 

( اصالحاتی را در این مدل بوجود آوردند. به این صورت که عوامل نه گانه 1982) 2و جمبهارت شود. جانسونآن امتیاز داده می

ل کردند و سپس آن را فرمول این روش را به صورت معادالت عددي در آوردند و مدل را از حالت کیفی به صورت کمی تبدی

( عوامل پیشنهاد شده در 17-3جدول ) (.1982و جانسون و گمبهارت،  1982د)تولر، ( نامیدنMPSIACاصالح شده پسیاک )

گانه در مدل، حاصل جمع امتیاز کند. پس از تعیین امتیاز هر یك از عوامل نهاین مدل و نحوه امتیازدهی به آن را مشخص می

(، 3بر اساس کالس فرسایشی خاک )جدول  (Rشود. در نهایت عامل شدت فرسایش )( خوانده میRیش )آنها شدت فرسا

بندي شده و نقشه طبقات شایستگی حساسیت خاک به فرسایش، به عنوان یك زیر مدل وارد مدل تعیین شایستگی مرتع طبقه

 آورده شده است. MPSIAC ( اجزاي مدل شایستگی حساسیت خاک به فرسایش در روش1ر جدول)گردد. دمی

 و نحوه امتیازدهی به آن MPSIACعوامل مؤثر در مدل  -1جدول 
عوامل مؤثر در فرسایش خاک و تولید  ردیف

 رسوب

نحوه محاسبه امتیاز در مدل 
MPSIAC 

 شرح پارامترها

                                                           
7-PSIAC (1968) 

8- Johnsen& Gembhart (1982) 
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 امتیاز درجه حساسیت سازندهابه فرسایش آبی :1X=1Y  1X زمین شناسی 1

 عامل فرسایش پذیري در معادله جهانی K 67/16= 2X  :K 1خاک 2

 ساعته با دوره بازگشت دو ساله 6بارندگی  :3X 2/0= 3Y 3X آب و هوا 3

 ( mmارتفاع روان آب ساالنه ) Qp10+R006/0=4Y :R روان آب 4

Qp ( 2دبی ویژه ساالنهCMS/km) 

 شیب متوسط حوزه )%( S33/0=5Y :S پستی و بلندي 5

 درصد اراضی لخت :6X2/0=6Y 6X پوشش گیاهی 6

 درصد تاج پوشش :7X2/20-0=7Y 7X کاربري اراضی 7

 * BLMمجموع امتیازات مدل  :8X25/0=8Y 8X وضعیت فعلی فرسایش 8

ر دامتیاز فرسایش خندقی)گالی( به ویژه خندقهاي ایجاد شده  :9X67/1=9Y 9X باي و حمل رسوفرسایش رودخانه 9

 * BLMدر مدل  مناطق کم شیب و مجاور رودخانه

 [1385و رفاهی  1385]احمدی  MPSIACکالس فرسایش خاک در مدل  -2جدول 

حاصل جمع اعداد به دست آمده از  سایشبندي کیفی فرطبقه کالس فرسایش

 عامل مؤثر در فرسایش 9

تولید رسوب ساالنه)متر مکعب در 

 کیلومتر مربع(
V 1429 100> خیلی زیاد> 

IV 476-1429 75-100 زیاد 
III 238-476 50-75 متوسط 
II 95-238 25-50 کم 
I 95 <25 خیلی کم> 

 MPSIACبندی شایستگی حساسیت خاک به فرسایش در مدل طبقه

هاي گیاهی حوزه مورد مطالعه محاسبه گردید و بر گانه پسیاک، میزان شدت فرسایش تیپ 9پس از بررسی عوامل 

  .اک به فرسایش تعیین گردیدطبقات شایستگی حساسیت خ (35)اساس جدول 

 MPSIACطبقات شایستگی سطوح مختلف حساسیت خاک به فرسایش در مدل : 3جدول 

 خیلی زیاد زیاد کم تا متوسط جزئی فرسایش

 طبقه شایستگی
1S 2S 3S 

N 

 دهد.اجزاي مدل شایستگی مرتع را نشان می (3)شکل 
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 MPSIACوش اجزاي مدل شایستگی حساسیت خاک به فرسایش در ر: 3شکل

 نتایج

رتعی متیپ  6ي مشخص شد این حوزه از نظر پوشش گیاهی فاقد اراضی جنگلی و دارابندي اولیه پوشش گیاهی تیپ پس از

 ورده شده است. آهاي گیاهی موجود در حوزه مورد مطالعه تیپ( 4و شکل) (4). در جدول باشندبوده که به شرح زیر می

 به تفکیک مساحت های گیاهی حوزه مورد مطالعهتیپی عالئم اختصاری و نام علم 4جدول 

% مساحت نسبت به 

 اراضی مرتعی

% مساحت از کل 

 منطقه

 کد هاي گیاهینام علمی تیپ عالمت اختصاري (haمساحت)

46/36 37/21 1771 As.ad- Da.mu -

Ag.im 
Astragalus adscendens - Daphne 

mucronata- Agropyrom imbericatum 
1 

53/15 09/9 754 As.go-Da.mu Daphne mucronata-Astragalus gossipinus 2 

63/19 50/11 37/953 Br.da-Po.bo Poa bolbosa- Bromus  danthoniae 3 

4 34/2 08/194 Br.to- As.go Bromus  tomentollus-Astragalus gossipinus 4 

02/16 38/9 778 Po.bo -Fr.be Poa  bolbosa-Frrula  behboudiana 5 

360/8 90/4 95/405 Bo.sq-As.go Boissiera  squarrosa- Astragalus 

gossipinus 
6 

  سایر کاربري ها - 3433 42/41 -

  جمع - 4/8289 100 100
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 هاي گیاهی حوزه مورد مطالعهتیپموقعیت -4 شکل

ایش ا افزطح مناطق بحرانی رچراي دام در مناطق حساس به فرسایش باعث تخریب خاک و پوشش گیاهی شده و س

. بررسی شد ل پسیاکدهند لذا در این پژوهش حساسیت به فرسایش بعنوان یکی از عوامل کیفیت اراضی با استفاده از مدمی

ه کاهش کرسایش نتایج حاصله از مدل حساسیت خاک به فرسایش نشان داد، که از مهمترین عوامل موثر در افزایش شدت ف

سایش، ساس به فرحتوان به وجود سنگ و خاک ي مورد مطالعه می باشد میهاي مرتعی حوزه، در تیپدهنده شایستگی مرتع

ل شیب باعث شده که این وجود عام 4ي استفاده از زمین و شیب اشاره کرد. در تیپ هاي موجود در منطقه، نحوهانواع فرسایش

هش کالس تواند در کاگیرد. شیب به دو صورت میاز نظر حساسیت خاک به فرسایش قرار  S3تیپ در کالس شایستگی 

ان فته و میزاهش یاکشایستگی اثر بگذارد، اول با افزایش شب، زمان توقف آب بر روي زمین و در نتیجه میزان آب نفوذي، 

در  یافتهکامل تهاي اکخیابد دوم اینکه امکان استقرار رواناب افزایش می یابد و در نتیجه قدرت حمل و فرسایش افزایش می

شامل  MPSIACبه منظور بررسی وضعیت فرسایش در منطقه با استفاده از عوامل نه گانه روش یابد. می شیب ها کاهش

یت راضی، وضعاآب، پستی و بلندي، پوشش گیاهی، نحوه استفاده از شناسی، آب و هوا، وضعیت روانشناسی، خاکزمین

عامل  ضرایب هر حساسیت خاک به فرسایش تهیه گردید. میانگین اي مدلفرسایش در منطقه و در نهایت فرسایش رودخانه

در  MPSIACبراي هر تیپ گیاهی براي حوزه محاسبه شد. نتایج حاصل از ارزیابی عوامل مؤثر در فرسایش طبق روش 

 ( ارائه گردیده است. 5هاي گیاهی حوزه مورد مطالعه در جدول )تیپ
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 گانه در روش پسیاک 9امتیازات عوامل  -5جدول 

 

هکتار  4/4856راضی مرتعی  منطقه که نتایج طبقات شایستگی حساسیت خاک به فرسایش نشان داد که از کل سطح ا

 89/23عادل هکتار م 95/1159( و  S2درصد در کالس شایستگی متوسط ) 11/76هکتار معادل  45/3696باشد، حدود می

بشکل نگرفت و  قرار S1( و N( و هیچ قسمتی از مراتع در کالس شایستگی خیلی زیاد )S3درصد در کالس شایستگی زیاد )

 .(5و شکل  6)جدول قرار گرفت S2زه در کالس شایستگی میانگین در کل حو

 MPSIACنتایج طبقات شایستگی حساسیت خاک به فرسایش در روش  -6جدول 
% مساحت نسبت به اراضی  فرسایش طبقه شایستگی فرسایش

 مرتعی

% مساحت نسبت به 

 کل

 کد تیپ نام تیپ مساحت

S2 1771 37/21 46/36 متوسط As.ad- Da.mu -Ag.im 1 

S3 754 09/9 53/15 زیاد As.go-Da.mu 2 

S2 37/953 50/11 63/19 متوسط Br.da-Po.bo 3 

S2 08/194 34/2 4 متوسط Br.to- As.go 4 

S2 778 38/9 02/16 متوسط Po.bo -Fr.be 5 

S3 95/405 90/4 360/8 زیاد Bo.sq-As.go 6 

   - سایر کاربري ها 3433 42/41 - - -

  - جمع 4/8289 100 100 - -

 

زمین  نام تیپ

 شناسی

-پوشش توپوگرافی رواناب اقلیم خاک

 گیاهی

-کاربري

 اراضی

فرسایش سطحی 

 فعلی

فرسایش 

اخندقی)آبراهه

 ي(

جمع 

 امتیازات

As.ad- Da.mu -

Ag.im 
7 7 5 4 15 5 8 8 6 65 

As.go-Da.mu 4 10 5 5 18 7 12 8 7 76 

Br.da-Po.bo 7 9 5 5 10 7 12 8 8 71 

Br.to- As.go 6 10 5 4 19 4 8 12 9 77 

Po.bo -Fr.be 4 7 5 6 13 6 11 6 5 63 

As.go-mosir-Bo.sq 9 9 5 5 10 6 11 13 9 77 

 46/71 33/7 16/9 33/10 83/5 16/14 83/4 5 66/8 16/6 جمع امتیازات حوزه
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 MPSIACنتایج طبقات شایستگی حساسیت خاک به فرسایش در روش  -5شکل

 

 As.ad- Da.mu -Ag.im، Br.da-Po.bo ،Br.to- As.go ،Po.bo -Fr.beهای تیپنتایج در 

-یمان و تپه د کوهستباشند و از نظر ژئومرفولوژي شامل واحتیپ یك و سه و چهار و پنج شامل بخشی از ارتفاعات حوزه می

یان سیرهاي جرممجاورت  هایی از سطح این تیپ درباشد. در بخشباشند. میزان الشبرگ در سطح این تیپها به میزان متوسط می

یش ، آثار فرساین تیپهاها در ااست. با توجه به یکنواخت بودن جنس دامنه آب آثار نمایان شدن ریشه گیاهان مشخص و نمایان

 ي متوسط واتوجه به وضعیت پوشش گیاهی در سطح تیپ شدت فرسایش شیاري و آبراههرسد و با تر بنظر مییکنواخت

پ ه که این تیباشد. عوامل خاک، توپوگرافی، شیب متوسط و حساسیت خاک به فرسایش باعث شدفرسایش سطحی شدیدتر می

 .)متوسط( قرار گیرد S2درصد در طبقه شایستگی  11/76هکتار معادل  45/3696با وسعت 

 As.go-Da.mu  تیپ

سنگی  با برونزدگی باشد که از نظر ژئومرفولوژي شامل واحد کوهستان( شامل بخشی از ارتفاعات حوزه می2این تیپ )تیپ 

 یپوشش گیاه ، بااملدار و فاقد تکاراضی این تیپ داراي پوشش خاکی بدون خاک یا خاک بسیار کم عمق، سنگریزه باشد.می

دگی در وط به خردشهایی از سطح این تیپ بدلیل وجود سنگریزه سطحی که مربباشد. در بخشمیهاي درختی مرتعی از گونه

ن پ به میزاسطح تی افتد کامالً مشهود است. میزان الشبرگ درسنگها بدلیل اختالف دماي روز و شب و یا فصلی اتفاق می

هکتار  754سعت وش باعث شده که این تیپ با عامل شیب زیاد، فرسایش سطحی و حساسیت خاک به فرسای باشد.بسیارکم می

 )زیاد( قرار گیرد. S3درصد در طبقه شایستگی  53/15معادل 

 As.go -Bo.sqتیپ 

باشد که غالباً داراي پوشش هاي حوزه میهاي میان کوهی و تراس، دشتهایی از دامنه ارتفاعات( شامل بخشی6این تیپ )تیپ 

واقع اراضی زراعی دیم منطقه بوده که بدلیل نوع عملیات شخم متعدد و بدون قاعده و قانون، خاکی نیمه عمیق است. این تیپ در 

هاي موثر مورد باشد. این اراضی اغلب در فصل بارشهاي آبی میبه شدت از نظر ساختمان خاک ضعیف شده و مستعد فرسایش
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در این تیپ فرسایش سطحی شدید، شیاري خفیف و گیرند لذا به شدت در تولید رسوب نقش دارند. شخم و بذرکاري قرار می

باشد. لذا عوامل شیب، کاربري اراضی، خاک و فرسایش سطحی شدید باعث شده که این تیپ با وسعت اي متوسط میآبراهه

 )شدید( قرار گیرد. S3درصد در طبقه شایستگی  360/8هکتار معادل  95/405

ي نحوه جه اول بهاه رود دلیل افزایش حساسیت خاک به فرسایش را در دراي در حوضه آبخیز سی( در مطالعه1375جنگجو )

پژوهش  ل از اینهاي موجود و در درجه دوم شیب، جنس سنگ و خاک دانست که با نتایج حاصبرداري فعلی و فرسایشبهره

ه بمی بوده که مل مه( در بررسی منطقه سبز کوه بیان کرد که حساسیت خاک به فرسایش، عا1380طهماسبی) مطابقت داشت.

 یق همسوییاین تحق دهد که با نتایجگردد و شایستگی را کاهش میسبب بافت ریز رسی و شیب زیاد در این حوزه تشدید می

 دارد.

سئله مده است، این ( بیان نمودند از نظر فرسایش در دشت بکان وجود فرسایش تا حدي محدود کنن1385ارزانی و همکاران )

ر این داسب هم شود. از طرفی چراي نامنبه سبب وجود سازندهاي حساس به فرسایش بیشتر مشاهده می در حوزه سیاهرود

 وید و کشت اري شدمناطق به افزایش فرسایش کمك نموده است. در حوزه آبخیز الر هم شیب باال، خاک کم عمق، فرسایش کن

 ود.شنطقه میمر این جاد کرده که سبب کاهش شایستگی دزرع سالهاي گذشته که اکنون رها شده محیط مناسبی براي فرسایش ای

 در این پژوهش 

به  توانیممهمترین عوامل کاهش دهنده درجه شایستگی مراتع حوضه مورد مطالعه از لحاظ حساسیت خاک به فرسایش 

ستقیمی با مي بطهاي استفاده از زمین که رعواملی چون حساسیت سنگ و خاک به فرسایش و در درجه دوم اهمیت عامل نحوه

ختلف تیپهاي م وامل درعهاي موجود در منطقه اشاره کرد که هر یك از این فاصله از روستا و شیب اراضی دارد و نیز فرسایش

ار ري برخوردمیت کمتتواند تغییر کند. سایر عوامل دیگر در ارزیابی مدل حساسیت خاک به فرسایش از اهمتفاوت است و می

همکاران  وهدایتی زاده  مطابقت دارد. (1385( و رفاهی )1385ارزانی و همکاران )(، 1386امیري ) آقایانباشند که نتایج می

رتیب نطقه به تیش در مدهنده فرسا( در ارزیابی شایستگی مراتع غرب بیرجند براي چراي شتر از مهمترین عوامل افزایش1387)

اک، خک سطح طوالنی وزش باد، پوشش نامناسب و رطوبت اند اهمیت وجود سنگهاي حساس به فرسایش، سرعت باال و مدت

در  ترین عاملزء مهمکه در این پژوهش نیز حساسیت سنگ و خاک به فرسایش ج عدم مدیریت در استفاده از زمین را نام برد.

ا در منطقه ایش ر( مهمترین عامل تشدید فرس2008جوادي و همکاران ) بین عوامل نه گانه پسیاک در فرسایش منطقه بود.

ق همسو ین تحقیابا نتایج حاصل از حلوان طبس، سازندهاي حساس به فرسایش و عامل پوشش گیاهی معرفی نموده است. که 

 باشد.می

 منابع
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