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بررسی انواع و شدّت فرسايش و توليد رسوب در زير حوضههاي آبخيز ناورود



طاهره فتح ا ...زاده
دکترای ژئومرفولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران

تاریخ دریافت2131/21/6 :

تاریخ پذیرش2139/1/22 :

چکیده
حوضههای آبخیز در ایران از نظر زمین شناسی ،ناهمواری و اقلیم و سایر عوامل مؤثر در امر
فرسایش بسیار متفاوت هستند ،هدف از این پژوهش بررسی انواع فرسایش در حوضه آبخیز
ناورود ،بررسی شدّت فرسایش ،تولید رسوب و عوامل مؤثر دراین رابطه است در این خصوص
ویژگیهای فیزیوگرافی ،توپوگرافی ،اقلیمی ،زمین شناسی ،ژئومرفولوژی ،پوشش گیاهی ،خاک،
فرسایش و تولید رسوب به طور کلی بررسی شد .این حوضه دارای مساحتی در حدود 162/96
کیلومتر مربع است .هدف کلی پژوهش ،بررسی میزان فرسایش و تولید رسوب در حوضه و پی
بردن به مناطق حساس از نظر فرسایش است .برای رسیدن به هدف فوق از روش پتانسیل
فرسایش(ای پی ام )2استفاده شده است .ابزارهای گردآوری اطالعات ،عکسهای هوایی ،انواع
نقشهها ،روش مشاهده و منابع کتابخانهای هستند .در این مطالعه با استفاده از روش ای پی ام
میزان فرسایش در هر یك از زیر حوضهها (زیر حوضه) بررسی شده است .در رابطه با
ژئومرفولوژی منطقه از  22نوع رخساره تشکیل شده است .با ادغام آنها با ساختار سنگ
شناسی و مقاومت آنها در برابر فرسایش و تلفیق شیب به آنها  209واحد کاری به دست آمد.
بررسی شدت فرسایش و تولید رسوب در در هر واحدکاری با استفاده از روش تجربی

EPM

(کمی) صورت گرفت .براساس نتایج به دست آمده ،زیر حوضههای شماره  9و  2از نظر ش ّدت
فرسایش بیشترین فرسایش را دارد (ضریب فرسایش 0/19و  .)0/11همچنین بیشترین
رسوب زایی را نسبت به سایر زیر حوضهها به خود اختصاص دادهاند .علّت زیاد بودن فرسایش
ویژه و توان رسوب دهی دراین زیر حوضهها ،نسبت به زیر حوضههای دیگر شیب زیاد و
حساسیّت سنگها نسبت به فرسایش ،تغییرکاربری ،تخریب جنگل و مرتع ،جاده سازی است.
واژگان کلیدی  :فرسایش ،حوضه ناورود ،تولید رسوب ،روش ای پی ام.

مقدمه
فرسایش ،پدیدهای طبیعی است که از بدو شکلگیری زمین همواره با آن همراه بوده است .ولی طی قرون اخیر به دلیل
افزایش جمعیّت ،محدودیّت منابع ،توسعه صنعتی و افزایش دخالت انسان در اکوسیستمهای طبیعی روندی صعودی داشته
نویسنده مسئول71997334372 :

E-mail: taherehfatolahzadeh@yahoo.com
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است(قدسی پور .)943 :9321 ،هرچند قدمت فرسایش خاک برابر عمر کره زمین است ولی درقرن بیستم به دلیل
افزایش جمع ّیت و استفاده بیش از حد ،از زمین تخریب خاک سیر صعودی داشته است(احمدی.)211 :9321 ،
همواره انتظار این بوده است که با به کارگیری روشهای پیشرفته کشاورزی ،تولید محصوالت افزایش یابد ولی این
افزایش متأسفانه با کاهش حاصلخیزی خاک در اثر فرسایش همراه بوده است(قدیری .)421 : 9321 ،بنابراین فرسایش
پیوسته در حال وقوع بوده است و در آینده نیز این پدیده مخرب همچنان ادامه خواهد داشت .امروزه کمتر منطقهای را در
سطح زمین میتوان یافت که در معرض تخریب فرسایش قرار نگرفته باشد(مخدوم .)711: 9319 ،حفاظت خاک و مبارزه
با فرسایش از ضروریترین اقدامهای زیر بنایی در هر کشور میباشد .اما برای مبارزه و به تبع آن موفقیّت در مهار
فرسایش خاک ضرورت دارد اقدام به شناخت و آگاهی از عوامل مؤثر بر فرسایش ،دامنه و شدّت تأثیر آنها و باالخره
الویت بندی مناطق از نظر شدّت فرسایش و تولید رسوب شود اوّلین پژوهشهای علمی در زمینه فرسایش در بین
سالهای  9112 -9122توسط ولنی دانشمندان آلمانی انجام گرفت(ولنی وهمکاران. )722 : 9131 ،
در ایران توّجه به این مسئله سابقهایی  47ساله دارد .در طی این مدّت همواره روشهای وارداتی برای برآورد میزان
فرسایش بکار برده شده است .عمده این پژوهشهای براساس روشها و مدلهای بدست آمده در شرایط کشورهای دیگر
بوده و به صورت اقتباسی در ایران انجام شده است (قدسی پور .)943 : 9321 ،برای اندازه گیری شدّت فرسایش در
حوضههای آبخیز از روشهای تجربی و یا نمونه برداری رسوب استفاده میشود(الل .)744 :9111 ،به طوری کلی عوامل
مختلفی در بروز و تشدید فرسایش نقش دارد که برخی از آنها جنبه مدیریتی داشته و میتوان با اتخاذ و اجرای سیاستها
و راهبردهای علمی و عملی از بروز فرسایش جلوگیری کرد .بنابراین الزم است برای کنترل فرسایش آبی ابتدا اقدام به
شناخت عوامل مدیریتی همراه با عوامل محیطی شود و با بررسی میزان نقش هر یک از آنها در بروز فرسایش راه
حلهای مناسب ارایه گردد( مورگان .)911 : 9112 ،فرسایش و کاهش حاصلخیزی خاک از جمله مسائلی است که
دستیابی به توسعه کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست را با مشکل روبرو میسازد .شناخت و بررسی به دیگر سخن
مطالعه کمی و کیفی فرسایش در حوضه آبخیز کشور و جلوگیری از به هدر رفتن یکی از غنیترین و با ارزشترین منابع
طبیعی کشور یعنی خاک و مبارزه با این فرایند کمال اهمیّت را دارد(ثروتی .)971 : 9319 ،با توّجه به وجود دو گروه از
مدلهای برآورد فرسایش و رسوب شامل مدلهای کمی و مدلهای کیفی ،آنچه که مهم است چگونگی تبدیل مقادیر
کیفی فرسایش و رسوب به مقادیر کمی است .به طوری که هرچه عوامل در نظر گرفته شده در مدلهای کمی پذیرتر
باشند کمی کردن آنها با دقت زیاد ممکن و میسر میباشد(هان .)233 : 9117 ،مدلهای مختلفی به مرور اصالح شده و
ضرایب و عوامل آنها به وسیله پژوهشهای مختلف بررسی و اصالح شدهاند .به همین علّت مدلهای بسیاری توسعه
یافتهاند که هریک تعدادی از عوامل مؤثر فرسایش و رسوب را در بر دارد (رفاهی .)12 :9321 ،این روش با استفاده از
اطّالعات حاصل از قطعه زمینهای فرسایشی و اندازه گیری رسوب پس از  47سال پژوهشها در کشور یوگسالوی
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سابق به دست آمده و برای اوّلین بار در کنفرانس بین المللی رژیم رودخانه توسط گاوریلوویچ  7ارایه شده است (رفاهی،
 .)722 ،9322در ایران افراد زیادی به استفاده از روش مذکور به بررسی فرسایش تولید و رسوب پرداختهاند از جمله:
سالجقه و دلفاری( ،)727 :9312با مقایسه روشهای کیفی ژئومرفولوژی و کمی  EPM3به این نتیجه رسیدند که
روش ژئومرفولوژی به علّت در نظر گرفتن عوامل بیشتر دخیل در فرسایش نسبت به روش  EPMدر زیر حوضه خسبان
حوضه آبخیز طالقان نتایج بهتری را ارایه میدهد .همچنین نتایج آنها نشان میدهد که در  %42/22طبقات فرسایش
مشخص شده حاصل از دو مدل مشابه بوده است.کریمی و همکاران ( ،)712 :9312با کاربرد مدل  SATEEC4در
محیط  GIS5اقدام به برآورد رسوب زایی و تهیّه نقشه شدّت فرسایش در زیر حوضه زاینده رود کردند و به این نتیجه
رسیدند که مقادیر زیاد رسوب و تمرکز فرسایش ،در ارتفاعها و شیبهای کناری آبراههها میباشد .همچنین این پژوهش
نشان میدهد که استفاده از مدل  SATEECمیتواند برآورد قابل قبولی از میزان فرسایش سطحی و شیاری در سطح
حوضههای آبخیز کشور داشته باشد.
ثروتی( )922-922 :9317یافتههای خود را در خصوص استفاده از مدلهای تجربی و روشهای چند متغیّره در
ارزیابی شدّت فرسایش آبی در حوضه آبخیز باغره را مبین این میداند که با توّجه به دقّت طبقه بندیهای انجام شده،
مدل  MPSIACبرای تعیین شدّت فرسایش در منطقه از دقّت بیشتر برخوردار است .محمّدیان شوئیلی ( )9312براساس
مدلهای رایج تجربی (پسیاک ،ام پسیاک ،ای پی ام) فرسایش و رسوب را درحوضه آبخیز گوهر رود برآورد کردهاند.
نتایج مطالعات نشان داد ،مقادیر حاصل از مدل ای پی ام با مقدار رسوب واقعی حوضه بسیار نزدیک و همسان میباشد.
به این لحاظ این روش را برای محاسبه فرسایش  -رسوب حوضههای مشابه گوهر رود که فاقد ایستگاههای رسوب
سنجی میباشند ،مناسب دانسته است.
یافتههای پژوهش ثروتی و فتح ا ...زاده ( )924-922 :9317به بررسی فرسایش در حوضه آبخیز ماسوله رودخان ،به
نتایج مهم دست یافت که در گستره هر واحدکاری سرشت سنگ از نظر مقاومت در مقابل فرسایش بارزترین عامل بوده
است و این مورد تقریباَ در کلّیه رخسارهها صادق است .تنگستانی )7772( 2حوضه آبریز افسر در جنوبغربی ایران را با
استفاده از روش پتانسیل فرسایش (ای پی ام) و مدل پسیاک مورد مطالعه قرار داده است .نامبرده به این نتیجه رسیده
که نتایج هر دو روش در مقایسه با مشاهدات زمینی قابل اطمینان است.
خدا بخش و همکاران( )9311برآورد میزان فرسایش و رسوبزایی در زیر حوضه سزار(حوضه آبریز س ّد دز) با استفاده
از مدلهای تجربی ای پی ام و ام پسیاک با کمک دانش فازی مقایسه کردهاند .این پژوهش نشان میدهد هر سه
روش تمایل به بیش برآورد دارند .خدا بخشی و همکاران( )9311مطالعه فرسایش پذیری واحدهای سنگی و تولید
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رسوب با استفاده از مدل ای پی ام ،در بخشی از حوضه آبریز زاینده رود – حوضه حیدری در شمال شهرکرد مورد
مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیده روش اندیس جواب بهتری میدهد .به طور کلی میتوان گفت که از این روش
برای تخمین شدّت فرسایش در حوضههای آبخیز و عمل رسوب در رودخانهها استفاده میشود و به وسیله آن میتوان
برآورد اوّلیهای از میزان رسوب گذاری در مخزن سدّهای مخزنی به ویژه برآورد عمر مفید سدّها استفاده کرد (سبحانی،
.)942 ،9322

موقعیّت حوضه آبخیزناورود
این حوضه در دامنههای شرقی سلسله جبال البرز(رشته کوههای تالش) واقع گردیده است و از سمت شمال به حوضه
آبریز کرگانرود ،از جنوب به حوضه آبریز خاله سرا و دیناچال و از غرب به حوضه آبریز آریاچای و از شرق به دریا متصل
ش ده است .راه دسترسی به حوضه از طریق جاده آسفالته و توریستی اسالم به خلخال بوده و از کیلومتر  27جاده انزلی به
تالش ،منشعب میگردد .سرچشمه سرشاخههای اصلی رودخانه ناورود از دامنههای شرقی رشته کوههای تالش و کوههای
حجاب ،سلطه خونی ،اسبه ریس ،هفته خونی و بوغروداغ آغاز شده و بعد از پیوستن شاخههای فرعی دیگر ،رودخانه در
جهت غرب به شرق به مسیر خود ادامه داد و  2کیلومتر بعد از ایستگاه خرجگیل ،از شهر اسالم گذشته و پس از طی 4
کیلومتر دیگر به دریای خزر میپیوندد .پرآبترین شاخههای تشکیل دهنده جریان حوضه را رودخانههای کوره رود ،بیلی،
سوکله روبار ،بیزه سه ،دشت نسا ،شالو ،سئون سر ،الکه تاشون ،دجوعش ،وکش تشکیل داده که بیش از  %12جریان
رودخانه اصلی را به وجود میآورند .سرشاخه کوچک دیگر با نامهای ماله روبار ،عمبرابند و مشه که ،بعد از ایستگاه
خرجگیل به شاخه اصلی اضافه میشوند.
حوضه آبخیز ناورود با مساحت حدود  722/42کیلومترمربع ،در منطقة غرب گیالن و در محدودة شهرستان تالش،
بین طولهای جغرافیایی  41درجه و  32دقیقه تا  41درجه و  24دقیقه شرقی و عرضهای جغرافیایی  32درجه و 32
دقیقه تا  32درجه و  42دقیقه شمالی قرار گرفته است(شکل  .)9این بخش حوضه به طور عمده کوهستانی میباشد که
حداکثر و حدّاقل ارتفاع در آن به ترتیب  3792و  991متر از سطح دریا میباشد .ارتفاع متوسط منطقه نیز  9222/42متر
از سطح دریا است .طول رودخانه تا محل ایستگاه خرجگیل حدود  33/71کیلومتر است .منطقه پژوهش برای بررسی
دقیق به  99زیر حوضه تقسیم شده است .از نظر سنگ شناسی حوضه مورد مطالعه از واحدهای مربوط به دوران
پالئوزوئیک و مزوزوئیک و سنوزوئیک تشکیل شده است(درویش زاده .)243 :9317،این حوضه از دو تیپ اراضی
کوهستانی و تیپ جلگهای فوقانی تشکیل شده است .حوضه مورد مطالعه به لحاظ پوشش گیاهی جزئ از جنگلهای
مرطوب ایران است و در ارتفاعها دارای پوشش مرتعی (ییالقی) است .کالس بافت خاک این حوضه عمدتا" لوم ماسه
دار ،لوم ،لوم رس دار ،لوم رس دار سیلتی ،رس سیلت دار ،رس است .حوضه آبخیز ناو رود شکل مستطیل دارد که
رودخانه در وسط و موازات طول آن جریان دارد .رژِیم رودخانه برفی – بارانی است و دارای دو دوره پرآبی با طول مدّت و
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شدت کم و بیش مساوی است .شیب متوسط وزنی کل حوضه  42/77میباشد .میانگین بارش ساالنه در کل حوضه
 113میلیمتر بوده و اقلیم منطقه از روش دمارتن اصالح شده در ارتفاعها مرطوب و سرد و در پایین دست خیلی
مرطوب ،از روش آمبرژه در ارتفاعات فوقانی مرطوب و در سطوح پایین خیلی مرطوب است.

شکل  : 2نقشه موقعیّت حوضه آبخیز ناورود(مأخذ :نگارنده)

روش پژوهش
به منظور اجرای برنامههای حفاظت خاک و تعیین روشهای مبارزه با فرسایش و کاهش رسوب زایی میبایست حجم
کل میزان تولید رسوب ساالنه در حوضه مورد مطالعه ارزیابی و برآورد گردد(رفاهی .)742 ،9317 ،روند مطالعه منطقه
مورد مطالعه ،به شرح زیر انجام گرفته است:
 مطالعه عکسهای هوایی ،نقشههای زمین شناسی ،نقشههای توپوگرافی و کاربری اراضی؛ بررسی ژئومرفولوژی منطقه با استفاده ازنقشه توپوگرافی ،زمین شناسی و تفسیر عکسهای هوایی ،تصاویر ماهوارهایی،نقشه مقدماتی ژئومرفولوژی تهیّه و سپس با بررسیهای میدانی ،نقشه ژئومرفولوژی تکمیل میشود؛
 بررسی هر یک از رخسارههای ژئومرفولوژی و تطبیق آن با نقشه کاربری اراضی و تهیهّ شکلهای مختلف فرسایشی؛ بررسی و مطالعه میدانی انواع فرسایش در حوضه آبخیز ناورود و اصالح نقشه؛ استنتاج کلی و و طبقه بندی فرسایش و ارایه نقشه فرسایش ویژه.بحث اصلی
برای این کار روشهای متعددی وجود دارد .در روش  EPMکه که در آن  Zضریب شدّت فرسایش Xa ،ضریب استفاده
از زمین Y ،ضریب حساسیّت سنگ و خاک به فرسایش ϕ ،ضریب فرسایش حوزه آبخیز و  Iشیب متوسط حوضه بر
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حسب درصد است با استفاده از جدول ضریب فرسایش(احمدی ) 242 :9321 ،میتوان ضریب فرسایش حوضه را بدست
آورد که آوردن این جدولها در اینجا به دلیل محدودیّت تعداد صفحهها مقدور نمیباشد با توّجه به این جدولها میزان
ضریب فرسایش در هر یک از این زیر حوضهها محاسبه و نتایج حاصله در شکل  3نمایش داده شده است .در هریک از
زیر حوضهها یا ضریب شدّت  Zبر اساس چهار عامل فوق ،مقدار فرسایش ،متوسط ساالنه رسوب ویژه(میزان رسوب
تولید شده در واحد سطح) و مقدار رسوب تولید شده در طول سال در سطح زیر حوضهها و باالخره در کل حوضه محاسبه
شده است .همچنین برای تکمیل اطّالعات و برداشت نمونه خاک ،سازندهای سطحی و تطابق یافتهها با طبیعیت از
روش مشاهده نیز استفاده گردید .در کنار روشهای باال از روش کتابخانهای و روش آزمایشگاهی نیز استفاده شده است.
همان طوری که در باال ذکر شد ،برای سهولت و دقّت کار در بدست آوردن میزان فرسایش و تولید رسوب ،ابتدا کل
حوضه ناورود را به یازده زیر حوضه تقسیم کردیم .سپس عوامل مؤثر در تولید رسوب در این روش در هریک از این
حوضهها مورد مطالعه قرار گرفت .در مرحله آخر میزان فرسایش و تولید رسوب با استفاده از فرمولها و ضرایب مربوطه
بدست آمده است که در زیر به بررسی هریک از عوامل چهار گانه خواهیم پرداخت.
 مطالعات سنگ شناسیسنگها متشکل از کانیها میباشند ،امّا فرسایش یک سنگ ارتباط کامال مستقیمی با فرسایش یکایک کانیها به طور
مجزا ندارد( جرارد .) 391 : 9111 ،هوازدگی به طور کلی تغییر شکل سنگها در نتیجه عوامل آب و هوایی مؤثر بر روی
آنها است(الیر .)374 :9121 ،سختی یا مقاومت سنگ نشان دهنده مقاومت سنگ نسبت به سایش ،خرد شدن و ضربه
دیدن است .سختی سنگ به وسیله ترکیب کانی شناسی آن مشخص میشود .هوازدگی شیمیایی اثر مهم بر روی سختی
دارد چون هوازدگی شیمیایی اغلب باعث ایجاد مواد نرم تر میشود(کولمن و دیتر .)9117 ،ویژگیهای سنگ شناسی
مشخص کننده این است که تا چه حد حوضه آبخیز از نظر سنگشناسی تنوع دارد و سنگهای موجود در مقابل یکی از
عوامل مهم فرسایش دهنده سنگها یعنی عامل هوازدگی چگونه مقاومت مینمایند(فیض نیا.)992 – 12 :9324،
با مطالعه سنگ شناسی ،سرشت طبیعت و ساختار سنگ شناسی مقاومت سنگها ،نسبت به عوامل تخریب و فرسایش
مشخص شد .بر همین اساس حوضه ناورود از نظر سنگ شناسی به سه کالس( )X,Y,Zطبقه بندی شده است (جدول .)9
جدول  :2واحدهای سنگ شناسی منطقه مورد مطالعه
ردیف

واحد سنگ شناسی

2

شیلهای سیلتی ،توف ،گدازه بازالتی( )peshو کنگلومرای پلی ژنتیک ()pec

1

آهک ماسهایی ( )kuslو شیلهای آهکی سیلتی تا ماسهایی و آهک خاکستری ()kush
گدازههای برشی ،گدازه ،توف آندزیت ( )pevtو آندزیت ،آندزیت بازالت( )pevو سنگهای اولترابازیک ،عمدتا"
سرپانتین( )ubو سنگهای دگرگونه با درجه باال ،مسکویت ،بیوتیت ،شیست ()pcm1

1
مأخذ :نگارنده

عالمت
کالس
X
Y
Z

39

فصلنامه جغرافیای طبیعی ،سال هشتم ،شماره  ،72بهار 9314

 بررسی شیبشیب از عوامل مهم در مطالعات ژئومرفولوژی است به طوری که پس از تعیین رخساره با دخالت دادن شیب واحدکاری
که پایه مطالعات محسوب می شود به دست می آید .براساس نقشه توپوگرافی حوضه مورد مطالعه ،شیب حوضه تعیین
شد که در جدول  7نشان داده شده است.
جدول  :1کالس شیب منطقه مورد مطالعه
کالس شیب
درصد شیب
مأخذ :نگارنده

9
7-2

7
2 - 97

3
97 - 77

4
77 - 47

2
47

<

 مطالعات ژئومرفولوژیشناخت ویژگیهای زمین شناسی سطحی ،حوضه آبخیز برای ارزیابی فرسایش و تولید رسوب دارای اهمیّت ویژهای
میباشد( مقیمی و محمودی .)921 :9313 ،اطالع از چگونگی فرسایش و توانایی حمل رسوب در آبراهههای مختلف
حوضه از جمله مواردی است که باید مورد نظر قرار گیرد .با تفسیر عکسهای هوایی ،کلیه عوارض موجود در هر واحد
سنگ مشخص و ناهمواریها براساس عالیم استاندارد ترسیم شد .به طوری که در هر واحد سنگ بر اساس شکل
ناهمواری ،شکل تخریب و نوع فرسایش به تیپهایی تقسیم و هر تیپ بر مبنای تغییراتی که در آن وجود دارد به
محدودههای کوچکتری به نام رخساره تفکیک شد که نتیجه آن در جدول  3ارایه گردیده است .برای محاسبه و برآورد
فرسایش و رسوب با استفاده از مدل

EPM

الزم است ابتدا نقشههای مورد نیاز شامل نقشه رخسارههای ژئومرفولوژی،

سنگشناسی و شیب تهیّه شود .تا با ادغام این نقشهها ،نقشه واحد کاری بدست آید که به توان ضریب فرسایش حوضه
آبخیز را تعیین کرد و ضریب شدّت فرسایش با استفاده از روش  EPMمشخص گردد .در نقشه واحد کاری مقدماتی
تعداد واحدهای کاری با توّجه به تنوع سنگ شناسی منطقه مورد مطالعه و وجود رخسارههای مختلف ،زیاد میباشد .با
استفاده از نقشه حساسیّت سنگها و سازندها به فرسایش و قطع دادن آن با نقشه رخسارههای فرسایشی ،نقشه واحدهای
کاری نهایی تهیّه و در هر واحد شیب متوسط در نظر گرفته میشود .نتیجه مطالعات ژئومرفولوژی نشان داد که حوضه
مورد مطالعه ،از 92نوع رخساره ژئومرفولوژی و  974واحدکاری تشکیل شده است .نقشه واحدکاری بر گرفته از سه کد
میباشد کد اوّل کالس زمین شناسی ،کد دوّم رخسارههای ژئومرفولوژی و کد سوّم شیب منطقه مورد مطالعه میباشد
(احمدی( )242 :9321 ،شکل .)7
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جدول  :1رخسارههای ژئومرفولوژی منطقه مورد مطالعه
ردیف
2
1
1
9
2
6
7
8
3
20
22
21
21
29
22
مأخذ :نگارنده

عالمت

ویژگیهای فرسایش در رخساره یا واحد کاری
دامنه منظم
فرسایش آبراههای
فرسایش سطحی بدون پوشش گیاهی
فرسایش سطحی با پوشش گیاهی نیمه متراکم
فرسایش سطحی لکّهای
فرسایش رودخانهای
حرکات توده ایی
فرسایش انحاللی
فرسایش سطحی با پوشش گیاهی نیمه متراکم و فرسایش انحاللی
فرسایش سطحی لکّهای و فرسایش انحاللی
فرسایش انحاللی و فرسایش سطحی بدون پوشش گیاهی
فرسایش آبراههای و فرسایش سطحی بدون پوشش گیاهی
فرسایش آبراههای و فرسایش سطحی لکه ای
فرسایش سطحی با پوشش گیاهی نیمه متراکم و فرسایش آبراههای
فرسایش سطحی لکّهای و فرسایش آبراهه ای

M
A
F1
F2
F3
R
MM
K
F2 K
F3K
KF1
AF1
AF3
F2A
F3A

مأخذ :نگارنده

شکل  :1نقشه واحدهای کاری ( ژئومرفولوژی) حوضه آبخیز ناورود
 -بررسی شدّت فرسایش حوضه آبخیز ناورود با استفاده از روش EPM

در این روش چهار عامل ،ضریب فرسایش ،ضریب استفاده از زمین ،ضریب حساسیّت خاک به فرسایش و شیب متوسط
حوضه مشخص میشود .شدّت فرسایش در حوضه مورد مطالعه با استفاده از رابطه زیر تعیین شد.
)½ Z = Xa. Y (ϕ + I
که در آن  Zضریب شدت فرسایش Xa ،ضریب استفاده از زمین Y ،ضریب حساسیّت سنگ و خاک به فرسایشϕ ،

ضریب فرسایش حوزه آبخیز و  Iشیب متوسط حوضه بر حسب درصد است .سپس محاسبه ش ّدت فرسایش صورت گرفته
و نقشه فرسایش تهیّه شد .برآورد ضریب شدّت فرسایش در هر زیر حوضه در جدول  4نشان داده شده است(شکل .)3

33

فصلنامه جغرافیای طبیعی ،سال هشتم ،شماره  ،72بهار 9314

شکل  :1نقشه فرسایش پذیری حوضه آبخیز ناورود(مأخذ :نگارنده)

 فرسایش ویژهفرسایش ویژه ،مقدار فرسایش ویژه سالیانه بر حسب متر مکعب در کیلومتر مربع در سال است .با استفاده از رابطه زیر،
مقدار فرسایش ویژه زیر حوضهها مشخص شد که در جدول  2ارایه شده است(شکل .)4
Wsp  T .H .Z 2 / 3 * pi

 = Wspفرسایش ویژه سالیانه برحسب متر مکعب در کیلومتر مربع در سال = H ،متوسط مقدار بارندگی سالیانه بر حسب
میلیمتر =Z ،ضریب شدت فرسایش  =Pi ،عدد ثابت (.)3194
 =Tضریب درجه دما که از معادله روبرو بدست میآید:

 t

T 
 0.5
10

0.1



محاسبه فرسایش ویژه در سطح هر زیرحوضه آبخیز انجام میشود و سپس از مجموع آنها مقدار فرسایش ویژه برای
کل حوضه آبخیز محاسبه میشود.

 محاسبه ضریب رسوبدهی در هر زیرحوضهنسبت مقدار مواد فرسایش یافته که در هر مقطع توسط رودخانه حمل میشود به مقدار فرسایش کل در سطح
حوضه آبخیز را ضریب رسوبدهی میگویند که مقدار خاک فرسایش یافته در حوضه آبخیز که وارد جریانهای رودخانه
نمیشود ،به مقدار زیادی به توپوگرافی ،شکل و بزرگی حوضه آبخیز بستگی دارد .در مدل  EPMبرای محاسبه ضریب
رسوبدهی از رابطه ذیل بدست میآید:

4( p  D ) 0.5
RU 
L  10
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 = RUضریب رسوبدهی = P،طول محیط حوضه آبخیز به کیلومتر = L ،طول حوضه آبخیز به به کیلومتر= D ،

اختالف ارتفاع به کیلومتر که از رابطه ذیل محاسبه میگردد و = Davارتفاع متوسط حوضه آبخیز =Do ،ارتفاع نقطه
خروجی است.
D = Dav – Do

 دبی رسوب ویژهبه مقدار رسوب تولید در واحد سطح یک حوضه آبخیز ،دبی رسوب ویژه گفته میشود .جهت محاسبه دبی ویژه میتوان
مقدار فرسایش ویژه را در ضریب رسوبدهی ضرب کرد .برای محاسبه رسوب ویژه از رابطه زیر استفاده میشود ،که
 =GSPدبی رسوب ویژه ،برحسب مترمکعب در سال در کیلومتر مربع =WSP ،مقدار فرسایش ویژه بر حسب مترمکعب
در سال در کیلومترمربع =RU ،ضریب رسوبدهی حوضه آبخیز.
GSP = WSP.RU

 رسوب کلبرای محاسبه رسوب کل میتوان دبی رسوب ویژه را در مساحت کل حوضه آبخیز ضرب کرد و  =GSدبی رسوب کل بر
حسب متر مکعب در سال = GSP ،دبی رسوب ویژه برحسب متر مکعب در سال در کیلومترمربع = A ،مساحت حوضه
آبخیز برحسب کیلومتر مربع است.
GS = GSP.A

بدیهی است که پس از محاسبه میزان رسوب کل در هر زیر حوضه آبخیز ،از مجموع رسوب کل آنها معادل رسوب

کل حوضه آبخیز به شرح زیر خواهد بود(جدول ( )4احمدی.)229-242 :9321 ،
GSt = GS1 + GS2 + … G
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دبی رسوب کل

دبی رسوب ویژه

مساحت حوضه km2

ضریب رسوبدهی حوضه

ضریب درجه حرارت

قرسایش ویژه

شدت فرسایش z

اختالف ارتفاع حوضه km

طول آبراهه اصلی km

محیط حوضه آبخیز

ارتفاع متوسط بارندگی mm

متوسط درجه حرارت سالیانه

میزان درصد متوسط شیب

زیر حوضه

9172122

13174

77129

9174

9192

24112

7172

9197

211

74147

9977

9319

32122

2

3323129

927121

77172

9144

9193

974143

7171

9127

1172

72172

9713

9712

21111

1

9122129

991179

9211

9123

9172

22172

7171

9142

3124

91139

9792

9913

34121

1

77732113

299131

31122

9143

9179

322127

7174

7179

97127

37124

127

9717

24171

9

92727133

412171

3413

9127

7111

711112

7177

7173

97121

32192

193

112

12127

2

7273129

931142

91112

9137

7111

974122

7199

9121

2171

91144

173

112

24119

6

4413113

917122

74117

9144

9179

972173

7197

9141

21729

77123

127

9719

3217

7

7492179

972174

77127

9122

9172

29142

7172

9121

2172

72133

9773

99

31134

8

7291172

17123

37119

9134

9172

29142

7172

9121

1112

72132

9773

99

27121

3

جدول  : 9مقادیر محاسبه شده ضریب شدّت فرسایش ،فرسایش ویژه ،رسوب ویژه و رسوب کل با استفاده از مدل  EPMدر زیر حوضهها

9124177

882.31

162.96

6.12

2.00

291.00

0.21

1.83

0.011

81.79

360

20

9212111

977123

92147

9147

9194

23172

7172

9139

2147

77172

9971

9711

47112

97/10

9

60127.8

971144

92114

9172

9197

12112

7171

9147

2111

77137

9717

9714

22112

20

22

کل حوضه
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شکل  :9نقشه فرسایش ویژه به روش  EPMحوضه آبخیز ناورود (مأخذ :نگارنده)

 برآورد رسوببا توّجه به این که در حوضه آبخیز ناورود دستگاه اندازه گیری رسوب موجود بوده است ،رسوب بدست آمده از روش
 21493 EPMتن در سال بوده (در جدول  4مقدار دبی رسوب کل حوضه  27392114متر مکعب در سال میباشد برای
تبدیل آن به تن در سال ،عدد فوق را در جرم حجمی رسوب یعنی  9377ضرب و عدد بدست آمده به کیلوگرم را تبدیل
به تن میکنیم تا وزن رسوب برحسب تن بدست آید) و رقم بدست آمده از آمار رسوب ایستگاه خرجگیل(خروجی حوضه)
 17227تن در سال است .از طریق آزمون آماری ،کنترل نهایی صورت گرفت ،لذا عدد به دست آمده از مدل  EPMاز
نظر آماری در سطح  % 12معنی دار میباشد.
نتیجه گیری
هدف از این پژوهش بررسی انواع فرسایش در حوضه آبخیز ناورود ،بررسی شدت فرسایش ،تولید رسوب و عوامل مؤثر در
این رابطه است در این خصوص ویژگیهای فیزیوگرافی ،توپوگرافی ،اقلیمی ،زمین شناسی ،ژئومرفولوژی ،پوشش گیاهی،
خاک ،فرسایش و تولید رسوب به طور کلی بررسی شد .براساس مطالعه انجام شده در حوضه آبخیز ناورود تغییر کاربری
اراضی جنگل و تخریب مراتع از دالیل عمده فرسایش منطقه میباشد .بررسی نقاط مشخص شده حساس به فرسایش در
حوضه نشان می دهد که این نقاط عمدتا در مناطق پر شیب که تخریب جنگل و مرتع در آنها صورت گرفته است مشاهده
میشود .نتایج بدست آمده از روش ژئومرفولوژی برای تعیین مقدار رسوب با استفاده از مدل  EPMنشان میدهد که زیر
حوضههای  4و  2بیشترین مقدار فرسایش از نظر شدّ ت و بیشترین مقدار رسوب را نسبت به سایر زیر حوضه ها به خود
اختصاص داده است .در این زیر حوضهها ضریب فرسایش به ترتیب  7/74و  7/77و مقدار رسوب زایی کل ساالنه به
ترتیب  77732/13و  92727/33مترمکعب است .از دالیل آن شیب زیاد ،تغییر کاربری و تخریب جنگل و مرتع و جاده
سازی جهت توسعه راههای ارتباطی روستایی و بهرهبرداری در جنگل و ساختار سنگ شناسی حساس به فرسایش
میباشد.
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عوامل غیر طبیعی در حوضه ناورود شامل نحوه بهرهبرداری از اراضی ،تغییر کاربری و تبدیل اراضی ،دامداری آزاد و
سنّتی در جنگل ها و مراتع منطقه ،قطع بی رویه درختان جنگلی برای مصارف متنوع؛ تعلیف دام و در مواردی قاچاق
چوب ،تبدیل اراضی جنگلی به مناطق مسکونی و اراضی زراعی و در مواردی توسعه راههای ارتباطی روستایی و
بهرهبرداری در جنگل میباشد .مهمترین پدیدههای فعّال غیر طبیعی که در حال حاضر موجب بروز شرایط حاد فرسایش
در منطقه شده است و باید مدیریت و برنامهریزی شود شامل:
• ساماندهی جنگل نشینان و دامداران و ممانعت از بهره برداری گسترده و وسیع و بدون رعایت اصول بهره برداری از
منابع جنگلی که یکی از عوامل مؤثر در تخریب و بروز پدیده فرسایش فعّال می باشد؛
• جلوگیری از تمرکز و تجمع مراکز مسکونی و جمعیتی به صورت موقّت و دائمی که سطح وسیعی از اراضی جنگل را
اشغال و تخریب نموده است؛
• ممانعت از احداث و توسعه جادّههای جنگلی و راههای ارتباطی روستایی که سطح وسیعی از اراضی جنگلی را تخریب و
در بروز پدیدههای فرسایش دلیل بسیار تأثیر گذار است؛
• جلوگیری از توسعه اراضی کشاورزی در بخشهای مختلف باغداری و زراعت غالت و حبوبات و غیره که ضمن تخریب
اکوسیستم جنگل موجب تغییر رژیم هیدرولوژیکی و آبدهی حوضه شده و از طرفی تولید و بروز پدیدههای حرکت
تودهای و فرسایش را فراهم مینماید؛
• ممانعت از بهره برداری گسترده و وسیع در اراضی شیب جنگلی که با توّجه به میزان و حجم بارندگی ساالنه موجب
تشدید فرسایش میشود؛
احیاء و بازسازی مناطق تخریب شده جنگلی با کاشت گونههای بومی تا هم از نظر ذخائر ژنتیکی تغییری در تیپهای
جنگلی ایجاد نگردد و هم مناطق در حال تخریب بازسازی حفاظت شود.
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