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چکیده
به منظور حفاظت از منابع خاک و آب بايد نواحي فرسايشپذير حوضههای آبخیز شناسايي گردند تا
بتوان با برنامهريزی در قالب طرحهای حفاظت خاک يا آبخیزداری ،از تخريب بیشتر اراضي
جلوگیری و فرسايش را کنترل نمود .بر اين اساس ،تحقیق حاضر با هدف کلاسبندی و پهنهبندی
نواحي حساس به فرسايش آبي در حوضه آبخیز هروی با استفاده از منحني يولاستورم انجام شده
است .در اين مطالعه 11 ،زيرحوضه بر اساس سطوح تغذيه آبراههها جدا شد .تغییرات مکاني
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محمدجواد وحیدی :استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.

مشخصههای خاک زيرحوضهها شامل بافت و میانگین اندازه قطر ذرات به روش قرائت کامل
هیدرومتر اندازهگیری گرديد و حداکثر سرعت پتانسیل خروجي زيرحوضهها نیز بر اساس
با استفاده از منحني يولاستورم (بر اساس میانگین اندازه قطر ذرات رسوب و سرعت پتانسیل
خروجي) بررسي و به طور مقايسهای از لحاظ فرسايشپذيری کلاسبندی شد .نهايتاً نقشه پهنه-
بندی نواحي حساس به فرسايش آبي منطقه مورد مطالعه به دست آمد .نتايج به دست آمده نشان
داد که قسمتهای بالادست و کناری حوضه ،شامل زيرحوضه شماره  8/44( 4درصد از اراضي)،
فرسايشپذيری خیلي زياد و زيرحوضههای شماره  1و  36/44( 4درصد از اراضي) فرسايشپذيری
زياد دارند .اين نواحي اغلب دارای شیب زياد و فاقد پوشش گیاهي يا دارای پوشش گیاهي ضعیف
(مانند مراتع ضعیف و زراعت ديم) هستند؛ لذا ارائه راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از فرسايش
بیشتر در آنها الزامي است.
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خصوصیات هر زيرحوضه محاسبه شد .سپس وضعیت فرسايش و رسوب در حوضهها و زيرحوضهها

کلید واژگان :پهنهبندی ،حوضه آبخیز هروی ،سامانه اطلاعات جغرافیایی ،فرسایش آبی ،منحنی یولاستورم.
] [ DOI: 10.29252/jgs.19.53.33

 .1مسئول مقاله :شهرکرد ،دانشگاه شهرکرد ،دانشکده کشاورزی ،گروه مهندسی آب58255555193 :
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خاک یکی از مهمترین منابع طبیعی هر کشور است .در واقع خاک بستر تولید تلقی شده و هر عاملی که باعث
از بین رفتن این بستر شود ،زندگی و رفاه بشر را به خطر انداخته است (فائو .)1529 ،2تولید رسوب یکی از
مهمترین پیامدهای فرسایش خاک است و در شکلهای مختلف سبب اثرات درون و برون منطقهای میگردد.
در واقع فرسایش خاک از طریق هدررفت فیزیکی خاک ،کاهش عمق ریشه ،آب قابل دسترس و ذخایر غذایی
موجب کاهش کمی و کیفی عملکرد محصولات کشاورزی میگردد (رفاهی )2599 ،و رسوب مواد حمل شده
در آبراههها نیز باعث کاهش ظرفیت انتقال جریانهای سیلابی و افزایش خطر طغیان رودها میشود .از طرف
دیگر ،رسوب این مواد در مخازن سدها و بنادر باعث کاهش ظرفیت و عمر مفید آنها میگردد (شفاعی
بجستان.)2585 ،
با توجه به اینکه هر ساله هزاران تن خاک حاصلخیز از اراضی مختلف کشور ،در اثر فرسایش از دسترس خارج
شده و با انباشت در مناطق رسوبگذاری ،موجب بروز خسارات قابلملاحظهای میشوند (صدوق و همکاران،
 ،)2584لذا باید مناطق فرسایشپذیر همراه با شدت و مقدار آن شناسایی گردند تا با شناسایی نواحی تخریب-
پذیر و کلاسبندی مناسب آن ،بتوان اقدام به برنامهریزی در قالب طرحهای حفاظت خاک یا آبخیزداری نمود.
حوضههای آبخیز و زیرحوضههای آنها ،واحدهای اصلی در مدیریت منابع آب و زمین هستند (مور 1و همکاران،
 .)2882فناوری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ( )GISبه عنوان بهترین ابزار در جهت تحلیلهای کمی و
مدلسازی از فرآیند فرسایش و رسوب به شمار میرود که محققین مختلف در صدد تحلیل و مدلسازی
فرسایش و رسوب با آن بودهاند (شای 5و همکاران 1554 ،و تیرونه و آیالو .)1523 ،4مقدار رسوبات معلق بر اثر
مواد فرسایش یافته ،از مناطق مختلف بالادست حوضه آبخیز کنترل میگردد و وضعیت و طبیعت غالب آبخیز
نقش مهمی در خصوصیات و شرایط بارهای رسوبی آن دارد (ثقفیان و همکاران.)2599 ،
در بسیاری از مطالعات سعی شده که با روشهای گوناگون در قالب سامانه اطلاعات جغرافیایی ( ،)GISمناطق
حساس به فرسایش حوضه آبخیز را به منظور کنترل و انجام اقدامات حفاظتی خاک شناسایی نمایند که با
توجه به شرایط خاص حاکم بر هر حوضه آبخیز ،روش خاصی به کار گرفته شده و موفقیتآمیز بوده است
(صدوق و همکاران2584 ،؛ تیرونه و آیالو1523 ،؛ مقصودی و همکاران2598 ،؛ کرم و همکاران2598 ،؛
حسینخانی2581 ،؛ بوکت و تفری1558 ،3؛ شینده 9و همکاران1525 ،؛ گاجبهی 9و همکاران1524 ،؛ ناکوی9
و همکاران1523 ،؛ گاناسری و رامش1529 ،8؛ گلاگای و میناله .)1529 ،25در این بین ،مطالعات در زمینه
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شناسایی مناطق حساس به فرسایش از طریق تقسیمبندی زیرحوضهها در محیط  ArcGISو برآورد
فرسایشپذیری آنها از طریق محاسبه حداکثر سرعت پتاسیل و میانگین قطر ذرات رسوب ( )D50زیر حوضهها
با استفاده از منحنی یولاستورم 2دیده نمیشود و استفاده از چنین روشی با توجه به شرایط حاکم بر حوضه
آبخیز ،نوعی نوآوری در بحث شناسایی نواحی فرسایشپذیر محسوب میگردد .بوکت و تفری ( )1558نیز به
منظور ارزیابی خطرات فرسایش خاک و اولویتبندی آن برای اجرای مراحل مدیریتی در سطح زیرحوضه
چموگا در حوضه آبخیز کوهستانی بلو نیل 1در اتیوپی ،از تلفیق فناوری  GISو سنجش از دور با مدل ساده
ارزیابی فرسایش  USLEاستفاده کردند .ناکوی و همکاران ( )1523در حوضه آبخیز نان-نادی 5هند ،با روش
شاخص عملکرد رسوب ( )SYIلایه های اطلاعاتی فرسایندگی خاک ،توپوگرافی ،بارش و کاربری اراضی را به
طور وزنی در محیط  GISتلفیق 4نمودند و آنها را در  14زیرحوضه محاسبه کردند .اولویتبندی کلاسها بر
اساس مقادیر عملکرد رسوب در همه زیرحوضهها انجام شد .گاناسری و رامش ( )1529نیز فرسایش خاک را با
استفاده از مدل  RUSLEو با استفاده از سنجش از دور و  GISدر حوضه نتراواتی 3هند ارزیابی نمودند .دلیر
حسننیا ( ،)2595وضعیت فرسایش در حوضه آبخیز لیقوان را با نرمافزار  ArcViewبا روش شبکهبندی و
موج سینماتیک مورد بررسی قرار داد و با استفاده از مدل موج سینماتیک ،عمق و سرعت جریان هنگام وقوع
بارش در تمام سلولها را محاسبه کرد؛ سپس سلولهایی که ذرات بستر آنها در آستانه حرکت یا بالاتر قرار
داشتند ،به عنوان مناطق فرسایشپذیر حوضه شناخته شدند.
منطقه مورد مطالعه در این تحقیق ،شامل حوضههای آبخیز لیقوان و هروی واقع در استان آذربایجانشرقی
است که در دهههای اخیر دارای تغییرات شدید کاربری اراضی بوده و با وجود روند کاهشی بارندگی ،روند
تغییرات دبی و رسوب این حوضهها در درازمدت افزایش یافته است (وحیدی و همکاران2584 ،؛ وحیدی 9و
همکاران .)1525 ،لذا لازم است نواحی حساس به فرسایش در این منطقه شناسایی و گروهبندی شود تا بتوان
با ارائه راهکارهای مناسب مدیریتی از گسترش بیشتر فرسایش این حوضه آبخیز جلوگیری نمود .بر این اساس،
تحقیق حاضر در نظر دارد تا با استفاده از روش جدا کردن زیرحوضهها و تعیین تغییرات مکانی مشخصههای
فیزیکی خاک (بافت و میانگین اندازه قطر ذرات) و حداکثر سرعت پتانسیل خروجی ،وضعیت فرسایش و
رسوب را با استفاده از منحنی یولاستورم مورد بررسی قرار دهد و به طور مقایسهای زیرحوضهها را از لحاظ
فرسایشپذیری طبقهبندی نماید .افزایش دقت ،سرعت و سهولت دستیابی مکانی به وسله فناوری  GISاز
مزایای تحقیق حاضر میباشد.
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روش تحقیق
منطقه مورد مطالعه

محیط  95/98کیلومتر ،بین طولهای شرقی ˝ 49˚ 11 45تا ˝ 49˚ 18 55و عرضهای شمالی ˝59˚ 45 51

تا ˝ 59˚ 33 29قرار گرفته است .حداکثر ارتفاع منطقه مورد مطالعه در ارتفاعات سهند معادل  5915متر و
حداقل ارتفاع آن  2535متر از سطح آزاد دریا در محل خروجی حوضه واقع شده است .شکل()2
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منطقه مورد مطالعه شامل حوضه آبخیز هروی میباشد که حوضه آبخیز لیقوان که از حوضههای آبخیز معرف
کشور است ،زیرحوضه هروی محسوب میشود .این منطقه در شمالغرب ایران و در استان آذربایجان شرقی
قرار گرفته و در واقع قسمتی از حوضه آبخیز بزرگ مهرانهرود میباشد .منطقه مورد مطالعه از ارتفاعات سهند
شروع و به ایستگاه هیدرومتری هروی خاتمه مییابد .این محدوده با مساحتی معادل  253/21کیلومتر مربع و
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شکل ( .)1موقعیت منطقه مورد مطالعه (حوضههای هروی و لیقوان) در استان آذربايجان شرقي و کشور ايران
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جدول ( .)1برخي از ويژگيهای مهم حوضههای آبخیز هروی و لیقوان
نام حوضه آبخيز

LONG
963136/282

ليقوان

919633/161
SMC
LM
1/18
18/66

ليقوان

26/33
2R
26/22

6/61
LK
19/83

69/66
WK
1/39

ليقوان

6/81

29/91

9/99

هروي

هروي

هروي

A
261/21

P
96/96

LAT
9268216/216

69/11
Hmin
2613

91/26
K
2/16

6913
LG
919616/66

1266/66
WG
9289699/69

2/61
TC
6/63

911296/11

9281262/11

9/98

9288923/686
Hmax
SB
6913
62/26
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شکل ( .)2الف) نقشه منحني میزان ب) نقشه رقومي ارتفاع ج) نقشه پوشش و کاربری اراضي منطقه مورد مطالعه
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 :LONGطول جغرافیایی نقطه خروجی در زیرحوضه (متریک)  :LATعرض جغرافیایی نقطه خروجی در زیرحوضه (متریک) :A
مساحت زیرحوضه (کیلومتر مربع)  :Pمحیط زیرحوضه (کیلومتر)  :LMطول کانال اصلی (کیلومتر)  :SMCشیب متوسط کانال
اصلی (درصد)  :SBشیب متوسط زیرحوضه (درصد)  :Hmaxحداکثر ارتفاع در کانال اصلی (متر)  :Hminحداقل ارتفاع در کانال اصلی
(متر)  :Kضریب گراویلیوس  :2Rقطر دایره معادل (کیلومتر)  :LKطول مستطیل معادل (کیلومتر)  :WKعرض مستطیل معادل
(کیلومتر)  : LGطول جغرافیایی مرکز ثقل زیرحوضه (متریک)  :WGعرض جغرافیایی مرکز ثقل زیرحوضه (متریک)  :TCزمان
تمرکز براساس معادله برانسبی ویلیامز (ساعت)
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در جدول ( ،)2خلاصهای از ویژگی های مهم دو حوضه آبخیز هروی و لیقوان نشان داده شده است .اقلیم
منطقه با توجه به روش دومارتین از نوع نیمهخشک و با روش آمبرژه از نوع نیمهخشک سرد میباشد .بررسی
تغییرات کاربری اراضی با تصاویر ماهواره ای حوضه ،حاکی از تغییرات شدید کاربری اراضی طی دهههای اخیر
می باشد و با گذشت زمان ،پوشش متراکم (مراتع و باغات) کاهش و اراضی لخت یا با پوشش ضعیف (معدن،
مناطق مسکونی و زراعت دیم) افزایش یافتهاند (وحیدی و همکاران .)1525 ،جهت بررسی خصوصیات
فیزیوگرافی از نقشههای توپوگرافی  2:35555سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح استفاده گردید .در شکل (،)1
نقشه منحنی میزان ،مدل ارتفاع رقومی و کاربری اراضی حوضه آبخیز مورد مطالعه نشان داده شده است.
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طبقهبندی نواحي مختلف منطقه مورد مطالعه از لحاظ فرسايشپذيری

به منظور تعیین و طبقهبندی نواحی مختلف منطقه مورد مطالعه از لحاظ وضعیت فرسایشپذیری ،بر اساس
سطوح تغذیه حوضهی آبخیز ،کل منطقه به  25زیرحوضه تقسیمبندی و شمارهگذاری شد .شکل(.)5
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1. Law of stream lengths
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جدا کردن زیرحوضهها در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی ( )GISبا کمک نرمافزار  ArcGIS.10انجام
گردید .خصوصیات مختلف این زیرحوضهها شامل :طول و عرض مستطیل معادل ،قطر دایره معادل ،موقعیت
خروجیها و غیره نیز در هر یک از زیر حوضهها تعیین و نسبتهای هورتن ،یعنی  RLو  LΩنیز در هر زیر
حوضه محاسبه گردید LΩ: .متوسط طول آبراهههای ردههای موجود در زیرحوضه یا حوضه آبخیز مورد بررسی
و  :RLنسبت طولی آبراههها در زیرحوضه یا حوضه آبخیز مورد مطالعه است.
طبق قانون طول آبراههها ،2متوسط طول آبراهههای رده  iدر یک حوضه ) (Liاز رابطه ( )2به دست میآید:

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.53.3.1

شکل ( .)3شمارهگذاری زيرحوضههای تفکیک شده بر اساس سطوح تغذيه حوضه آبخیز
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با Lnگیری از دو طرف رابطه ( )1رابطه ( )5به دست میآید:
یا
Ln
رابطه ()5
خواهد بود که با آنتی  Lnگرفتن از آن RL ،را که مقدار

همان  i ،Yهمان  Xو شیب خط

ثابتی در هر حوضه یا زیرحوضه خواهد بود ،به دست میآید (فوری و تروتمن.)1559 ،2
در جدول ( ،)1پارامترهای  LΩو  RLزیرحوضهها و حوضههای آبخیز مورد مطالعه نشان داده شده است .زمان
تمرکز هر حوضه یا زیرحوضه نیز باید از طریق روشهای تجربی به دست آید که برای حوضههای اصلی لیقوان
و هروی ،از روش برانسبی و ویلیامز و برای زیر حوضهها که مساحت کمتری دارند از روش کرپیچ استفاده
گردید (رفاهی .)2599 ،در نهایت ،با استفاده از رابطه ( )4که توسط رودریگرز-ایتورب و والدز )2898( 1و
والدز و همکاران )2898( 5ارائه شده است ،سرعت خروجی بر حسب متر بر ثانیه در هر زیرحوضه محاسبه
گردید.

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

رابطه ()2
که در آن :i ،شماره رده مورد نظر :Li ،متوسط طول آبراهههای رده  :L¯1 ،iمتوسط طول آبراهههای رده یک
و  :RLنسبت طولی آبراههها در حوضه ،که عبارت است از متوسط نسبتهای طولی آبراهههای هر رده به طول
آبراهههای رده پایینتر (علیزاده .)2598 ،رابطه ( )2را به صورت رابطه ( )1میتوان نوشت:
رابطه ()1

جدول ( .)2پارامترهای  LΩو  RLدر زيرحوضهها و حوضههای آبخیز مورد مطالعه
)LΩ (km

9/99

5

9/99

9/33

5/59

4

25/1

5/41

29/54

5/99

51/48

38/42

RL

2/32

3/99

3/94

2/1

2/53

2/93

5/58

2/93

2/49

2/55

5/19

1/14

 LΩ:متوسط طول آبراههها (بر حسب کیلومتر) : RLنسبت طولی آبراههها

لازم به ذکر است که سرعت خروجی ،حداکثر سرعت پتانسیل میباشد و سرعتی است که باعث زمان وقوع
حداکثر سیلاب در زیرحوضه یا حوضه آبخیز میتواند ایجاد شود.
رابطه ()4
که در آن LΩ ،میانگین طول کل ردههای موجود در زیرحوضه یا حوضه آبخیز بر حسب متر RL ،نسبت طولی
آبراههها در زیرحوضه یا حوضه آبخیزکه بدون بعد است Tc ،زمان تمرکز بر حسب ساعت است که در
زیرحوضههای کوچک از رابطه کرپیچ و در زیرحوضههای متوسط از رابطه برانسبی و ویلیامز محاسبه میشود
(والدز و همکاران )2898 ،و  Vحداکثر سرعت خروجی بر حسب متر بر ثانیه میباشد .با داشتن حداکثر
سرعت خروجی که در مستطیل معادل هر زیرحوضه یا حوضه آبخیز در نظر گرفته میشود و با استفاده از

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.53.33

1 Furey & Troutman
2 Rodriguez-Iturbe & Valdes
3 Valdes et al

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.53.3.1

نام حوضه

2

1

5

4

3

9

9

9

8

25

لیقوان

هروی
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منحنی یولاستورم 2میتوان وضعیت زیرحوضهها را از لحاظ وضعیت فرسایش و رسوب مورد بررسی قرار داد.
در منحنی یول استورم ،محور  ،Xمیانگین قطر اندازه ذرات را بر حسب میلیمتر و محور  ،Yسرعت رودخانه را
بر حسب متر بر ثانیه نشان میدهد .شکل(.)4

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل ( .)4منحني يولاستورم

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.53.33

1 Hjulstorm curve
2 Hydrometer method
3 Gee & Bauder
4 Soil particle size distribution curve

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.53.3.1

در واقع میتوان از منحنی یولاستورم ،برای تعیین اینکه ذرات در رودخانه فرسایش خواهد یافت یا در مرحله
انتقال و یا رسوب است ،استفاده نمود .منحنی یولاستورم رابطه بین سرعت جریان و توانایی انتقال مواد در
اندازههای مختلف (یعنی از ریزترین ذرات :رس و سیلت تا بزرگترین تختسنگها) را نشان میدهد .بافت
خاک به روش هیدرومتر( 1قرائت چهار زمانه) تعیین گردید و به منظور تعیین میانگین اندازه قطر ذرات نمونه-
های خاک مورد بررسی از روش هیدرومتر با قرائت کامل استفاده گردید و قرائت در زمانهای  95 ،55و 85
ثانیه 95 ،55 ،25 ،5 ،و  85دقیقه 3 ،1 ،و  14ساعت انجام شد (گی و بادر .)2893 ،5پس از آن با استفاده از
منحنی توزیع اندازه ذرات خاک ،4میانگین قطر اندازه ذرات نمونههای خاک محاسبه گردید .با داشتن مقادیر
حداکثر سرعت خروجی و میانگین  D50در زیرحوضهها و حوضههای آبخیز میتوان با استفاده از منحنی یول-
استورم ،وضعیت فرسایش و رسوب را مورد بررسی قرار داد.
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نتايج

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

نتایج بافت حاصل از بررسی  99نمونه خاک از حوضههای آبخیز لیقوان و هروی نشان داد که بافت خاک در
هر دو حوضه آبخیز ،سبک بوده و لوم شنی 2میباشد .وجود این بافت در کلیه حوضهها و زیر حوضهها مؤید
رسوبی بودن خاک سطحی منطقه است .شکل ( ،)3پراکنش  D50را در حوضههای آبخیز هروی ،لیقوان و
زیرحوضههای  2تا  ،1شکل ( ،)9پراکنش  D50را در زیرحوضههای شماره  5تا  9و شکل ( ،)9پراکنش  D50را
در زیرحوضههای شماره  9تا  25نشان میدهد.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.53.3.1

Sandy loam

1

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.53.33

شکل ( .)3نقشه پراکنش  D50حوضههای هروی و لیقوان و زيرحوضههای  1تا 2
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] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.53.3.1

شکل ( .)6نقشه پراکنش  D50زيرحوضههای  3تا 6

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.53.33
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ل ( .)3نقشه پراکنش  D50زيرحوضههای  3تا 11

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.53.3.1

شک

در جدول ( ،)5حداکثر سرعت خروجی ( )m/secو میانگین قطر اندازه ذرات رسوب یا  )mm( D50به همراه
سایر خصوصیات اندازهگیریشده (در محیط نرمافزار  )ArcGISدر حوضهها و زیرحوضهها (مساحت ،محیط،
بافت خاک ،زمان تمرکز و  )...گزارش شده است.
] [ DOI: 10.29252/jgs.19.53.33
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جدول ( .)3مشخصات کامل زيرحوضهها و حوضههای آبخیز لیقوان و هروی
مشخصات
زیرحوضهها

شماره
زیرحوضهها

مساحت زیر حوضه )(km2

9/429

1/893

9/423

9/859

5/399

5/399

محیط زیر حوضه )(km

25/549

9/999

25/512

25/819

9/935

25/229

طول آبراهه اصلی)(km

3/429

4/295

3/942

4/232

4/123

3/295

شیب متوسط آبراهه اصلی ()%

24/929

15/992

25/525

15/922

8/498

25/139

شیب متوسط زیر حوضه ()%

59/858

41/242

54/348

59/352

19/921

55/595

ضریب گراویلیوس

2/441

2/459

2/139

2/554

2/185

2/488

قطر دایره معادل )(km

1/939

2/848

5/191

5/591

1/259

1/255

طول مستطیل معادل )(km

3/529

5/492

4/951

3/199

5/191

4/125

عرض مستطیل معادل )(km

2/159

5/939

2/999

2/989

2/581

5/949

زمان تمرکز کرپیچ (دقیقه)

55/491

12/825

55/855

12/932

18/951

55/993

*(m/sec) V

22/515

3/995

5/995

23/995

9/355

3/155

)D50* (mm
شماره
مشخصات
زیرحوضهها
زیرحوضهها

5/581

5/595

5/548

5/222

5/599

5/592

9

9

8

25

لیقوان

هروی

مساحت زیر حوضه )(km2

29/898

5/328

55/328

5/334

99/135

253/215

محیط زیر حوضه )(km

15/952

8/899

42/339

22/519

41/255

95/985

طول آبراهه اصلی)(km

8/422

4/955

28/894

3/595

29/555

19/895

شیب متوسط زیر حوضه ()%

18/929

15/889

19/952

11/995

54/955

ضریب گراویلیوس

2/423

2/499

1/259

2/959

2/535

2/355

قطر دایره معادل )(km

4/948

1/229

9/152

1/219

8/935

25/225

طول مستطیل معادل )(km

9/582

4/252

28/299

4/999

29/415

19/955

عرض مستطیل معادل )(km

1/514

5/932

2/385

5/943

4/945

3/545

39/819

59/149

259/259

45/993

4/495

9/955

)V* (m/sec

4/515

5/855

9/955

4/195

5/555

4/115

)D50* (mm

5/539

5/532

5/593

5/533

5/549

5/534

*

زمان تمرکز()TC

* :Vحداکثر سرعت پتانسیل خروجی :D50* ،میانگین اندازه قطر ذرات رسوب :TC* ،زمان تمرکز بر اساس معادله کرپیچ (دقیقه)
برای زیرحوضهها و برای حوضههای لیقوان و هروی بر اساس معادله برانسبیویلیامز (ساعت)

نتایج بررسیها با استفاده از منحنی یول استورم نشان داد که در زیرحوضه  ،2فرسایش و انتقال ذرات در
اندازه رس ،سیلت و شن خیلی ریز صورت گرفته و مواد ریز رس و سیلت به صورت انتقال در سوسپانسیون 2و
فرسایش مواد به صورت گل سست 1انجام میگیرد .اگر ذرات درشت نیز وجود داشته باشد (درشتتر از

2

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.53.33

Suspension
Erosion of unconsolidated mud

1

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.53.3.1

شیب متوسط آبراهه اصلی ()%

9/958

9/299

9/995

3/919

9/535

3/195
52/295

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

2

1

5

4

3

9
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2
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Bed load
Consolidated mud

1

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.53.33

نتایج دلیر حسننیا ( )2595نیز نشان داد که فرسایش شدید بیشتر در آبراهههای حوضه آبخیز ایجاد میگردد
و لذا باید سعی شود پوششهای گیاهی در سطح این آبراههها (خصوصاً آبراهههای اصلی) حفظ شود.
در تحقیق حاضر ،به منظور طبقهبندی نواحی مختلف از لحاظ فرسایشپذیری از حداکثر سرعت پتانسیل
خروجی محاسبه شده در زیرحوضهها استفاده شد؛ به طوریکه این سرعت میتواند نمایانگر پتانسیل زیرحوضه-
ها از لحاظ فرسایشپذیری باشد .بر این اساس ،فرسایشپذیری منطقه مورد مطالعه به  3گروه ،به ترتیب زیر
طبقهبندی گردید:
گروه  :2فرسایشپذیری خیلی زیاد که در آن حداکثر سرعت پتانسیل خروجی زیرحوضه بیش از  21متر بر
ثانیه بوده و زیر حوضه شماره  4را شامل میشود .گروه  :1فرسایشپذیری زیاد که در آن حداکثر سرعت
پتانسیل خروجی بین  9تا  21متر بر ثانیه بوده و زیرحوضههای شماره  2و  8را در بر میگیرد .گروه :5

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.53.3.1

میانگین  D50زیرحوضه) ،در آستانه فرسایش بوده و میتوانند به صورت بار بستر 2انتقال یابند .در زیرحوضه ،1
فرسایش ذرات در اندازه رس و سیلت ،به صورت انتقال در سوسپانسیون بوده و گل و لای سست در آستانه
فرسایش قرار دارند .ذرات درشتتر در صورت وجود ،میتوانند در آستانه انتقال به صورت بار بستر باشند .در
زیرحوضه  5نیز انتقال ذرات خاک در اندازه رس و سیلت به صورت سوسپانسیون میباشد .در زیرحوضه ،4
فرسایش ذرات رسوبی (خاک) در اندازه رس ،سیلت و شن خیلی ریز بوده که ذرات ریز در سوسپانسیون انتقال
یافته و فرسایش گل و لای سست نیز وجود دارد .همچنین ،گل و لای محکم و به هم چسبیده 1نیز در آستانه
فرسایش قرار دارند و ذرات درشتتر از میانگین  D50زیرحوضه نیز میتوانند به صورت بار بستر انتقال یابند.
در زیرحوضه  3و  9نیز وضعیت مانند زیرحوضه  1بوده و علاوه بر انتقال ذرات در اندازه رس و سیلت در
سوسپانسیون ،گل و لای سست در آستانه فرسایش قرار دارند .همچنین در صورت وجود ذراتی درشتتر از
میانگین  D50زیرحوضهها ،آنها در آستانه انتقال به صورت بار بستر هستند .در زیرحوضههای  9 ،9و 25
وضعیت فرسایش و رسوب مانند زیرحوضه  5بوده و انتقال ذرات در اندازه رس و سیلت در سوسپانسیون
صورت میگیرد .در زیرحوضه  ،8فرسایش و انتقال مواد بیشتر در ذراتی در اندازه رس ،سیلت و شن خیلی ریز
دیده میشود .ذرات ریز رس و سیلت به صورت انتقال در سوسپانسیون و فرسایش مواد به صورت گل سست
صورت میگیرد و در صورت وجود ذرات درشت (درشتتر از میانگین  D50زیرحوضه) ،آنها در آستانه انتقال
به صورت بار بستر خواهند بود .بررسیهای بیشتر با استفاده از منحنی یولاستورم نشان داد که حوضه آبخیز
هروی از حوضه لیقوان فرسایشپذیری بیشتری دارد ،در حالیکه ،در هر دو حوضه آبخیز ،انتقال ذرات در اندازه
رس و سیلت به صورت سوسپانسیون صورت میگیرد .در حوضه آبخیز لیقوان به دلیل اینکه حداکثر سرعت
خروجی کمتر است ،ذرات درشتتر از میانگین  D50در آستانه رسوب بوده و بر اساس حداکثر سرعت خروجی،
تقسیمبندی زیرحوضههای آبخیز مورد مطالعه از لحاظ فرسایشپذیری میتواند به صورت زیر باشد:
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با توجه به اینکه زیرحوضهها بر اساس وضعیت فرسایش و رسوبدهی طبقهبندی گردیده است ،از نظر مدیریت
آبخیزداری بسیار کاربردی شده و لذا میتوان با ارائه راهکارهای مناسب در مناطقی که فرسایشپذیری در آن-
ها بالاست (زیرحوضههای  2 ،4و  )8از فرسایش بیشتر پیشگیری نمود .نتایج بوکت و تفری ( )1558نیز
نشان داد که بیش از  % 39از کل حوضه آبخیز در معرض خطر فرسایش شدید و بسیار شدید (بیش از 95تن
در هکتار در سال) قرار دارند که عمدتاً در اراضی پرشیب کشت شده یا تحت چرای شدید در قطعات میانی و
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شکل ( .)8نقشه طبقهبندی نواحي فرسايشپذير زيرحوضههای منطقه مورد مطالعه
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فرسایشپذیری متوسط که در آن حداکثر سرعت پتانسیل خروجی زیرحوضه بین  3تا  9متر بر ثانیه است و
زیرحوضههای شماره  3 ،1و  9را شامل میشود .گروه  :4فرسایشپذیری کم که در آن سرعت خروجی
زیرحوضه بین  4تا  3متر بر ثانیه بوده و زیرحوضههای شماره  9و  25را در بر میگیرد .گروه  :3فرسایش-
پذیری خیلی کم که در آن حداکثر سرعت پتانسیل خروجی زیرحوضه بین  5تا  4متر بر ثانیه است و
زیرحوضههای شماره  5و  9را شامل میشود .شکل ( ،)9نقشه طبقهبندی زیرحوضهها در منطقه مورد مطالعه
را از لحاظ فرسایشپذیری نشان میدهد که بر اساس حداکثر سرعت پتانسیل خروجی و میانگین قطر ذرات
رسوب زیرحوضهها تهیه شده است.
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بالادست حوضه واقع شدهاند و در حدود  % 13از اراضی ،فرسایش بیش از  213تن در هکتار در سال دارند .بر
اساس نرخ فرسایش خاک ،حوضه به  9کلاس اولویت برای مداخله حفاظتی تقسیم و  29میکرو حوضه ،به
عنوان واحد برنامهریزی شناسایی گردید .در نهایت نقشه پهنهبندی مناطق مستعد فرسایش تهیه و توصیه شد
از این روش در سایر مناطق مشابه استفاده گردد .ناکوی و همکاران ( )1523که اولویتبندی کلاسها بر اساس
مقادیر عملکرد رسوب در همه زیرحوضههای حوضه آبخیز نان-نادی هند را انجام دادند ،مشخص نمودند که
 % 24از زیرحوضهها کلاس تولید رسوب خیلی زیاد و حدود  % 55/39دارای کلاس زیاد هستند .این نواحی
نیاز به توجه فوری و روشهای حفاظتی داشتند .لذا پس از بررسی وضعیت فرسایش خاک ،زهکشی و شیب،
مکانهای احداث بند مشخص گردید .گاناسری و رامش ( )1529نیز پس از پهنهبندی نواحی فرسایشپذیر،
نواحی زراعی را به دلیل مدیریت نامناسب به عنوان مناطق فرسایشپذیر معرفی کردند و اجرای عملیات
حفاظتی و مدیریتی خاک را برای کاهش فرسایش توصیه نمودند .مطالعات دیگری در زمینه پهنهبندی نواحی
حساس به فرسایش با استفاده از  GISدر ایران و جهان انجام گردیده است که در هر یک پس از شناسایی
نواحی فرسایشپذیر و با توجه به شرایط حوضه ،توصیهها و راهکارهای اجرایی برای حفاظت خاک ارائه شده
است (صدوق و همکاران2584 ،؛ تیرونه و آیالو1523 ،؛ مقصودی و همکاران2598 ،؛ کرم و همکاران2598 ،؛
حسینخانی2581 ،؛ شینده و همکاران1525 ،؛ گاجبهی و همکاران1524 ،؛ ؛ گلاگای و میناله .)1529 ،جدول
( ،)4مساحت نواحی مختلف از لحاظ فرسایشپذیری را در حوضه آبخیز مورد مطالعه نشان میدهد.
جدول ( .)4مساحت نواحي مختلف حوضه آبخیز مورد مطالعه از لحاظ فرسايشپذيری
کلاس فرسایشپذیری

شماره زیرحوضهها

مساحت (کیلومتر مربع)

فرسایشپذیری زیاد

2و 8

فرسایشپذیری متوسط

 3 ،1و 9

25/245

فرسایشپذیری کم

 9و 25

15/343

فرسایشپذیری خیلی کم

5و9

22/853

همانطور که مشاهده میشود ،بیشتر مناطق حوضه آبخیز ( 59/859کیلومتر مربع) در گروه فرسایشپذیری
زیاد قرار دارد (همچنین  9/859کیلومتر مربع از حوضه آبخیز ،فرسایشپذیری خیلی زیاد دارد)؛ لذا لازم است
برای کنترل فرسایش در این نواحی اقدامات لازم به کار رود.
با تطبیق نواحی مختلف حوضه آبخیز از لحاظ فرسایشپذیری با نقشههای کاربری اراضی و نقشه شیب
شکل( ،)1مشخص گردید که مناطق حساس به فرسایش اغلب پرشیب بوده و فاقد پوشش یا دارای پوشش
ضعیف (مراتع ضعیف و زراعت دیم) هستند.
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فرسایشپذیری خیلی زیاد

4

9/859
59/859
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