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 چکیده

باشد. بنابراین شناسایی و تهیه نقشه مناطق با  کننده برای توسعه می فرسایش خاک یکی از مشکالت جدی و تهدید   

ریزی و مدیریت در حفاظت خاک دارد. در این پژوهش، نقشه  پتانسیل باالی خطر فرسایش کمک شایانی برای برنامه

ضه آبخیز زیارت در جنوب شهر گرگان تهیه شد.  پارامترهای برای حو GISو در محیط   EPMفرسایش خاک با روش 

(، ضریب حساسیت Xa(، ضریب استفاده از زمین )ضریب فرسایش اراضی )مورد استفاده در این مدل عبارتند از: 

بندی فرسایش در محدوده مورد مطالعه،   . برای تهیه نقشه پهنه%(I)و شیب متوسط  (Y)سنگ و خاک به فرسایش 

، نقشه   EPMها در مدل  و در نهایت با قراردادن این الیهرقومی و امتیاز دهی شدند  GIS پارامترهای موثر در محیط

کیلومترمربع( از حوضه زیارت در  14/2% )معادل9/2 که  نتایج نشان داد ریسک فرسایش حوضه آبخیز زیارت تهیه شد.

کیلومتر مربع( از حوضه در کالس خطر فرسایش متوسط و  34/14% )معادل 8/19کالس خطر فرسایش خیلی شدید و 

 کیلومترمربع( از حوضه در کالس خطر فرسایش کم قرار دارد. 93/55% )معادل 2/77

 EPM،  GISبندی،  مدل  زیارت،  ریسک فرسایش،  پهنهآبخیز حوضه  :کلیدواژه
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Evaluation of erosion risk in Ziarat watershed using EPM model and GIS 

Naiemeh, Pourmandi; gholamreza, lashkaripour; hamed, rezaei 

Abstract 

Soil erosion is one of the serious problems to development. Therefore, identification and 

mapping of areas with high potential of erosion risk will be great help in planning and 

management of soil conservation. In this research, soil erosion map of Ziarat watershed in south 

of Gorgan city have prepared using EPM model and geographic information system (GIS). 

Effective factors in this model include: land erosion coefficient (), land use coefficient (Xa), 

rock and soil sensitivity to erosion (Y) and average slope (I %). To prepare the erosion zoning 

map in the study area, the effective parameters have digitized and weighted in GIS.  Finally, by 

putting these layers in EPM model, erosion risk map of Ziarat watershed have prepared. Results 

showed that 2.9% (2.14 km2) of study area is located in high erosion risk class, 19.8% (14.33 

km2) in moderate erosion risk class and 77.3% (55.93 km2) in low erosion risk class. 

Keywords: Ziarat watershed, erosion risk, zonation, EPM model, GIS. 

 مقدمه

باشد.  آید و فرسایش آن به عنوان یکی از خطرات جدی برای توسعه می طبیعی مهم به شمار میخاک یکی از منابع    

دهند، پس  خیزی خود را از دست می ها به تدریج فرسایش یافته و حاصل شود خاک در مناطقی که فرسایش کنترل نمی

اجرا در آید )دهزاد و همکاران،  الزم است مناطق بحرانی و حساس به فرسایش شناسایی و اقدامات حفاظتی در آن به

ها و مواد موجود در سطح زمین در اثر  (. فرسایش عبارت است از کنده شدن و جا به جا شدن تدریجی خاکدانه1387

ای جداشدن، انتقال و تجمع یا رسوبگذاری  عوامل مختلف چون آب، باد، نیروی ثقل و غیره است که شامل سه مرحله

(. حوادث مرتبط با آب و هوا اغلب باعث از دست رفتن محصوالت و مصالح 1390ر، گ باشد )کاظمی و نوحه می

ساختمانی، به خطر انداختن زندگی و سالمت مردم از طریق قحطی، آلودگی آب و مسدود کردن کمک های موردنیاز 

 فرسایش و سطحی نابروا ایجاد پتانسیل (.cabral, et al. 2017شود ) ها پس از حادثه می برای جمعیت در طول و مدت

 و لوپز شده انجام مطالعات در (( Thornton and Jones,1998شود.  می به شدت زیاد زراعت و زمین کاربری خاک با

 مورد ها حوضه انسانی و فیزیکی خصوصیات با مرتبط مهم عامل یک عنوان به را پوشش گیاهی ( عامل2001همکاران )

المللی رژیم  در کنفرانس بین 1988برای اولین بار در سال  EPM. مدل (Lopes et al, 2001)اند  داده قرار توجه

ها، در  مدلی است که قابلیت برآورد اولیه میزان بار رسوب آبراهه EPMرودخانه توسط گاوریلوویچ ارائه گردیده است. 

ها نیازمندند، دارا  ادههایی که به نحوی به این گونه د های مربوط به سدهای در حال احداث و یا سایر سازه طرح

مهم و موثر در فرسایش  عوامل از تعدادی گرفتن نظر، درتجربی های مدل اساس( 1387باشد. )دهزاد و همکاران،  می

( 1390مرادی و همکاران، ( دهند می ارائه را مدل تجربی گیری اندازه و ای مشاهده های روش مبنای بر و خاک است

به عنوان روش مناسب برای برآورد فرسایش و رسوب منطقه، سادگی و عملی بودن روش  EPMعلت انتخاب روش 

خاک،  -فرآیند فرسایش، نتیجه روابط متقابل سنگ مادر EPMباشد. بر اساس مدل  موردنظر و میزان دانش می
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ل موثر در فرسایش خاک: (. در این مدل عوام1387باشد. )دهزاد و همکاران،  توپوگرافی و نوع بهره برداری از اراضی می

و شیب  (Y)ضریب حساسیت سنگ و خاک به فرسایش (، Xa(، ضریب استفاده از زمین )ضریب فرسایش اراضی )

با این روش عالوه بر تعیین شدت فرسایش و میزان حمل رسوب در  .(1387باشد )دهزاد و همکاران،  می %(I)متوسط 

ای از میزان رسوبگذاری در پشت سدهای مخزنی در دست مطالعه را انجام توان برآورد اولیهها، همچنین میرودخانه

توان نقشه فرسایش خاک را تهیه نمود. با این روش عالوه بر تعیین شدت چنین می داد. با استفاده از این روش هم

در پشت سدهای ای از میزان رسوبگذاری توان برآورد اولیهها، همچنین میفرسایش و میزان حمل رسوب در رودخانه

توان نقشه فرسایش خاک را تهیه نمود )دهزاد چنین می مخزنی در دست مطالعه را انجام داد. با استفاده از این روش هم

 (.1387و همکاران، 

است.  یافته زیادی گسترش نیز فرسایش نرخ و رسوبدهی ارزیابی در (GIS) جغرافیایی اطالعات های سیستم کاربرد    

 معموالً که است بندی پهنه نقشه تهیه رسوب و فرسایش مبحث در مختلف های روش کارگیری به از نهایت هدف در

آید )باقرزاده و  می دست به منظوره تک های نقشه از ای مجموعه ترکیب با که است امتیازبندی سیستم شامل نوعی

 .(1389همکاران، 

 معرفی منطقه مورد مطالعه
سو است و با دارا بودن  مساحت  های رودخانه قره باشد که یکی از زیرحوضه محدوده مورد مطالعه، حوضه زیارت می   

 23درجه،  54کیلومتر، در استان گلستان، در شهرستان گرگان و بین مختصات  40کیلومترمربع و محیط  42/72

 43درجه، 36ثانیه تا  51دقیقه و  36درجه،  36جغرافیایی و ثانیه طول  11دقیقه و  31درجه،  54ثانیه تا  53دقیقه و 

ثانیه  عرض جغرافیایی قرار گرفته است. این حوضه در جنوب شهرستان گرگان قرار گرفته و دسترسی به  59دقیقه و 

 در بارندگی میزان (. بیشترین1باشد )شکلپذیر میآن از طریق بلوار اصلی ناهارخوران از طریق شهر گرگان امکان

 در رطوبت و بیشینه آورد بر سال در میلیمتر 452 معادل آن میانگین باشد، زمستان( می و سال )پائیز سرد فصول

(. ارتفاع متوسط این حوضه، 1392)ابراهیمی و همکاران،  رسد می درصد 71 به گرم فصول در و 78 به سرد فصول

شود شیب  متر دیده می 550متر است و بیشترین ارتفاع آن در ایستگاه هیدرومتری ناهارخوران و برابر با  1708

ای  دهی و ایجاد انواع فرسایش و حرکات توده درصد است که نقش مهمی در رسوب 5/41متوسط این حوضه حدود 

پذیری  شوند، فرسایش % از سطح حوضه را شامل می70ندهای خوش ییالق، شمشک و شیست گرگان که دارد. ساز

 .(1393زیادی دارند )رحیمی چاکدل و رقیمی، 
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 . موقعیت منطقه مورد مطالعه 1شکل

 بحث 

 
 GISهای اطالعاتی با استفاده از سنجش از دور و  تولید الیه

ضریب فرسایش  ،(Y)ضریب حساسیت سنگ و خاک به فرسایش عوامل موثر در فرسایش خاک:  EPMدر مدل    

هریک از عوامل موثر امتیازبندی شده  باشد که ابتدا می( Xaضریب استفاده از زمین )و  %(I)(، شیب متوسط اراضی )

 1یم و با توجه به جدول دهیم تا ضریب فرسایش را تعیین کن ، در فرمول زیر قرار میGISو با تلفیق در مدل 

 دهیم. بندی فرسایش را انجام می طبقه

Z=Y.Xa(+I
0.5

) 

Zفاکتور شدت فرسایش حوضه : 

Yضریب حساسیت سنگ و خاک به فرسایش : 

Xaضریب استفاده از زمین : 

ضریب فرسایش اولیه حوضه : 

Iشدت متوسط حوضه :  

 بندی شدت فرسایش طبقه. 1جدول 

برای منطقه   Z  درصد 

 مورد مطالعه
بندی فرسایش طبقه شدت فرسایش مقادیر حد  Zمقادیر متوسط   

41/4  25/1  Z>1 خیلی شدید I 
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- 85/0  1>Z> 71/0  II شدید 

5/20  55/0  7/0 >Z> 41/0  III متوسط 

07/75  3/0  4/0 >Z> 2/0  IV کم 

- 1/0  19/0 >Z کم خیلی  V 

 شود برای تخمین فرسایش ویژه در حوزه آبخیز از فرمول زیر استفاده می EPMدر روش   

Wsp=T.H..Z
1.5 

 که در آن

WSP =رسایش ویژه برحسب مترمکعب در کیلومترمربع در سالمتوسط ساالنه ف 

T=  10+1/0)5/0ضریب درجه حرارت که از رابطهT=(t/ آید و در آن بدست می 

t  = باشد گراد می حوزه آبخیز به درجه سانتی میانگین درجه حرارت ساالنه در 

H= متر ارتفاع متوسط بارندگی ساالنه حوزه آبخیز برحسب میلی 

= باشد عدد پی می 

Z =باشدمی ضریب شدت فرسایش. 

 H (Hگراد است.( و  ه سانتیرجد 10معادل  حوضه زیارت t) tچنین با احتساب  و هم zپس از برآورد مقدار     

 .است.(،  فرسایش ویژه برای حوضه زیارت بدست آمد سال در میلیمتر 452 معادلحوضه زیارت 
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 (Y)ضریب حساسیت سنگ و خاك به فرسایش 

 .به نه کالس طبقه بندی شد 2شناسی منطقه مورد مطالعه طبق جدول  جهت تهیه این الیه نقشه زمین   

 (Y)ضریب حساسیت سنگ و خاك به فرسایش عمومی مقادیر . 2جدول

 ردیف شرایط سنگ شناسی و خاکشناسی مقادیر میانگین

2/1  1 آهک متوسط تا توده ای با میان الیه های مارن 

2/1  2 سنگ آهک مارنی سفید 

2/1  3 آهک و شیل خاکستری تیره 

1/1  4 سنگ آهک انکولیتی متوسط الیه تا توده ای 

5/1  5 ماسه سنگ خاکستری و شیل 

2/1 ای خاکستریآهک ضخیم الیه تا توده    6 

4/1  7 نهشته های رودخانه ای عهد حاضر 

 8 شیست گرگان 2

90/0  9 آهک و آهک دولومیتی ضخیم تا توده ای خاکستر 

 

 () ضریب فرسایش اراضی 

برای تهیه این الیه اطالعات الزم از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری استان اخذ گردید، پس از رقومی کردن،    

 امتیازدهی شد. 3مطابق جدول 
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 (ضریب فرسایش اراضی ). 3جدول 

مقادیر 

 میانگین
جزاء واحد اراضیفرسایش اشرایط   ردیف 

67/0  1 فرسایشاز نوع مکانیکی واریزه ای 

35/0  2 فرسایش از نوع آبراهه ای 

65/0  3 فرسایش از نوع انحاللی 

70/0  4 فرسایش از نوع انحاللی واریزه ای 

40/0 آبراهه ای همراه با لغزش فرسایش از نوع   5 

75/0  6 فرسایش از نوع کنار رودخانه 

70/0  7 فرسایش از نوع مکانیکی انحاللی بلوکی 

 

 (Iالیه شیب)

نقشه شیب  DEMتهیه شد. ابتدا با استفاده از   ARC-GISاین الیه با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی در محیط    

رسانده و در مدل لحاظ  5/0منطقه مورد مطالعه تهیه شد، سپس شیب متوسط حوضه آبخیز محاسبه و در آخر به توان 

 گردید.

 

 (Xa) ضريب استفاده از زمين

  امتیاز دهی شد. 4این الیه با استفاده از نقشه کاربری و پوشش اراضی منطقه تهیه شد وطبق جدول    

 (Xa)ضریب استفاده از زمین  عمومی مقادیر . 4جدول 
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 ردیف شرایط استفاده از زمین در اجزاء واحد اراضی مقادیر میانگین

35/0  1 مرتع نیمه متراکم 

20/0  2 اراضی جنگلی و بیشه زار متراکم 

25/0  3 اراضی جنگلی و بیشه زار نیمه متراکم 

70/0  4 اراضی بایر با پوشش گیاهی کم یا فاقد 

40/0 آبی با محدودیت زراعت   5 

     

                                       

 بندی فرسایش حوضه زیارت . نقشه پهنه2شکل                
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 بندی فرسایش . درصد فراوانی در پهنه1نمودار

 گیری نتیجه

شود و  باتوجه به جدول استاندارد طبقه بندی شدت  مشاهده می 1و نمودار شماره  2همانطور که در شکل شماره    

% )معادل 8/19کیلومترمربع( از حوضه زیارت در خطر فرسایش خیلی شدید و  14/2% )معادل9/2(، 1فرسایش )جدول 

کیلومترمربع( از حوضه در خطر  93/55معادل %  )2/77کیلومتر مربع( از حوضه در خطر فرسایش متوسط و  34/14

باشد و کمترین  فرسایش کم قرار دارد. در منطقه مورد نظر تاثیر کاربری اراضی موثرتر از عوامل تاثیرگذار دیگر می

 پتانسیل باالی با مناطق باشد. شناسایی و اولویت زار متراکم می خطر فرسایش مربوط به مناطق جنگلی و بیشه

 های برنامه تر مناسب و سریع اجرای در آبخیزداری های گیران طرح تصمیم و مدیران مجریان، برای واندت می فرسایش

 فرسایش بحرانی مناطق بندی اولویت شناسایی و دیگر، باشد. به عبارتی داشته بسزایی نقش آبخیزداری مدیریتی و

 باشد. اهمیت حائز مربوطه های پروژه و ها صحیح طرح اجرای در تواند می

 

 

 

 درصد مساحت

 کم

 متوسط

 خیلی شدید
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