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تاریخ دریافت۱۳۹۹/۳/6 :

چکیده
فرسایش خاک تأثیرات جدی زیستمحیطی بر منابع آب و خاک ،نظیر رسوبزدایی بیش از حد بهویژه در اراضی شیی دار و
خاکهای فرسایشپذیر در مناطق خشک و نیمهخشک میگذارد .مدلهای ارزیابی خطر فرسایش خاک مبتنیی بیر سیسیت های
اطالعات جغرافیایی ( )GISنقش مهمی در برنامهریزی برای حفاظت از خاک دارند .در همین راستا در مطالعۀ حاضیر ریسیک
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ارزیابی خطر فرسایش با استفاده از مدل کورین در حوضۀ خارستان ،استان فارس

پتانسیل و واقعی فرسایش در منطقۀ خارستان با استفاده از مدل کورین در تلفیق بیا  GISو  RSبررسیی شید .از میدل رقیومی
ارتفاع ) (DEMبرای استخراج نقشۀ شی

و از تصاویر لندست  7مربوط به سال  2017برای تهیۀ نقشۀ پوشش زمین در محیط

اطالعات  12پروفیل برای بررسی بافت ،عمق و درصد سنگ و سنگریزه خاک استفاده و نقشۀ آنها در نرمافیزار

ArcGIS10.3

تهیه شد .در ابتدا برای تهیۀ نقشۀ فرسایشپذیری از خصوصیات فیزیكی خاک (بافت ،عمق و سنگ و سنگریزه) و فرسایندگی
از شاخصهای رطوبتی فورنیه و خشكی بگنولز-گوسن استفاده شد .سپس از ترکی

نقشههای فوق با شیی

و پوشیش زمیین

نقشۀ ریسک پتانسیل و واقعی فرسایش تهیه شد .نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد از نظر ریسک پتانسییل منطقیه بیهترتی
 %29/8 ،%29/125و  %41/07ریسک ک  ،متوسط و زیاد بود ،درحالیکه از نظیر ریسیک واقعیی بیهترتی

دارای

 %31/11 ،%31/14و

 %37/78از منطقه در کالسهای ک  ،متوسط و زیاد واقع شده است .در کل ،منطقۀ مورد مطالعه از نظر خطر فرسایش بیشتر در
کالس متوسط تا زیاد قرار گرفته است .مناطق با خطر واقعی فرسایش ک و متوسط در بخش جنوبی ،مرکزی و شیرقی منطقیه
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نرمافزار  ENVI5.3استفاده شد .در این مطالعه ،نقشۀ کاربری اراضی با استفاده از روش طبقهبندی نظارتشده استخراج شد .از

و مناطق با خطر واقعی زیاد جنوب شرق ،غرب و شمال غربی منطقه واقع شده است.
واژههای کلیدی :مدل کورین ،ریسک فرسایش خاک ،ریسک پتانسیل فرسایش ،اقلی  ،خارستان.

 .2استاد گروه علوم بیابان ،دانشكده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان ،نویسنده مسئولaranjbar@kashanu.ac.ir ،

 .3دانشیار گروه علوم بیابان ،دانشكده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان
 .4دانشیار ژئومورفولوژی ،دانشكده کشاورزی و منابع طبیعی داراب ،دانشگاه شیراز
* این مقاله مستخرج از رساله دکتری دانشگاه کاشان است.
DOI: 10.22052/deej.2020.9.29.31
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تجربییی متییداول در پیشبینییی خطییر فرسییایش خییاک از RS10و

مقدمه

11

فرسایش خاک مه ترین عاملی است که باعث به خطر افتیادن و

 GISاسیتفاده میییکنند .اسیتفاده از تصیاویر سینجش از دور در

کاهش بهیرهوری خاکهیای کشیاورزی میشیود (ادوسیاموان1و

بررسی تغییرات فرسایش خیاک در زمیان و مكیان موفقییتآمیز

همكاران .)2013 ،عالوه بر این ،فرسیایش خیاک بیهدلیل اثیرات
نامطلوب اقتصادی و زیستمحیطی مانند خسارت به منابع زمین
مغذی که باعث فرسایش و کاهش ظرفیت ذخیرهسیازی مخیازن
سدها میشود ،به مشكلی جدی در سراسیر جهیان تبیدیل شیده
اسییت (ارگلییو2و همكییاران2010 ،؛ النییادی و شییومن.)2017 3،

2012؛

برگیل14و

همكیاران .)2013 ،همچنیین ثابیت شیده اسیت

که سینجش از دور ییک ابیزار سیاده و ارزان در ارزییابی خطیر
فرسییایش اسییت (پانییدی15و همكییاران2007 ،؛ الكسییاکیس16و
همكییاران2013 ،؛ پرادهییان17و همكییاران2012 ،؛ اوزسییوی18و
همكییاران2012 ،؛ ورایلینییگ .)200619،تحلیییل کیفییی تغییییرات

بنابراین تخمین خطر فرسایش برای حفاطت اراضیی کشیاورزی

توزیع مكانی و شدت فرسایش خیاک بیا اسیتفاده از سینجش از

و دستیابی به مدیریت پایدار حوزههیای آبخییز ضیروری اسیت.

دور و  GISمیتوانیید بییرای ارزیییابی فرسییایش خییاک ،کنتییرل و

اگییر شییدت و توزیییع مكییانی فرسییایش خییاک شییناخته شییود،

پیشبینی آن ارائه شود .این تجزیه و تحلیل در اسیتفاده پاییدار از

روشهای مدیریتی کیه شیرایط فرسیایش خیاک را بیه حیداقل

منابع زمین و ایمنی محیط زیست اهمیت دارد .ارزیابی فرسیایش

میرسانند ،میتوانند بهطور مؤثر اجرا شوند .با ایین حیال ،بیرای

خاک در بلندمدت نیازمنید دادههیای طوالنیمیدت اسیت ،طیی

مدت طوالنی ،ارزییابی فرسیایش خیاک بیه روش دقییق بیرای

دهههای گذشته مدلهای متعددی از پیشبینیی فرسیایش خیاک

فرایندهای پیچیدۀ ایجادشده توسیط بره کنشهیای ننیدعاملی،

20

پیشنهاد و توسعه داده شده اسیت ،میدلهایی ماننید
21

،SLEMSA

22

طبیعی و انسانی ایجادشده ،دشوار است (لیو4و همكیاران2004 ،؛

 USLE ،MUSLEو ...وجود دارنید کیه بیشیتر آنهیا بیا هید

آناندا و هرات .)2003 5،عوامل زییادی از جملیه فرسیایشپذیری

برآورد فرسایش در اراضی کشاورزی توسیعه یافتهانید و برخیی

و بارنیدگی بیر فرسییایش خیاک تییأثیر دارد (اموتیو و

وارگییاس6،

2009؛ جاخار7و همكاران .)2012 ،ارزییابی فرسیایش خیاک بیا
استفاده از روشهای کالسییک بسییار وقیتگیر و گیران اسیت
(الکاد8و همكاران ،)2018 ،روشهای تحقیق معمیول فرسیایش،

دیگیییر نییییز ماننییید CORINE25،WEPP24،USLE23در اراضیییی
مرتعی یا حوزههای آبخیز نیز کاربرد دارند (روحانی و همكیاران،
2013؛

سیلک26و

همكاران .)2015 ،با توجه بیه کوهسیتانی بیودن

منطقۀ مورد مطالعه و دشیواری نمونیهبرداری زمینیی و از سیوی
دیگر اینكیه بیشیترین سیط منطقیه را اراضیی مرتعیی تشیكیل

مانند آزمایش میدانی منظ ییا نظیارت طیوالنی میدت ،نییاز بیه

دادهاند ،از این مدل فرسایشی در مطالعۀ حاضر استفاده شد .مدل

بودجۀ قابل توجه ،زمان و نیروی انسانی دارند.

کورین یک مدل تجربی است که میتواند فرسیایش خیاک را بیا

در ارزیییابی فرسییایش خییاک روشهییای مختلفییی شییامل
روشهای کمی برای اندازهگیری مقیدار فرسیایش و روشهیای
کیفی برای تعیین خطر فرسایش وجود دارد (حسن و همكیاران،
1999؛ دویییودی9و همكییاران .)1997 ،بسیییاری از مییدلهای
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خاک ،شی  ،بافت خاک ،پوشش گیاهی ،مواد آلی ،میواد میادری
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و کاهش بهرهوری اراضی ،از طریق انتقال رسوبات غنی از میواد

بوده اسیت (کینیگ12و همكیاران2005 ،؛ پانیاگوس13و همكیاران،

6۱

ارزیابی خطر فرسایش با استفاده از مدل کورین در حوضۀ خارستان ،استان فارس

خاک (بافت ،عمیق ،سینگ و سینگریزه) بیه همیراه فاکتورهیای

( 7044/2هكتار) بود .آنها در مطالعۀ خود ،نقش پوشیش زمیین

اقلیمی ،فیزیوگرافی و پوشش استفاده میشود .این مدل همچنیین

در حفاظت سط خاک از فرسیایش را تأییید کردنید .گوربییا6و

در مناطقی که کمبود داده دارند ،کیاربرد خیوبی دارد .ایین میدل

همكاران ( )2018میزان حساسیت خاک در برابر فرسیایش را بیا

یک روش تجربیی و نقشیهبرداری نیمیهکیفی اسیت کیه شیامل

استفاده از میدل کیورین در حوضیۀ گومیارا در اتییوپی ارزییابی

پوشییش ننیید الیییه بییرای نشییان دادن نییاهمگنی مكییانی خطییر

کردند و نشان دادند کیه فقیط بخیش کیونكی از منطقیۀ میورد

(کییورین2،

مطالعه در کالس ریسک فرسایش متوسیط تیا زییاد واقیع شیده

 .)1992از مزیتهای این مدل ساختار سادۀ آن و همچنیین تهییۀ

است .آنها همچنین گزارش کردند که مدل کورین میتوانید بیا

نقشههای آن در  GISآسان اسیت .ترکیبیی از میدل  GIS ،RSو

شناسایی مناطق پرخطیر در حفاظیت آب و خیاک نقیش داشیته

 CORINEپتانسیل ارزیابی فرسایش خاک و توزیع مكانی آن بیا

باشد.

فرسییایش خییاک ( )SER1در محیییط  Arc-GISاسییت

هزینههای مناسی

و دقیت بهتیر در منیاطق بزر تیر را فیراه

انتظاری و حییدری ( )1393در تحقیقیی ،مقایسیۀ میدلهای

میکنیید؛ بییرای مثییال ،یوکسییل3و همكییاران ( )2008و آیییدین و

 SLEMSAو  CORINEدر تخمین فرسایش خاک حوضۀ تنیگ

تسیمن )2010(4توزییع مكیانی خطیر فرسیایش را در ترکییه بیا

سرخ شیراز را بررسی کردند .آنها در مقایسۀ این دو مدل نشیان

استفاده از روش کورین در تلفیق با  GISو  RSارزیابی کردهانید.

دادند که مدل کورین بیا توجیه بیه اینكیه بیه جزئییات بیشیتری

نتایج مطالعۀ آنها نشاندهندۀ  3کالس فرسایش کی  ،متوسیط و

میپییردازد ،از دقییت بیشییتری برخییوردار بییوده و عامییل ش یی

زیاد در منطقه بود و همچنیین آنهیا گیزارش کردنید کیه میدل

مه ترین فاکتور در افزایش میزان فرسایش در حوضه است.

برای تولید دقیق و ارزان نقشههای خطر فرسایش است .طیبیی و

مدل کورین در استان گلستان بررسی کردند .نتایج تحقییق نشیان

همكاران ( )2016ریسک فرسیایش خیاک در حوضیۀ بنیرود در

داد بیشییترین سییط ( )%54از منطقییۀ مییورد مطالعییه در کییالس

غرب شیراز را با استفاده از مدل کیورین بررسیی کردنید .نتیایج

ریسک پتانسیل متوسط و از نظر ریسک واقعیی  %54در کیالس

مطالع یۀ آنهییا نشییاندهندۀ  %35کییالس فرسییایش زیییاد و %31

ک واقع شده بود .تفاوت مساحت کالسهای ریسک در سیط

فرسییایش ک ی بییود .اورسییت و ازکییان )2017(5ارزیییابی خطییر

 %1معنیییدار بییوده و از نظییر صحتسیینجی ،انطبییاق زیییادی بییا

فرسایش را در حوضۀ دومر ترکیه با استفاده از مدل کیورین و

واقعیتهای زمینیی داشیتهاند .آنهیا در تحقییق خیود همچنیین

 GISانجام دادند .یافتهها نشاندهندۀ سه کالس ریسیک پتانسییل

کارایی مدل کورین و  GISرا در ارزیابی خطیر فرسیایش نشیان

فرسایش ک  ،متوسیط و زییاد بیود ،درحالیکیه ریسیک واقعیی

دادند.

فرسایش در دو کالس متوسیط و زییاد مشیاهده شید .آنهیا در
مطالعۀ خود مه ترین عوامل میؤثر در افیزایش فرسیایش منطقیۀ
مورد مطالعه را ،شی

و پوشش زمین معرفی کردند.

النادی و شومن ( )2017خطر فرسایش خیاک را در حوضیۀ
ارزیابی کردند .نتایج ریسک فرسایش واقعی نشان داد که منیاطق

مدل نیمه کمی کورین در پیشبینی فرسایش خاک حیوزۀ آبخییز
پروان را بررسی کردند .بیا اسیتفاده از ایین میدل ،شیدت خطیر
فرسایش محاسبه شد .نتایج بهدستآمده از ایین میدل حیاکی از
شدت خطر فرسایش زیاد در منطقه بود.
حوضۀ خارستان بیهعنوان یكیی از منیابع فرسیایش و تولیید
رسوب در باالدسیت بزر تیرین سید خیاکی خاورمیانیه (سید

1. Soil erosion risk
2. CORINE
3. Yuksel
4. Aydyn and Tecimen
5. Everest and Ozcan

درودزن) اسییت (نیكنییامی و همكییاران .)2009 ،منییابع خییاک و
6. Gurebiyaw
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وادی مگد در ساحل شمال غرب مصر با استفاده از مدل کیورین

صادق کمالی و همكاران ( )1397در تحقیق خیود ،کیارایی

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1399.9.29.7.1

 CORINEبا  RSو فنیاوری  GISدارای پتانسییل بسییار زییادی

اکبری و همكاران ( )2016خطیر فرسیایش را بیا اسیتفاده از
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وضوح مكانی پیشبینی کند .این مدل از نندین فاکتور فیزیكیی

ریسییک واقعییی فرسییایش کمتییر از ریسییک پتانسیییل فرسییایش
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اراضی منطقۀ خارستان بهدلیل واقع شدن در بخیش کوهسیتانی،

استان فارس برای اولین بار با اسیتفاده از میدل کیورین ارزییابی

دارای محدودیتهایی از قبییل فرسیایشپذیری ،تولیید رسیوب

شود.

زییاد تییا خیلیی زییاد ،شیی

و پسییتی و بلنییدی زییاد و وجییود

خاکهای ک عمق است .نظر به اینكیه حوضیۀ میورد مطالعیه از
حوضههای سد درودزن میباشد ،فاکتور رسوب در این حوضیه
( )1377میزان رسوب در حوضۀ سد درودزن  147380658متیر
مكع

برآورد شد .در حوضیۀ خارسیتان نییز بیهعنوان یكیی از

زیرحوضهها سد درودزن در مطالعۀ شیعبانی ( )1388بیر اسیاس
منحنی سنجۀ رسوب ،میانگین رسوب  75تن در روز و حیداکثر
مقییدار آن  714تیین در روز گییزارش شیید .تییاکنون مییدلهای
نیمهکمی در تحقیقات فرسایش کمتر مورد توجه قیرار گرفتهانید.
ازاینرو با توجه به اینكه ترکیبی از  GIS ،RSو میدل ،CORINE
ارزیابی خطر فرسایش خاک و توزیع مكانی آن را بیا هزینیههای
مناس

و دقت بهتر در مناطق بزر فراه میکنید ،سیعی شیده

معرفی منطقۀ مورد مطالعه
منطقیۀ مییورد مطالعییه شییامل حییوزۀ آبخیییز خارسییتان ،یكییی از
زیرحوضههای سید درودزن اسیت کیه در دامنیۀ جنیوبی رشیته
کوههای زاگرس و در شهرستان اقلید (استان فیارس) قیرار دارد.
زیرحوضههای این حوضه ،رودخانۀ شور و تیزآب هسیتند .ایین
حوضه با خصوصیات کوهستانی خود جزئی از حوضۀ زاگیرس
داخلی به شمار میرود ،وضعیت عمومی توپیوگرافی و ارتفیاعی
در عمدۀ این زیرحوضهها مشابه است .این حوضیه در محیدودۀ
جغرافییایی ̋ 51˚ 47ʹ 9تیا ̋ 52˚ 00ʹ 00طیول شیرقی و ̋47́ 30
˚ 30عرض شمالی واقع شده و مساحت آن  12300هكتار اسیت
(شكل .)1

است در این مطالعه خطر فرسایش و توزیع مكانی آن در شیمال

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

پراهمیت است؛ بهطوری که بر اسیاس مطالعیات رسیتگار الری

مواد و روشها
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شکل ( :)۱نقشۀ موقعیت منطقۀ مورد مطالعه در ایران و استان فارس
Figure (1): Location map of the study area in Iran and Fars province

 3040و  2337متر از سیط درییا و شیی

متوسیط وزنیی آن

موجود در آن بر اساس قدمت از سازند هرمز ،زون کمیپلكس،

 %25/67است .متوسط بارندگی منطقه  430میلیمتر و متوسیط

پابدهی گیورپی ،کشیكان ،آسیماری و رسیوبهای آبرفتیی

دمای منطقه ،برابر با  14/4درجۀ سانتیگراد اسیت .بیر اسیاس

تشكیل شده است.

Q4

1. Formation

] [ DOI: 10.22052/deej.2020.9.29.41

ارتفاع حداقل ،حداکثر و متوسط وزنی آن بیهترتی

،1900

روش دومارتن اقلی منطقه از نوع نیمهخشک است.

نینیههای1

ارزیابی خطر فرسایش با استفاده از مدل کورین در حوضۀ خارستان ،استان فارس
ـ ارزیابی خطر فرسایش خاک با مدل CORINE

در این تحقییق بیرای تعییین خطیر فرسیایش از میدل کیورین
استفاده شد .شاخصهای این مدل را (فرسیایشپذیری خیاک،
و پوشش سیط ) بیهعنوان پایگیاه دادههیای

فرسایندگی ،شی

ضروری برای ارزیابی ریسک واقعی فرسایش خیاک ()ASER1

ارائه میشوند .این مدل شامل مراحل زیر است:
مرحلۀ اول :الیههای بافت خاک ،عمیق و درصید سینگ و
سنگریزه نقشۀ فرسایشپذیری خاک را ایجاد میکنند.
مرحلییۀ دوم :شییاخصهای فییورنیر و شییاخص خشییكی

بگنولز-گوسن که از دادههای هواشناسی محاسیبه شیده اسیت،
برای تشكیل الیۀ فرسایندگی استفاده میشود.
از  DEMمنطقۀ مورد مطالعه

مرحلۀ سوم :کالسهای شی

تولید میشود .سیپس الییۀ ریسیک پتانسییل فرسیایش خیاک
( )PSER2بهوسیلۀ ه پوشانی الیههای فرسیایشپذیری خیاک،
فرسایندگی و الیههای شی

ایجاد میشود.

مرحلۀ نهارم :الیۀ  LULC3مشتقشده از تصاویر لندسیت و
الیۀ ریسک پتانسیل فرسایش خاک بهمنظور تهیۀ ریسیک واقعیی
فرسایش خاک ترکی

میشوند (زو .)2012 ،4شكل ( )2نمیودار

جریانی مورد استفاده در مدل کورین را نشان میدهد.

بافت خاک

عمق خاک

درصد سنگ و سنگریزه

 .۱سنگ بستر
Sic ،SC ،C .۲
S ،LS ،SiCL ،CL ،SCL .۳
SL ،Si ،SiL ،L .۴

 75 > .۱سانتیمتر کم
 75-۲5 .۲سانتیمتر متوسط
 ۲5 < .۳سانتیمتر کم

 %۱0< .۱کم
 %۱0 > .۲متوسط

 .۱سنگ بستر
 5-0 .۲کم
 ۱۱-5 .۳متوسط
 ۱۱> .۴زیاد
 .5زیاد< ۱۱

 .۱سنگ بستر
 ۳-0 .۲کم
 6-۳ .۳متوسط
 6 > .۴زیاد

 60< .۱کم
 90-6۱ .۲متوسط
 ۱۲0-9۱ .۳زیاد
 ۱60-۱۲۱ .۴خیلی زیاد

فاکتور فرسایندگی

شاخص خشكی بگنولد -گوسن

 ۴< .۱کم
 8-۴ .۲متوسط
 8 > .۳زیاد

 0 .۱کم
 50-۱ .۲متوسط
 ۱۳0- 5۱ .۳زیاد
 ۱۳0< .۴خیلی زیاد

زاویۀ شیب

ریسك واقعی فرسایش خاک

 .۱سنگ بستر
 .۲کم
 .۳متوسط
 .۴زیاد

 > % .۱کم
 %۱5-5 .۲متوسط
 %۳0-۱5 .۳زیاد
 ۳0% > .۴خیلی زیاد
پوشش سطحی

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1399.9.29.7.1

ریسك پتانسیل فرسایش خاک

فرسایشپذیری خاک

شاخص رطوبتی فورنیه

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

در نظر میگیرند .پارامترها بهصورت نهیار شیاخص جداگانیه

6۳

 .۱مناطق با پوشش حفاظتی
 .۲مناطق بدون پوشش حفاظتی

)Figure (2): Flow diagram of the CORINE soil erosion assessment model (Dengiz and Akgul, 2004

1. Assessment Soil Erosion Risk

2. Potential Soil Erosion Risk
3. Land Use/Land Cover
4. Zhu
5. Dengiz and Akgul
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جدول ( :)۱مشخصات ایستگاههای هواشناسی مورد استفاده در این مطالعه
Table (1): Characteries of meteorological stations used in this study

ارتفاع (متر)

بارندگی

دما (درجۀ

(میلیمتر)

سانتیگراد)

()UTM

()UTM

456

14/55

3386581

2010

11

2181

334
268

13/4
13

نام ایستگاه

نوع ایستگاه

جمال بیگ

بارانسنجی

591422

دهكده سفید

بارانسنجی

598089

3167578

منصور آباد

بارانسنجی

616935/1

3358197

1690

برغان

بارانسنجی

598087

3342467

2120

521

دشتک

بارانسنجی

641114

3352070

2046

422

12

سده

بارانسنجی

611470

3399141

2192

415

13/4

نمریز

بارانسنجی

605703

3370902

1840

386

15

اقلید

سینوپتیک

656100

3419662

2300

315

13

سپیدان

سینوپتیک

597179

3345811

2201

521

14/14

درودزن

سینوپتیک

639599

3339989

1642

424

17/55

تختجمشید

سینوپتیک

681447

3313623

1605

296

17/46

سیسخت

سینوپتیک

545289

3411237

2140

508

14

ایزدخواست

سینوپتیک

607267

3490003

2188

152

13/66

خرمبید

سینوپتیک

699768

3385272

2251

203

11/94

آباده

سینوپتیک

658815

3451116

2030

128

14/4

سمیرم

سینوپتیک

556722

3446437

2237

479

13/3

یاسوج

سینوپتیک

558435

3393189

1816

558

14
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طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

Table (2): Characteristics of soil profiles used in Kharestan basin

1

587603/03

3389600/39

110

5

8

28

64

2

583955/9

3389663/703

85

10

34

46

20

3

581333

3391521/56

95

10

33

36

28

4

580370/4

3395670/51

15

30

38

44

18

5

579789/4

3399883/88

12

70

42

40

18

6

583159/4

3392828/56

80

30

15

44

40

7

589568/1

3390263/08

105

15

26

34

40

8

578901/5

3392796/5

65

25

28

36

36

9

585703/5

3390847/368

20

70

40

44

16

10

586524/3

3388083/108

90

45

28

52

20

11

587326/1

3390983/55

110

5

30

38

32

12

586464/6

3395502/28

25

70

10

24
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ـ فرسایشپذیری خاک

انتخاب شد .همۀ اطالعات خاکشناسی مورد نیاز شامل عمیق،

از عوامل مؤثر بر فرسایش خاک ،خصوصیات خاک اسیت .در

سنگ و سنگریزه و بافت خاک (رس ،سیلت و شین) در نقیاط

همین راستا نقاطی که بییانگر ویژگیهیای کیل منطقیه باشیند،

مورد مطالعیه از ادارۀ منیابع طبیعیی و آبخییزداری کیل اسیتان

] [ DOI: 10.22052/deej.2020.9.29.41

شماره پروفیل

طول

عرض

عمق (سانتیمتر)

سنگ و سنگریزه ()%

رس ()%

سیلت ()%

شن ()%

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1399.9.29.7.1
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ارزیابی خطر فرسایش با استفاده از مدل کورین در حوضۀ خارستان ،استان فارس

شده است .در روش کورین ،فرسایشپذیری خاک از اطالعات

تنش رطوبت را که بهدلیل کاهش پوشش گیاهی ممكین اسیت

بافت خاک ،عمق خاک و درصد سینگریزه محاسیبه میشییود.

فرسایش خاک را افزایش دهد ،در نظر نمیگیرد .بر این اساس

بافییت خییاک در سییه کییالس کمییی فرسییایشپذیر ،نسییبتا

 BGIبییهعنوان شییاخص آبوهییوایی دوم بییهمنظور ارزیییابی

فرسایشپذیر و بسیار فرسایشپذیر طبقهبندی میشیود (شیكل

فرسایش در نظر گرفته شده است .شیاخص خشیكی بهوسییلۀ

 .)2بهطور مشابه ،عمق خاک نیز با در نظر گرفتن عمق پروفییل

دو پارامتر اقلیمی ،مییانگین دمیای ماهانیه ( )tiو مییانگین کیل

خییاک در سییه کییالس کمییی فرسییایشپذیر ،خییاک نسییبتا

بارش ماهانیه ( )Piو از رابطیۀ ( )3بیه دسیت میآیید (دنییز و

فرسییایشپذیر و خاکهییای بسیییار فرسییایشپذیر طبقهبنییدی

اکگل:)2004 ،

میشود .درصد سنگ و سینگریزۀ سیطحی نییز در دو کیالس

()3

خاکهییای کییامال محافظتشییده (> )%10و خاکهییای کییامال
محافظتنشیییده (< )%10طبقهبنیییدی میشیییوند .در نهاییییت

در معادلۀ فوق ki ،نسبتی از ماه که  2ti-pi˃0باشد و از
منحنیهای آمبروترمیک به دست میآید.

فرسیایشپیییذیری خییاک از رابطییۀ ( )1محاسییبه میشیییود
(کاسموس1و همكاران:)2003 ،

سرانجام شاخص فرسایشدهندگی از رابطۀ ( )4محاسبه
میشود:

𝑆𝑆 × 𝐷𝑆 × 𝑇𝑆 = 𝐾

()1

𝐵𝐺𝐼 = ∑12
𝑖𝑘)𝑖𝑝 𝐼=1(2𝑡𝑖 −

𝐼𝐺𝐵 × 𝐼𝐹𝑀 = 𝑅

()4

سنگریزه است .الیۀ شیاخص فرسیایشپذیری خیاک ناشیی از

ایسییتگاه هواشناسییی (جییدول  )1و روش درونیییابی فاصییلۀ

همپوشانی سه الیه در کالسهای ک  ،متوسط و زیاد طبقهبندی

معكوس ( )IDWدر نرمافزار  ArcGIS10.3طبقهبنیدی شیدند.

شد .هنگامی که هیچ پوشش خاک (ماننید منیاطق مسیكونی و

سپس بهمنظور تهیۀ نقشۀ فرسایندگی دوالیه همپوشانی شیده و

محیط آبی) وجود ندارد ،مقدار شاخص فرسیایشپذیری برابیر

فرسایندگی در  3کالس ک  ،متوسط و زیاد طبقهبندی شد.

صفر است که نشان میدهد فرسایش در منطقیه وجیود نیدارد
(کورین.)1992 ،

شی

ـ فرسایشدهندگی یا فرسایندگی
در این مدل ،فرسایشدهندگی از ترکی

دو شاخص اقلیمی به

دست مییآید .شیاخص رطوبتی فورنیه ( )MFI2و شیاخص
خشكی گوسن بگنولد ( )BGI3برای برآورد فرسایشدهندگی
ترکی

میشوند .شاخص رطوبتی فورنیه بهوسیلۀ دو پارامتر

کل بارش ماهانیه ( )Piو میانگین کل بارش ساالنه (̅ )Pمحاسبه
میشود .بیا توجه به پارامترهای ذکرشده و رابطۀ ( )2شاخص
 MFIبرآورد میشود (دنیز و اکگل:)2004 ،
𝑃𝑖 2
̅𝑃

𝑀𝐹𝐼 = ∑12
𝐼=1

یک عامل مه در تولید جرییان زمینیی اسیت و بیهدلیل

تأثیر آن بر میزان روانیاب و مییزان نفیوذ آب در خیاک ،تیأثیر
مهمی در کنتیرل مییزان فرسیایش دارد (دراگیوت و
 .)2012فرسایش فقط زمانی اتفاق میافتید کیه شیی

ایسیانک4،

از ییک

زاویۀ بحرانی فراتر رود و با نبود پوشش گیاهی افیزایش یابید؛
زیرا زاویۀ شی

سرعت جریان ،سرعت رواناب و تنش برشیی

هیدرولیک را تحتتأثیر قرار میدهید .تحیت بارنیدگی مشیابه
جریان سطحی در شیی های مختلی

بهشیدت متفیاوت و در

نتیجییه فرسییایش نیییز بسیییار متفییاوت اسییت (وو5و همكییاران،
 .)2017برای این مطالعه ،الیۀ شیی

منطقیۀ میورد مطالعیه بیا

در مدل کورین MFI ،در پنج طبقه شامل بسییار کی  ،کی ،

اسییییییییییییییتفاده از ( DEMبارگیریشییییییییییییییده از

MFI

 )/http://srtm.datamirror.csdb.cnبا وضوح  30متر تهیه شید.

متوسط ،زیاد و خیلی زییاد طبقهبنیدی میشیود .اگرنیه

1. Kosmas
2. Modified Fournier index
3. Bagnouls-Gaussen aridity index

4. Dragut and Eisank
5. Wu and Chen

] [ DOI: 10.22052/deej.2020.9.29.41

()2

توپوگرافی (شیب)

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1399.9.29.7.1

کییه  STبافییت خییاک SD ،عمییق خییاک و  SSدرصیید سیینگ و

شییاخص رطییوبتی و خشییكی بییا اسییتفاده از دادههییای 17

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

فارس تهیه شد .ویژگیهای این نقاط در جدول ( )2مشیخص

میزان قابل توجهی از تغییرپذیری بارنیدگی را نشیان میدهید،
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مالی (5ی ،)%15شی دار (20ی )%30و خیلی شیی دار (> )%30

بوتهزارها با تراک زیاد ،اراضی مسكونی و شهری ،سطوح آبیی

طبقهبندی شد.

و دریانهها) و مناطق بیدون پوشیش حفیاظتی (ماننید اراضیی

پوشش گیاهی

کشاورزی ،مناطق بدون پوشش ،مراتیع ک تیراک  ،جنگلهیای

پوشش گیاهی متغیر کنترل فعالیت فرسیایش خیاک اسیت کیه

ک تراک  ،اراضی شور و ماندابی) طبقهبندی شد.

بیشتر تحتتأثیر فعالیتهای انسانی بوده؛ لیذا یكیی از اجیزای

ـ ریسک پتانسیل و واقعی فرسایش

در این روش ،شی

مه هر مدل پیشبینیکننده اسیت (تریمبیل .)1990 1،بنیابراین،
دادههای پوشش زمین و کاربری اراضی در مدلهای فرسیایش
خاک بسیار مه اسیت .در ایین تحقییق ،دادههیای لندسیت 7
(مسیییر /ردی ی  )163/39 :بهدسییتآمده در  26جییوالی 2017
استفاده شد .در مرحلیۀ پیشپیردازش ،اقیدام بیه کالیبراسییون
رادیانس و تصحی اتمسفری تصاویر اخذشده با هد
خطاهای ناشی از سنجنده و اتمسفر در محیط

حذ

نرمافزار ENVI

 5.3شد .بهمنظور تشخیص هرنه بهتر عوارض ،با اسیتفاده از
سه روش ترکی

رنگی ،بسط کنتراست و نسبتگیری طیفیی،

تصاویر آشكارسازی شدند (پنگ2و همكاران .)2017 ،پیس از
آشكارسازی تصاویر اقدام به طبقهبندی تصاویر بیا اسیتفاده از
روش نظارتشیده بیا اسیتفاده از الگیوریت حیداکثر احتمیال
کاربری مرتع ،کشاورزی آبی ،کشاورزی دی  ،باغ ،خاک بیایر و
مسكونی شناسایی شد (شكل .)3

پوشش گیاهی ،بهعنوان ریسک بالقوه فرسایش تعری

شده و

بدترین وضعیت ممكن را نشان میدهد .ریسک واقعی فرسایش
( )ASERتأثیر حفاظتی پوشش فعلی زمین و خطرات ناشی از
تغییرات در کاربری اراضی را منعكس میکند (کورین.)1992 ،
در اییین مرحلییه ،الیییههای توپییوگرافی ،فرسییایشدهندگی و
فرسییایشپذیری همپوشییانی شییده تییا نقش یۀ ریسییک پتانسیییل
فرسییایش تشییكیل شییود .بییهمنظور محاسییبۀ ریسییک پتانسیییل
فرسایش از رابطیۀ ( )5اسیتفاده میشیود (یوکسیل و همكیاران،
:)2008
EP = K × R × S

()5

در معادلیییۀ فیییوق EP ،ریسیییک پتانسییییل فرسیییایشK ،

فرسایشپذیری و  Rفرسایندگی بیاران اسیت .در نهاییت الییۀ
پتانسیل خطر فرسایش و الیۀ پوشش گیاهی ه پوشانی شده و
نقیشۀ خطیر واقعیی فرسییایش را تشیكیل میدهنید .ترکیی
ریاضی دادهها در محیط  ArcGISبهصورت تلفیق الیهها انجیام
میشود؛ بهطوری که هر فاکتور پس از تهیه بهصیورت سیاختار
رستری با الیه و فاکتور دیگر ضرب میشود.

نتایج
نتایج نشان میدهد  5نوع بافت

Silty clay, clay loamy, silty

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1399.9.29.7.1

( )Maximom likhooldشیید .در منطقییۀ خارسییتان 6 ،نییوع

ریسک پتانسل ( )PSERبدون توجه به استفادۀ فعلی از زمین یا

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

در  4کالس خیلی مالیی و صیا (<،)%5

با پوشش کامال حفاظتشده (مانند جنگلهای متراک  ،مراتیع و

 clay loamy, sandy loamyو  loamyدر منطقییۀ خارسییتان
وجود دارد که در کالسهای بافت خاک بیا قابلییت فرسیایش
شکل ( :)۳نقشۀ کاربری اراضی در منطقۀ خارستان
Figure (3): Land use map in Kharestan region

نقشۀ پوشش سطحی در مدل کورین در دو کالس منیاطق
1. Trimble
2 . Peng

شیید %75/28 .از منطقییۀ مییورد مطالعییه خییاک سیییلتی رسییی
( ،)14%/36رسی لومی و سیلتی رسی لومی ( )%60و همچنیین
 24%/71از منطقه را بافت ماسهلومی و لومی شامل شد (جدول
 .)3عمق خیاک در منطقیه در  3کیالس کی  ،متوسیط و زییاد
مشیاهده شیید .بییر اییین اسییاس ،عمییق بیشییتر از  75سییانتیمتر

] [ DOI: 10.22052/deej.2020.9.29.41

ک (کالس  ،)1متوسط (کالس  )2و زیاد (کیالس  )3مشیاهده
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از  25سانتیمتر  %33/53منطقۀ مورد مطالعه را شامل میشیود.

از تلفیق این سه نقشه حاصیل شید .نتیایج حاصیل از بررسیی

درصد سنگ و سینگریزه در اکثیر بخشهیا بیشیتر از ( %10در

فاکتور فوق نشان داد  28/48 ،32/26و  %39/24از منطقۀ مورد

اراضییی کوهسییتانی و کوهپایییهای) بییود .در  %88/42از منطقییه

مطالعه بهترتی

در کالس فرسایشپذیری ک  ،متوسیط و زییاد

سنگریزه بیشتر از  %10و  %11/58منطقۀ سنگریزه کمتر از %10

واقع شده است .درمجموع حدود  %68از منطقۀ مورد مطالعه با

مشاهده شد (دشتها و تپیهها) .عامیل فرسیایشپذیری خیاک

قابلیت فرسایشپذیری روبهروست (شكل .)4

جدول ( :)۳توزیع بافت ،عمق ،سنگ و سنگریزه و فرسایشپذیری در منطقۀ مورد مطالعه
Table (3): Spatial distribution of soil texutre, depth, stoniness and erodibility in the study area

بافت
کالس

عمق

مساحت

درصد

کالس

(هكتار)

سنگ و سنگریزه
درصد

مساحت

کالس

(هكتار)

مساحت

فرسایشپذیری
درصد

کالس

(هكتار)

مساحت

درصد

(هكتار)

۱

1767/456

14/36

1

7631/646

60/54

1

10883/18

88/42

1

3074

32/267

2

7498/94

60/92

2

555/5378

5/92

2

1425/365

11/58

2

7697/404

28/488

۳

3042/152

24/71

3

3121/364

33/533

3

1541/703

39/244

جمع

12308/55

100

12308/55

100

12308/55

100

12308/55

100

(ب)

(ج)

Figure (4): Soil maps for (a) Soil texture, (b) Depth, (c) Stoniness and (d) Soil erodibility

] [ DOI: 10.22052/deej.2020.9.29.41

شکل ( :)۴نقشۀ شاخصهای بافت (الف) ،عمق (ب) سنگ و سنگریزۀ خاک (ج) و فرسایشپذیری خاک

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1399.9.29.7.1

(د)

(ال )
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 ،60%/54عمق خاک بین 25ی 75سانتیمتر  5/92و عمیق کمتیر

بهعنوان تابعی از بافت ،درصد سنگ و سنگریزه و عمق خیاک،
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شاخص فرسایندگی باران ،خود تابعی از ضیری
و خشكی است که از ترکیی

رطوبیت

گوسن نیز در دو کیالس طبقهبنیدی شید کیه بیشیترین سیط

ریاضیی شیاخصهای رطیوبتی

منطقۀ مورد مطالعه در کالس  3مشاهده شید کیه نشیاندهندۀ

فورنیه و خشكی بگنولز-گوسن تهیه شد .با توجیه بیه مقیادیر

خشک بودن منطقه است .نتایج نشان داد کیه  %60/47منطقیه

باران و دمای ایستگاههای هواشناسی منطقه شاخص فورنییه در

در کالس فرسایندگی متوسط و  %39/525منطقیه در کیالس

 2کالس طبقهبندی شد .بر اساس جدول ( )4بیشیترین سیط

فرسایندگی کی واقیع شیده اسیت .در شیكل ( ،)5نقشیههای

بارندگی متوسط بود .عالوه بر این ،شاخص خشیكی بگنیولز-

است.

جدول ( :)۴توزیع شاخصهای فورنیه ،بکنولز-گوسن ،فرسایندگی و شیب در منطقۀ مورد مطالعه
Table (4): Spatial distribution of modified Fournier index, Bagnouls-Gaussen aridity index, erosivity and in the study area

شاخص فورنیه
کالس

مساحت

شاخص بگنولز-گوسن
درصد

مساحت

کالس

(هكتار)

فرسایندگی
کالس

درصد

(هكتار)

شی
کالس

مساحت
(هكتار)

درصد

درصد

مساحت
(هكتار)

2

45/48 5597/763

2

4859/784

39/483

1

4869/154

39/525

1

1380/351

11/214

3

54/52 6710/684

3

7448/764

60/517

2

7450/01

60/475

2

7037/134

57/17

3

3801/364

30/884

4

89/6979

0/728

12308/55

100

12308/55

100

12308/55

100

مجموع 12308/55

100
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منطقۀ مورد مطالعه در کالس  3مشیاهده شید کیه نشیاندهندۀ

فرسایندگی باران و شی

منطقۀ مورد مطالعیه نشیان داده شیده

جدول ( :)۵توزیع فراوانی کالسهای ریسک پتانسیل فرسایش خاک و پوشش سطحی
Table (5): Frequency distribution of potential soil erosion risks and land cover

ریسک پتانسیل فرسایش

پوشش زمین
1

1072/037

8/71

1

3582/42

29/12

2

11238/51

91/29

2

3665/94

29/80

3

5051/64

41/07

مجموع

12308/55

100

12308/55

100

(ب)

Figure (5): Generated maps of (a) Soil erosivity and (b) Slope in study area
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شکل (( :)۵الف) نقشۀ فرسایندگی باران؛ درصد شیب در منطقۀ مورد مطالعه (ب)

(ال )
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کالس

مساحت (هكتار)

درصد

کالس

مساحت(هكتار)

درصد
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فرسایشپذیری ،فرسایندگی و کیالس شیی  ،بیشیترین سیط

تعیین ریسک پتانسیل فرسایش
ریسک پتانسییل فرسیایش از ترکیی

فرسیایشپذیری خیاک،

فرسایندگی و عامل توپوگرافی حاصل شد .بیا توجیه بیه تیأثیر
شی
بهترتی

6۹

اراضی منطقه از نظر ریسک پتانسیل در کالس متوسط تا زییاد
( )70%/81قرار گرفته است .مشخص شد که بهدلیل تأثیر شی

در فرسیایش ،شیی های< 15-30 ،%5-15 ،%5و >%30

در فرسایش ،کالس ریسک ک در بخشهای مرکزی ،جنیوب

 30/88 ،57/17 ،11/17و  %0/728منطقۀ خارسیتان را

کی ) .درحالیکیه

و شرقی منطقه مشاهده شید (بیهدلیل شیی

مورد مطالعه در کالس کمتر از  %15واقع شیده اسیت .از نظیر

ریسک پتانسیل فرسایش زیاد در جنوب شرق ،غرب و شیمال

ریسک پتانسیل فرسایش %29/125 ،از منطقۀ میورد مطالعیه در

غربی توزیع شدهاند که در این مناطق شی

کالس ک  %29/8 ،کالس متوسیط و  %41/07در کیالس زییاد

متوسط تا زیاد است (شكل  7ال ).

شامل کالس شی

واقع شده اسیت (جیدول  .)5بیا توجیه بیه تیأثیر فاکتورهیای

تعیین خطر واقعی فرسایش

شده است ،درحالیکه  %31/11و  %37/78از منطقه ،بیهترتی

نقشۀ خطر واقعی از همپوشانی نقشۀ ریسک پتانسیل فرسیایش و

کالسهای متوسط و زیاد را نشیان داد .منیاطق بیا خطیر واقعیی

پوشش زمین به دست آمد (شیكل  7ب) .تصیاویر انتخابشیده

فرسایش ک در بخش جنوبی ،مرکزی و شرقی منطقیه و منیاطق

کاپیای

با خطر واقعی زیاد جنوب شرق ،غیرب و شیمال غربیی منطقیه

بهمنظور طبقهبندی نظارتشده دارای دقت کلی و ضری

 99/9و  %96/4بود .در منطقۀ مورد مطالعیه ،منیاطق مسیكونی و

در

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1399.9.29.7.1

شکل ( :)6نقشۀ پوشش سطح زمین در منطقۀ خارستان
Figure (6): Potential soil earosion risk map (a) and Land cover (b) in Kharestan region

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

به خود اختصاص دادهانید .بیشیتر مسیاحت ( )%68/38منطقیۀ

کالس ریسک پتانسیل متوسط در بخشهای جنوب و شمال و

واقع شده است.

درحالیکه اراضی کشاورز ،بایر و مراتیع بیهعنوان منیاطق کیامال

فرسایش در کالس  3کاهش و در کالس  2و  1افیزایش داشیته

حفاظتنشده بود (شكل  .)6بدین ترتیپ پوشیش منیاطق کیامال

است .مناطق بیا ریسیک فرسیایش زییاد در نقشیه خطیر بیالقوه

حفاظتشده که  %8/71کل منطقه را تشیكیل میدهید ،میتوانید

فرسایش  %41/07بوده که به  37/78در خطیر واقعیی فرسیایش

فرسایش خاک را بهطور مؤثر کاهش دهد (جدول  .)3بیا توجیه

بعد از همپوشانی با الییۀ پوشیش گییاهی کیاهش داشیته اسیت

به شكل ( %31/14 ،)7منطقۀ مورد مطالعیه در کیالس کی واقیع

(شكل .)8

] [ DOI: 10.22052/deej.2020.9.29.41

اراضی باغی بهعنوان مناطق کامال حفاظتشیده طبقهبنیدی شید،

نتایج نشان داد ریسیک واقعیی نسیبت بیه ریسیک پتانسییل
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(ب)

(ال )

Figure (8): Class distribution Potential soil erosion risk (PSER) and actual soil erosion risk (ASER) areas

باالتر ،فرسایش زیاد حاصل میشود (کورین.)1992 ،

بحث و نتیجهگیری
شدن ذرات از طریق رواناب ییا بیاران بسیتگی دارد (آییدین و

مطالعه از نظر خطر فرسایش در وضعیت متوسط تا زییاد قیرار

همكاران .)2010 ،خاکهایی کیه دارای بافیت متوسیط و رییز

دارد .در مطالعات مشابه ،طیبی و همكیاران ( )2016و گوربییاو

هستند ،میزان نفوذپذیری کمی دارند؛ بنابراین وقتی در معیرض

و همكاران ( )2018نیز نشان دادنید بیشیترین سیط از منطقیۀ

سرعت باالی رواناب آب قرار میگیرند ،کمتر منتقل میشیوند

مورد مطالعۀ آنها در وضعیت متوسط تا زیاد واقع شده اسیت.

(فوسییتر1و همكییاران .)1985 ،در خاکهییای ک عمییق بییهدلیل

مناطق با خطیر واقعیی متوسیط و زییاد در بخشهیای شیمال،

پایین آمدن ظرفییت نگیه داشیتن آب و افیزایش سیط زمیین

جنوب شرق ،غرب و شمال غربیی منطقیه واقیع شیده اسیت؛
جایی که باید شیوههای حفیاظتی آب و خیاک متمرکیز شیوند

1. Foster

(زو و همكاران.)2012 ،

] [ DOI: 10.22052/deej.2020.9.29.41

فرسایشپذیری خاک به پایداری ساختمان خاک در برابر جیدا

شكل ( )8و ( )9نشان میدهید کیه در واقیع منطقیۀ میورد
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شکل ( :)8توزیع کالسهای خطر پتانسیل و واقعی فرسایش در منطقۀ مورد مطالعه
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شکل ( :)۷نقشۀ خطر پتانسیل (الف) و واقعی فرسایش (ب) در منطقۀ مورد مطالعه
Figure (7): The potential erosion risk map (a) and actual erosion risk map(b) of the study area

7۱
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مناطقی که با خطر پتانسیل زیاد شناختهاند ،در خطر واقعی

پتانسیل و واقعی فرسایش و میزان توزیع آنها برخوردار است.

فرسایش کاهش داشتند که ایین تفیاوت بیین خطیر پتانسیل و

خصوصیات خاک نظیر بافت ،عمق و درصید سینگریزه نقیش

واقعی فرسایش تأثیر پوشش گیاهی بر فرسایش خاک را نشیان

مهمی در فرسایشپذیری داشیته بیهطوری کیه  %68منطقیه در

میدهد (ابراهی و همكاران ،)2020 ،بنابراین حفاظت و احیای

وضعیت فرسایشپذیری متوسیط تیا زییاد واقیع شیده بیود .از

پوشش گیاهی در منطقۀ خارستان از اهمیت زیادی برای حفی

سوی دیگر کیاربرد فاکتورهیای اقلیمیی نییز نشیاندهندۀ %61

و شرقی شی

عموما آرام و عمق خاک ک است اما بیا توجیه

فرسایش نقش مهمی داشته ،بهطوری کیه در منیاطق بیا شیی

به کوهستانی بودن منطقه و همچنین دخالت اندک فعالیتهیای

زیاد خطر فرسایش افزایش داشت .در منطقۀ مورد مطالعه خطر

انسانی ،خطر فرسایش در این قسیمتها در کیالس کی واقیع

پتاسیل و واقعی بهترتی

 70/81و  %68/89در کالس متوسیط

شده است.

تا زیاد است.
و پوشش سطحی زمیین در

زمین از  41/07به  %37/78کیاهش داشیته کیه بییانگر اهمییت

تهیۀ نقشۀ خطر پتانسیل و واقعی فرسیایش بیهخوبی توانسیت

پوشش گیاهی بر فرسایش است .این مدل نقشۀ خطر فرسایش

فرسایش را در منطقۀ خارستان نشان دهید؛

را بیییرای تجزییییه و تحلییییل برنامیییهریزی و حفاظتهیییای

بهطوری که زو ( )2012و السییاح و همكیاران ( )2019نییز در

زیستمحیطی فراه میکند .عالوه بر این ،این میدل میتوانید

مطالعات خود اهمیت کاربرد میدل فیوق را در ارزییابی خطیر

مناطقی با خطر فرسایش در اختیار تصمی گیرندگان قیرار دهید

فرسایش خاک را بیان کردنید .همچنیین نتیایج حیاص از ایین

تا آنها بهطور کلی بتوانند برنامههای حفاظیت از خیاک و آب

تحقیق کاربرد مدل کیورین در اراضیی منیابع طبیعیی را تأییید

را تهیه کنند و تحقیقات مربوط به فرسایش را برای مناطقی که

میکند که با مطالعات اکبری و همكاران ( )1395مطابقت دارد.

دارای خطر فرسایش باالیی هستند ایجیاد کنید .توزییع مكیانی

برای نتیجهگیری میتوان بیان داشت که:

فرسایش خاک میتواند زمینهای برای مدیریت جامع و اسیتفاده

فرسایشپذیری ،فرسایندگی ،شی
کالسهای مختل

در این مطالعه بهدلیل سیادگی پارامترهیا و سیاختار میدل،

پایدار از اراضی در منطقۀ مورد مطالعه فراه کند .ایین مطالعیه

برای ارزیابی خطر فرسایش در منطقۀ خارستان از مدل کیورین

نشان میدهد که مدل کورین در تلفیق با تكنیکهیای سینجش

در محیط  GISاستفاده شد .مدل کورین بیا توجیه بیه بررسیی

از دور و  GISاز پتانسیل باالیی برای تولیید اطالعیات مفیید و

فرسییایشپذیری خییاک و فرسییایندگی بییاران بییهعنوان عوامییل

ک هزینۀ خطر فرسایش در ایران بیا دادههیا و زمیان نسیبتا کی

محیطی مؤثر بر فرسایش از توانایی باالیی برای ارزییابی خطیر

برخوردار است.
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Extended Abstract
Introduction: Soil erosion is the most important factor in damaging and decreasing the productivity of
agricultural soils. Moreover, as the transfer of sediments rich in nutrients through the soil leads to soil erosion
and in turn to the decrease in the dams’ reservoirs’ storage capacity, bringing about adverse economic and ecoenvironmental consequences such as damage to land resources and decrease in land productivity, soil erosion is
regarded as a serious problem in the world. Therefore, estimation of the soil erosion risk is necessary for
preserving agricultural lands and achieving sustainable management of watersheds.
Materials and Methods: This study investigated the potential and actual erosion risk in Kharestan region, using
CIRINE model together with GIS and RS. The parameters are presented as four separate indices. The model
consists of the following steps. First, soil texture, depth, and the percentage of stones and pebbles determine the
soil’s erodibility map. Second, Fournier and Bagnouls-Gaussen aridity indices which are calculated based on
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meteorological data would be used to form the erosivity layer. Third, slope classes would be identified according
to the DEM of the study area, and then the potential soil erosion risk (PSER) layer is produced through the
overlaying of soil erodibility, erosivity, and slope layers. Fourth, the LULC layer is formed based on the Landsat
ETM7 images. Finally, the LULC and the PSER layers are combined to identify the actual soil erosion risk
(ASER).
Results: The study’s findings indicated that there existed 5 types of soil textures in Kharestan region, including
Silty clay, clay lomy, silty clay lomy, sandy lomy, and lomy. It was also found that 75.28% of the study area
included clay silty (14.36%), clay loamy and silty loamy clay (60%), and 24.71% of the region comprised of
sandy loam and loamy texture. Moreover, three classes were observed for the soil depth of the area, including
over 75 cm (60.54%), 25-75 cm (5.92), and below 25 cm (33.53). The findings also indicated that 88.42% of the
area was covered with over 10% pebbles, while the rest of the area comprised of below 10% pebbles (plains and
hills). In terms of erodibility as a function of soil texture, depth, and percentage of pebbles, 39.24% of the study
area was covered by highly erodible soils, while 32.26% of the area was covered by low and 28.48% of it was
covered by moderately erodible soil, respectively. In total, about 68% of the study area was erodible. The
Modified Fournier Index (MFI) was classified in two classes, the highest value of which was observed in the
study area’s class 3, indicating a moderate rainfall. In addition, the Bagnouls-Gaussen Aridity index (BGI) was
classified into two classes, with its highest value found in Class 3, suggesting the dryness of the area. Comprised
of MFI and BGI, soil erosivity index showed that 60.47% of the region had been located in medium erosivity
class and 39.55% of the area had been located in low erosivity class. In terms of potential soil erosion risk,
29.125% of the study area was located in low class, 29.8% in moderate class, and 41.7% in high class. The slope
map extracted from the study areas’ DEM showed that 68.38 % of the area was located at slope class of below
15% and 31.62 % of the area was located at slope class of over 15%. The actual soil erosion risk was extracted
from the overlap of the potential soil erosion risk and vegetation. Surface vegetation was classified into fully
protected (8.71%) and unprotected areas (91.69%). The outcome was a map depicting non-erosion, and, low,
moderate, and high actual soil erosion risk in the study area. In terms of actual soil erosion risk, 31.14% of the
study area were found to be in low class, 31.11% in medium class, and 37.78% in high class areas. The areas
high erosion risk areas within the potential erosion risk map were reduced from 41.07% to 37.78% in actual soil
erosion risk map after overlapping the vegetation layer.
Discussion and Conclusion: Soil erodibility depends primarily on the structural stability of the soil (and hence
its resistance to particle detachment by rain-splash or runoff) and its ability to absorb rainfall. As soils with
medium to fine texture have low infiltration rates, the are less transferred when exposed to high velocity of
runoff water. Moreover, in shallow soils, the rate of erosion increases due to lower potentials for water holding
water and higher overland flow. The study’s findings also indicated that the areas with moderate–high erosion
risk are located in northern, southeastern, western, and northwestern parts of the region, where the soil and water
preservation practices should be focused. Thus, protection and restoration of vegetation in the Kharestan is
highly important for the preservation of water and water resources. In the southern, central, and eastern parts of
the region, the slope is generally slight and the soil is shallow. However, due to the mountainous nature of the
region and the low involvement of human activities, the erosion risks lie in low-class areas.
Considering the application erodibility, erosivity, slope and surface coverage, the use of CORINE model for
determining the potential and actual erosion risk maps could well show different erosion classes in Kharestan
region. Moreover, the study’s findings confirm the application of the CORINE model in natural resource lands.
The study suggested that together with GIS and RS techniques, the CORINE model possesses great potential for
producing useful and inexpensive erosion risk information in Iran with low data and in relatively short time.
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