نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،سال پانزدهم ،شماره  ،۳9زمستان9۹

اولویتبندی واحدهای پاسخ هیدرولوژیک از نظر نیاز به عملیات
آبخیزداری در حوضه آبخیز لتیان
پذیرش نهایی9۹/11/22 :
دریافت مقاله9۹/۹/22 :
صفحات72-2۹:
علی احمدآبادی :استادیار ژئومورفولوژی ،دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
Email: ahmadabadi@khu.ac.ir
امیر کرم :دانشیار ژئومرفولوژی ،دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
Email:karam@khu.ac.ir

1

محسن پوربشیر هیر :دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی ،دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران

Email: mohsen.kho56@gmail.com

چکیده
فرسایش خاک در حوضههای آبخیز باعث بروز مشکالتی مانند :از بین رفتن قشر
سدها و تأسیسات آبی ،کاهش قدرت باروری خاک ،افزایش وقوع سیل ،تهدید امنیت
غذایی بشر و غیره میشود .این تأثیرات منفی ناشی از فرسایش خاک ،عملیات
آبخیزداری را اهمیت میبخشد .با توجه به وسعت حوضههای آبخیز و کمبود منابع،
اولویتبند ی نواحی مختلف حوضه آبخیز از نظر نیاز ضروری به اجرای طرحهای
آبخیزداری یکی از راهکارها است .بدین منظور در این تحقیق ابتدا واحدهای پاسخ
هیدرولوژیکی ()HRUحوضه آبخیز سد لتیان استخراج گردید استخراج واحد پاسخ
هیدرولوژیکی بهعنوان یک رویکرد جدید میتواندکوچکترین سطح مطالعات حوضه
آبخیز را تشکیل دهد .اولویتبندی واحدهای پاسخ هیدرولوژیکی از نظر نیاز به اقدامات
آبخیزداری ،با استفاده از روش مجموع ساده وزنی و روش وزن دهی فرآیند تحلیل
شبکهای انجام گردید .نتایج نشان می دهد که بیشترین میزان فرسایش و در پی آن،
اولویت اول آبخیزداری مربوط به بخش شرقی دریاچه سد و باالدست حوضه با کاربری
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سطحی خاک و کاهش بازدهی اراضی کشاورزی ،به مخاطره انداختن عمر مفید مخازن

مرتع فقیر و جنس زمین رسوبی-آبرفتی و شیب  62درجه است.

کلیدواژگان:واحد پاسخ هیدرولوژیک ،اولویتبند ی فرسایش ،فرایند تحلیل شبکهای ،روش
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 .نویسنده مسئول :تهران ،خیابان مفتح ،دانشگاه خوارزمی ،دانشکده علوم جغرافیایی.
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مجموع ساده وزنی ،لتیان.
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مقدمه
فرسایش فرآیندی است که طی آن ذرات خاک از بستر خود جدا شده و به کمک یک عامل
انتقالدهنده به مکانی دیگر حمل میشوند (علیزاده .)1۳91 ،وقتی از فرسایش صحبت میشود،
آثار و عالئمی که مشخصکننده نوع فرسایش است در نظر مجسم میگردد که با تخریب،
برداشت ،حمل مواد و رسوب یا تجمع مواد همراه میباشد (احمدی .)1۳9 ،فرسایش خاک یک
مشکل جهانی است که قدرت باروری خاک و کیفیت آب را کاهش داده و باعث تولید رسوب و
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هر چه محدوده مورد مطالعه کوچکتر باشد نتایج دقیقتر و مطالعات منسجم تر خواهد بود به
همین دلیل محققان غالبا اقدام به تقسیم بندی حوضه به بخش هایی کوچکتر تحت عنوان
زیرحوضه و سپس مطالعه آنها می کنند .در حقیقت زیرحوضه ها از طریق تعیین خطوط
تقسیم آب در داخل حوضه مشخص می شوند که بیشتر یک نوع تقسیم بندی هیدرولوژیکی
می باشد و نمی تواند بیانگر ویژگی های ژئومورفولوژیکی حوضه باشد در حالی که برای
مطالعات آبخیزداری عالوه بر مشخصات هیدرولوژیکی الزم است سایر پارامترهایی همچون
شیب زمین ،پوشش گیاهی ،جنس زمین و  ...مشخص گردند تا تاثیر همه عوامل موثر در امر
آبخیزداری مطالعه گردد .برای رفع این مسئله یکی از روشهای مناسب استفاده از واحد پاسخ
هیدرولوژیک ) 1(HRUکه بهعنوان یک مفهوم توسط  )1997( Flugelمطرح شد ،است که
بخشهایی کوچکتری در داخل حوضههای آبخیز هستند که دارای کاربری،جنس سنگ و
ویژگیهای آبراههاییکساناندو از تلفیق نقاط تقاطع الیههای چندضلعی2و یا الیههای خطی اعم
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افزایش احتمال وقوع سیل میشود و بنابراین یکی از عوامل تهدیدکننده امنیت غذایی بشر
بهشمار میرود ( .)Soyoung, 2011فرسایش خاک افزون برکاهش عمق خاک سطحی ،میزان
انتقال رسوب و رسوبگرفتگی مخازن سدها ،بر هدررفت آب ،کربن آلی و عناصر غذایی خاک نیز
اثر می گذارد (بهرامی .)1۳92 ،فرسایش آبی خاک بیشترین مشکالت تخریب را در سرتاسر
جهان ایجاد میکند ( )Eswaran, et al, 2001و همچنین بهطورغیرمستقیم باعث بروز گرمایش
جهانی میشود (صحت و پریزادی .) 1۳11 ،از این رو انجام اقدامات حفاظتی در برابر فرسایش
ضروری است .یک جنبه مهم از طرحهای حفاظتی در نظر گرفتن توزیع مکانی فرسایش و
شناسایی نواحی با خطر فرسایش بحرانی بهمنظور اجرای اقدامات حفاظتی است .توانایی در
شناخت عمیق مسئله فرسایش و آبخیزداری با هدف کنترل آن ،نیازمند تدوین و اولویتبندی
مناطق در جهت اجرای مؤثر برنامههایآبخیزداری است .در مطالعات مربوط به حوضه های آبخیز
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از عناصر طبیعییا مصنوعی حوضه زهکشی ( Sabourin, 1996و )Stolte and Kamp, 1997
ایجاد میشوند .این واحدها برای نمایش پدیدههای "انسانساخت" نیز مناسب است
()Lagacherie, 2010و در مسیریابی آنها میتواند موجب تسهیلدر کارها شود ( Gironás, et

 .)al. 2009برای نشان دادن میزان فرسایش در واحدهای مطالعاتی از روش پهنه بندی میزان
فرسایش استفاده می شود که یکی از این روش ها استفاده از روش مجموع ساده
وزنی(1)SAWاست که یکی از سادهترین روشهای تصمیمگیری چند شاخصه میباشد که با
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به منظور محاسبه اوزان شاخصها در روش های تصمیم گیری چند معیاره از روش های
مختلفی استفاده می شود که روش فرآیند تحلیل شبکهای 6یکی از آنهاست که به دنبال
محدودیت رویکرد تحلیل سلسله مراتبی۳در عدم توجه به روابط و وابستگیهای بین معیارها و
عوامل ،توسط توماس ساعتی در سال  1991ارائه گردید و مزیت آن این است که وابستگی بین
معیارها را هم در نظر میگیرد ( .)Eswaran, et al, 2001بنابراین عالوه بر اینکه تمامی
ویژگیها ی رویکرد سلسله مراتبی را دارد ،شکل گسترده آن نیز محسوب میشود ( Soyoung,
.)2011: 399
از روش های مذکور استفاده های زیادی در تحقیقات متفاوت گزارش شده است .بهطورکلی
مطالعات فرسایش و رسوب هم از طریق مدلهای تجربی و هم بدون توجه به این مدلها از
طریق مطالعات رسوب سنجی انجامشده است .یکی از بررسیها در این زمینه در قالب پروژه
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محاسبه اوزان شاخصها ،میتوان بهراحتی از این روش استفاده کرد.
مراحل پیادهسازی این روش عبارتاند از(طواری و همکاران:)1۳12 ،
الف) کمی کردن ماتریس تصمیمگیری
ب) بی مقیاس سازی خطی مقادیر ماتریس تصمیمگیری
ج) ضرب ماتریس بی مقیاس شده در اوزان شاخصها
د) انتخاب بهترین گزینه( )*Aیعنی گزینهای که حاصل جمع مقادیر بی مقیاس شده وزنی آن،
از بقیه گزینهها بیشتر باشد؛ با استفاده از فرمول زیر:
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سیمای حوضههای آبخیز کشور توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ()1۳11
انجامشده است در این پروژه که در تمامی زیرحوضههای آبخیز کشور بهطور جامع انجامگرفته
است ،میانگین فرسایش در ایران  1/1۳میلیارد تن ( 1/2تن در هکتار در سال) و میانگین تولید
رسوب کشور برابر با  1/12تن در هکتار برآورد شده است ،که این میزان حدود  2درصد کل
فرسایش خاک در جهان می باشد و بر همین اساس فرسایش در ایران حدوداً سه برابر فرسایش
در آسیاست .برای پهنهبندی شدت فرسایش برخی از محققان مثل دهزاد ( )1۳12و روانبخش
( )1۳19از مدلهای تجربی مثل ،MPSIAC ،EMPروش فائو و استفاده کردهاند .دهزاد و
همکاران( )1۳12به پهنهبندی فرسایش در استان گلستان با مدل  EPMاقدام کردند و  ۹پهنه
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فرسایشی با سطوح بسیار شدید ،شدید ،متوسط و طبقات کم و خیلی کم را برای آن در نظر
گرفتند .زندی و همکاران ( )1۳92به اولویتبندی نواحی کنترل فرسایش خاک با استفاده از
تکنیک ارزیابی چندمعیاره پرداختند و دو سطح با باالترین اولویت حفاظت و دو سطح میانی با
فرسایش پایدار را مطرح نمودند .همچنین مطالعات تحلیلی با رویکرد شبکهای با استفاده از
روش  ANPنیز توسط زبردست ( ،)1۳11صحت و پریزادی ( ،)1۳19صورت گرفته است.
محققانی بهمنظوررتبهبندی و پهنهبندی از روش  SAWدر تلفیق با روشهای دیگر استفاده
نمودهاند که میتوان به کارهایی که توسط جعفری و همکاران ( ،)1۳91زنجیرچی و همکاران
( ،)1۳91معینالدینی وهمکاران ( ،)1۳11انجام شده اشاره کرد .روش طبقهبندی حوضههای
آبخیز به واحدهای پاسخ هیدرولوژیکی نیز در راستای کارهای رتبهبندی و پهنهبندی که توسط
مدل SAWنیز انجام میشود ،میتواند از طریق تلفیق با پهنههای بهدستآمده از مدل ،SAW
بهعنوان ابزاری در مطالعات دقیقتر مربوط به مدیریت حوضههای آبخیز مورداستفاده قرار گیرد.
تاکنون تحقیقی از تلفیق روش استخراج واحدهای پاسخ هیدرولوژیکی با روش  SAWبرای
پهنهبند ی فرسایش مشاهده نشده است اما تحقیقات زیادی از روشاستخراج واحدهای پاسخ
هیدرولوژیکی در مطالعات مربوط به حوضههای آبخیز ،استفاده کردهاند مانند تحقیقاتی که
توسط پودمانیسکی و همکاران ( ،) 2111سانزانا و همکاران ( ،)211۳اسوارتز ( ،)2111سورمان
و همکاران ( ،)2111سوام و جی وان ( )1992انجام شده است اما همه این تحقیقات از مدل
های هیدرولوژیکی ای که بر مبنای واحدهای پاسخ هیدرولوژیک است استفاده کرده اند یعنی
این مدل بوده است که به استخراج واحدها پرداخته است اما در پژوهش حاضر این روند بدون
استفاده از مدل خاص در محیط نرم افزاری  Arc Mapانجام شده است .یکی از مزیت های این
روش قابلیت بسط آن است چون می توان با اضافه کردن پارامترهای گوناگون برای استخراج
این واحدها از آنها برای اهداف دیگر استفاده نمود .همچنین برای انجام آن مدل خاصی نیاز
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نیست و از طرفی حجم زیادی از اطالعات مربوط به معیارهای مختلف ژئومورفولوژیکی و  ...را
می تواند به دست دهد و واحدهای همگن از لحاظ این معیارها را در اختیار محقق قرار می
دهد که طبیعتا مطالعه و برخورد با یک واحد همگن بسیار راحت تر و آسان تر از یک واحد غیر
همگن است .با توجه به مطالب ذکر شده در این تحقیق با مبنا قرار دادن واحدهای پاسخ
هیدرولوژیک به عنوان واحد کاری اقدام به اولویت بندی هر کدام از واحدها از نظر نیاز به
عملیات آبخیزداری خواهد شد.
روش تحقیق و دادهها
منطقه موردمطالعه
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حوضه آبخیز سد لتیان در قسمت علیای رودخانه جاجرود واقع شده و بین جنوبیترین
قسمت خود در محل خروجی سد لتیان و بین  71درجه و  2۹دقیقه طول جغرافیایی ،در
غربیترین نقطه خود به گردنه آهار-فشم تا  71درجه و  71دقیقه طول جغرافیایی ،در
شرقیترین نقطه خود به گردنه سریک سر (جنوب غرب روستای ایرا) ،محدود میشود .رودخانه
جاجرود از دو شاخه اصلی آب میگون و آب فشم (دره فشم) ،تشکیلشده است که در شهر فشم
به یکدیگر متصل میشوندو به نام رودخانه فشم در جهت جنوبی ،سرازیر شده و به اوشان
میرسد .رودخانه آهار نیز از شمال غرب این منطقه به آن میپیوندد و به نام اوشان رود به
طرف جنوب شرقی حرکت میکند .این حوضه با وسعت  21هزار هکتار جزو منطقه کوهستانی
البرز مرکزی است .حدود  21درصد این حوضه را ارتفاعات بیش از  ۳111متر تشکیل میدهد
و11درصدآن در ارتفاعات2111تا۳111مترقرار دارد .این حوضه از دو بخش (لواسان و رودبار
قصران) و سه دهستان(لواسان بزرگ ،لواسان کوچک ،رودبار قصران) تشکیلشده است .بر پایه
تقسیمات اقلیمی آمبرژه این حوضه دارای اقالیم نیمهخشک سرد ،نیمه مرطوب سرد و اقلیم
ارتفاعات باالیی است .میانگین بارندگی ساالنه از  ۹11میلیمتر در بخشهای پایینی حوضه تا
بیش از  111میلیمتر در ارتفاعات حوضه در تغییر است (روانبخش و همکاران .)1۳19 ،حوضه
لتیان یکیاز مهمترین حوضههایآبخیزتهراناستودرحال حاضر آب موردنیاز بخش عظیمی از
ساکنان تهران متکی به این حوضه است که با توجه به عواملی نظیرتوسعه فزاینده وبدون
کنترل تهران به سمت آبخیزها،گرایش به ویال سازی درنقاط کوهستانی ،کوتاه شدن عمر مفید
سد به علت میزان باالی رسوبات ورودی،اجرای طرحهای گردشگری بدون توجه به ظرفیت و
توان حوضه،چرای بیشازحد دام ،وجود کارخانههای آلودهساز نظیر کارخانه گچ تهران در
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مجاورت سد ،معادن گچ و زغالسنگ وغیره شدیداً درمعرض تهدید میباشد (کانون دیده بانان
زمین.)1۳9۳ ،
دادههاو روش

دادههای موردنیاز در این تحقیق عبارتاند از:
 الیه کاربری اراضی
 الیه سنگشناسی

1

 مدل رقومی ارتفاعی
تحلیل خصوصیات و ویژگیهای مربوط به حوضه (دادههای مذکور) ،در محیط نرمافزاری
 ArcMapصورت گرفت .ابتدا با استفاده از نقشه مدل رقومی ارتفاعیبا دقت تفکیک  11متر که
برای نمایش بهتر به صورت سطوح ارتفاعی نمایش داده شده است (شکل  ،)1نقشه میانگین
درجه شیب در سطح حوضه تهیه شد .و برای الیههای مربوط به شیب ،سنگشناسی و کاربری،
کالسهای حساسیت در برابر فرسایش تعریف شدند تا در استخراج واحدهای پاسخ هیدرولوژیک
مالک عمل قرار گیرند که ویژگی هریک از کالسهای این پارامترها در جدول ( ،)1نشان داده
شده است.
2

2
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1
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شکل ( .)1نقشه سطوح ارتفاعی حوضه

اولویتبندی واحدهای پاسخ هیدرولوژیک از نظر نیاز به عملیات آبخیزداری ...

23

جدول ( .)1ویژگی کالسهای مختلف پارامترها
پارامتر

ویژگی

کالسها

میزان شیب (درجه)

1 – 68

1

≥62

2

کاربری اراضی

لیتولوژی (سنگ مادر)

باغ

2

مرتع خوب

3

مرتع متوسط

4

مرتع فقیر

5

آب

6

منطقه مسکونی

8

لمیزرع

11

ماسهسنگ -آهک_دولو میت

1

بازالت و توف

4

رسوبی-آبرفتی

11

بعد از استخراج واحدهای پاسخ هیدرولوژیک ،با استفاده از همان الیهها از طریق روش
مجموع ساده وزنی ( )SAWاقدام به پهنهبند ی فرسایش در حوضه گردید ازآنجاییکه عوامل
فوق ،تأثیر و درجه اهمیت متفاوتی در فرسایش دارند ،باید ارزش هر کدام تعیین گردد .باتوجه
به تاثیر مت قابل معیارها در همدیگر از روش تحلیل شبکه ای استفاده شد بدین منظور برای
محاسبه وزن هر پارامتر ،ماتریس بهدستآمده از پرسشنامهای که بر مبنای نظرات
صاحبنظراندرزمینه فرسایش تهیه گردید ،وارد نرمافزار SUPER DECISIONشد و بعد از
تلفیق نظرات آنها ،وزن هرکدام از پارامترها با توجه به نسبت اهمیت ،به دست آمد (جدول )۳
و از طریق ابزار محاسباتی نرمافزارArc Mapیعنی raster calculatorبا محاسبه "مجموع
شاخصها ضربدر وزن خود"(رابطه  )2نقشه پهنهبندی فرسایش (سطوح مختلف فرسایشی) ،به
دست آمد تا بر اساس واحدهای پاسخ هیدرولوژیک تحلیل روی آنها انجام گیرد.
()2

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

شیل

7

∑
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روند کلی مربوط به روش کار در شکل ( )2نشان دادهشده است.
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شیب

مدل SAW

کاربری

محیط Arc Map

سنگ شناسی
بی مقیاس سازی

اوزان بدست آمده
شاخصها در روش
ANP

طبقه فرسایش

استخراج HRU

راه اندازی مدل

اولویت های آبخیزداری
شکل ( .)6مدل مفهومی مراحل انجام تحقیق

یافتهها و نتایج
نتایج تحلیلها در محیط نرمافزاری  Arc Mapبه شرح زیر میباشد:
نقشههای انواع کاربری در  2کالس فرسایش ،شیب در  2کالس و سنگشناسی حوضه نیز در
 ۹کالس ،طبقهبند ی شدند که کالسهای با عدد باالتر حساسیت بیشتر را نشان می دهد و
برعکس که در اشکال زیر نشان داده شدهاند و اطالعات کالسهای مختلف آنها در جدول ()1
آورده شده است.
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نقشه پهنه بندی میزان
فرسایش

تلفیق
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شکل ( .)3نقشه حساسیت انواع کاربری از نظر فرسایش
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شکل ( .)9نقشه میانگین درجه شیب
] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1394.15.39.7.9

22

نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال پانزدهم ،شماره  ،39زمستان 99

استخراج واحدهای پاسخ هیدرولوژیک حوضه ،بر اساس کالسهای مختلف هر یک از پارامترها
انجام گردید (جدول .)1
بر اساس جدول فوقالذکر ،واحدهای پاسخ هیدرولوژیک برای حوضه آبخیز سد لتیان
استخراج گردید و بهمنظور تمرکز بیشتر و همچنین صرفه اقتصادی اقدام به تلفیق واحدهای
خیلی کوچکتر با واحدهای بزرگ گردید و درنهایت تعداد  1۳واحد پاسخ هیدرولوژیک به
دست آمد که در شکل ( )1نشان داده شده است .که اعداد مربوط به کد هر واحد از سمت چپ
به ترتیب نشاندهنده کالس شیب ،کالس جنس زمین و کالس کاربری است.
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شکل ( .)8نقشه حساسیت انواعجنس زمین از نظر فرسایش
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در مرحله بعد برای اجرای مدل مجموع ساده وزنی ،اوزان هریک از پارامترها با استفاده از
فرآیند تحلیل شبکهای تعیین گردید که در جدول  2نشان داده شده است.
جدول ( .)6اوزان بهدستآمده پارامترها در مدل ANP
متغیر

وزن

پوشش گیاهی (کاربری) 1/22
لیتولوژی

1/2

شیب

1/21

طبقات فرسایش

1/27

مجموع اوزان نرمال

1
] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1394.15.39.7.9

نقشه پهنهبندی خطر فرسایش بهدستآمده برای تمرکز بیشتر روی نواحی ،به  7کالس
مختلف فرسایشی ،کالسبندی گردید (شکل .)2
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شکل ( .)2واحدهای پاسخ هیدرولوژیک حوضه
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همانگونه که در شکل ( )2مشاهده میشود بیشترین میزان فرسایش مربوط به زمینهای
بخش شرقی دریاچه سد لتیان و همچنین در قسمت شمال یعنی باالدستحوضه است که شامل
کالس فرسایش  11میباشد که با توجه به نقشه واحدهای پاسخ هیدرولوژیک (شکل  )1و
جدول ()۳این کالس فرسایشی دارای کد واحد پاسخ هیدرولوژیک  2۹2است که مناطقی با
این کد واحد پاسخ هیدرولوژیک دارای بیشترین فرسایش خاک در حوضه مطالعاتی هستند و
در اولویت عملیات آبخیزداری قرار میگیرند که نسبت به بخشهای دیگر حوضه نیاز بیشتری
به برنامههای آبخیزداری دارد.بهطورکلی میتوان گفت باالترین میزان فرسایش به ترتیب در

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1394.15.39.7.9

کالسهای  1 ،11و  2قرار دارند .با توجه به اینکه فرسایش تأثیر بسزایی در کیفیت آب دریاچه
سد و کاهش عمر مفید سد دارد باید با در نظر گرفتن ویژگی هرکدام از این کالسها در
واحدهای پاسخ هیدرولوژیک ،اقدامات متناسب با ویژگی هر واحد را در پیش گرفت .بر این
اساس نقشه اولویتهای عملیات آبخیزداری مشخص گردید که در شکل ( )1نشان دادهشده
است .که اولویتها را به ترتیب ارزش ،از اولویت اول تا اولویت پنجم نشان میدهد.
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شکل ( .)6نقشه کالسهای فرسایش حوضه
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جدول ( .)3اولویتهای آبخیزداری واحدهای پاسخ هیدرولوژیک

1

7

11

21

11

۹.1

2129

2۹2

1

2

11

2

۳1

2

2۳.1

11211

2۳2

2

۳

۳

11

17

2

1.2

۹92

1۹1

۳

۳

۹

11

19

1

1.2

172

1۹2

۹

۳
۳

7
7

1
۹

۳1
۳1

11
1

12.1
۹2.9

12121
۳1۳91

212
222

7
1

۹

7

2

11

1

۹.1

۳۹21

1۳2

2

۹

1

۹

2

1

1.1

12۹۳

112

1

۹

2

11

2

1

1.2

121

12۳

9

۹

7

2

۳1

7

1.۹

291

1۳1

11

7
7

1
۳

۹
۹

21
11

1
7

1.7
1.2

1112
1۳7

2۹1
121

11
12

7

۹

۹

1۹

۹

1.1

712

122

1۳
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اولویت از
نظر
آبخیزداری

کالس
کاربری
اراضی

کالس
جنس
زمین

درجه
شیب

کالس
فرسایش

درصد
مساحت

مساحت
هکتار

کد واحد پاسخ
هیدرولوژیک

ردیف
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شکل ( .)5نقشه اولویتهای عملیات آبخیزداری
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نتیجهگیری
نکتهای که درزمینه اجرای برنامههای حفاظت خاک و مبارزه با فرسایش آن باید در نظر
گرفته شود ،تعیین نوع روشهای مبارزه با فرسایش و رسوب زایی است و از طرف دیگر انجام
هرگونه عملیات مکانیکی و بیولوژیکی و یا روشهای دیگر مبارزه با فرسایش ،نیازمند شناخت
ویژگیهای مختلف منطقه از نظر نحوه عملکرد آنها در برابر مکانیسمهای ایجاد فرسایش است
شناختی که جز با آگاهی از ویژگی پارامترهای مختلف دخیل در فرسایش امکانناپذیر یا بسیار

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1394.15.39.7.9

شماره  ،1دارای کاربری مرتع فقیر و جنس زمین از نوع رسوبی-آبرفتی و شیب  21درجه است
که به نظر میرسد کاربری مرتع فقیر با توجه به آسیبپذیر بودن در برابر فرسایش و باال بودن
تأثیر اقدامات انسانی تسریعکننده فرسایش مانند چرای بیرویه و کندن بوتهها در این نوع
کاربری و جنس خاک رسوبی-آبرفتی به دلیل فرسایشپذیری بیشتر و شیب نسبتاً زیاد که
سرعت رواناب را افزایش و بهتبع آن قدرت تخریبی آن را هم باال میبرد و مجموع این ویژگیها
سبب شده بیشترین میزان فرسایش در این واحد به دست آید .بر اساس مطالبی که گذشت
استفاده از واحدهای پاسخ هیدرولوژیک در امر آبخیزداری به سبب اینکه واحدهایی همگن در
مطالعات هستند که به سبب همین ویژگی همگن میتوان نوع خاصی از عملیات آبخیزداری که
متناسب با ویژگی همان واحد باشد را به کار برد ،سبب شناخت عمیقتر ویژگی پارامترهای
مختلف دخیل در فرسایش شده و میتواند در اولویتبندی پهنههای مختلف آبخیزداری به کار
گرفته شده و موجب تسریع در کارها نیز بشود چنانچه در تحقیقی که در سال  1۳17از جباری
و طالب پور به چاپ رسیده است محققان مذکور اقدام به ارزیابی حساسیت حوضه باالدست سد
مهاباد به فرسایش نمودهاند و از روش همپوشانی دوبهدوی الیههای  GISای شیب ،خاک
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سخت است .بهطوریکههمهساله شاهد اجرای عملیات مختلف آبخیزداری و مبارزه با فرسایش
هستیم که گزارش عدم موفقیت و یا عدم مطلوبیت آنها منتشر میشود .از طرف دیگر استفاده
از روشهای دیگر مانند مطالعات زیر حوضههادرزمینه فرسایش نمیتواندآنطور که باید بهطور
جداگانه اطالعات مربوط به پارامترها (کاربری اراضی ،جنس سنگ و غیره) را به دست دهد و
شناخت عناصر مختلف در حوضههای آبخیز بهمنظور ترتیب بندی اقدامات امری ضروری
مینماید  ،این مهم ما را بر آن داشت تا با استفاده از روش استخراج واحدهای پاسخ
هیدرولوژیک که واحدهایی همگن ازلحاظ جنس سنگ ،پوشش گیاهی و شیب را به دست
میدهند به مطالعه و اولویتبند ی این واحدها در فرسایش و عملیات آبخیزداری بپردازیم .که
بیشترین میزان فرسایش مربوط به زمینهای بخش شرقی دریاچه سد و همچنین باالدست
حوضه به دست آمد که واحد پاسخ هیدرولوژیک با کد  2۹2را شاملمیشود و با توجه به جدول
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،کاربری و  ...استفاده نموده و به تعیین اولویتهای آبخیزداری در سطح حوضه پرداختند و برای
هریک از زیرحوضهها مساحت اشغالی بهوسیله هرکدام از اولویتها را مشخص کردند که این
امر میتواند وقتگیر باشد و عملیات آماری بیشتری را برای محقق در برداشته باش د همچنین
استفاده از زیر حوضهها که در حقیقت معرف ویژگی هیدرولوژیکی زمین است بهعنوان واحد
کاری در مطالعات آبخیزداری نمیتواندآنطور که باید بیانگر ویژگیهای ژئومورفولوژیکی زمین
نیز باشد درحالیکه در مطالعات آبخیزداری تلفیقی از هیدرولوژی و ژئومورفولوژی باید به کار
گرفته شود درحالیکه در تحقیق حاضر از واحدهای همگنی استفاده شده است که میتواند
بیانگر نوع خاصی از پاسخ هیدرولوژیکی و ژئومورفولوژیکی (فرم و فرآیند) باشد و به مدیران این
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امکان را میدهد تا اقدامات متناسب با هر واحد پاسخ هیدرولوژیک را در پیش گیرد و این عمل
عالوه بر صرفهجو یی در زمان از طریق ایجاد تناسب بین اقدامات حفاظتی با ویژگیهای هر
منطقه ،درصد موفقیت عملیات آبخیزداری را افزایش میدهد.
همچنین در تحقیقی که توسط زندی و همکاران در سال  1۳92و دهزاد و همکارانش در
سال  1۳12انجام شد همانند تحقیق حاضر بیشترین فرسایش برای اراضی با کاربری مرتعی و
شیب باالی  17درجه و خاک با حساسیت فرسایشی باال تعیین گردید.
بدین منظور پیشنهاد میشود در مطالعات مختلف مربوط به حوضههای آبخیز جهت شناخت
واکنش حوضه در برابر عوامل هیدرولوژیکی و شکلزا و شناخت کلی رفتار حوضه ،استخراج و
مطالعه واحدهای پاسخ هیدرولوژیک در اولویت قرار گیرد چون با شناختی که این واحدها
میتوانند به دست دهند عملیات آبخیزداری هدفمند و درصد موفقیت آنها افزایش خواهد
یافت.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1394.15.39.7.9
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