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ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  گانا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  شهريارپهنه بندي شدت خطر فرسايش بادي با استفاده از مدل اريفر در دشت 
  3پيمان لطفي اناري  -  2جمال مصفايي  - 1داود اخضري

    دانشجوي دوره دكتري علوم مرتع دانشكده مرتع و آبخيزداي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان-1
  دانشكده مرتع و آبخيزداي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  دانش آموخته كارشناسي ارشد آبخيزداري -2
  دانشكده مرتع و آبخيزداي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگانداري  مرتع  ارشد   دانشجوي دوره كارشناسي-3

Wind erosion zonation with IRIFR model.  
(Case study: Shahriar plain)  

Davoud Akhzari1, Jamal Mosafaee2 and Payman Lotfi3 
1 - Ph.d student of Agriculture Science and Natural Resources. 
2- Ms.c student of Agriculture Science and Natural Resources. 
3 -Ms.c student of Agriculture Science and Natural Resources. 

  :چكيده
كه مدلي تجربي جهت برآورد كمي و كيفي فرسايش بادي مي  IRIFR  تجربي از مدلشهريار شدت فرسايش بادي در دشت  بنديپهنهجهت    

 5نقشه خطر فرسايش بادي در اين مدل داراي .  عامل مختلف جهت تعيين شدت فرسايش بادي مي باشد9اين مدل داراي . باشد، استفاده شده است
 مورد نياز از فاكتورهاي  اطالعات پس از جمع آوري آمار و. تات خاصي تعريف شده اسز اين كالس ها خصوصي هر يك ا براي كالس است كه
 روي هم اندازي شده و به اين ترتيب Arc GISنقشه هاي نه گانه عوامل مورد بررسي در محيط .   نقشه مختلف تهيه شده است9 ، مدل مورد نظر

 كالس بوده و كالس خطر خيلي شديد 4نقشه خطر به دست آمده داراي . مورد مطالعه بدست آمده استنقشه شدت خطر فرسايش بادي در منطقه 
  . درصد منطقه در كالس خطر متوسط قرار دارد70 نتايج نشان دهنده آنست كه .در منطقه ديده نشده است

  . اديخطر فرسايش ب پهنه بندي  ، IRIFR، مدل شهريار فرسايش بادي، دشت  :واژه هاي كليدي
  :مقدمه

همانگونه كه فرسايش آبي در مناطق با بارش هاي باال از شدت زيادتري برخوردار است، در مناطق خشك و بياباني نيز فرسايش خاك و انتقال ذرات    
ا توجه به شرايط اقليمي و ب. جابجايي و از بين رفتن خاك در اين مناطق داراي اهميت شايان توجهي است. بيش از هر عاملي تحت تاثير نيروي باد است

باد بعلت نيروي قوي و عملكرد در سطح وسيع و نيز مساعد بودن شرايط مناطق خشك و . ادافيكي حاكم بر چنين مناطقي تشكيل خاك كند است
از عمده ). 1372.اصياحمدي، اختص (.بياباني باعث مي شود كه ميزان فرسايش و رسوبدهي در چنين مناطقي گاه تا چندين برابر فرسايش آبي باشد

 WEPS(2(،سيستم پيش بيني فرسايش بادي (WEQ)1ترين اين معادالت و روشهاي ارائه شده در فرسايش بادي مي توان به معادله فرسايش بادي  
 قابل اندازه ارزيابي فرسايش بادي همانند فرسايش آبي به دوصورت كيفي و كمي.  اشاره نمودRWEQ)(3و معادله فرسايش بادي تجديد نظر شده 

تري مي توان ميزان و شدت فرسايش را  گيري مي باشد كه در اين راستا ارزيابي كمي بر كيفي ارجحيت دارد چرا كه در اين روش به صورت معمول
ي ارائه شده ترين رابطه اي كه براي برآورد شدت فرسايش بادل در خصوص كاربري مدلهاي مختلف فرسايش بادي بايستي بيان كرد كه كام. درك كرد

اين رابطه توسط . مي باشد و جهت برآورد فرسايش آبي به كار مي رودUSLE )4 (  معادله جهاني فرسايش خاك است، فرمولي است كه شبيه
مي قليدر اين روش از پارامترهايي نظير قابليت فرسايش پذيري خاك، انرژي باد كه توسط داده هاي ا. پيشنهاد شده است) 1965(ودورف و سيدوي

سطح زمين استفاده       مشخص ميشود، زبري سطح زمين، طول مسيري كه باد آزادانه روي زمين حركت مي كند و مقدار بيوماس پوشش گياهي 
                                                 

1 Wind Erosion Equation 
2 Wind Erosion Prediction System 
3 Revised Wind Erosion Equation 
4 Universal Soil Loss Equation 
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ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  گانا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

 به اين ترتيب جهت برآورد شدت كمي و كيفي فرسايش بادي در شرايط ايران مدل ارائه شده توسط انستيتو تحقيقات )1372.اختصاصي( . شده است
 وسعت اراضي .طراحي و ارائه شده است استفاده بعمل مي آيد)  احمدي_اختصاصي ( كه توسط محققين ايراني ) (IRIFR.E.Aها و مراتع  جنگل 

بخشهاي وسيعي از كشور .  درصد آن در قاره آسيا قرار دارد32 درصد وسعت كره زمين شامل ميشود كه 41 ميليون هكتار، يعني 6150خشك جهان 
 25 به 1340 ميليون هكتار در سال 20بر طبق بر آورد سازمان فائو وسعت كويرهاي ايران از .  مناطق خشك و مستعد بيابانزايي تشكيل ميدهدايران را نيز

). 1380جهان سير،( رسيده است1380 ميليارد تن در سال 2/2فرسايش خاك نيز به حدود ) 1376اهرنجاني، . ( رسيده است1370ميليون هكتار در سال 
وسعت بيابانها و كويرها و ) 1375شهريور 14 تا 12(فتر تثبيت شن و بيابان زدايي سازمان جنگلها و مراتع كشور در دومين همايش ملي بيابان زدايي د

 ميليون 5ر  ميليون هكتار حوزه هاي شنزار بر آورده گرديده كه سطحي بالغ ب12 ميليون هكتار گزارش نموده كه از اين مقدار 34شنزارهاي كشور را 
 در 1338اولين اقدامات انجام شده به منظور كنترل فرسايش بادي در ايران از مهر ماه ). 1376اهرنجاني، (هكتار را شنهاي روان و فعال تشكيل ميدهند

رل فرسايش بادي در سطح  مقدمات اجراي برنامه بزرگ كنت1343هكتار از اراضي اطراف شهر اهواز شروع شده و در ادامه آن از تير ماه 18سطح حدود 
پنج هزار هكتار از اراضي جنوب شهرستان سبزوار به مورد اجرا گذاشته شد و بعدها در مناطق ديگر كشور مثل كاشان، يزد، نهبندان و گناباد گسترش 

 موقعيت جغرافيايي. ان است كيلومتري جنوب غربي شهرستان شهريار در استان تهر35دشت شهريار منطقه وسيعي در ). 1374افخم الشعرا، ( يافت
مختصات . منطقه از شمال تا محدوده روستاي اسدآباد و ارتفاعات كفترلو، از جنوب تا محدوده روستاي خرم آباد، از غرب محدوده روستاي يحيي آباد

مالي واقع شده است و مساحت آن  عرض ش35 ، 37 ، 31َ" تا 35 ، 30 ، 30َ" طول شرقي و از 50 ، 50 ، 12َ" تا 50، 35،َ 57"جغرافيايي منطقه 
   ). 1378اداره كل منابع طبيعي استان تهران، ( . هكتار است1/15654
  

  :مواد و روش ها
  :بررسي عوامل موثر در شدت فرسايش بادي و ميزان رسوبدهي ناشي از آن در منطقه مورد مطالعه -1    
 در .ت زمين شناسي بخصوص از نظر نوع بافت   ذرات تشكيل دهنده آنهاستيكي از عوامل مهم در فرسايش بادي نوع تشكيال: سنگ شناسي 1-1

 اختصاص يافته 10 بين صفر تا  با توجه به جنس سنگ وذرات تشكيل دهنده در هر يك از واحد هاي كاري به آنها امتيازي خاصIRIFR روش
  ).1378اداره كل منابع طبيعي استان تهران، . ( است

 فرم اراضي و پستي و IRIFRيكي از عوامل موثر در فرسايش بادي و پتانسيل رسوبدهي ناشي از آن در روش : و بلنديشكل اراضي و پستي   2-1
  ).1376اختصاصي وهمكاران، ( بلندي در نظر گرفته شده است 

سرعت باد يكي از  .مي باشدمهمترين عامل فرسايش بادي در هر منطقه سرعت باد و توزيع زماني آن ): وقوع طوفان ( سرعت و وضعيت باد 3-1
بطوري كه ميزان جابجايي عناصر خاكي با افزايش سرعت بصورت .مهمترين عوامل شدت فرسايش بادي و ميزان جابجايي ذرات خاك مي باشد

اختصاصي (  است به آن اختصاص يافته20 امتيازي بين صفر تا IRIFR با توجه به اهميت توزيع باد و وقوع طوفان در روش.نمايي افزايش مي يابد
  ).1376وهمكاران، 

به اين ترتيب كه در صورتي كه . عمل مي نمايدPSIACاين عامل مانند فاكتور انبوهي پوشش گياهي در مدل :  خاك و پوشش سطح آن4-1    
 بافت و چسبندگي الزم در صورتي كه ذرات فاقد. چسبنگي خاك سطحي زياد و بافت آن رسي باشد از اثرات منفي ناشي از ساير عوامل مي كاهد

  ).1376اختصاصي وهمكاران،  (  مي باشد15 تا IRIFRباشند به سادگي توسط باد جابجا مي شوند به همين دليل امتياز اين فاكتور در روش 
ثير آن در بدليل اهميت پوشش گياهي و نقش افزايش و كاهش دهنده آن در فرسايش بادي و ميزان رسوبدهي تحت تا: انبوهي پوشش گياهي 5-1

  ).1376اختصاصي وهمكاران، . (  متغير است15 تا -5، گستره امتياز اين فاكتور بين IRIFRروش 
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ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  گانا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

 در صورتي كه اشكال فرسايش بادي قابل رويت باشد نشان از وضعيت نامناسي زمين از نظر شدت فرسايش مي :آثار فرسايشي سطح خاك 6-1
، امتياز اختصاص يافته IRIFRبدليل اهميت باالي اين فاكتور در روش .ميت شايان توجهي برخوردار استباشد، البته درجه يا شدت عمل باد نيز از اه

  ).1376اختصاصي وهمكاران، . (  متغير است20به آن بين صفر تا 
 پروفيل 147ربوط به بر اساس اطالعات موجود در مورد تجزيه و تحليل داده هاي مربوط به رطوبت خاك در  داده هاي م:  رطوبت خاك 7-1    

با ) 1383اداره كل منابع طبيعي استان تهران، ( در كل منطقه تهيه شده اند،  )  0-30( رطوبتي خاك كه جهت اندازه گيري ميزان رطوبت سطحي خاك
  .  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و نقشه مربوط به رطوبت خاك براي كل عرصه تهيه شده استKrigingاستفاده از روش 

مسافت نهشته هاي بادي و پراكندگي آنها در هر منطقه تا حدي ميتواند نشان دهنده شدت فرسايش بادي و : نوع و پراكنش نهشته هاي بادي 8-1
 به IRIFRبه همين علت يكي از عوامل موثر در شدت فرسايش بادي و پتانسيل رسوبدهي ناشي از آن در روش .جابجايي ذرات ماسه توسط باد باشد

 براي آن در نظر گرفته شده 10بدليل اهميت اين فاكتور، در روش اخير امتيازي بين صفر تا .كنش و مسافت نهشته هاي بادي اختصاص يافته استپرا
  )1376اختصاصي وهمكاران، . ( است

 با .راضي كشاورزي توجه شده است بيش از هر عامل به بهره برداري از اراضي مرتعي، جنگلي و اIRIFRدر روش  :مديريت و استفاده از زمين 9-1
  )1376اختصاصي وهمكاران،  ( . به آن داده مي شود15 تا -5توجه به نقش اين علمل در فرسايش بادي امتيازي برابر 

در  IRIFR براي اين منظور پس از تعيين امتياز هر يك از عوامل نه گانه مورد بررسي در مدل: تعيين شدت فرسايش بادي در منطقه مورد مطالعه -2
نقشه هاي بدست  .عددي هر يك از عوامل مورد بر رسي در مدل مورد نظر، در منطقه مورد مطالعه بدست آمده استسطح منطقه مورد مطالعه، نقشه 

يق همه  روي هم اندازي شده و نقشه شدت فرسايش بادي در منطقه مورد مطالعه كه از تلفGISآمده از بررسي هر يك از عوامل ياد شده در محيط 
  ).   1376اختصاصي وهمكاران، . ( بدست آمده است) فاكتورهاي مدل( عوامل مورد بررسي 

 به  :انجام بازديد هاي ميداني به منظور تعيين ميزان انطباق شرايط طبيعي با نقشه كالس هاي مختلف خطر فرسايش بادي در منطقه مورد مطالعه -3
 بدست آمده، با شرايط IRIFRر فرسايش بادي كه از روي هم اندازي نقشه هاي عوامل نه گانه مدل منظور تعيين دقت نقشه كالس هاي مختلف خط

براي انجام اين كار با توجه به اطالعات و نقشه هاي موجود و استفاده . موجود منطقه مطالعاتي از عمل پيمايش و بازديد هاي صحرايي استفاده شده است
 GPS و پس از مراجعه به عرصه هاي كالس هاي مختلف خطر فرسايش بادي اقدام به برداشت صحرايي با از تجربيات و دانش كارشناسان محلي

همچنين از عرصه هاي مختلف كالس هاي خطر فرسايش بادي عكس هايي تهيه گرديده است، كه به منظور تعيين دقيق وضعيت منطقه . شده است
 در برآورد كالس هاي مختلف IRIFR ميداني جهت بررسي صحت و ميزان كارآيي مدل پس از انجام مشاهدات. از نظر پوشش گياهي بوده است

 با IRIFRخطر فرسايش بادي در منطقه مورد مطالعه، اقدام به مقايسه آماري كالس هاي فرسايش بادي در هر يك از كالس هاي خطر در روش 
 اعتبار نقشه كالس هاي . استفاده شده است5اري از آزمون همبستگي اسپيرمنجهت اين مقليسه آم. گريده است) تطبيق مدل با زمين ( شواهد زميني 

 خطر فرسايش بادي در منطقه مورد مطالعه

  :نتايج
به منظور محاسبه امتياز عامل سنگ شناسي در منطقه مورد بر رسي، بر اساس نقشه هاي زمين شناسي، ساختار سنگ شناسي عرصه : سنگ شناسي   

ازندهاي موجود در منطقه مشخص گرديد و به هر يك از سازندها امتيازي اختصاص يافته و اين امتياز در واحدهاي هم پتانسيل مورد مطالعه و نوع س
 وضعيت علمل سنگ شناسي 1نقشه  .فرسايشي اعمال و در نهايت امتياز سنگ شناسي در هر يك از واحدهاي كاري مورد مطالعه محاسبه شده است

  .عه نشان داده استرا در منطقه مورد مطال
  . امتياز سنگ شناسي در واحدهاي كاري مورد مطالعه نشان داده شده است 1 جدول
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ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  گانا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

    امتياز سنگ شناسي در واحدهاي كاري مورد مطالعه1جدول 
  جمع  I  II  III  IV  V  VI  VII  كد واحد كاري

  7  7  7  7  9  5  3  سنگ شناسي
  )ميانگين(

75/6  
مساحت 

  )هكتار(
839/3445  195/2617  522/3522  65/1551  883/3725  001/705  0095/86  1/15654  

 در كل منطقه ميباشد، ناشي از آن است كه كليه عرصه مطالعاتي شامل تشكيالت رسوبي 75/6باال بودن نسبي ميانگين وزني عامل سنگ شناسي كه برابر 
ل سنگ شناسي عرصه مورد مطالعه داراي حساسيت زيادي به بنابراين از نظر عام .عصر حاضر بوده و امتياز زيادي به خود اختصاص داده است

  .فرسايش بادي مي باشد
براي محاسبه عامل شكل اراضي و پستي وبلندي در هر يك از واحدهاي كاري با استفاده از اطالعات موجود، استفاده از : شكل اراضي و پستي وبلندي

بر اساس بر رسي هاي انجام شده .نهايي اين عامل در منطقه مورد مطالعه محاسبه شده استنقشه شيب منطقه، بازديدهاي ميداني و عمل پيمايش امتياز 
 امتياز عامل شكل اراضي و پستي و بلندي در هر يك از واحدهاي 2 جدول . محاسبه شده است6ميانگين امتياز اين عامل در كل منطقه مورد مطالعه 

  .كاري را نشان داده است
   اراضي و پستي و بلندي در هر يك از واحدهاي كاري امتياز عامل شكل2جدول 

 جمع  I  II  III  IV  V  VI  VII  كد واحد كاري

شكل اراضي و پستي و 
  بلندي

2  6  8  7  8  8  6  
  )ميانگين(

6  
931/1966  )هكتار(مساحت   482/6246  6603/156  157/5665  423/284  873/1059  5745/274  1/15654  

 كار در سطح واحد هاي مختلف كاري به دست آمده است را در منطقه مورد مطالعه سلندي را كه بر اساوضعيت شكل اراضي و پستي وب 2نقشه 
  .نشان داده است

 به اين عامل IRIFRبطوريكه بيان شد مهمترين عامل موجد فرسايش بادي در منطقه مورد مطالعه باد است و از اين نظر در مدل : سرعت و وضع باد
جهت محاسبه امتياز اين عامل در واحدهاي كاري از گزارشات هواشناسي مربوط به منطقه مورد بررسي و جمع آوري .ستاهميت زيادي داده شده ا

 مدت، IRIFR با توجه به شاخص هاي اختصاص يافته به سرعت و وضعيت باد در مدل .اطالعات محلي از مردم بومي منطقه استفاده گرديده است
تياز وع بادهاي شديد و داراي گرد و خاك و غبار زا در كليه واحدهاي كاري با توجه به شرايط حاكم بررسي و امسرعت و تداوم بادهاي منطقه و وق

  . در هر يك از واحد هاي كاري داده شده استسرعت و وضع بادامتياز عامل  3جدول.دهي شده اند
   درمنطقه مورد مطالعهسرعت و وضع باد امتياز عامل 3جدول

 جمع  I  II  III  IV  V  VI  VII  كد واحد كاري

سرعت و وضع 
  باد

2-  5  15  5  5  10  9  
  )ميانگين(

25/8  

  )هكتار(مساحت 
0449/
767 

903/
1626 

964/
3251 

274/
2460 

64/
3697 

728/
3502 

5454/
347 

1/15654  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 ٥

ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  گانا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

ارشات خاك شناسي براي تعيين امتياز عامل خاك و پوشش سطحي آن از نتايج نمونه هاي خاك تجزيه شده در گز: خاك و پوشش سطح آن
به اين ترتيب كه امتياز اين .ا توجه به جدول پايه ارائه شده توسط مدل بهره گرفته شده استب و بازديد هاي ميداني شهرياردشت  طرحهاي انجام شده در

ني، ميانگين امتياز اين عامل در كل عامل با توجه به خصوصيات مد نظر گرفته شده در مدل در هر يك از واحد هاي كاري تعيين و با توجه به ميانگين وز
علت امتياز بدست آمده براي اين عامل . مي باشد75/4بر اساس محاسبات انجام شده ميانگين امتياز اين عامل در منطقه .منطقه محاسبه مي گرديدهاست

سطح آن در هر يك از واحدهاي كاري  امتياز عامل خاك و پوشش 4در جدول  .بافت و چسبندگي متوسط ذرات خاك در منطقه مورد مطالعه است
  . داده شده استIRIFRبر اساس مدل 

   امتياز عامل خاك و پوشش سطح آن در منطقه مورد مطالعه4جدول 
 جمع  I  II  III  IV  V  VI  VII  واحد كاري

خاك و پوشش 
  سطح آن

3-  4  10  6  4  6  8  
  )ميانگين(

75/4  
6782/973  )هكتار(مساحت   38/3324  185/1394  174/2691  788/3761  53/2890  3651/618  1/15654  

  . وضعيت عامل خاك و پوشش سطح آن را در منطقه مورد مطالعه نشان داده است3شكل 
ساس ميانگين وزني امتياز اين عامل در همه بر اساس محاسبات انجام شده امتياز انبوهي پوشش گياهي در منطقه مورد مطالعه بر ا: انبوهي پوشش گياهي

امتياز عامل انبوهي پوشش  5در جدول .كه نشان دهنده وضعيت بحراني منطقه از نظر پوشش گياهي مي باشد. بدست آمده است87/7واحد هاي كاري 
  .ائه شده است ارIRIFRگياهي در هر يك از واحدهاي كاري هشتگانه در عرصه مورد مطالعه بر اساس جدول مبناي مدل 

   امتياز عامل انبوهي پوشش گياهي در هر يك از واحدهاي كاري5جدول

 جمع  I  II  III  IV  V  VI  VII  كد واحد كاري

انبوهي پوشش 
  گياهي

1  2  10  3  7  6  8  
  )ميانگين(

78/7  
623/1384  )هكتار(مساحت   525/4245  5084/511  213/2241  141/3467  416/3379  6743/424  1/15654  

  . ضعيت عامل انبوهي پوشش گياهي را در منطقه مورد مطالعه نشان داده است و4شكل 
در  . بدست آمده است75/8ميانگين امتياز اختصاص يافته به عامل آثار فرسايش سطح خاك در كل عرصه مورد مطالعه : آثار فرسايش سطح خاك

  . ارائه شده استIRIFRبر اساس جدول مبناي مدل  امتياز عامل آثار فرسايش سطح خاك در هر يك از واحدهاي كاري 6جدول 
   امتياز عامل آثار فرسايش سطح خاك در واحدهاي كاري در منطقه مطالعاتي6 جدول

 جمع  I  II  III  IV  V  VI  VII  كد واحد كاري

آثار فرسايش سطح 
  خاك

2  6  15  7  6  10  10  
  )ميانگين(

75/8  
368/3519  )هكتار(مساحت   495/3215  4788/655  384/2805  082/3069  04133/54  251/2335  1/15654  

 .وضعيت عامل آثار فرسايش سطح خاك را در منطقه مورد مطالعه نشان داده است 5نقشه 

الزم به يادآوري .ست آمده استد ب75/6بر اساس محاسبات انجام شده متوسط امتياز عامل رطوبت خاك در كل عرصه مطالعاتي :  رطوبت خاك 
 با تصاص يافته به رطوبت خاك در وضع موجود و پس از طي يك دوره خشكسالي به هر واحد كاري اختصاص يافته است كه قطعاًاست كه امتياز اخ

  . امتياز عامل رطوبت خاك در هر يك از واحد هاي كاري داده شده است7در جدول .زمان پر آبي و فصول نرمال رطوبتي تفاوت دارد
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 ٦

ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  گانا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

   واحدهاي كاري در منطقه مطالعاتي امتياز عامل رطوبت خاك در7 جدول
 جمع  I  II  III  IV  V  VI  VII  كد واحد كاري

  8  7  8  6  7  6  4  عامل رطوبت خاك
  )ميانگين(

75/6  
986/1905  )هكتار(مساحت   674/4425  601/1721  329/1412  956/1043  744/4118  809/1025  1/15654  

  .نشان داده است  را وضعيت عامل رطوبت خاك را در منطقه مورد مطالعه6نقشه
بر اساس محاسبات انجام شده امتياز عامل نوع و پراكنش نهشته هاي بادي بر اساس ميانگين وزني امتياز اين عامل در :  نوع و پراكنش نهشته هاي بادي

حد هاي كاري داده شده  امتياز عامل نوع و پراكنش نهشته هاي بادي در هر يك از وا8در جدول . . بدست آمده است13/5واحدهاي مختلف كاري 
  .است
  امتياز عامل نوع و پراكنش نهشته هاي بادي در واحدهاي كاري در منطقه مطالعاتي 8 جدول

 I  II  III  IV  V  VI  VII  Total  كد واحد كاري

  7  6  7  6  9  2  0  آثار فرسايش سطح خاك
  )ميانگين(

13/5  
179/2252  )هكتار(مساحت   949/2533  17/2825  911/1183  309/1098  278/4114  304/1646  1/15654  

  . نشان داده است را وضعيت عامل نوع و پراكنش نهشته هاي بادي را در منطقه مورد مطالعه7شكل 
 بر اساس ميانگين وزني امتياز اين شهرياربر اساس محاسبات انجام شده امتياز مديريت و استفاده از زمين در منطقه دشت :  مديريت و استفاده از زمين

علت اختصاص امتياز بدست آمده به اين عامل، عدم رعايت بهره برداري صحيح و مطابق با استعداد از . بدست آمده است5/4ل در هر واحد كاري عام
 امتياز عامل مديريت و استفاده از زمين در هر واحد كاري بر اساس جدول پايه مدل 9در جدول.كليه اراضي اعم از زراعي و غير زراعي مي باشد

IRIFRداده شده است .  
   امتياز عامل مديريت و استفاده از زمين در هر واحد كاري9جدول

 I  II  III  IV  V  VI  VII  Total  كد واحد كاري

  8  7  6  5  10  3  2  آثار فرسايش سطح خاك
  )ميانگين(

5/4  
038/2452  )هكتار(مساحت   502/2087  751/3047  231/3005  1387/438  75/3434  689/1188  1/15654  

  . نشان داده است راوضعيت عامل مديريت و كاربري اراضي را در منطقه مورد مطالعه8 لشك
  پس از محاسبه امتيازات عوامل نه گانه موثر در فرسايش بادي در كليه واحدهاي كاري، شدت فرسايش بادي در هر يك از واحد هاي كاري محاسبه 

 نقشه 1-9ل اشك.ا.  هر يك از واحدهاي كاري منطقه مورد مطالعه را نشان داده استنحوه محاسبه شدت يا كالس فرسايش بادي در.  شده است
 به IRIFRاز روي هم اندازي عوامل نه گانه مدل  10شكل . واحدهاي كاري و عوامل نه گانه مدل اريفر در منطقه مورد مطالعه را نشان داده است

  . است شدهكالس هاي مختلف فرسايش بادي در منطقه تهيه  منظورتعيين
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 ٧

ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  گانا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  
  
  

      
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 

  شدت فرسايش بادي در منطقه مورد مطالعه: 10شكل 
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 ٨

ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  گانا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  
 

 .نشان داده شده است10  مساحت و درصد نسبي كالس هاي فرسايش بادي در عرصه مورد مطالعه در جدول شماره 

  شهرياريش بادي در دشت مساحت ودرصد نسبي كالس هاي فرسا10جدول شماره 
  زياد  متوسط  كم  خيلي كم  

  5/12  5/68  7/13  3/5  درصد
  763/1956  06/10723  612/2144  6673/829  )هكتار ( مساحت

جداول زير مقايسه . جهت مقايسه ميزان همبستگي نسبي كالس هاي خطر فرسايش بادي با مشاهدات ميداني از آزمون اسپيرمن استفاده شده است
 فرسايش I با شواهد زميني در كالس اريفر مقايسه تفاوت نقشه به دست آمده از مدل 11جدول .  با شواهد زميني را نشان داده استاريفرل نتايج مد

يجاد شواهد زميني مورد ارزيابي در تحقيق حاضر شامل بررسي تجمع ماسه در پاي بوته ها، وجود تلماسه يا تپه هاي ماسه اي، ا. بادي را نشان داده است
  .گرد و خاك هنگام وزش باد، ايجاد نبكا هاي كوچك و ايجاد سفره هاي ماسه اي با حجم زياد مي باشد

  
  . فرسايش باديI با شواهد زميني در كالس اريفرمقايسه نسبي تفاوت مدل 11 جدول 

  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  اريفركالس خطر 

  I I I I I II I I I II  كالس خطر مشاهدات ميداني
  .   خطر فرسايش بادي نشان داده استII با شواهد زميني را در كالس اريفر مقايسه نسبي نقشه به دست آمده از مدل 12دول ج
  
  .   خطر فرسايش باديII با شواهد زميني در كالس اريفر مقايسه نسبي تفاوت مدل 12دول ج

  II  II  II  II  II  II  II  II  II  II  اريفركالس خطر 
 II II II I II II III II II II  ميدانيكالس خطر مشاهدات 
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 ٩

ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  گانا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

   )مديريت پايدار بالياي طبيعي(
  

  .    خطر فرسايش بادي نشان داده استIII  با شواهد زميني در كالس اريفر مقايسه نسبي تفاوت مدل 13جدول 
  

  .   فرسايش باديIII با شواهد زميني در كالس اريفر مقايسه نسبي تفاوت مدل 13جدول 

  III  III  III  III  III  III  III  III  III  III  اريفركالس خطر 
  III  III  III  II  III  III  III  IV  III  III  كالس خطر مشاهدات ميداني

  .    خطر فرسايش بادي نشان داده استIV با شواهد زميني در كالس اريفر مقايسه نسبي تفاوت نقشه به دست آمده از مدل 14جدول 
  .  خطرفرسايش بادي IV با شواهد زميني در كالس اريفر مقايسه نسبي تفاوت مدل 14جدول 

  IV  IV  IV  IV  IV  IV  IV  IV  IV  IV  اريفركالس خطر 
  IV  IV  IV  IV  IV  III  IV  IV  III IV  كالس خطر مشاهدات ميداني

 در تعيين كالس هاي مختلف خطر فرسايش بادي اقدام به محاسبه ضريب همبستگي اسپيرمن با استفاده از نرم افزار اريفرجهت تعيين ميزان دقت مدل 
از اين ضريب در صورتي كه داده ها از جامعه دو متغير غير نرمال بدست آمده باشند و به عبارت ديگر داده ها داراي توزيع نرمال .ي تب شده استمين

ر مي تغيي) حداكثر همبستگي معكوس  ( -1و ) حداكثر همبستگي مستقيم + ( 1مقدار ضريب همبستگي رتبه اي اسپيرمن بين .نباشند استفاده مي گردد
، در /.8  برابر I در كالس خطر  اريفرنتايج نشان داده است كه مقدار ضريب همبستگي اسپيرمن ميان شواهد زميني و مدل  ). 1383مصداقي، ( كند 

ترين همبستگي داراي بيشII  وIبنابر اين كالس هاي . مي باشد/. 7 برابر IVو در كالس خطر /. 76 برابرIII، در كالس خطر /.84 برابر IIكالس خطر 
 داراي همبستگي معني داري با اريفردر كل كالس هاي خطر پيشنهادي توسط مدل .   داراي كمترين همبستگي مي باشندIV  وIIIو كالس هاي 

 .  آمده است15نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن در جدول .شواهد زميني مي باشند

  . نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن: 15جدول 

 
  
  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 ١٠

ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  گانا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  ه گيرينتيج
 شهرياربر اساس مطالعات انجام شده اقليم دشت . باشد يكي از عوامل اصلي بياباني شدن منطقه مورد مطالعه شرايط اقليمي و آب و هوايي مي. 1

به بيش از همچنين ميزان تبخير ساالنه بر بارندگي ساالنه غلبه دارد و  ). P < 2 T( باشد   روز مي245اقليمي خشك با تعداد روزهاي خشك سال 
. گردد  حركت نمك از عمق به سطح و تجمع مداوم نمك در سطح را باعث ميشهرياروجود اين شرايط بخصوص در دشت .  برابر آن ميرسد5/14

 از آنجا كه فرسايش بادي يكي از مهمترين عوامل. گردد تراكم بسيار ضعيف پوشش گياهي سبب ايجاد وضعيت بدي در روند بياباني شدن منطقه مي
لذا كالس خطر فرسايش بادي در اين نواحي نيز باال بوده و فرسايش بادي حالت فعالي به خود  ) 1376احمدي و اختصاصي، ( باشد  بيابانزايي مي
 در منطقه مورد مطالعه به دست آمده است نيز كالس خطر فرسايش IRIFRنقشه كالس هاي خطر فرسايش بادي كه با استفاده از مدل . گرفته است

مشاهدات ميداني و برداشت هاي ميداني انجام شده در سطح منطقه جنوبي . ادي را در مناطق جنوبي باالتر از بقيه نقاط و در كالس زياد ارائه كرده استب
  .باشد نيز خود نشانگر باال بودن كالس خطر فرسايش بادي در اين مناطق مي

 مبين اين موضوع است كه استفاده از اين ابزار با باال بردن GIS و به كمك ابزار IRIFRنتايج حاصله از ارزيابي خطر فرسايش بادي با مدل . 2
توان  بنابراين مي. نمايد  ميIRIFRدقت و سرعت عمل كارشناسان كمك قابل توجهي به برآورد كالس هاي خطر فرسايش بادي با استفاده از مدل 

همچنين اين نرم افزار در تعيين مناطق مناسب جهت . باشد خطر فرسايش بادي مي ابزار بسيار سودمندي جهت تهيه نقشه كالس هاي GISگفت 
استقرار هر يك از سناريو هاي مديريت پوشش گياهي و تهيه نقشه هاي مربوط به تراكم پوشش گياهي و مديريت و استفاده از زمين در هر سناريوي 

نتايج اين بررسي با نتايج تحقيقات . يش دقت و سرعت عمل انجام اين تحقيق بوده استمديريتي، ابزار بسيار مناسب و دقيقي شناخته شده و سبب افزا
  .توصيه نموده است همخواني دارد MEDALUS را در تهيه نقشه خطر بيابان زايي با استفاده از مدل GISكه كاربرد  ) 1382( رفيعي امام 

شدت خطر فرسايش بادي را در چهار كالس خيلي كم، كم، متوسط و  ارائه كرده است، IRIFRنقشه شدت خطر فرسايش بادي كه مدل . 3
باشد بنابراين كالس خطر فرسايش بادي مهمترين معيار تعيين  فرسايش بادي مهمترين عامل بيابانزايي در منطقه مورد مطالعه مي. زياد نشان داده است

 نشانگر كالس IRIFRبه اين ترتيب نقشه ايجاد شده توسط مدل  ). 1378، اداره كل منابع طيعي استان تهران. ( شدت بيابانزايي در هر عرصه است
 درصد از منطقه در كالس 5/11بر اساس نقشه كالس هاي خطر فرسايش بادي . باشد خطر بيابانزايي نيز در منطقه مورد مطالعه به طور غير مستقيم مي

اين نتايج . باشند  درصد داراي كالس خيلي كم مي3/7 داراي كالس كم و  درصد8/63 درصد داراي كالس متوسط، 4/17خطر فرسايش بادي زياد، 
 درصد منطقه را 45 پرداخته و شهرياربه بررسي روند بيابانزايي در دشت  MEDALUS كه با استفاده از مدل ) 1382( با نتايج تحقيقات رفيعي امام 

 MEDALUSتوان در اين نكته دانست كه مدل   مهمترين داليل اين مساله را مييكي از. داراي كالس بيابانزايي شديد دانسته است همخواني ندارد
 را شهرياريك مدل خارجي جهت ارزيابي روند بيابان زايي بوده و عوامل مورد بررسي در اين مدل تصوير چندان دقيقي از روند بيابان زايي در دشت 

 MEDALUSشرايط كشور ايران است بنابراين تصوير درست تري از مدل  مدل منطقه اي و خاص IRIFRارائه نمي دهند در حالي كه مدل 
  .نمايد جهت ارزيابي منطقه ارائه مي

  منابع
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