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بررسی حساسیت اراضی به فرسایش آبی و بادی با استفاده
از مدل ( Raizalمطالعة موردی :اراضی آبیک)





راضیه صفییاری :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم خاک ،دانشگاه تهران
فریدون سرمدیان* :استاد دانشکدة مهندسی علوم خاک ،دانشگاه تهران
احمد حیدری :دانشیار دانشکدة مهندسی علوم خاک ،دانشگاه تهران
شیرین یونسی :دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم خاک ،دانشگاه تهران

چکیده
ارزیابی فرسایشپذیری خاک امری ضروری است تا برای جلوگیری از تخریب آن در آیندهـ به دلیل استفادة بیش از حد از ظرفیـت ااتـی
خاک و مدیریتِ نامناسبـ تدابیری اندیشیده شود .به همین منظور ،در این مطالعه ،تخریبپذیری اراضی آبیک به فرسـایش آبـی و بـادی
برای کاربریهای زراعی و مرتع ،با استفاده از مدل  ،Raizalاز زیرمدلهـای میررولیـ  ،ارزیـابی شـد .اطالعـا
فی یری و شیمیایی از بررسی و مطالعة  23پروفیل خاک اخذ گردیـد .اطالعـا

مورفولـوکیری و تی یـة

زراعـی -اقلیمـی و مـدیریتی ،شـامل درجـة حـرار

بارندگی ،از دادههای هواشناسی ایستگاه کلیماتولوکی باغ کوثر برای  71سال اخیر جمعآوری شد .برای بررسـی اثـر تغییـرا
ارزیابی اراضی این منطقه ،برای سال  3202میالدی (طی  12سال آینده) ،از منبع گ ارشهای سـازمان تغییـرا

اقلیمـی در

اقلیمـی ( )IPCCمخـت

غرب آسیا استفاده شد .تیپهای بهرهوری مورد نظر برای ارزیابیْ گندم ،ار  ،جو ،و یونیه است .نتایج بهدستآمده از مطالعا
تخریبپذیری اراضی به فرسایش آبی و بادی با زیرمدل  Raizalدر محیط  GISبه صور

و

نقشه تهیه گردید .اطالعـا

ارزیـابی

بـهدسـتآمـده از

مدلهای تخریبپذیری اراضی به فرسایش بادی ،در هر دو کاربری زراعی و مرتع ،نشاندهندة خطـر تخریـبپـذیری درصـد وسـیعی از
اراضی منطقه با شرایط مدیریت فعلی است که نتایج ارزیابی روشهای مدیریتی پیشنهادی به بهبود کـال هـای تخریـبپـذیری خواهـد
انیامید.
واژگان کلیدی :آبیک ،تغییر اقلیم ،سیستم میررولی  ،فرسایش آبی و بادی ،مدل

* نویسندة مسئول:

.Raizal

تلفن 23723327101 :نمابر23723327101 :

E- mail: fsarmad@ut.ac.ir
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اراضی حاصل میشود ،هدفِ اصلی ارزیـابی اراضـی

مقدمه
هرگونه بهرهبرداری از زمین ،که فراتر از توانمندی آن
باشد ،در درازمد

باعث تخریب و کـاهش بـاروری

آن میشود .بنابراین ،یافتن شیوههای جدید و اسـتفادة
بهینه از زمین همراه با مدیریتِ کارآمد باعـث کـاهش
شاخ

های تخریبپـذیری آن و افـ ایش بهـرهوری

میشود .فقدان توازن میان عرضه (تولیـد محوـو
کشاورزی) و تقاضا (اف ایش بیرویة جمعیـت و نیـاز
به تأمین غذا) در کشـورهای در حـال توسـعه ،ماننـد
کشورهای خاورمیانه ،به فرسایش دوسوّم اراضی قابل
کشت در فاصلة سالهـای  7022تـا  7002انیامیـده
است [ .]7با ایـن مقدمـه مـیتـوان گـ ارش سـازمان
خواربــار جهــانی ( )FAOرا ،مبنــی بــر کــاهش 08
درصدی سطح اراضی کشاورزی ـ یعنی  2222میلیون
هرتار از سال  7002به کمتر از  2/78هرتـار در سـال
 3282به ازای هر نفرـ دریافت [.]3
با توجه به کاهش سطح زیر کشت و تغییـرا
پیشبینیشده برای آینده ،باید به فرر استفادة صـحیح
همــراه بــا ارا ـة روشهــای مــدیریتی کارآمــد بــرای
بهره برداری از اراضی بر اسا

شناخت ظرفیت تولید

اراضی و اختواص آنها بـه بهتـرین و سـودآورترین
نوع کاربری باشیم ،تا ،ضمن کسب حداکثر بهـرهوری
از آن ،در حفظ منابع طبیعی نی کوشا باشیم .مدیریت
پایدار اراضی با جلوگیری از تخریب خاک و اراضی،
عامل تثبیت و تضمین تولید پایـدار بـرای نسـلهـای
آتی است و بـه نظـر مـیرسـد تنهـا راه حـل ممرـن
برای مشـرل تخریـب منـابع طبیعـی باشـد .ارزیـابی
اراضیْ روشی قطعی است برای پـیشگـویی قابلیـت
و اســتعداد اراضــی بــا تـأثیر تــوأم تغییــرا

کــاربری

اراضی و اقلیمی بر یرـدیگر .کشـاورزی پایـدار ،کـه
از تعامــل نتــایج ارزیــابی تناســب و تخریــبپــذیری

است.
در برنامهری ی بـه جهـتِ اسـتفاده از اراضـی و
آمایش سرزمین ،نیاز بـه روشهـای کمّـی در ارزیـابی
اراضی احسا

میشود .کاربردِ نرمافـ ار و مـدلهـای

مختلف امران تومیمگیری برای منطقة بسیار وسـیع را
در مد

زمان کمتری فراهم خواهد ساخت .در نتییه،

هر گونه تغییر اقلیمی آینده و یا دادههای خـاکی بـا در
اختیار داشتن مدلْ بسیار سهلالوصولْ و مقابله بـا آن و
یا اتخاا صحیحتـرین توـمیم بـرای بهـرهوری بیشـتر
همراه با حفظ خاک بـرای آینـده عملـی خواهـد بـود.
ارزیابی فرسایشپذیری خاک امری ضروری اسـت تـا
برای جلوگیری از تخریب آن در آیندهـ به دلیل استفادة
بیش از حد از ظرفیت ااتی خاک و مدیریتِ نامناسبـ
تدابیری اندیشیده شود .بنابراین ،برای رسیدن به مرحلة
تومیمگیری و مـدیریت اراضـی زم اسـت کـه بـین
نیازهای مختلف اسـتفادة مـورد نظـر بـا خووصـیا
اراضی ارتباط برقـرار شـود و ایـن فراینـد بـا ارزیـابی
صور

میگیرد .در اوایل  ،7002میررولی  ،بـه عنـوان

سیستم توـمیمگیـری اگرواکولـوکیری و پاسـخی بـه
میموعه روشهای ارزیابی کیفی اراضی با برنامههـای
کامپیوتری ،مطرح شد و امروزه به عنوان ابـ اری مفیـد
برای تومیمگیری در دامنة وسـیعی از اراضـی بـهکـار
میرود .سیستم توـمیمگیـری میررولیـ بـه دو دسـته

تقســیم مــیشـود :ارزیــابی تناســب اراضــی7؛ ارزیــابی

تخریبپذیری اراضی 3این سیستم جمعـا بـا  73مـدلْ
قابلیــت اجــرا دارد و تعامــل نتــایج کلــی بــه کســب

کشاورزی و مدیریت پایـدار 2منیـر مـی شـود .پدیـدة

فرسایش خاک یری از عوامل بسیار مهم درکشـاورزی
1. Land Suitability Evaluation
2. Land Vulnerability Evaluation
3. Sustainability
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نشریه مرتع و آبخیزداری ،دوره  ،66شماره  ،3پاییز  ،2331صفحه  724تا 732

و عامل اصلی نابودی بسیاری از زمینهای حاصلخیـ

دو دورة مطالعــاتی (دورة کنــونی و ســال  )2080ثابــت

کشاورزی و تبدیل آن بـه مرـانهـای غیرقابـل کشـت

خواهد بود .حـدود  %27اراضـی در کـال هـای فاقـد

است .مدل  ،Raizalاز زیرمـدلهـای میررولیـ  ،خطـر

فرسایش ( %22 ،)V7اراضی در کـال هـای فرسـایش

تخریبپـذیری اراضـی بـه فرسـایش آبـی و بـادی را

خیلی کم ( %70 ،)V3اراضی در کـال هـای فرسـایش

ارزیابی میکند [.]2

متوسط کم ( %2 ،)V4اراضی در کال هـای فرسـایش

مدلهای ارزیابی ،بهطـور گسـترده ،در مطالعـا

ج ی کم ( ،)V8و  %8اراضی در کال های ج ی زیاد

خطر تخریب پذیری و تناسب اراضی برای سیستمهـای

( )V7قـرار دارنـد .فرســایش بـادی در محـدودة مــورد

مختلف کشاورزی در بسیاری از منـاط جغرافیـایی بـا

 ،V0 ،V0و  V72قـرار مـیگیـرد.

مطالعه در سه کال

تلفی ترنیک  GISبهکار گرفته شـده اسـت .بسـیاری از

تغییرا

اقلیمی باعث افـ ایش بسـیار زیـادِ اراضـی بـا

این کاربردها با آنالی های مـورد تأییـد دیگـری و نتـایج

کال

تخریب پذیری ( V72فوقالعـاده تخریـبپـذیر)

[.]4

شده است .در تحقیقی ،بـرای بررسـی کـاربرد سیسـتم

پیشگویی با روشهای دیگـری تخمـین زده شـد

یک نسخة اصالحیافته از مدل  Raizalاست .این مدل در

تومیمگیری میررولی  ،به عنوان روشی تازه در ارزیـابی

کشــور ایتالیــا بــرای کمّـیکــردن رســوبا بــر اســا

تناســب اراضــی ،در منطق ـة خشــک ایــوانری ســمنان،

کال های کیفی از خطر فرسایش انیام گرفته است .در

مشخ

این بررسی به منظور مقایسة نتایج بهدستآمده از مـدل

ارزیابی همزمان تناسـب و تخریـبپـذیری اراضـی در

 ،Raizalاز فرمول برنامهری یشده با فورنیه استفاده شـد.

مناط خشک ،نظیر ایوانری ،برخوردار است و این مدل

هر دو روشْ مقادیر مشابهی برای انتقال رسـوب نشـان

برای بررسی سناریوهای احتمالی و توـمیمگیـریهـای

داد .این مطالعه قابلیت اطمینان و اعتبـار مـدل  Raizalرا

مناسب در جهت بهبود وضعیت تخریبپذیری اراضـی

در پیشبینی بیشترین فرسایش در یک منطقه نشـان داد

مناسب است [ .]0نی با اسـتفاده از مـدل  Raizalخطـر

[ .]8این مدل را نی برای مناطقی از مور بهکـار بردنـد

فرسایش خاک را در منطقة سویال بررسی کردند .نتـایج

[ ،]7ولی فقط از زیرمدلهـای تناسـب اراضـی سیسـتم

بررسی آنها نشان داد که بیشترین خطر برای گیاه زیتون

مــذکور اســتفاده نمودنــد و تخریــبپــذیری اراضــی را

است و برخی مرانها بیشترین حساسیت را به از دست

بررسی ننمودنـد [ .]1در مطالعـة خـود در منطقـة اهـر

دادن خاک نشان دادند که چی ی حدود  72 t/haبود [.]0

سیستم تومیمگیری میررولی را ،به عنوان روشـی تـازه

بنــابراین ،بــرای دســتیابی بــه مــدیریت پایــدار

در ارزیـابی تناسـب اراضـی ،بررسـی کـرد .حساسـیت

اراضی و تحق کشاورزی پایدارْ برنامهری یهای زم

نتـایج

ضروری است ،زیرا با ارزیابی دقی اراضی و کـاهش

مـدل  ،Raizalنشـان داد کـه اسـتعداد اییـاد

آثــار تخریبــی خــاک و اراضــی قابــل کشـتْ فضــای

فرسایش بادی در مقایسه با فرسایش آبی در منطقة مورد

مطمئنی برای تولید فراهم میشود و حقوق نسلهـای

مطالعه برای هر سه حالت تخریبپذیری -قابل حوول،

آینده در بهـرهبـرداری از منـابع طبیعـی نیـ محفـوظ

مــدیریتی ،و واقعــی -بیشــتر اســت .بــر اســا

نتــایج

میماند .در همین چارچوب و بر پایة ضـرور هـای

بهدستآمده ،مقدار فرسایش آبی قابل دسـتر

در هـر

اسـت از

تخریبپذیری محدودة مورد مطالعه ،بـر اسـا
محاسبا

شد که مـدل میررولیـ از کـارایی مناسـبی در

موجود ،اهداف اصلی ایـن مطالعـه عبـار
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ارزیابی تخریبپذیری اراضی منطقة مورد مطالعـه بـه

منظور ارزیابی وضعیت اقلیمی منطقه از اطالعـا ِ ایـن

فرسایش آبی و بـادی بـا اسـتفاده از مـدل ( Raizaاز

ایستگاه استفاده شد .بر پایـة آمـار هفـدهسـالة ایسـتگاه

زیرمدلهای میررولی ) ،تقلیل زمان اختواصیافته بـه

کلیماتولوکی بـاغ کـوثر ،مقـدار بارنـدگی سـالیانه 310

ارزیــابی اراضــی ،صــیانت از منــابع

میلیمتر ،متوسط دمای سالیانه  72/00درجة سانتیگـراد،

از آنهـا ،و افـ ایش

متوسط مینیمم دمای سالیانه  -4/07درجة سانتیگـراد ،و

اجــرای عملیــا

طبیعی برای انتفاع طو نیمـد

تولید و سودآوری برای کشاورزان.

متوسط ماک یمم دمای سالیانه  28/8درجـة سـانتیگـراد
است .بـرای بررسـی اثـر تغییـرا

اقلیمـی در ارزیـابی

مواد و روشها

اراضی این منطقـه بـرای سـال  3202مـیالدی از منبـع

مشخصات عمومی منطقة مورد مطالعه

گ ارشهای سازمان تغییـرا اقلیمـی ( )IPCCمخـت

این مطالعه در منطقة آبیک -با انواع مختلف واحـدهای

غرب آسیا استفاده شد.

فی یوگرافی ،شـامل دشـت دامنـهای ،اراضـی پسـت ،و

منطق ـة مطالعــاتی دارای رکیــم حرارتــی خــاک

فال  -در شرق استان ق وین انیام شـد .منطقـة مـورد

ترمیک و رکیم رطوبتی خاک اریـدیک ضـعیف اسـت.

مطالعه دارای وسعتی معادل  0722هرتار و شیب صـفر

خاکهای منطقة مورد مطالعه بر اسا

سیسـتم جـامع

تا دو درصد است که بین طول جغرافیـایی  82درجـه و

ردهبندی امریرایی خاکهـا [ ]72در ردة اریـدی سـول

 31دقیقــه تــا  82درجــه و  24دقیقـة شــرقی و عــر

قرار گرفت .در مطالعا

جغرافیایی  28درجه و  88دقیقه تا  27درجه و  7دقیقـة

 GPSو نقشة اولیه ،محل پروفیـلهـا تعیـین شـد و 23

شمالی واقع شده است .پستترین ناحیة آن  7777متـر

پروفیل حفر شـد و پروفیـلهـا بـر اسـا

روشهـای

ارتفاع دارد و بلندترین نقطة آن نی دارای ارتفـاع 7340

اســـتانداردْ تشـــریح شـــد [ .]77اطالعـــا

متر از سطح دریاست (شرل  .)7شهرستان آبیـک آب و

کار هـای تشـریح یادداشـت شـد .بـرای انیـامدادن

هوای معتدل و نیمـهخشـک دارد .مهـمتـرین ایسـتگاه

مطالعا

آزمایشگاهی ،نخست  773نمونة دستخوردة

اقلیمــی تأثیرگــذار در منطقــة مــورد مطالعــهْ ایســتگاه

خاک تهیه شد و در هوا خشک شد و پس از کوبیدن و

کلیماتولوکی بـاغ کـوثر اسـت .ایـن ایسـتگاه در طـول

خردشدنْ از الک استاندارد  3میلیمتر عبور داده شـد و

میدانی ،با اسـتفاده از دسـتگاه

زم در

جغرافیــایی  82درجــه و  28دقیقــة شــرقی و عــر

خووصیا

جغرافیایی  27درجـه و  4دقیقـة شـمالی واقـع شـده و

روشهای استاندارد تعیین شـد [ .]73شـرل  3نقشـة

دارای ارتفاع  7338متر از سطح دریـای آزاد اسـت .بـه

کاربری اراضی در منطقة مورد مطالعه را نشان میدهد.

شکل  .1موقعیت منطقة مورد مطالعه

فی یرـو -شـیمیایی خـاکهـا بـر اسـا

شکل  .2نقشة کاربری اراضی منطقة مورد مطالعه
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دادههای خاک ،که به عنـوان معیارهـای تشخیوـی در

تشریح مدل
مدل  Raizalاز یک برنامة نرماف اری  PC-BaSedمشـت

مدل  Raizalاستفاده می شود ،شامل خووصیا

مرانی

شد .این مدل توسط یک گروه از پژوهشگران اروپـایی

(عــر

و با رهبری د روزا توسعه یافت و در منـاط مختلـف

گرادیان شیب ،شرل زمین ،سنگالخیبـودن ،زهکشـی،

مدیترانهای با موفقیـت آزمـون شـد .در ایـن مـدل بـه

افـ هـا

جنبههای مدیریتی و ترنولوکیری مشخوـا

اراضـی،

و طــول جغرافیــایی ،ارتفــاع از ســطح دریــا،

عم آب زیرزمینی ،و موقعیت) و خووصیا

(بافت ،درصد مادة آلی ،درصد سـدیم تبـادلی) اسـت.

برای تعریف واحدهای اراضـی ،توجـه ویـژهای شـده

این مدل بهطور خودکار شاخ

است .می ان تخریب پذیری ااتی اراضی با تغییر شرایط

نســبی رطوبــت بــه فورنیــه را محاســبه مــیکنــد .ایــن

اقلیمی و مدیریتی تغییر مییابد .با استفاده از ایـن مـدل

متغیرهای اقلیمی محاسبهشده میـ ان فرسـایشپـذیری

اییادشده در ویژگیهای اقلیمـی

واحدهای اراضی مورد مطالعه را ارا ه می کنـد .فراینـد

یک منطقه و شرایط مدیریت زراعی را جداگانه و توأم

ارزیابی حساسیت اراضی به فرسایش با در نظر گـرفتن

بر روی خطر فرسایش آبی و بادی خاک ارزیابی کـرد،

میموعــه کیفیــتهــای اراضــی ) (LQو کیفیــتهــای

مثال تغییر اقلیم روی تخریب اراضی از جهت فرسایش

مدیریتی ) (MQبه روش درخت توـمیمگیـری انیـام

بـا ی مـانوردهی

میشود .هر کدام از کیفیتهای اراضـی و مـدیریتی بـا

دادههای ورودی ،میتوان مقدار فرسایش آبـی و بـادی

تعدادی خووصیا

شده و

را برای قرن آینده نی تخمین زد.

کال بنـدی نهـایی فرسـایش آبـی ) (VCWو بـادی

میتوان تأثیر تغییرا

آبی .بنابراین ،بـا اسـتفاده از قـدر

و روشهـای

همچنین ،با داشتن این اطالعـا

جلوگیری از فرسـایش آبـی (روشهـای زودگـذر و

رطوبـت و شـاخ

7

3

اراضی یا مدیریتی مشخ
2

4

) (VCDانیام خواهد شد.
نتایج ارزیابی به صور

سه نوع تخریبپـذیری

موقتی ،کشت کنتوری و یا تـرا بنـدی) و فرسـایش

برای هـر یـک از انـواع فرسـایش آبـی و بـادی ارا ـه

بادی (احداث بادشرن ،اییاد پناهگاههای حفاظتی ،و

میشود :تخریب پذیری قابل حوول (بر حسب شرایط

روشهای موقتی) برای جلـوگیری از تخریـب خـاک

فی یری اراضی شامل خاک ،اقلیم ،و منطقه)؛ مـدیریتی

میتوان اقداما

معمول را به عمل آورد.

(با در نظر گرفتن ویژگیهای مدیریتی اراضی)؛ واقعـی

با استفاده از فهرست اصلی ،مدل  Raizalانتخاب

(حاصل تلفی کال های تخریب پذیری قابل حوـول

شد .گ ینة اول این مدل واردنمودن دادههاسـت .بـرای

و مدیریتی) .کال های تخریب فرسایش خاک توسـط

توسعه و کاربرد مـدل  ،Raizalتعریـف دورة مطالعـاتی

مدل  Raizalبرای تخریبپذیری واقعی و قابل حوـول

ضروری است.

از  V7تا  V72تعریف شـده اسـت [.]72

مورد نظر با استفاده از کدهای مشخ

در  72کال

تعداد واحـدهای اراضـی مـورد مطالعـه در ایـن دورة

بهتدریج به سمت کال های  V72حساسـیت اراضـی

تعریفشده میتواند بیشمار باشد و در این مطالعه 32

به تخریب بیشتر شده ،بهطـوری کـه فرسـایش ممرـن

واحد اراضی تی یه و تحلیل شد .دادههای مـورد نیـاز
اقلیمی ،خـاک ،و مـدیریتی بـرای هـر دورة مطالعـاتی
مستقیما از طری صفحه کلیـد رایانـه وارد مـدل شـد.

1. Land Qualities
2. Management Qualities
3. Actual Water Vulnerability
4. Actual Wind Vulnerability
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است باعث اییاد فرسایش شـیاری ( ،)V2بـینشـیاری

کال

( ،(V4و از بین رفتن بخشهایی از اف  )V7 ،V8( Aتا

خاک ناچی است و کال

نابودی کامل خاک سطح ( )V1و حتی بخـشهـایی از

تخریب پذیری قابل حوول است .بهتدریج بـه سـمت

 V72گالیهای شدید و عمیقـی

کـــال هـــای  ،V4 ،V2 ،V3و  V8تـــأثیر مخـــرب

در خاک اییاد میشود و به همین ترتیب نیاز به اجرای

روشهای مدیریتی بر تناسب اراضی اف ایش مـییابـد،

حفاظتی و احیای خاک از  V7به  V72افـ ایش

بهطوری که دستیابی به مدیریت پایدار اراضی دشوار

نی برای تخریبپذیری مدیریتی در

میشود .در این حالـت مـدیریت مـذکور بـرای منـابع

اف  Bشود .در کال
عملیا

مییابد .پنج کال

نظر گرفته شده که شامل کـال

 V7تـا  V8اسـت .در

 V7اثر انسان و اعمـال مـدیریت بـر فرسـایش
تخریبپـذیری وابسـته بـه

خاک و آب خطرناک خواهد بود.

 :LQکیفیات اراضی :MQ ،کیفیات مدیریتی :VAW ،فرسایش آبی قابل صولو  :VAD ،فرسلایش آبلی قابل صولو  :VMW ،فرسلایش آبلی ناشلی اع اع لا ملدیریتی،
 :VMDفرسایش بادی ناشی اع اع ا مدیریتی :VCW ،کالسهای فرسایش آبی :VCD ،کالسهای فرسایش بادی
شکل  .3شمایی از درختهای تصمیمگیری بهکاررفته در مدل Raizal

نتایج

فرسایش آبیْ بخش اعظم اراضی ( 00درصد) در کال

خطر تخریبپذیری اراضی منطقة آبیک به فرسایش آبـی

( V7بدون خطر فرسایش آبی) و مابقی ( 73درصـد) در

تعیین شد .این مدل در مرحلة

( V3خطر کم) قرار مـیگیرنـد ،ولـی بـا همـین

و بادی توسط مدل Raizal

کال

اول خطر فرسایش خاک را با عنوان تخریبپذیری قابـل

شرایطْ اراضی مذکور از نظر خطـر فرسـایش بـادی در

حوول (بر حسب شرایط فی یری اراضی شـامل خـاک،

کال

های  48( V0درصـد) 23( V0 ،درصـد) ،و V72

اقلیم ،و منطقه) ارا ه میدهـد کـه بـرای هـر دو کـاربری

( 32درصــد) واقــع مــیشــوند .عامــل مهــم در عــدم

زراعی و مرتع در جداول  7تا  4آورده شده است.

حساسیت یا حساسیت ناچی اراضی مـورد مطالعـه بـه

بهطوری که نتایج تخریبپـذیری قابـل حوـول

فرسایش آبی شیب خیلی کم اراضی ( 3درصد) و بافت

(جداول  7و  )3نشان میدهد ،شرایط فی یرـی اراضـی

ری خاک اسـت .همچنـین ،از عوامـل مهـم حساسـیت

زراعی مورد مطالعه به گونهای اسـت کـه در رابطـه بـا

با ی اراضی مذکور به فرسایش بادی میتوان اشاره کرد
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به خشری خاک به دلیل پایینبودن سطح آب زیرزمینـی
و مقدار کم مواد آلی خاک (کمتر از دو درصد).
جدول  .1کالسهای تخریبپذیری قابل حصول به فرسایش
آبی و بادی در اراضی منطقة آبیک برای کاربریهای زراعی
شمارة پروفیل

آبی

بادی

7
3
2
4
0
77
73
74
78
71
70
70
32
37
37
30
30
22
27
23

V1
V1
V1
V1
V2
V2
V2
V2
V2
V1
V1
V1
V1
V2
V1
V1
V1
V1
V1
V2

V9e
V10e
V10e
V8e
V10e
V9e
V10e
V10e
V10e
V10e
V9e
V9e
V8e
V10e
V8e
V8e
V8e
V9e
V9e
V10e

 : eفرسایشپذیری به فرسایش بادی
جدول  .2کالسهای تخریبپذیری قابل حصول اراضی به
فرسایش آْبی و بادی در اراضی منطقة آبیک برای کاربریهای
زراعی بر حسب درصد کل منطقه
کالسهای فرسایش

آبی

بادی

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10

00
73
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
48
23
32

جدول  .3کالسهای تخریبپذیری قابل حصول به فرسایش
آْبی و بادی در اراضی منطقة آبیک برای کاربریهای مرتع
شمارة پروفیل

آبی

بادی

8
7
1
0
72
72
77
33
32
34
38
31
 : eفرسایشپذیری نسبت به فرسایش بادی
V2
V1
V2
V2
V2
V2
V1
V2
V2
V2
V2
V2

V10e
V9e
V10e
V9e
V9e
V9e
V9e
V9e
V9e
V10e
V9e
V9e

جدول  .4کالسهای تخریبپذیری قابل حصول اراضی به
فرسایش آْبی و بادی در اراضی منطقة آبیک برای کاربریهای
مرتع بر حسب درصد کل منطقه

کال های فرسایش
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10

آبی
72
01
2
2
2
2
2
2
2
2

بادی
2
2
2
2
2
2
2
2
18
38

در مورد اراضی مرتعی ،همان طور که جـداول  2و 4
نشان میدهد ،شرایط فی یری اراضی مورد مطالعه بـه
گونهای است که  01درصد اراضـی دارای خطـر کـم
( )V3است و مابقی بدون خطر فرسایش آبـی .ولـی
با همین شرایط  18درصد اراضی مذکور از نظر خطر
فرسایش بادی دارای خطر خیلی زیاد ( )V0اسـت و
 38درصد دارای خطـر شـدید ( .)V72بـا توجـه بـه
اینره اراضی مرتعی منطقة مورد مطالعه از نظر پوشش
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گیاهی تراکم کمی دارد و حساسیت با ی این اراضی

فرسایندگی باد نظیـر بادشـرن و بذرپاشـی و کـاهش

به فرسایش بادیْ تغییر روشهـای مـدیریت فعلـی و

چرا ضروری مینماید.

کاربردِ ترنیکهـای حفاظـت خـاک در برابـر قـدر
جدول  .5خصوصیات اکولوژیکی و فیزیولوژیکی محصوالت مورد مطالعه برای استفاده در مدل Raizal

محصوالت مورد

طول فصل رشد

سطح ویژة برگ

ارتفاع گیاه ()m

بیشترین عمق ریشه ()m

گندم
مطالعه

342
(روز)
738
322
278

( 34
)m2/kg
28
31
-

2/0
3/72
2/18
2/8

7/74
7/72
7
3

ار
جو
یونیه

در منطقة مورد مطالعه بـرای تهیـة بسـتر کشـت
مـورد مطالعـه از روشهـای شـخم سـنتی

محوو

(روشهای معمول) استفاده شد که بـه صـور

شـخم

سطحی با استفاده از دیسک و کولتیواتور است .بقایـای
گیاهی اغلب سوزانده و یا برای چرای دام رها میشـود.
منطقه فاقد زهکشی مونوعی است و هیچ گونـه اعمـال
حفاظتی در برابر فرسایش آبی و بادی صور نمیگیرد.
تناوب زراعی متفاو

است و اغلب به صور

تنـاوب

گندم -آیش ،گندم -ار  ،گندم -جـو -ار  ،گنـدم-
جــو ،و گنــدم -یونیــه اســت .جــدول  8خووصــیا
اکولوکیری و فی یولـوکیری محوـو

مـورد مطالعـه

برای استفاده در مدل  Raizalرا نشان میدهد .جداول 7
تا  0نی نتایج تخریبپذیری مـدیریتی فرسـایش آبـی و
بادی را ،با شرایط مدیریت فعلی ،برای منطقة آبیک برای
کاربریهای زراعی نشان میدهد.
جدول  .6تخریبپذیری مدیریتی فرسایش آبی و بادی با
شرایط مدیریت فعلی برای محصول گندم
شمارة پروفیل

7
3
2
4
0
77
73
78

آبی
V4z
V4z
V4z
V4z
V4z
V4z
V4z
V4z

بادی
V3u
V3u
V3u
V3u
V3u
V3u
V3u
V3u

71
70
70
32
37
37
30
30
22
27
23

V4z
V4z
V4z
V4z
V4z
V4z
V4z
V4z
V4z
V4z
V2

تاریخ کشت
پاییز -زمستان
بهار -تابستان
پاییز -زمستان
پاییز -زمستان
V3u
V3u
V3u
V3u
V3u
V3u
V3u
V3u
V3u
V3u
V3

جدول  .7تخریبپذیری مدیریتی فرسایش آبی و بادی با
شرایط مدیریت فعلی برای محصول ذرت
شمارة پروفیل

7
4
71
70
70
32
37
37
22

آبی
V4oz
V4oz
V4oz
V4oz
V4oz
V4oz
V4oz
V4oz
V4oz

بادی
V4u
V4u
V4u
V4u
V4u
V4u
V4u
V4u
V4u

جدول  .8تخریبپذیری مدیریتی فرسایش آبی و بادی با
شرایط مدیریت فعلی برای محصول جو و یونجه
شمارة پروفیل

آبی

بادی

V4z
V4z
V4z
V4z

V4u
V4u
V4u
V2u

74
32
30
30
 :zعملیا

زراعی مؤثر در فرسایش آبی

 :uعملیا

زراعی مؤثر در فرسایش بادی
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جدول  .9کالسهای تخریبپذیری مدیریتی به فرسایش آبی و
بادی در اراضی منطقة آبیک برای کاربریهای زراعی برحسب
درصد کل منطقه
کالسهای فرسایش

آبی

بادی

V1

2
3
2
00
2

2
3
80
42
2

V2
V3
V4
V5

قــرار دارنــد ،کــال

(خطربا ) دارند .همچنین ،اراضی مذکور نسبت به خطر
فرسایش بادی و برای تیپهای بهرهبـرداری از اراضـی
مورد نظر در کال

تخریبپذیری مدیریتی ( V2خطـر

نسبتا زیاد) و ( V4خطر زیـاد) قـرار مـیگیرنـد .ریشـة
یونیه ،به دلیل سطح زیاد تـا پوشـش گیـاه و فاصـلة
کمتر ردیفهای آن ،در کال

نتایج تخریبپـذیری مـدیریتی فرسـایش آبـی و
بادی (جداول  7تا  )0نشان میدهد که کلیة اراضی مورد
مطالعه ،از نظر خطر فرسـایش آبـی ،هنگـامی کـه زیـر
کشت محوو

تخریــبپــذیری مــدیریتی V4

زراعی (گندم ،جو ،یونیـه ،و ار )

تخریبپذیری  V3قـرار

میگیرد .می ان فرسایش بادی نی تحت تأثیر گونـههـای
گیاهی است .با توجه به اینره تعداد بوتـههـای پوشـش
گیاهی بیش از گسترش شاخههـای هـوایی آن اهمیـت
دارد ،تأثیر گیاهانی که ن دیک به هم کشت میشوند،

جدول  .11کالسهای تخریبپذیری واقعی به فرسایش آبی و بادی با شرایط فعلی منطقة آبیک برای محصول گندم
شمارة پروفیل

آبی

بادی

7
3
2
4
0
77
73
78
71
70
70
32
37
37
30
30
22
27
23

)V3(-/oz

)V9(e/u

)V3(-/z

)V9(e/u

)V3(-/z

)V9(e/u

)V3(-/z

)V8(e/u

)V6(-/z

)V9(e/u

)V6(-/z

)V9(e/u

)V6(k/z

)V9(e/u

)V6(k/z

)V9(e/u

)V3(-/z

)V9(e/u

)V3(-/z

)V9(e/u

)V3(-/z

)V9(e/u

)V3(-/z

)V8(e/u

)V6(-/z

)V9(e/u

)V3(-/z

)V8(e/u

)V3(-/z

)V8(e/u

)V3(-/z

)V8(e/u

)V3(-/z

)V9(e/u

)V3(-/z

)V9(e/u

)V2(-/-

)V9(e/-
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مانند گندم ،در کاهش فرسـایش بـادی بـیش از نباتـا

بهطوری که دستیابی به مدیریت پایدار اراضی دشـوار

ردیفی ،مانند ار  ،است .از طرفی ،گنـدم در زمـانی از

میشود .در این حالت ،مدیریت مذکور برای منابع خاک

به فرسایش است ،پوشش زیادی

و آب خطرناک خواهد بود .کال های تخریبپـذیری

را تولید مینماید و فرسایش بادی را بیشتر کنترل میکند

واقعی با شرایط مدیریت فعلـی بـرای منطقـة آبیـک بـا

[ .]74کال های تخریبپذیری مـدیریتی نشـاندهنـدة

تلفی کال های تخریبپذیری قابل حوول و مدیریتی

تأثیر مخرب روشهای مدیریتی بر تناسب اراضی است،

به شرح جداول  72تا  72است.

سال ،که زمین حسا

جدول  .11کالسهای تخریبپذیری واقعی به فرسایش آبی و بادی با شرایط فعلی منطقة آبیک برای محصول ذرت
شمارة پروفیل

آبی

بادی

7
4
71
70
70
32
37
37
22

)V3(-/oz

)V10(e/u

)V3(-/oz

)V10(e/u

)V3(-/oz

)V10(e/u

)V3(-/oz

)V10(e/u

)V3(-/oz

)V10(e/u

)V3(-/oz

)V10(e/u

)V6(-/oz

)V10(e/u

)V3(-/oz

)V10(e/u

)V3(-/oz

)V10(e/u

جدول  .12تخریبپذیری واقعی به فرسایش آبی و بادی با شرایط مدیریت فعلی برای محصول جو و یونجه
شمارة پروفیل

آبی

بادی

74
32
30
30

)V6(-/z

)V10(e/u

)V3(-/z

)V10(e/u

)V3(-/z

)V10(e/u

)V3(-/z

)V8(e/u

جدول  .13کالسهای تخریبپذیری واقعی به فرسایش آبی و بادی در اراضی منطقة آبیک برای کاربریهای زراعی
بر حسب درصد کل منطقه
کالسهای فرسایش

آبی

بادی

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10

2
3
00
2
2
77
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
3
33
27
42
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نتایج ارزیـابی تخریـبپـذیری واقعـی اراضـی

تخریبپذیری اراضی بسیار مهم است .تـأثیر تغییـرا

زراعی نشان مـیدهـد کـه ،در شـرایط فعلـی ،درجـة

اقلیمی پیشبینیشده برای دهههای  3202میالدی []78

تخریبپذیری  00درصد اراضی برای انواع تیپهـای

در می ان تخریبپذیری اراضی به فرسایش آبی و بادی

2

با گ ینة ارزیابی شرایط فرضی مدل  Raizalارزیابی شد

( V7انـدکی

که نتایج تخریـب پـذیری قابـل حوـول آن بـه شـرح

بهرهوری از اراضـی بـه فرسـایش آبـی در کـال
(Vکم) قرار دارد و  77درصد در کـال

زیاد) .بنابراین ،خطر فرسـایش آبـی در منطقـة مـورد

جدول  74است.
همان طور که مالحظه میشود ،تغییرا

مطالعه جدّی نیست و نیـازی بـه اجـرای روشهـای

اقلیمی

مدیریتی خاصی ،به منظور کنترل فرسایش آبی ،با این

در سالهای آینده تـأثیری در فرسـایش بـادی و آبـی

نمیشـود .ولـی تعـداد محـدودی از

اقلیمی پیشبینـیشـده بـرای

شرایط ،احسا

اراضی نی در کال

نخواهد داشت .تغییرا

( V7اندکی زیاد) قرار میگیرنـد

ایران واقع در غرب آسیا [ ]78نشان مـیدهـد کـه در

که تغییر روشهای مدیریتی فعلی برای حفاظت خاک

سالهای آینده می ان بارندگی در تابسـتان و پـایی در

در برابر فرسایش آبی ضروری است.

حدود  82درصد نسبت به حال اف ایش خواهد یافت،

دربارة فرسایش بادی گفتنـی اسـت کـه اراضـی

ولی در زمستان و بهار  38درصـد ،نسـبت بـه حـال،

مورد مطالعه حساسیت زیادی به فرسایش بادی دارنـد.

کاهش خواهد یافت .همچنین ،درجة حرار

بهطوری که با شرایط مـدیریتی و اقلیمـی فعلـی خطـر

در فوول مختلـف تـا حـدود  7درجـة سـانتیگـراد،

زراعـی

نسبت به حال ،اف ایش خواهد یافت .در منطقة مـورد

فــوقالعــاده زیــاد ( )V72اســت و بــرای

مطالعه ،به دلیل می ان کم بارندگی در تابستان و پایی ،

محوول گندم و یونیه زیاد ( )V0و خیلی زیـاد (.)V0

اف ایش بارندگیهای پیشبینیشده در سالهای آینـده

در این منطقه حساسیت ااتـی خـاک (تخریـبپـذیری

بسیار ناچی خواهد بود .اف ایش درجة حرار

نی بـه

قابل حوول) بـه فرسـایش بـادی بـه حـدی با سـت

قــدری معنــیدار نیســت کــه بتوانــد در فراینــدهای

(جــدول  )7کــه نقــش پوشــانندة گیاهــان کشــتشــده

بیولوکیری خاک تأثیر چشـمگیری بگـذارد .بنـابراین،

بهتنهایی قادر به بهبود وضعیت ااتی اراضـی و کـاهش

شیوة مدیریت اراضی عامل تعیینکنندة تخریبپذیری

اثر فرسایندگی باد نیسـت .پوشـش متـراکم و سیسـتم

اراضی در طـی ایـن سـالهاسـت ،بـهطـوری کـه در

تخریبپذیری واقعی اراضی برای محوـو
جــو و ار

هوا نی

ریشهای گیـاه یونیـه باعـث قرارگیـری آن در کـال

صور

پایینتری میشود .در میموع ،حفاظت خاک در برابـر

به دلیل فرسایش بادی ،بسیار اف ایش خواهـد یافـت.

فرسایش بادی در این منطقه نیازمنـد تغییـر روشهـای

بنابراین ،اجرای عملیا

کنترل فرسایش بادی ،چـه از

مدیریت فعلی و کاربردِ ترنیکهای حفاظت خـاک در

طری روشهای مرانیری و چه به وسیلة روشهـای

فرسـایندگی بـاد نظیـر بادشـرن و انـواع

خـاکورزی ضـروری

برابر قـدر

ادامة شرایط مدیریتی فعلیْ تخریـب اراضـی،

مدیریت کشتوکار و عملیا

مالچها و عملیا های مدیریتی است .فرسـایش آبـی و

مینماید .به همین منظور ،بـا گ ینـة ارزیـابی شـرایط

بادی به مقدار بسیار زیادی تحت تأثیر شـرایط اقلیمـی

مـدیریتی مـؤثر در

قرار دارند ،بنابراین ،نقـش تغییـرا

اقلیمـی در میـ ان

فرضی مدل  ،Raizalتأثیر تغییرا

تخریب پذیری خاک به فرسایش آبی و بادی بررسـی
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شد .تغییرا

مدیریتی عبار

از چرای دام به صور

اسـت از انیـام شـخم

حداقل به جـای روش سـنتی خـاکورزی و اسـتقرار

زیر خاک نمودن توسط شخم

است که هر یک بهتنهایی و تلفیـ همـة روشهـا بـا
یردیگر برای هر محوول جداگانه بررسی

سیستم بادشرن؛ تغییر روش مدیریت بقایـای گیـاهی

شد.

جدول  .14کالسهای تخریبپذیری قابل حصول به فرسایش آبی و بادی با فرض تغییرات اقلیمی پیشبینیشده
برای دهههای  2181میالدی
شمارة پروفیل

آبی

بادی

7
3
2
4
8
7
1
0
0
72
77
73
72
74
78
77
71
70
70
32
37
33
32
34
38
37
31
30
30
22
27
23

V1
V2
V1
V1
V2
V1
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V1
V1
V1
V1
V1
V2
V2
V2
V2
V2
V1
V2
V1
V1
V1
V1
V2

V9e
V10e
V10e
V8e
V10e
V9e
V10e
V10e
V9e
V9e
V9e
V10e
V9e
V10e
V10e
V9e
V10e
V9e
V9e
V8e
V10e
V9e
V9e
V10e
V9e
V8e
V9e
V8e
V8e
V9e
V9e
V10e

اکر این نرته زم است کـه در ایـن منطقـه ،بـه
دلیل شیب کم اراضی و عـدم شـد

خطـر فرسـایش

آبی ،محافظت مرانیری مطرح نیست و تغییرا

مذکور

در مدل  Raizalبرای منطقة مورد مطالعه بررسی نشد.
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نتایج بهدست آمده از اعمال تغییـرا

429

مـدیریتی

بادی خاک منطقة مورد مطالعه کاهش مـییابـد .اکـر

پیشنهادی نشان داد که روش شخم حداقل و مدیریت

این نرته ضروری است که کاربرد همزمان روشهای

بقایای گیاهی هـر یـک بـهتنهـایی تـأثیر بسـ ایی در

مدیریتی پیشنهادی ،بدون استفاده از سیستم بادشـرن،

کال هـای فرسـایش آبـی و بـادی داشـت و خطـر

بهتنهایی اثر چشـمگیری در کـاهش فرسـایش بـادی

فرسایش آبی و بادی در منطقه کاهش یافـت .کـاربرد

دارد .بنــابراین ،بــا تلفی ـ هم ـة روشهــای مــدیریتی

توأم روشهای مذکور در کاهش تخریبپذیری خاک

اکرشده ،عالوه بر کنترل فرسـایش آبـی ،بـه احـداث

به هـر دو نـوع فرسـایش تـأثیر چشـمگیری داشـت.

بادشرن برای کنترل فرسایش بادی نیاز نیست .اَشرال

همچنین ،کـاربردِ سیسـتم بادشـرن بـهتنهـایی سـبب

 4و  8نقشة کـال هـای تخریـبپـذیری در شـرایط

تخریب پذیری خاک به فرسایش بـادی

اقلیمی و مدیریت فعلی برای کـاربریهـای زراعـی و

گردید ،اما همچنان خطر فرسـایش بـادی ( V1و )V7

مرتع را نشان میدهد .ایـن نقشـههـا از تلفیـ نتـایج

اعمـال روشهـای مـدیریتی

تخریبپذیری واقعی حاصل از مدل  Raizalو سـامانة

کاهش کال

با ست ،اما در صـور

اراضی به همـراه کـاربردِ سیسـتم بادشـرن فرسـایش

اطالعا

جغرافیایی بهدستآمد.

شکل  .4نقشة کالسهای تخریبپذیری واقعی اراضی به فرسایشهای آبی (الف) و بادی (ب) در شرایط اقلیمی و مدیریت فعلی
برای کاربریهای زراعی
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شکل  .5نقشة کالسهای تخریبپذیری واقعی اراضی به فرسایشهای آبی (الف) و بادی (ب) در شرایط اقلیمی و
مدیریت فعلی برای کاربریهای مرتع

اثر فرسایندگی باد نیسـت و بـرای حفاظـت خـاک در

بحث و نتیجهگیری
نتایج بهدستآمده از این تحقی نشان مـیدهـد کـه در
منطقة مورد مطالعه خطر فرسایش آبی مطرح نیسـت و
نیازی به اجرای روشهای مدیریتی خاصی بـه منظـور
کنترل فرسایش آبی با این شرایط احسا

نمیشود ،اما

در تحقیقی که در منطقة اهر انیـام شـد ،بـا توجـه بـه
تخریب پذیری با ی اراضی ایـن منطقـه بـه فرسـایش
آبــی ،بــا اســتفاده از گ ین ـة ارزیــابی تغییــرا
مشخ

فرضــی

شـد کـه اثـر تـرا بنـدی در کـاهش میـ ان

فرسایش آبی ،بهمراتـب ،بـیش از اثـر کشـت کنتـوری
است .در این تحقی از گ ینة ارزیابی تغییـرا

فرضـی

اســتفاده شــد و بهتــرین روش مــدیریتی بــرای کنتــرل
تخریب اراضـی ارا ـه گردیـد ]1[ .مـدل  Raizalرا در
مناط مختلفی از اسپانیا بـرای تعیـین تخریـبپـذیری
استفاده کردند ،ولـی از ایـن گ ینـه اسـتفاده ننمودنـد.
همچنین ،نتایج این تحقی نشان داد که حساسیت ااتی
خاک (تخریبپذیری قابل حوول) به فرسـایش بـادی
به حدی با ست که نقش پوشانندة گیاهان کشتشـده
بهتنهایی قادر به بهبود وضعیت ااتی اراضـی و کـاهش

برابر فرسایش بـادی در ایـن منطقـهْ تغییـر روشهـای
مدیریت فعلی و کاربردِ ترنیکهای حفاظت خـاک در
برابر قـدر

فرسـایندگی بـاد نظیـر بادشـرن و انـواع

مالچها و عملیا های مدیریتی ضـروری اسـت .نتـایج
بهدستآمده از اعمال تغییرا

مدیریتی پیشـنهادی نیـ

نشــان داد کــه کــاربرد هــمزمــان روشهــای مــدیریتی
پیشنهادی ،بدون استفاده از سیستم بادشرن ،بـهتنهـایی
اثر چشمگیری در کاهش فرسایش بادی دارد .بنابراین،
با تلفی همة روشهای مدیریتی (انیام شـخم حـداقل
بــه جــای روش ســنتی خــاکورزی و تغییــر روش
مدیریت بقایای گیاهی از چـرای دام بـه صـور

زیـر

خاک نمودن توسط شخم) ،عالوه بر کنتـرل فرسـایش
آبی ،نیاز به احداث بادشرن برای کنترل فرسایش بادی
نیست [ .]77نتایج بهدستآمده از این تحقی با تحقیـ
[ ]0در حساسیت تخریبپذیری خاکهای منطقة مورد
مطالعــه بــه فرســایش آبــی و بــادی هــمســویی دارد.
همچنین ،نتایج بررسـی تغییـرا

احتمـالی اقلیمـی در

تخریبپذیری خاک به فرسایش آبـی و بـادی در ایـن
مطالعه همانند مطالعا

انیامشده توسط [ ]0است کـه
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 از آنیایی که اراضـی بـا کـاربری.توأما توصیه میشود

احتمالی اقلیمی در تخریـب پـذیری

مرتـع در منطقـة مــورد مطالعــه دارای تخریــبپــذیری

 بـا، در نهایـت.خاک به فرسایش آبی را تأیید مینماید

 تغییـر روشهـای،شدیدی بـه فرسـایش بـادی اسـت

توجه به تخریبپذیری شدید منطقة مـورد مطالعـه بـه

مدیریت فعلی و کاربردِ ترنیکهای حفاظت خـاک در

 برای کاربریهای زراعـی انیـام شـخم،فرسایش بادی

 و، بذرپاشـی،فرسایندگی باد نظیر بادشرن

 تغییـر روش،حداقل به جای روش خاکورزی سـنتی

برابر قدر

.کاهش چرا ضروری مینماید

زیـر

عدم تأثیر تغییرا

مدیریت بقایای گیاهی از چـرای دام بـه صـور

 و استقرار سیسـتم بادشـرن،خاک نمودن توسط شخم
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