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  چکیده

با کمک روش شـش   زاگرس جنوبیدر بوالحسن ه در منطقفرسایش  شدتارزیابی در این مطالعه   
 ششو ارزیابی  فرسایش خاك براساس بررسی شدت وردآاین روش بر باانجام پذیرفت.  FAOعامله 
وضـعیت فعلـی   ، استفاده از اراضـی ، پوشش خاك، توپوگرافی و شیب، خاك ،شناسی ثر زمینؤعامل م

کلیـه عوامـل در واحـدهاي     دهـی از نمره پس .دیبه انجام رستولید رسوب در حوزه آبخیز و فرسایش 
 6 در قالـب و  گردیداز مجموع این نمرات شدت فرسایش خاك تعیین  منطقه مطالعاتی، هیدرولوژیک

هاي منطقه در از خاك درصد 42دست آمده حاکی از آن است که حدود  هنتایج ب .شد بنديطبقهکالس 
دو کـالس تجدیـدنظر در مـدیریت منطقـه      قرار دارد که در هـر IV  در کالس درصد 58و III  کالس

اسـتفاده   TOPSIS ترین عوامل فرسایش منطقه از روشباشد. جهت تجزیه و تحلیل مهمضروري می
عنـوان  بـه  5855/0 شد. نتایج این بررسی مؤید آن است که عامـل وضـعیت فعلـی فرسـایش بـا وزن     

ترتیب پوشـش خـاك بـا امتیـاز      بهپس از آن  .شودمنطقه شناخته میعامل در فرسایش خاك ترین  مهم
و خاك بـا   4138/0، شیب 4140/0، استفاده از اراضی با امتیاز 4141/0 شناسی با امتیاز ، زمین4143/0

                                                   
 sajozi@yahoo.comمسئول مکاتبه: *
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مشاهدات صحرایی  در این تحقیق ترکیب هاي بعدي را به خود اختصاص دادند.اولویت 4135/0امتیاز 
  .زیابی گردیدباعث باال بردن دقت در فرآیند ار GISاستفاده از  و
  

، TOPSISروش ، FAOروش شـش عاملـه    ،ارزیـابی سـرزمین، فرسـایش خـاك     :هاي کلیديواژه
  زاگرس جنوبی

  
  مقدمه

ها و دیگر مناطق مشجر داراي کارکردهاي اقتصادي و بوم شناختی مهمی هستند که از نظـر  جنگل  
 شـود کـربن را شـامل مـی    ترسیبنشینان تا حفاظت خاك، کنترل رواناب و گذران زندگی جنگل مینأت
گیرد. ریزي جنگل با نگاه جدي به مفهوم مدیریت پایدار جنگل انجام میامروزه برنامه ).2005فتحی، (

یعنی منابع و اراضی جنگلی باید به ترتیبی مدیریت شوند که از جنبه اکولوژیک همواره پایدار باشند و 
امانی، هاي فعلی و آینده را پاسخ دهند (نگی نسلاقتصادي، اکولوژیک و فره -بتوانند نیازهاي اجتماعی

منظور حفظ حاصلخیزي رویشگاه و توان تولیـدي آن اسـت. بـاال    خاك عمدتاً به حفظ آب و ).2002
منجربه کـاهش  که گردد  می آغازدرجه اول با کاهش فرسایش خاك  رفتن حاصلخیزي رویشگاه که در

طور طبیعی اتفـاق   هعمل فرسایش خاك ب .)2011، مرادي مجد( دشامراض نیز خواهد  طغیان آفات و
ها افتد اما دخالت انسان آن را تشدید نموده است. این در حالی است که تشکیل مجدد خاك به قرنمی

هاي اخیر در سطح کشور روند صعودي داشته است که فرسایش طی دهه زمان نیاز دارد. با توجه به آن
مـورد مطالعـه و    یعی ضروریست فرآیندهاي تخریب و فرسایشو همچنین با مالحظه اهمیت منابع طب

 هـاي حـوزه  رسـوب در  و خـاك  فرسایش). 2003(جداریوازي و جوکارسرهنگی،  ارزیابی قرار گیرند
 تولیـد  کـاهش  و فرسـایش  با مبارزه هايروش و تعیین خاك حفاظت هايبرنامه اجراي منظور به آبخیز

هاي فـراوان  با قابلیت GIS1 اطالعت جغرافیاییه سامانه امروز .)2008رفاهی، است ( رسوب ضروري
ها یا جـداول  صورت الیه اي موجود را بهطالعات پایهبتوان  قرار داده است تا این توانایی را در اختیار

 امـري  خـاك  پـذیري فرسـایش  ارزیـابی  ).2010شـیرزادي،  ( نمـود اطالعاتی ذخیره، بازیابی و به روز 
 و خـاك  ظرفیت از حد از بیش استفادة دلیلبه آینده در آن تخریب از یريجلوگ براي تا است ضروري
   .)2014صفی یاري و همکاران، ( شود اندیشیده تدابیري نامناسب مدیریت

                                                   
1  - Geographic Information System  
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) براي برآورد میزان فرسایش و رسوب حوضه 2009و همکاران ( تاجگرداناي مشابه در مطالعه  
و  قاضوياستفاده کردند. در تحقیقی  GISاي و ههاي ماهوارداده MPSIAC1 آبخیز زیارت از مدل

هاي نوین در حوضه آبخیز قلعه قافه ) به بررسی فرآیند فرسایش با استفاده از تکنیک2013( همکاران
تلفیق   GISهاي رایج برآورد فرسایش به کمک سنجش از دور وپرداختند. اطالعات موردنیاز مدل

هاي کارگیري داده ) نیز به2007( بیات وسلیمانی گرفته است. گردیده و نتایج حاصل مورد تحلیل قرار 
 در زیر حوضه سفید آب هراز MPSIACاي در ارزیابی فرسایش و رسوب با استفاده از مدل ماهواره

ارزیابی ریسک فرسایش خاك  هايروش اي با عنواندر مقاله) 1984( جیوردانو دادند.به انجام 
هاي شیبدار در جنوب ایتالیا (با توجه به اقلیم، کشت در دامنه بررسی مدیریت فرسایش خاك و به

ارزیابی ریسک فرسایش  در پژوهش مذکور است.هاي شیبدار و تغییر کاربري زمین) پرداخته زمین
 و الروکا کوتلر .شمرده شده استبرخاك به مثابه یک ضرورت براي آمایش سرزمین و حفظ طبیعت 

هاي هاي جنگلن اثرات آمایش برروي فرسایش خاك در اکوسیستماي تحت عنوادر مقاله) 2006(
هاي خشک استوایی به مراتع خشک گرمسیري در مکزیک به بررسی فرسایش خاك و تبدیل جنگل

هاي غربی و مرکزي بررسی علل فرسایش در قسمت اند. در این تحقیق پژوهشگران بهفقیر پرداخته
. اند بندي خاك، رطوبت خاك و تراکم زهکش توجه داشتهک از جمله استفاده از زمین، دانهمکزی
 و GIS در منطقه یوتا در تایلند میزان نرخ فرسایش خاك را با استفاده از )1996( و همکاران اتشرس

    .مورد بررسی قرار دادند RS2 سنجش از دور
جنوبی با اسـتفاده   زاگرسبوالحسن در رویشگاه بادام کوهی  خاكدر این تحقیق ارزیابی میزان فرسایش   

  با کمک سامانه اطالعات جغرافیایی انجام پذیرفت. و  TOPSIS4و  FAO3شش عامله از روش تطبیقی 
 

   هاروشمواد و 
شرقی شمال هاي گردشگريازجاذبههکتار،  5725با مساحت  بوالحسنمنطقه جنگلی : معرفی منطقه

هاي جغرافیایی طول استان خوزستان در این شهرستان درکیلومتري  70شهرستان دزفول و در فاصله 
دقیقه الی  45درجه و  48 هاي جغرافیاییو بین عرضدقیقه  42درجه و  32دقیقه الی  33درجه و  32

                                                   
1  - Odified Pasific Southwest Inter Agency Committee 
2  - Remote Sensing   
3  - Food and Agriculture Organization 
4  - Technique for Order Preference by. Similarity to Ideal Solution 
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 4 یک آبادي به نام بوالحسن و تعداد ع گردیده است. در عرصه تحت بررسیواقدقیقه  52درجه و  48
وجود دارد. با توجه به  چشمه کره، گماد پانساربنهجازك،  هاي چشمه مورت، آبواحد عشایري به نام

باشد. محدودة طرح در زیرحوزه آبخیز رودخانه نفر می 814جمعیت این عرصه  1385آمار سال 
 استپ نوع اقلیم منطقه سردشت بوده و سرچشمه و قسمتی از این رودخانه در این زیرحوزه قرار دارد.

 بندي کوپن براساس طبقه )BShs( جغرافیایی عرض درجه 40 تا 30 معتدله مناطق زمستانی بارندگی با
درجه  23 سالیانه آن و متوسط درجه حرارت گرادسانتیدرجه  11/18حداقل درجه حرارت  است.

هاي تیپ. لومی است منطقه خاك بافت غالبو در سال متر  میلی 471متوسط بارندگی منطقه  .باشدمی
بادام به مساحت  -و تیپ بلوط 1682 ل تیپ بادام به مساحتشام عمدتاً منطقه موردمطالعهجنگلی 

 -بلوطنوعی ( Quercus Branthi هاي درختی موجود در عرصه شاملباشد. گونههکتار می 3947
و  )کنار( Zizphus Spinachristi ،)کلخنگ( Pistacia Khinjuk ،)بنه( Pistacia Mutica، برودار)

 .Ficus sp، )بادامک( Amygdalus Scoparia ،اي موجود شاملهاي درختچهگونه
باشد. توزیع تیپ در کل می )رملیک(Ziziphus Nummaloria  و )زالزالک( .Crataegus sp،)انجیر(

آخوندعلی و ( است درصد 9/68بادام  -و تیپ بلوط درصد 4/29شامل تیپ بادام منطقه مورد مطالعه 
  نشان داده شده است.  العهمورد مط موقعیت منطقه 1. در شکل )2005همکاران، 
هـاي  بـراي تهیـه نقشـه   : هاي منابع اکولوژیک با استفاده از سامانه اطالعـات جغرافیـایی  تهیه نقشه

محدوده مطالعاتی ابتدا کار شناسایی انجام و معیارها و متغیرهاي موردنظر براي ارزیابی منطقه مشخص 
منظور دسترسی و تأمین برخی سنجی، بها و توانهگیر تولید نقشهشد. با توجه به ماهیت و فرآیند وقت

ی چـون سـازمان حفاظـت    یهاي پشـتیبان از اطالعـات موجـود نهادهـا    ها به شکل جداول و نقشهداده
ی وزارت جهـاد  یزیست، اداره کل منـابع طبیعـی اسـتان خوزسـتان و مرکـز اطالعـات جغرافیـا        محیط

هـاي تولیـد شـده در    ید گردید. در ادامـه نقشـه  منطقه تولهاي رقومی و نقشهگیري شد کشاورزي بهره
بـرداري بـه محـیط سـامانه اطالعـات      افزاري اتوکد رقومی شده و با قالـب اي و برنامه نرمسامانه رایانه

افزار روابط توپولوژیـک بـراي هـر الیـه      منتقل شد. در این نرمARC GIS 9.3  افزار جغرافیایی و نرم
هاي منابع پایه منطقـه بـه   ریزي گردید و تمامی نقشهرافیایی طرحنقشه تهیه و یک پایگاه اطالعات جغ

  انتخاب گردید.  1:25000. مقیاس مورد استفاده در این تحقیق مقیاس تهیه شدشکل هم
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  .موقعیت منطقه جنگلی زاگرس جنوبی -1شکل 

 
اي خـاك بـا   هـ تعـداد پروفایـل   براي بررسی بافت و ساختمان خاك در منطقه: برداري از خاكنمونه

  ). 2002آسافواجایی، ( )1(رابطه  محاسبه شد کوکراناستفاده از فرمول تعیین حجم نمونه 
  

                               )1رابطه (
  

که هیچ مطالعه تجربی درباره موضوع این پژوهش در منطقه بوالحسن صورت نگرفته و نظر به این  
درصد افرادي که فاقد آن ، q=5/0 ت صفت موجود در جامعهمقدار نسب، p=5/0واریانس نامعلوم بود، 

درصدي  95دقت احتمالی مطلوب و فاصله اطمینان تعمیم  q=1-p( .05/0=dصفت در جامعه هستند (
قرار داده شد. با قرار دادن این پارامترها در فرمول کوکران،  t=96/1نتایج حاصله از نمونه معادل با 

 30-60متر (سطح االرض) و عمق سانتی 0- 30از سطح یل تعیین شد. پروفا 38حجم نمونه در حدود 
ها به آزمایشگاه با روش تصادفی انجام شد و نمونهخاك برداري االرض) کار نمونه متر (تحتسانتی

متري  میلی 2ها بعد از انتقال به آزمایشگاه در هواي آزاد خشک و از الک منتقل و آنالیز گردید. نمونه

pqtNd
pqNtn 22

2
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هاي موردنظر آماده گردید. بافت خاك به گیرياین ترتیب براي اندازه ر داده شد و بهمش) عبو 20(
    ).2007(جیل و همکاران،  روش دانسیمتري بایکاس تعیین شد

 6ورد میزان فرسایش خـاك براسـاس بررسـی و ارزیـابی     آدر این روش بر: FAOشش عامله روش 
براسـاس روش پیشـنهادي سـازمان    آبخیـز   ثر در فرسایش خاك و تولیـد رسـوب در حـوزه   ؤعامل م

بین شدت فرسایش خاك و عوامل  رابطه مدلدر این  .انجام رسید خواروبار و کشاورزي ملل متحد به
  .    )2 (رابطه باشدصورت زیر میثر بهؤم
 S= f (A, B, C, D, E, F)                                                                             )2 رابطه(
  

پوشـش  ، D ،شـیب  ، Cخـاك،  ،B نحوه استفاده از زمـین،  ،A ،شدت فرسایش خاك ، S،رابطه ر ایند
  باشد. می در حوضه تحت بررسی وضعیت فعلی فرسایش ،F ،شناس زمین ،E خاك،

  
نماینـد توسـط   ثیري که در فرسایش خاك ایفا میأهر یک از عوامل فوق برحسب شدت و ت نهایتاً  
کلیه عوامل در واحدهاي هیدرولوژیک  دهی. پس از نمرهگردیدندی دهنمره 1مطابق جدول  ندگاننگار

کالس مطابق  6در قالب یا واحدهاي اراضی، از مجموع این نمرات شدت فرسایش خاك تعیین شد و 
 بندي گردید.طبقه 2با جدول 

  
  .)2013ثروتی،  زاد و اهللا (فتح FAO دهی در روش شش عاملهسامانه نمره -1 جدول

 کننده شدت فرسایشنمره مشخص عامل

 1- 18 شناسی زمین

  1- 16 خاك
 1- 16 شیب

 1- 20 پوشش خاك

 0- 15 زمین استفاده ازنحوه 

 0- 15 وضعیت فعلی فرسایش

 4- 100 جمع کل
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 .)2013ثروتی،  زاد و اهللا (فتح FAOهاي فرسایش و عملیات پیشنهادي حفاظت خاك در روش شش عامله کالس - 2 جدول

کالس 
  فرسایش

ورد آنمره بر
 شده

  عملیات اصالحی

I 8 -0 شود قابل قبول استاقداماتی که در زمان حال می 

II 20 -9 همراه مقداري عملیات اصالحیتجدیدنظر در نحوه اداره زمین به 

III 40 -21 تجدیدنظر در نحوه اداره زمین و به عملیات اصالحی افزوده گردد 

IV 65 -41 عملیات اصالحی و عملیات ساختمانی جانبه در اداره اراضی، کاربرد عمومیتغییرات وسیع و همه 

V 85 -66 اقدامات گسترده ساختمانی ها،جانبه در زمینه محدودیت اراضی، براورد مالکیتاقدامات همه 

VI 100 -85 محدودیت در مالکیت اراضی و حداکثر عملیات اصالحی 

 
استفاده TOPSIS ترین عوامل فرسایش منطقه از روش جزیه و تحلیل مهمجهت ت :TOPSIS روش

عنوان یک و هر مسأله به گرفتشاخص مورد ارزیابی قرار  nوسیله  گزینه به mشد. در این روش 
سپس این . )D(ماتریس ه شد نظر گرفت بعدي در nنقطه در یک فضاي  mسیستم هندسی شامل 

که در آن ماتریس نامیده شد.  NDدست آمده، ماتریس به وبدیل مقیاس ت یک ماتریس بیبه ماتریس
  باشد.  ها می دست آمده براي شاخصهاي بهیک ماتریس قطري از وزن Wمقیاس موزون و  بی
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 دست آمد. هصورت زیر ب منفی به  نهآل مثبت و گزی حل ایده سپس به ازاء راه
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 گردید.  صورت زیر محاسبه  ل بهآحل ایده به راه Aiنزدیکی نسبی 
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هـاي موجـود    گزینـه  Ciمرحله انجام گرفت و براسـاس ترتیـب نزولـی     ها در این بندي گزینه رتبه  
  ).2009منی، ؤم( شدبندي  رتبه ،براساس بیشترین اهمیت

  
    نتایج
تولیـد شـد.    ARC GIS 9.3 هاي رقومی تحت برنامـه منطقه نقشه شدت فرسایشمنظور تعیین به  

اسـتخراج  فی منطقه، نقشـه مـدل رقـومی    هاي توپوگراهاي فوق ابتدا با استفاده از نقشهبراي تهیه نقشه
مطـابق بـا    نقشه شیب در نه طبقـه  ARC GIS 9.3 افزار هاي نرم گیري از قابلیتگردید. سپس با بهره

. از نظـر  )2 (شـکل  ) تهیـه شـد  1996مخـدوم،  ( طبقات نه گانه معرفـی شـده بـراي سـرزمین ایـران     
شـامل بخـش لهبـري از    وسـعت  یـب  ترت شناسی نیز در عرصه طرح، سه سازند دیده شد کـه بـه   زمین

شناسی در   سازندهاي زمین 3باشد. در شکل زیرسازند آغاجاري، سازند آغاجاري و سازند بختیاري می
  منطقه نشان داده شده است.
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  .طبقات شیب رویشگاه جنوب زاگرس -2شکل 

 

 
  .شناسی رویشگاه جنوب زاگرس سازند زمین -3شکل 
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. گردیدصورت رقومی تهیه  به شدههاي استخراج از اطالعات پروفیل با استفادهنیز هاي خاك نقشه  
 . دهدنقشه ساختمان خاك در منطقه را نشان می 5افت خاك و شکل نقشه ب 4شکل 

 .بافت خاك رویشگاه جنوب زاگرس -4 شکل
  

 .مان خاك رویشگاه جنوب زاگرستساخ -5 کلش
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با توجه به مستندات  فائودر روش شش عامله  دهی عوامل مؤثرنمره: FAO روش شش عامله نتایج
  هاي انجام شده در منطقه به شرح زیر توسط تیم مطالعاتی به انجام رسید:گیريو اندازه

متـر   1575قسمت عمده طرح شامل سازند لهبري است که از نظر لیتولـوژي شـامل    ،شناسی زمین  
باشـد. سـازند   هاي ژیـپس مـی  نگ با الیههاي رنگین همراه با ژیپس، مارن سیلتی و ماسه سسیلتستون

ماسه از جنس آهک  شن، مختلف از قلوه،هاي با اندازههاي مدور و متر از الیه 549بختیاري مرکب از 
باشـد کـه در قسـمت    هاي آهکی و سیلیسسی و چرت همراه با سیمان آهکی میهستند و ماسه سنگ

شـینی  نعمق که در حال عقبحیط دریایی کمزیرین آن بخش لهبري وجود دارد و این سازند در یک م
تر رسوب نموده است. سازند آغاجـاري  طور دیگر شیب برروي سازندهاي چین خورده قدیمیبوده به
دار و همچنـین  هـاي قرمـز ژیـپس   اي تا خاکستري و مارنهاي آهکی قهوهمتر ماسه سنگ 2965شامل 

ي تشکیالت میشان قرار گرفتـه اسـت. مسـاحت    شیب روطور همباشد و این سازند بهها میسیلتستون
از بنـابراین  . شـود ترین قسمت طرح و در شمال عرصه نیز دیده میاین سازند محدود بوده و در غربی

 را کسب کرد. 10شناسی نمره  شناسی با توجه به حساسیت محیط، متوسط سازند زمیننظر زمین

عمل آمد سپس اقدام به حفـر  دید صحرایی بهجهت مطالعه خاك ابتدا از منطقه موردنظر باز ،خاك  
ها، نمونه خاك الزم تهیه و به آزمایشگاه جهت تجزیه شـیمیایی  از کلیه طبقات نیمرخ پروفیل گردید و

اي و ها، خاك منطقه داراي دو نوع ساختمان تـوده دست آمده از نمونه هد. براساس اطالعات بشارسال 
بنابراین باشد. لومی وشنی لومی می ینوع بافت خاك لومی، سیلت باشد. منطقه داراي سهاي میتک دانه

   .رؤیت گردید بندي کامل آن در این منطقهبا توجه به دانه 1خاك نمره 
 )، شـیب درصد 3/33هکتار ( 1895درصد مساحت  0-2در این سامان شیب ، توپوگرافی و شیب  
درصد مساحت  2-5 شیب ین شیب وداراي باالتر)، درصد 1/24هکتار ( 1370درصد مساحت  30-20

داراي کمترین ) درصد 38/0هکتار ( 25مساحت  درصد 65) و شیب بیشتر از درصد 55/0( هکتار 315
 0-2بیشترین مساحت شیب در این عرصه شـیب   .باشندمساحت دامنه شیب در محدوده مطالعاتی می

 درصـد  5-20صـفر، شـیب    دارند نمره درصد 0-5باشد. مناطقی که شیب می درصد 20-30و  درصد
 را گرفت.  16نمره  درصد 45و شیب بیشتر از  10نمره  درصد 20-45، شیب 2 نمره

در منطقـه   درصـد  5-15سنگالخ بوده و پوشش گیاهی با تراکم داراي عرصه طرح  ،پوشش خاك  
ـ   بادام دیده می -وجود دارد. در کل حوزه آبخیز دو تیپ جنگلی بادام و بلوط ی و شـود. گیاهـان درخت
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، انجیـر،   اي موجود در منطقه شامل: بادامک، بلـوط ایرانـی، بنـه، کلخنـگ، رملیـک، خرزهـره       درختچه
ـ اسـت،  باشد. منطقه از تنوع رویشگاهی علفی و مرتعی نیـز غنـی   زالزالک و کنار می طـوري کـه در    هب

ه از گونـه غالـب علفـی منطقـ    باشـد.  مـی هاي مهـم و وسـیعی برخـوردار    هاي پربارش از چراگاه سال
 بنابراینباشد، پوشش خاك در تمام منطقه مشابه و یکسان می. است) sp. Astragalus(خانوادهگون 

 را کسب کرد. 4 نطقه نمرهاز نظر پوشش خاك م

عنـوان جنگـل و قسـمت بسـیار      در حال حاضر کل عرصـه مـورد مطالعـه بـه     ،استفاده از اراضی  
عت اختصاص یافته است. امکـان کشـت دیـم یـا     هکتار به کاربري زرا 95محدودي از آن به مساحت 

هاي عرفی با توجه به کشت مستقیم یا نهال باتوجه به وضعیت ظاهري خاك در هر یک از سامان -آبی
هـایی از قبیـل شـیب،    کوهستانی بودن منطقه و وجود درختـان جنگلـی بلـوط و بـادام و محـدودیت     

صـورت  بـه حاشـیه رودخانـه    ازیار کمـی  سنگالخی بودن و غیره امکان کشت آبی تنها در قسمت بس
پذیر است. لیکن قابلیـت اراضـی   هاي بسیار کم امکانوجود دارد و کشت دیم نیز در مساحتپراکنده 

کـه در شـرایط فعلـی جنگـل      باشد نظر به اینجهت کشت مستقیم یا نهال درختان جنگلی مناسب می
کـه   ایـن با توجـه بـه    .باشدطبیعی در منطقه وجود دارد لذا استعداد عرصه براي جنگلکاري مناسب می

 بـا  ،میـزان بارنـدگی  بـا در نظـر گـرفتن    زیراشکوب درختان جنگلی از گیاهان مرتعی پوشیده شـده و  
بنـابراین   ناسبی براي مرتـع دارد. و رعایت اصول مرتعداري استعداد م ریزي صحیح و تهیه طرح برنامه
  .تعلق گرفت 8 استفاده از اراضی در این مطالعه نمره عامل
هـاي متعـدد در   در حال حاضر فرسایش از نوع خندقی در مسیر آبراهـه  ،وضعیت فعلی فرسایش  

دلیـل  از هـم گسسـتگی تختـه     خصوص در سازند لهبري وجود دارد. این فرسایش بـه عرصه طرح  به
در ایـن  گـردد.  بوده و باعـث ایجـاد خنـدق مـی     وسیله حرکت آب در مسیر آبراهه هخاك بها و سنگ

گاو آهن قادر به عبور از در منطقه شود و آنقدر عمیق و عریض است که سنگ مادر ظاهر می فرسایش
بنـابراین  کنـد.  ها تغییـر مـی   رسد و بتدریج شکل آنها به یک متر یا بیشتر میها نیست. عمق خندق آن
تـرین عامـل در   (مهم نمایدداشتن فرسایش شدید کسب می دلیل را به 15ضعیت فعلی فرسایش نمره و

 ایجاد فرسایش).

هاي فرسایش لفیق شد و در نهایت نقشه نهایی کالست ثر در فرسایشؤعوامل م هايدر ادامه نقشه  
را در  FAOهاي فرسـایش طبـق روش شـش عاملـه     گستره نهایی کالس 6 دست آمد. شکلمنطقه به
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از مجمـوع   دست آمـده حـاکی از آن اسـت کـه    نتایج بهدهد. نشان می زاگرس جنوبیحسن لبوامنطقه 
 3779و  IIIاز منطقـه در کـالس    درصد 42هکتار معادل  1266هکتار تحت بررسی در حدود  5725

ایـد در  بمـی  قـرار دارنـد   IIIقرار دارند. مناطقی کـه در کـالس    IVدر کالس  درصد 58هکتار معادل 
انـد تغییـرات   واقـع شـده   IVنظر انجام گیرد و مناطقی که در کالس  مدیریت حفاظت خاك آن تجدید

   باید انجام پذیرد.اساسی در مدیریت منابع طبیعی و حفاظت خاك می

  
  .FAOهاي فرسایش طبق روش شش عامله  تلفیق نهایی کالس -6 شکل

  
هاي کشـاورزي در  گردید که زمینخاك مشخص  با مقایسه نقشه کاربري اراضی و نقشه فرسایش  

ثیري بر شدت فرسایش نداشـته  أهر دو کالس فرسایش پراکنده هستند. در نتیجه کشاورزي در منطقه ت
  است. 
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  .نقشه کاربري اراضی -7 شکل

 
از  فرسـایش خـاك   عوامـل  بندي (تحلیـل) اولویت منظورطور که اشاره شد در این تحقیق به همان  

بندي عوامل مؤثر در فرسایش خاك با استفاده از روش رتبه 3. جدول دش استفادهTOPSIS  الگوریتم
TOPSIS علل فرسایش ترین مهمنشان داد که عوامل مختلف نتیجه این تحلیل براي دهد. را نشان می

  :گرددمییید أدالیل ذیل تخاك به
پوشش خاك  2رتبه  ،ر منطقهدلیل فرسایش از نوع خندقی دوضعیت فعلی فرسایش به 1اولویت   

دلیل حساسیت به شناسیعامل زمین 3رتبه ، در منطقه درصد 15دلیل سطح تاج پوشش کمتر از به
 5رتبه  ،استفاده از اراضی 4رتبه  ،بالقوه متوسط تا ضعیف که براي فرسایش خاك در منطقه وجود دارد

، 6نهایت رتبه  باشد و درمی درصد 30توپوگرافی و شیب زیرا بیشترین شیب در این عرصه کمتر از 
  یابد.اختصاص می ،بندي تقریباً کاملی دارددانهخاك عامل خاك که باتوجه به آزمایشات انجام شده 
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  .بندي عوامل فرسایشاولویت -3جدول 
 بنديرتبه - Cl+ D+ D متغیرها

  3 234/0 331/0 4141/0 شناسی زمین
  6 122/0 173/0 4135/0 خاك

  5 322/0 456/0 4138/0 افی و شیبتوپوگر
  2 167/0 236/0 4143/0 پوشش خاك

  4 325/0 460/0 4140/0 استفاده از اراضی
  1 404/0 286/0 5855/0 وضعیت فعلی فرسایش

 

  گیريو نتیجهبحث 
با کمک سامانه اطالعات  TOPSISو  FAOشش عامله روش تطبیقی  در این تحقیق با استفاده از  

زاگرس جنوبی انجام پذیرفت. بوالحسن پذیري رویشگاه بادام کوهی  یابی میزان فرسایشجغرافیایی ارز
گیرندگان، یا تلفیق مدل ریاضی با یک  هاي مختلف براي تعیین تابع مطلوبیت تصمیمکارگیري روش هب

 چندمعیاره گیريتصمیم روش ).1993(راشر،  خواهد بود ترین جوابسیستم خبره در انتخاب مطلوب
 دارا فضایی، هاي گیريتصمیم در دقت باالبردن زمان و هزینه دادن کاهش منظوربه را زیادي نسیلپتا
در  .بیاورد تعیین مدیریت خاك در فضایی مسائل حل براي را مناسبی چارچوب تواندمی و باشدمی

حل  در غالباً روش این لذا. باشند مستقل هم از ارزیابی معیارهاي که ندارد لزومیTOPSIS  روش
 استفاده هستند معیارها بین در پیچیده متقابل هايوابستگی شامل اغلب که فضایی گیريتصمیم مسائل

  هاي مختلف یک روش کامالً مناسب است.بندي میان گزینه براي اولویت TOPSISروش  .گرددمی
مدل ساده  اینمزایاي  باشد. ازمی FAOمدل شش عامله  روش دیگر استفاده شده در این تحقیق،  

توان به زیاد بودن فائو میعامله از معایب مدل شش . استبودن و نیاز نداشتن به آمار و اطالعات زیاد 
. شد دست آمدن نتایج چندان دقیق نخواهد هاشاره کرد که این امر باعث ب عوامل گذاريمحدوده نمره

صورت ي فرسایشی بههاتواند باعث مشخص شدن محدودهمی GIS با همچنین ترکیب این روش
 .کرد اتخاذ را هاتصمیم ترین مناسب توان یمGIS چون  قدرتمندي تحلیلگر ابزار کمک با نقشه گردد.

هاي این تحقیق توانایی سیستم اطالعات جغرافیایی در الگوسازي کمک به مدیریت منابع طبیعی یافته
هاي تحقیق قابلیت تلفیق مدلدر مجموع نتایج حاصل در این  .و حفاظت خاك را نشان داده است

هاي آبریز و قابلیت تجربی و سیستم اطالعات جغرافیایی را در تهیه اطالعات دقیق و بهنگام از حوضه
 و )1984( جیوردانو تحقیقات کند.سامانه اطالعات مکانی را در تحلیل این اطالعات مشخص می
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هاي صحرایی  در کنار برداشت GISاز د که با استفاده ندهنشان می نیز )2006کوتلر و الروکا (
هاي مناسبی از میزان فرسایش در منطقه مورد مطالعه العبور باعث تخمین خصوص در اراضی صعب به

ریزي و دست آمده با دقت قابل قبولی در راستاي برنامه هگردد تا این مقدار رسوب و فرسایش بمی
) نیز در تحقیق خود بیان 2009( و همکاران انتاجگردعملیات آبخیزداري مورد استفاده واقع گردد. 

توان مقدار فرسایش را در حوضه  می GISتوان با استفاده از برخی مشاهدات صحرایی و کردند که می
 GISاستفاده از  مشاهدات صحرایی و در تحقیق حاضر نیز مورد مطالعه با دقت باالیی برآورد نمود.
این نتیجه رسیدند که تکنیک  به )1996( و همکاران شرسا د.باعث دقت باال در فرآیند ارزیابی گردی

ها به راحتی انجام  اطالعات جغرافیایی دشواري پردازش، باال بودن حجم اطالعات و تلفیق نقشه
هاي آماري و مشاهدات هاي رقومی، دادهبا در اختیار داشتن نقشه GISکنند دهد. همچنین بیان می می

زیستی و اقتصادي بیش از پیش مورد گیري توسعه محیطن ابزاري براي تصمیمعنوا توانند بهمیدانی می
هاي مرتبط با در دسترس قرار دادن و قابل استفاده و تکنولوژي GISاستفاده قرار گیرد. پیشرفت در 

  شود.ریزي مدیریتی می گیري در برنامه کردن اطالعات، موجب ارتقاي تصمیم
با توجه به مشاهدات میدانی و نتایج حاصل از این تحقیـق  یشنهادي پدر ادامه راهکارهاي مدیریتی   

  :آورده شده است
واحد سطح باید مدیریت  رسیدن به جنگلداري پایدار در باتوجه به شرایط و ،جنگلداري رنامهب  

تنها نه گرابرطبق اصول مدیریت کل گرا صورت گیرد.براساس اصول مدیریت کل منطقههاي این جنگل
 شود.شوند بلکه به زندگی مردم وابسته مستقیم به جنگل توجه میاي مخروبه احیاء وحفظ میهجنگل
سوزي عنوان یک ابزار براي جلوگیري از گسترش آتش هدامداري سنتی کنترل شده ب آن از بر عالوه

   .استفاده خواهد شد
هاي جنگلی، توده بازسازي سامان احیاء و این هدف عمده جنگلداري در ،شناسی برنامه جنگل  

این  شناسی درجنگلاهداف به همین جهت  ترسیب کربن است. انداز و چشم بازسازي منظره طبیعی و
  :شامل منطقه

طریق احیاء جنگل  خاك از منظور حفظ آب واي بهگسترش تاج پوشش درختی و درختچه احیاء و -1
  .هاي جنگلیسازي تودهغنی و
  است. حفظ تنوع زیستی منظور احیاء منظر طبیعی و هباال بردن تعداد در هکتار ب -2
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 با ،هاي جنگلیرویشگاه تعدیل دام در نشینان و تجمیع جنگل دهی خروج دام وبرنامه سامان  
رشد گیاهان کف  بوالحسنازجمله  دزفولهاي حوزه اکولوژیکی جنگل توجه به خصوصیات اقلیمی و

نظر گرفتن فصل خشک  در با زیاد بوده و فصل رویش هاي یکساله درخصوص گراس هجنگل ب
عرصه باقی بمانند ممکن است  شدن در خشک که پوشش علفی پس از صورتی منطقه، در طوالنی در

وقوع حریق چراي کنترل  هاي پیشگیري ازلذا یکی بهترین راه هاي وسیع گردد.سوزيموجب آتش
 که درصورتی ها درد دام دراین جنگلوجو توجه به این نگرش با باشد.فصل مناسب می در شده و
 عرصه جنگل تعلیف نمایند نه تنها ضرري ندارد بلکه ضروري است. مدت مشخصی از زمان و

 غیر از مناطق احیاء و حفاظتی) وگردد (بهاي براي خروج دام پیشنهاد نمیگونه برنامهبنابراین هیچ
اساس  بر را جنگل زمان تعلیف ازبخش حفاظت موظف است طبق وظیفه قانونی نوع، تعداد و 

  هاي چراي صادره و کنترل نماید. پروانه
 از باشد.هاي مخروبه میهاي بازسازي جنگلراه احیاء جنگل یکی از ،احیاء جنگلسازي و  غنی  
حد پایین است به همین جهت احیاء جنگل با  در کم ومنطقه این  درختی در که تاج پوشش ییجا آن

  گیرد.  تواند صورتبذر می
سازي زیر آشکوب باعث باال بردن سطح پوشش کف جنگل، غنی ،سازي زیر اشکوبغنی  

هاي زیرزمینی، جلوگیري از روند تخریب موجود، افزایش کمی و کیفی حفاظت آب و افزایش آب
اي و درختی جنگلی و حرکت تکاملی جهت حفظ هاي درختچهعلوفه و کمک به زادآوري گونه

   واهد بود.ها ختوسعه جنگل
هاي صنعتی، خوراکی، دارویی، تفرجگاهی، اگر از جنگل استفاده ،رسانی (سوخت فسیلی)سوخت  

زایی و غیره مـدنظر قـرار   ذخیره آب، برداشت علوفه، حفاظت خاك، صنایع دستی و روستایی، اشتغال
فـوق بـه   گیرد، خود به خود معایب استفاده از سوخت نباتی مشخص خواهد شـد زیـرا ارزش مـوارد    

عنـوان تهیـه سـوخت نبـاتی اسـتفاده گـردد. لـذا بـراي          مراتب بیشتر از این است که از جنگل فقط به
حیـات مجـدد آن بایسـتی سـوخت فسـیلی را جـایگزین        جلوگیري از تخریب جنگل و امکان تجدید

تـر و  تجایی که دسترسی روسـتائیان بـه چـوب جنگـل راحـ      سوخت نباتی کرد. درحال حاضر از آن
دهند از هیزم استفاده کننـد کـه خـود    باشد لذا روستائیان ترجیح میتر از تهیه سوخت فسیلی می ارزان
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توان بـا مجـرمین   یکی از عوامل تخریب منابع طبیعی است. اگر به منطقه سوخت فسیلی داده شود می
  .تري اعمال کردقطع درخت برخورد قاطعانه

زنی و چراي آثار قطع غیرمجاز شاخهنطقه مدر قسمت اعظم سطح  ،عملیات حفاظتی و حمایتی  
اي از تخریب و تجاوز اگرچه اجراي طرح جنگلداري به مقدار قابل مالحظه بیرویه مشاهده شده است.

ها و مراتع جایگاه الزم است در طرح جامع حفاظت از جنگل ها خواهد کاست ولیاین جنگل به
  نظر گرفته شود. هاي منطقه دراي براي جنگل ویژه

  :شودبه دو گروه مهم تقسیم می حفاظت از جنگل
  الف) حفاظت فیزیکی 

  احداث کمربند حفاظتی) 1
  حصارکشی) 2
  قرق) 3
  برداشت دستی علوفه زیرآشکوب چراي مفرط و جلوگیري از) 4
  برداشت سنگ قطع درخت و تجاوز به عرصه، جلوگیري از) 5
  برداشت محصوالت غیرچوبی جلوگیري از )6
  اطفاء حریق وپیشگیري ) 7

  لوژیکیب) حفاظت بیو
  خاك حفاظت آب و) 1
  حفظ تنوع زیستی ) 2
   امراض مبارزه با آفات و) 3
  

  رهیافت ترویجی
در نتیجه متخصصان باید  .گرددهاي آبریز سبب از بین رفتن قشر سطحی خاك میفرسایش در حوزه

از ملزومات  شدت فرسایشعیین ت .تمام تالش خود را براي جلوگیري از پیدایش فرسایش انجام دهند
در  FAOهاي فرسایش طبق روش شش عامله کالسبررسی  .شودمحسوب می مدیریت منابع طبیعی

تواند به آسانی باعث مشخص نمودن شدت و مناطقی که اطالعات و زمان کافی در دسترس نیست می
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و نمایش آن ه ضپذیري در حومشخص نمودن درجه فرسایشکالس فرسایش خاك گردد. همچنین 
  باشد.  ثر میؤدر مدیریت بهینه از منابع آب و خاك م GISصورت نقشه در محیط  هب
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Abstract  
 In this study evaluation of erosion rate in Bolhasan area locating in south 
Zagros was performed using six-factor FAO method. In this method estimation of 
soil erosion rate was done based on evaluating 6 factors including geology, soil, 
topography and slope, soil cover, land use, the current state of erosion and 
sediment production in the watershed. After grading all the factors in hydrologic 
units in study area, using the sum of these grades, the intensity of soil erosion was 
determined and was classified into six classes. The results showed that 
approximately 42% of soils of the study area are in class III and 58% in class IV 
that revisions in the management strategy in both classes is necessary. In order to 
analyze the most important factors of erosion in the study area TOPSIS method 
was used. Results confirmed that the current situation of erosion with the weight of 
0.5855 is the most important factor of erosion in the study site. Then the next 
important factors of erosion were soil cover with score 0.4143, geology with score 
0.4141, land use with score 0.4140, slope with score 0.4138 and soil with score 
0.4135. In this study, combining the field observations with application of GIS 
caused a higher accuracy in evaluation process.  
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