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 1استادیار گروه مدیریت مناطق بیابانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان2 ،دانشآموخته کارشناسیارشد
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تاریخ دریافت1398/02/29 :؛ تاریخ پذیرش1398/10/28 :

چکیده

1

سابقه و هدف :فرسایش آبی و خاکورزی در اراضی کشاورزی شیبدار فرآیندی مخرب و جدی محسوب شده که
بهتدریج منجر به تغییر مورفولوژی منطقه میشود .درعینحال ،اندازهگیری فرسایش خاک و میزان رسوب بهصورت
مستقیم در بسیاری از حوزههای آبخیز ،امری تقریباً غیرممكن بهشمار میآید؛ بنابراین مدلسازی و شبیهسازی فرسایش
خاک برای درک فرآیندهای کنترل فرسایش خاک ،پیشبینی میزان رواناب و فرسایش خاک و تعیین یا انتخاب
اقدامات مناسب حفاظت خاک مهم است.
مواد و روشها :منطقه موردمطالعه ،زیرحوضه نمونه از زیر حوضههای زوجی کچیک استان گلستان از زیرحوضههای
چندگانه آبخیز گرگانرود است .این منطقه با وسعت تقریبی  192هكتار ،کامالً از نهشتههای حاصلخیز و فرسایشپذیر
لسی پوشیده شده است .در این پژوهش برای برآورد فرسایش آبی و خاکورزی منطقه مورد مطالعه از نسخه 2004
مدل  WaTEM/SEDEMاستفاده شد .با استفاده از روش نمونهبرداری دنبالهای موسوم به روش مدلمبنا با رویكرد
مینیماکس 20 ،موقعیت مكانی مختلف جهت تعیین میزان فعالیت  ،Cs137موقعیتهای فرسایش ،انتقال و رسوب
مشخص شد .در نهایت پس از تعیین میزان فعالیت رادیونوکلوئید  ،Cs137مقدار فرسایش و رسوب با استفاده از
مدلهای تبدیل اعم از مدل  Mass BalanceIIبرای کاربری کشاورزی و مدل  Diffusion and Migrationبرای
سایر کاربریها مشخص شد و سپس نقشه نقطهای فرسایش و رسوب برای ارزیابی مدل تهیه شد.
یافتهها :با استفاده از رادیونوکلوئید  90 ،Cs137درصد موقعیتهای اندازهگیری در معرض فرسایش بودند .متوسط
فرسایش اندازهگیریشده در این موقعیتها با استفاده از مدلهای تبدیل رادیونوکلوئیدها بالغ بر  21/1تن در هكتار در
سال تعیین شد .با استفاده از این مدلها ،نسبت تحویل رسوب حدود  97درصد تعیین شد که نشاندهنده پتانسیل
باالی منطقه برای تولید رسوب میباشد .متوسط فرسایش آبی و خاکورزی با استفاده از مدل WaTEM/SEDEM
* مسئول مكاتبهmhalizadeh@gau.ac.ir :
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بهترتیب  8/28و  4/78تن در هكتار در سال و متوسط رسوب حاصل از فرسایش آبی و خاکورزی در مناطق
رسوبگذاری بهترتیب  18/14و  7/89تن در هكتار در سال برآورد شد .متوسط فرسایش و رسوب توسط این مدل برای
کل محدوده مورد مطالعه بهترتیب  1/46و  0/85تن در هكتار در سال بوده و میزان تحویل رسوب  0/58برآورد شد.
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش بیانگر کم تخمینی مدل  WaTEM/SEDEMنسبت به مقادیر اندازهگیریشده Cs137

است؛ در نتیجه مدل فرسایشی  WaTEM/SEDEMدر نهشتههای لسی ،فرسایشپذیر و حاصلخیز شمالشرق استان
گلستان کارایی باالیی ندارد .هرچند الگوی مكانی فرسایش و رسوب آبی و ناشی از خاکورزی میتواند در اجرای
اقدامات حفاظت آبوخاک مؤثر باشد .از طرفی با توجه به وسعت باالی اراضی زراعی شیبدار در نهشتههای لسی
استان ،لحاظ کردن فرسایش خاکورزی در تصمیمات بسیار دارای اهمیت است .هر چند برای قطعیت بیشتر ،به
واسنجی مدل و تكرار اجرای آن در سایر حوزههای آبخیز زراعی نیاز است.
واژههای کلیدی :اراضی زراعی شیبدار ،رادیونوکلوئید ریزشی ،مدلسازی فرسایش و خاکورزی ،مراوهتپه،
نهشتههای لسی
مقدمه

()18؛ بنابراین جمعآوری اطالعات قابلاعتماد از

یكی از عوامل اصلی تخریب خاک ،فرسایش آبی

میزان هدررفت خاک با هدف بررسی ابعاد مشكل و

است که در سرتاسر جهان تقریباً  1100میلیون هكتار

درک بهتر از کنترلهای محیطزیستی و توسعه

از اراضی تحتتأثیر قرار میدهد ( .)16عالوه بر

معیارهای حفاظتی و راهبردهای مدیریت سرزمین

در مناطق

ضروری بهنظر میآید و اندازهگیری و مدلسازی

شیبدار فرآیندی مخرب و جدی در سرتاسر دنیا

فرسایش خاکورزی برای درک فرآیندهای کنترل

محسوب میشود ( .)13خاکورزی به عملیاتی اطالق

فرسایش خاک ،پیشبینی میزان فرسایش خاک و

میشود که با هدف کاهش مقاومت ،بهبود ساختمان

انتخاب اقدامات مناسب کنترلی اهمیت بهسزایی دارد.

خاک و افزایش نفوذپذیری خاک ،دفن بقایای گیاهی،

بهنحویکه با مدلسازی میتوان به درک مناسبی از

کنترل علفهای هرز و برهم زدن لولههای موئین

فرآیندهای محرک و شناسایی راهکارهایی برای کنترل

خاک برای کاهش تبخیر آب از خاک انجام میشود

فرسایش دست یافت .توسعه مناسب و واسنجی

که میتواند باعث برهمریختگی ساختمان خاک و

صحیح مدلها ،برآوردهای خوبی از خطرات فرسایش

انتقال ذرات خاک از باال به پایین شیب در اراضی

خاک را فراهم میکند و با توجه به اینکه عوامل

زراعی شود و فرسایش خاک را تشدید نماید (.)18

مختلفی بر فرسایش خاک تأثیر گذاشته و مدلهای

جهت خرد کردن کلوخهها در کشت مكانیزه به تردد

فرسایشی در نقاط مختلف دنیا با شرایط خاص

زیاد ادوات خاکورزی ثانویه نیاز است که منجر به

منطقهای ساخته شدهاند ،قبل از اجرای مدل و استفاده

پودر شدن ذرات خاک و جابجایی آنها با جریان باد

از برآوردهای آن ،باید از کارایی و صحت برآوردهای

و آب شده که فرسایش بادی و آبی را به دنبال دارد

آن در شرایط خاص منطقهای ایران مطلع شد.

فرسایش آبی ،فرسایش خاکورزی

1

1- Tillage erosion
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مدل فرسایشی  WaTEM/SEDEM1مدلی است

میتواند برای برآورد عامل فرسایندگی باران

که فرسایش را در اراضی کشاورزی در دو مرحله

مورداستفاده قرار گیرد ( .)10خادمالرسول و همكاران

فرسایش آبی و خاکورزی بهصورت توزیعی ارائه

( )2016از مدل  WaTEM/SEDEMبهعنوان ابزاری

میدهد .این مدل توسط وناوست و همكاران ()2000

برای مدیریت پایدار حوزههای آبخیز در منطقه زوجی

برای اولین بار ارائه شد که برگرفته از شرایط

شوش استفاده نموده و نتیجه گرفتند که این مدل در

توپوگرافی و خصوصیات ادوات کشاورزی اعم از

زمینه برآورد فرسایش کارایی باالیی داشته و ابزاری

عمق خاکورزی است ( .)19بهدلیل اهمیت مدل،

توانمند در زمینه ارزیابی حوزه آبخیز و انتخاب

نسخههای متعددی از این مدل منتج شده است

بهترین شیوههای مدیریتی را فراهم مینماید (.)11

بهنحویکه سه نقشه فرسایش آبی ،رسوب و فرسایش

بهزادفر و همكاران ( )2017با استفاده از الگوریتم

خاکورزی را تولید میکنند ()20؛ بنابراین با توجه به

تلفیق تصاویر ماهوارهای به بررسی و صحت برآورد

اهمیت مدلهای نامبرده ،ارزیابی کارایی آنها در مناطق

رسوبدهی مدل  WaTEM/SEDEMدر حوزه

مختلف دارای اهمیت است که در این پژوهش به آن

آبخیز درکش استان خراسان شمالی پرداخته و نتیجه

پرداخته شده است .در خصوص فرسایش و رسوب

گرفتند که نقشههای نهایی طبقهبندی فرسایش حاصل

خاک مطالعات متعددی در مناطق مختلف جهان انجام

از الگوریتم تلفیق تصاویر ،بهتر و دقیقتر قادر به

شده است .فنگ و همكاران ( )2010با مدلسازی

شناسایی نقاط حساس به خطر فرسایش است و مدل

فرسایش در حوضههای کوهستانی در منطقهای از چین

 WaTED/SEDEMکارایی باالیی در برآورد تولید

با استفاده از مدل  WaTEM/SEDEMو کالیبره مدل

رسوب دارد که اعمال الگوریتم تلفیق تصاویر منجر به

با استفاده از دادههای  Cs137نتیجه گرفتند که این مدل

افزایش صحت نتایج مدل میشود ( .)3با توجه به
2

برای پیشبینی میزان فرسایش در هر سلول ضعیف

استفاده از رادیونوکلوئیدهای ریزشی بهویژه Cs137

عمل کرده ،اما ابزار قوی برای تولید الگوی فرسایش

در ارزیابی مدلها ،حسینعلیزاده و همكاران ()2012

بهشمار میآید ( .)4وراستراتن و همكاران ()2002

به مطالعه و اهمیت  Cs137در مطالعات فرسایش و

فرسایش خاک و آلودگی رسوب را با استفاده از مدل

رسوب و طیفسنجی این رادیونوکلوئید در زیر

 WaTEM/SEDEMبرای سه حوضه کشاورزی در

حوضههای زوجی حوزه آبخیز کچیک پرداختند (.)8

بلژیک ارزیابی کرده و نتیجه گرفتند که اقدامات

آنها مقادیر متوسط فرسایش را بهترتیب  10/12و

حفاظتی درون منطقهای بهتنهایی قادر به کاهش

 11/39تن در هكتار در سال در زیرحوضههای شاهد

فرسایش در حوضه نیست ولی میزان رسوب را

و نمونه تعیین کردند .سیدعلیپور و همكاران ()2015

بهشدت کاهش میدهد ( .)22جواندوست و همكاران

به مقایسه فرسایش خاک به روش  Cs137و مدل

( )2014با بررسی عامل فرسایندگی باران با استفاده از

 RUSLE-3Dدر نهشتههای لسی شمالشرق ایران

زمینآمار و مدل  WaTEM/SEDEMدر حوزه

در حوزه آبخیز آقامام گلستان پرداختند که نتایج

روضهچای به این نتیجه رسیدند که تابع شعاعی

آنان نشاندهنده عدم تناسب مدل RUSLE-3D

بهعنوان بهترین روش در میان روشهای مورداستفاده

برای نهشتههای لسی است ( .)17حسینعلیزاده و
همكاران ( )2017به تحلیل زمینآماری چندمتغیره

1- Water and Tillage Erosion Model/Sediment
Delivery model

2- Fallout Radionuclides

165

نشريه پژوهشهاي حفاظت آب و خاك جلد ( ،)27شماره (1399 )2
210

رادیونوکلوئیدهای ریزشی (Pbex and 7Be

)Cs137,

پرداخته نشده است ،این پژوهش با هدف بررسی

با استفاده از طیفسنجی گامای قابلحمل در

کارایی مدل توزیعی  WaTEM/SEDEMبا استفاده

زیرحوضههای زوجی کچیک پرداختند .آنها اشاره

از دادههای  Cs137در زیرحوضه نمونه آبخیز کچیک

کردند که عدم قطعیت جهانی  Cs137در هر دو

به وسعت تقریبی  192هكتار انجام شد.

زیرحوضه شاهد و نمونه تقریباً یكسان بوده و رفتار
مكانی آن مشابه است و برای سایر رادیونوکلوئیدهای

مواد و روشها

ریزشی تفاوت دارد .از طرفی حداکثر عدم قطعیت در

معرفی منطقه مورد مطالعه :زیرحوضههای زوجی

مورد  Cs137دارای فاصله تقریبی  1کیلومتر تعیین شد

کچیک مراوهتپه در شمالشرق استان گلستان قرار دارد

که ناشی از تغییرپذیری شدید جابجایی خاک است

که کامالً از نهشتههای لسی پوشیده شده است.

(.)23

محدوده مورد مطالعه در این پژوهش زیرحوضه نمونه

کاهش قابلتوجه عملكرد آبخیزهای ایران بهدلیل

به وسعت تقریبی  192هكتار با متوسط شیب 7/5

حجم زیاد فرسایش ،بیانگر ضرورت روزافزون پایش

درصد و دامنه ارتفاعی  693تا  907متر نسبت به

و پیگیری این پدیده مخرب است .در این مسیر،

سطح دریاست .موقعیت مكانی این عرصه در طول

بهکارگیری روشهای نو و دانش روز از اهمیت

جغرافیایی " 55°53'56تا " 55°54'45شرقی و عرض

زیادی برخوردار است .اقلیم حوزه آبخیز کچیک و

جغرافیایی " 37°44' 55تا " 37°46'7شمالی قرار

مشكالت مربوط به کمبود نزوالت جوی باعث شده

دارد .با توجه به آمار  15ساله ( ،)1377-1392طبق

بهرهبرداری زراعی عموماً بهصورت دیم و با روش

تقسیمبندی اقلیمی آمبرژه ،منطقه با میانگین بارش

خاکورزی مرسوم انجام شود .خاکهای لسی منطقه

ساالنه  385میلیمتر ،اقلیم نیمهخشک معتدل تا سرد

بهدلیل اینکه حاوی مواد آلی کمی بوده ،بسیار

را به خود اختصاص میدهد ( .)6کشاورزی در این

حساس به فرسایش هستند ( .)12با توجه به شرایط

حوضه مشتمل بر زراعت دیم غالت و عمدتاً به

اقلیمی در مناطق خشک و نیمهخشک و وجود

روش سنتی صورت گرفته و همین امر سبب شده

مشكالتی مانند محدودیت منابع آب ،فقیر بودن

است تا در اراضی شیبدار ،روانابهای سطحی

خاکهای این مناطق از مواد آلی و آسیبپذیر بودن

هرساله بخش عظیمی از خاک سطحی را شسته و با

ساختمان آنها به همراه شیوههای نادرست کشاورزی،

خود حمل نمایند .در این حوضه بهدلیل ضخامت زیاد

لزوم توجه به فرسایشهای ناشی از آب و خاکورزی

نهشتههای لسی و حاصلخیزی نسبتاً مناسب اراضی،

باید موردتوجه قرار گیرد؛ بنابراین با توجه به موارد

همه مناطقی که امكان استفاده از ادوات کشت و زرع

باال و اهمیت فرسایشهای آبی و خاکورزی در

در آنها میسر بوده به اراضی کشاورزی تبدیل شده

کشور که میزان باالی هدررفت خاک را به خود

است .شكل  1موقعیت محدوده مورد مطالعه را نشان

اختصاص میدهد و تاکنون بهصورت توأم و مجزا در

میدهد.

اراضی کشاورزی چشماندازهای لسی شیبدار به آن
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شکل  -1موقعیت زیرحوضه مورد مطالعه در استان گلستان و ایران.
Figure 1. Location of the study area in Iran and Golestan Province.

روش کار پژوهش :پس از تعیین محدوده مورد

مسكونی ایجاد میکند؛ بنابراین ،این نقشه با استفاده

مطالعه و تهیه نقشههای پایه (کاربری اراضی)،

از نقشه کاربری اراضی منطقه تهیه شد .همچنین،

بر اساس روش نمونهبرداری دنبالهای (روش

عامل

از

مدلمبنا )1با رویكرد مینیماکس 20 ،2موقعیت مكانی

روش ترسیمی تعیین شد ( .)15در این روش

با پراکنش مناسب در سطح حوضه برای تعیین

فرسایشپذیری به عواملی مانند مجموع درصد سیلت

ورودیهای مدل  WaTEM/SEDEMو تعیین

و ماسه خیلیریز ،درصد ماسه ،درصد مواد آلی خاک،

فعالیت  Cs137مشخص شده و نمونهبرداری خاک

ساختمان خاک و نفوذپذیری خاک بستگی دارد ()3؛

انجام شد (شكل  .)2نقشه پارسل ،یک نقشه کاربری

که بعد از محاسبه مقادیر عامل فرسایشپذیری خاک،

اراضی دوباره طبقهبندی شده است که بر اساس

نقشه این عامل در محیط نرمافزار Arc GIS 10.3

مشخصهای که به هر کاربری داده میشود تفاوتی بین

به روش درونیابی تهیه شد و در مدل مذکور

زمینهای زراعی ،جنگل ،مرتع ،جاده و اراضی

مورداستفاده قرار گرفت.

فرسایشپذیری

خاک،

با

استفاده

21

1- Model based
2- Minimax approach
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شکل  -2نقاط نمونهبرداری خاک برای تعیین ورودیهای مدل و تعیین فعالیت .Cs137
Figure 2. Soil sampling points for determining model inputs and 137Cs activity.

بعد از نمونهبرداری خاک و انتقال نمونهها به

پس از تعیین میزان فعالیت ( Cs137بر حسب بكرل

آزمایشگاه مدلسازی اکوهیدرولوژی دانشگاه علوم

بر کیلوگرم) در منطقه مرجع و تبدیل به موجودی

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،بهمنظور طیفسنجی

( Cs137بر حسب بكرل بر مترمربع) با استفاده از

 ،Cs137آمادهسازی نمونهها انجام شده و به آزمایشگاه

فرمولهای مربوطه بر اساس وزن مخصوص خاک و

تخصصی جهت طیفنگاری با استفاده از دو آشكارساز

عمق نمونهبرداری ( ،)6میزان  Cs137منطقه مورد مطالعه

ژرمانیومی فوق خالص هممحور از نوع  Pبا بازدهی

تعیین شده و موجودی  Cs137آن با منطقه مرجع مورد

نسبی  38/5و  55درصد ارسال شد .سپس برای تبدیل

مقایسه قرار گرفت .در نهایت موقعیتهای فرسایش،

 Cs137اندازهگیریشده به برآوردهای کمّی فرسایش و

انتقال و رسوب تعیین و برای مقایسه آنها دو برابر

رسوب از مدل  Mass BalanceIIبرای مناطق

انحراف معیار میزان موجودی  Cs137در منطقه مرجع

کشاورزی و مدل  Diffusion and Migrationبرای

( 12نیمرخ خاک 108 :نمونه  )Cs137لحاظ شد .برای

سایر کاربریها استفاده شد ( .)23منطقه مرجع

محاسبه فرسایش به روش  Cs137مدلهای تبدیل

انتخابی برای روش  Cs137با توجه به نیمهعمر آن باید

موردنظر استفاده شده سپس نقشه نقطهای فرسایش و

در حدود  50-60سال اخیر دستنخورده باشد

رسوب برای ارزیابی مدل تهیه شد .در نهایت پس از

(جابجایی خاکی را متحمل نشده باشد) که برای این

تهیه نقشههای پارسلبندی کاربری اراضی ،مدل رقومی

مطالعه از پژوهشهای گذشته (حسینعلیزاده و

ارتفاع ،رودخانه و نقشه عامل فرسایشپذیری خاک

همكاران )1393 ،استفاده شد ( .)7این منطقه در

( )Kمنطقه مورد مطالعه ،برای برآورد فرسایش آبی

فاصله تقریبی  30کیلومتری منطقه مورد مطالعه واقع

و خاکورزی کل منطقه از نسخه  2004مدل

شده است .برای نمونه ،نتایج یكی از نیمرخها (از 12

 WaTEM/SEDEMاستفاده شد ( .)20شكل 4

نیمرخ) در شكل  3ارائه شده است.

نمودار جریانی مراحل انجام پژوهش را نشان میدهد.
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Figure 3. 137Cs activity in reference area (7).

WaTEM/SEDEM بررسی کارایی مدل
WaTEM / SEDEM model validation

تهیه نقشههای مورد نظر

نمونهبرداری خاک از عرصه

Providing desired maps

Soil sampling

 رودخانه، مدل رقومی ارتفاع،نقشه پارسلبندی کاربری اراضی

 در موقعیتهای137CS تعیین فعالیت

و عامل فرسایشپذیری خاک

مورد نظر

Map of land use, DEM, river and soil erodibility
factor

Determine the 137CS activity in
the desired locations

اجرای مدل در دو فاز فرسایش آبی و

تعیین فرسایش و رسوب با استفاده از مدلهای تبدیل

خاکورزی

Determining soil erosion and sedimentation
by conversion models

Water and tillage erosion modeling

ارزیابی مدل
Model Evaluation

. نمودار جریانی مراحل انجام پژوهش-4 شکل
Figure 4. Flow chart of the research process.
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نتايج و بحث
بعد

از

تهیه

نقشه

خاکورزی در جدول  1آورده شده است .مطابق با
مدل

نقشه خروجی فرسایش و رسوب آبی در هر سلول به

ورودیهای

( WaTEM/SEDEMنقشه پارسلبندی کاربری

وسعت  100مترمربع ،حداکثر میزان فرسایش  85تن و

اراضی ،مدل رقومی ارتفاع ،رودخانه و نقشه عامل

حداکثر میزان رسوب حدود  257تن در سال برآورد

فرسایشپذیری خاک) نقشههای خروجی مدل برای

شد .نقشه خروجی مدل در خصوص فرسایش

فرسایش آبی (شكل  )5و برای فرسایش خاکورزی

خاکورزی نیز نشاندهنده  82/5تن فرسایش و 90/3

(شكل  )6بهصورت دو نقشه طبقهبندیشده و توزیعی

تن رسوب در منطقه مورد مطالعه است.

کمی (کروپلت )1تهیه شد .میزان برآورد فرسایش و
رسوب نیز به تفكیک مرحلههای فرسایش آبی و

(ب)

(الف)

شکل  -5فرسایش و رسوب آبی منطقه مورد مطالعه (الف :نقشه کروپلت و ب :نقشه طبقهبندیشده).

1

Figure 5. Erosion and sediment of the study area (A: choropleth map and B: classification map).

1- Choropleth
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)(ب

)(الف

.) نقشه طبقهبندیشده: نقشه کروپلت و ب: فرسایش و رسوب خاکورزی منطقه مورد مطالعه (الف-6 شکل
Figure 6. Erosion and sedimentation of the studied area (A: Choropleth map and B: classification map).

. برای فرسایش آبی و خاکورزیWaTEM/SEDEM  نتایج حاصل از برآورد مدل-1 جدول
Table 1. Results of estimation of WaTEM/SEDEM for water and tillage erosion model.

Sediment rate (t ha-1 year-1)

Erosion rate (t ha-1 year-1)

-

)مساحت (هكتار

طبقه

نوع فرسایش

Area (ha)

Class

Type of erosion

29.9

6.2

20-84

10

70.91

5-20

2.36

43.17

0-5
(Average of erosion) متوسط فرسایش

8.28
5.25

-

49.66

0-15

24.86

-

14.12

15-40

54.11

-

1.22

40-80

104.57

-

4.87

80-150

-

0.4

219.71

(Sediment) رسوب

150-257.47
(Average of sediment) متوسط رسوب

18.14

(Erosion and sediment of water erosion) برآیند میزان فرسایش و رسوب فرسایش آبی

1.46
-

69.1

0.12

60-82

-

32.43

2.97

25-60

-

11.37

32.7

5-25

-

1.1

82.9

0-5

(Erosion) فرسایش

(Average of erosion) متوسط فرسایش

4.78
2.03

-

58.66

0-5

10.23

-

24.92

5-20

28.75

-

4.76

20-40

51.79

-

4.22

40-90.33

(Sediment) رسوب

(Average of sediment) متوسط رسوب

7.89
0.85

(Erosion) فرسایش
Water erosion

)(تن بر هكتار در سال

Tillage erosion

)(تن بر هكتار در سال

فرسایش آبی

مقدار فرسایش

فرسایش خاکورزی

مقدار رسوب

(Erosion and sediment of tillage erosion) برآیند میزان فرسایش و رسوب فرسایش خاکورزی
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با استفاده از فعالیت  Cs137میتوان جابجایی

چنانچه مقدار موجودی در محل نمونهبرداری کمتر

ذرات خاک (فرسایش ،رسوب و انتقال) را فقط

از  2751بكرل بر مترمربع باشد ،منطقه فرسایشی و

بهصورت کیفی یا نیمه کمی نشان داد .میزان موجودی

اگر بیشتر از  3484بكرل بر مترمربع باشد ،منطقه

 Cs137در نقاط مرجع (تعداد  108نمونه) که در 30

رسوبی است و اگر مقدار موجودی  Cs137در هر یک

کیلومتری محدوده مورد مطالعه واقع شده بودند و

از مكانهای نمونهبرداری بین  2751و  3484بكرل بر

زیرحوضه نمونه ،براساس روش محاسبه دو برابر

مترمربع واقع شود ،آن محل بهعنوان محل انتقال

انحراف معیار میزان موجودی  Cs137در نقاط مرجع

رسوب محسوب میشود .ازاینرو ،بدون استفاده از

(حدود اطمینان  95درصد) بهدست آمد .میزان

مدلهای تبدیل و فقط با مقایسه بین موجودی Cs137

موجودی  Cs137در نقاط مرجع 3118 ،بكرل بر

در نقاط مرجع و زیرحوضه مورد مطالعه ،تعداد

مترمربع تعیین شده بود ()7؛ بنابراین با احتساب این

محلهای فرسایش ،رسوب و انتقال در محلهای

میانگین و دو برابر انحراف معیار موجودی  Cs137در

نمونهبرداری ( 20موقعیت در زیرحوضه نمونه) تعیین

نقاط مرجع ،مناطق فرسایش و رسوب تعیین شدند.

شد که نتایج در شكل  7ارائه شده است.

شکل  -7فرسایش ،رسوب و انتقال  Cs137در محلهای نمونهبرداری.
Figure 7. Erosion, deposition and transfer of 137Cs in the sampling sites.

با مقایسه بین موجودی  Cs137در نقاط مرجع و

ممكن است شكل شیب نیز در فرسایشی و یا رسوبی

زیرحوضه مورد مطالعه ،در این محدوده هیچ موقعیتی

بودن منطقه نمونهبرداری نقش مهمی را ایفا کند .با

برای انتقال رسوب مشاهده نشده و تمامی حاالت،

توجه به موقعیتهای اندازهگیری  Cs137و استفاده از

فرسایش یا رسوب بودند .با توجه به نقشه پراکنش

مدلهای تبدیل ،متوسط فرسایش برای این موقعیتها

این موقعیتها ،نواحی رسوب در کاربری جنگل

بالغ بر  21/1تن در هكتار در سال اندازهگیری شد.

واقعشدهاند که بیانگر رسوبگذاری یا عدم رخداد

حداقل و حداکثر فرسایش در این موقعیتهای

فرسایش در این نواحی است (شكل  .)8هر چند

اندازهگیری بهترتیب  3/5و  63تن در هكتار در سال
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اندازهگیری شد .نسبت انتقال رسوب نیز حدود 97

تلفات خاک منجر میشود و از طرفی خاکورزی تمام

درصد تعیین شد که نشاندهنده پتانسیل باالی منطقه

الیههای شخمخورده را سست و زیرورو کرده و

برای تولید رسوب میباشد .به نقل از پاییرنیک و

موجب پراکنش ذرات خاک میشود که درنهایت

همكاران ( )2005در برخی از مناطق ،فرسایش

حساسیت خاک را به فرسایش آبی و بادی دوچندان

خاکورزی حدود  3برابر بیشتر از فرسایش آبی به

میکند (.)14

شکل  -8محلهای فرسایش و رسوب.
Figure 8. Erosion and sedimentation sites.

که با استفاده از برنامه نرمافزاری  Add-Insصورت

در پژوهش حاضر مدلهای تبدیل در مورد
رادیونوکلوئید  Cs137مورداستفاده قرار گرفت (.)7

گرفته است ( )23در جدول  2ارائه شده است.

بر این اساس ورودیها و نتایج اجرای مدلهای تبدیل
جدول  -2ورودی و نتایج مدلهای تبدیل.
ویژگیهای موردنظر
زیرحوضه
Properties

نمونه
Sample

Table 2. Input and results of conversion models.
مقدار فرسایش خالص
مقدار فرسایش کل
مقدار جابجایی ذرات خاک
(تن در هكتار در سال)

(تن در هكتار در سال)

(تن در هكتار در سال)

Translocation of soil particles
()t ha-1 year-1

Total erosion
()t ha-1 year-1

Net erosion
()t ha-1 year-1

حداقل

حداکثر

میانگین

Min

Max

Average

3.5

63

21.14

21.8

173

21.1

نسبت انتقال رسوب (درصد)
Sediment delivery ratio
()%
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جهت ارزیابی کارایی مدل از آزمون مقایسه

واقعی (اندازهگیری  )Cs137است .قابلذکر است که در

میانگینها در محیط نرمافزاری  )5( Rو با استفاده از

این پژوهش ،مدل موردنظر واسنجی نشد و ممكن

دادههای فرسایش و رسوب برآورد شده برای

است واسنجی مدل به رفع این نقیصه کمک کند ولی

فرسایش آبی و فرسایش ناشی از خاکورزی و

الگوی مكانی فرسایش خاکورزی با الگوی مكانی

همچنین دادههای  Cs137استفاده شد (جدول  .)3نتایج

کاربریهای اراضی و مناطق فرسایش و رسوب ناشی از

نشان داد بین مقدار برآورد فرسایش و رسوب مدل و

اندازهگیری  Cs137همخوانی دارد؛ بنابراین ضعف

دادههای  Cs137تفاوت معنیداری وجود دارد (شكل  9و

مدل در هر سلول (توزیعی بودن) و دقت آن در الگوی

جدول  .)4ورستراتن و پروسر ( )2008و باکر و همكاران

مكانی با نتایج فنگ و همكاران ( )2010در آبخیزهای

( )2008در پژوهشهای جداگانه در مورد کاربرد مدل

کوهستانی در کشور چین همخوانی دارد ( .)4از طرفی

 ،WaTEM/SEDEMبه تغییر کاربری در سالهای اخیر

آلوتره و همكاران ( )2010در اسپانیا اشاره کردهاند در

و تأثیر آن در تولید رسوب اشاره کردهاند ،بهنحویکه این

صورت عدم نیاز مدل  WaTEM/SEDEMبه

پژوهشگران بر اثر چشمگیر فرسایش خاکورزی ،تأکید

واسنجی ،این مدل ابزار سودمندی برای پژوهشهای

داشتهاند ( 2و  .)21نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر

فرسایش خاک بهشمار میآید (.)1

کمتخمینی مدل  WaTEM/SEDEMنسبت به مقادیر
جدول  -3میزان فرسایش و رسوب آبی ،خاکورزی و  Cs137نقاط انتخابی.
Table 3. Water erosion and deposition, Tillage and cesium of Selection points.
نقاط
)(Points

فرسایش خاکورزی )(Tillage erosion

(تن در هكتار در سال) ()t ha-1 year-1

فرسایش آبی )(Water erosion
-1

-1

(تن در هكتار در سال) ( )t ha year

سزیم ()Cs137
-1

-1

(تن در هكتار در سال) ( )t ha year

فرسایش )(Erosion

رسوب )(Sediment

فرسایش )(Erosion

رسوب )(Sediment

فرسایش )(Erosion

رسوب )(Sediment

1

8.03

-

0.27

-

6.23

-

2

3.89

-

3.48

-

37

-

3

0

0

4.99

-

-

7.91

4

0

0

13.24

-

7.21

-

5

0

0

-

8.07

9.32

-

6

0

0

0.92

-

20.51

-

7

-

2.85

-

5.65

54.61

-

8

0.2

-

1.94

-

7.21

-

9

0

0

11.22

-

-

4.63

10

10.88

-

11.73

-

32.1

-

11

0

0

3.07

-

43.13

-

12

0

0

50.08

-

15.68

-

13

-

18.1

-

16.31

25.64

-

14
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شکل  -9نمودار جعبهای آزمون فرسایش آبی و خاکورزی و .Cs137
Figure 9. Box plot of water and tillage erosion and 137Cs.

جدول  -4نتایج حاصل از آزمون معنیداری میزان برآورد مدل  WaTEM/SEDEMو دادههای  Cs137در نقاط انتخابی برای ارزیابی.
Table 4. The results of the significant test for evaluation of estimated WaTEM/SEDEM model and 137Cs data
in selected points.
متوسط وزنی
p-Value
p-Value
p-Value

نوع فرسایش /رسوب

فرسایش /رسوب

(فرسایش آبی -خاکورزی)

Type of erosion/ Sediment

Weighted average
()t ha-1 year-1

Water and tillage
erosion

Tillage and 137Cs

فرسایش آبی Water erosion

 8.79تن فرسایش

0.8

-

فرسایش خاکورزی Tillage erosion
137

Cs

(فرسایش خاکورزی)Cs137-

*

(فرسایش آبی)Cs137 -
Water erosion and
137
Cs
*0.017

 4.6تن فرسایش

0.08

0.012

-

 24.3تن فرسایش

-

*0.012

*0.017

* معنیدار در سطح  95درصد
* Significant at 95%
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میشود .چراکه کاهش حاصلخیزی از طریق کوددهی

با توجه به اینکه کل منطقه مورد مطالعه دارای

توسط کشاورزان جبران شده و متأسفانه تلفات خاک

در

(سرطان خاموش) با توجه به اعمال خاکورزی در

چشماندازهای شیبدار بوده و درصد قابلتوجهی از

جهت شیب ،بهصورت ملموس بهحساب نمیآید.

کاربریها به کشاورزی اختصاص دارد ،فرسایش آبی

کمتخمینی برآوردی توسط مدل در هر دو مرحله

و فرسایش ناشی از خاکورزی سهم باالیی از کل

فرسایش آبی و ناشی از خاکورزی نسبت به

فرسایش را به خود اختصاص میدهد .غالب بودن

اندازهگیری رادیونوکلوئید ریزشی  Cs137ممكن است

فرسایش بر رسوب توسط  Cs137در محلهای

ناشی از عدم واسنجی مدل باشد که احتیاط در

اندازهگیری ( 90درصد فرسایش) زنگ هشداری در

کاربست مدل را به دنبال دارد .هر چند نقشههای

تلفات این نهشتههای حاصلخیز محسوب شده که

فرسایش و رسوب آبی و ناشی از خاکورزی الگوی

متأسفانه توسط مدیران و مسئولین کمتر به آن پرداخته

مكانی تلفات خاک را نشان داده که میتواند چراغ راه

نهشتههای

حاصلخیز

و

حساس

لسی،
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 بنابراین فرسایش ناشی از،زراعت اختصاص دارد

 هر چند برای قطعیت.تصمیمگیری مدیران قرار گیرد

شخم بهویژه در اراضی شیبدار معضل بسیار

 به واسنجی مدل و تكرار اجرای آن در سایر،بیشتر

مهمی است که دارای اثرات سوء درونمنطقهای

 از طرفی با توجه به.حوزههای آبخیز زراعی نیاز است

) و...  کاهش تولید محصول و،(کاهش حاصلخیزی

اینکه محدوده مورد مطالعه یكی از سرشاخههای

برونمنطقهای (تولید رسوب در مخازن ذخیرهای

گرگانرود بوده و حوزه آبخیز گرگانرود قریب به

پاییندست و تهدید کردن حیات آبزیان) است که

نیمی از وسعت استان گلستان را به خود اختصاص

.آنطور که شایسته است موردبررسی قرار نگرفته است
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Abstract1
Background and Objectives: Water and tillage-induced soil erosion on steep slopes farmlands are
primary causes of land degradation process that gradually change land morphology. Measurement of
soil erosion and sedimentation in most watersheds are nearly impossible. So soil erosion modelling
and simulation to understand the processes of soil erosion, to predict runoff and soil erosion and also
to determine the best management practices of soil conservation is highly important.
Materials and Methods: Area of study (Sample sub- catchment) is a sub-watershed of the Kachik
watershed in Golestan province, which is one of the sub-basins of the Gorganrood basin. This area is
around 197 ha which completely covered with fertile and erosive loess deposits and is a part of
Iranian Loess Plateau (ILP). In this study, WaTEM / SEDEM version 2004 used to estimate water
and tillage erosion. After soil sampling in 20 different location respected to the model based
sampling method on minimax approach, 137Cs activity determined, and all three distinct erosion
phases prepared. Finally, erosion map using 137Cs by considering conversion models including Mass
Balance II for farmland and Diffusion and Migration for other land uses produced. Then the erosion
and sediment point map produced separately for model evaluation.
Results: Using 137Cs radionuclide, 90% of the soil measurement locations devoted to erosion. Mean
annual soil erosion using radionuclide conversion models was 21.1 ton ha-1. This rate of soil erosion
regards to 97% SDR (Sediment Delivery Ratio) illustrates high potential for sediment production
in the area of interest. Mean of water and tillage erosion by WaTEM/SEDEM were 8.28 and
4.87 ton ha-1 year-1 respectively in erosion locations and this rate for sediment was 18.14 and
7.89 ton ha-1 year-1 for sediment zones as well. Soil erosion and sedimentation rate using
WaTEM/SEDEM model was estimated to be 1.46 and 0.85 ton ha-1 year-1 in turn. SDR for
WaTEM/SEDEM in this study was around 58%.
Conclusion: Given that the entire study area covered with sensitive and fertile loess deposits, and a
significant percentage of area devoted to farmland, so water and tillage induced soil erosion is of
great importance. The results of this research indicate a low estimation (under-estimation) of the
WaTEM / SEDEM model compared to the actual values (measured 137Cs). As a result, WaTEM /
SEDEM erosion model is not effective in the loess deposits of the northeast of Golestan province.
On one hand spatial pattern of water and tillage induced soil erosion can be used in soil and water
conservation practices. On the other hand, pertaining to large vast area devoted to farmland in
Gorganrood Basin, tillage erosion should be taken by decision maker. Although for higher certainty,
it is necessary to calibrate the model and repeat its implementation in other watersheds.
Keywords: Fallout Radionuclide, Loess deposits, Maravetappeh, Soil and tillage erosion modeling,
Steep farmland

* Corresponding Author; Email: mhalizadeh@gau.ac.ir

178

