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  چکیده 

 یزانبا آن مواجه هستند، برآورد م يکشاورز یدرولوژي،ه ي،ژئومورفولوژ هاي که محققان رشته یاز مشکالت یکی 

وارد کند. در  یاديز هاي همچون سدها خسارت یآب هايبه سازه تواندیآن م یزاناست که م یآب هايیستمرسوب در س

رسوب  یدو تول یشدر برآورد فرسا Corineمدل  یريحاصل از بکارگ یجنتا یحاضر با هدف بررس یقراستا تحق ینهم

 یزانم  مدل یناستفاده شد و با استفاده از ا Corine کمییمهن  منظور از مدل ینا يپروان انجام شد. برا یزحوزه آبخ

 ی،دهندگ یشخاك، فرسا پذیريیشفرسا یب،، شDEM هايصورت که نقشه ینمحاسبه شد. بد شدت خطر فرسایش

و خطر  ینپوشش زم یش،خطر فرسا یل، پتانسMFI، شاخص BGIشاخص  یزه،بافت خاك، عمق خاك، درصد سنگر

بدست امده از  یجشدند نتا یدتول GIS یطدر مح Corineدر مدل  یشفرسا یزانمحاسبه م يخاك برا یشفرسا یواقع

   .استمنطقه  شدت خطر فرسایش زیاد در یزاناز م یحاک Corineمدل 

  

   Corine ، مدلGIS، یشپروان، فرساکلیدي:  گانواژ

  

  مقدمه  - 1

 فرسایش و رسوب یکی از معضالتی است که موجب شست وشوي عناصر غذایی خاك هاي سطحی، کاهشپدیدة 

حاصلخیزي و قدرت تولید اراضی فرسایش یافته، بروز سیال بهاي مخرب، کاهش عمر مفید سدها و بناهاي دیگر بر اثررسوب 

 توسعۀ و روستاییان ایش شدید، افزایش مهاجرتاراضی کشاورزي به دلیل غیر اقتصادي شدن آنها در اثر فرس گذاري، رها شدن

بینی بار  از طرفی برآورد و پیش .)Tangestani ،2006( شد خواهد اجتماعی مشکالت بروز آن، دنبال به و شهرها نشینی حاشیه

یست اي از مسائلی مانند مهندسی رودخانه، طراحی سدها، انتقال آلودگی، تاثیرات زرسوب حوزه آبخیز، در طیف گسترده

گیري  هاي منابع آب کاربرد دارد. به طور معمول، برآورد میزان رسوب از راه اندازهمحیطی، آبخیزداري و بسیاري از بخش

گیر و تر است، اما وقتگیري مستقیم قابل اعتماد شود. اگر چه اندازه هاي تجربی تعیین میمستقیم یا روابط ارائه شده در روش

 هايپیچدگی کردن مدل توانایی که بود هاییاز روش ي گیربهره فکر به د با ، ت مشکال این وجود به توجه پر هزینه است. با

). بنابراین به دلیل عدم وجود آمار و 1392مبارکی و همکاران، ( باشند داشته را آن بر مؤثر عوامل و رسوب تولید میزان بین

هاي تجربی در برآورد رسوب استفاده شود. بنابراین کند که از مدلاطالعات در زمینه فرسایش خاك و تولید رسوب ایجاب می

  جهت این مطالعه تشریح گردند.  Corine1نیمه کمی نظیرهاي نیاز است که ابتدا مطالعات صورت گرفته در ارتباط با مدل

                                                 
1 Coordination of Information on the Environment 
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در تهیه نقشه خطر فرسایش واقعی خاك با استفاده از مدل کرین اصالح شده بیان داشتند که  )،1391سپهر و همکاران (

درصد از حوزه آبخیز جهرم، داراي خطر متوسط و باال براي فرسایش بالقوه خاك است. در حالی که حوزه مذکور از  80بیش از 

 باال درصد در کالس 20منطقه مطالعه شده، حدود فرسایش واقعی خاك نسبتا کمتري برخوردار است. فرسایش واقی خاك در 

 پوشش کمترین و شیب بیشترین بیشترین بارش، با نواحی در هستند، باالیی واقعی فرسایش خطر داراي که مناطقی .دارد قرار

است. همچنین  خاك از حفاظت در گیاهی پوشش رنگ پر مؤید نقش نتایج، این .میشوند مشاهده مطالعاتی درمنطقه گیاهی

 و ضرایب اصالح با رسوب و فرسایش برآورد در WSM2سازي مدل در پژوهشی به بررسی بهینه )،1394نژاد و همکاران (مطلب

یزد، پرداختند. نتایج نشان داد که مقدار رسوب برآورد شده تمام واحدهاي کاري   استان نیر، آبخیز حوزه ساز درباران از استفاده

 ایجاد و مدل ضرایب اصالح رسید. بابرابر می 10گیري شده از باران ساز بود و تا بیشتر از مقدار اندازه WSMبر اساس مدل 

  .یافت افزایش مشاهده و مدل همبستگی و شد نزدیکتر شده گیرياندازه بر مقادیر شده برآورد رسوب مقدار جدید مدلی

Atapour Fard ) در تحقیقی در شمال و شمال غربی استان تهران مدل 2012و همکاران ،(FSM3  را به کار بردند و

گیري رسوب مقایسه نمودند نتایج نشان داد که مقادیر گیري شده در نه ایستگاه اندازهنتایج حاصله را با مقدار رسوب اندازه

با توجه به مطالب بیان  ي شده، از همخوانی باالیی برخوردار است.گیربا مقادیر اندازه FSMرسوب برآورد شده به وسیله مدل 

 .استحوزه آبخیز پروان  شدت فرسایشدر برآورد  Corineشده هدف از این تحقیق بررسی نتایج حاصل از مدل 

  هامواد و روش - 2

  منطقه مورد مطالعه - 2-1

کیلومتري از مرکزاستان قزوین واقع  120هکتاردر غرب شهرستان آوج و در فاصله 9848حوزه آبخیز پروان به مساحت 

 35◦ 32ََ 45طول شرقی و ً   49◦ 12َ 09تا  بین  ً 49◦ 04َ 37شده است. محدوده جغرافیایی حوزه مورد مطالعه ما بین  ً

هاي اوزون بالغ با  متر، از جنوب به کوه2415باشد. این حوزه ازشمال به کوه آران با ارتفاع  عرض شمالی می 35◦ 40َ 22تا  ً

متر و  2717قاپوقیه با ارتفاع   و از غرب به کوه  2647سی با ارتفاع متر و بنه دره 2600متر، آت اولن با ارتفاع  2566ارتفاع 

. (شکل استر شرق محصو متر در شمال 2204متر در جنوب غرب و کوه فتور داغ با ارتفاع  2852کوه کلبه حمامی با ارتفاع 

  دهد.  ) موقعیت محدوده مطالعاتی را در کشور، استان و حوزه را نشان می1

  

 
                                                 
2 Wallingford Scoring Model 
3 Factor Scoring Method 
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: موقعیت محدوده مطالعاتی در کشور، استان و حوزه1شکل   

  روش تحقیق - 2-2

، 1:50000، با کمک نقشه توپوگرافی GISپس از تعیین محدوده مورد مطالعه و تعیین مرز حوضه آبخیز در محیط 

تهیه شده، شیب  DEMمحدوده مطالعاتی و نقشه واحد کاري تهیه گردید. سپس با کمک  (DEM4)مدل رقومی ارتفاع 

  ).1منطقه در چهار کالس تهیه گردید (جدول

 corineمدل 

ا ترکیب کردن دو پارامتر، مدلی جهت تخمین و ارزیابی خطر فرسایش خاك است. در این مدل، خطر فرسایش واقعی ب

شود. مراحل مدل کرین که در این پژوهش شامل اطالعات پتانسیل خطر فرسایش خاك و اطالعات پوشش گیاهی، برآورد می

  گیرد:مالك عمل قرار گرفته است، در زیر مورد بررسی قرار می

  توپوگرافی

  امتیازات مربوط به عامل شیب .1جدول 

  شاخص  توصیف شیب  طبقات شیب (%)

  1  بسیار مالیم به تخت  >5

  2  مالیم  5- 15

  3  تند  15- 30

  4  خیلی تند  <30

  فرسایش پذیري خاك

شود. در ، فرسایش پذیري خاك از اطالعات بافت خاك، عمق خاك و درصد سنگریزه محاسبه میCORINEدر مدل 

کم، متوسط و زیاد. همچنین مقدار شود شامل: فرسایش پذیري بندي میکالس طبقه 3این مدل بافت  و عمق خاك در 

شود. سرانجام فرسایش پذیري بندي میکالس خاك کامال پوشیده شده از سنگریزه و فاقد سنگریزه، طبقه 2سنگریزه نیز به 

  شود:) محاسبه می1خاك از رابطه (

کالس بافت خاك = شاخص فرسایش پذیري×کالس عمق خاك  ×کالس سنگریزه   )1رابطه (  

 

  دهندگیفرسایش 

 MFI6شاخص و  BGI5آید. شاخص شاخص اقلیمی به دست می 2) از ترکیب 2دهندگی (جدول در این مدل فرسایش

و میانگین کل  )piي دو پارامتر کل بارش ماهانه (به وسیله MFIشوند. شاخص دهندگی ترکیب میبراي برآورد فرسایش

  باشد.بارندگی به میلی متر می) که 2شود (رابطه )، محاسبه میpaبارش ساالنه (

  )2رابطه (
��� =  �

��
�

��

��

���

 

  

  دهندگیتوصیف عامل فرسایش. 2جدول 

                                                 
4 Digital Elevation Model 
5 Bagnouls-Gaussen aridity index 
 
6 The Modified Fournier Index 

  کالس  توصیف  امتیاز

  1  خیلی کم  >60
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)، که به Pi) و میانگین کل بارش ساالنه (Tiبه وسیله دو پارامتر اقلیمی، شامل میانگین دماي ماهانه (  BGIشاخص 

  شود.) محاسبه می3صورت رابطه (

  )3رابطه (
��� = �(��� − ��)��

��

���

 

  

��2، قسمتی از ماه است که در آن ��و  − �� > شود (جدول  میبندي کالس طبقه 4در  BGIباشد. شاخص می 0

مربوط به کالس عامل فرسایش شود. همچنین امتیازات ) محاسبه می4). سرانجام شاخص فرسایش دهندگی از رابطه (3

  ) آورده شده است.4در جدول ( دهندگی

  BGIامتیازات شاخص  .3 جدول

 

 
  = فرسایش دهندگی MFIکالس شاخص  × BGIکالس شاخص   )4رابطه (

  

  امتیازات  مربوط به کالس عامل فرسایش دهندگی .4جدول 

 

  پتانسیل خطر فرسایش

محاسبه پتانسیل خطر فرسایش به منظور  شود.بندي میپتانسیل خطر فرسایش در سه کالس کم، متوسط و زیاد طبقه

 کنیم:) استفاده می5از رابطه (

  )5رابطه (
پتانسیل خطر فرسایش = × کالس توپوگرافی × کالس فرسایش پذیري  کالس فرسایش دهندگی

  

  خطر فرسایش واقعی 

 ي آخر، الیه پتانسیل خطر فرسایش و الیه پوشش گیاهی همپوشانی شده و نقشه خطر فرسایش واقعی رادر مرحله

  شود. بندي میدهند. خطر فرسایش واقعی در سه کالس کم، متوسط و زیاد، طبقهتشکیل می

  نتایج - 3

  2  کم  60- 90

  3  متوسط  <90 -120

  4  زیاد  <120 -160

  5  بسیار زیاد  <160

  کالس  توصیف  امتیاز

  1  خیلی مرطوب  0

  2  مرطوب 0- 50

  3  خشک  50 -130

  4  خیلی خشک  130

  کالس  توصیف  امتیاز

  1  کم  >4

  2  متوسط  8-4

  3  زیاد  <8
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پذیري زیاد قرار گرفته است. همچنین با توجه به ) قسمت اعظم حوزه آبخیز پروان در کالس فرسایش2با توجه به شکل (

باشد برآورد شد. که نمایانگر اقلیم نیمه مرطوب می 50تا  0باشد، دامنه که نمایانگر اقلیم متوسط منطقه می BGIفرمول 

همچنین قابل ذکر است براي بارزتر شدن صحت کار از روش دومارتن براي مشخص کردن اقلیم استفاده شد که این روش نیز 

دهنده ان، شماره یک و دو به ترتیب نشMFIي آبخیز تایید کرد. با توجه به شاخص اقلیم نیمه مرطوب سرد را براي حوزه

  ).3باشد (شکل مناطق فرا خشک و مناطق خشک می

  
پذیري حوزه آبخیز پرواننقشه فرسایش. 2شکل   

  

  
  

  

  پتانسیل خطر فرسایش

شده تا نقشه پتانسیل خطر  پذیري، همپوشانیدهندگی و فرسایشهاي توپوگرافی (شیب)، فرسایشدر این مرحله، الیه

 ) را تشکیل دهند. 4فرسایش شکل (

  (ب) حوزه آبخیز پروان MFI(الف) و  BGIنقشه شاخص  .3شکل 
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نقشه پتانسیل خطر فرسایش خاك حوزه آبخیز پروان .4شکل   

در مدل، کورین، پوشش گیاهی در دو کالس کامال پوشیده از گیاه (جنگل، مراتع دائمی و علفزار انبوه) و فاقد پوشش 

-هاي کاربري، نقشه پوشش گیاهی در دو کالس مذکور طبقهد. بعد از تهیه نقشهشوبندي می(اراضی بایر، مناطق زراعی) طبقه

بندي پوشش گیاهی را در منطقه حوزه آبخیز پروان کاربري اراضی و نقشه طبقه ) نقشه5بندي شد و وارد مدل شد. شکل (

 دهد.نشان می

  

  
  Corineروان در مدل نقشه کاربري (الف) و طبقه بندي پوشش زمین (ب) حوزه آبخیز پ. 5شکل 

 

  خطر فرسایش واقعی

در مرحله آخر، الیه پتانسیل خطر فرسایش و الیه پوشش گیاهی همپوشانی شده و نقشه خطر فرسایش واقعی را تشکیل 

بندي خطر فرسایش ) نقشه پهنه6( شود. شکلبندي میدهند. خطر فرسایش واقعی در سه کالس کم، متوسط و زیاد طبقهمی

  دهند. را نشان می
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  نقشه خطر فرسایش واقعی خاك حوزه آبخیز پروان .6شکل 

  گیرينتیجه - 4

  

 01/11درصد شنی لومی و  68/36هاي حوضه پروان داراي بافت لومی، درصد از خاك 29/52دهد ها نشان میبررسی

درصد را دارا می باشد. 10- 40حوضه، سنگالخی بین  %100ها نشان داد که هستند. همچنین بررسی لومی درصد رسی

همچنین در این منطقه درصد بافت لومی نسبت به بافت رسی لومی و شنی لومی بیشتر است در نتیجه بافت لومی نسبت به 

انگر که نمای 50تا  0باشد، دامنه که نمایانگر اقلیم متوسط منطقه می BGIبا توجه به فرمول  باشد.تر میفرسایش حساس

باشد برآورد شد. همچنین قابل ذکر است براي بارزتر شدن صحت کار از روش دومارتن براي مشخص اقلیم نیمه مرطوب می

ي آبخیز تایید کرد. با توجه به نتایج، پتانسیل کردن اقلیم استفاده شد که این روش نیز اقلیم نیمه مرطوب سرد را براي حوزه

تواند با پارامتر مساحت رابطه مستقیم برقرار  باشد و پتانسیل خطر فرسایش می زیاد می خطر فرسایش در این منطقه به شدت

  باشد. ها نشان داد که فرسایش خندقی در این حوزه ناچیز می کند. همچنین بررسی
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Investigating the Efficiency of the Corine Model for Estimating 
Soil Erosion (Case Study: Parwan Watershed)  

 
Abstract  
One of the problems encountered by researchers in geomorphology, hydrology, and 

agriculture is the estimation of the amount of sediment in water systems, which can be 
damaged by damaged structures such as dams. In this regard, the present study was 
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conducted to investigate the results of using the Corine model in estimating erosion and 
sediment production in Parwan watershed. For this purpose, Corine's semi-quantitative 
model was used and using this model, the degree of erosion risk was calculated. DEM 
maps, slopes, soil erodibility, erosion, soil texture, soil depth, gravel percentage, BGI 
index, MFI index, erosion potential, land cover, and actual soil erosion risk for 
calculating Corine erosion in the environment GIS. The results of the Corine model 
indicate the severity of the risk of erosion in the region. 

 
Keywords: Parwan; Erosion; GIS; Corine Model 


