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 .1دانشيار گروه مهندسي آبخيزداري ،دانشکدۀ منابع طبيعي و محيط زيست ،دانشگاه بيرجند ،بيرجند ،ايران
 .2استاديار گروه مديريت مناطق خشک و بياباني ،دانشکدۀ منابع طبيعي و محيط زيست ،دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ايران
(تاريخ دريافت 1911/11/12؛ تاريخ تصويب )1033/39/22

چکیده
فرسایش خاک فرایندی پیچیده با اثر نامطلوب محیط زیستی است .امروزه ،در مقیاس جهانی ،با مدلسازی تأثیر عوامل طبیعی
و انسانی بر شدت فرسایش خاک ،امکان تعیین پیشرانهای اصلی بومسازگان ،برای سیاستگذااری اارممذد در مذدیریت بهینذۀ
خاک فراهم شده است .بنابراین ،در مطالعۀ حاضر برای پیشبینذی فرسذایش خذاک در حوضذههذای مبییذا ایذران از دادههذای
اعتبارسنجیشده پروژۀ برمورد جهانی فرسایش خاک در پایگاه  GloSEMشامل سناریوی پایه ( )5102و پیشبینیهذای مینذده
( )5101فرسایش خاک با اثر تغییر اقلیم در  3سناریوی اقلیمی  RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5بر عامل فرسایندگی بذاران ()R
و اثر تغییر ااربری اراضی در  3سناریوی تلفیقی  SSP2- RCP4.5 ،SSP1-RCP2.6و  SSP5-RCP8.5بر عامل پوشذش گیذاهی
( )Cو عامل حفاظت خاک ( )Pاست ،استفاده شد .نتایج نشان داد مسیبپایری حوضههای مبییا مراای ،جنوبی و شرق اشذور
از تغییرات ترایبی اقلیم و ااربری اراضی بیشتر از سایر حوضههاست .بهطوری اه در این مبییاها ،حتی بدون در نظذر گذرفتن
اثر تغییر اقلیم ،روند تغییرات فرسایش خذاک بذین سذناریوی پایذه ( )5102بذا سذناریوهای  SSP2-RCP4.5و SSP5-RCP8.5
افاایشی بوده ،ولی در مبییاهای مرطوب یا نیمهمرطوب شمالی و غربی اشور ااهشی است .با در نظر گرفتن اثر ترایبی تغییذر
ااربری و اقلیم ،روند تغییرات فرسایش خاک بین سناریوی پایه ( )5102با سذناریوهای ( SSP1-RCP2.6بذا میذانگین افذاایش
 081درصد)( SSP2-RCP4.5 ،با میانگین افاایش  513درصد) و ( SSP5-RCP8.5با میانگین افذاایش  310درصذد) در تمذامی
مبییاها بهجا مبییا ارس افاایشی بوده است .نتایج تحقیق بیانگر مسیبپایری بیش از  01برابری حوضذههذای مبییذا مراذای
ایران ناشی از تغییرات اقلیمی و ااربری اراضی تا سال  5101است.
کلیدواژگان :پيشبيني فرسايش خاک ،تخريب سرزمين ،مدلهاي اقليمي ،مدل جهاني فرسايش خاک ،مديريت حوضههاي آبخيز.
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فرسایش خاک فرایندی پیچیده با تأثیرات مشکار و پنهذان
اجتمذذاعی-اقتصذذادی و محیطذذی اسذذت [ .]0ایذذن فراینذذد،
چالشی مهم برای زمینهذای حاصذلییا در سراسذر جهذان
محسوب میشود .عواقب هشداردهندۀ این تهدید ،عملکذرد
ام محصذوتت زراعذی ،اذاهش دسترسذی بذه مب سذالم و
شیرین ،افذاایش مسذیبپذایری ناشذی از تغییذرات اقلذیم،
ناامنی غاایی و در نهایت ،فقر خواهد بذود [ 5و  .]3شذدت
فرسذذایش خذذاک بسذذتگی بذذه عوامذذل زیذذادی از جملذذه
توپوگرافی ،خصوصیات فیایکی و شذیمیایی خذاک ،شذبکۀ
هیدروگرافی ،رژیم بارش ،ااربری اراضی و پوشش سذطحی
زمین و شیوههای نامناسب مذدیریت اراضذی دارد [1ذذ .]6
اگرچه فرسایش خاک فقط یکی از جلذوههذا و جنبذههذای
تیریب سرزمین است ،اما میتوان من را مهذمتذرین عامذل
تلقی ارد ،زیرا بذا اذاهش ایفیذت مذواد مغذای در خذاک
هاینههای تولید مواد غاایی افاایش مذییابذد و در نتیجذه،
باعث خسارتهای اجتماعیذ اقتصادی و محیطی مذیشذود
[ .]0مخرین گاارش سازمان ملذل در مذورد منذابج جهذانی
خاک بیانگر من است اذه بیشذتر منذابج خذاک در شذرایط
متوسط ،ضعیف و یا بسیار ضعیف است و تأاید میشود اه
فرسایش خاک هنوز هم یک تهدید بارگ محذیط زیسذتی
در سراسر جهان است [ .]8شیم زدن اراضذی ،شذیوههذای
نامناسب اشاورزی ،همراه با جنگلزدایی و چرای بذیش از
حد دام ،از دتیل اصلی فرسایش خاک ناشی از فعالیتهای
انسانی است [ 9و  .]01این عوامل باعث ایجاد یذک سذری
اثر نامطلوب در خدمات بومسذازگان 0ماننذد از دسذت دادن
مواد مغای ،ااهش ذخیرۀ اذربن ،اذاهش تنذو زیسذتی،
ااهش پایداری خاک و در نهایذت ،اذاهش امنیذت غذاایی
میشود [00ذ  .]03عوامل اصلی انسذانی فرسذایش خذاک،
تغییرات ااربری اراضی و تغییذر اقلذیم اسذت اذه در یذک
فرایند پیچیدۀ هیذدرولوژیکی منجذر بذه تشذدید فرسذایش
خاک میشذوند [ 01و  .]02خطذر اذاهش امنیذت غذاایی
متأثر از تغییرات اقلیمی یکذی از چذالشهذای بذارگ قذرن
پیش رو است اه تأثیر من بر عملکرد محصوتت اشاورزی
در ممارههای میتلف قابذل مشذاهده اسذت [ .]06تغییذرات
اقلیمی به روشهذای میتلفذی بذر مصذر و امنیذت مذواد

غاایی تأثیر میگاارد ،مانند تأثیر بر ایمنذی غذاا از طریذق
زنجیرۀ عرضذه ،تذأثیر بذر سذ مت مذواد غذاایی ،تذأثیر بذر
بهرهوری اشاورزی و عملکرد محصول و تذأثیر بذر اقتصذاد
جامعه اذه بذه اذاهش قذدرت خریذد مذردم و یذا افذاایش
حقالاحمۀ تولید غاا منجر مذیشذود [00ذذ  .]09مذادۀ 0
انوانسیون مبارزه با بیابانزایی سازمان ملل متحد ،5اه در
مارس  5151توسط  090اشذور تصذویب شذد ،فرسذایش
خاک را دلیل اصلی تیریب زمین میداند اه به نوبۀ خذود
از طریذق تذأثیرات منفذی بذر اشذاورزی ،امنیذت غذذاایی و
بومسازگان به فقر و نذابرابری امذک مذیانذد [ 51و .]50
شواهد علمی نشان میدهد گرم شدن ارۀ زمذین در حذال
حاضر نابرابری اقتصادی را در دنیا افاایش داده [ 55و ]53
و بر روند افاایشی مهاجرت نیا تأثیر گااشته است [.]51
امروزه ،ت ش زیادی برای مدلسازی پیشبینذی تذأثیر
تغییر اقلیم و ااربری زمذین بذر فرسذایش خذاک در حذال
انجام است .تا انون فقذط دو پذروژه بذرای بذرمورد جهذانی
فرسایش خاک در مینده ،در مقیاس بارگ ( 21ایلومتر یذا
بیشتر) و با استفاده از پیشبینذیهذای قذدیمی مبوهذوایی
انجام شده است .مطالعات هن و همکذاران ( )5151نیذا از
تأثیر تغییذر اقلذیم و اذاربری زمذین بذر افذاایش رسذوب و
ااهش میاان مواد مغای خاک در اسذتان گذو یژوی چذین
حکایذت دارد [ .]52همچنذین ،بررسذی اوگذو و همکذاران
( )5151در غذذرب انیذذا نشذذان داد منذذاطق ش ذیبدار و بذذا
پوشش گیاهی تُنک ،تأثیر بسیار زیادی بر فرسذایش خذاک
داشذذته اسذذت [ .]56چذذن و همکذذاران ( )5151نیذذا در
حوضههای مبییا جنوبی تذایوان ،بذا بررسذی اثذر تغییذرات
اقلیم بر تغییر عملکرد رسوب ،انتقال رسوب و توزیج رسوب
فرسایش در مقیاس مبییا نشان دادند حجم ال فرسذایش
و عملکرد ال رسوب در مبییا بذهترتیذب  52درصذد و 62
درصد افاایش یافتذه اسذت [ .]50در دیگذر مطالعذات نیذا
میتوان به تحقیق فو و همکاران ( )5150در شذهر لیانذ
چن اشور مغولستان اشاره ارد اه در بررسی تأثیر تغییر
پوشش زمین در فرسذایش خذاک بذا اسذتفاده از دادههذای
سنجش از دور و با استفاده از مدل جهانی فرسایش نشذان
دادند تغییر ااربری زمذین و تغییذر فرسذایندگی بارنذدگی
تأثیر قابل توجهی بر فرسایش خاک داشته است [.]58

1. Ecosystem

2. United Nations Convention to Combat Desertification
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یانذ ذ و همکذذذارن ( )5113بذذذر اسذذذاس دادههذذذای
پیشبینیشدۀ اقلیمی و ااربری اراضذی ،مذدلسذازی را بذا
استفاده از مدل جهذانی فرسذایش خذاک اصذ شذده 0در
محیط سامانۀ اط عات جغرافیایی انجذام دادهانذد .امذا ایذن
مدلسازی دیگر با دانش فعلی ما از تغییرات اقلیمی مینذده
همخوانی ندارد و فرسایش خاک را بذیش از میذاان واقعذی
برمورد میاند [ .]59ع وه بر من ،ایتو ( )5110نیذا تذأثیر
تغییذذر اذذاربری اراضذذی و اقلذذیم را بذذر فرسذذایش خذذاک در
سذذذلولهذذذای  22ایلذذذومتری (سذذذال  0910تذذذا )5011
شبیهسازی و پیامدهای من را بر چرخۀ اربن بررسی اذرد.
از زمذذان انجذذام ایذذن پذذروژههذذا تذذا انذذون ،پیشذذرفتهذذای
چشمگیری در مدلسازی و پیشبینی تغییذرات اقلیمذی و
ااربری اراضی با استفاده از فنذاوریهذای جدیذد فیذایی و
ماهوارهای انجام شده است [.]31
در حال حاضر ،پیشرفتهای اخیر در علذم سذنجش از
دور ،دسترسی بیشتر به دادههذای رصذد زمذین و افذاایش
توانایی در پردازش مجموعههای بذارگداده ،امکذان ایجذاد
شاخصهای جدیذد پوشذش گیذاهی و محصذوتت پوشذش
زمین را با تفکیک مکانی و دقت بیشتر فراهم اذرده اسذت
[ .]30ایذذن موضذذو بذذرای مجموعذذه دادههذذای مبوهذذوایی
منتشرشذدۀ اخیذر ،از جملذه پذیشبینذیهذای مبوهذوایی
اص شده اریبی بهدستممده از متغیرهای زیسذتاقلیمذی
متعدد ،صادق است [ .]35بر اساس این دادهها و از طریذق
روشهذذای درونیذذابی فیذذایی ،امکذذان محاسذذبۀ جهذذانی
فرسایندگی باران فراهم شده اه بیشتر از حجم بارندگی ،با
شدت بارندگی مذرتبط اسذت [ .]33در جدیذدترین پذروژۀ
بذذرمورد جهذذانی فرسذذایش خذذاک اذذه توسذذط تیمذذی از
دانشمندان دانشگاههای اروپایی و اارشناسان اتحادیۀ اروپا
انجام شده [ ]31و مبتنی بر علم سذنجش از دور اسذت ،از
مخرین پیشبینیهای مربوط به تغییرات اقلیمی و اذاربری
اراضی استفاده شده است .این پروژه سیاستگااران را قادر
میسازد تا میاان فرسایش را اندازهگیری اننذد ،نقذاط دا
احتمالی را بشناسند و با تعامل با ذینفعان ،تأثیرات میرب
احتمالی را ااهش دهند .ع وه بر این ،بینش ما را در مورد
اثر بالقوۀ اشاورزی حفاظتی بر اذاهش فرسذایش خذاک و
نیاز به اباارهای سیاسذتگذااری مذؤثرتر بذرای حفاظذت از

)1. Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE
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خاک ،توسعه و بهبود خواهد بیشید [ .]59از نظذر علمذی،
چارچوب مدلسازی ارا هشده ،یک سری از پیشذرفتهذای
روششناختی و دادههای استاندارد را برای برقراری ارتبذاط
با رشتههای مشابه و نادیک ایجاد میاند و حراتی جدید
به سمت علم دادههای بازتولید و با دسترسی مزاد محسوب
میشود [.]31
پیشینۀ تحقیق
در ایران نیا بر اساس گاارشهای موجود ،میاان فرسذایش
مبی خاک در برخی از عرصههای تیریبشده به  31تذا 11
تن در هکتار در سال میرسد و در برخی دیگذر از منذاطق
مانند جنگلهای بکر و یا مراتج تیریبنشذده نذاچیا اسذت
[ .]32دربارۀ مقدار فرسایش خاک ممار متفاوتی ارا ه شذده
است .بررسیهای انجامشده نشان میدهند مقذدار تیریذب
خاک و تولید رسوب در ایران حذدود یذک میلیذارد تذن در
سال است .به طوری اه بر اساس اندازهگیریهای مسذتقیم
در ارتهای فرسایش ،تلفات خاک از سطح اراضی مرتعی،
جنگلی و دیمزارها بسیار امتر از یک تن در هکتار در سال
اسذذت و در اراضذذی مذذارنی اذذه از سذذازندهای حسذذاس بذذه
فرسایش محسوب میشوند ،تا  31تذن در هکتذار در سذال
برمورد شده است .در اراضی شیمخذوردۀ دیذم اشذور نیذا
مقدار فرسایش خاک بیشتر از  01تن در هکتار ثبت شذده
است [ 36و  .]12نتایج بررسیهذای خواجذوی و همکذاران
( )5102بر اساس دادههای حاصل از پذ تهذای مزمایشذی
در چندین نقطه از اشور ،نشان مذیدهذد متوسذط تلفذات
خاک در ااربریهای جنگل ،مرتذج ،دیذم و اراضذی مذارنی
بهترتیب  ،0/00 ،1/19 ،1/1113و  09/9تذن در هکتذار در
سذذال بذذوده اسذذت .بذذر همذذین اسذذاس ،متوسذذط تلفذذات در
اقلذذیمهذذای خیلذذی مرطذذوب ،نیمذذهمرطذذوب ،مدیترانذذهای،
نیمهخشک و خشک بهترتیب  ،0/20 ،0/29 ،5/10 ،1/15و
 0/15تن در هکتار در سذال بذرمورد شذد [ .]30مطالعذات
نشان داده است اه وجود تشکی ت زمینشناسی حسذاس
بذذه فرسذذایش در غذذرب ایذذران ماننذذد سذذازند مغاجذذاری و
گچساران [ ،]38توپوگرافی سیت (شذیب و ارتفذا زیذاد)،
تغییرات ااربری اراضی (دیماارهای وسذیج در دامنذههذای
پرشیب) [ 39و  ،]11همراه با بارشهایی بذا شذدت نسذبتا
زیذذاد ،فرسذذایش خذذاک و تولیذذد رسذذوب را در برخذذی از
حوضههای مبییا اشذور افذاایش خواهذد داد [10ذذ .]13
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بارش نیا در حوضههذای مبییذای ماننذد قذرهقذوم ،اتذرک،
قرهسو-گرگان ،هراز -قذرهسذو ،و ارس اذه همگذی در نذوار
شمالی اشور قرار دارند ،بیشذتر تحذت تذأثیر جریذانهذای
قطبی سیبری هستند اه سرد و خشکتذر اسذت و دامنذۀ
نوسذان امتذذری دارد [ .]11همذذین موضذو مذذیتوانذذد بذذر
شاخص فرسایندگی باران و ااهش یا افاایش عدم قطعیذت
مدلسازی فرسایش در این مناطق نیا مؤثر باشد .ع وه بذر
من ،مسیبپایری مبییاهای مراای ،جنوبی و شرق اشذور
از تغییرات ترایبی ااربری اراضی و تغییر اقلذیم بیشذتر از
سایر مبییاهاست [12ذ  .]18از نظر فرسذایندگی بذاران3 ،
ناحیه در اشور بیشترین قدرت فرسایشی باران را دارند5 .
ناحیۀ پرباران اه در نوار ساحلی شمال و ارتفاعات زاگذرس
واقج هستند و ناحیۀ سوم اه در نوار ساحلی جنوب اشذور
قرار دارد ،به دلیذل بذارشهذای شذدید اوتذاهمذدت دارای
فرسایندگی زیاد اسذت [ .]36هرچنذد مطالعذات صذادقی و
حاباوی ( )5102نشان داد در یذک دورۀ  53سذاله (0901
تا  )0999توزیج فیایی فرسایندگی ساتنۀ باران در مناطق
شمالی روند ااهشی و به سمت مناطق جنوبی ،اشور روند
افاایشی داشته ،ولی همواره تغییذرات نامحسذوس اقلیمذی
افاایش خطر فرسایش خاک را به دنبال داشته است [.]19
دربذارۀ تذذأثیر تغییذر اذذاربری اراضذی بذذر فرسذایش خذذاک،
مطالعات انجامشذده در ایذران بیذانگر من اسذت اذه تغییذر
ااربری اراضی در طوتنیمذدت باعذث اذاهش مذادۀ ملذی،
ویژگیهای فیایکذی و شذیمیایی خذاک ،ظرفیذت تبذادلی،
ایفیت و امیت خاک میشود [21ذذ  .]25تبذدیل اراضذی
مرتعی و جنگلی به اشاورزی از مهذمتذرین عوامذل تغییذر
ااربری به شمار مذیرود [ 01و  .]32عوامذل دیگذری نیذا
همچون افاایش جمعیذت ،افذاایش دام و چذرای بذیرویذه
( 051میلیون واحد دامی 5/5 ،برابر ظرفیذت مجذاز مراتذج
اشذذور) ،مذذدیریت نامناسذذب مراتذذج ،برداشذذت بذذیرویذذه از
سفرههای مب زیرزمینذی و همچنذین ،معذدناذاوی باعذث
تیریذذب سذذرزمین و فرسذذایش خذذاک مذذیشذذوند .براسذذاس
گاارشهای رسذمی اشذور 89 ،درصذد اراضذی اشذاورزی
( 01/0میلیذذون هکتذذار از  06/2میلیذذون هکتذذار اراضذذی
اشاورزی در ایذران) در اسذتانهذای خوزسذتان ،خراسذان
رضذذوی ،فذذارس ،مذربایجذذان غربذذی و شذذرقی ،سیسذذتان و
بلوچستان ،ای م ،لرستان،ارمان و اصفهان بوده اذه بیذانگر
وسعت تبدیل اراضی در اشور است [ 23و .]21
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امروزه سیاسذتگذااران بذر لذاوم اجذرای رویکردهذای
مبتنی بر شذواهد تأایذد دارنذد و مذدیریت و برنامذهریذای
حوضههای مبییذا و اجذرای عملیذات میتلذف مهندسذی و
زیستمهندسی نیا در این عرصههذا نیازمنذد داشذتن ممذار
دقیق از متغیرها و پیشرانهای اصذلی بذومسذازگان اسذت.
یکذی از محذدودیتهذای مهذم مذدیریتی منذابج طبیعذی و
بومسذازگان در ایذران ،نداشذتن اط عذات دقیذق از میذاان
فرسایش خاک در حوضههای مبییا اصلی و فرعذی اشذور
است .در این زمینه بهجر ت میتوان گفت اه نوعی ابهام و
سردرگمی بین سازمانهای میتلف متولی منابج طبیعذی و
محیط زیست ایران وجود دارد و همین ابهام باعث شده اه
گذذاهی اوقذذات ممذذار غیرواقعذذی و اغذذراقممیذذای از میذذاان
فرسایش خاک در اشور ارا ه شود اذه موجذب اشذتباه در
تصمیمگیریها خواهد شذد .البتذه تذا انذون گذاارشهذای
موردی متعددی اه به برخی از منها در مقدمه اشذاره شذد،
دربارۀ میاان فرسایش خاک در حال حاضر و یذا در مینذده
متأثر از تغییر اقلیم و ااربری اراضی منتشر شده است ،امذا
گاارشی اه بتواند بر اساس یذک مذدل یکرارچذه و معتبذر
میاان فرسایش مبذی را در سذناریوهای میتلذف اقلیمذی و
ااربری اراضی در حال حاضر و در شرایط مینده بذرای اذل
اشور پیشبینی اند ،تا انون ارا ه نشذده اسذت .بنذابراین،
مطالعۀ حاضر ت شی است مبتنذی بذر دادههذای حاصذل از
مدلهای جهانی پیشبینی فرسایش خاک متذأثر از تغییذر
اقلیم و ااربری اراضی برای مگاهی دادن به سیاستگذااران
مل ذی بذذهمنظذذور مذذدیریت هوشذذمندانه منذذابج طبیعذذی در
حوضههای مبییا اشذور .ضذمن اینکذه پذژوهش پذیش رو
سعی دارد به این پرسش الیدی پاسخ دهد اه اثر ترایبی
تغییر ااربری اراضی و تغییر اقلیم به عنذوان پیشذرانهذای
اصلی فرسایش خاک حوضههذای مبییذا اشذور در مینذده
چگونه است؟
مواد و روشها
بر اساس تقسیمات مبییاداری ،عرصۀ حوضذههذای مبییذا
حدود  052میلیون هکتار از مساحت اشور ایران را در بذر
میگیرد .عرصۀ حوضههای مبییذا اشذور شذامل  6مبییذا
بارگ (بر اسذاس تقسذیمات تمذ ب ،وزارت نیذرو) برابذر بذا
مساحت ال اشور ،اه هر یک از ایذن مبییذاهذا خذود بذه
مبییاهای اوچک و تا چندین رده نیا اوچذکتذر تقسذیم
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میشوند .این  6مبییا بارگ عبارتاند از -0 :حوضۀ مبییذا
دریای خار با  0مبییا اوچکتر؛  -5حوضذۀ مبییذا خلذیج
فارس و دریای عمذان بذا  9مبییذا اوچذکتذر؛  -3حوضذۀ
مبییا دریاچۀ ارومیه؛  -1حوضۀ مبییا ف ت مراذای بذا 9
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مبییا اوچکتر؛  -2حوضۀ مبییا مرزی شرق بذا  3مبییذا
اوچکتر؛ 6ذ حوضۀ مبییذا قذرهقذوم .شذکل  0تقسذیمات
حوضههای مبییا اصلی و فرعی ایران را نمذایش مذیدهذد
[.]32

شکل  .0تقسیمات حوضههای آبخیز اصلی (الف) و فرعی (ب) ایران []34

تفاوت در عرض جغرافیذایی شذمال و جنذوب اشذور و
وجود دشتها ،ارتفاعات و اقلیمهای متفاوت سیمای بسیار
متنوعی به سرزمین پهناور ایران بیشیده است ،به گونذهای
اه نواحی رویشی و گونههای گیذاهی بسذیار زیذادی در من
مستقر شدهاند .براساس گذاارشهذای سذازمان جنگذلهذا،
مراتج و مبییاداری اشور ،مهمترین عوامل انسانی تیریذب
سرزمین عواملی همچون افاایش جمعیذت ،چذرای مفذرط،
برداشذذت بذذیرویذذه از سذذفرههذذای مب زیرزمینذذی ،ملذذودگی
مبهای زیرزمینی از طریق پسابهذای صذنعتی ،شذهری و
اشذذاورزی ،تغییذذر اذذاربری اراضذذی ،برداشذذت غیذذر معذذادن
سطحی ،مدیریت نامناسب مراتذج و مذدیریت غیذر اصذولی
اراضی اشاورزی هستند [.]32
دادههای استفادهشده در این تحقیق
در این مطالعه از دادههای اعتبارسنجیشدۀ قابل دسذترس و
حاصل از پروژۀ مشترک مراا دادههای خاک اتحادیۀ اروپذا
5
و گذذذذذذروه اذذذذذذاری سذذذذذذازمان ملذذذذذذل متحذذذذذذد

()https://esdac.jrc.ec.europa.eu/resource-type/datasets

استفاده شد .این مجموعه داده شامل سناریوی پایه ()5102
و پیشبینیهای مینده ( )5101فرسذایش خذاک بذر اسذاس
تغییرات ااربری اراضی و اثر تغییرات اقلیمی است .بنذابراین،
نقشذههذا و دادههذذای رسذتری ،دانلذود شذذد و سذر  ،بذذرای
حوضهای مبییا اشور ،بذا اسذتفاده از جعبذهابذاار Spatial
 Analystدر محیط  ArcGISخ صهگیری و نتایج به صورت
جذذدولهذذا و نمودارهذذای میتلذذف ارا ذذه شذذد .جذذدول 0
نشاندهندۀ  01مدل گردش عمومی جذو 3اسذتفادهشذده در
پایگاه  GloSEM1است .درخور یادموری است اه مذدلهذای
گردش عمومی مانند  GFDL-CM3در مطالعات ارزیابی اثذر
تغییر اقلیم در نقاط میتلف ایران استفاده شذده و نتذایج من
نیا در برخی پژوهشها رضایتبیش [ ]22و در بعیی دیگر
نامطلوب بوده است [.]26

0

1. ESDAC, The European Soil Data Centre
2. United Nations’ Working Group

3. GCM, General Circulation Model
4. Global Soil Erosion Modeling platform, GloSEM
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جدول  .0مدلهای اقلیمی استفادهشده در پایگاه  GloSEMو مؤسسههای آمادهسازی پروژۀ ]44[ CMIP5
مدل

مؤسسههای تحقیقاتی تدوینکنندۀ مدل

HadGEM2-ES
GFDL-CM3
MIROC5
MIROC-ESM
MIROC-ESM-CHEM
IPSL-CM5A-LR
CNRM-CM5
MPI-ESM-LR
NorESM1-M
BCC-CSM1.1
MRI-CGCM3
GISS-E2-R
CCSM4

MOHC, Met Office Hadley Center, UK
NOAA, Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, USA

HadGEM2-AO

MIROC, Center for Climate System Research, Japan
IPSL, Institute Pierre Simon Laplace, France
CNRM, Meteo-France/Center National de Recherches Meteorologiques, France
MPI-M, Max Planck Institute for Meteorology, Germany
NCC, Norwegian Climate Center, Norway
BCC, Beijing Climate Center, China
MRI, Meteorological Research Institute, Japan
NASA, Goddard Institute of Space Studies, USA
NCAR, National Center for Atmospheric Research, USA
NIMR/KMA, National Institute of Metrological Research/Korea Meteorological
Administration, South Korea

روش کار

پایگاه مدلسازی جهانی فرسایش خذاک مبتنذی بذر مذدل
جهذذانی فرسذذایش بذذرای ایجذذاد یذذک چذذارچوب جذذامجتذذر
مدلسازی در برمورد سناریوهای جهانی فرسایش خذاک در
مینده ،توسعه داده شده است .این پایگاه به صذورت پویذا و
بهروزشده از سناریوهای تغییر اقلیم و ااربری اراضیSSP-
RCP0جدید تصویبشده توسط هیئذت بذینالذدول تغییذر
اقلیم 5اسذتفاده مذیانذد تذا میذاان فرسذایش خذاک را در
دورههذذای زمذذانی مینذذده شذذبیهسذذازی ان ذد GloSEM .بذذا
چندین سناریوی ااربری اراضی مینده ( )5101برگرفتذه از
پروژه ( )LUH3و سناریوهای میندۀ اقلیمی مراا تحقیقذات
مشترک اتحادیۀ اروپا 1ترایب و همراه شده اسذت .در ایذن
پایگاه عدم قطعیت نتذایج پذیشبینذیهذا بذه وسذیلۀ روش
تلفیقی زنجیرۀ مونت اارلو -ماراو  )MCMC( 2بررسی و
اعتبارسنجی شده است .انتشار خطا 6نیذا اذه ریشذۀ مربذج
مجمو مربعات عدم قطعیتهای میتلف اسذت ،بررسذی و
نتایج من بذه همذراه ارزیذابیهذای عذدم قطعیذت مذدل در
0
پیوست مقالذهای اذه توسذط بذورلی و همکذاران ()5151
تدوین شده ،قابل دستیابی است .در ارزیابی عملکرد ،اعداد
حاصل از پیشبینیهای پایگاه ( GloSEMشکل  )5با سایر

1. Shared
Socio-economic
Pathway-Representative
Concentration Pathway
2. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC
3. Land Use Harmonization
4. Joint Research Centre
5. Monte Carlo Markov Chain
6. Error propagation
7. Land use and climate change impacts on global soil
)erosion by water (2015-2070

برموردهای جهانی فرسایش خاک نیا مقایسذه شذده اسذت
[ .]31همانطور اه در شکل  0مشاهده میشذود ،در ایذن
پایگاه تأثیر تغییر اقلیم در  3سذناریوی RCP4.5 ،RCP2.6
و  RCP8.5بر عامل فرسایندگی باران ( )Rدر مدل جهذانی
فرسایش خاک ،تأثیر احتمالی تغییر اذاربری اراضذی در 3
سذذذناریوی تلفیقذذذی  SSP2- RCP4.5 ،SSP1-RCP2.6و
 SSP5-RCP8.5بذذر عامذذل پوشذذش گیذذاهی مذذدل جهذذانی
فرسایش خاک ( )Cو تأثیر احتمالی اشاورزی حفاظتی بذر
عامل حفاظت خاک ( )Pارزیابی و مدلسازی شده و تذأثیر
تجمعی منها بر فرسایش توسط مدل جهانی فرسایش خاک
محاسبه شده است.
مشیصذات خ صذۀ سذناریوهای انتشذار گذاارش پذذنجم
هیئت بین الدول تغییر اقلیم اسذتفادهشذده در  GloSEMدر
جذذدول  5ارا ذذه شذذده اسذذت .درخذذور یذذادموری اسذذت چذذون
سناریوهای  RCP4.5و  RCP6نادیک به هذم هسذتند و هذر
دو متوسط محسوب میشوند ،یذک سذناریو یعنذی RCP4.5
اه همخوانی بیشذتری بذا سذناریوی اذاربری اراضذی SSP2
دارد ،در بانک اط عاتی پروژۀ  GloSEMانتیاب شده است.
سننناریوهای کنناربری اراضننی اسننتفادهشننده در پایگنناه
GloSEM؛  SSP2 ،SSP1و SSP5

در سناریوی  ،SSP1جهان با حفظ محیط زیسذت و بذدون
تیریب و ملودگی ،پیوسته به سمت یذک مسذیر پایذدار ،در
حرات است .استفاده از زمین بهشدت تنظذیم و قانونمنذد
م ذیشذذود ،ب ذرای مثذذال میذذاان جنگذذلزدایذذی در منذذاطق
گرمسیری بذهشذدت اذاهش مذییابذد .بذازده محصذول در
مناطق امدرممد و متوسط بهسرعت در حال افاایش اسذت

405
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شکل  .2نمودار جریانی فرایند مدلسازی در پایگاه ]30[ GloSEM

جدول  .2سناریوهای مختلف روند انتشار غلظتهای گوناگون گازهای گلخانهای [ 45و ]45
سناریو
RCP2.6
RCP4.5
RCP8.5

واداشت تابشی

غلظت دیاکسید کربن

حدااثر مقدار من  3وات بر متر مربج و
سر  ،ااهش مییابد
 1/2وات بر متر مربج و بعد از سال
 5011ثابت میماند
بیشتر از  8/2وات بر متر مربج در سال
5011

 ppm 191قبل از سال  5011و
سر ااهش مییابد
 ppm 621و بعد از سال  5011ثابت
میماند

ثابت و بدون
تغییر

 ppm 0301تا سال 5011

افاایشی

و منجر به توسعۀ سذریجتذر در اشذورهای بذا درممذد زیذاد
میشود .رژیمهای غذاایی سذالم بذا اذالری حیذوانی اذم و
ضایعات ام غالب خواهند شد .در یک اقتصاد باز و جهانی،
مواد غاایی در سطح بینالمللی تجذارت مذیشذود .در ایذن
سناریو ،همکاریهای بذینالمللذی بذرای اذاهش تغییذرات
اقلیمی از اوایل دوره مغاز میشود (پذ از سذال  )5151و
تمام متیندههای ناشی از استفاده از زمین بر اساس قیمذت
اربن در بیش انرژی قیمتگااری میشوند [.]28
در سناریوی  ،SSP2جهان مسیری را طی میانذد اذه
در من رونذذدهای اجتمذذاعی ،اقتصذذادی و فنذذاوری همذذان

روند

گروه مدلسازی

اوجی و ااهشی

IMAGE
GCAM
MESSAGE

الگوهای تارییی را دنبال میاننذد .تغییذر اذاربری زمذین
خیلی قانونمند نیست و جنگلزدایی در مناطق گرمسذیری
همچنذذذان ادامذذذه دارد .در سذذذناریوی  ،SSP2همکذذذاری
بینالمللی برای ااهش تغییرات اقلیمذی بذه دلیذل مرحلذۀ
انتقال به قیمت یکنواخت اربن تا سذال  5111بذه تذأخیر
میافتد .در این مرحلۀ انتقال ،انتشار از تولیدات اشذاورزی
در سطح انتشارات بیش انرژی قیمتگااری مذیشذود ،در
حالی اه جلوگیری از جنگلزدایی و درختااری تا قبل از
سال  5131تشویق و حمایت نمیشود [ .]28در سذناریوی
 ،SSP5جهان بذا هذدایت اقتصذادهای صذنعتی و نوظهذور،
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ایمان فااینذدهای بذه بازارهذای رقذابتی ،نذوموری و جوامذج
مشاراتی برای تولید سریج فناوری و توسعۀ سرمایۀ انسانی
به عنوان مسیر توسذعۀ پایذدار دارد .تغییذر اذاربری زمذین
قانونمنذذد و تحذذت انتذذرل نیسذذت ،یعنذذی جنگذذلزدایذذی
گرمسیری همچنان ادامه دارد ،اگرچه با گاشذت زمذان بذا
سرعت امتری رو به ااهش است [.]28
افاایش قابل توجه انتشار پذیشبینذیشذده در ترایذب
سذذناریوهای تغییذذر اذذاربری اراضذذی و مبوهذذوا در مینذذده

م ذیتوانذذد تذذأثیرات منف ذی گسذذتردهای در سذذطح جهذذانی،
منطقهای و اشور داشته باشد .محاسبات بیانگر ایذن اسذت
اذذه تشذذدید شذذرایط اقلیمذذی حتذذی در سذذناریوی SSP1-
 RCP2.6میتواند میانگین فرسذایش خذاک را بذه صذورت
جهانی تا  31درصد افذاایش دهذد [ .]31شذکل  3نمذودار
جریانی سناریوهای تلفیقی پیشبینیشدۀ تغییرات ااربری
اراضی و تغییرات اقلیمی را نشان میدهد.

شکل  .3نمودار جریانی سناریوهای تلفیقی پیشبینیشده تغییرات کاربری اراضی و تغییرات اقلیمی []31
 Aتا  Cنشاندهندۀ تغییرات در عامل ( Rبه درصد) ،تغییرات در سطح اراضی کشاورزی و جنگل و مرتع (به درصد) نسبت به سناریوی پایه و
میزان فرسایش بر حسب پتاگرم (015تن) در سال برای سناریوهای  )B( SSP2-RCP4.5 ،)A( SSP1-RCP2.6و  )C( SSP5-RCP8.5در مقیاس جهانی
است [ 30و .]45

نتایج و بحث
بررسی خطا و عدم قطعیت مدل

مطالعات بورلی و همکاران ( )5151نشذان مذیدهذد عذدم
قطعیت مکانی مدل در شکل  1به عنوان انحرا استاندارد
مقادیر شبیهسازیشدۀ  MCMCنشان داده شده است .این
نقشذذه نشذذاندهنذذدۀ توزیذذج جهذذانی فیذذایی واریذذان
تیمینزدهشذدۀ حاصذل از مذدل اسذت اذه بذرای بررسذی
خطای احتمالی در مناطق میتلف جهان استفاده میشذود.
همانطور اه مشاهده میشود ،بیش از  81درصد از سذطح
اشور در محدودۀ عدم قطعیت اذم تذا متوسذط (امتذر از
 1/115تذذا  )1/102قذذرار مذذیگیرنذذد و بیذذش زیذذادی از

حوضههای مبییا مناطق غربذی و شذمال غربذی اشذور بذه
دلیل تغییرپایری زیاد در متغیرهای باران و ااربری اراضی
عدم قطعیت بیشتری ( 1/102تا بیش از  )1/0دارند [.]31
در ادامۀ بررسیهای بورلی و همکاران ( ،)5151مقایسذۀ
متقابل نتایج  GloSEMبا مقادیر بهدستممده با ارزیابیهذای
منطقهای فرسایش خاک نیا انجام شد .انحذرا هذای جا ذی
(امتذذذر از  2درصددد) برموردهذذذای  GloSEMبذذذا منچذذذه در
مطالعات مستقل امیسیون اروپا و وزارت اشذاورزی ایذاتت
متحده ارا ه شذده اسذت ،اولذین شذواهد قابذل قبذول بذودن
تیمینهای مدل را ارا ه میدهد .همچنین ،نشذان مذیدهذد
این تیمینها تا سطح نادیک به ارزیابیهذای منطقذهای ،بذا

معماریان و اکبری :پیشبینی اثر ترکیبی تغییر اقلیم و کاربری اراضی بر فرسایش خاک در ایران با ...

وضذذو بیش ذتری ،قابذذل اعتمذذاد و معتبذذر هسذذتند [ .]31در
مقایسذذۀ پتانسذذیل غلظذذت رسذذوب بذذهدسذذتممذذده از پایگذذاه
 GloSEMبذذا غلظذذت رسذذوب  398ایسذذتگاه رسذذوبسذذنجی
منتیذذب در سرتاسذذر دنیذذا (شذذکل  )2مشذذاهده شذذد اذذه
برموردهای  GloSEMقادر به توجیذه  61درصذد از واریذان
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جهذذانی و  62درصذذد از واریذذان قذذارهای در غلظذذت رسذذوب
مشاهدهشده و بیش از  83درصذد بذرای سذه قذارۀ ممریکذای
شمالی ،مسیا و اروپا بود [ .]31مقایسههای میتلذف دیگذری
نیا توسط بورلی و همکاران ( ]31[ )5151انجام شده اسذت
اه همگی بر صحت نتایج  GloSEMتأاید دارند.

شکل  .0انحراف معیار ارزشهای شبیهسازیشده توسط الگوریتم مونت کارلو -مارکوف ( ،)MCMCمعرف میزان عدم قطعیت مدل []30

شکل  .4مقایسۀ نتایج غلظت رسوب بهدستآمده از  GloSEMبا غلظت رسوب مشاهدهشده در ایستگاههای منتخب رسوبسنجی در
سرتاسر دنیا []30

درخذذور یذذادموری اسذذت اذذه مقایسذذۀ نتذذایج پایگذذاه
 GloSEMبا مطالعات فرسایش خاک انجذامشذده در ایذران
موضو مهمی برای اعتبارسنجی دقیق مدل اسذت اذه بذه
یک اار گسذتردۀ تحقیقذاتی ،فراخذوان نتذایج مطالعذات و
جمجموری بانک اط عاتی از سرتاسر ایذران نیذاز دارد و بذه
عنوان یک اار پژوهشی مهم در مینده پیشنهاد میشود.

ارزیابی فرسایش خاک

نتایج بهدستممده نشان داد در سذناریوی پایذه (،)5102
بیشتر ین میاان شاخص فرسایندگی باران با رقم 0961/1
و ( 0121مگذذاژول میلذذیمتذذر بذذر هکتار*ساعت*سذذال)
به ترتیب مربوط بذه مبییذاهذای مبییذا تذالشذذ انالذی و
سفیدرودذذ هذراز اسذت .عذ وه بذر من ،وجذود تشذکی ت
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زمین شناسی حساس به فرسایش مانند سازند مغاجاری و
گچسذذاران [ ،] 38توپذذوگرافی بذذا شذذیب و ارتفذذا زیذذاد،
تغییرات ااربری همراه با دیماارهای وسیج در دامنههذای
پرشیب [ ،]11همراه با بارش های بذا شذدت نسذبتا زیذاد
توانسته است پتانسیل زیادی را در زمینۀ فرسایش خذاک
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و تولید رسوب در حوضۀ مبییا رودخانههای مرزی غذرب
اشور ایجاد اند .نتایج مطالعات نیذکاذامی و همکذاران
( )5103نیا به زیاد بودن فرسایندگی باران در ارتفاعات و
دامنههای غربی زاگرس به دلیل بارشهایی با شدت زیذاد
اشاره دارد [.]36

شکل  .5نقشههای الف) عامل فرسایندگی باران ب) فرسایش خاک در سناریوی پایه ( )2104محاسبهشده توسط پایگاه ]30[ GloSEM

همانطور اه در جدول  3مشذاهده مذیشذود ،حوضذۀ
مبییذذذا مذذذرزی غذذذرب بذذذا شذذذاخص  Rبرابذذذر بذذذا 385
( )Mj.mm/ha.h.yrدارای بیشترین میاان فرسذایش خذاک
( 0/6تذذن در هکتذذار در سذذال) بذذوده و بذذا شذذرایط مشذذابه
( )R~300حوضۀ مبییا جراحی و زهره پ از مبییذاهذای
مرزی غرب ،تالش–انالذی ( 6/6تذن در هکتذار در سذال) و
سفیدرود–هراز ( 3/9تن در هکتار در سال) رقم نسبتا زیاد
 3/8تن در هکتار در سال میانگین فرسایش خذاک را دارد.
مهمترین عامل در زیذاد بذودن میذاان فرسذایش خذاک در
مبییا تالش -مرداب انالی نیا عامل بارش است [ ،]10اذه
البته در ترایب با توپذوگرافی و مذدیریت اراضذی توانسذته
است پتانسیل رسوبزدایی زیادی ایجاد اند.
در برخی از منذابج ،میذانگین فرسذایش مبذی در اشذور
بسیار بیشتر از رقم بهدستممده در این مطالعه ارا ذه شذده
است اه دلیل من به این موضو برمیگردد اه مبنای ایذن
ممار بر اساس مطالعات موردی است اه در بیشتر موارد در
حوضههای مبییا درجۀ  1 ،3یا  2و با مساحت امتر از 21
هاار هکتار انجام شده است .حوضههای مبییا بذا مسذاحت
ام ،بیشتر اوهستانی هستند و توپوگرافی شدیدتری دارند

و در نتیجذذه ،میذذانگین فرسذذایش مبذذی در منهذذا بیشذذتر از
میانگین بهدستممده در حوضههای مبییذا درجذۀ  0یذا 5
بوده اه در ایذن مطالعذه از منهذا اسذتفاده شذده اسذت .در
حوضههای مبییا درجۀ  0یا  ،5سطو دارای شذیب اذم و
توپوگرافی مسطح ،فراوان هستند و بیشک میاان فرسایش
در منها بر میانگین فرسایش حوضۀ مبییا تأثیر میگذاارد و
در نتیجذه ،میذاان میذانگین ،امتذر از حوضذههذای مبییذا
اوهستانی با وسعت ام خواهد شد .برای اثبات ایذن ادعذا،
تعدادی از حوضههای مبییذا اوچذک بیشذتر بذا مسذاحت
امتر از  21هاار هکتذار (از حوضذههذای مبییذا درجذۀ )3
انتیذذاب شذذد و میذذانگین فرسذذایش در منهذذا بذذا اسذذتفاده از
دادههای سناریوی پایه  GloSEMمحاسبه شد .نتایج نشان
داد میانگین فرسایش در این حوضههذا حذدود  3/5تذن در
هکتار در سال است اه تقریبا دو برابر میانگین اشوری بذر
اسذذاس دادههذذای  GloSEMاسذذت و در برخذذی از ایذذن
حوضههای مبییا نیا تا  08تن در هکتار در سال محاسذبه
شد .ضمن اینکه در مطالعۀ حاضر در محاسبات بذا مقیذاس
اشوری ،الیۀ حوضههای خشک و فراخشک اشور نیذا در
نظر گرفته شده اه میاان فرسذایش مبذی در منهذا امتذر از

معماریان و اکبری :پیشبینی اثر ترکیبی تغییر اقلیم و کاربری اراضی بر فرسایش خاک در ایران با ...

حوضههای نیمهمرطذوب ،نیمذهخشذک و در برخذی مذوارد
امتر از حوضههای مبییا مرطوب اشور است .برای مثذال،
میانگین فرسایش مبی در حوضۀ مبریا بیابان لذوت و اذویر
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مراای ایران با وسعت  01میلیون هکتار ،بهترتیب  1/02و
 1/3تن در هکتار در سال به دست ممد .بیشک این عددها
موجب افت در میاان میانگین اشوری میشود.

جدول  .3میزان فرسایش خاک و عامل فرسایندگی باران بر اساس سناریوی پایه ( )2104در حوضههای آبخیز اصلی همراه با کاربریهای
غالب در هر آبخیز
حوضۀ آبخیز

مساحت
(کیلومترمربع)

فرسایش خاک (تن در
هکتار در سال)

فرسایندگی باران
(مگاژول میلیمتر بر هکتار
ساعت سال)

کاربری غالب

کد
کاربری

جراحی و زهره

11051

3/8

599/8

پوشش گیاهی دشت شور-ترههای شنی و اشاورزی مبی و جنگل
بلوط و ارس

0

تالشذ انالی
سفیدرودذ هراز
هرازذ قرهسو
قرهسوذ گرگان
ارومیه
سفیدرودذ قالاوزن
لوت
اویر مراای
اویرهای سیاهاوه و
زرین دق
هامونذ هیرمند
دریاچۀ نمک
قرهقوم
اترک
ابرقو و سیرجان
ساغند
دق پترگان و خوا
گاوخونی

6805
00021
08601
03290
20600
29085
501800
530188

6/6
3/9
0/3
0/1
5/3
0/0
0/5
1/6

0961/1
0121/1
222/0
306/0
091/5
525/0
08/1
01/0

جنگل راش و بلوط و پهنبرگ خاری و اشاورزی مبی

5

جنگل راش و بلوط و مراتج مرغوب و استری و اشاورزی مبی

3

دیماار و مراتج مرغوب استری و اشاورزی مبی
اشاورزی دیم و مبی و مراتج مرغوب و استری و اوهستانی

1
2

19851

1/8

26/3

اویر و مراتج اوهستانی

6

32608
93002
12218
50112
28381
20928
31582
15030

0/1
1/5
0/3
1/8
1/9
5/5
0/5
1/6

99/9
10/3
510/2
062/8
62/1
99/6
031/0
32/3

حله

50089

3/5

506/8

مند و ااریان و خنج
ال مهران
بندرعباس و سدیج
بلوچستان جنوبی
ارس

18589
63013
12901
21980
39153

0/1
0/3
0/8
5/0
3/6

حوضۀ مبییا

مساحت
(ایلومترمربج)

فرسایش خاک (تن در
هکتار در سال)

39368
66058
20950
05895

0/6
3/9
3/9
0/1

مرزی غرب
اارون بارگ
ارخه
هامون و جازموریان
طشت و بیتگان
مهارلو
هامون و مشکیل
میانگین اشور

مراتج اوهستانی و اشاورزی مبی

0

مراتج اوهستانی و اویر

8

مراتج اوهستانی و اویر و اشاورزی مبی
مراتج اوهستانی ،ترهماهوری و دشتی و پوشش گیاهی دشت
شور-ترههای شنی و اشاورزی مبی

9
01

26/9
06/9
502/3
مراتج اوهستانی ،ترهماهوری و میروطافکنهای و پوشش گیاهی
05
دشت شور-ترههای شنی
326/5
03
مراتج متوسط اوهستانی و مرغوب و استری
309/9
فرسایندگی باران
اد
ااربری غالب
(مگاژول میلیمتر بر هکتار
ااربری
ساعت سال)
01
مراتج مرغوب و استری و پوشش گیاهی دشتی و اشاورزی مبی
385/1
02
مراتج مرغوب و استری و جنگل بلوط و ارس و اشاورزی مبی
521/3
06
مراتج مرغوب و استری و اشاورزی مبی و دیم
355/5
00
مراتج و پوشش گیاهی دشت شور-ترههای ماسهای
80/5
مراتج اوهستانی ،ترهماهوری و میروط افکنهای

00

35020

0/6

038/2

مراتج و اشاورزی مبی

08

38936
0618092

5/1
0/00

98/8
065/1

مراتج و مناطق اویری
در تمام حوضههای مبییا اصلی اشور

09
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شکل  0نشان میدهد حوضههای مبییا تالشـ انالی و
مرزی غرب با ااربریهای غالب بهترتیذب «جنگذل راش و
بلوط و پهنبرگ خاری و اشاورزی مبی» و «مراتج مرغوب
و استری و پوشش گیاهی دشتی و اشاورزی مبی» خارج از
محدودۀ اطمینذان  99درصذد خذط رگرسذیون (بذین  Rو
فرسایش) قرار میگیرند .هرچند نتایج مطالعات نیکاذامی

و همکاران ( )5103و صادقی و حاباوی ( )5102این نتایج
را تأیید میانند [ 36و  ،]19اما در بیشهذای اوهسذتانی
و غربی ایران بارشهای و ام پراانده مانج از رشد پوشذش
گیاهی انبوه در سطح خاک میشذوند و بذارانهذای شذدید
خذذاکهذذای بذذدون پوشذذش را در معذذرض فرسذذایش قذذرار
میدهند [.]12

شکل  .5میزان فرسایش در برابر عامل فرسایندگی باران بر اساس سناریوی پایه ( )2104در حوضههای آبخیز اصلی کشور
(برچسب نقاط نشاندهندۀ کد کاربری مندرج در جدول  3است)

جدول  1بیذانگر من اسذت اذه در بیشذتر حوضذههذای
مبییا خشک داخلی و شرقی اشور مانند گاوخونی ،ابرقو و
سیرجان ،هامون و جازموریان ،لوت ،ساغند ،دق پترگذان و
خوا  ،هامون -هیرمند ،حتذی بذدون در نظذر گذرفتن اثذر
تغییر اقلیم ،روند تغییرات فرسایش خذاک بذین سذناریوی
پایذذه ( )5102بذذا سذذناریوهای  SSP2-RCP4.5و SSP5-
 RCP8.5به صذورت افاایشذی اسذت .امذا ایذن موضذو در
حوضههای مبییا مرطوب یا نیمهمرطذوب شذمالی و غربذی
اشور مانند ارس ،سفیدرودذ هراز ،هرازذ قرهسو ،قذرهسذوذذ
گرگان ،اترک ،مرزی غرب ،ارخه ،اذارون بذارگ و ارومیذه
روند ااهشی دارد .در منذاطق مرطذوب بذا افذاایش سذطح
اراضی اشاورزی به دلیذل در نظذر نگذرفتن تذأثیر افذاایش
شدت بارشهذا در نتیجذۀ تغییذر اقلذیم (در ایذن شذکل از

مدلسازی اه تأثیر فقط تغییذر اذاربری دیذده مذیشذود)
بیشک با افاایش عملکرد و سطح تذاج پوشذش گیذاهی بذا
مقدار ااهشی فرسذایش در سذناریوهای  SSP2-RCP4.5و
 SSP5-RCP8.5مواجه خواهیم بود .ضمن اینکذه مذدیریت
اراضی مرتعی تا حدودی میاان فرسایش خذاک در اراضذی
اشذاورزی را جبذران مذیانذد [ .]31امذا ایذن موضذذو در
مناطق خشک مراای و شرق اشور معکوس است ،چرااذه
خاک توان و ظرفیت افذاایش سذطح اراضذی اشذاورزی را
ندارد و فشار بیش از حدی بر منابج زمین وارد میشود اذه
خود باعث افاایش میاان فرسایش مبی خواهد شد .البتذه از
تأثیر چرای مفرط دام و فشذار بذیش از حذد دام بذر منذابج
جنگلی و مرتعی در این مناطق تحت سذناریوهای  SSP2و
 SSP5نمیتوان غافل بود [ 12و .]28
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جدول  .0میزان فرسایش در حوضههای آبخیز کشور تحت سناریوهای فقط تغییر کاربری اراضی پیشبینیشده برای سال  2151و مقایسۀ
آنها با سناریوی پایه ()2104
حوضههای آبخیز
ارس
تالش انالی
سفیدرودذ قالاوزن
سفیدرودـ هراز
هرازـ قرهسو
قرهسوذ گرگان
اترک
مرزی غرب
ارخه
اارون بارگ
جراحی و زهره
حله
مند و ااریان و خنج
ال مهران
بندرعباس و سدیج
بلوچستان جنوبی
ارومیه
دریاچۀ نمک
گاوخونی
حوضههای مبییا
طشت و بیتگان مهارلو
ابرقو و سیرجان
هامون و جازموریان
لوت
اویر مراای
اویرهای سیاهاوه زرین دق
ساغند
دق پترگان و خوا
هامون هیرمند
هامون و مشکیل
قرهقوم

سناریو
2015

SSP-RCP2.6

SSP-RCP4.5

SSP-RCP8.5

3/29
6/20
0/01
3/86
0/33
0/15
1/80
0/60
3/80
3/88
3/02
3/09
0/11
0/30
0/09
5/19
5/33
1/53
1/22

3/16
0/25
0/81
1/11
0/31
0/10
1/85
0/10
3/06
3/88
3/01
3/00
1/90
0/31
0/09
5/19
5/35
1/53
1/22

3/60
6/38
0/68
3/82
0/59
1/86
1/09
6/18
3/03
3/01
3/01
3/02
0/11
0/30
0/82
5/11
0/90
1/53
1/22

3/01
6/01
0/60
3/20
0/01
1/05
1/01
6/10
3/13
3/28
3/21
3/18
1/98
0/35
0/09
5/19
0/80
1/53
1/22

2015

SSP-RCP2.6

SSP-RCP4.5

SSP-RCP8.5

0/62
1/86
0/11
0/52
1/29
1/80
5/00
0/50
0/32
5/30
0/59

0/63
1/86
0/11
0/52
1/61
1/80
5/00
0/50
0/32
5/38
0/31

0/65
1/86
0/11
0/52
1/29
1/80
5/00
0/50
0/32
5/15
0/58

0/61
1/80
0/12
0/52
1/29
1/85
5/51
0/55
0/36
5/30
0/56

سناریو

نتایج بهدستممده نشان داد تغییذر اذاربری اراضذی در
بیشهای شمالی اشور به دلیل تأثیر بر ااهش مذادۀ ملذی
خاک ،ذخیرۀ اربن خاک ،ایفیت و امیت خاک ،ظرفیذت
تبادلی و همچنین ،تغییذر برخذی ویژگذیهذای فیایکذی و
شیمیایی خاک به همراه قدرت فرسذایندگی بذاران ،باعذث
فرسایش خاک در این مناطق شده است [21ذ  .]25امذا در
بیشهای غربی و جنوبی اشور ،عذ وه بذر تغییذر اذاربری
اراضی مرتعی و جنگلذی بذه اشذاورزی دیذم و مبذی [،]23
تعداد دام مازاد بر ظرفیذت مراتذج نیذا فرسذایش خذاک را
تشدید ارده است [.]21
همانطذور اذه در شذکل  8و جذدول  2نیذا مشذاهده

میشود ،با در نظر گرفتن اثر ترایبی تغییر ااربری اراضذی
و اقلیم ،روند تغییرات فرسایش خاک بذین سذناریوی پایذه
( )5102با سناریوهای  SSP2-RCP4.5 ،SSP1-RCP2.6و
 SSP5-RCP8.5در تمامی حوضههای مبییا بهجذا مبییذا
ارس به صورت افاایشی است .در مبییا ارس همانطور اه
در نقشههای جهانی  Rنیا دیده میشود ،میاان شاخص R
در سناریوی  RCP2.6نسبت بذه سذناریوی پایذه بذهشذدت
ااهش مییابد و بنابراین ،با توجه به تأثیر معنادار شذاخص
فرسایندگی باران بر میاان فرسایش خاک ،میاان فرسایش
نیا ااهش معناداری را نشان میدهد [.]31
نتایج مدلسازی ثابت میاند اه تغییرات اقلیمی عامذل
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اصلی تغییر در فرسایش خاک اسذت .شذبیهسذازی ترایبذی
ااربری زمذین و اقلذیم افذاایش قابذل تذوجهی در میذانگین
جهانی فرسایش خاک ،در مجمو  +31درصد (در سذناریوی
 +20 ،)SSP1-RCP2.6درصذذذذذد (در سذذذذذناریوی SSP2-
 ،)RCP4.5و  +66درصذذذد (در سذذذناریوی ،)SSP5-RCP8.5
نشان میدهد [ .]31مقایسۀ چند سذناریو (شذکل  )5نشذان
میدهد اگرچه تغییرات مینذدۀ اسذتفاده از زمذین مذیتوانذد
بهویژه از طریق گسترش یا ااهش سذطح اراضذی زراعذی بذر
روند فرسایش جهانی خاک تأثیر بگاارد ،اما اقلیم جهانی اذه
بالقوه به سمت چرخههذای هیذدرولوژیکی شذدیدتر حراذت
میاند ،به عنوان یک عامل اصلی افاایش فرسایش خاک در
مینده عمل خواهد ارد [ .]31اما در عذرضهذای جغرافیذایی
معتدل و مناطقی مانند خاورمیانه ع وه بذر اقلذیم ،مذدیریت
زمین و نقش سیاستگااران محیط زیست نیا بسیار مهذم و
تأثیرگاار بر میاان فرسایش خاک است.
شکل  9نشذان داد مسذیبپذایری حوضذههذای مبییذا
مراای ،جنوبی و شرق اشور از تغییرات ترایبذی اذاربری
اراضذذی و اقلذذیم بیشذذتر از سذذایر مبییذذاهاسذذت [ .]15در
سذذذناریوی  ،SSP1-RCP2.6بیشذذذترین ( 909درصذذذد) و
امترین (1/2درصد) میاان افاایش میاان فرسایش نسذبت
بذذه سذذناریوی پایذذه ب ذهترتیذذب در حوضذذۀ مبییذذا هذذامون-
جازموریان و دریاچۀ ارومیه دیذده مذیشذود .در سذناریوی
 ،SSP2-RCP4.5نیا بیشترین ( 0011درصذد) و امتذرین
( 0درصذذد) میذذاان افذذاایش میذذاان فرس ذایش نسذذبت بذذه
سناریوی پایه بهترتیب در حوضۀ مبییا هامونـ جازموریان
و سفیدرودـ هراز مشذاهده مذیشذود .در سذناریوی SSP5-

 ،RCP8.5نیذذا بیشذذترین ( 0385درصذذد) و امتذذرین (50
درصد میاان افاایش میاان فرسایش نسذبت بذه سذناریوی
پایه بهترتیب در حوضۀ مبییا هامونـ جازموریان و حله به
دست ممد .به این ترتیب حوضۀ مبییا هامونـ جازموریذان
بیشذذترین تغییذذرات و تأثیرپذذایری را نسذذبت بذذه تغییذذرات
ااربری و اقلیم از خود نشان مذیدهذد .همذانطذور اذه در
شکل  01نیا دیده میشود ،این مبییا بهشدت تحت تذأثیر
تغییرات اقلیمی و به تبج من ،افاایش شاخص فرسذایندگی
باران بوده اه همراه شذدن ایذن عامذل بذا پوشذش گیذاهی
ضعیف (مراتج و پوشذش گیذاهی دشذت شذورــ ترذههذای
ماسهای) بر تشدید فرسایش مبی افاوده است .توضیح اینکه
این نتایج در مطالعات صادقی و حاباوی ( )5102بذا اشذاره
به اینکه توزیج فیایی فرسایندگی ساتنۀ بذاران در منذاطق
شمالی روند ااهشی و به سمت مناطق جنوبی اشور رونذد
افاایشی داشته ،انطباق دارد [ .]19حوضۀ مبییذا هذامونــ
جازموریذذان دارای اقلذذیم بیابذذانی و رژیذذم بارنذذدگی من
مدیترانهای با بارش غالب زمستانی است اه به علت ضعیف
بودن پوشش گیاهی ،بارندگیهای رگبذاری در ایذن مبییذا
منجر به ایجاد سی ب و فرسذایش شذدید خذاک مذیشذود
[ .]12نتایج مطالعات انجامشده در سایر مناطق اشور نیذا
به اثر فرسایندگی باران و فرسایشپایری خذاک بذه دلیذل
برخی فعالیتهای انسانی همچون تغییذر اذاربری اراضذی،
شذذیم در جهذذت شذذیب ،چذذرای مفذذرط دام اشذذاره دارد،
بهگونهای اه میانگین فرسایش خاک در دیمزارهذا  0برابذر
مراتج ،مرتج با چرای شدید به قرق ،حدود  2/5برابذر بذوده
است [ 36و .]12

شکل  .8نقشه های میزان فرسایش خاک تحت سناریوهای مختلف تغییر ترکیبی کاربری و اقلیم (میانگین  00مدل) ،پیشبینیشده برای
سال 2151
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جدول  .4میزان فرسایش در حوضههای آبخیز کشور تحت سناریوهای ترکیبی تغییر کاربری و تغییر اقلیم (میانگین  00مدل)
پیشبینیشده برای سال  2151و مقایسۀ آنها با سناریوی پایه ()2104
حوضههای آبخیز
ارس
تالش انالی
سفیدرودذ قالاوزن
سفیدرودـ هراز
هرازـ قرهسو
قرهسوذ گرگان
اترک
مرزی غرب
ارخه
اارون بارگ
جراحی و زهره
حله
مند و ااریان و خنج
ال مهران
بندرعباس و سدیج
بلوچستان جنوبی
ارومیه
دریاچۀ نمک
گاوخونی
طشت و بیتگان مهارلو
حوضههای مبییا
ابرقو و سیرجان
هامون و جازموریان
لوت
اویر مراای
اویرهای سیاهاوه زرین دق
ساغند
دق پترگان و خوا
هامون هیرمند
هامون و مشکیل
قرهقوم

سناریو
2015

SSP-RCP2.6

SSP-RCP4.5

SSP-RCP8.5

3/29
6/20
0/01
3/86
0/33
0/15
1/80
0/60
3/80
3/88
3/02
3/09
0/11
0/30
0/09
5/19
5/33
1/53
1/22
0/62

5/16
8/16
5/19
1/51
5/59
0/21
0/60
05/23
2/20
6/61
2/65
3/20
6/00
6/61
5/21
3/23
5/32
0/38
5/18
5/00

5/90
0/39
5/56
1/05
5/60
0/31
0/00
01/16
1/15
6/28
2/00
3/91
1/06
6/06
3/00
1/60
5/62
0/80
5/91
3/01

3/35
8/00
3/15
1/85
3/18
0/26
5/56
05/01
2/30
0/01
2/96
3/80
2/19
8/10
1/13
2/56
3/80
5/22
3/91
1/00

2015

SSP-RCP2.6

SSP-RCP4.5

SSP-RCP8.5

0/86
0/11
0/52
1/29
1/80
5/00
0/50
0/32
5/30
0/59

3/51
01/61
0/08
5/39
1/80
0/21
5/01
8/11
02/15
0/08

3/29
05/96
9/96
3/31
6/85
0/82
3/00
05/12
50/21
0/83

2/16
12/16
03/13
1/68
9/10
00/63
2/58
06/86
56/30
5/38

سناریو

شکل  .5تغییرات میزان فرسایش خاک (بر حسب درصد) در سناریوهای الف) SSP1-RCP2.6؛ ب) SSP2-RCP4.5؛ ج) SSP5-RCP8.5

نسبت به سناریوی پایه در حوضههای آبخیز اصلی کشور
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شکل  .01نقشه جهانی میزان تغییرات  Rدر سال ( 2151در سناریوی  )RCP2.6نسبت به سال 2104

همانطور اذه در نمودارهذای جعبذهای شذکل  00دیذده
میشود ،دامنذۀ تغییذرات فرسذایش خذاک در سذناریوی پایذۀ
 5102از سذایر سذناریوها امتذر اسذت .شذاخصهذای ممذاری
امینه ،میانگین و بیشینه روند افاایشی را از سناریوی پایذه تذا
سناریوی  SSP5-RCP8.5دنبال میانند .اما بیشذترین شذیب

تغییرات متعلق به سنجۀ بیشذینۀ فرسذایش خذاک اسذت اذه
روند معنادار بهشدت افاایشی ( 521درصد نسذبت بذه )5102
را نشان میدهد .این موضو ثابت میاند اذه تغییذر ترایبذی
اقلیم و اذاربری اراضذی بیشذترین تذأثیر را بذر مقذادیر حذدی
پدیدههایی مانند سی ب و فرسایش خاک دارند [.]15

شکل  .00نمودارهای جعبهای میزان فرسایش خاک در حوضههای آبخیز کشور تحت سناریوهای ترکیبی تغییر کاربری و تغییر اقلیم
(میانگین  00مدل) پیشبینیشده برای سال  2151و مقایسۀ آنها با سناریوی پایه ()2104

شکل  05اه بر اساس نتایج حاصل از  01مدل گردش
عمذذومی منذذدرج در جذذدول  2و تحذذت سذذناریوی SSP1-
 RCP2.6به دست ممده نشاندهندۀ این است اه بیشترین
میاان تغییذرات فرسذایش خذاک ناشذی از مذدلسذازی در
حوضههذای مبییذا رودخانذههذای مذرزی غذرب ،هذامون-

مشکیل ،جراحی و زهره و هامون -هیرمند دیده مذیشذود.
بیشذک افذاایش دامنذۀ تغییذرات مذدلهذا نشذان از عذدم
قطعیت بیشتر مدلسذازی فرسذایش در ایذن حوضذههذای
مبییا است .دتیل من میتواند در پیچیذدگی و تنذو زیذاد
(توپوگرافی ،اقلیم و پوشش گیاهی) این مبییاهذا ،دخالذت

معماریان و اکبری :پیشبینی اثر ترکیبی تغییر اقلیم و کاربری اراضی بر فرسایش خاک در ایران با ...

زیاد انسان در تغییذر اذاربریهذا و برداشذت منذابج (عذدم
قطعیت بیشتر در شاخص  ،]11[ )Cو تحذت تذأثیر بذودن
این مبییاها از جریذانهذای مسذتقیم و نوسذانی مونسذون
اسذذتوایی در جنذذوب و مدیترانذذهای و حذذارهای و قطبذذی در
غرب و شمال غرب (عذدم قطعیذت بیشذتر در شذاخص )R
باشد [ 15و  .]13در حوضههای مبییای مثذل حلذه و اذل
مهران ارزش بیشینه با چارک چهارم فاصذلۀ زیذادی دارد و
میانگین بر میانذه انطبذاق نذدارد اذه خذود ناشذی از عذدم

425

قطعیت بیشتر مدل در فرایند مدلسازی این مبییاهاسذت
[ 22و  .]20امترین ضریب تغییرات و عدم قطعیت حاصل
از مدلسازی با  01مدل گذردش عمذومی در حوضذههذای
مبییا قرهقوم ،اترک ،قرهسو -گرگان ،هراز -قرهسذو ،و ارس
دیده میشود اه همگی در نوار شمالی اشذور قذرار دارنذد.
بارش در این مبییاها بیشتر تحت تأثیر جریانهای قطبذی
سیبری اسذت اذه سذرد و خشذک اسذت و دامنذۀ نوسذان
امتری دارد [.]11

شکل  .02نمودارهای جعبهای میزان فرسایش در حوضه های آبخیز کشور تحت سناریوی ترکیبی تغییر کاربری و تغییر اقلیم الفSSP-( -

 )RCP2.6ب )SSP-RCP4.5( -و ج )SSP-RCP8.5( -پیشبینیشده توسط  00مدل گردش عمومی جو برای سال 2151

مدلسذازی بذر اسذاس سذناریوی  SSP2-RCP4.5نیذا
(شکل  )05منجر به واگرایی بیشتری در نتایج مدلها شده
و در نتیجه ،با عدم قطعیت بیشتری در بیشتر حوضههذای
مبییا بهجا قرهقوم ،دق پترگذان و خذوا  ،اذویر مراذای،
ابرقو و سیرجان ،دریاچۀ نمک ،اتذرک ،قذرهسوذذ گرگذان و
هرازذ قرهسو مواجه خواهیم شد .منچه مشیص است ،عذدم
قطعیت و واگرایی بین مدلها در این سناریو در حوضههای
مبییذذا خشذذک مراذذای بذذدلیل تنذذو و پیچیذذدگی امتذذر،

پایینتر از سایر مبییاهاست .با بررسی نمودارهای جعبهای
حاصل از نتایج مدلسازی تحت سذناریوی SSP5-RCP8.5
مشیص میشود (شکل  )05اه واگرایی نتذایج مذدلهذای
چهاردهگانه بیشتر شده و بیشک عدم قطعیت نتایج بیشتر
خواهد شد .البته باز هم حوضذههذای مبییذا قذرهقذوم ،دق
پترگان خوا  ،اتذرک و قذرهسوذذ گرگذان امتذرین میذاان
ضریب تغییرات را نشان میدهند.
نتایج حاصل از شکل  03نیا مبین این نکته اسذت اذه
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از سذذذناریوی  SSP1-RCP2.6بسذذذمت  SSP2-RCP4.5و
 SSP5-RCP8.5واگرایی نتایج مدلهای چهاردهگانه بیشتر
شذذده ،بذذه طذذوری اذذه در سذذناریوهای  SSP2-RCP4.5و
 SSP5-RCP8.5مذذذدل گذذذردش عمذذذومی GFDL-CM3
معناداری با سایر مدلها پیدا میاند .البتذه مذدل
اخت
گذذردش عمذذومی  GFDL-CM3در مطالعذذات ارزیذذابی اثذذر

تغییر اقلیم در نقاط میتلف ایران استفاده شده و نتایج من
نیا در برخی پژوهشهذا رضذایتبیذش [ ،]10و در بعیذی
دیگر نامطلوب [ ]18بوده است .بنابراین ،ارزیذابی عملکذرد
تکتک این مدلها در حوضههای مبریا نیازمند داشتن ممار
مشاهدهای و مقایسۀ نتایج بهدستممده با این ممار است اه
خود موضوعی برای پژوهشهای ااربردی مینده خواهد بود.

شکل  .03میزان فرسایش خاک تحت سناریوی ترکیبی تغییر کاربری و تغییر اقلیم الف ،)SSP-RCP2.6( -ب )SSP-RCP4.5(-و ج-
( )SSP-RCP8.5پیشبینیشده توسط  00مدل گردش عمومی جو برای سال  2151در حوضههای آبخیز کشور
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نتیجهگیری
با در نظر گرفتن اثر ترایبی تغییر اذاربری و اقلذیم ،رونذد
تغییرات فرسایش خذاک بذین سذناریوی پایذه ( )5102بذا
سذذذذذناریوهای  SSP2-RCP4.5 ،SSP1-RCP2.6و SSP5-
 RCP8.5در تمامی حوضههای مبییا بهجا حوضذۀ مبییذا
ارس به صورت افاایشی است .نتایج مدلسذازی نیذا ثابذت
میاند اه تغییرات اقلیمی عامل اصلی تغییر در فرسذایش
خاک است .مطالعات نشان داد مسیبپذایری حوضذههذای
مبییا مراای ،جنوبی و شرق اشذور از تغییذرات ترایبذی
ااربری اراضی و تغییر اقلیم بیشتر از سایر مبییاهاست .به
طوری اذه در الیذۀ سذناریوها ،بیشذترین ( 909تذا 0385
درصد) میاان افاایش فرسایش نسبت به سناریوی پایذه در
حوضۀ مبییا هامون -جازموریان به دست ممد .شاخصهای
ممذذاری امینذذه ،میذذانگین و بیشذذینۀ رونذذد افاایشذذی را از
سناریوی پایه تا سناریوی  SSP5-RCP8.5دنبال میاننذد.
اما بیشذترین شذیب تغییذرات متعلذق بذه سذنجۀ بیشذینۀ
فرسایش خاک است اه رونذد معنذادار بذهشذدت افاایشذی
( 521درصذذد نسذذبت بذذه  )5102را نشذذان مذذیدهذذد .ایذذن
موضو ثابت میاند اذه تغییذر ترایبذی اقلذیم و اذاربری
اراضی بیشترین تأثیر را بر مقادیر حدی پدیدههذایی ماننذد
سی ب و فرسایش خاک دارد .بر اساس نتایج حاصل از 01
مدل گردش عمومی بیشذترین میذاان تغییذرات فرسذایش
خاک ناشی از مدلسازی در حوضههای مبییا رودخانههای
مرزی غرب ،هامونـ مشکیل ،جراحذی و زهذره و هذامونــ
هیرمند دیده میشذود .امتذرین ضذریب تغییذرات و عذدم
قطعیت حاصل از مدلسازی با  01مدل گردش عمومی در
مبییاهای قره قوم ،اترک ،قرهسو -گرگان ،هراز -قرهسذو ،و
ارس دیده میشود اه همگی در نذوار شذمالی اشذور قذرار
دارند.
محاسبات بیانگر این است اه تشذدید شذرایط اقلیمذی
حتذذی در سذذناریوی  SSP1-RCP2.6مذذیتوانذذد میذذانگین
فرسایش خاک را به صورت جهانی تذا  31درصذد افذاایش
دهد .همانطور اه یافتههای این تحقیق نیا نشان میدهد،
افاایش ناشی از تغییرات اقلیم در فرسایش خاک ،همراه بذا
تیریذذذب سذذذرزمین و از دسذذذت دادن خذذذدمات اصذذذلی
بومسازگان ،تهدیدی جذدی بذرای دسذتیابی بذه مجموعذۀ
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بارگی از اهدا تعریفشده در برنامذۀ توسذعۀ پایذدار ملذل
متحد 0است .این امر بهویژه برای دستیابی به:
 .0جهانی عاری از تیریب زمذین تذا سذال ( 5131هذد
)02؛
 .5حفظ ایفیت خاک برای دستیابی به امنیت غذاایی
(هد )5؛
 .3اطمینان از در دسترس بودن و مدیریت پایدار منابج
مب (هد )6؛
 .1پایان دادن به فقر (هد اول)؛
 .2ااهش نابرابری (هد )01؛
 .6اقدام برای مقابله با گرم شدن ارۀ زمین (هد )03
صادق است.
نتایج این تحقیق نشان میدهد در روند میندۀ تغییرات
اقلیم و ااربری اراضی تا سذال  ،5101حوضذههذای مبییذا
هامونـ جازموریان ،هامونـ هیرمنذد ،اویرهذای سذیاهاذوه
زرین دق ،دریاچۀ نمک ،لذوت ،اذویر مراذای ،و گذاوخونی
بیشترین مسیبپایری را ناشی از فرسایش خذاک خواهنذد
داشت .بیشک با ااهش امنیت غاایی و زیسذتپذایری در
این مبییاها اه هماانون نیذا بذا اذاهش شذدید منذابج در
دسترس مواجهاند ،روند مهذاجرتهذای ااولوژیذک تشذدید
شده و فشار میاعفی بر حوزههای مبییا غرب ،شمال غرب
و شمال اشور وارد میشود اه در نهایت ،منجر به تیریذب
بیشتر سرزمین ایران خواهد شد.
مقایسۀ نتایج حاصل از پایگذاه  GloSEMدر سذناریوی
پایه ( )5102با نتذایج مشذاهدهای حاصذل از اجذرای مذدل
جهذذانی فرسذذایش در مقیذذاس حوضذذۀ مبییذذا اذذه توسذذط
محققان در سراسر اشور انجام شده است ،دریچۀ پژوهشی
مطلذذوبی را نیذذا بذذرای تحقیقذذات مینذذده بذذاز اذذرده و بذذه
اعتبارسذذنجی بیشذذتر ایذذن پایگذذاه در سذذطح اشذذور امذذک
میاند.
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