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چکیده
مدلسازی میتواند نوعی رویکرد کمی و سازگاری در برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب تحت دامنۀ وسیعی از شررای را
فراهم کند .در این مطالعه بهمنظور شناسایی توزیع مکانی خطر فرسایش خاک و تولید رسروب در حوضرۀ آبخیرز ترا ر رو
یکپارچهسازی معادلۀ جهانی هدررفت خاک اصالحشده ،سامانۀ اطالعات جغرافیایی و فن سنجش از دور برهکرار گرفتره شرد.
عوامل فرسایندگی باران ،فرسایشپذیری خاک ،طول و درجۀ شیب و پوشش گیاهی بهمنظور تهیۀ نقشۀ نهایی بهدسرتآمرده از
 RUSLEمحاسبه شدند .مقدار هدررفت خاک برای کل حوضه از  0تا  92/01تن در هکتار در سال محاسبه شد و طبقرهبنردی
مناطق فرسایشی نشان داد طبقۀ فرسایشی کم ،متوس  ،زیاد و خیلی زیاد بهترتیرب  21/13 ،27/62 ،33/12و  18/13درصرد از
کل حوضۀ آبخیز را پوشش میدهند .نتایج رگرسیون خطی نیز در این پژوهش نشان داد در بین عوامرل مردل  RUSLEعامرل
طول و درجۀ شیب با مقدار  0/93بیشترین همبستگی را با نقشۀ هدررفت خاک دارند .همچنین زیرحوضۀ  SW3برا  5/58ترن
در هکتار در سال و زیرحوضۀ  SW4با 19/59درصد تولید رسوب بهترتیب بیشترین خطر فرسایش و کمترین تولید رسوب را
بین زیرحوضهها داشتند .با توجه به اینکه مقادیر بیشترین و میانگین هدررفت خاک ویژه در حوضۀ بررسریشرده عردد بسریار
زیادی بهدست آمدهاند و از طرف دیگر همبستگی بین عامل  LSو هدررفت خاک بسیار قوی است ،بنرابراین مریتروان نتیجره
گرفت که خطا در اندازهگیری عامل  LSرخ داده است.
کلیدواژگان :حوضۀ آبخیز تا ر ،سامانۀ اطالعات جغرافیایی ،سنجش از دور ،مدلهای تجربی.

* نویسنده مسئول

Email: a.kavian@sanru.ac.ir
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مقدمه
امروزه فرسایش خاک یکی از دالیل مهم تخریب اراضی و یک
خطر زیستمحیطی مهم در سراسر جهان به خصهو بهرا
کشورها درحال توسع تلقی میشهود ] .[1شهاا فرسهایش
خاک ب علت تغییرات زیسهتمحیطهی ناشهی از دخالهتهها
انسههانی در مقیهها جهههانی بهه دلیههل افههیایش فراینههدها
ژئومورفولوژیکی ب افیایش جریان رسو در بسهیار از نقها
جهان منجر شده است ] .[2از مدتها پیش تأثیرات نهامطلو
فرسایش خاک ازجمل کاهش حاصهلخیهی خهاک کهاهش
کیفیهههت آ تغییهههر در سیسهههامهههها هیهههدرولوژیکی و
آلودگیها محیط زیسهای به عنهوان مشهکلی جهد بهرا
پایدار بشر شناخا شده است ] .[3عالوه بهر ایه فرسهایش
خاک ب دلیل خسارتهها درونمنطقه ا و بهرونمنطقه ا
پایدار اقاصاد اجاماعی سیاسی و زیسهتمحیطهی را به
خطر میاندازد ] .[4از آنجا ک در بسیار از کشورها فرسهایش
خاک و تخریب اراضی مشکالت عمدها را ایجاد کرده اسهت
تالشها شایان توجهی در توسعۀ مدلها فرسهایش خهاک
صرف شده است .مدلساز مؤثر میتواند اطالعات مناسبی از
وضعیت فرسایش فعلهی و گهرایش آن و نیهی امکهان تجییه و
تحلیل سناریوها مخالف مدیریای و حفاظای را فهراهم آورد
] .[5مدلها مبانی بر فراینهد و مهدلهها تجربهی دو ابهیار
اصلی موجهود بهرا پهیشبینهی فرسهایش خهاک اسهت ].[6
2
1
مدلها بسیار نیی ماننهد مهدل CREAMS [7] WEEP
] [9] 3EuroSEM [8و  [10] 4SWATبا درجهۀ پیچیهدگی و
شرایط مافاوت محیطهی توسهع یافاه اسهت .مشهکل اصهلی
مدلها مبانی بهر فراینهد نیازمنهد به تعهداد پارامارهها
ورود بسیار زیاد و کمبود داده برا مقایسۀ مقهدار فرسهایش
و رسههو شههبی سههاز شههده بهها مقههدار واقعههی در مرحلههۀ
اعابارسنجی است ] .[11از ای رو مدلها تجربی پیشبینهی
فرسایش خاک همچنان تأثیر مهمی در برنام ریهی حفاظهت
خههاک دارنههد ] .[12بههرا کمههیسههاز تولیههد رسههو در
حوض ها آبخیی روشها ژئومرفولهوژیکی توسهع یافاه که
یکی از ای مدلها پرکاربرد مدل معادلهۀ جههانی ههدررفت
خاک اصالحشده 5است ] 13و  RUSLE .[14یک مدل مهؤثر
from

1. Water Erosion Prediction Project
2.
Chemicals,
Runoff,
and
Erosion
AgriculturalManagement Systems
3. European Soil Erosion Model
4. Soil and Water Assessment Tool
)5. Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE

توانا و ساده است ک توانهایی پهیشبینهی ههدررفت خهاک در
مقیا سلول ب سلول را دارد و زمانی بسیار مؤثرتر اسهت که
بهرا بهرآورد فرسهایش خهاک اسهافاده شهود ] .[15پانهد و
همکارانش ] [16در هندوساان برا شناسایی مناطق بحرانهی
فرسایش خاک در حوض هها کوکهک کشهاورز از USLE
سامانۀ اطالعات جغرافیایی و سهنجش از دور اسهافاده کردنهد.
ناایج پژوهش آنها نشان داد در مناطق مخالف اخاالف رسو
برآورد مدل نسبت ب مقهادیر مشهاهدها از  1/37تها 13/8
درصد ماغیر بوده اسهت .کهولی و همکهارانش ] [17در جییهرۀ
کریت در شمال غر کهی از مهدل  RUSLEدر کهارکهو
سامانۀ اطالعات جغرافیایی و بها به کهارگیر سهنجش از دور
ب منظور برآورد فرسایش خاک اسافاده کردند .ناهایج پهژوهش
آنها نشان داد فرسایش خاک برآورد  RUSLEدر منطقۀ مهد
نظر با ناایج ب دستآمده در حوض ها مدیاران با ویژگیها
مشاب مطابقت دارد .یوشینو و کفهی ] [18به منظهور ارزیهابی
خسارتها درونمنطق ا و برونمنطق ا فرسهایش خهاک
بر تولیدات کشاورز با اسافاده از مهدل  RUSLEدر محهیط
7
سیسام اطالعات جغرافیهایی (6 (GISو سهنجش از دور ()RS
و محاسههبۀ خسههارت اقاصههاد فرسههایش خههاک بهها یههک
برنام نویسی ریاضی نشان دادند ک فرسایش آبهی در مجمهو
سبب کاهش درآمد در حوضۀ آبخیی میشود .پ و همکارانش
] [19با اسافاده از مدل  RUSLEو  GISدر شمال پک نقشۀ
خطر فرسایش با پنج طبقۀ خیلیکم کهم ماوسهط شهدید و
خیلیشدید را تهیه کردنهد .آنهها بیشهاری عهد قطعیهت را
ب ترتیب بهرا پارامارهها  K Rو  Cشناسهایی کردنهد و در
نهایت برا کهاهش عهد قطعیهت در ناهایج مهدل RUSLE
اسههافاده از مههدلههها رونههدیا رسههو را پیشههنهاد کردنههد.
پراسههناکیومر 8و همکههارانش ] [20خطههر فرسههایش خههاک در
زیرحوضۀ آبخیی کوکک کوهساانی کراال در کشور هندوسهاان
بها اسههافاده از مهدل  RUSLEو سههامانۀ اطالعهات جغرافیههایی
برآورد کردند و ب ای نایجه رسهیدند که بهرآورد فرسهایش
خاک با روش  RUSLEو سامانۀ اطالعهات جغرافیهایی مبانهی
بر سنجش از دور اگر با بررسی نمون ها میدانی همراه شهود
میتواند سبب افیایش توانهایی و دقهت ناهایج شهود .فرههان و
همکهههارانش ] [21فرسهههایش خهههاک را در حوضهههۀ آبخیهههی

6. Geographic information system
7. Remote sensing
8. Prasannakumar
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کیوفرانجا 1واقع در شمال اردن با اسهافاده از مهدل  RUSLEو
سامانۀ اطالعات جغرافیایی برآورد کردند و بهرا اعابارسهنجی
مدل ناایج ب دستآمده را با برآوردها دیگر مدلها در شهمال
اردن مقایس ه کردنههد .ناههایج پههژوهش آنههها نشههان داد مههدل
 RUSLEمبانههی بههر سههنجش از دور و سههامانۀ اطالعههات
جغرافیایی در مقایس با ناایج دیگر مدلها برآورد فرسهایش
عملکرد مناسبتر دارد .گانسر و رامهش [22] 2به منظهور
برآورد هدررفت خاک با اسافاده از مهدل  RUSLEدر محهیط
 GISشمال غر هند نشان دادند بیشاری بخش حوضه در
طبقۀ فرسایشی کم قرار دارد و همچنی ای مهدل به عامهل
پوشههش و کههاربر اراضههی (ب ه خصههو اراضههی کشههاورز )
حساسههیت زیههاد نشههان مههیدهههد .در ایههران نیههی زنههد و
همکههارانش ] [23ب ه منظههور اولویههتبنههد منههاطق پرخطههر
فرسایشی در حوضۀ آبخیی وازرود مازندران با اسهافاده از مهدل
 RUSLEبرا دو دورۀ  2000و  2010نقشۀ خطهر فرسهایش
تهی کردند و مییان تغییرات برا دورۀ  10سال محاسب شد.
آنها در تحقیق خود پیشنهاد کردنهد که حهدود  11درصهد از
سههطح حوض ه دکههار فرسههایش شههدید اسههت و ب ه اقههدامات
حفاظای نیاز دارد .همچنی رحیمی و میبهانی ] [24تغییهرات
فرسایش حوضۀ آبخیی سیوند طی سالهها  1988تها 2009
را بهها اسههافاده از مههدل  RUSLEو بهههرهگیههر از تصههاویر
ماهوارها ( 3TMسال  )1998و ( 4ETMسال  )2009ارزیابی
کردنههد .رخبههی و همکههارانش ] [25در مطالعهه و بررسههی
فرسایش خاک و بهار رسهو حوضهۀ آبخیهی الورفهی اسهاان
هرمیگههان از مههدل  USLEدر کههارکو سههامانۀ اطالعههات
جغرافیایی اسافاده کردند .همۀ نقشه هها  C LS K Rو  Pو
در محیط سامانۀ اطالعات جغرافیهایی تهیه و سهبا بها ههم
تلفیق شدند .بررسی نقشۀ خطهر فرسهایش نشهان داد میهیان
خطر فرسایش خاک در سطح حوض از صفر تا  7115ته در
هکاار در سال ماغیر بوده است .مقایسهۀ ماوسهط بهار رسهو
بههرآوردشههده در روشههها  7EPM 6MPSIAC 5USDAبهها
ناههایج  RUSLEنشههان داد تلفیههق مههدل  RUSLEبهها سههامانۀ
اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور ب افیایش قابلیهت آن در

موقعیت منطقۀ مطالعاتی

1. Kufranja
2. Ganasri and Ramesh
(3. Thematic Mapper )TM
)4. Enhanced Thematic mapper plus (ETM+
)5. United States Department of Agriculture (USDA
6. Modified Pacific Southwest Inter Agency Committee
)(MPSIAC
)7. Erosion Potential Method (EPM

حوضۀ آبخیی تاالر در حد واسط  52درجه و  35دقیقه و 22
ثانی تا  53درج و  23دقیق و  34ثانیهۀ طهول شهرقی و 35
درج و  44دقیق و  23ثانیه تها  36درجه و  19دقیقه و 1
ثانیۀ عرض شمالی واقع شده و توسط رودخانۀ تاالر بها اماهداد
شمالی -جنوبی زهکهش مهیشهود (شهکل  .)1مسهاحت ایه

برآورد میهیان فرسهایش و بهار رسهو منجهر شهد .رضهائی و
همکارانش ] [26ب برآورد فرسایش خاک بها اسهافاده از مهدل
 RUSLEو شناسههایی مههؤثرتری عامههل آن در حوضههۀ آبخیههی
گابریک در اسهاان هرمیگهان پرداخانهد .ناهایج ایه پهژوهش
ضم تأیید قابلیت زیاد سامانۀ اطالعات جغرافیایی و سهنجش
از دور را برا ایجاد دادهها مهورد نیهاز ورود به RUSLE
نشاندهندۀ کیفیت مناسب و قابلیت ب روزرسانی فراوان بهرا
دادهها خروجی بود .اسافاده از سیسام اطالعات جغرافیهایی
و تکنیک سنجش از دور و تلفیق آنها با مدل  RUSLEامکهان
برآورد فرسایش خاک و توزیع مکانی آن را بها هیینه و زمهان
کمار و نیی صحت بیشار فراهم مهیآورد ] .[27به طهور کلهی
تکنیک سنجش از دور به واسهطۀ طبقه بنهد اراضهی بهرا
تعیی عامل مدیریت و پوشش اراضی ب کار مهیرود .در حهالی
ک ابیار  GISبرا اساخراج عوامهل توپهوگرافیکی از دادههها
 DEMدرونیههابی از نمونه پههالتههها و محاسههبۀ از هههدررفت
خاک اسافاده میشود .با توج به زمهانبهر و پرهیینه بهودن
سههایر روشههها بههرآورد فرسههایش خههاک یکبارک ه سههاز
مدلها فرسایش خهاک تکنیهک سهنجش از دور دادههها
میدانی و دادهها ب دستآمده از سیسام اطالعات جغرافیایی
ب تحقیقات بیشار نیاز دارد ].[28
با توج ب اینک حوضۀ آبخیی تهاالر یکهی از حوضه هها
آبخیی کوهساانی شمال کشور اسهت که در سهالهها اخیهر
همانند سایر بخشها اساان مازندران ب دلیل شهرایط خها
ای اساان مانند اقلیم مرطو و خهاک حاصهلخیهی تغییهرات
کاربر شدید را تجربه کهرده اسهت .بها توجه به شهرایط
یادشده در حوضۀ آبخیی تاالر و اهمیت موضو فرسایش خاک
هدف ای تحقیق توسعۀ یکبارکه سهاز تکنیهک سهنجش از
دور سیسام اطالعات جغرافیایی و مهدل  RUSLEبه منظهور
برآورد و شناسایی توزیع مکانی فرسایش خاک و تولید رسهو
در مقیا حوض است.
مواد و روش
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حوضۀ آبخیی  210هیار هکاار میانگی بارنهدگی سهاالن 540
میلیمار رژیم بارش مدیاران ا و کماری و بیشهاری دمها
ساالنۀ آن ب ترتیب  7/7و  21درجۀ سلسهیو اسهت .بیشهار
منطق توسط سنگها رسوبی و آذری پوشیده شهده اسهت
در حالی ک سنگها دگرگهونی در منطقه وجهود نهدارد .از
نظر گروهها هیدرولوژیکی گهروههها  B Aو  Cبه ترتیهب
 21 60و  19درصهههد از حوضه ه را مهههیپوشهههانند و گهههروه
هیههدرولوژیکی  Dدر منطق ه دیههده نمههیشههود .از مهههمتههری
کاربر ها اراضی در منطق جنگل مراتهع کشهاورز دیهم
کشاورز آبی و مناطق مسکونی هساند .حوضهۀ آبخیهی تهاالر
یکی از حوض ها کوهساانی شمال کشور است ک ماننهد سهایر
مناطق اساان مازندران در دهه هها اخیهر به دلیهل داشها
شرایط خاصی کون اقلیم و خهاک مناسهب تغییهرات پوشهش
سطحی و کاربر اراضهی شهدید را تجربه کهرده اسهت .در
حوضۀ آبخیی تاالر در طول بیش از دو دهه  30تها  40درصهد
اراضههی جنگلههی ب ه دلیههل توسههعۀ جههاده سههاخت و احههدا
کارخان ها و معادن کرا دا قاکها کهو کهاهش یافاه و
ب دلیل سطح پایی معیشت مرد ساک حوض بخش زیهاد
از اراضی جنگلی و مرتعی ب کشهاورز دیهم و بها هها تغییهر
کاربر داده است ].[29

سایر ماغیرهها محیطهی بسهاگی دارنهد بنهابرای فرسهایش
خاک درون هر پیکسل محاسب میشود.
ب منظور تهیۀ نقشۀ نهایی فرسایش خهاک اباهدا همهۀ
عوامل مدل  RUSLEشامل  C S L K Rو  Pبه صهورت
نقش هایی با فرمت  GRIDو مقیا  30مار تبدیل شد و
سبا با ضر همۀ ای الی ها میهیان ههدررفت خهاک در
سههطح پیکسههل محاسههب و نقشهۀ نهههایی هههدررفت خههاک
ب دست آمد .در حقیقت طی ای فرایند اطالعهات موجهود
در پیکسلها مخاص ب الی ها ک براسها روابهط مهدل
 RUSLEتعیههی شههده بههود در محههیط  GISتوسههط ابههیار
 Raster Calculatorبا یکدیگر تلفیق شدند ].[23
رابطۀ  1پارامارها مهدل  RUSLEرا نشهان مهیدههد
] .[12شکل  1روش ب کهاررفاه در ایه تحقیهق را نشهان
میدهد.
()1
A=R.K.L.S.C.P
در ای رابط  Aماوسط هدررفت مکانی خاک بهرا دورۀ
فرسایندگی بارش( R )t h-1 year-1( )Rفرسایندگی باران ( MJ
 K )mm ha-1 h-1 year-1فرسهایشپهییر خهاک (t ha h ha-
 L )1MJ-1 mm-1طههول شههیب  Sشههدت شههیب  Cمههدیریت
پوشش گیاهی  Pعامل حفاظای است.

مدل RUSLE

عامل فرسایندگی باران ()R

مههدل  RUSLEبهه طههور گسههارده در سراسههر جهههان بههرا
پیشبینی بلندمدت مییان فرسایش شیار و بهی شهیار در
مقیا میرع تا حوض با انوا مخالهف شهیوههها مهدیریای
اسافاده شده است .بسیار از پارامارها ماننهد شهیب جههت
نقش ها پوشش و کاربر اراضی ب دستآمده از مدل رقومی
ارتفا ( )DEMو تصهاویر مهاهوارها مهیتوانهد به راحاهی بها
 RUSLEیکبارک شود .اگرکه ایه مهدل قابلیهت رونهدیابی
رسو در آبراهه را نهدارد و اسهافاده از آن در منهاطق بسهیار
کوکک و بسیار بیرگ محدود شده است ای مهدل همچنهان
بهاری مدل کاربرد پیشبینی فرسایش در دسهار اسهت
ک میتواند ب راحای در سطح محلی و یا منطق اسافاده شهود
] .[5معادلۀ ب کاررفا در ای مدل تابع پهنج نقشه بها فرمهت
رسار شهامل فرسهایندگی بهارش فرسهایشپهییر خهاک
درصههد طههول و شههیب مههدیریت پوشههش گیههاهی و عملیههات
حفاظای است .ای عوامل در زمان و مکان ماغیر هساند و به

با توج ب اینک تعداد ایساگاهها در حوضۀ مطالع شده کم
است ب منظهور بیشهارکهردن دقهت کهار الگهو بارنهدگی
ایساگاهها بارانسنجی مجاور حوض نیی بررسهی شهد .در
ای پژوهش از دادهها بارنهدگی ماهانه و سهاالنۀ هفهت
ایسههاگاه هواشناسههی بهها دورۀ آمههار مشههارک  10سههال
(2003ه  )2012اسافاده شد .ب دلیل نبود آمار کوتاهمهدت
(کمار از یک ساعت) مخاصبه شهدت و مقهدار رگبهار در
همۀ ایساگاهها اناخهابی از روش رنهارد و فریمونهد ][12
(رابط ا مبانی بهر دادههها ماوسهط بارنهدگی ماهانه و
ساالن ) برا محاسبۀ عامل فرسایندگی  Rبرا هر ایساگاه
اسافاده شد .رنارد و فریموند از پژوهشها ویشهمایر و بها
اسافاده از دادهها بارنهدگی ماهانه و سهاالن عامهل  Rرا
محاسب کردند.
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شکل  .1موقعیت منطقۀ مطالعهشده در استان مازندران

شکل  .2نمودار جریانی مراحل تحقیق

طبق پژوهشها آنهها رابطهۀ بهی  Rو نمایهۀ فورنیه
اصالحشده ( )Fب صورت رابط ها  2تا  4است.
()2
R  0 / 7397 F1 / 847, F  55 mm
()3
R  95 / 77 – 6 / 081F  0 / 477 F 2, F  55 mm

Pi 2
i 12 P
12

()4

F 

ک در ای روابهط  Fنمایهۀ فورنیه اصهالحشهده  Piماوسهط
بارندگی ماه iا (میلهیماهر) و ̅ Pماوسهط بارنهدگی سهاالن در
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دورۀ آمار  10سال (میلیمار) و  Rعامل فرسایندگی سهاالن
برحسب مگاژول میلیمار در هکاار در ساعت در سهال اسهت.
در نهایت با توج ب مقدار فرسایندگی بهاران ههر ایسهاگاه بها
اسههافاده از روش کریجینههگ در نههر افههیار  ArcGISنقشههۀ
فرسایندگی باران منطقۀ مطالع شده تهی شد.
عامل  Kمنعکاکنندۀ ویژگیها خهاک در مقابهل فرسهایش
است و برحسب ( )t m2 h ha−1 hJ−1mm−1بیان میشهود .روش
مرسو تعیی ضریب فرسایشپییر خاک در سهطوح وسهیع
ماننههد حوضهه ههها آبخیههی اخاصهها دادن مقههدار یکسههان
فرسایشپییر برا هر واحد نقشۀ خاک اسهت ] .[30مقهدار
عامل  Kبرا هر واحهد نقشهۀ خهاک بها اسهافاده از رابطهۀ 5
محاسب میشود.
100K  2 / 1M 1 / 14 *10  4 * 12  %OM  
3 / 25 S  2  2 / 5  P  3 

خهاک ( t m2 h ha-1

در ای رابط  kعامل فرسایشپییر
 M )hJ-1 mm-1حاصل ضر (ر  )100 - %در (درصد ال +
درصد ش ریی)  OMدرصهد مهادۀ آلهی  Sطبقهۀ سهاخامان
خاکدان ها  Pطبق نفوذپییر پروفیل است.
عامل طول و درصد شیب ()LS

عاملها  Lو  Sبا همدیگر اثر طول تنهد و شهکل شهیب را
رو تولید رسو نشان میدهند ] .[31بهرآورد میهدانی طهول
شیب بسیار زمانبر و طاقتفرساسهت .روش اسهافادهشهده در
ای مطالع برا ب دستآوردن عامل  LSبرنام ا اسهت که
ابادا ب زبان برنام نویسهی آرک مهاکرو ( )ALMنوشها شهده
] [32و در سال  2004با زبان برنام نویسی  C++به روز شهده
است و از طریق و سایت  http://www.iamg.orgقابل دانلهود
است .برنام ب صورت خودکار از  DEMب عنهوان ورود بهرا
اجرا محاسبات عامهل  LSاسهافاده مهیکنهد ] .[33دسهاور
عامل  Lبراسا رابطۀ  6است ] .[34فایل اجرایی برنامهۀ C++
طول شهیب تجمعهی را محاسهب و مقهادیر آن را جهایگیی λ
میکند (رابطۀ .)6
m

()6

()7

 sin  


 0 / 0896 

0/ 8
3   sin   0 / 56

()8
عامل پوشش گیاهی ()C

عامل فرسایشپذیری خاک ()K

()5



 1

m

  
L 

 22 / 13 

توان  mدر ای رابط در ارتبا مسهاقیم بها ماغیهر β
است ک نسبت فرسایش شیار ب بی شیار است .توان
 mو مقدار  βاز روابط  7و  8محاسب میشوند ].[12

روشها مخالفی برا برآورد عامل  Cبا اسهافاده از شهاخص
نرمالشهدۀ تفهاوت پوشهش گیهاهی ) (1NDVIبهرا ارزیهابی
هدررفت خاک توسط محققان مخالف توسع داده شده اسهت
] .[38 37 36 34بنابرای ب منظور تهیۀ نقشۀ عامل  Cاباهدا
باید مقادیر شاخص  NDVIدر کل حوض محاسب شود .بهرا
تهیۀ نقشۀ  NDVIاز باند  4و  5تصویر مهاهوارها Landsat 8
سال  2014منطقۀ مطالع شده با اسافاده از رابطهۀ  9اسهافاده
شد .نقشۀ شاخص پوشش گیاهی  NDVIمنطقۀ مطالع شهده
با اسافاده از نر افیار  ENVIاز رابطۀ  9ب دست آمد:
()9
NDVI   NIR – Red  /  NIR  Red 
در ای رابط  ρRedباند قرمی و  ρNIRبانهد مهادون قرمهی
نیدیک است.
پا از محاسبۀ  NDVIبرا کل حوض در نهایت توزیهع
مکانی مقادیر  Cدر حوض نیی بها اسهافاده از رابطهۀ  [7] 10و
توسط تحلیلگر مکانی نر افیار  ArcGISب دست آمد.
()10
C Factor  0 / 407 0 / 5953  NDVI
عامل عملیات حفاطتی ()P

در مههدل  RUSLEعامههل Pنشههاندهنههدۀ هههدررفت خههاک در
شرایط اجرا عملیهات حفهاطای (کشهت رو خطهو تهراز
کشت نوار ترا بند و زهکشهی زیرسهطحی) نسهبت به
هدررفت خاک تحت زراعت شخم در جهت شیب اسهت ].[13
ای عملیات حفاطای ب دلیل تأثیر بهر سهرعت روانها زمهان
تمرکی و نیرو هیدرولیکی روانها بهر خهاک سهبب کهاهش
فرسههایش مههیشههوند و ارزش عههدد ایهه عامههل از صههفر
(نشاندهندۀ عملیات حفاظای کامل) تا یهک (بهدون عملیهات
حفاظای) ماغیر است .از آنجا ک عامل حفاظهت  Pدر صهورت
نبود اطالعات کافی دربارۀ کگونگی مدیریت اراضی میتوانهد از
معادل حیف شود ] [39در ایه تحقیهق نیهی به دلیهل نبهود
اطالعات کافی عامل  Pمحاسب نشده است.

1. Normalized Difference Vegetation Index

محمدی و همکاران :کاربرد مدل  RUSLEدر تعیین توزیع مکانی خطر هدررفت خاک
برآورد تولید رسوب

ب دلیل مساحت بسیار زیهاد حوضه بهرا بیشهارکردن دقهت
مطالع و به منظهور بهرآورد ههدررفت خهاک و تولیهد رسهو
حوضۀ آبخیی تاالر ب شش زیرحوض تقسیم شد .برا تعیهی
مقدار تولید رسو اباهدا بها اسهافاده از رابطهۀ  11ارائه شهده
توسهط سههرویا حفاظههت خهاک سههازمان کشههاورز ایههاالت
ماحده ( )USDA SCSنسبت تحویل رسو در هر زیرحوضه
تعیی و سبا با اسهافاده از رابطهۀ  12بها اسهافاده از ضهر
 SDRدر هدررفت خاک ههر زیرحوضه مقهدار تولیهد رسهو
محاسب شد ].[14
()11
SDR  0 / 51 A 0/11
()12
SY  SDR  SE
2
ک در آنها  Aمسهاحت زیرحوضه (  SY )Kmتولیهد رسهو
( )ton ha−1 yr−1نسبت تحویل رسو  1و  SEهدررفت سهاالنۀ
خاک( )ton ha−1 yr−1هساند.
رگرسیون خطی ساده

در بیشار روشها تحلیلی برا اطالعهات بیشهار از رابطه و
شدت بی دو یها کنهد ماغیهر و یها تغییهرات در ماغیهرهها
مساقل ک مقدار ب ماغیر مساقل یا وابسا افیوده میشود از
تحلیل رگرسیون اسهافاده مهیشهود ] .[35به ایه منظهور بها
اسافاده از نهر افهیار  ArcMap 10.1مهاژول Spatial Analyst
 tools/Multivariateو روش Band Collection Statistics
مییان رگرسیون خطی نقش هها  LS K Rو  Cو تهأثیر ههر
یک از ایه پارامارهها در ایجهاد نقشهۀ ههدررفت خهاک مهدل
 RUSLEمحاسب شد .در ای مدل رگرسیونی نقشۀ ههدررفت
خاک ب عنوان ماغیر وابسا و نقشه هها فرسهایندگی بهاران
فرسایشپییر خاک پوشش گیاهی و نقشهۀ طهول و درصهد
شیب ب عنوان ماغیرها مساقل در نظر گرفا شدند.
نتایج و بحث
عامل فرسایندگی باران

بسیار از مطالعات بر تأثیر مهم بارندگی در فراینهد فرسهایش
خاک در حوض ها آبخیی مخالف تأکید کردهانهد ] 39و .[40
اگرک بارش روزان شهاخص بهاهر بهرا توصهیف تغییهرات
مییان فرسهایش خهاک در فصهول مخالهف اسهت دسارسهی
آسان سهولت در محاسهبات و ثبهات در یهک منطقه مییهت
)1. Sediment Delivery Ratio (SDR
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دادهها بارش ساالن است و ای امهر امکهان اسهافاده از ایه
نو دادهها را در بسیار از مطالعات فراهم آورده اسهت ] .[5از
ای رو در ای مطالعه از دادههها بهارش ماهانه و سهاالن در
برآورد پارامارها مورد نیاز شاخص فورنیه (معهادالت 2ه )4
بههرا دورۀ 2003ه  2013اسههافاده شههده اسههت .جههدول 1
محاسبۀ شاخصها فورنی و عامل فرسایندگی باران را بهرا
هفت ایساگاه نشان میدهد.
شکل  3نیی نقشۀ فرسهایندگی و میهانگی بهاران را نشهان
میدهد .در محهیط  GISمقهدار ماوسهط عامهل  Rدر حوضهۀ
آبخیی تاالر  209/65تا  )MJmmha-1h-1 y-1( 503/24محاسب
شد .شکل  2نشان میدهد بیشاری مقدار فرسهایندگی بهاران
در نیمۀ جنوبی حوض ب خصهو در منطقهۀ شهیرگاه (رنهگ
آبی) و کماری آن در نواحی غربی (رنگ سفید) حوضه بهود.
گانسر و رامش ] [5با اسهافاده از دادههها ماوسهط بهارش
ماهان در  13ایساگاه فرسایندگی باران بهی  2900تها 4700
( )MJmmha-1h-1 y-1را محاسهب کردنهد .زنهد و همکهارانش
] [23در حوضۀ آبخیی وازرود مازندران مقدار فرسایندگی باران
را  249تها  )MJmmha-1h-1 y-1( 468محاسهب کردنهد که بها
توج ب نیدیکی مکانی منطق با مقدار ب دسهتآمهده در ایه
تحقیق همخوانی دارد.
عامل فرسایشپذیری خاک ()K

فرسایشپییر خاک توسهط مجموعهۀ پیچیهدها از خهوا
فیییکی و شیمیایی خاک کنارل و معموالً به صهورت تجربهی
تعیی می شهود .عهواملی ماننهد بافهت سهاخاار مهواد آلهی و
نفوذپییر در تعیی ای پارامار خاک بسیار مهماند .شهکل 4
نقشۀ فرسایشپییر خاک را نشان مهیدههد .در حوضه 58
نو خاک با خصوصیات مخالف فیییکی و شهیمیایی شهناخا
شده است ک مقدار  Kبرا منطقه در دامنه  0/16تها 0/75
) (MJ.mm.ha-1.h-1. y-1تعیی شد ک ضریب فرسایشپهییر
 0/5با  29درصد و ضریب فرسایشپییر  0/7بها  0/7درصهد
پوشش ب ترتیهب بیشهاری و کماهری مسهاحت را به خهود
اخاصهها دادنههد .مقههادیر بیشههار مقههدار  Kنشههاندهنههدۀ
بیشاربودن ذرات بسیار ریی ش و سیلت اسهت که در نهایهت
سبب افیایش فرسایشپییر خاک میشود ].[40
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جدول  .1شاخص فورنیه ( )Fو عامل فرسایندگی باران ()R
فرسایندگی باران

شاخص فورنیه

میانگین بارش ساالنه (میلیمتر)

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

ایستگاه

382/24
234/24
3792/61
209/54
316/05
504/72
215/35

29/45
22/59
94/64
21/27
26/57
34/23
21/58

395/78
546/10
2268/22
463/60
764/45
1076/57
593/01

3996861
3995431
4031900
3987865
3993651
4019097
4013990

67538
698086
673335
671409
701131
669274
700663

آالشت
درییکال
گلافشان
پلند
سنگده
شیرگاه
سلیمانتنگ

b

a

شکل  .3نقشۀ فرسایندگی باران ( )aو میانگین بارش ساالنه ()b

عامل طول و درصد شیب ()LS

عامل پوشش گیاهی ()C

نقشۀ عامل طول و درصد شیب ( )LSدر شهکل  4نشهان داده
شده است .مقدار ای عامل بی  0تا 1/64محاسب شد که در
دامن ه ههها پرشههیب در همههۀ منطق ه ب ه خصههو اطههراف
آبراه ها اصلی است ک به دلیهل کوهسهاانیبهودن حوضهۀ
آبخیی تاالر است .ب طور کلهی افهیایش طهول و درصهد شهیب
ب علت تشدید سرعت و قهدرت فرسهایندگی جریهان سهطحی
مقدار فرسایش خاک را در واحد سطح افیایش میدههد ].[21
همچنی اخاالف ارتفا بی پستتری و بلنهدتری نقطه در
حوض  3722مار است .مقایسۀ نقشۀ طول و درصد شهیب بها
نقشۀ نهایی  RUSLEنشان داده است ک بها افهیایش طهول و
درصد شیب منطق شدت و مییان فرسایش نیی افیایش یافاه
است ک با ناایج فالح و همکارانش ] [37همخوانی دارد.

شکل  4توزیع عامهل پوشهش گیهاهی را نشهان مهیدههد که
مقادیر آن از کماری  0/23تا بیشاری  0/52به دسهت آمهد.
مقادیر  Cبرا مناطق جنگلهی انبهوه  0/297-0/237اراضهی
جنگلی باز  0/329-0/297اراضی کشهاورز 0/343-0/329
مناطق شهر  0/376 -0/366و اراضهی بها کماهری پوشهش
 0/572محاسب شد .زند و همکارانش ] [23نیهی در حوضهۀ
آبخیههی وازرود مازنههدران بهها اسههافاده از شههاخص NDVI
ب دستآمده از تصویر لندست مقدار  Cرا در ای حوضه صهفر
تا  0/35محاسب کردند ک مقدار عامل پوشش گیاهی نیدیهک
ب مقدار محاسب شده در تحقیق حاضهر اسهت .به طهور کلهی
میتوان گفت ک نیمۀ شهمالی حوضهۀ آبخیهی تهاالر به دلیهل
وسعت بیشار اراضی جنگلی مقادیر کمار از مقهدار  Cدارد و
بیشاری مقدار در نواحی غربی و به خصهو جنهو شهرقی
حوض ب دلیل اراضی مرتعی دیده میشوند.
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b

a

c

شکل  .4نقشۀ فرسایشپذیری خاک ( ،)aنقشۀ طول و درصد شیب ( )bو نقشۀ پوشش گیاهی ()c

برآورد هدررفت خاک و تولید رسوب

مقدار هدررفت خاک برا کل حوضه از  0تها  92/01ته در
هکاار در سال ب دست آمد .شهکل  5نقشهۀ نههایی ههدررفهت
خاک را در حوضۀ آبخیی تاالر نشان میدهد ک ب کهار طبقهۀ
فرسایشی کم ماوسط زیاد و خیلیزیاد تقسهیم شهده اسهت.
ناایج طبق بند هدررفت خهاک (شهکل  )6نشهان مهیدههد
طبقۀ فرسایشی کهم ماوسهط زیهاد و خیلهیزیهاد به ترتیهب
 21/13 27/62 33/12و  18/13درصد از کل حوضۀ آبخیهی
را ب خود اخاصا دادند .طبق هایی با خطر فرسهایش کهم و

ماوسط بیشار قسمتها شهر و جنهو شهرقی حوضه را
پوشش میدهند و طبق هایی با خطر فرسهایش زیهاد و خیلهی
زیاد بیشار در قسمتها مرکی حوض مشهاهده مهیشهوند
ک تحت تأثیر تغییرات زیاد عامل  LSو عامل فرسایشپهییر
خاک هساند ک در ای مناطق بیشهاری مقهدار فرسهایش را
نشان مهیدهنهد .در نهایهت مقهدار ههدررفت خهاک نسهبت
تحویل رسو و تولید رسو برا ههر زیرحوضه به صهورت
جداگان محاسب شد (جدول .)2
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الف

ب

شکل  .5نقشۀ تولید رسوب (الف) و نقشۀ هدررفت خاک با تلفیق پارامترهای مدل  RUSLEدر حوضۀ آبخیز تاالر (ب)

شکل  .6نتایج مساحت خطر فرسایشپذیری خاک برای طبقههای مختلف

اولویتبندی

برمبنای
4

5

1/21

4/86

0/25

اولویتبندی

3

2

1/49

5/33

0/28

248/96

SW5

برمبنای SY

RUSLE
()t h-1 year-1

()ton ha−1 yr−1

2

1

1/56

5/4

0/29

180/19

SW4

میانگین SY

میانگین
RUSLE
()t h-1 year-1

1

3

1/45

5/58

0/26

542/63

SW3

مساحت

5

4

1/23

4/12

0/30

123/75

SW2

(کیلومترمربع)

6

6

1/02

3/78

0/27

332/06

SW1

زیرحوضه

SDR

()ton ha−1 yr−1

جدول  .2محاسبۀ پارامترهای نسبت تحویل رسوب ،تولید رسوب و هدررفت خاک برای زیرحوضهها

SW6
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همانگون ک جدول  2نشهان مهیدههد زیرحوضه هها
 SW1و  SW2با کماری میانگی ههدررفت خهاک به ترتیهب
 3/78و  4/12نسبت ب زیرحوض ها دیگر کمار تحت خطهر
فرسهایش خههاک هسههاند و به ترتیههب در اولویههت  6و  5قههرار
گرفاند .با توج ب نقشۀ عامل پوشش گیاهی مهیتهوان بیهان
کرد ک علت کماربودن هدررفت خاک در ایه دو زیرحوضه
پوشش وسیع اراضی جنگلی است ک در بعضی مواقهع اراضهی
جنگلی تا  100درصد میتوانند در حفاظت خاک مؤثر باشهند
] .[38همچنی مطالعات دیگر مانند گاهاکو و ملیسها ][39
هونگ و لو ] [40و خو و همکهارانش ] [41بهر تهأثیر مثبهت
اراضی جنگلی در جلوگیر از فرسایش خاک و تولیهد رسهو
تأکید داشا اند .زیرحوض ها  SW3و  SW4نیی به ترتیهب بها
خطر فرسایش  5/58و  5/4ته در هکاهار در سهال در میهان
زیرحوض ها دیگر بیشار تحت خطر فرسایش خاک هسهاند
و ب ترتیب در اولویتها اول و دو ب منظور اجهرا عملیهات
حفاظای قرار دارند .در ای زیرحوض ها عالوهبهر مقهادیر زیهاد
عامل طول و درصد شیب ضریب فرسایشپهییر خهاک نیهی
بیشاری مقدار را دارد ک ای موضو سبب تشدید فرسهایش
در ای زیرحوض ها میشود .کاملیودی و همکاران [42] 1نیهی
در تحقیق خهود بیهان کردنهد که ترکیهب دو عامهل شهیب و
فرسهایشپهییر خهاک سههبب تشهدید فرسهایش مهیشههوند.
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همچنی رضائی و همکهارانش ] [39پها از اسهافاده از مهدل
 RUSLEدر یک حوض بندرعبا گیارش کردند که عامهل
توپوگرافی با مقدار  87درصد بیشاری همبساگی را بها نقشهۀ
هدررفت خاک نشان داد .ناایج رگرسیون خطهی نشهان داد در
بی پارامارها مدل  RUSLEپهارامار طهول و درصهد شهیب
بیشاری همبساگی را با نقشۀ هدررفت خاک داشها اسهت و
پارامارههها فرسههایشپههییر خههاک پوشههش گیههاهی و
فرسایندگی باران ب ترتیب در ردهها بعد قرار گرفاند.
برا محاسبۀ تولید رسو اباهدا بها اسهافاده از رابطهۀ 11
نسبت تحویل رسو محاسب و مقدار آن برا زیرحوض هها از
 0/25تا  0/30ب دست آمد .با توج ب توان منفی مسهاحت در
ایه رابطه مهیتههوان گفهت که شهاخص  SDRبهها مسههاحت
زیرحوض ها نسهبت عکها دارد که در نایجه آن زیرحوضهۀ
 SW3با بیشاری مسهاحت کماهری نسهبت تحویهل رسهو
( )0/26و زیرحوضۀ  SW2با کماری مساحت بیشاری نسبت
تحویل رسو ( )0/30را دارند .سبا با ضر نسهبت تحویهل
رسو در هدررفت خاک مقهدار رسهو تولیهد از  1/02تها
 1/55ت در هکاار در سال برا زیرحوض هها به دسهت آمهد.
شکل  7مقدار هدررفت خاک مهدل  RUSLEنسهبت تحویهل
رسو و تولید رسو ( )SYرا بهرا ههر زیرحوضه برحسهب
درصد نشان میدهد.

شکل  .7درصد تولید رسوب ( ،)SYهدررفت خاک در مدل  RUSLEو نسبت تحویل رسوب ( )SDRبرای زیرحوضههای تاالر

ناایج نشان دادند 1زیرحوض ها  SW3و  SW1با مقهادیر
ب ترتیب  19/1و  13درصهد به ترتیهب بیشهاری و کماهری
مقدار ههدررفت خهاک را داشهاند .همچنهی زیرحوضه هها
 SW2و  SW6ب ترتیب با مقادیر  18/3و  15/3درصد ب ترتیب
1. Kamaludin, et al

بیشاری و کماری مقدار نسبت تحویل رسهو را نسهبت به
زیرحوضه ههها دیگههر حوضه دارنههد .در نهایههت بیشههاری و
کماری تولید رسو با مقادیر  1/55و  1/02ت در هکاهار در
سههال بههرا زیرحوض ه ههها  SW4و  SW1بههرآورد ش هد ک ه
بیشاری (19/59درصهد) و کماهری ( 12/84درصهد) مقهدار
رسو را ب رودخانۀ تاالر وارد میکنند.
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نتیجهگیری
RUSLE مدل تجربی

تحقیق حاضر ب منظور یکبارک ساز
 در تعیههی هههدررفت خههاک و تولیههد رسههو درRS  وGIS
 درC  وLS K R  نقشه هها.حوضۀ آبخیی تاالر انجا شد
 تهی و پا از تلفیق ای دادهها مکانی و تهیۀGIS محیط
92/01  تها0 نقش ماوسط هدررفت خاک برا کل حوضه
 ته در20/24  تها0 ت در هکاار در سهال و تولیهد رسهو
 ناایج ارزیهابی نقشهۀ ههدررفهت.هکاار در سال محاسب شد
 وSW1 خاک در مقیا زیرحوض نشان داد زیرحوض هها
 در مناطق جنگلی با تراکم زیهاد و ارتفها کهم واقهع وSW2
 در بهی عامهلهها.دارا کماری مقدار فرسایش هسهاند
 فرسایندگی باران نسبت به سهایرRUSLE مخاص ب مدل
پارامارها تأثیر کمار در نواحی فرسایشپییر داشها اسهت
ک ب دلیل پوشش خو منطق است و اثر برخهورد قطهرات
باران را در فرسایش پاشمانی و درنایج شهدت فرسهایندگی
 بیشهاری خطهر فرسهایش نیهی در.باران را کاهش میدههد
 برآورد شد که در ایه منهاطقSW4  وSW3 زیرحوض ها
عامل طول و درصد شیب و فرسایشپییر خاک نسبت به
پوشش و فرسهایندگی بهاران تهأثیر بیشهار از خهود نشهان
 با توج ب ناایج ارائه شهده مهیتهوان بیهان کهرد که.دادند
زیرحوض هایی با بیشهاری مقهدار تولیهد رسهو ههدررفت
خهاک و نسههبت تحویهل رسههو بایهد در برنامه هها اولیههۀ
برنام ها حفاظت آ و خاک قهرار گیرنهد و الباه نبایهد از
زیرحوض ها دیگر کشمپوشی کرد بلکه بایهد برنامه هها
کنارلی نیی برا حفظ و بهبود شهرایط آنهها در نظهر گرفاه
 ناایج ب دستآمده شامل نقش هها فرسهایش خهاک و.شود
تولید رسو در ای تحقیهق عهالوه بهر توسهعۀ سهناریوها
مههدیریای در منطقه به سیاسههتگههیاران و مههدیران منههابع
طبیعی در اولویتبند و ب کهارگیر شهیوههها مهدیریای
مناسب در کنارل فرسهایش خهاک منهاطق پرخطهر حوضهۀ
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