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چکیده
پژوهش حاضر بهمنظور مقایسۀ هدررفت خاک ساالنۀ برآوردی مدل  RUSLEبا اندازهگیریهاای فرساایش باهدساتآماده از
میخها و کرتهای فرسایش در حوضۀ آبخیز معرف خامسان در استان کردستان انجام شد .بدینمنظور هدررفت خااک سااالنه
بهصورت توزیعی با استفاده از مدل  RUSLEبرآورد شد .سپس ،بهمدت یک سال (تیر  1394تا خرداد  )1395نمونهبارداری از
رسوب معلق در ایستگاه هیدرومتری خروجی حوضۀ آبخیز انجام شد .همچنین فرسایش در مایخهاا و کارتهاای مساتقر در
جهتهای شمالی ،غربی و شرقی در زیرحوضۀ شاهد در بازۀ زمانی مشابه اندازهگیری شد .نسبت تحویل رسوب از تقسیم باار
کل رسوب حوضۀ آبخیز به فرسایش بهدستآمده از سه روش  ،RUSLEمیخ و کرت محاسبه شاد .نتاای نشاان داد در روش
کرت ،فرسایش تعمیمیافته به کل حوضه ساالنه  0/06تن در هکتار ،بسیار کمتر از واقعیت و  SDRبسایار زیااد و غیارمنطقای
( 655درصد) بود .همچنین در روش میخ ،فرسایش تعمیمیافته به کل حوضاه سااالنه  76/79تان در هکتاار ،بسایار بیشاتر از
واقعیت و نسبت تحویل رسوب بسیار کم ( 0/51درصد) بود .حال آنکه در مدل  ،RUSLEنسبت تحویل رسوب قابل قبولتار
 2/21درصد بهدست آمد و بنابراین فرسایش برآوردی مدل ساالنه  18/53تن در هکتار و به واقعیت نزدیکتار باود .بناابراین،
تعمیم نتای میخها و کرتها فقط با لحاظ نسبت مساحت نمیتواند برآورد مناسابی بارای فرساایش در ساط حوضاه باشاد.
بررسی توپوگرافی حوضۀ آبخیز نشان داد مناطق کمشیب میانی و انتهایی حوضۀ آبخیز احتماالً عامل اصلی تلهانادازی رساوب
و کاهش نسبت انتقال رسوب به خروجی حوضۀ آبخیز است.
کلیدواژگان :انتقال رسوب ،تحویل رسوب ،تلهاندازی رسوب ،نسخ مختلف  ،USLEهدررفت خاک.
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مقدمه
کندهشدن ذرات خاک از محل اولیه و انتقاال نهاا باه محای
جدید تحت تأثیر عوامل مختلف مثل ب ،باا و یرار عوامال
طبیعی و مصنوعی را فرسایش گویند .خاک ر زندگی انساان
و موجو ات یرر بهقدری اهمیت ار که میتوان ن را گوهر
گرانبهای طبیعت نام گذاشت .فرسایش خاک تهدیدی عماده
برای پایداری اقتصاا ی و محای زیساتی جهاانی اسات ].[1
ارزیااابی و باار ور می ا ان فرسااایش و تولیااد رسااوب سااا نه،
بهمنظور اجرای برنامههای حفاظت خااک ،تعیایر رو هاای
مبارزه با فرسایش و کاهش رسوبزایی ضرورت ار ] .[2نبو
و یا کمبو مار و اطالعات ر زمینۀ فرساایش خااک و تولیاد
رسوب ر بسیاری از حوضههاای بخیا کراور ،باهکاارگیری
رو های تجربی مناسب برای بر ور فرسایش خااک و تولیاد
رسوب را ال امی میکند.
پژوهشهای گستر های ر زمینۀ علات و بار ور فرساایش
خاک ر حوضههای بخی از اوایل قرن بیستم شارو شاد و ر
نهایت به ارائۀ رابطۀ جهاانی هادررفت خااک 1منجار شاد ].[3
پژوهررران متعد ی مدل  USLEرا باه لیال کااربر ی و قابال
اعتما بو ن ،مدلی عالی برای بار ور فرساایش خااک ر نظار
گرفتهاند ] .[4اگرچه استفا ه از  USLEمحدو یتهاای مختلاف
ار  ،به لیل اینکه ر عیر سا گی ،روشی قوی اسات و مراکل
سترسی به ا هها را حل میکند ،بنابرایر ر منااط مختلاف
بهطاور گساتر ه اساتفا ه شاده اسات ] .[5باهمنظاور کااهش
محاادو یتهااای ماادل  USLEو بهبااو عملکاار ن ،ماادل
 RUSLEبا استفا ه از اطالعات ایستراههاای هواشناسای نقاا
بیرتری از جهان تهیه شد .نسخۀ تجدیاد نظار و باهروزرساانی
شدۀ معا لۀ جهانی هدررفت خاک 2بهطور گساتر های اساتفا ه
میشو  .مدل  RUSLEروشی است که بر پایاۀ معا لاۀ تجربای
جهانی هدررفت خاک بنا نها ه شده است .اعتقا بار ایار اسات
که هر جا مقا یر عد ی عوامل ر سترس باشد ،قابل اجراسات
] .[6ر مدل  RUSLEبا حفظ عوامال  USLEتغییراتای ر هار
یک از عوامل ن صورت گرفته است که ایر مدل برای محاسابۀ
فرسایش سطحی و شیاری استفا ه میشو .
مراهدات نران می هند تولید رسوب اندازهگیریشده ر
خروجاای حوضااه اکلااب کمتاار از میاا ان فرسااایش خاااک
اندازهگیریشده بهوسیلۀ رو کرت مستقر روی امنه اسات.
)1. Universal Soil Loss Equation (USLE
)2. Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE

ایر بدان معناست که بسیاری از رساوبات ر فاصالهای کوتااه
جابهجا و سپس ترسیب میشوند .نسبت تحویل رسوب 3برای
اصالح اثر ایر کااهش اساتفا ه شاده اسات ] .[7ایار نسابت
نرانرر بخری از فرسایش است که ر یک فاصلۀ زمانی معایر
از حوضااۀ بخیاا انتقااال ا ه شااده و بااه خروجاای سااط
بررسیشده رسیده است .هر قدر که حوضاۀ بخیا با ر تار
میشو  ،اندازهگیری مستقیم رسوب تولیدشدۀ حوضه باهطاور
ف ایندهای شوارتر است و استفا ه از معا ت فرسایش خااک
کیرقابل اعتما تر میشو  .بهطور کلی ،به لیل اینکه با افا ایش
مساحت حوضه شایب متوسا ن کااهش ماییاباد ،نسابت
تحویل رسوب با اف ایش انادازۀ حوضاه کام مایشاو ] .[8ر
خصوص محاسبۀ نسبت تحویل رسوب عالوه بار انادازهگیاری
رسوب ر خروجی سط بررسیشده ،بر ور و یا انادازهگیاری
مناسبی از فرسایش نیاز است .بارای ایار منظاور مایتاوان از
اندازهگیری فرسایش با استفا ه از رو هاای موجاو از قبیال
کرتهای فرسایش ر واحدهای کاری مختلف و یا مدل بارای
بر ور فرسایش ر مقیاس حوضاۀ بخیا بهارهمناد شاد .ر
ایرزمینه ،فر سنجش از ور 4تصاویر مااهوارهای مایتواناد از
طری ارائۀ ا ههای مکانی قی تر باه افا ایش صاحت نتاای
کمک کناد .از مااهوارههاا مایتاوان اطالعاات مفیادی بارای
استفا ه ر مدلهای فرسایش اساتخرا کار ] .[9همچنایر
بهمنظور بهکارگیری ا ههایی از قبیل وضعیت کاربری اراضای
و پوشش زمیر و مادل رقاومی ارتفاا  5و یرار ویژگایهاای
توپوگرافی ر مدلهای فرسایش خاک ر مقیاس حوضههاای
بخیاا  ،ماایتااوان از ساانجش از ور و سااامانۀ اطالعااات
جغرافیایی 6استفا ه کار ] .[10ساامانۀ اطالعاات جغرافیاایی
نمایری رقومی از حوضۀ بخی را مهیا میکند و نوعی فنااوری
است که برای ذخیرهسازی ،تغییر و نمایش ا ههای مکاانی و
کیرمکانی طراحی شده اسات و باه ابا اری مهام ر تج یاه و
تحلیل فضایی عواملی مانند توپوگرافی ،خاک ،کااربری اراضای
و پوشش زمیر تبدیل شده است که میتواناد ر مادلساازی
هیاادرولوکیکی اسااتفا ه شااو ] .[11ر سااالهااای اخیاار
پژوهشهایی برای امکانسنجی استفا ه از مدلهاای  USLEو
 RUSLEر بر ور نسبت تحویل رسوب بهوسیلۀ سانجش از
ور و سامانۀ اطالعات جغرافیایی صورت گرفته است.
)3. Sediment Delivery Ratio (SDR
)4. Remote Sensing (RS
)5. Digital Elevation Model (DEM
)6. Geographic Information System (GIS
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بادیرمنظاور  Pandeyو همکاارانش ] [12ر هندوساتان
برای شناسایی مناط بحرانی فرسایش خاک ر حوضاههاای
کوچک کرااورزی از  ،USLEساامانۀ اطالعاات جغرافیاایی و
سنجش از ور اساتفا ه کر ناد .نتاای نراان ا ر منااط
مختلف اخاتال رساوب بار ور ی مادل نسابت باه مقاا یر
مراهدهای از  1/37تا  13/8رصد متغیر بو ه است .همچنیر
 Weifengو ]  [10Bingfangبااا بررساای فرسااایش خاااک و
نسبت تحویل رسوب باا اساتفا ه از سانجش از ور و ساامانۀ
اطالعات جغرافیایی نران ا ند از جمله م یتهای ایار رو
استفا ه از نوعی چارچوب سامانۀ اطالعات جغرافیاایی مبتنای
بر ا ههای رستری است که بررسی تأثیر یک عامل منفر بار
کل معا له را ممکر میساز و به سانی میتاوان باا ا ههاای
بههنرامشده نتای را بهبو بخرید Kouli .و همکاارانش ][13
ر ج یرۀ  Creteر شامال کارب چایر از مادل  RUSLEر
چارچوب سامانۀ اطالعات جغرافیایی و با بهکارگیری سانجش
از ور بهمنظور بر ور فرسایش خاک اساتفا ه کر ناد .نتاای
نران ا فرسایش خاک بر ور ی  RUSLEر منطقۀ مد نظر
با نتای به ست مده ر حوضههاای مدیتراناه باا ویژگایهاای
مرابه مطابقت ار  [14] Bahadur .با استفا ه از سانجش از
ور و سامانۀ اطالعات جغرافیایی پتانسیل فرساایش خااک ر
حوضۀ بخی ی واقع ر شمال تایلند را پهنهبندی کر  .حوضاۀ
بررساایشااده بااه لیاال ناااهمرنی از لحاااو هیاادرولوکیکی،
توپااوگرافی و جغرافیااایی بااه شاابکهای از واحاادهای همراار
تفکیک و سپس فرسایش خاک ر هر واحد با استفا ه از مدل
 USLEبر ور شد .نتای نران ا بیرتریر شادت فرساایش
ناشی از تغییر الروی کرت ر منطقه استPrasannakumar .
و همکارانش خطر فرسایش خاک ر زیرحوضۀ بخی کوچاک
کوهستانی  Karelaر کرور هندوستان را با اساتفا ه از مادل
 RUSLEو سامانۀ اطالعات جغرافیایی بر ور کر ند و باه ایار
نتیجه رسیدند که بر ور فرسایش خااک باا رو  RUSLEو
سامانۀ اطالعات جغرافیایی مبتنی بار سانجش از ور اگار باا
بررسی نمونههای میدانی همراه شو  ،میتواند سابب افا ایش
توانااایی و قاات نتااای شااو ] Farhan .[15و همکااارانش
فرسایش خاک را ر حوضۀ بخیا  Kufranjaواقاع ر شامال
ار ن با استفا ه از مدل  RUSLEو سامانۀ اطالعات جغرافیایی
بر ور کر ند و برای اعتبارسنجی مدل نتای به سات ماده را
با بر ور های یرر مدلها ر شمال ار ن مقایسه کر ند ].[16
نتای نران ا نتای مدل  RUSLEمبتنی بر سانجش از ور
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و سااامانۀ اطالعااات جغرافیااایی ر مقایسااه بااا نتااای یراار
ماادلهااای باار ور فرسااایش ،عملکاار مناساابتااری ار .
بدیرمنظور  Abdul Rahmanو همکارانش نی با مطالعاهای ر
حوضۀ بخی  Bhavaniر هند باه بار ور متوسا هادررفت
خاک سا نه با استفا ه از مادل  RUSLEو ر محای ساامانۀ
اطالعات جغرافیایی پر اختند ] .[17ایراان تهیاۀ نقراههاای
تغییرات مکانی هدررفت سا نۀ خاک ر سط حوضاۀ بخیا
را بهعنوان یکی از ساتاور های اساتفا ه از ساامانۀ اطالعاات
جغرافیایی ر تلفی با مدلهای هدررفت خاک عنوان کر ند.
ر اخل کرور نی  Zandiو همکارانش با استفا ه از مادل
 RUSLEو بهاارهگیااری از قابلیااتهااای سااامانۀ اطالعااات
جغرافیایی و سنجش از ور ،توزیع مکانی هادررفت خااک ر
حوضۀ بخی وازرو ر استان مازندران را باا قات  90رصاد
تعییر کر ناد ] Rahimi .[18و  Mazbaniتغییارات فرساایش
حوضۀ بخیا سایوند طای ساالهاای  1988تاا  2009را باا
استفا ه از مدل  RUSLEو بهارهگیاری از تصااویر مااهوارهای
 1TMبرای ساال  1998و  2ETMبارای ساال  2009ارزیاابی
کر نااد ] Rokhbin .[19و همکااارانش ر مطالعااه و بررساای
فرسایش خاک و باار رساوب حوضاۀ بخیا ورفایر اساتان
هرم گااان از ماادل  USLEر چااارچوب سااامانۀ اطالعااات
جغرافیایی استفا ه کر ند ] .[20همۀ نقرههاای C ،LS ،K ،R
و  Pر محی سامانۀ اطالعات جغرافیایی تهیه و سپس با هام
تلفی شدند .بررسی نقرۀ خطار فرساایش نراان ا میا ان
خطر فرسایش خاک ر سط حوضه سا نه از صفر تاا 7115
تر ر هکتار متغیر بو ه اسات .مقایساۀ متوسا باار رساوب
باار ور شااده ر رو هااای  5EPM ،4MPSIAC ،3USDAبااا
نتااای  RUSLEنرااان ا تلفی ا ماادل  RUSLEبااا سااامانۀ
اطالعات جغرافیایی و سنجش از ور به اف ایش قابلیات ن ر
باار ور می ا ان فرسااایش و بااار رسااوب منجاار شااد Rezai .و
همکااارانش بااه باار ور فرسااایش خاااک بااا اسااتفا ه از ماادل
 RUSLEو شناسااایی ماارثرتریر عاماال ن ر حوضااۀ بخی ا
گابریک ر استان هرم گان پر اختند ] .[21نتای ایر پژوهش
ضاامر تأییااد قابلیاات فااراوان سااامانۀ اطالعااات جغرافیااایی و
سنجش از ور را برای ایجا ا ههاای ماور نیااز ورو ی باه
(1. Thematic Mapper )TM
)2. Enhanced Thematic mapper plus (ETM+
)3. United States Department of Agriculture (USDA
4. Modified Pacific Southwest Inter Agency Committee
)(MPSIAC
)5. Erosion Potential Method (EPM
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 ،RUSLEنران هندۀ کیفیت مناسب و قابلیات باهروزرساانی
زیا برای ا ههای خروجی بو .
ربارۀ نسبت تحویل رسوب ر پایاههاای زماانی رگباار و
سااا نه نیا پااژوهشهااایی صااورت گرفتااهانااد کااه بیرااتر از
مدلهای تجربی برای بر ور نسبت تحویل رسوب رگباار و یاا
متوس سا نۀ نسبت تحویل رسوب استفا ه کار هاناد ] 22و
 .[23نتای برخی پژوهشها ] 23 ،22و  [24نران ا نسابت
تحویل رساوب ر طاول هار رگباار متغیار اسات و Ramos-
 Scharronو  McDonaldنیا ا نراااان ا ناااد باااار رساااوبی
بر ور شده بهوسیلۀ نسبت تحویل رسوب از بخی ی به بخیا
یرر تغییر میکند ] .[25بررسای ساواب نراان مای هاد ر
مناط مختلف جهان مقدار فرسایش و نسبت تحویال رساوب
با استفا ه از مادلهاای تجربای مبتنای بار سانجش از ور و
سامانۀ اطالعات جغرافیایی بر ور شده اسات و تعیایر اعتباار
نها نی از طری مقایسه با فرسایش و رساوب گا ار شاده از
یرر مدلهای تجربی و ر موار ی نی باا مقاا یر مرااهداتی
انجام شده است .همچنیر مقایساۀ نتاای مادلهاای بار ور
فرسااایش ،رسااوب و نساابت تحویاال رسااوب بااا مقاادار
اندازهگیاریشادۀ ن کمتار ماور توجاه قارار گرفتاه اسات.
بنابرایر ،هاد از پاژوهش حاضار ،مقایساۀ مقادار بار ور ی
فرسایش مدل  RUSLEباا مقاا یر مرااهدهای فرساایش باه
رو های کرتها و میخهای فرسایش 1و همچنیر محاسابه و
مقایسۀ نسبت تحویل رسوب به ست مده از سه رو یا شده
اساات .بادیرمنظااور رسااوب خروجاای حوضااۀ بخیا معاار
خامسان بهصورت روزانه و بهمدت یک سال از تااریخ 2015/7
تا ( 2016/6تیر  1394تا خار ا  )1395انادازهگیاری شاد و
همچنیر ا ههای مراهدهای فرسایش به رو های میخهاا و
کرتهای فرسایش حوضۀ بخی ر بازۀ زمانی مراابه تهیاه و
نتای مقایسه و تحلیل شد.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

حوضۀ بخی معر خامسان با مسااحت  4350/49هکتاار ر
 25کیلومتری شمال شهرستان کامیاران ر اساتان کر ساتان
واقع شده است .بیرتریر ارتفاا از ساط ریاا  2380متار و
کمتریر ن  1572متر است .متوس بارندگی و مای ساا نه
بهترتیب  345/2میلیمتر و  13/2رجاۀ ساانتیگارا بار ور
1. Erosion Pins

شده است ] .[26ایار حوضاه ر زون  ،38ر حاد واسا 47
رجه و  45قیقه تا  47رجه 10 ،قیقاه و  44ثانیاه طاول
شاارقی و  34رجااه 57 ،قیقااه و  51ثانیااه تااا  35رجااه 1
قیقه و  29ثانیۀ شمالی واقع شده است (شکل .[26] )1
ا ههای مور نیاز برای اجارای مادل از جملاه ا ههاای
مختص به خاک ،پوشش گیاهی و کاربری اراضای از مطالعاات
تفصیلی اجرایی حوضاۀ بخیا معار خامساان ] ،[26نقراۀ
توپوگرافی و مدل رقومی ارتفا از سازمان نقرهبار اری کراور
و تصاویر ماهوارهای  Landsatماههای بررسایشاده باهصاورت
رایران از سایت رسمی  USGSانلو شد .ر نهایت ،ا ههاای
بار ایستراه باراننراری حوضۀ بخی خامسان از ا ارۀ مناابع
طبیعی استان کر ساتان تهیاه شاد .ر امناههاای شامالی،
شرقی و کربی زیرحوضۀ بخی شاهد و نمونه تعادا  18کارت
با ابعا تقریباً مرابه با کرتهای استفا هشده ر تهیاۀ معا لاۀ
جهانی هدررفت خاک نصب شده است .ر پاژوهش حاضار از
ا ههای تعدا نه کارت موجاو ر زیرحوضاۀ بخیا شااهد
همراه با ا ههای میخهای فرساایش ر کناار کارتهاا بارای
اندازهگیری فرسایش استفا ه شد.
روش پژوهش
مدل  RUSLEنوعی مدل بر ور فرساایش بای ر اراضای
کرااورزی و همچنایر مرتعای اساات کاه باا شاش عاماال
فرسایری رابطه ار (رابطۀ  )1و میتواند بهمنظور بار ور
فرسایش ر پایههای زمانی مختلف بهکار بر ه شو ].[6
()1
A=R.K.L.S.C.P
ر ایر معا له  ،Aمیانریر فرسایش خاک ر واحد ساط
ر پایۀ زمانی مد نظر است که ر پژوهش حاضر براساس پایاۀ
زمانی سا نه (سا نه تر ر هکتار) بر ور شد.
عامل  :Rعامل فرسایندگی باران ،نران هندۀ پتانسایل
فرسایش ناشی از بار باران ر پایۀ زمانی مد نظار اسات.
ا ۀ ایستراه باراننرااری واقع ر حوضاۀ معار خامساان
که بهصورت فواصل زمانی 10قیقاهای ثبات مایشاو ر
پایۀ زمانی مد نظر جمع وری شد .براساس راهنماای مادل
رگبارهایی که مقدار ارتفا بارندگی تجمعای نهاا کمتار از
 12/7میلیمتر بو ه و بیش از شش ساعت باا رگباار یرار
فاصله اشته باشند ،حذ میشوند ،مرر اینکه مقدار بار
طی  15قیقه حداقل  6/3میلیمتر یا حاداکثر شادت 15
قیقهای ن  24میلیمتر ر ساعت یا بیرتر باشد ].[27
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شکل  .1موقعیت حوضۀ معرف خامسان و زیرحوضههای نمونه و شاهد و نمایی از کرتهای فرسایش

بارای محاسابۀ انارکی جنباری رگبارهاا ) (Eو بیراتریر
شدت  30قیقهای نها ( )I30از ا ههای باراننرااری اساتفا ه
شااد .مقاادار  Rر مااادل  RUSLEبراسااااس شاااخص
فرسایندگی ( )I30مطاب رو ارائهشاده از رابطاۀ  2محاسابه
شد ].[6

  EI 30 i
R
j

()2

i 1

N

کااه ر ن  (EI30)iشاااخص فرسااایندگی رگبااار ( iمراااکول
میلیمتر بر هکتار ساعت( j ،تعدا رگبارها طای ورۀ  Nساال،
 Eانرکی جنبری رگبار )مراکول بر هکتار( و  I30با ر تااریر
شادت  30قیقهای (میلیمتر ر سااعت) اسات .کال انارکی
جنبری رگبار ) (Eنی از رابطۀ  3محاسبه میشو :
()3
E = KE.d
که ر ن  KEانرکی رگبار ر واحد عم بااران )مراااکول
بر هکتاار میلایمتار( و  dعما رگباار )میلیمتار( اسات.
مقدار  KEاز رابطۀ  4به ست می ید:
j

()4

KE  er ΔVr
i 1

 erانرکی رگبار ر واحد عم و مدت باران )مراکول بار

هکتار میلیمتر ساعت( و  ∆Vrتاداوم رگبار )ساعت( است.
مقدار  erبراساس  irشدت رگباار )میلایمتار ر سااعت( از
رابطۀ  5باه سات می ید:
])er= 0/29 [ 1 - 0/72exp(-0/05ir
()5
براساس رابطۀ  5عامل فرسایندگی باران ر نقطۀ ایساتراه
کلیماتولوکی حوضۀ بخی خامسان بر ور شد .سپس با توجاه
به امنۀ تغییرات ارتفا از سط ریا ر ایر حوضاه (1577اا
 2381متر) و تأثیر ایر عامل بر پاراکنش مقادار بارنادگی ،باا
استفا ه از اطالعاات موقعیات ،باار و ارتفاا ایساتراههاای
هواشناسی جنوب استان کر ستان ،رابطۀ بیر باار و ارتفاا
از سط ریا به ست مد .سپس با رنظرگارفتر رابطاۀ بایر
بار و عامل فرساایندگی بااران (رابطاۀ  ،)2نقراۀ پاراکنش
عامل  Rبا استفا ه از نقرۀ خطو توپوگرافی تهیه شاد ].[28
سپس ر نارمافا ار  ArcGISنساخۀ  10/4/1نقراۀ عامال R
بهصورت رستری تهیه شد.
عامل  :Kعامل فرساایشپاذیری خااک ،عباارت اسات از
می ان هدررفت خاک ر هر بار ر واحد شاخص فرساایش
است و به موا لی ،ترکیب خاک ،نفوذپذیری و ساختار مقطع
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عرضاای ن بسااتری ار ] .[3عاماال فرسااایشپااذیری  Kبااا
استفا ه از نموگرا ] [6بهرو ترسیمی بار ور شاد .ر ایار
رو فرسایشپذیری به عوامل مجمو رصاد سایلت و شار
خیلی ری  ،رصد شر ،رصد موا لی خاک ،ساختمان خااک
و نفوذپذیری خاک بستری ار .
واحاادهای اراضاای حوضااۀ بخیاا خامسااان براساااس
مرخصات پوشش خاکی ،نو موا اولیۀ ترکیل هندۀ خااک،
شیب ،ارتفا از سط ریا ،پوشاش گیااهی ،ناو فرساایش و
شدت ن ،پساتی و بلنادی و شاکل قلاه ،ب و هاوا ،قابلیات
اراضی و نی ترری پروفیلهای خاک تفکیاک شادهاناد ].[26
برای هر یک از اج ای اراضی با اساتفا ه از ا ههاای خااک و
بهکمک نموگرا ] [6مقدار عامل  Kتعییر و نقراۀ عامال K
نی بهصورت رستری تهیه شد.
عاماال توپااوگرافی ( :)LSعاماال طااول و تناادی شاایب ر
معا لۀ  RUSLEباهعناوان عامال توپاوگرافی ر نظار گرفتاه
میشو که طول شیب عبارت اسات از فاصالۀ افقای از مباد
جریان با ست امنه تا قسمتی از امنه که شایب باه مقادار
شایان توجهی کاهش یابد و عمل رسوبگذاری کااز شاو یاا
اینکه جریان به رون کانال متمرک شو  .اکلاب  Lو  Sهماراه
با یکدیرر بهصورت  LSو به نام عامل توپوگرافی ر نظر گرفتاه
شده و با استفا ه از رواب  6و  7محاسبه میشوند ].[3
()6

s  9%

10 / 8 sin  0 / 03 
./ 6

()7

s  9%

./ 5

 λ 
LS  

 22 / 13 

./ 5

 λ   sin 
LS  
 

 22 / 13   0.08960 

ر ایر معا ت  λطول شیب است .ر پژوهش حاضار
با استفا ه از نارمافا ار  SAGA GISو باا اساتفا ه از مادل
رقومی ارتفا  10متر منطقه بهعنوان ورو ی نقراۀ عامال
 LSتولید شد.
عامل  :Cعامل مدیریت زراعای نراان هنادۀ تاأثیرات
پوشش گیاهی و بیاانرر اثار کرات و شایوههاای مختلاف
مدیریتی بر نرخ هدررفت خااک اسات .یکای از معیارهاای
پرکاربر رویش گیااهی ،شااخص تفاضال پوشاش گیااهی
نرمالشدۀ  1NDVIاست که با استفا ه از فناوری سانجش
از ور به ست می ید .برای محاسبۀ  NDVIتفاوت بازتااب
بیر ما ون قرم ن یک و قرم ر نظر گرفته و با اساتفا ه
از رابطۀ  8محاسبه میشو .
1. NDVI

()8

)NDVI = (NIR – RED) / (NIR + RED

ر ایر رابطه  NIRمقدار باند ماا ون قرما ن یاک و
REDمقدار باند قرم است ].[29
ر پااژوهش حاضاار از تصاااویر ماااهوارهای لندساات
سنجندۀ  OLIاستفا ه شد و با توجه باه اینکاه تقریبااً 50
رصد از بارندگی ر حوضۀ بخی خامسان مربو به فصل
پایی است و بارندگی با شدت زیا ار از رابطاۀ Durigon
و همکارانش ] [30استفا ه شد که برای مناط بارندگی باا
شدت زیا است (رابطۀ .)9
()9

NDVI  1
)
2

(C 

عامل  Wischmeier :Pو  Smithعامل مادیریت اراضای را
به عنوان مقادار هادررفت خااک ر واحاد ساط یاک زمایر
حفاظتشده به زمینای تعریاف کر ناد کاه لخات باشاد و ر
جهت تندتریر شیب شخم خور ه باشاد ] .[3باهطاور عماده
منظور از کارهای حفاظتی ،کرات روی خطاو تاراز ،کرات
نواری و تراسبندی است .هرچه مقدار ایر عامل کمتار باشاد،
کارهای حفاظتی مرثرتر و هدررفت خاک کمتر است .چنانچاه
هیچگونه کار حفاظتی صورت نررفته باشد ،مقادار ایار عامال
یک ر نظر گرفته میشاو  .ر بخاشهاایی از حوضاۀ بخیا
خامسان عملیات حفاظتی بانکتبندی انجاام شاده اسات کاه
مقااا یر مناسااب ایاار نااو عملیااات حفاااظتی بااا اسااتفا ه از
جدولهای مربو باه ن ر نظار گرفتاه شاد .ساایر منااط
حوضه کاربریهای متناوعی ارناد .ایار کااربریهاا براسااس
فعالیتهایی که ر نها صاورت مایگیار از لحااو حفاظات
خاک ر سط مختلفی قرار ارند .ر پژوهش حاضر براسااس
یافتههای  Troehو همکارانش ] [31برای هار کااربری مقادار
مناسب عامل  Pر نظر گرفته شد .پس از اینکه نقرههای هار
یک از عوامل مادل  RUSLEر پایاۀ زماانی یاکسااله تهیاه
شدند ،ر نرماف ار  ArcMapنسخۀ  10/4/1ر یکادیرر ضارب
و نقرۀ هدررفت خاک سا نه تهیه شد.
برای اندازهگیری بار معلا حوضاه ،بر اشات نموناۀ ب و
رسااوب معلا بااا رو انترراساایون عمقاای ] [32بااا ظاارو
یکلیتری ر خروجی حوضۀ بخی معر خامساان باهمادت
یک سال ( ر ماهها و فصول ارای بارندگی) باهصاورت روزاناه
انجام شد .برای اندازهگیری کلظت رسوب معل از رو تخلیۀ
ب استفا ه شاد ] 22و  .[33بارای ایارکاار هار نموناه ب و
رسوب بهمدت  24ساعت ساکر قرار ا ه شد .ساپس تاا حاد
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امکان ب روی ن تخلیه و رساوب بااقیماناده رون ظارو
فل ی با وزن مرخص منتقل و بهمدت  24سااعت ر ون باه
مای  105رجۀ ساانتیگارا قارار ا ه شادند ] 34و  [35و
پس از توزیر مجد و باا کامکار ن وزن اولیاۀ ظار فلا ی،
مقدار کلظت رسوب معل ر واحد لیتر به ست مد .سپس باا
توجه باه بای روزاناۀ ب ،بای رساوب روزاناه محاسابه و از
مجمو رسوب روزانۀ متوس  ،رساوب ساا نه محاسابه شاد.
مقدار بار بستر از ضریب باار کاف ثابات برابار رصادی از باار
معل ] [32ر نظر گرفته شد و با بار معل جماع و ر نهایات
رسوب هی متوس سا نۀ حوضه محاسبه شد.
ر مرحلۀ بعد با رنظارگارفتر رساوب خروجای حوضاۀ
بخی معر خامساان و مقاا یر فرساایش بار ور ی (حاصال
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ماادل  )RUSLEو فرسااایش مراااهدهای رو ماایخهااا و
کرتهای فرسایش ،نسابت تحویال رساوب ] [18باهصاورت
رابطۀ  10محاسبه شد.
Y
E

()10

SDR 

که ر ن  Yمتوس رسوب مرااهداتی ر ساط حوضاۀ
بخی و  Eمتوس فرسایش رخ ا ه ر هماان ساط و ر
بازۀ زمانی مرابه (یک سال) است.
نتایج و بحث
نقرههای عوامل فرسایندگی باران ( ،)Rفرسایشپذیری
خاک ( ،)Kتوپوگرافی ( ،)LSمدیریت زراعی ( )Cو مدیریت
اراضی ( )Pبهترتیب ر شکلهای 2ا  6ارائه شدهاند.

شکل  .2نقشۀ عامل فرسایندگی باران R

شکل  .3نقشۀ عامل فرسایشپذیری خاک K

شکل  .4نقشۀ عامل توپوگرافی LS

شکل  .5نقشۀ عامل مدیریت زراعی C

شکل  .6نقشۀ عامل مدیریت عملیات حفاظتی P
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رسوب خروجی ر پایۀ زمانی یک سال به سات ماد و ر
جدول  1ارائه شد .مقدار رسوب هی سا نۀ حوضاۀ بخیا
خامسان (رسوب معل )  1423/237تر ر سال بو که باا
تقسیم بر مساحت ن ( 4350/49هکتار) رسوب هی معل
ویژۀ حوضه براساس ساا نه تار ر هکتاار محاسابه شاد.
سپس بار کف نی به مقادار  20رصاد باار معلا ر نظار
گرفته شد ].[32

هدررفت سااالنۀ خااک بارآوردی مادل :RUSLE
همانطور که ر رو پژوهش ارائه شد ،با ضرب شاش عامال
فرسایندگی باران ،فرسایشپذیری خاک ،طول و تندی شایب،
مدیریت زراعی و مدیریت اراضی ،نقرۀ هدررفت سا نۀ خااک
ر مدل  RUSLEبر ور شد (شکل .)7
نتااای فرسااایش باار ور ی ماادل  RUSLEو فرسااایش
مراهدهای با رو هاای مایخهاا و کارتهاای فرساایش و

شکل  .7نقشۀ فرسایش برآوردی مدل  RUSLEدر پایۀ زمانی یکساله
جدول  .1فرسایش برآوردی و مشاهدهای و رسوبدهی ویژۀ حوضۀ آبخیز خامسان (تن در هکتار در سال)
فرسایش برآوردی برای کل حوضه
مدل
18/53

RUSLE

فرسایش مشاهدهای تعمیم دادهشده به کل حوضه
رو

میخهای فرسایش
76/79

همانگونه که ر جدول 1مراهده میشو ر رو کارت
فرسایش ،به لیال محصاورباو ن و جلاوگیری از ورو روانااب
با ساات بااه ن و نیاا افاا ایش تااراکم پوشااش گیاااهی
به ست مده از قرق ،فرساایش تعمایمیافتاه باه کال حوضاه
( 0/06تر ر هکتار ر سال) بسایار کمتار از واقعیات بار ور
شد .وار نردن رواناب با سات باه کارت شارایطی را ایجاا
میکند که قابل تعمیم به کل امنههای حوضۀ بخیا نیسات

رو

کرتهای فرسایش
0/06

رسوبدهی ویژه (بار معلق +بار کف)
(0/327 + )0/2×0/327
0/393

چراکه هادررفت خااک توسا روانااب بسایار کمتار صاورت
میگیر و فرایند کالب حاداقل ر بخاش زیاا ی از با سات
کاارت ،پاشاامان اساات ] .[36مجمااو عواماال یا شااده ساابب
میشو شرایطی برای تراکم بیرتر پوشاش گیااهی کارتهاا
فراهم شو که پوشش گیاهی بهنوبۀ خو موجاب کااهش اثار
فرسایندگی باران و ر نهایت موجب کاهش فرساایش اراضای
محصااور رون کاارتهااا ماایشااو  .همچناایر ر رو ماایخ
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فرسایش ،به لیل وجو منابع خطای متعد ر انادازهگیاری و
فرایناادهای یااخز گاای و ذوب مجااد خاااک و تااأثیر حضااور
سنگری ه ر قرائت ارتفا میخها ،فرسایش تعمیمیافته به کال
حوضه ( 76/79تر ر هکتار ر سال) بسیار بیرتر از واقعیات
بر ور شد .فرسایش خاک اندازهگیریشده ر رو میخهاای
فرسایش حدو  1280برابر فرسایش خاک انادازهگیاریشاده
ر رو کرتهای فرساایش اسات؛ ضامر اینکاه باه یال
گفتهشده ،نتای هر وی ایر رو ها کیرمنطقی است و قابال
قبول نیست .نکتۀ مهم اینکاه بارخال شارای کارت ،ساط
میدانهای میخ فرسایش محصور نیست و میتواند تحت تاأثیر
پاسخ هیدرولوکیکی و رواناب امنۀ با ست خاو قارار گیار .
فاصلۀ با ست امنه تا میخهای فرسایش ر میدانهای مایخ
مختلف نی زیا است و همیر امر سبب شاده مقادار حجام و
عم رواناب ر سط میدانهای مایخ بیراتر شاو و نیاروی
رواناب بهعنوان عامل اصلی فرسایش بایر شایاری ،هماراه باا
پاشمان ر جدایش و حمل ذرات سط خاک مرارکت کار ه
است .از طر یرر ،ضاخامت متوسا روانااب موجاب شاده
است که ر جهت کاهش نیروی تخریبی قطرات باران هنراام
برخور به سط خاک و ر نتیجه کاهش پاشمان عمال کناد
] 41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،2و  .[36بااه هماایر لیاال فرسااایش
کالب ر سط میدان میخ بیر شیاری (سطحی) و یا حتی ر
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موار محدو ی همراه با نرانههایی از فرسایش شیاری اسات و
بنابرایر مقدار فرسایش بیراتر از ساط محصاور کارت باو ه
است .ایر نتای با یافتههاای ] [37و ] [36مبنای بار اینکاه ر
با ست امنهها پاشمان و ر پاییر ست امنۀ رواناب عامال
کالب جدایش و انتقال ذرات خااک هساتند و هار چاه طاول
امنه بیرتر باشد ،عم رواناب و احتمال وقو فرساایش بایر
شیاری و سطحی و یا حتی شیاری بیراتر اسات ،هامخاوانی
ار .
حال نکه ر مدل  RUSLEبه لیل کاربر تاوزیعی ر
محی سامانۀ اطالعاات جغرافیاایی و رنظارگارفتر تماام
سط حوضه ر محاسبۀ هدررفت خاک ساا نه ،فرساایش
بر ور ی به مقدار سا نه  18/53تر ر هکتار باه واقعیات
منطقه ن یکتر و رقمی قابال قباول اسات .ر ایار مادل
عوامل اصلی تأثیرگذار ر فرسایش برای هر نقطه از ساط
حوضۀ بخی با سانجش تصااویر مااهوارهای و ر مراحال
مختلف بر ور فرسایش صحت ا ههای ورو ی ر ساامانۀ
اطالعات جغرافیایی بررسی میشو .
با توجه باه مقاا یر فرساایش و رساوب ارائاهشاده ر
جدول  ،1مقدار نسابت تحویال رساوب باا رنظارگارفتر
فرسایش بر ور ی  RUSLEو مراهدهای میخها و کرتهاا
محاسبه شد (جدول .)2

جدول  .2نسبت تحویل رسوب یک ساله با استفاده از فرسایش برآوردی مدل  RULSEو روشهای مشاهدهای میخها و کرتهای
فرسایش
روش برآورد یا اندازهگیری فرسایش

مدل RUSLE

میخهای فرسایش

کرتهای فرسایش

نسبت تحویل رسوب ( رصد)

2/12

0/51

655

نسبت تحویل رسوب با اساتفا ه از فرساایش مرااهدهای
کرتهای فرسایش  655رصد است که بیانرر ایر اسات کاه
رسوب خروجی از حوضۀ بخی  6/55برابر بیرتر از فرساایش
خاااک اناادازهگیااریشااده ر کاارتهاساات .ایاار نساابتهااا
نران هندۀ خطای زیا رنظرگرفتر و تعمیم رسوب خروجی
کرتها بهعنوان فرسایش برای کل حوضۀ بخی است و یل
ایاار خطااا قاابالً گفتااه شااد ] 36و  .[42همچناایر ر رو
میخهای فرسایش نی نسبت تحویل رسوب بسیار کم و بیاانرر
ن است که تنها  0/51رصد از فرسایش خااک باه خروجای
حوضه میرساد کاه ایار مقادار نیا کیرمنطقای اسات و باا
هیچیک از مدلهای تخمایر نسابت تحویال رساوب ساازگار

نیست ] .[37نتای نسبت تحویل رساوب فرساایش بار ور ی
مدل  RUSLEنسبت به و رو یرر بهتار و ن یاکتار باه
منط حاکم بر فرایند فرسایش و انتقاال رساوب اسات ].[10
همان طور که ر جدول  2مراهده میشو باهازای فرساایش
بر ور ی حوضۀ بخی خامسان با مدل  RUSLEحادو 2/12
رصااد رسااوب بااه خروجاای حوضااه ماایرسااد .البتااه ،بااا
رنظرگرفتر فرسایش بر ور ی مدل  RUSLEبارای محاسابۀ
نسبت تحویل رسوب نی مقدار ایر نسبت بسایار کام اسات و
قابل قبول نیست .بررسی توپوگرافی حوضاۀ بخیا نراان ا
مناط کمشیب میانی و انتهایی حوضۀ بخیا احتماا ً عامال
اصلی تلهاندازی رساوب و کااهش نسابت انتقاال رساوب باه

678

خروجی حوضۀ بخی است .رواناب از امنههای پارشایب باه
نسبت زیا به یکباره وار منطقاۀ کامشایب و شات میاانی
حوضۀ بخی میشو و به لیل کاهش شدید سارعت و انارکی
رواناب ،رصد شایان توجهی از بار معل تهنریر میشاو ].[3
بههمیر لیل احتما ً حجم زیا ی از رساوب ر ایار منااط
به ام میافتد و ر نهایات رساوبی کاه باه خروجای حوضاه
میرسد ،رصد کمی از فرسایش است.
ر پااژوهش حاضاار همچناایر ماادل  RUSLEنی ا باارای
بر ور هدررفت سا نۀ خاک حوضۀ بخیا خامساان اساتفا ه
شد .اعتقا بر ایر است که هار جاا مقاا یر عاد ی عوامال ر
سترس باشد ،مدل  RUSLEقابال اجارا و ارای نتاای قابال
قبول است ] .[6مدل  RUSLEر منااط مختلاف جهاان باا
شرای متفاوت ب و هوایی ،خاک و مادیریت زراعای بررسای
شده و نتای نران ا ه است که ایر مدل بهتاریر رو بارای
بر ور روند فرسایش خاک است ] .[28تأکید شده است که باا
استفا ه از مدل  RUSLEباا صار کمتاریر ه یناه و زماان
میتوان به نتای بهتری نسبت باه رو هاای انادازهگیاری ر
مقیاس کوچک ست یافت .نتای پژوهش حاضر ضمر تأییاد
نتای یا شده ر خصوص کاارایی مادل  ،RUSLEبار اصاالح
ماربر اری از کرتها و میخهای فرسایش برای کااهش مناابع
خطا و بهویژه امکانسنجی و رو صحی تعمیم نتای به کال
حوضۀ بخی تأکید ار  .همچنیر بهمنظور سارعتبخرایدن
به ارزیابی و پایش ر پایۀ زمانی کوتاهتر و گسترۀ وسیعتری از
کرور ،زم است تلفیقای از ا ههاای مرااهدهای نقطاهای از
قبیل میخ و کرت و نتای بر ور ی مدلهای توزیعی بهصاورت
مکمل و با لحاو مقیاس مد نظر قرار ا ه شوند.
نتیجهگیری
هااد از پااژوهش حاضاار صااحتساانجی رو هااای معمااول
اندازهگیری و بر ور فرسایش ر حوضاههاای معار زوجای
کرور بو که بهصورت مور ی حوضۀ بخیا معار خامساان
بررسی شد .نتاای باه سات ماده نراان ا از طرفای مناابع
خطای اندازهگیری ر رو های معمول اساتفا هشاده شاامل
رو کرتهاا و مایخهاای فرساایش بسایار زیاا اسات و ر
موار ی شرای فرسایری بررسیشاده ر کارتهاا و ساطوح
میخگذاریشده با حالت متوس سط حوضاۀ بخیا تفااوت
زیا ی ارند .از طر یرر ،تغییر مقیاس از کرت باه امناه و
حوضۀ بخی موجب تغییر ر شدت و ساهم فراینادها و اناوا
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فرسایش شده است و بنابرایر نمیتوان باهساا گی و فقا باا
رنظرگرفتر نسبت مساحت کرت به حوضاۀ بخیا  ،نتاای را
تعمیم ا  .نتای به ست مده ر حوضۀ بخی خامسان نراان
ا ر صورتی که فق با رنظرگرفتر نسبت مسااحت کارت
به مساحت حوضه ،نتای هدررفت خاک از کرت و یا تغییارات
عم خاک اطرا میخهای فرسایش باه کال حوضاه تعمایم
ا ه شو  ،نتای بهترتیب با بایشتخمینای و یاا کامتخمینای
زیا ی همراه خواهد بو  .با توجه به نتای و تحلیل ارائاهشاده،
ارائۀ هرگونه راهکار و عملیات حفااظتی باا اساتفا ه از تعمایم
خطی ا ههای کرتها و میخهاای فرساایش باه کال حوضاۀ
بخی با شکست همراه است .ایر ر حاالی اسات کاه ساا نه
ه ینااۀ زیااا ی صاار نرااه اری و ماااربر اری از کاارتهااا و
میخهای فرسایش و به ست ور ن ایر ا هها میشو .
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