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چكيده
فرسایش خاک و توليد رسوب امروزه به یكي از معضالت مهم زیست محيطي بشر تبدیل شده است.
بنابراین مدیریت خاک به منظور بهره برداري مطلوب و كاهش تخریب آن ضروري ميباشد .در این
پژوهش اثر تلفيفي كاربري اراضي و بارش با استفاده از معادله تجدید نظر شده جهاني فرسایش
خاک( )RUSLEو با بهرهگيري از تصاویر ماهوارهاي  ETM+سال  1383و  OLIسال 1398
فرسایش و رسوب حوضه پایين دست سد ایالم براي سالهاي  1383و  1398تهيه و با یكدیگر
مقایسه شد .نتایج پژوهش نشان داد كه ميانگين فرسایش در سال  49/89 ،1383تن در هكتار در
سال بوده است كه در سال  1398مقدار آن به  62/80تن در هكتار در سال رسيده است كه افزایش
قابل توجهي را در طول  15سال مطا لعه نشان ميدهد .مضافا" ،مقدار رسوب از  0تا  81101تن در
سال  1383به  0تا  102041تن در سال  1398رسيده است و افزایشي به ميزان  20490تن تجربه
نموده كه افزایش رسوبي معادل  4/77تن در هكتار در طول دوره مطالعه شاهد بودیم كه رقم قابل
مالحظهاي خواهد بود .بر اساس نتایج ،افزایش جزئي بارندگي نه تنها با عث افزایش پوشش گياهي
نشده بلكه به دليل تخریب آن در طول دوره مطالعه باعث افزایش قدرت فرسایندگي باران و در
مجموع باعث افزایش فرسایش و رسوب گردیده است .نتایج این پژوهش اتخاذ استراتژهاي
مدیریتي مناسب را براي تصميم گيران در اولویتبندي نواحي براي كاهش فرسایش خاک و رسوب
در حوضه آبخيز مورد مطالعه امكان پذیر مي سازد.

واژگان كليدي :تغييرات فرسایش و رسوب ،مدل  ،RUSLEتصاویر ماهوارهاي  ،OLI-ETM+حوضه آبخيز پایين دست سد
ایالم.
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مقدمه

انسان براي ادامه حیات خود به مواد غذایي نیاز دارد كه در اثر وجود آب و خاك بدست ميآید .نابودي و تخریب خاك
بر اثر بارش و عمل آبهاي روان یكي از جديترین مشكالت زیست محیطي عصر حاضر است .فرسایش آبي از مهمترین
انواع تخریب سرزمین در بیشتر نقاط ایران است كه سبب از بین بردن خاكهاي حاصلخیز و زمینهاي كشاورزي ميشود
(میركر و همكاران .)2017 ،1گزارشها نشان ميدهد حدود  35میلیون مترمربع از اراضي كشور ایران تحت تاثیر فرسایش
آبي قرار دارد (ذاكرنژاد و میركر .)2015 ،2به طور متوسط ،فرسایش خاك درایران سه برابر بیشتر از سایر كشورهاي آسیایي
و  20برابر میانگین جهاني است .فرسایش خاك در ایران هزینه زیادي دارد و تقریباً  56تا  112میلیارد دالر در سال است
و بسته به میزان فرسایش خاك در هر سال این مقدار تغییر ميكند .عوامل زیادي در نوع و میزان فرسایش خاك در یک
حوضه آبخیز مؤثرند (صادقي .)1394 ،یكي از این عوامل نوع استفاده از اراضي است كه به ویژه در دهههاي اخیر با تغییرات
گستردهاي كه در نتیجه پیشرفت هاي فنآوري در طبیعت انجام شده ،نقش زیادي در افزایش مقدار فرسایش داشته است
)گارسیارویز و همكاران .)1996 ،3واكش رواناب و رسوب خروجي حوضه آبخیز به ویژگيهاي فیزیوگرافي ،الگوي پراكنش
كاربري اراضي ،نوع خاك ،شدت و مدت وقوع بارندگي و دخالتهاي انساني بستگي دارد كه در میان آنها نقش كاربري
اراضي داراي اهمیت بیشتري است (طالبيخیاوي .)1396 ،تاكنون مدلهاي زیادي جهت برآورد فرسایش خاك و توسعه
طرحهاي مدیریتي فرسایش خاك ارائه شده است كه از مهمترین این مدلها ،ميتوان به معادلههاي جهاني فرسایش
خاك (4ویشمایر واسمیت ،)1978 ،5پروژه پیشبیني فرسایش آبي(6فلینگان و نیرینگ  ،)1995،ابزار ارزیابي خاك و آب(7آرنولد
و همكاران )1998 ،8و مدل اروپایي فرسایش خاك(9مورگان و همكاران )1998 ،10اشاره نمود .طي  45سال اخیر ،مدل
USLEبه سبب داشتن محاسبات ساده ،پركاربردترین روش تخمین فرسایش خاك و برآورد تأثیرات عملیاتهاي
مدیریتي مختلف بر آن بوده است (كنیل .)2000 ،11رابطه جهاني تجدید شده فرسایش خاك كه روش مورد استفاده در
پژوهش حاضر میباشد ،به عنوان مدل توسعه یافته  USLEبراي پیشبیني فرسایش و رسوب خاك ساالنه از یک
سطح معین به شمار میآید (رنارد و فریمنود.)1994 ،12
تاكنون مطالعات گستردهاي در ارتباط با ارزیابي تغییرات بارش و كاربري اراضي روي فرسایش و رسوب صورت گرفته
است كه برخي از آنها به شرح زیر ميباشند :لي و گائو )2015( 13تغییرات تولید رسوب و رواناب در پاسخ به تغییرات بارش
را در حوضه آبخیز خیچوان در چین مورد بررسي قرار دادند .نتایج نشان داد با افزایش بارش ،مقدار رواناب و رسوب زیاد
شده و رواناب حساسیت بیشتري از رسوب نسبت به تغییرات بارش دارد .دو و همكاران )2013( 14اثرات بارش و پوشش
گیاهي روي رواناب و تولید رسوب را در حوضه رودخانه جینشا مورد بررسي قرار دادند .تحلیل همبستگيها نشان داد كه
تولید رواناب و رسوب ارتباط مثبتي با شاخص بارش دارند در حالي كه با شاخص پوشش گیاهي رابطه منفي دارند .نتایج به
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دست آمده از پژوهش رومپایي و همكاران )2007( 1از طریق مدلسازي پویا در جمهوري چک طي دهه نود داللت بر
كاهش حدود  75درصد رسوب ناشي از افزایش  150درصد وسعت اراضي مرتعي داشته است .چاكراپاني و سابرامانیا)1990(2
در بررسي فاكتورهاي كنترل كننده دبي رسوب در رودخانه ماهانادي هندوستان دریافتند كه دبي ،بارندگي و زمین شناسي
منطقه مهمترین عوامل كنترل كننده دبي رسوب مي باشند .عالوه بر آن بیش از  %95حمل رسوبات مربوط به فصول
باراني سال ميباشند .غفاري و مهدوي ( )2014اثر دوره هاي خشكسالي و ترسالي بر میزان رسوب ویژه را در حوضه آبخیز
كرخه مورد بررسي قرار دادند .نتایج نشان داد كه در تمام ایستگاههاي مورد مطالعه میزان بار رسوب در دورههاي خشک
كاهش و در دورههاي تر افزایش قابل توجهي داشته است .به این صورت كه در سالهاي مرطوب ،به طور متوسط میزان
رسوب ویژه  1/57برابر سالهاي خشک است .نظري ساماني و همكاران ( )2013تاثیر تغییر كاربري اراضي و تغییرات
بارش بر تولید رسوب در حوضه آبخیز طالقان را مورد بررسي قرار دادند و با در نظر گرفتن دورههاي ترسالي و خشكسالي،
به این نتیجه رسیدند كه علت كاهش رسوب افزایش اراضي رها شده كشاورزي ميباشد.
سریبكاور و هوفیركا )2007( 3با مطالعه تاثیر تغییر كاربري در اسلواكي ( )1990-2000به این نتیجه رسید كه تغییرات
پوشش زمین و كشت نوبتي تاثیرات آشكاري بر روي الگوي فرسایش خاك در قسمت درهها و نواحي كوهستاني داشته
است .این تغییرات عمدتاً به دلیل تغییر مداوم مالكیت اراضي ،تغییر نوع محصوالت ،جنگلزدایي و جنگلكاري است .شارما
و كملش )2010( 4با مطالعه اثر تغییر كاربري اراضي بر روي فرسایش با استفاده از معادله جهاني فرسایش خاك در
حوضه آبخیز مایتون در هند در طي سالهاي  1989تا  2004به این نتیجه رسیدند كه تغییر كاربریها باعث فرسایش قابل
توجهي در حوضه شده است كه در سال  1989مقدار فرسایش از  12/11تن در هكتار در سال به  13/21تن در هكتار
در سال  2004رسیده است .مارتینز -مورولو و همكاران )2011( 5به مدلسازي اثرات تغییرات كاربري زمین بر روي رواناب
و فرسایش خاك در جنوب كشور اسپانیا پرداختند و به این نتیجه رسیدند كه افزایش كشت دیم و تبدیل پوشش گیاهي به
مناطق مسكوني و راههاي ارتباطي به طور محسوسي باعث فرسایش خاك شده است .نالینا و همكاران )2014( 6به مطالعه
تغییرات كاربري اراضي منطقه نیلجیس كشور هندوستان پرداختند .نتایج نشان داد كه فعالیت كشاورزي در اراضي شیبدار
كوهستاني طي این دوره به سرعت افزایش یافته است .دا سیلوا و همكاران )2016( 7به مطالعه تأثیر تغییرات كاربري زمین
بر عملكرد فرسایش خاك در رودخانه سانفرانسیسكو در ایاالت متحده آمریكا پرداختند و معتقدند كه تغییرات كاربري اراضي
باعث تغییر در دسترسي به منابع آب شده است و همین عامل باعث ایجاد كشت دیم و افزایش فرسایش در منطقه شده
است .سانتوس و همكاران )2017( 8به بررسي تغییرات كاربري اراضي و نقش آن بر فرسایش خاك در كشور برزیل
پرداختند و نتایج به دست آمده نشان داد كه سطح زمینهاي كشاورزي و مراتع كاهش یافته و میزان فرسایش در این
مناطق  10برابر افزایش داشته است .سینگ و همكاران )2020( 9به بررسي تغییرات كاربري اراضي بر روي تاالب هارایک
در ایالت پنجاب كشور هندوستان پرداختند .نتایج به دست آمده نشان داد كه در طي بازه زماني  2002تا  2018تأثیرات
منفي عوامل انساني همچون كشت بیرویه و عدم اختصاص حق آبه مورد نیاز تاالب سبب كاهش وسعت پهنه آبي و نیز
فرسایش خاك شده است.
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در ایران ،برآورد فرسایش خاك با استفاده از مدل  RUSLEدر حوضه زیارت از زیرحوضههاي قرهسو در گرگان نشان
داد كه میانگین مقدار فرسایش خاك برابر  7/5تن در هكتار در سال است (رضائي و همكاران .)2007 ،1اسفندیاري و
همكاران ( )2014در مطالعهاي در حوضه رود ا رس ،به بررسي تأثیر كاربري اراضي بر فرسایش پرداختند و به این نتیجه
دست یافتند كه كاربري زراعي از بیشترین پتانسیل براي فرسایش برخوردار است و مراتع از كمترین پتانسیل .مرادي و
همكاران ( ) 2016به ارزیابي تغییر كاربري اراضي مرتعي به دیمزار در دو شهرستان رابر و ارزوئیه پرداختند .نتایج نشان داد
كه گسترش فعالیتهاي زراعي سبب ميشود مراتع به زمینهاي كم بازده تبدیل شود .فیضي زاده ( ،)2017تغییرات كاربري
اراضي و نقش آن در فرسایش حوضه علویان را بررسي كردند .آنها دریافتند كه تبدیل اراضي مرتعي پر تراكم به مراتع كم
تراكم و زراعت دیم ،مهمترین عامل در فرسایش منطقه است .محمدي و همكاران ( )1397با استفاده از مدل RUSLE
میانگین فرسایش در مقیاس كشور ایران را  24تن در هكتار در سال برآورد نمودند و نقش عامل توپوگرافي را بیش از سایر
عوامل مشخص نمودند .محمدنژاد و همكاران )2019( 2به بررسي روند تغییرات كاربري اراضي شهرستان نیر واقع در استان
اردبیل و تأثیر آن بر فرسایش خاك (بین سالهاي  )2016-2000با استفاده از تكنیک سنجش از دور و سامانه اطالعات
جغرا فیایي پرداختند .نتایج نشان داد كه به طور عمده مناطق با طبقه بسیار پرخطر و پرخطر در هر دو دوره زماني در
كاربریهاي زراعت دیم و زراعت آبي -باغات قرار دارند.
در خصوص مطالعات و تحقیقات انجام شده در حوضه سد ایالم میتوان به پایان نامه كارشناسي ارشد اعظمي ( )2001تحت
عنوان تعیین روش مناسب برآورد بار معلق رسوبي در حوضه سد ایالم ،تخمین فرسایش و رسوب با استفاده از روشهاي
كیفي ژئومورفولوژیكي (واحد هاي كاري) و  EPMو مقایسه آن با آمار خروجي رسوب در حوضه سد ایالم توسط شهبازي
( ،)1999و مقاله عسگري و جعفري ( )2008تحت عنوان برآورد فرسایش و رسوب حوضه سد ایالم با استفاده از مدل
 MPSIACاشاره كرد.
نتایج پژوهش ها نشان داده كه ،كل فرسایش خاك در یک منطقه با مقدار بار رسوب در همان منطقه یكسان نميباشد .به
منظور تشریح امكان رسوب مواد فرسایش یافته و حركت آنها در شبكه كانال و در نهایت در خروجي حوضه ،پراكنش
مكاني نسبت تحویل رسوب محاسبه ميگردد .در این مطالعه ،سه روش بر اساس مساحت (1975 ،USDA؛ بویس،3
1975؛ ونوني ) 1975 ،4به منظور محاسبه نقشه نسبت تحویل رسوب ،مورد استفاده قرار گرفتند .حوضه آبخیز پایین دست
سد ایالم (بخشي از حوضه سد ایالم) نیز یكي از مناطقي است كه متحمل فرسایش فزاینده خاك ميباشد و بررسي
فرسایش و بار رسوب در آن بعنوان یكي از منابع تامین آب شرب شهر ایالم از اهمیت باالیي برخودار است .بنابراین ،با
توجه به مسأله فوق ،هدف اصلي این پژوهش ارزیابي روند تغییرات مكاني -زماني میزان فرسایش خاك و بار رسوب حوضه
طي دوره  1383تا  1398از طریق تلفیق مدل  ،RUSLEسامانه اطالعات جغرافیایي ( )GISو سنجش از دور ( )RSو
همچنین شناسایي مناطق حساس به فرسایش جهت اجراي عملیات حفاظتي آب و خاك ميباشد.
روش تحقيق
ویژگيهاي حوضه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در این پژوهش ،یک حوضه كوهستاني به نام حوضه پایین دست (بخشي از حوضه سد ایالم) ،واقع در
جنوب شرقي استان ایالم است .مساحت این حوضه  4394هكتار ميباشد كه از لحاظ موقیعت جغرافیایي ،بین طولهاي
شمالي " 33°23'29تا " 33°29' 36و عرضهاي شرقي " 46° 22' 55تا " 46° 32' 27واقع شده است(شكل .)1نقاط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- Razehi et al
- Mohammadnejad et al
3
- Boyce
4- Vanoni
1
2
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ارتفاعي منطقه حداكثر  1780متر و حداقل  900متر باالتر از سطح دریا ميباشد .از لحاظ شرایط اقلیمي  ،این منطقه جزو
مناطق نیمه خشک (اقلیم مدیترانهاي) با متوسط بارندگي  592/78میلیمتر در سال و میانگین دماي  21/7درجه سانتیگراد
در تابستان و  4/7درجه سانتیگراد در زمستان ميباشد (نپتا.)2001 ،1

شكل  :1موقعيت منطقه مورد مطالعه

مواد و روشها

دادهها و ابزارهاي مورد استفاده در این پژوهش شامل :الیه رقومي توپوگرافي  1:50000سازمان نقشه برداري كشور،
دادههاي سازمان هواشناسي كشور (بارندگي روزانه ،ماهانه ،ساالنه) ،تصویر ماهوارهاي  ETM+به تاریخ  1383/2/10و
 OLIبه تاریخ  1398/2/25از سایت  ،www.gilovis.usgs.comالیه رقومي نقشه خاكشناسي و قابلیت اراضي
 1:80000حوضه مورد مطالعه از سازمان جنگلها و مراتع كشور ،بررسي گزارش مطالعه تفصیلي حوضه آبخیز پایین دست
سد ایالم و نرمافزارهاي  ArcGIS10.3و  Envi5.3ميباشد .در این پژوهش از نرمافزار  ArcGIS10.3جهت ترسیم
نقشهها و تحلیلهاي مرتبط به آن و  ENVI5.3جهت استخراج و پردازش تصاویر ماهوارهاي بهرهگیري شده است.
روش تحقيق

در این مطالعه ،مدل فرسایش خاك  RUSLEو سیستم  SATEECمورد استفاده قرار گرفتند .معادله جهاني فرسایش
خاك ( )USLEو نسخه تجدید نظر شده آن ،جهت پیشبیني فرسایش خاك و طراحي برنامههاي حفاظتي مورد استفاده
قرار میگرد (رنارد 2و همكاران1991 ،؛ صادقي و همكاران  .)2004 ،3مدل  ،RUSLEیک مدل برآورد فرسایش آبي است كه
با شش فاكتور فرسایشي زیر رابطه دارد (ویشمایر و اسمیت:)1( )1978 ،

()1

A= R×K×L×S×C×P

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Nepta

1-

2-Renard

et al
Sadeghi et al

3-
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در این رابطه A ،میانگین فرسایش خاك در واحد سطح (تن در هكتار در سال) R ،عامل فرسایندگي بارانMJmm ha-1h-

 K ،1y-1عامل فرسایش پذیري خاك  L ،Mghahha-1MJ-1mm-1عامل طول شیب S ،عامل درجه شیب C ،عامل
عملیات مدیریتي و پوشش و نهایتا"  Pعامل عملیات حفاظتي ميباشد .مقادیر  C ،S ،Lو Pبدون واحد ميباشند.
پاراگرافهاي بعدي نیز درباره نحوه برآورد فاكتورهاي  P ،C ،K ،Rو  LSكه به ترتیب از دادههاي بارش ،نقشههاي
خاك ،پردازش تصاویر ماهـوارهاي (فاكــتورهاي  Cو  )Pو مدل رقومي ارتفاعي به دست ميآیند ،توضیح ميدهد.

عامل فرسایندگي باران ()R
فرسایندگي باران به صورت قدرت تراكمي باران در بروز فرسایش تعریف ميشود (الل .)1990 ،1معمولترین شاخص
فرسایندگي باران ،فاكتور  Rمربوط به مدلهاي  USLEو  RUSLEميباشد .بررسي مقاالت علمي نشان ميدهد ،در
بسیاري از نقاط دنیا ،عامل  Rهمبستگي باالیي با فرسایش خاك دارد (فرو و همكاران1991 ،؛ رنارد و فریمنود1994 ،؛
ویشمایر و اسمیت .)1978 ،عامل  Rبراي دورههاي مختلف ،از حاصلضرب انرژي جنبشي باران( )Eدر حداكثر شدت بارش
 30دقیقهاي ( )I30بدست ميآید .از آنجائيكه نمودار بارندگي و دادههاي تفصیلي رگبار (شدت بارندگي) به ندرت در
ﹰ از مقادیر متوسط بارندگي ماهیانه و سالیانه ،جهت برآورد عامل  Rدر مدلهاي
ایستگاههاي هواشناسي موجود ميباشند ،غالبا
 USLEو  RUSLEاستفاده ميشود (رنارد و فریمنود1994 ،؛ فرو و همكاران .)1991 ،براي محاسبه عامل  ،Rبعد از
تعیین ایستگاههاي شاخص در منطقه مورد مطالعه ،بارندگي ماهیانه و سالیانه در این ایستگاهها و در دوره زماني مورد
مطالعه بازسازي گردید (بر اساس اطالعات ایستگاه ایالم كه كاملترین و بیشترین آمار را داشته است) .الزم به ذكر است
كه ایستگاه ایالم در داخل حوضه مطالعاتي واقع شده است .در مرحله بعد با استفاده از معادله ذیل ،شاخص فورنیر و عامل
 Rبراي تمام ایستگاهها بدست آمد .رابطه شاخص فورنیر ،F،بصورت ذیل است (رنارد و فریمنود( )1994 ،معادله :)2
()2

2
∑12
𝑖𝑃 𝑖=1

∑12
𝑃 𝑖=1

=F

در این معادله pi ،متوسط بارندگي (میلیمتر) در ماه  iو  pمتوسط بارندگي سالیانه (میلیمتر) است .در این مطالعه ،با استفاده
از معادله ( ،)2شاخص فورینر براي تمامي ایستگاهها ،محاسبه گردید و سپس با جایگذاري شاخص فورنیر (رابطه  )2در
روابط زیر كه توسط رنارد و فریمنود ( )1994براي مناطق فاقد دادههاي تفصیلي رگبار (شدت بارندگي) پیشنهاد شده ،مقدار
عامل  Rبراي ایستگاههاي شاخص برآورد شد.
1.847
𝐹 × 𝑅 − 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = (0.07397
/17.2
( )3
اگر F<55 mm

( )4

𝑅 − 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = (95.77 − 6.081 × 𝐹 + 0.4770 × 𝐹 2 /17.2

اگر F>=55 mm
عامل فرسایش پذیري خاک()K

عامل فرسایش پذیري خاك ( ،)Kسرعت فرسایشپذیري خاك به ازاي واحد شاخص فرسایش باران است كه در پالت
استاندارد اندازه گیري ميشود و اغلب با استفاده از خصوصیات خاك تعیین ميشود (پاریسو و همكاران .)2003 ،اگرچه
عامل  Kبا بافت ،میزان ماده آلي ،نفوذپذیري و ساختمان خاك رابطه دارد ،اما با نوع تیپ خاك همبستگي باالیي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Lal

1-
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دارد(ویشمایر .)1971 ،1عامل فرسایش پذیري خاك در مدل  RUSLEاز طریق نموگراف تعیین ميشود (ویشمایر،2
 .)1971به شرح زیر(ویشمایر و واسمیت:)1978 ،
( −6 1.14
−2
𝑚 𝐾 = 2.73 × 10
)12 − 𝑎) + 3.25 × 10 (𝑏 − 2) + 2.5 × 10−2 (𝑐 − 3

()5
در این معادله M ،قطر ذره (درصد سیلت  +درصد شن خیلي ریز)×(درصد رس a ،)100 -درصد ماده آلي b ،كد ساختمان
خاك و  cكالس نفوذپذیري پروفیل خاك ميباشند .در این مطالعه ،تمام عوامل اشاره شده در باال از گزارش تفصیلي
حوضه آبخیز پایین دست سد ایالم استخراج و نقشه عامل  Kدر محیط  GISتهیه شد.
عامل توپوگرافي()LS

نظر به اهمیت عوامل طول و تندي شیب بر فرسایش خاك از طریق تغییر در سرعت جریان آب در سطح زمین ،تنش و
تغییر -پذیري آنها در حوضه مطالعاتي مد نظر قرار گرفت (هن و همكاران .)1994 ،3براي محاسبه فاكتورهاي  Lو  Sاز
فرمولهاي زیر استفاده ميشود (مور و ویلسون:)1993،4

()6
()7

]0.4

𝑠𝐴
22.13

[𝐿 = 1.4
𝑠𝑖𝑛𝛽 1.3
]
0.0896

[=𝑆

در این معادله  Asمساحت دامنه باالدست در واحد عرض خطوط توپوگرافي ) (m / mو  زاویه شیب برحسب درجه
است .در این مطالعه ،نقشه فاكتور  LSاز نقشه  DEMو با استفاده از نرمافزار  ArcGISاستخراج شد.
2

عامل مدیریت پوشش ()C

عامل مدیریت پوشش گیاهي ( )Cبه عنوان عامل نشان دهنده تأثیر فعالیتهاي زراعي و مدیریت كشاورزي و اثر پوشش
درختي ،درختچهاي ،علفي و زمیني روي كاهش فرسایش خاك مي باشد (ویشمایر و اسمیت .)1978 ،این عامل بر اساس
معیار بررسي وضعیت و سالمت پوشش گیاهي كنترل كننده فرسایش و تحت عنوان شاخص تفاضل پوشش گیاهي نرمال
شده ( )NDVIو با استفاده از فناوري سنجش از دور بدست مي آید (فاطمي و رضائي .)2010 ،از آنجایي كه شاخص
( )NDVIبراي محاسبه دادههاي طیفي زمیني استفاده شده و همبستگي باالیي با زیست توده سطح زمین دارد ،لذا رابطه
( )8براي تخمین عامل مدیریت پوشش گیاهي استفاده شده است(لین.)1997 ،5
𝐶 = (1 − 𝑁𝐷𝑉𝐼)/2
()8
در نتیجه مقدار  Cدر هر سلول ميتواند مورد محاسبه قرار گیرد .از آنجائيكه مقادیر فاكتور  ،Cبین صفر و یک میباشد،
مقدار صفر به پیكسلهاي با مقادیر منفي و عدد یک به پیكسلهایي با مقدار بیشتر از یک اختصاص خواهد یافت.
عامل عمليات حفاظتي ()P

در این مطالعه نیز نقش انواع عملیات حفاظتي شامل كشت روي خطوط تراز ،سیستم تراسبندي ،آبراهههاي پوششدار و
سایر اثرات حفاظتي در مقایسه با شرایط استاندارد حاكم بر كرتهاي مطالعاتي فرسایش خاك (رنارد و فریمنود ،)1994 ،مورد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-

Wischmeier
Wischmeier
3- Haan et al
4 Moore and Wilson
5- Lin
2-
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نظر قرار مي گیرد .براي تخمین عامل مدیریت اراضي از جدول استاندارد موجود و بر اساس مقادیر پیشنهادي تهیه شده
است .در این مطالعه ،مقادیر فاكتور  Pاز طریق طبقهبندي مجدد هر تیپ پوشش زمین و بر اساس مقادیر داده شده در
جدول ( 1دور )2006 ،1تعیین شدند .با توجه به اینكه در حوضه تحت بررسي هیچگونه عملیات اصالحي و مدیریتي صورت
نگرفته است ،ارزش  Pتنها بر اساس كاربري و پوشش اراضي مختلف تعیین شده است.
جدول  :1ارزش Pبراي كاربري و پوشش اراضي مختلف (دور (2006 ،

كالس كاربري/پوشش اراضي
اراضي بایر
نیشكر
گندم
جنگل تنک
اراضي آیش
جنگل با تراكم متوسط
جنگل باز
بستر رودخانه

ارزش عددي P
1
0/12
0/1
0/8
1
0/8
0/8
1

الزم به یادآوري است كه در این مطالعه تنها تاثیر عوامل فرسایندگي باران ( )Rو مدیریت پوشش گیاهي ( )Cبررسي شده
است (بدلیل تغییر قابل مالحظه دو فاكتور فوق در طول دوره  15ساله مطالعه) .بعالوه تاثیر سایر عوامل به دلیل عدم تغییر
قابل مالحظه ثابت و بدون تغییر در نظر گرفته شد (بدلیل عدم تغییر ذاتي فاكتور خاك در كوتاه مدت براي تهیه فاكتور
 ،Kعدم تغییر ذاتي طول و درجه شیب براي تهیه فاكتور  LSو نهایتا" ،عدم تغییر عامل عملیات حفاظتي براي تهیه
فاكتور  Pدر حوضه در طول دوره  15ساله مطالعه.
تهيه نقشه كاربري اراضي منطقه
به منظور بررسي تغییرات كاربري اراضي در حوضه مورد مطالعه ،تصاویر ماهواره اي براي دو دوره  1383و  1398تهیه
گردید .جهت طبقه بندي تصاویر از روش طبقه بندي ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است .روش ماشین بردار پشتیبان
به دلیل ماهیت غیرپارامتریک بهتر از روشهاي پارامتریک مي باشد .لذا در این مقاله روش طبقهبندي نظارت شده ماشین
بردار پشتیبان استفاده شد و نقشهها تهیه گردید .براي این منظور ،كالسهاي كاربري اراضي در سالهاي  1383و 1398
در شش كالس شامل دریاچه ،باغ ،اراضي بایر ،جنگل ،اراضي زراعي و مرتع تعیین و سپس نمونههاي آموزشي از سطح
منطقه با استفاده از تركیب رنگي كاذب ،تفسیر چشمي تصاویر ماهوارهاي ،نرمافزار گوگل ارث و بازدید میداني جمعآوري
و طبقه بندي شد (شكل  2الف و ب) .در جدول  2دقت كل و ضریب كاپا نقشههاي دو دوره طبقهبندي را مشاهده
ميفرمایید كه دقت باالي طبقهبندي را نشان مي دهد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Deore

1-
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شكل  :2الف) نقشه كاربري اراضي سال  1383ب) نقشه كاربري اراضي سال 1398
جدول  -2ارزیابي دقت طبقهبندي براي نقشههاي كاربري استخراجشده از تصاویر لندست سالهاي  1383و 1398

دقت كل

نقشه كاربري بدستآمده از تصویر
(ETM+)1383
(OLI )1398

95/87
94/23

ضریب كاپا
0/94
0/93

پس از تهیه نقشه كاربري اراضي دو تاریخ ،مساحت شش كالس پوشش اراضي به دست آمد .جدول  2سطح هر كدام از
كاربري ها را در این دو تاریخ نشان ميدهد .با توجه به جدول شماره  3كاربريها در طي  15سال تغییرات قابل توجهي
داشتهاند .در بین كاربريها بیشترین تغییرمثبت را كاربري زراعي داشته است كه با  15/14درصد تغییرات داراي رده اول
در تغییرات است .این كاربري در سال  1383از  173/48هكتار به  838/39هكتار در سال  1398افزایش پیدا كرده
است .در بین كاربريها بیشترین درصد تغییرات منفي نسبت به مساحت كاربري مربوط به اراضي مرتعي است كه با
 14/90درصد سطح حوضه تغییرات داراي روند كاهشي منفي بوده است كه از  3522/24هكتار در سال  1383به 2867/72
هكتار در سال  1398كاهش پیدا كرده است .اراضي مرتعي در سال  1383به طور میانگین  80/16درصد مساحت حوضه
را به خود اختصاص داده اند كه در سال  1398این مقدار به  65/26درصد رسیده است .از میان كل كاربریها ،مساحت
هاي باغ ،دریاچه ،اراضي بایر و مرتع كاهش و مساحت كاربريهاي جنگل و اراضي زراعي افزایش یافته است.
جدول  :3مساحت كالسهاي پوشش اراضي در سالهاي  1383و ( 1398بر حسب هكتار و درصد)

كالس

سال 1398

سال 1383
هكتار

درصد

هكتار

درصد

دریاچه
باغ
اراضي بایر
جنگل

52/55
27/94
575/88

1/19
0/63
13/10

46/70
22/10
512/93

1/06
0/5
11/67

41/91

0/95

106/16

2/41

اراضي زراعي

173/48

3/94

838/39

19/08

مرتع

3522/24

80/16

2867/72

65/26
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بحث و یافتهها
شاخصهاي فورنیر و مقادیر فرسایندگي باران با استفاده از معادالت ( )3( ،)2و ( )4براي  18ایستگاه محاسبه شد .ابتدا بر
اساس رابطه بین ارتفاع و بارش (شكل  3الف و ب) و سپس بر اساس رابطه بارش و فاكتور  ،Rنقشه فاكتور  Rحوضه
مورد مطالعه در محیط نرمافزار  ArcGIS10.3براي هر دو دوره  1383و  1398به دست آمد .همانطور كه در نقشه باران
حوضه مورد مطالعه مالحظه مي فرمایید ،ما شاهد افزایش باران به میزان  60میلي متر(به طور میانگین) هستیم كه تاثیر
آن روي مقدار فاكتور  Rقابل مشاهده است .بر این اساس مقدار فاكتور  Rاز  158/84تا 255/22
1 1 1
) ( ( MJ mm ha h yبراي دور ه اول) و از  195/99تا (309 (MJ mmha1h 1 y1) /61براي دور ه دوم) متغیر
1 1 1
بوده و مقدار متوسط و انحراف آن نیز به ترتیب  215/18و  (18 ( MJ mm ha h y ) /67براي دوره اول) و از

1

1 1

 259/27و (22 ( MJ mm ha h y ) /19براي دوره دوم) مي باشد (شكل  3ج و د) كه تغییر محسوسي مي باشد.
فرسایندگي باران به غیر از شمال حوضه مورد مطالعه در سایر قسمتها كه ارتفاع باالتري داشتند ،بیشتر بود كه با رنگ
تیرهتر نشان داده شده است .به عبارت دیگر ،كاهش فاكتور  ،Rرابطه نزدیكي با كاهش ارتفاع در حوضه داشت.

شكل  :3الف) نقشه بارش سال  1383ب) نقشه بارش سال  1398ج) نقشه فاكتور  Rسال  1383د) نقشه فاكتور R
سال 1398
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مقادیر عامل  kبراي انواع مختلف خاك و واحدهاي قابلیت اراضي در جدول  4آمده است .متوسط مقدار  kدر منطقه مورد
مطالعه براي هر دو دوره از  0/12تا  0/42متغیر بوده و مقدار متوسط و انحراف معیار آن نیز به ترتیب  0/18و 0/06
 Mgha hha-1MJ-1 mm-1ميباشد .شكل  4الف توزیع مكاني فرسایشپذیري خاك را نشان ميدهد.
جدول  :4ارزش فاكتور  Kبراي انواع مختلف خاک و واحدهاي قابليت اراضي حوضه مورد مطالعه
واحد

نوع خاک

واحد قابليت اراضي

ارزش K
)(Mg ha h ha-1MJ-1mm-1

1.1.1
2.1.1
3.1.1
2.2.1
3.2.1
1.3.1
2.3.1
1.1.2
2.1.2
1.2.1
3.3.1
2.2.2
1.2.2
1.1.5
3.1.2
1.3.2
3.2.2
4.1.2

0/19
0/21
0/43
0/36
0/22
0/19
0/49
0/41
0/23
0/23
0/15
0/24
0/17
0/25
0/30
0/25
0/19
0/26

1.1.3
5.1.2
4.2.2
2.1.3

0/26
0/35
0/30
0/26

خاک

1

Fragmental, mixed, mesic Lithic, Torriorthents

2

Fragmental, mixed, mesic Typic Torriorthents

3
4
5

Loamy-Skeltal,mixed,mesic Typic Torriorthents
Loamy, carbonatic, mesic Typic Torrifluvents
Loamy-Skeletal,
carbonatic,
mesic
Typic
Haplocambids

6
7

Loamy-Skeletal, mixed, mesic Typic Haplocalcids
Loamy-Skeletal,
carbonatic,
mesic
Typic
Haplocalcids
Loamy, mixed, mesic Typic Haplocalcids

9

Fine-Loamy, carbonatic, mesic Typic Haplocalcids

8

نقشه توپوگرافي منطقه مورد مطالعه به منظور ایجاد نقشه طول شیب و درجه شیب ( )LSمورد استفاده قرار گرفت .فاكتور
 LSبوسیله معادالت  6و  7و با استفاده از نقشه  DEMحوضه و با در نظر گرفتن كنش متقابل بین توپوگرافي و تجمع
جریان آب محاسبه شد (شكل  4ب) .همانطور كه از شكل  10بر ميآید مقدار فاكتور  LSدر منطقه مورد مطالعه از صفر
تا  130در سطح پیكسل متغیربوده و مقدار متوسط آن  2/11ميباشد .در بعضي مناطق با شیبهاي تند ،از قبیل امتداد
رودخانهها مقادیر  LSبیشتر است.
نقشه فاكتور  Cبراساس  NDVIتهیه گردید (شكل  4ج و د) .در حقیقت این فاكتور به طور كامل ،رابطه معكوس با
 NDVIدارد .مقدار فاكتور  Cاز  0/18تا ( 0/77براي دور ه اول) و  0/19تا (0/93براي دوره دوم) متغیر بوده و متوسط
آن نیز به ترتیب ( 0/51براي دوره اول) و ( 0/52براي دوره دوم) میباشد .نقشه فاكتور  Cنشان ميدهد كه بیشترین مقدار
این پارامتر در مناطق فاقد پوشش گیاهي و كمترین مقدار آن در مناطقي با پوشش متراكم وجود دارد كه با رنگ روشنتر
مشخص است.
شكل  4ه نقشه فاكتور  Pرا نشان ميدهد كه از طریق طبقهبندي مجدد هر تیپ پوشش زمین /كاربري زمین و با استفاده
از مقادیر داده شده در جدول مربوطه ایجاد شده است .مقادیر فاكتور  Pبین  0/8تا  1بوده و مقدار متوسط آن  0/9میباشد.
آمار مربوط به فاكتورهاي  C ،LS ،K ،Rو  ،Pبراي هر دو دوره ،در جداول  5و  6ارائه شده است.
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شكل  :4الف) نقشه فاكتور  Kب) نقشه فاكتور  LSج) نقشه فاكتور  Cسال  1383د) نقشه فاكتور  Cسال  1398ه) نقشه فاكتور
P
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جدول  :5آمار مربوط به فاكتورهاي معادله  RUSLEدر سال 1383

سال 1383
حداقل
حداكثر
میانگین
انحراف معیار

فاكتور R
158/84
255/22
215/18
18/67

فاكتور K
0/12
0/42
0/18
0/06

فاكتور LS
0
130
2/11
4/77

فاكتور C
0/18
0/77
0/51
0/05

فاكتور P
0/8
1
0/9
0/30

جدول  :6آمار مربوط به فاكتورهاي معادله  RUSLEدر سال 1398

سال 1398
حداقل
حداكثر
میانگین
انحراف معیار

فاكتور R
195/99
309/61
259/27
22/19

فاكتور K
0/12
0/42
0/18
0/06

فاكتور LS
0
130
2/11
4/77

فاكتور C
0/19
0/93
0/52
0/06

فاكتور P
0/8
1
0/13
0/27

فرسایش ساليانه خاک
فرسایش متوسط سالیانه خاك براي هر دو دوره از طریق حاصلضرب فاكتورهاي فرسایندگي( ،)Rفاكتور فرسایشپذیري
( ، )Kفاكتور توپوگرافي ( ،)LSفاكتور مدیریت پوشش گیاهي ( )Cو فاكتور عملیات حفاظتي ( )Pو با استفاده از نرمافزار
 ArcGISمحاسبه شد .نقشه به دست آمده از این مدل ،در شكل  5الف و ب نشان داده شده است .مقادیر فرسایش خاك
در منطقه مورد مطالعه براي دوره اول بین  0تا  5347و براي دوره دوم بین صفر تا  6442تن در هكتار در سال در سطح
پیكسل متغیر ميباشد .متوسط و انحراف معیار آن نیز به ترتیب برابر با  49/89و ( 120/07براي دوره اول) و برابر با 62/80
و ( 145/55براي دوره دوم) تن در هكتار در سال تعیین شد .در مرحله بعد نقشه فرسایش ساالنه خاك به  5كالس خطر
طبقهبندي شده است (شكل  5ج و د) .فراواني هر یک از كالسهاي خطر براي هر دو دوره در جدول  6نشان داده شده
است .بیشترین قسمت حوضه مورد مطالعه ،جزﺀ طبقه فرسایشي خیلي كم تا كم (به ترتیب  59و  55درصد براي دوره اول
و دوم) قرار داشت كه عمدتاً این كالسها در شمال و جنوب شرقي حوضه واقع شده بودند .حدود  28و  31درصد حوضه
نیز به ترتیب براي دوره اول و دوم تحت خطر فرسایش باال تا شدید قرار داشت كه از این بین ،بیشترین مناطق تحت خطر
فرسایش باال تا شدید ،در مناطق شمالغربي ،غرب و جنوب غربي حوضه قرار داشتند .بر این اساس ،نتایج بدست آمده در
بازهي زماني  1383تا  ،1398نشان مي دهد كه از مقدار خطر فرسایش مربوط به كالس هاي خطر كم و متوسط حدود
 4درصد ،كاسته شده و در مقابل حدود  3درصد بر وسعت مناطقي كه داراي خطر فرسایش زیاد مي باشد ،افزوده شده
است (جدول  .)7در ضمن ،نتایج این پژوهش همچنین نشان داد ،فاكتور  LSبه ترتیب با ضریب همبستگي  0/81و 0/84
براي دوره اول و دوم بیشترین تأثیر را در برآورد فرسایش ساالنه خاك توسط مدل  RUSLEداشته است (جدول  .)8این
در حالي است كه همبستگي بسیار پاییني بین سایر فاكتورها و فرسایش سالیانه خاك وجود داشت.
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شكل  :5الف) نقشه متوسط ساالنه فرسايش خاک سال  1383ب) نقشه کالسهاي فرسايش خاک براي سال  1398ج) نقشه
کالسهاي فرسايش خاک براي سال  1383د) نقشه کالسهاي فرسايش خاک براي سال 1398
جدول  :7فراواني كالسهاي خطر فرسایش

كالس هاي فرسایش
خیلي كم()5-0
كم()25-5
متوسط()50-25
زیاد()80-50
خیلي زیاد(>)80

مساحت به درصد()1383
45/76
13/22
12/85
10/66
17/49

مساحت به درصد()1398
44/18
11/34
13/95
11/47
19/04
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جدول  :8همبستگي و روابط رگرسيوني بين هدر رفت ساالنه خاک وپارامتر هاي  RUSLEبراي دو دوره مورد مطالعه

فاكتورهاي RUSLE
R
K
LS
C
P

هدر رفت ساالنه خاک ()1383
R2 =0/0191, y =-1/249x +352/87
R2=0/0212, y =514/99x +93/064
R2 =0/8449, y =25/759x + 23/833
R2=0/0242 , y =525/93x -122/9
R2=0/0551, y =1141/9x -746/13

هدر رفت ساالنه خاک ()1398
R2 =0/0192, y = -1/257x + 430/04
R2=0/0205, y =568/45x +114/2
R2=0/815, y =30/072x +9/2573
R2=0/0172, y =451/93x -72/631
R2=0/044 , y =1245/92x -808/16

بار رسوب
در این مطالعه ،متوسط مقادیر نسبت تحویل رسوب براي هر دو دوره بین  0/15تا  0/37و متوسط بار رسوب در خروجي
حوضه براي دوره اول بین  7/48تا  18/46و براي دوره دوم بین  9/42تا  23/24تن در هكتار در سال متغیر بود (جدول 9
و شكل .)18
میزان رسوب مشاهده و محاسبه شده بر اساس  16سال آمار ایستگاه هیدرومتري با استفاده از منحني هاي سنجه (حد
وسط دسته ها) بطور متوسط معادل  16/58تن در هكتار در سال) (اعظمي )2001 ،بوده و مقدار رسوب برآورد شده(متوسط
رسوب برآورد شده) برا ساس مدل  RUSLEبا استفاده از روش نسبت تحویل رسوب  USDAبراي دوره اول معادل
 18/46و براي دوره دوم معادل  18/84تن در هكتار در سال (با روش وانوني) مي باشد .در ضمن مقدار بار رسوبي برآورد
شده در این حوضه توسط شهبازي ( )1999با استفاده از روش  EPMبرابر  18/9تن در هكتار در سال (آمار مشاهدهاي
معادل  16تن در هكتار در سال) و عسگري و جعفري ( )2008با استفاده از مدل  MPSIACبرابر  14/98تن در هكتار
در سال میباشد (آمار مشاهدهاي  16/58تن در هكتار در سال)( اعظمي .)2001 ،بنابراین اختالف بین مقدار رسوب مشاهده
شده با مقدار برآورد شده توسط مدل  RUSLEدر این مطالعه براي دوره اول معادل  1/88و براي دوره دوم معادل 2/26
تن در هكتار در سال است .به عبارت دیگر مقدار رسوب برآورد شده به ترتیب براي دوره اول حدود  11در صد و براي دور
دوم حدود  13درصد بیشتر از مقدار رسوب اندازه گیري شده (مشاهده شده) (براساس محاسبه خطاي نسبي) میباشد .بنابراین
اختالف معني داري بین نتایج این كار و سایر محققین مشاهده نميشود.
بنابراین ،از آنجائي كه مقدار بار رسوب برآوردي با استفاده از روش ( USDAبراي دوره اول) و روش ونوني (براي دوره
دوم) تقریباً نزدیک به مقدار بار رسوب ثبتشده در ایستگاه رسوبسنجي حوضه دست پایین دست سد ایالم ( 16/58تن
در هكتار در سال) بود (اعظمي .) 2001 ،از اینرو ،این دو روش به عنوان بهترین روش ها براي محاسبه نسبت تحویل
رسوب انتخاب گردید و براساس آن ،نقشه نسبت تحویل رسوب و بار رسوب براي هر دو دوره تهیه شد (شكل هاي  19و
 .)20همانطور در اشكال  19و  20مشاهده مي فرمایید ،مقدار رسوب از  0تا  81101تن در سال  1383به  0تا 102041
تن در سال  1398رسیده است و افزایشي به میزان  20490تن در طول دوره مورد مطالعه را نشان مي دهد .اگر این مقدار
رسوب را بر سطح حوضه ( 4394هكتار) تقسیم نماییم ،افزایش رسوبي معادل  4/77تن درهكتار در طول دوره مطالعه شاهد
خواهیم بود كه رقم قابل مالحظهاي خواهد بود.

ارزیابي تاثير تغييرات كاربري اراضي و بارش بر فرسایش و رسوب با استفاده...

77

جدول  :9روشهاي نسبت تحویل رسوب ،مقادیر نسبت تحویل و بار رسوب در حوضه مورد مطالعه

روشهاي

ميزان نسبت

بار رسوب سال (1383تن در هكتار

بار رسوب سال ( 1398تن در هكتار

نسبت تحویل

تحویل

در سال)

در سال)

رسوب
وانوني

0/30

14/97

18/84

بویس

0/15

7/48

9/42

USDA

0/37

18/46

23/24

شكل  :6الف) نقشه نسبت تحویل رسوب ب) نقشه بار رسوب سال  1383ج) نقشه بار رسوب سال 1398

نتيجهگيري

خاك به عنوان یكي از مهمترین منابع طبیعي نقش ببسیار عمدهاي در زندگي انسان را دارا ميباشد .فرسایش خاك ،یک
مشكل جهاني است كه به طور جدي منابع آب و خاك را تهدید ميكند و تغییرات بارش و كاربري اراضي دو تا از عاملهاي
مهم در فرسایش خاك و رسوبزایي ميباشد .بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر ،در محدوده زماني بین
سالهاي  1383تا  ،1398مساحتهاي باغ ،دریاچه ،اراضي بایر و مرتع كاهش كاهش یافته و به مساحت كاربريهاي
جنگل و اراضي زراعي افزوده شده است .نتیجه تغییر این مساحتها ،كاهش پوشش طبیعي خاك و افزایش درصد فرسایش
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در منطقه گردیده است .این موضوع با نتایج مطالعه مارتینز-مورولو و همكاران ( )2011كه افزایش كشت دیم و تبدیل
پوشش گیاهي به زراعت را عامل فرسایش معرفي كردهاند ،و مطالعه فیضي زاده ( )2017كه تبدیل اراضي مرتعي به زراعت
دیم را مهمترین عامل در فرسایش منطقه بیان نموده است ،تطابق دارد .هرچه تراكم پوشش گیاهي بیشتر و شامل گیاهان
با ریشه بلند و چندساله باشد ،به عنوان یک عامل كاهش دهنده سرعت فرسایش عمل میكند .در طول دوره زماني مورد
مطالعه چراي مفرط و بیرویه دام به شدت از مقاومت خاك در برابر فرسایش كاسته است .از طرفي كاهش مساحت پهنههاي
آبي ،نقش مستقیمي بر تخریب پوشش گیاهي و كاهش سطح آن داشته است .همچنین در دوره زماني مورد مطالعه تبدیل
اراضي مرتعي به كشاورزي ،فعالیت كشاورزي در اراضي شیبدار و شخم در جهت شیب موجب افزایش هدر رفت خاك
گردیده است كه این موضوع با نتایج مطالعه نالینا و همكاران ( )2014همخواني دارد .بدین دلیل كه جمعیت شهرها در حال
افزایش است ،توسعه فعالیتهاي كشاورزي براي رفع نیازهاي مردم نیز ضروري میباشد .با توجه به اینكه ركن اساسي
كشاورزي در اراضي زراعي ،وجود خاك و آب مناسب است ،معموالً اراضي مرتعي ،قابل دسترسترین اراضي براي تبدیل
شدن به اراضي زراعي هستند .لذا در سطح حوضه مطالعاتي نیز كاربري مرتع در طي سالهاي  1383تا  1398به میزان
 655/43هكتار كاهش یافته و به زمین زراعي تبدیل شده است .باید توجه داشت كه تغییر كاربري اراضي مرتعي در
زمینهاي كشاورزي به ویژه در مناطق پرشیب ،عالوه بر فرسایش خاك به جاري شدن سیل نیز منجر خواهد شد و كیفیت
خاك را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد .عامل دیگري كه باعث تغییر فرسایش و رسوب شده ،فاكتور فرسایندگي باران
( )Rمیباشد .با مقایسه بارندگيها در طي دوره مورد مطالعه متوجه ميشویم كه بارندگي حوضه در طي این مدت ،تغییر
محسوسي (افزایش حدود  60میلیمتري) داشته است .بنابراین ،ميتوان نتیجه گرفت كه افزایش تغییرات فرسایش ،ناشي
از این عامل نیز بوده است كه باعث شده تا ضریب فرسایشپذیري باران را افزایش دهد و باعث تولید فرسایش بیشتري
در حوضه شود (فاكتور  .)Rاین موضوع با نتایج مطالعه لي و گائو ( )2015و غفاري و مهدوي ( )2014تطابق دارد .بر اساس
نقشههاي فرسایش به دست آمده ،مناطق با خطر فرسایش باالتر عمدتاً در بخشهاي ناهموار منطقه قرار گرفتهاند .بر
اساس نتایج مدل  RUSLEگرایش در حوضه آبخیز به سمت افزایش پتانسیل فرسایش خاك و رسوبزایي در نتیجه روند
تغییرات پوشش و كاربري زمین است .این رسوب با رشد میانگین  4/77تن در هكتار در طول  15سال پتانسیل رسوبزایي
و رشد محدودههاي با ریسک باال براي فرسایش در كل محدوده حوضه قابل بررسي است .براساس بررسي نتایج ،محدوده-
هاي كوهستاني حوضه پایین دست سد ایالم به دلیل تجمع فاكتورهاي دخیل در افزایش پتانسیل هدر رفت خاك داراي
بیشترین آسیب بوده و ضرورت انجام برنامه هاي آبخیزداري به شكلي واضح دیده مي شود ،زیرا بیشترین تغییرات كاربري
در این نواحي با حذف پوشش مرتعي به عنوان محافظي موثر براي خاك و جایگزیني زمینهاي كشاورزي ایجاد شده است.
مقایسه رسوب كل برآورد شده در روش  USDAبا مقدار به دست آمده از پژوهش اعظمي ( ،)2001قابلیت تلفیق مدل
 RUSLEو  GISرا جهت برآورد میزان فرسایش خاك و بار رسوب را نشان میدهد .بنابراین در این مطالعه اثر تلفیقي
بارندگي (فاكتور  )Rو كاربري اراضي با هم بررسي شده است كه با عث تشدید مضاعف فرسایش و رسوب گردیده است.
نتایج این پژوهش قابلیت باالي سیستم اطالعات جغرافیایي و سنجش از دور را براي ایجاد دادههاي مورد نیاز جهت ایجاد
فاكتورهاي مدل  RUSLEنشان داد كه نتیجه آن به دست آمدن اطالعات خروجي با كیفیت و قابلیت بروزرساني باال
بود .به نظر ميرسد الزم است تا جهت حفظ عرصههاي طبیعي ،تثبیت و قانوني كردن كاربري اراضي ،كنترل فرسایش و
اقداماتي براي حفاظت خاك و آب در مناطق با پتانسیل فرسایشي باال ،در چارچوب طرحهاي حفاظتي در دستور كار
متخصصین و مدیران اراضي قرار گیرد .از طرف دیگر نهادهاي مدني و سازمانهاي دولتي و غیردولتي در منطقه ميتوانند
در امر نظارت بر تغییرات كاربري اراضي ،اعمال مدیریت نمایند.
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