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  چكيده
 راه، ايـن  از و گـردد  مـي  مـزارع  شـدن  متـروك  و خـاك  شدن فقير سبب تنها نه خاك، فرسايش

 و سـدها  مخـازن  ،ها آبراهه در گذاري رسوب با بلكه گذارد؛مي جاي بر ناپذيري جبران هاي خسارت
 فرسـايش  بينـي  پـيش   .گردد مي موجب را فراواني هايزيان ،ها آن ظرفيت آبگيري كاهش و بنادر

 خاك وري بهره كنترل جهت به طبيعي منابع مديريت در ها روش ترينمتداول از يكي همواره ، خاك

در ايـن پـژوهش بـه    . است از حوضه خارج در آب كيفيت و رسوب ميزان تخمين و حوضه داخل در
 (GIS)در محيط  RUSLEبررسي ميزان فرسايش خاك دشت مرودشت با استفاده از مدل تجربي 

 گيـاهي  پوشش و توپوگرافي عامل خاك، پذيري فرسايشعامل  باران، فرسايندگي عامل شامل كه

 1:50000هـاي  نقشه ازجمله مختلف مدارك و از اسناد  قتحقي اين در. است شده پرداخته، باشد مي

 آمارهاي مختلف گياهي، پوشش شناسي، كاربري اراضي،،خاكشناسي زمين 1:100000توپوگرافي،

تحقيـق   ابـزار  عنـوان  بـه  ) DEM(مـدل ارتفـاعي رقـومي     و سـنجي  باران هاي ايستگاه به مربوط
 فرسايش خطر ميزان كه دهد مي نشان  خاكفرسايش  خطر نقشه بررسي .گرفت قرار مورداستفاده

نقشه،  اين با مطابق  .متغير است سال در هكتار در تن برحسب 50 تا صفر از دشت سطح در خاك
 طـور  بـه  كه داشت تا كم قرار كم خيلي فرسايشي طبقه جزء ،موردمطالعه منطقه قسمت ترين بيش

 تـا  باال فرسايش خطر تحت مناطق ترين بيش  .بودند شده واقع دشت مركز در ها كالس ناي عمده

   .داشتند قرار دشت با شيب زياد مناطق در شديد،
  
  
 

 اطالعـات  ، دشـت مرودشـت، سيسـتم   RUSLEفرسـايش خـاك، مـدل    ،  :واژگان كليـدي 

  (GIS)جغرافيايي
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  مقدمه

و ).  2: 1381كردواني، (خاك محل زندگي كليه موجودات زنده در سطح كره خاكي و اساس تجميع تمدن مادي است
 منظور بهدر زندگي انسان دارد ولي از زماني كه بشر زمين را  اي عمدهمنابع طبيعي نقش بسيار   ترين مهميكي از  عنوان به

در معرض فرسايش شديد و  ها زمينمرتع استفاده كرد  عنوان بهآن يا از  قراردادتهيه مايحتاج خود مورد كشت و زرع 
 از و گردد مي مزارع شدن متروك و خاك شدن فقير سبب تنها نه خاك، فرسايش )97: 1381كردواني، (سريع قرار گرفت

 كاهش و بنادر و سدها مخازن ،ها آبراهه در گذاري رسوب با بلكه ؛گذارد مي جاي بر ناپذيري جبران هاي خسارت راه، اين
 از يكي مختلف، هاي قرن طي در همواره خاك، فرسايش .گردد مي موجب را فراواني هاي زيان ،ها آن ظرفيت آبگيري

 ساليانه ،شده انجام برآوردهاي ي پايه بر .است شدهمي محسوب جامعه هر آبادي و ي رفاهتهديدكننده و جدي خطرات
صالحي و همكاران، (شوندمي كشيده نابودي كام به خاك فرسايش براثر جهان كشاورزي اراضي از هكتار چندين ميليون

آورند، مي به وجودكه تغييراتي را در آمايش زمين  محيطي زيستهاي كشاورزي و ها و سياستبنابراين طرح). 2: 1394
ها و مه ريزان كه طرحگذاران و برنااين امر به اين معني است كه سياست. فرسايش و ميزان آن تأثير دارند برشدت

مسئول چگونگي كيفيت كنترل فرسايش  مستقيماًدارد،  اي كننده تعييني استفاده از زمين نقش تصميماتشان در نحوه
 به طبيعي منابع مديريت در ها روش ترين متداول از يكي همواره خاك، فرسايش بيني پيش). 67: 1385، 1هوك(هستند
مورگان و ( است از حوضه خارج در آب كيفيت و رسوب ميزان تخمين و حوضه داخل در خاك وريبهره كنترل جهت

 طبيعي، شرايط به و نبوده يكسان مختلف هايمكان و هازمان در آن وسعت و فرسايش شدت). 2011، 2نئارينگ
 درصد 40 به نزديك ).56: 1374 شكوري،(است مربوط زمين كاربري چگونگي و هاخاك ، خصوصياتوبلندي پستي

 توزيع دليل به خاك فرسايش ميزان نواحي يندر ا، )1373 ، خاكساري فرد(دارد قرار خشك نيمه ناحيه در كشور مساحت
-زمين در ويژه به نواحي اين در خاك فرسايش مهار . است تربيشگياهي  پوشش ضعف و سال طي  بارندگي نامناسب

   ).106: 1389واعظي و همكاران، ( است اهميت داراي كشاورزي هاي
 كشورهاي در مسئله اين .باشد مي موردنياز اطالعات و آمار كمبود رسوب و فرسايش مطالعات مشكالت از يكي

 دليل به بنابراين .است روبرو معضل اين با كه است كشورهايي ازجمله ايران ما كشور و بوده حادتر توسعه درحال
 مطالعات اغلب كار، سهولت منظور به و گيريهزاندا هايايستگاه فقدان و مناسب آمار كمبود و فرايندها پيچيدگي
 كه ايمعادله اولين ). 1391 همكاران، و قضاوتي(گيردمي انجام تجربي هاي روش از استفاده با كشور رسوب و فرسايش

 عامل دو تنها آن، در كه بود) 1940(  3زينگ ي معادله شد، پيشنهاد خاص شيب يك در فرسايش ميزان تخمين براي
 گياهي پوشش عامل  5اسميت و وهوا آب عامل ) 1947( 4موسگراو سپس، .بودند شده گرفته نظر در شيب طول و درجه

 1965سال  در اسميت و  6ويشماير توسط خاك، فرسايش برآورد براي فرمول بهترين .دادند معادله دخالت اين در نيز را
 هايداده اساس بر و دارد مبناي تجربي باشد مي معروف نيز خاك فرسايش جهاني فرمول به كه معادله اين. شد ارائه

 خاك فرسايش جهاني رابطه). 44: 1394صالحي و همكاران،(است آمده دست به فراوان صحرايي
سطح  يك از ساالنه خاك فرسايش بيني پيش براي USLE8 يافته توسعه مدل عنوان به نيز (RUSLE7)شده اصالح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Hook 
2 Morgan & Nearing 
3 Zingg 
4 Musgrave 
5 Smith 
6 Wischmeier 
7 Revised Universal Soil Loss Equation 
8 Universal Soil Loss Equation (USLE) 
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 خاك فرسايش و P ،C ،K ،Rاز فاكتورهاي  تري دقيقكه برآوردهاي ) 1994 يدموند، فر و رنارد(شودمي استفاده معين
 (RS) ازدور سنجش و (GIS)جغرافيايي  اطالعات سيستم كه اين به سبب) 1991رنارد و همكاران، (  دهد مي انجام
 ايران و جهان در ايگسترده مطالعات   ).3: 1389آرخي و نيازي، (آورد مي فراهم را مكاني هاي داده وتحليل تجزيه امكان

، )1994(بنكوبي و همكاران :  هاي پژوهشبه  توان مي مثال عنوان به است گرفته صورت  RUSLE مدل خصوص در
، ) 2010(، بونيال و همكاران)2006(، ماركر )2005(، هويوس)2003(،  وانگ و همكاران )2000(تيواري و همكاران 

، زندي و )1389(، واعظي و همكاران )1389(،آرخي و نيازي ) 2014(، كارواليو و همكاران)2013(همكارانفرهان و 
 .اشاره كرد... و) 1393(، رخبين و همكاران )1393(، رضايي و همكاران )1392(، رحيمي و مزباني )1392(همكاران 

هاي دشت ازجمله ،ناسب و آب نسبتاً كافيرودخانه كُر، خاك م هاي آبرفتبه دليل پوشيده شدن با  دشت مرودشت
محيطي مناسب باعث جايگزيني مراكز انساني متعدد در  شرايط زيست. رود شرقي به شمار مي خيز زاگرس جنوب حاصل

شهر مرودشت بعد از شهر شيراز در استان . اند مستقرشدهروستا  295اين دشت گرديده، بطوريكه در سطح دشت حدود 
 كه )1388راستي، (رود ترين پايگاه جمعيتي استان به شمار مي در منطقه، عمده و حاصلخيزوسيع  دشت به دليلفارس، 
ي شدت فرسايش امري ضروري به ي نقشهاست و تهيه ساخته ناپذير اجتناب در اين منطقه، را فرسايش وضعيت بررسي
ميزان فرسايش خاك و بار رسوب دشت مرودشت از طريق مدل   سازي مدلبنابراين، هدف اين پژوهش   .رسدنظر مي

RUSLE  با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي)GIS ( و همچنين شناسايي مناطق حساس به فرسايش جهت
  .باشدمي وخاك آباجراي عمليات حفاظتي 

  
  موردمطالعهمنطقه 

تا  4029'هاي جغرافيايي  هاي زاگرس بين عرضكوه رشتهغربي كشور، در استان فارس، ميان  دشت مرودشت در جنوب
'1030 30'هاي جغرافيايي  و طول52  10'تا53 شرق  جنوب - غرب اي با راستاي شمال چاله صورت به، كه شده واقع

. است كيلومترمربع 3600در حدود  موردمطالعه ي منطقهوسعت  .)1شكل ( رورانده قرار دارد -خورده زون زاگرس چين در
 62( كيلومترمربع 2237است كه در حدود  شده تشكيلمتمايز كوهستان و دشت  كامالًاز دو بخش  موردنظرمنطقه 
 صورت بهاز سطح منطقه را كوهستان، ) درصد 38( كيلومترمربع 1363از سطح منطقه را دشت و در حدود ) درصد

ً در بخش مركزي حوضه آبخيز كُر و سيوند  تقريبامرودشت دشت . است برگرفتههايي در اطراف دشت، در ناهمواري
كمربند زاگرس  حدفاصلمحدوده دشت در . شود هاي منطقه و ايران محسوب مي ترين دشت و يكي از وسيع شده واقع
شرق  جنوب -غرب خوردگي زاگرس با امتداد شمال روند عمومي دشت مطابق با چين. رانده قرار داردخورده و رو چين
متر و بلندترين نقطه ارتفاعي آن در ارتفاعات  1566در حوالي روستاي مقرب با ارتفاع  محدودهترين نقطه  پست. باشد مي

جهت  شرق و جنوب -غرب في محدوده، شمالشيب توپوگرا. باشد ميمتر از سطح دريا  2800كوه حسين با ارتفاع 
 05/0شيب متوسط اين دشت . شود سطحي مطابق با شيب توپوگرافي است كه به درياچه بختگان منتهي مي هاي جريان

در ابتداي حوضه كُر و سيوند داراي پهناي بيشتر و  دشت مرودشت. شرق است غرب به جنوب درصد و در جهت شمال
القعر، و نزديك درياچه بختگان عالوه بر  به سمت خط تدريج بههاي جنوبي بوده و به قسمت سطح ارتفاع بلندتري نسبت

ترين شبكه هيدروگرافي دشت  اصلي .شودكاهش ارتفاع از گستردگي آن نيز كاسته شده و شيب آن نيز ماليم مي
سرچشمه گرفته و بعد از ) ارتفاعات اقليد( غربي استان فارس اين رودخانه از ارتفاعات شمال. مرودشت، رودخانه كُر است

متوسـط در  طور بهبارش ساالنه  كل شود يموارد دشت ) سد درودزن( طي مسير كوهستاني در مجاورت روستاي درودزن
ميــانگين ســاالنه دمــاي . هـا نيـز خشـك اســتاست و تابسـتان متر ميلي 516شهرسـتان مرودشـت حدود 

و ميانگين حـداقل  گراد سانتيدرجه  9/23 ميـانگين حـداكثر دمـا. اسـت گراد سانتيدرجـه 7/17منطقــه مرودشــت 
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  ) R(عامل فرسايندگي باران  

 قدرت كه است موردنظر بارندگي مدت براي فرسايش معيار يا باران دهندگي فرسايش فاكتور بيانگر عامل، اين
 بيشترين و (E ) باران جنبشي انرژي از تركيب)  EI30(اين شاخص كه  كند مي تعيين را مشخص باران يك فرسايش

 جزئيات كه مناطقي براي .)46: 1394صالحي و همكاران، (آيدمي به دست ( I30 ) منطقه  ايدقيقه 30 شدت بارندگي

 :2010هوي و همكاران، (زد تخمين فورنير شاخص شده اصالح از استفاده با توان مي را Rاقليمي وجود ندارد،  هايداده
 در ساليانه و ماهانه بارندگي ،موردنظر اطراف منطقه هاي ايستگاه تعيين از پس Rبنابراين براي محاسبه فاكتور  ).944

 در .دهد مي نشان را اين مطالعه در شده واقع مورداستفاده ايستگاه 12 موقعيت 2شكل . شد بازسازي ها ايستگاه اين
 Fرابطه شاخص فورنير . محاسبه شد ها ايستگاهبراي تمام  Rفاكتور  و فورنير شاخص زير، معادله از استفاده با بعد مرحله

  .باشد مي) 2رابطه (زير  صورت به
	)                                     2رابطه 

∑ 	

∑
 

شماره  رابطه از استفاده با كه است) متر ميلي(ساليانه  بارندگي متوسط Pو ) متر ميلي(ماهانه  بارندگي متوسط Piدر اينجا 
 كه ) 4و  3رابطه (زير روابط فورنير در شاخص گذاري جاي با شد سپس زده تخمين ها ايستگاه براي فورنير شاخص 2

فاكتور  ، مقدارپيشنهادشده) بارندگي شدت(رگبار  تفصيلي هاي داده فاقد براي مناطق ) 1994(1  فريموند و رنارد توسط
R  برآورد شد ها ايستگاهبراي. 
  

 0.07397 × F = ( R-Factor (F˂55 mm   /17.2               1.847           )                3رابطه 
 R − Factor = (95.77 − 6.081 × F + 0.4770 × F2)/17.2       F≥55mm                          4رابطه(        

  
 (K)خاك  پذيري فرسايش عامل

 فرسايش عوامل توسط و انتقال شدن جدا برابر در آن حساسيت ميزان كه است خاك از خصوصيتي ،پذيري فرسايش
 در ويژه به ،ها خاك مادري مواد از ناشي اين حساسيت، از بخشي. كند مي بيان را) آب روان و باران هاي قطره( دهنده
: 1394صالحي و همكاران، ( است وابسته ها خاك بيولوژيكي و شيميايي خصوصيات فيزيكي، به و باشد مي خشك، مناطق

 ضريب براي مورگان. كرد تعيين مربوطه هايمنحني طريق از توان مي را RUSLE مدل در پذيري فرسايش عامل .)49
 احمدي،(است شده داده نشان) 1( جدول در كه است كرده پيشنهاد را اعدادي مختلف  هاي خاك (K) پذيري فرسايش

و  اليه خاكشناسي منطقه ،)3شكل ( شناسي زمين 1:100000از نقشه  موردنياز پژوهش اطالعاتدر اين ). 507: 1388
  .شد سازي آماده GISدر  Kنقشه عامل  ازآن پساستخراج و  )1388راستي، (  گزارش تقصيلي دشت مرودشت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Renard and Freidmund 
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  هواشناسي استان فارس هاي ايستگاهموقعيت : 2شكل

  
  موردمطالعهمنطقه  شناسي زميننقشه : 3شكل

 
  ) K(خاك  پذيري فرسايش: 1جدول

  K  وضعيت خاك  K وضعيت خاك
  1/0  فرسايش به مقاوم اراضي 5/0 ايسنگريزه پوشش با سطحي خاك

  42/0 نرم اي ماسه هاي خاك 16/0 ايماسه هاي خاك
  42/0  ريز بسيار ماسه با لومي هايخاك 12/0 شني لومي هاي خاك
  37/0  لومي هاي خاك 48/0 لومي سيلت هاي خاك
  37/0 لومي رسي هاي خاك 25/0 رسي سيلتي هاي خاك

  507: 1388منبع احمدي، 
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  (S)شيب  درجه و (L)شيب طول عامل  
 يكنواخت شيب، يك طول فرسايش در ميزان .شود مي بيشتر فرسايش شدت باشد؛ زيادتر شيب، طول هرچه ،طوركلي به
در  S و Lفاكتورهاي  .)58: 1394صالحي و همكاران، (است بيشتر انتهايي، هايقسمت در ،طورمعمول به و باشد مين

 درجه و شيب طول در افزايش كه شده ثابت .باشد مي خاك فرسايش روي بر تأثير توپوگرافي ، بيانگرRUSLEمدل  
 هان(شود خاك فرسايش تشديد باعث و دهد افزايش زمين سطح در را آب جريان تواند سرعتمي شيب

 extension    قسمت ، درArc GIS محيط در منطقه DEMاز در اين پژوهش با استفاده ). 1،1994وهمكاران
Arc Hydro و درجه همچنين .آمد به دست حوضه شيب طول ازجمله فيزيكي هايويژگي به هاي مربوطتحليل 

. آمد به دست  2مكاني تحليل قسمت در كه )4شكل (گرديد منطقه استخراج DEMروي  از حوضه شيب درصد
 نشان LSعالمت  با را آن كه گرفت نظر در باهم را شيب درجه و شيب طول عوامل از يك هر توان مي طوركلي به
 Rasterمحيط  در زير فرمول از LS ضريب  آوردن به دست براي .)8: 1392رحيمي و مزباني، (دهندمي

Calculator فرمول، اين در .نماييم مي استفاده S شيب ي درجه كه عامل باشد مي زمين شيب درصد ( S) طريق  از
  .)58: 1394صالحي و همكاران، (است محاسبه قابل زير فرمول

√)                              5رابطه           		

.
. . ∗ . ∗ 

  .)1388احمدي، (باشد مي زمين شيب درجه Sو  متر برحسب شيب طول Lكه 

  
  نقشه شيب دشت مرودشت: 4شكل 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Haan et al 
2 Spatial Analys 
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  (C) گياهي پوشش عامل  

 طـي  در زمين قطعه از همان شده فرسوده خاك به زيركشت، زمين از رفته بين از خاك مقدار نسبت بيانگر عامل، اين
 عامل RUSLEمدل  در .)60: 1394صالحي و همكاران، (باشد مي گياهي بقاياي يا پوشش از عاري و مداوم آيش يك

 بـه  با توجه عامل اين ، كه)1978ويشماير و اسميت، (شود مي تعيين تجربي هاي معادله اساس بر معموالً گياهي پوشش
  ).به نقل از رخبين و همكاران 1384 تجرشي، و پورعبداهللا( گردد مي تعيين منطقه اراضي كاربري و گياهي پوشش نقشه

  )C(پوشش  مديريت : 2 جدول
  Cعامل   پوششي هاي گروه /اراضي كاربري

 شهري
 شده تخريب هاي جنگل

 مرتع / دشت
 )تنك ، پراكنده (كشاورزي

 آبي تشكيالت
  پوشش فاقد اراضي

99/0  
02/0  
11/0  
16/0  
0  
99/0  

  
  )P(خاك  حفاظت عامل

 عمليات ديگر .است بندي تراسو  نواري كشت تراز، خطوط در روي كشت حفاظتي، كارهاي از منظور عمده، طور به
 مديريت عامل به مربوط غيره، و زمين سطح در بقاياي گياهي نقرارداد دادن، كود زراعي، هايتناوب مانند حفاظتي
در  يك آن مقدار باشد نگرفته صورت حفاظتي كار هيچ چنانچه .)63: 1394صالحي و همكاران،(باشند مي (C ) زراعي
- مي حذف معادله از مديريت اراضي نحوه مورد در كافي اطالعات نبود صورت در مواقع بعضي در شود،مي گرفته نظر
 .شود
 هايخروجي به انتقالي ميزان رسوب برآورد براي موردنظر منطقه براي   SDRرسوب تحويل نسبت بايد طرفي، از

، USDA 1975مساحت  اساس بر روش سه مطالعه از اين در). 67: 2005ليم و همكاران، (گردد محاسبه منطقه
  ).8و 7و 6رابطه (است شده استفاده 1975و وانوني 1975بويس 
  USDA                                              SDR = 0.5656A-0.11رابطه ) 6رابطه

 SDR = 0.4724A-0.125                    رابطه بويس                            ) 7رابطه 

  SDR = 0.3750A-0.2382                      رابطه وانوني) 8رابطه 

  .است كيلومترمربع به حوضه مساحت Aفوق  معادله سه در
  

      تحقيق هاي يافته
ايستگاه  12براي ) 4و  3رابطه (فريموند و رنارد رابطه و) 2رابطه (مقدار فرسايندگي باران با استفاده از شاخص فورنير 

 تهيه IDW روش با Rفاكتور  نقشه  .است شده داده نشان 3جدول  در شده محاسبه مقادير. محاسبه شد موردمطالعه
 MJ mm ha-1 h-1 y-1 3634/75تا  5693/11از  عامل اين مقدار نقشه، مطابق  .است شده داده نشان  5شكل در و

 جنوب غربي قسمت در و داشته كاهشي روند موردمطالعهمنطقه  شمال شرقي سمت به است كه فرسايندگي متغير
  .باشد ميبيشتر 
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  بارندگي هاي ايستگاهبراي  Rو  Fبرآورد : 3جدول 

  نام ايستگاه 
 طول جغرافيايي  

عرض
 F R ارتفاع جغرافيايي

 69/85 5/60 1484 3229 3652  شيراز
 2/1 16/21 2030 1131 452  آباده
 49/6 59/52 1098 4728 1754  داراب
 6/79 43/58 1288 5828 4154  فسا
 7/6 43/53 411 1827 753  المرد
 21/3 96/35 792 4127 1754  الر
 3/5 2/47 1632 1229 254  نيريز

 6/79 43/58 1652 1130 2752  سد درودزن
 86 6/60 1596 4729 4352  زرقان
 7 69/54 2300 5430 3852  اقليد

 8/1 6/26 2251 3530 553  صفاشهر
 6 53/50 840 3629 3951  كازرون

  
 IDW يابي دروننقشه بارش ساليانه دشت مرودشت به روش : 4شكل 
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  R نقشه عامل: 5شكل 

در  K متوسط مقدار. ارائه گرديده است 1خاك با استفاده از جدول  پذيري فرسايشنتايج حاصل از محاسبه ميزان شاخص 
هاي كواترنر  نهشتهشامل رسوبات آبرفتي دوران چهارم كه ). 6شكل ( متغير است 5/0تا  1/0بين  موردمطالعهحوضه 

اين . هاي انباشتي است ها و چالهدشت، تراس هاي آبرفتشوند گسترش نسبتاً وسيعي در منطقه دارند كه شامل  مي
- سمتدر اكثر ق اند شده حاصلها در طي كواترنر نشيني آب ها و عقب ها كه از فعاليت فرسايشي و كاوشي رودخانه نهشته

ها داراي بافت سست و نرم بوده و مساحت بيشتري از محدوده  در حالت كلي اين نهشته اند يافته گسترشهاي دشت 
كه بيشتر در مركز دشت  باشد مي و ماسه و شن رس و سيلت و نمكاين رسوبات شامل . گيرند برميرا در  موردمطالعه

  .گسترش دارند
با  عامل اين. قرار گرفت مورداستفادهشيب  درجه و شيب طول نقشه ايجاد منظور به موردمطالعه منطقه توپوگرافي نقشه

 جريان و جهت نقشه ،موردنظر منطقه (DEM)ارتفاعي  طبقات نقشه از استفاده همچنين، و) 5(رابطه  از استفاده
 با مناطق در كه) 7شكل (متغير است 5281/51تا  0بين  LSعامل  مقدار كه شد تهيه تجمعي جريان نقشه ،ازآن پس
  .است بيشتر آن ناهموار مقدار و تند شيب

با استفاده از منابع موجود، . و پوشش گياهي منطقه استفاده شد) 8شكل (از نقشه كاربري اراضي Cبراي تهيه نقشه عامل 
متغير  99/0تا  02/0كاربري اراضي و پوشش گياهي انجام پذيرفت كه مقدار آن براي دشت مرودشت بين  بندي طبقه
 مقدار ترين كم و است گياهي پوشش بدون مناطق در پارامتر اين مقدار ترين بيش كه دهد مي نشان Cنقشه عامل . است
  .)9شكل (است مشخص تر روشن رنگ با كه دارد وجود متراكم پوشش كه است مناطقي در آن
  .است شده گرفته نظر در يك Pفاكتور  مقدار منطقه، در مشخص حفاظتي اقدامات انجام عدم به توجه با
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  دشت مرودشت Kنقشه عامل : 6شكل 

  
  دشت مرودشت LSنقشه عامل : 7شكل 
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  نقشه كاربري اراضي دشت مرودشت: 8شكل 

  
  دشت مرودشت Cنقشه عامل : 9شكل 

، (K)خاك  پذيري فرسايش ، عامل) R(عامل فرسايندگي باران  ضرب حاصل طريق از خاك ساليانه متوسط فرسايش
در  1، با استفاده از رابطه )P(خاك  حفاظت و عامل(C) گياهي پوشش ، عامل)S(شيب  درجه و (L)شيب طول عامل

 در مدل، اين از آمده دست به نقشه. شد محاسبه Arc GIS10.2 افزار نرمدر محيط  Raster calculatorاكستنشن 
 در سال در هكتار در تن 50  تا صفر بين موردمطالعه منطقه در خاك فرسايش مقادير . است شده داده نشان 10 شكل
 در . شد تعيين سال در هكتار در تن 63/0و  16/0معيار آن به ترتيب  انحراف و متوسط . باشد مي متغير پيكسل سطح
 از يك هر فراواني). 11شكل(  است شده بندي طبقه خطر كالس 5 به خاك ساالنه فرسايش نقشه بعد مرحله
 .است شده داده نشان 5 جدول خطر در هاي كالس از يك هر درصد و مساحت و 12  در شكل خطر هاي كالس
 ينعمده ا طور به كه داشت قرار) درصد 98  (تا كم كم خيلي فرسايشي طبقه جزء ،موردمطالعه حوضه قسمت ترين بيش



 1395  

 قرار د
    

 

بهار، 4 هشمار م،

شديد تا باال ش
.داشتند قرار شت

 

 

  Cعامل
02/0  
99/0  
174/0  

سال چهارم ،كمي

فرسايش خطر ت
دش با شيب زياد

  ت 

  شت

  ت مرودشت

LS   
0  
5/51  
1/0  

ك ژئومورفولوژي

تحت نيز رودشت
ب مناطق در ديد،

R دشت مرودشت

اك دشت مرودش

خاك دشت اليانه

عامل
0
5281
103

هايپژوهش

دشت مر درصد
شد تا باال سايش

RUSLEمدل  ي

  

خا ساليانه سايش
 

سا فرسايش شده
  
  
  

   Kعامل
1/0 
5/0 

197/0 

0.5 حدود. دند
فرس خطر تحت
هاي عامل:  4دول

فرس نقشه: 10ل

ش بندي طبقه قشه

R 
1 
7 
 

بود شده واقع ضه
مناطق ترينش

جد

شكل

نق: 11شكل 

Rعامل 
5693/11
3634/75
571/43

حوض مركز در ها
بيش ،بين ينازا كه

  
  حداقل
  داكثر
  انگين

146  

 
ه كالس
ك داشت

حد
حد
ميا
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  شيب كالس تفكيك به فرسايش ميزان: 5جدول 

  درصد  )(Km2مساحت   كالس
  24/95 64/3451  خيلي كم

  3 83/105  كم
  5/1 96/54  متوسط
  30/0 97/10  باال
  0125/0 45/0  شديد

  

  
  فرسايش خطر هاي كالس فراواني ميزان: 12شكل 

تـا   5/2بـين   موردمطالعـه و حداكثر بار رسوب در منطقه  23/0تا  05/0بين  رسوب تحويل نسبت ميزان پژوهش، اين در
  ).6جدول (متغير است 5/11

  دشت مرودشت رسوب بار و رسوب تحويل نسبت هاي روش :6 جدول
 تحويل نسبت هاي روش

  رسوب
 نسبت ميزان
  رسوب تحويل

 رسوب بار
  )سال در هكتار در تن (

 كل رسوب
  )سال در تن(

USDA  23/0 5/11  4140000  
  3060000  5/8 17/0  وانوني
  900000  5/2 05/0  بويس

  
  گيري نتيجه

 جامعه هر آبادي و ي رفاهتهديدكننده و جدي خطرات از يكي مختلف، هاي قرن طي در همواره خاك، فرسايش
در RUSLE مدل از استفاده با دشت مرودشت خاك فرسايش بررسي پژوهش به  اين در. است شدهمي محسوب
 عامل 5/51 تا صفر گستره با امر اين است متغير بسيار توپوگرافي دشت مرودشت داراي. است شده پرداخته GISمحيط 

 LS تا  5693/11از  عامل اين مقدار داد نشان حوضه سطح در باران فرسايندگي فاكتور نقشه بررسي. مشخص است
3634/75 MJ mm ha-1 h-1 y-1 كاهشي روند موردمطالعهمنطقه  شمال شرقي سمت به است كه فرسايندگي متغير 
از نقشه كاربري اراضي و پوشش گياهي منطقه  Cبراي تهيه نقشه عامل . باشد ميبيشتر  جنوب غربي قسمت در و داشته

بيشتر . باشد ميبيانگر پوشش گياهي خوب حوضه  كه است متغير 99/0تا  02/0مقادير اين فاكتور از .  استفاده شد
رس و است شامل  شده تشكيل شوند واترنر ميهاي ك نهشتهشامل رسوبات آبرفتي دوران چهارم كه منطقه از  هاي خاك

  .كه بيشتر در مركز دشت گسترش دارند باشد مي و ماسه و شن سيلت و نمك
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 دهد مي نشان خاك فرسايش خطر نقشه بررسي. تلفيق شدند باهمتهيه و  GISدر محيط  موردنظر هاي نقشه درنهايت 

 اين با مطابق .است متغير 50 تا صفر از سال در هكتار در تن برحسب حوضه سطح در خاك فرسايش خطر ميزان كه
 طور به كه داشت قرار) درصد 98  (تا كم كم خيلي فرسايشي طبقه جزء ،موردمطالعه حوضه قسمت تريننقشه، بيش

 تا باال فرسايش خطر تحت نيز دشت مرودشت درصد 0.5 حدود. بودند شده واقع حوضه مركز در ها كالس ينعمده ا
 قرار دشت با شيب زياد مناطق در شديد، تا باال فرسايش خطر تحت مناطق ترينبيش ،بين ازاين كه داشت قرار شديد
 23/0تا  05/0بين  رسوب تحويل نسبت ميزان ، دهد ميتحويل رسوب نشان  نسبت هاي روشنتايج محاسبات   .داشتند

  .تار در سال متغير استتن در هك 5/11تا  5/2بين  موردمطالعهو حداكثر بار رسوب در منطقه 
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