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 چکیده

به  زیستمحیطکشاورزی و  یعی،برای منابع طب یدیاست که تهد یطیاز مشکالت مح یکیخاك  یشفرسا هدف: 

و  یشکنتدر  فرسدا   یریتی،خاك در اقدامات مدد  یشاز فرسا یو مکان یراستا، اطالعات زمان ینرود و در ا یشمار م
مانندد   یکداربری اراضد   ییراتتغ و یاز اراض یحنقش مؤثری دارد. امروزه عدم استفاده صح یزحوزه های آبخ یریتمد
 یشفرسا یزانم یشهای تند، باعث افزا یبکشاورزی، چرای مفرط، شخم روی ش یجنگل ها و مراتع به اراض یلتبد

 یاراضد  یریتکنند و مد یم یجادرا ا یشمختلف فرسا یرمقاد یخاك و رسوب شده است. کاربری های مختلف اراض
و شدکل   یداهی پوشدش گ  یهاشاخص یق. در مطالعه حاضر، هدف تلفاردد یشاز فرسا یریدر جلوگ یینقش به سزا

 .باشد یم RUSLEبا استفاده از مد   ینقخاك حوضه عمو  یشبرآورد فرسا یبرا ینیزم

، R ،Kهای، که شامل عامل RUSLEبرای دست یافتن به هدف تحقیق از مد  تجربی  شناسی پژوهش:روش

LS ،C  وP  شناسدی،  هدای توپدوگرافی، خداك   چنین استفاده از سایر متغیرها شامل نقشهاست. هم شدهاستفادهاست
، Curvator، انحنای شکل SPI، قدرت جریان TWIهای رطوبت توپوگرافی ، شاخصپوشش گیاهیاراضی،  کاربری

Profile Curvator ،Plan Curvator های بارانسنجی، هیددرومتری،  چنین آمارهای مختلف مربوط به ایستگاهو هم
 است. شدهاستفاده ازدورسنجشو  GISگیری از سیستم اطالعات جغرافیایی و نیز بهره DEMمد  ارتفاعی رقومی 

تن در هکتار  149تا  0در دامنه بین نتایج این مطالعه نشان داد که مقدار فرسایش خاك برای کل حوضه  :هایافته

تدن در هکتدار در سدا  اسدت.      56/2مقدار متوسط فرسایش ساالنه خاك حوضه برابدر  چنین در سا  برآورد شد هم
 تن در هکتار در سا  برآورد شد. 17/0همچنین متوسط رسوب ساالنه حوضه برابر 

از تحلیل پارامترهای مربوط به فرسدایش در   آمدهدستبهنتایج  بر اساسشود گیری میبنابراین نتیجه گیری:نتیجه

 پوشدش گیداهی  شداخص   درنهایدت در رابطه با فرسدایش خداك    شدهاستفادههای چنین شاخصهم RUSLEمد  
ترین ، و شیب بیش(P)های قدرت جریان چنین شاخصگذار نسبت به سایر پارامترهای دیگر هم تأثیرعنوان عامل به

ترین رد فرسایش خاك حوضه آبخیز عموقین دارند. همچنین شاخصهای ژئومورفیک نیز دارای کمعملکرد را در برآو
 تاثیرگذاری را داشتند

های زمینی، فرسایش خاك، کاربری ، شاخصپوشش گیاهیهای حوضه آبخیز عموقین، شاخص های کلیدی:واژه

 RUSLEاراضی، مد  
 



 

 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه و بیان مسئله-1-1
 یریتو مد یبردارکشور است که بهره یخداداد یهاثروت یناز ارزشمندتر یکی یعیمنابع طب

و حفاظت از آن خسارت  یبرداردر بهره یانگارو سهل طلبدیم یآن دقت و ظرافت خاص
 یو مکان یزمان یاییدر خصوص ضرورت مطالعه و پو یدارد. شواهد متعدد به دنبا  یریناپذجبران
 هاییاستراتژ ینب و تدورواناب و رسو یندهایدرك فرآ یبرا یزآبخ یریتو مد یاراض یکاربر
با اقدامات خواسته و ناخواسته موجب  یعت(. انسان در طب1389 یازی،و ن یوجود دارد )آرخ یریتیمد

و  یتجمع یشامروزه افزا ی. از طرفشودیم یعتطب یبروند تخر یدتعاد  و تشد برهم خوردن
 یجنگل هاییستمدر اکوس یژهوبه پوشش گیاهیموجب شده تا  یکشاورز تمحصوال یبرا تقاضا
 ازآنجاکهشود.  یشفرسا یشو باعث افزا یبتوسط انسان تخر یابا سرعت هشداردهنده یمرتع

هدر رفت  یزانآن را بر م تأثیر توانیم باشدیم یشمانع در برابر فرسا ینترمهم پوشش گیاهی
 (.1388 ی،خاك مشاهده کرد )احمد

 یستم،قرن ب یلاز اوا یعتبرداری انسان از طببهره یداز آن، با تشد یناش هاییامدو پ یشفرسا
 یااز دخالت بشر  یناش یمنف وارد ساخته است. اثرات یاتیح یستمخود را بر اکوس یاثرات منف

صورت کاهش توان به یزراع یها و اراضدر محل وقوع خود، در حوضه تنهانه یدی،تشد یشفرسا
بلکه در محل خارج از وقوع  نماید،یخاك بروز م یمیاییو ش یزیکیف یاتخصوص یبو تخر لیدیتو

 یاریهای آبآب و کانا  یرهمرغوب کشاورزی، مراتع، منابع ذخ یصورت انباشت بر روی اراضآن به
از  یشهمراه آن، امروزه ب یمیاییو مواد ش ینتوسط رسوبات و فلزات سنگ یآلودگ یجادا ینچنو هم

 یبدرصد از تخر 58 حدود دهد،ینشان م یمقاالت علم یمشهود است. بررس یگریهر زمان د
دوم  یاز زمان جنگ جهان یب،تخر ینا تریشخاك بوده که ب یشفرسا به علتدر جهان  یاراض
 اخیراًشده است.  محیطیزیست یبمحصو  و آس یددرصدی تول 17است و باعث کاهش  دادهرخ

 ین،بنابرا برندیرنج م یدمتوسط تا شد شیدر جهان از فرسا یکشاورز یهایندرصد از زم 80حدود 
 به شمار یعیعوامل جهت حفاظت از منابع طب ینتراز مهم یکیعنوان به یده،پد یناز ا یریجلوگ
 یینو تع یبررس یتاهم ینچنحفاظت خاك و هم یت(. با توجه به اهم1389 یازی،و ن ی)آرخ رودیم
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نمودند عوامل  یمحققان مختلف از ابعاد مختلف سع یندگیدر مقابل عوامل فرسا اكخ یتحساس
 (. از1394 ،بیاتی خطیبی) خاك ارائه دهند یابیارز یرا برا ییهاو مد  ییرا شناسا یشفرسا

 یشفرسا بینییش(، پروژه پ1USLE) خاك یشفرسا یهای جهانبه معادله توانیها، ممد  ینا ینترمهم
( 4EURUSEMخاك ) یشفرسا یی( و مد  اروپا3SWATخاك و آب ) یابی(، ابزار ارز2WEEP) یآب

داشتن محاسبات  به سبب USLEمد   یرسا  اخ 40 در طی(. 1396و همکاران،  یاشاره نمود )حبش
 بر آنمختلف  یریتیمد عملیات تأثیراتخاك و برآورد  یشفرسا یلپتانس ینروش تخم ینساده، پرکاربردتر

 یشده جهان یدنظربا نام معادله تجد USLEمد   یدآن، نسخه جد دنبا به  (.2000 ینل،)ک تبوده اس
 یشفرسا Pو  R ،K، C یاز فاکتورها ترییقکه برآوردهای دق یافتهتوسعه )5RUSLE(رفت خاك هدر

 (.1397و همکاران،  ی)محمد دهدیخاك انجام م

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش -1-2
کاهش  یا یدانسان در تشد هاییتفعال یاست ول یعیطب یدهپد یک یشوقوع فرسا یطورکلبه
 یعنوان عاملاست که به ییاز پارامترها یکی پوشش گیاهی. یدنما یفاءا ینقش مهم تواندیآن م

(. 1392و همکاران،  ی)مقصود است شدهشناخته یشمؤثر بر فرسا عوامل تأثیر یلمهم در تعد
ها و مراتع به جنگل یلتبد یلاز قب اراضیی برکار ییراتو تغ یاز اراض یحصح استفادهامروزه عدم 

 هاییبش یشخم رو ی،کشاورز یاز اراض یحمفرط، عدم استفاده صح یچرا ی،کشاورز یاراض
 یهامشخصه یمتنظ کهازآنجاییخاك و رسوب شده است.  یشفرسا یزانم یشتند، باعث افزا

لذا  باشند،یانسان نم یارشدت و مدت بارش، در اخت یرو رسوب نظ نابروا یدبارش مؤثر در تول
تواند به یمناسب م یریتیمد یحفاظت هاییستمس یو اجرا یو طراح پوشش گیاهی یریتمد

؛ (1387و همکاران،  ی)کالرستاق کمک کند یزآبخ یهاضهدر حو یشرسوب و فرسا یدکاهش تول
 یزاننفوذ آب باران به خاك و کاهش م یشدر افزا پوشش گیاهی یریتمد تأثیرنقش و  ینبنابرا

 یدنرس یو برا باشدیم یزداریحفاظت خاك و آبخ یاز مباحث اساس یکیخاك  یشرواناب و فرسا
 ینسطح زم یبر رو پوشش گیاهی یتتقو و یجادحل اراه ینو کارآمدتر ینترهدف مناسب ینبه ا
منجر  تواندیم یاراض یریتیمد تیاعمل موعهمج درنتیجه(. 1388و همکاران،  همت زاده)باشد یم

کاهش  درنهایتو  یرینرخ نفوذپذ ،پوشش گیاهیدرصد  یشها، افزادامنه یبش یزانبه کاهش م
 یزآبخ یکدر سطح  پوشش گیاهی یریتمنافع حاصل از مد ی،رواناب و رسوب گردد. از طرف یزانم

آن  هایینههز یول گرددیم یعع توزیوس یاییمنطقه جغراف یکدر سطح  یااغلب به شکل گسترده

                                                                                                                               
1- Universaal Soil Loss Equation (USLE) 

2- Water Erosion Prediction project (WEPP) 

3- Soil and Water Assessment Tool (SWAT) 

4- Europen Soil Erosion Model (EUROSEM) 

5- Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) 
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از خاك  یمی(. امروزه حجم عظ1386و همکاران،  ینشود )سعدالد یلتحم یزساکن در آن آبخ یزو ن
 یدیو تشد یعیطب یشفرسا یدهاست در اثر پد ینسا  عمر کره زم هایلیونم یراثکه م حاصلخیز
خاك، کارشناسان،  یشفرسا یزانم یریگبرآورد و اندازه .گرددیو از دسترس خارج م نابودشده

. سازدیاز خاك رهنمون م یاصول یبردارجامعه را جهت بهره یرانو مد تصمیم گیرانمتخصصان، 
اقدامات حفاظت خاك و  یو اجرا یزیربه برنامه یاز، نیادشدهکاهش اثرات  یاو  یریجلوگ یبرا

 یمو اتخاذ تصم یزیرالزمه برنامه یاست. ول یاریزدآبخ یهاکنتر  رسوب در چارچوب طرح
 یمناطق بحران ییشناسا یز،آبخ ضهحو یکرسوب در  یدو تول یشفرسا یزاناز م ی، آگاهبارهدراین
و مهار  یشمنظور کاهش فرساو به یزداریها و اقدامات آبخبرنامه یاجرا یها براآن بندییتو اولو
در  یعنوان ابزارو رسوب به یشبرآورد فرسا یهامد  کهازآنجاییو حمل رسوب است.  یدتول

کاربرد را در مطالعات و  ترینیشهستند، ب یزآبخ حوضه یشیفرسا هاییتشناخت اولو یراستا
 تواندیو رسوب در حوضه م یشفرسا یتوضع ییراتتغ ییندارند. لذا تع یزداریآبخ یهاپژوهش

اساس ارائه  ینا د. برداشته باش یحفاظت هاییزیربرنامه مناطق و یبندیتدر اولو یکمک مؤثر
حوضه، مؤثر واقع شود و منجر به  یریتو مد یزداریآبخ یاتعمل یدهدر جهت تواندیم یجنتا

(. با توجه به 1391و همکاران،  یاتمرتبط از آن باشد )ب یبیو رسوب و آثار تخر یشکاهش فرسا
 به دلیلداشته و امروزه  یاخاك نقش عمده یشرواناب و فرسا یزاندر م یاراض یکه کاربرینا

با  ینبنابرا؛ وجود آمده است به زیستمحیطدر الگو و ساختار  ییراتیتغ ی،گسترش جوامع انسان
نوع  وارتباط پراکنش، درصد  توانیم یاراض یکاربر یریتمختلف مد یوهایسنار یریکارگبه

 یزهادر آبخ RUSLEبا استفاده از مد   یش رارسوب و فرسا یدآن در کاهش تول تأثیرو  یکاربر
برآورد  یبرا ینیو شکل زم یاهیپوشش گ یهاشاخص یقتلف باهدفنمود. پژوهش حاضر  یکم

راستا  یناست. در ا شدهریزیبرنامه RUSLEبا استفاده از مد   ینقخاك حوضه عمو یشفرسا
مورد  یکدیگرو با  دهشسازیشبیه یریتیمختلف مد یوهایرسوب حاصل از سنار فرسایشمقدار 
 یبندیتو اولو یاراض یکاربر ینترمشخص کردن حساس ینچنهم قرار گرفت و یسهو مقا یابیارز
و  یمناطق بحران آمدهدستبه یجتا با استفاده از نتا باشدیم یحفاظت یاتانجام عمل یها براآن

 ارائه شود. یبهتر یخاك مشخص شود تا برنامه حفاظت فرسایشمستعد به 
 

 پژوهش سؤاالت -1-3
در شناسایی و برآورد فرسایش منطقه با  توجهیقابلتواند با دقت می RUSLEآیا روش  -1

 قرار گیرد؟ مورداستفادهاستفاده از مد  
 دارد؟ موردمطالعهکدام عامل همبستگی باالیی با فرسایش خاك حوضه  -2
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ترین عملکرد را های زمینی کدام شاخص بیشو شکل پوشش گیاهیهای در بین شاخص -3
 دارد؟ RUSLEدر برآورد فرسایش منطقه با استفاده از مد  

 

 های پژوهشفرضیه -1-4
 شناسایی و برآورد نماید. منطقه را یشفرساتوجهی تواند با دقت قابلمی RUSLEروش  -1

 .تری با فرسایش حوضه آبخیز عموقین داردارتباط بیش پوشش گیاهیعوامل مرتبط با  -2

ترین عملکرد را در برآورد فرسایش منطقه با بیش (TWI) شاخص رطوبت توپوگرافی -3

 .دارد RUSLE مد  استفاده از

 

 اهداف پژوهش -1-5
 .موردمطالعه هاییرحوضهخاك در ز یشفرسا یبرآورد یرمقاد ینارتباط ب -1
از عوارض  مستخرج یهاشاخص یزو ن پوشش گیاهی یهاشاخص یرمقاد ینارتباط ب -2

 رودخانه. یانو شاخص قدرت جر یمانند شاخص رطوبت توپوگراف ینیزم
اهداف  یگرمذکور از د یهاشاخص یرباال و مقاد یشبا فرسا یانطباق مناطق یزانم یینتع -3

 حاضر است. یقتحق
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 تحقیقمبانی نظری و پیشینه 
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 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 پیشینه تحقیق-2-1
در  RUSLE مد با استفاده از  یشفرسا وتحلیلتجزیهو  موردبررسیمطالعات متعددی در 

 است. شدهارائههای مرتبط داخل و خارج کشور صورت گرفته است که در ذیل تعدادی از پژوهش

 

 یراندر ا شدهانجام مطالعات-2-2
 یهامحدوده بینییشو برآورد و پ یآب یشعوامل فرسا علل و یمنظور بررس(، به1394) یبیخط

 ینبه ا یشاناستفاده نمودند. ا 1GIS هاییکو از تکن USLEخاك از مد   یشتحت خطر فرسا
نقش  ی،عنوان عامل توپوگرافدامنه به یبطو  و ش موردبررسیعوامل  ینکه در ب یدندرس یجهنت
حوضه  یشاز خطر فرسا یبندنقشه پهنه یهبا ته ینچنهم کندیم یفاا یشفرسا یندادر فر ار یاصل

 یبرا ییباال یلاز پتانس یالبیس یهابه دشت یمنته هاییبنشان دادند که ش یسراسکندچا
 برخوردارند. یآب یشفرسا

 یاراض هاییخاك در کاربر یشفرسا یزانبرآورد م باهدف(، 1396ران )مکاو ه قهرمان نژاد
 یبرچایکل یزدر حوضه آبخ یاصل یویدر دو سنار یشفرسا بینییشو پ یفعل یتمختلف در وضع

در  USLEها با استفاده از مد  پرداختند. آن کیلومترمربع 452با مساحت  یشرق یجاناستان آذربا
و  TMو سنجنده  2011سا   Landsat 5 یاماهواره یرتصاو یریکارگو با به GIS بچارچو
 یشکه متوسط فرسا یدندرس یجهنت ینبه ا ENVI 4.3 یطدر مح ینقشه کاربر یهبا ته ینچنهم

 در سا  است. در هکتارتن  3/12 یفعل یخاك در کاربر
 ,OLI یهاسنجنده یراز تصاو یریگو با بهره RUSLEمد   یلهوس(، به1397و همکاران )صفاری 

ETM, TM  تأثیر 2015و  2000، 1985سا   سه یساله برا 30بازه  یکماهواره لندست در 
سو در استان گلستان را قره یزخاك در حوضه آبخ یشفرسا یلبر پتانس ینپوشش زم ییراتتغ

جنگل متراکم،  یهادهنده کاهش پوششنشان ینپوشش زم ییراتتغ یج. نتاقراردادند موردبررسی
 یدر ط یانسان یهاو سکونتگاه یسطوح کشاورز یشجنگل با تراکم کم و باغ و مرتع در برابر افزا

خاك در حوضه  یشفرسا یلپتانس یشیافزا یرس RUSLEمد   یجنتا ینچناست. هم سالهسیبازه 
 .دهدیم شانسو را نقره یزآبخ
 25/389اوغان با مساحت  یزدر حوضه آبخ یشفرسا یتوضع ی(، به بررس1397و همکاران ) عرب

استفاده  RUSLEخاك از مد   یشبرآورد فرسا یبرا یقتحق ینها در انپرداختند. آ کیلومترمربع

                                                                                                                               
1- Geographic Information System 
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تا  0از  یخاك در کل محدوده مطالعات یانهسال یشفرسا یزانکه م یدندرس یجهنت ینو به ا کردند
نشان دادند که فاکتور  ینچنبرآورد شده است، هم یکسلسطح پ تن در هکتار در سا  در 6574

داشته  RUSLEساالنه خاك توسط مد   یشرا در برآورد فرسا تأثیر ترینیشب پوشش گیاهی
 است.

 یهاخاك در دوره یشفرسا یو زمان یمطالعه و برآورد مکان باهدف(، 1397و همکاران ) محمدی
ها با مندرجان واقع در غرب استان اصفهان پرداختند. آن یرحوضهدر ز 1994-1999-2008-2015

خاك  یشکه مقدار فرسا یدندرس یجهنت ینبه ا GISو  راه دورسنجش از  هاییآوراستفاده از فن
، 231 تا 001/0، 297 تا 001/0، 233تا  001/0 به ترتیب 2015- 2008- 1999- 1994 سا در 
 یبدر منطقه با ضر وبلندیپستیعامل  ینچنتن در هکتار در سا  است. هم 215تا  001/0

مد  ساالنه خاك توسط  یشفرسا یزانرا در برآورد م تأثیر ترینیشدرصد ب 80 یهمبستگ

RUSLE .داشته است 
خاك و بار رسوب با  یشفرسا ینتخم یرا برا RSو  GIS(، کاربرد 2014و همکاران ) فتحی زاد

 که شامل RUSLE یفاکتورها ؛ ومطالعه نمودند یالماستان ا یرجدر دو RUSLEاستفاده از مد  
R ،K ،LS ،C  وP ارتفاع  ینقشه خاك منطقه، مد  رقوم ی،بارندگ یهااز داده ترتیب به باشندیم
، 04/209برابر با  به ترتیبها متوسط آن یرو مقاد اندشدهمحاسبهسنجش از راه دور  هایکنیکو ت
تن در  6/273 موردمطالعهدر حوضه  یانهبار رسوب سال یانگینبودند. م 1و  53، 16/10، 51/0

 یرجدو یسنجرسوب یستگاهاز ا آمدهدستبهبه مقدار  یککه نزد هکتار در سا  برآورد شد
رسوب  شدهسازیشبیه یرمقاد ی،نسب یمحاسبه خطا بر اساستن در هکتار در سا ( بود،  42/253)

و  شدهسازیشبیه ینب دارییتفاوت معن ینبنابرا باشد،یم یمشاهدات یراز مقاد تریشدرصد ب 96/7
 1RSو  GIS هاییکتکن یلهوسبه یریگنشان داد که اندازه یجنتا ینچنوجود ندارد، هم یمشاهدات

 و رسوب استفاده شود. یشفرسا یزانو محاسبه م یابیارز یبرا تواندیم
و  یاییجغراف یرهایو متغ یخندق یشفرسا ینب یی(، رابطه فضا2018و همکاران ) عرب عامری

 یها از سه روش جنگل تصادفکردند. آن یابیارز یزوزن ب یررا با استفاده از شواهد تئو یطیمح
(2RFرگرس )یدرخت یون (3BRTو رگرس )یلیناسپ یرهچندمتغ یون (4MARSبرا )نقشه  یهته ی

 یرهامتغ یتحاصل از اهم یجاستفاده نمودند. نتا یراندر حوضه شاهرود ا یخندق رسایشف یتحساس
 یشناسنشان داد که فاصله از جاده، ارتفاع و سنگ یدرخت یونو رگرس یبا استفاده از مد  تصادف

 دارد. یخندق یشرا در فرسا تأثیر ترینیشب

                                                                                                                               
1- Remote Sensing 

2- Random Forest 

3- Bayes thory 

4- Boosted Regression Tree 



10 
 

 

(، جهت برآورد فرسایش خاك در حوضه آبخیز دهکهان جنوب 1398و همکاران ) افضلی نژاد
( استفاده کردند. نتایج تحقیق RUSLEکرمان از مد  تجدیدنظر شده جهانی فرسایش خاك )

تن در هکتار در سا   50ها نشان داد میزان فرسایش سالیانه خاك در کل محدوده مطالعاتی از آن
را در برآورد فرسایش ساالنه خاك توسط مد   تأثیرترین چنین بیشبرآورد شده است. هم

RUSLE مؤثرته است. این تحقیق . داش/96، فاکتور توپوگرافی با باالترین مقدار ضریب تبیین 
را برای تخمین کمی مقادیر  ازدورسنجشهای نوین سیستم اطالعات جغرافیایی و بودن فناوری

 کند.می تأییدفرسایش خاك 
پذیری خاك و ارتباط آن با برخی منظور برآورد عامل فرسایش(، به1398و همکاران ) خسروی اقدم

در بخشی از حوضه آبخیز نازلو چای ارومیه  USLE مد ز های زمین منظر را با استفاده ااز ویژگی
تن در ساعت بر  029/0تا  079/0در محدوده  Kها نشان داد که مقدار عامل انجام دادند. نتایج آن

های پذیری در کالسفرسایش ازنظرهای منطقه چنین خاكمتر متغیر است هممگاژو  میلی
 پذیری کم و خیلی کم قرار دارند.فرسایش

ارزیابی خطر فرسایش خاك و توزیع مکانی آن با استفاده از  باهدف(، 1399آرمین و همکاران )
بندی مناطق حساس شهرستان بهمئی در بر فرسایش و شناسایی و اولویت مؤثرترین عوامل مهم

و  OLIهای ها برای تحقق این هدف از تصاویر سنجندهاستان کهگیلویه و بویراحمد پرداختند. آن
ETM+   به این نتیجه رسیدند  درنهایتاستفاده کردند و  2017و  2003ماهواره لندست در سا
درصد بوده که از این نظر منطقه  30تر از دارای شیبی کم موردمطالعهدرصد منطقه  80که حدود 

 8نشان داد که  2003در سا   پوشش گیاهیچنین مطالعه باید دارای فرسایش کمتر باشد. هم
این میزان  2017در سا   کهدرصورتیدرصد است  60بیشتر از  پوشش گیاهیدارای  درصد منطقه

 زمان مروربه پوشش گیاهیدرصد از منطقه را به خود اختصاص داده است لذا کاهش  70به 
 .تواند منجر به افزایش خطر فرسایش خاك شودمی

فرسایش خندقی در دو های ای برخی از آستانه(، با هدف مقایسه1399شهبازی و همکاران )
هایی در ها نشان داد که تفاوتمنطقه صحنه و قصرشیرین در استان کرمانشاه پرداختند. نتایج آن

های مورد بررسی در دو منطقه مورد مطالعه مشخصات مهم مورفومتری در آستانه توپوگرافی خندق
 یاهی وجود دارد.شناسی، توپوگرافی و پوشش گدلیل شرایط متفاوت در نوع سازند زمینبه

(، با هدف بررسی کارایی سامانه اطالعات جغرافیایی در تهیه نقشه 1399مبرهن )یوسفی
بندی شامل فرسایش های کنتر  فرسایش پرداختند. ایشان دو نوع طبقهفرسایش و ارائه روش

متوسط و زیاد برای منطقه مورد مطالعه در نظر گرفتند و به این نتیجه رسیدند که مقدار متوسط 
تن در هکتار در سا  و نسبت  4/81در حوضه موردنظر  MPSIAC ساس روش فرسایش برا

تن در هکتار در سا  برآورد شد. این  3/58و متوسط رسوب حوضه برابر  74/3تحویل رسوب 
زائی متوسط در کل حوضه و مقدار زیاد در بعضی مقادیر بیانگر این است که فرسایش و رسوب
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 ها مشهود است.زیرحوضه
 

 یراندر خارج از ا شدهانجام اتمطالع-2-3
و  GISدر لبنان را با استفاده از  یخندق شیفرسا تینقشه حساس ،(2007و همکاران ) 1یربوخ

 جهینت نیبه ا یدرخت ونیبا استفاده از مد  رگرس شانینمودند. ا هیته ینیزم شکل یرهایمتغ
 طیبا شرا یاترانهیمناطق مد گریآن را در د توانیبوده و م عیمد  ساده و سر نیکه ا دندیرس

 برد. کارمشابه به
از چهار نوع حوضه  یمحاسبه شاخص رطوبت توپوگراف یبرا ،(2009) و همکاران 2نیگ
با استفاده  یشاخص رطوبت توپوگراف یکه خطا دندیرس جهینت نیاستفاده کردند و به ا یمصنوع
حوضه  کیرا در  یدیجد یکاربرد کردیرو کی نیچناست. هم نییپا طورکلیبه کردیروازاین

 نیو به ا قراردادند مورداستفاده نیچ یشما  شرق نگی( در ننجلومترمربعیک 60) گرید یکشاورز
 یهانیاز زم یبهتر طیشرا کردیرو نیبا ا یشاخص رطوبت توپوگراف عیکه توز دندیرس جهینت

 .دهدیرا نشان م یمحل
 مناطق، خطر پوشش گیاهیو  ینیشکل زم یهاشاخص قیتلف باهدف( 2010) 3شارما

4LS-  یهاصشاخ با استفاده از شانی. اقرارداد موردبررسیرا در خرچند کشور هند  شیفرسا

7TWI -6SPI -5NDVI ش،ینقشه فرسا هینموده و پس از ته هیته 1988-2004 یهاسا  یبرا 
 یخوانهم که دندیرس جهینت نیسه نمودند و به ایمقا RUSLEمد   جیرا با نتا آمدهدستبهمقادیر 
 وجود دارد. جینتا نی( بدرصد 75) یمناسب

 شیفرسا یخسارت خاك، از مد  جهان زانیم نییمنظور تعبه، (2013همکاران ) و الدینکما 
رودخانه پهانگ  شدهانتخاب یهاحوضه را در GIS طیرسوب در مح دیو تول RUSLEخاك 

 اریها در دامنه بسحوضه نیخسارت خاك در ا زانیکه م دندیرس جهینت نیبه او  استفاده کردند
 نییپا یلیمنطقه تحت پوشش که از خسارت خاك خ نیچناست، هم ریمتغ ادیز اریتا بس نییپا

 موردمطالعهاز منطقه  درصد 1متوسط هدررفت خاك تنها  کهدرحالی، درصد 90برخوردار بود حدود 
 .دادیاز هدررفت خاك را نشان م درصد 1رسوب فقط  دیتول نیچنهم شد،یرا شامل م

                                                                                                                               
1- Rania Bou Kheir 

2- Qin 

3  - Arabinda SHarma 

4- Length Slope 

5- Normalized Difference Vegetation Index 

6- Stream Power Index 

7- Topographic Wetness Index 
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و  NDVIو  RUSLEخاك را با استفاده از  شیفرسا ینیبشیپ ،(2014و همکاران ) 1کاروالو
 جهینت نیها به ابردند. آن بود را به کار شدهگرفته 1986-2009که از سا   5ت لندس ریتصاو
هکتار بود اما  هر در گرمیلیم 5/109 زیخسارت ساالنه خاك در حوضه آبر نیانگیکه م دندیرس

 یآب شیمکان خطر فرسا کیعنوان هکتار به هر در گرمیلیم 300 تقریباًخسارت  با یمنطقه مرکز
 شناخته شد.

و  GISاز  یدر حوضه کوش ایخاك پو شیبرآورد فرسا یبرا ،(2016و همکاران ) 2نیودی
 میتقس ادیزی لیو خ خیلی کمطبقه  8را به  شیها خطر فرساسنجش از راه دور استفاده کردند. آن

 یهاسا  یخاك در حوضه ط شیخطر فرسا ییفضا ینشان دادن الگو یبراچنین هم کردند و
را شامل  موردمطالعهاز منطقه  درصد 87 تقریباًنشان داد  جینمودند که نتا هینقشه ته 2010-1999

دهنده که نشان یافتهکاهشدرصد  8/4 از شیو ب یافتهافزایشمنطقه  درصد 9از  شیاما ب شود،یم
 است. طیبدترشدن شرا

و  RUSLEو  GISخاك را با استفاده از  شیفرسا یسازمد  ،(2017و همکاران ) 3یجزول
 کردیو رو RUSLEمد   نیکه ب دندیرس جهینت نیها به ادور انجام دادند. آن راه سنجش از
 یناهموار به دلیل تواندیم شدهبینیپیشخاك  زانیم نیچناست، هم یتوافق خوب یفیشاخص ط
 باشد. یکشاورزی هاهیناح شیزاو اف نیزم یتوپوگراف
خاك  شیفرسا یریپذبیآس زانیم یریگو اندازه یابیمنظور ارزبه ،(2018و همکاران ) 4راوات

انجام  GISو  RUSLEاوتار پرادش هند را با استفاده از  التیآباد از ااهلل هیناح زیحوضه آبر در
 نیچنهم کندیخاك را متوقف م شیفرسا پوشش گیاهیداد که ها نشانآن یبررس جیدادند. نتا

و  نیزم یزیربرنامه یبهتر برا یهایاستراتژ جادیدر ا شیخطر فرسا یهامطالعه نقشه
 خواهد بود. دیمف زیستمحیط
هدررفت  یجهان شدهیدنظرکاربرد معادله تجد ی( به بررس2019و همکاران ) 5سارسنهیپاند
ها پرداختند. آن یالنکاکالو گانگا در سر یزخاك حوضه آبخ یشفرسایابی ( در ارزRUSLEخاك )
 یستگاها 11سا  در  20بارش  یها(، دادهDEM) یجیتا پژوهش از مد  ارتفاع د یندر ا
 یعنوان ورودبه منتشرشده یاتو خاك و ادب ینزم یاراض یکاربر یهاحوضه، نقشه یسنجباران

داد که متوسط هدررفت خاك ساالنه در حوضه رودخانه کالو  نها نشاآن یجمد  استفاده کردند. نتا
 63/0هدررفت ساالنه خاك  یانگینم ینچناست هم یرتن در هکتار در سا  متغ 134تا  0گانگا از 

حوضه به چهار کالس  یش،فرسا هایینزده شد. بر اساس تخم ینار در سا  تخمتن در هکت

                                                                                                                               
1- Daniel Fonseca de Carvalho 

2- Udin 

3- Afaf El Jazouli 

4- Kishan Singh Rawat 

5- Panditharathne 
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درصد از  68/1حدود  درنهایتشد که  یمتقس یادکم، متوسط و ز کم، یارشامل بس یشمختلف فرسا
است  شدهشناسایی یادمتوسط تا ز یشبا کالس شدت فرسا یزهکتار( در حوضه آبخ 4714مناطق )

 یشاستفاده از شدت فرسا ینبنابرا؛ خاك دارند یشبه اقدامات کنتر  فرسا یجد یازامر ن ینکه ا
 یکاربر یریتمد هایروش یاند به طراحتویحوضه م RUSLEگسترده  یهمراه با پارامترها

 خاك در حوضه به حداقل برسد. یشمشاهدات کمک کند تا فرسا بر اساسمناسب 
خاك در دوالخا با استفاده از مد   یشفرسا یو برآورد مکان یبررس منظوربه( 2020) 1پاون تاپا

RUSLE وتحلیلتجزیهخاك را مورد  یشبر فرسا ینو پوشش زم یناثر استفاده از زم یزو ن 
کردند که  یمبه شش گروه تقس یشخاك را بر اساس شدت فرسا یشفرسا یزانم یشان. اقرارداد
 ید،درصد در محدوده باال و شد 10یش، فرسا یداز مناطق در معرض خطر شد صددر 5 شامل
 ین. بداندماندهباقی خطرکممنطقه متوسط و  یکدر  به ترتیبدرصد مناطق  70و  15 کهدرحالی

 یشاز خطر فرسا یادز یبش به دلیل یکه منطقه شما  شرق یدندرس یجهنت ینبه ا یشانا یبترت
 .بردیرنج م یادخاك ز
 ی( براRUSLEهدررفت خاك ) یجهان یدنظرشده( از معادله تجد2020و همکاران ) 2آماح

رودخانه کراس  یزآبر یهاحوضه Edda Afikpo mesasخاك در  یشفرسا یندهایمطالعه فرا
و نقشه  یاماهواره یر، تصاو3DEMی هاپژوهش از داده ینها در ااستفاده نمودند. آن یجریهن یینپا
 یموجود برا هاییندرصد از زم 8/18ها نشان داد که آن یمنطقه استفاده نمودند. مطالعه یهپا

اهداف حفاظت  یبرا توانیم یقتحق ینا یجاست. از نتا یشخطر فرسا یادز یاربس توسعه در معرض
 استفاده کرد. یو سازگار
 

 بندی پیشینه تحقیقجمع -2-4
 همچونعوامل مختلف  تأثیراتنمود که  گیرییجهنت توانیم شدهانجام هاییبر اساس بررس

و ارتباط  ییدر شناسا یجیتا ،د یمد  ارتفاع ی،اماهواره یرتصاو ی،بارش، خاك، توپوگراف یهاداده
منطقه  یشآورد فرسارو ب ییدر شناسا ینچنو هم ینیزم یهاو شکل پوشش گیاهی یهابا شاخص

 تواندیعوامل م ینا یشناخت و بررس ینبنابرا؛ یردار گقر موردمطالعه RUSLEاستفاده از مد   اب
 در یزن یواقع شود. از طرف یدباال مف یشفرسا یمناطق دارا یا یشمناطق مستعد فرسا ییدر شناسا
ق یتحق یناست لذا در ا نشدهانجام RUSLEبا استفاده از مد   یمطالعات چندان یلاستان اردب

 گیرد.یانجام م RUSLEبا استفاده از مد   موردمطالعهحوضه  یشفرسا یزانم
 

                                                                                                                               
1- Pawan 

2- Amah 

3- Digital Elevation Model 
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 فصل سوم:
 

مواد و روش پژوهش





 تحقیق روش -3

 
 

 مقدمه -3-1
مراحل انجام  و در پژوهش مورداستفاده یهاو داده موردمطالعهمنطقه  یاتفصل خصوص یندر ا

 است. شده ارائهدقیق صورت به یقتحق

 موردمطالعهمعرفی منطقه  -3-2
 48°10′ تا 47°54′یاییهکتار در محدوده جغراف 7860حدود  یبا مساحت ینعموق یزحوضه آبخ

شهرستان  یچا بولیکیدیرودخانه  یو رو شمالی عرض 38° 18′ تا 38° 14′ شرقی طو 
متر است و  3848 و 1436برابر  ترتیببهارتفاع منطقه  ترینیشو ب ینتراست. کم شده واقع یلاردب

 یلدرصد تشک 25 -1 یببا ش یمو د یآب یکشاورز یاز منطقه را کاربر وجهیقسمت درخور ت
 ساختییناست و در زون زم Dو  B ،C یدرولوژیکیه یهاجز گروه خاك منطقه دهدیم

 یهاسنگ ینئوژن و کواترنر رو یدجد هایفشانآتشدوران سوم قرار دارد که  فشانیآتش
 یدرولوژیکه هایتحلیل و تجزیه (. در1397)میرزایی و همکاران،  قرار دارند تریمیقد فشانیآتش

و سردابه  یرخوانیشمش هاییستگاهو ا ینآتشگاه، مجاورت حوضه عموق یسنجباران یستگاهاز آمار ا
 .است شده استفادهداخل حوضه  در



 

 
 ینعموق یزحوضه آبخ سنجیباران هاییستگاها یتموقع، نقشه 1-3شکل 

 

 ارتفاع حوضه -3-3
به  حوزه نامنظم ضلعیسه متر شبکه 10با تراز  1:250000توپوگرافی  خطوط از استفاده با
 ارتفاعی طبقات نقشه به مربوط نتایجحوضه تهیه گردید.  (DEM)رقومی ارتفاع  مد  و آمد دست

 .است شده ارائه 4 فصل در
 

 شیب حوضه -3-4

های مد  شود اما داز دیدگاهدو نقطه اطالق می حدفاصلشیب به تغییرات میزان ارتفاع در 
عنوان زاویه سطح مماس بر هر نقطه مد  رقومی ارتفاع در نظر گرفت. را به رقومی بهتر است آن
، دبی رواناباست که شیب حوضه آبخیز نقش اساسی در میزان  شده ثابتاز دیدگاه هیدرولوژی 

 ی،و عبدالله لیاسمعدهی دارد )و مقدار فرسایش و رسوب پیک سیالب، مقدار نفوذ، تلفات بارش
 از روی مد  رقومی ارتفاعی برای حوضه ArcMap10.1افزار (. در ادامه نقشه شیب در نرم1388
 تهیه شد. موردمطالعهآبخیز 

 

 مورداستفادهافزارهای نرم -3-5
و   SPSS, Excel, ENVI5.3.1شامل مختلفی  افزارهاینرمبرای انجام این پژوهش از 

Google Earth, ArcGIS است. شده استفاده 
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 روش پژوهش -3-6

 

 ماهواره لندست یرقوم یرتصاو یسازآماده و پردازشیشپ -3-6-1
 34 یفو رد 167لندست با گذر  OLI8 یاماهواره یرتصاو یقتحق یندر ا مورداستفاده یرتصاو

 شناسیینسازمان زم یتاز سا GeoTiffبه فرمت  یرتصو ین. اباشدیم 01/07/2018سا   یبرا
 .یدگرد یه( ته26USGS) متحده ایاالت

 

 یاماهواره یرتصو یاتمسفر یحاتتصح -3-6-1-2
برای  حا بااین. شودیعرضه م شدهتصحیحصورت هب 8ماهواره لندست  یهاداده که ازآنجا

 یحاتتصح ی،اماهواره یرمتداو  تصاو یومتریراد یحاتتصح یاناز مکنتر  تصاویر در این مرحله 
بر تصحیحات اتمسفری با روش فلش  رواین از(. 1389زاده، ی انتخاب گردید )عبدالعلیاتمسفر

 ییبه فاکتورها یازمد  ن ینانجام ا یلذا برا انجام شد. 2018سا   یبرا OLIسنجده  یرتصو یرو
است که با  موردنیاز یرنوع سنجنده و تصو یا،، ارتفاع از سطح درGMT یراخذ تصو یخ، تارشامل

 فاکتورها حاصل شد. ینا یرتصو یتایاستفاده از متاد

 

 در تهیه نقشه کاربری اراضی Google Earth آنالینتصاویر  -3-6-1-3
هنگام از سایت این چنین استفاده بهو هم Google Earthافزار با مرور تصاویر موجود در نرم

 ترین تصویر نزدیک به سا  مطالعه انتخاب گردید.مناسب نهایت درافزار، نرم
 

 پردازش 3-6-2

 

 های تعلیمیایجاد نمونه -3-6-2-1
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Abstract 

Research: soil erosion is one of the environmental problems that is a threat to 

natural resources, agriculture and the environment, and in this regard, the 

temporal and spatial information of soil erosion has an effective role in 

management, erosion control and watershed management. Today, lack of 

proper land use and land use changes such as conversion of forests and 

pastures to agricultural land, overgrazing, plowing on steep slopes, has 

increased the rate of soil erosion and sediment. Different land uses create 

different amounts of erosion and land management plays an important role in 

preventing erosion. In the present study, the aim is to combine vegetation 

indices and landforms to estimate the soil erosion of the Uncle Ghian Basin 

using the RUSLE model. 

Research met:  To achieve the research goal, the RUSLE experimental model is 

used, which includes factors R, K, LS, C and P. Also use other variables 

including topographic maps, soil science, land use, vegetation, TWI 

topographic moisture index, SPI flow strength, Curvator shape curvature, 

Profile Curvator, Plan Curvator Also, various statistics related to rain gauge 

stations, hydrometry, DEM digital elevation model, as well as the use of GIS 

and remote sensing system have been used. 

Findi:  The results of this study showed that the amount of soil erosion for the 

whole basin was estimated in the range between 0 to 149 tons per hectare per 

year. Also, the average annual amount of soil erosion in the basin is 2.56 tons 

per hectare per year. Also, the average annual sediment of the basin was 

estimated to be 0.17 tons per hectare per year. 
Conclusion: Therefore, it can be concluded based on the results obtained from 

the analysis of erosion parameters in the RUSLE model as well as the indices 

used in relation to soil erosion. Have deep depths in estimating soil erosion. 

Geomorphic indices also had the least impact. 

Keywords:  Amooghin watershed, vegetation indices, land indices, soil erosion, land 

use, RUSLE model. 
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