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  چکیده

در این  .رودشمار میبه زیستمحیط و کشاورزي طبیعی، منابع براي تهدیدي که است محیطی مشکالت از یکی خاك فرسایش

دارد.  مؤثري نقش آبخیز هايحوزه مدیریت و کنترل فرسایش مدیریتی، اقدامات در خاك فرسایش مکانی و زمانی راستا، اطالعات

در حفاظت خاك و مهار  سزاییبهنقش  یاهیگپوششکنند و بنابراین اي مختلف اراضی مقادیر مختلف فرسایش را ایجاد میهکاربري

هاي هاي مختلف اراضی سالدر کاربريو تولید رسوب برآورد و مقایسه میزان فرسایش خاك  هدف حاضر، پژوهش در دارد. شیفرسا

چاي آبخیز روضه سناریوي مدیریتی کاربري اراضی در حوزه 20 فرسایش و رسوب در بینیچنین پیشو هم 2015و  2000، 1985

جهانی  شده تجدیدنظر ذکر شده، معادله موارد بینیپیش براي .بود RUSLEواقع در غرب شهرستان ارومیه با استفاده از مدل 

و  TMهاي و سنجنده 7و  5اي لندست ارهکارگیري تصاویر ماهوو با به جغرافیایی اطالعات سیستم چارچوب در خاك هدررفت
+ETMافزار ، نقشه کاربري اراضی با استفاده از نرمTerrSet عوامل مدل پس از تهیه گرا تهیه شد. بندي شیءو طبقهRUSLE 

خاك در ها نقشه فرسایش ضرب آنمدل اجرا شد و مقادیر متوسط هر کدام از فاکتورها محاسبه و از حاصل P وR،K  ،LS ، Cشامل 

در  یاراض يکاربر رییتغ يویسنار 20منطقه  طیاساس شرابر قیتحق نیدر اسه بازه زمانی مذکور و سناریوهاي مدیریتی تهیه گردید. 

و  2000، 1985هاي براساس نتایج، مقدار متوسط فرسایش خاك ساالنه حوزه در سال .دیگرد نیتدو یاراض بیتخر ایجهت بهبود و 

 30که سطح مراتع در بازه زمانی تن در هکتار در سال برآورد گردید. با توجه به این 22/17و  52/16، 71/14با  ترتیب برابربه 2015

 2000و  2000تا  1985هاي در فاصله سال است، ولی ها به خود اختصاص دادهترین درصد کاربري را در بین تمام کاربريسال بیش

مرتع و  فقیر -  که بیانگر روند تخریب در منطقه از طریق جایگزین شدن مراتع متوسط دهبوداراي روند کاهشی  سطح مراتع 2015تا 

 96و  90، 97ترتیب برابر با به 2015و  2000، 1985هاي براي سال صحت کل بنابراین. زراعت دیم است کاربري خوب توسط

 بندي است.طبقهدر باالي این روش  صحتنده دهنشانکه  بوددرصد  94و  84، 91ترتیب برابر با هم بهکاپا شاخص و درصد 

 انجام با توانمی راستا این در .است سال در هکتار در تن 22/17 برابر مبنا سناریوي در فرسایش مقدار مدل، نتایج براساسچنین هم

 مقدار از را فرسایش دارمق) و احیا مراتع شخم خورده حفاظت( 6 سناریوي اجراي با تنها و شیبدار و دیم اراضی در حفاظتی عملیات

تخریب خیلی شدید مراتع در اثر  به مربوط فرسایش مقدار ترینکه بیشدر حالی. داد کاهش سال در هکتار در تن 75/9 به 22/17

 حفاظت( 6ترین مقدار کاهش فرسایش در سناریوي عبارتی بیشباشد. بهتن در هکتار در سال می 42/30) برابر با 20چرا (سناریوي 

تر از در کاهش مقدار فرسایش بیش )P( در نتیجه اثر عامل ،درصد صورت گرفته است 37/43به میزان ) احیا مراتع شخم خوردهو 



 

حفاظت  يبندتیو اولو شیبر کاهش فرسا یتیریمد يوهایاثرات سنار یابیاز امکان ارز یحاک جینتاطور کلی بهباشد. می )C( عامل

   خاك در منطقه مورد مطالعه است.
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  مقدمه - 1-1

ی اصـ آن دقت و ظرافت خ و مدیریت برداريهاي خدادادي کشور است که بهرهطبیعی یکی از ارزشمندترین ثروت منابع

ـ  يناپـذیر جبران آن خسارت حفاظت ازبرداري و بهره انگاري درسهلو  طلبدیم شـواهد متعـددي در خصـوص     دنبـال دارد. هب

ضرورت مطالعه و پویایی زمانی و مکانی کاربري اراضی و مدیریت آبخیز بـراي درك فرآینـدهاي روانـاب و رسـوب و تـدوین      

هـم   خواسـته و ناخواسـته موجـب بـر     اقـدامات با  عتیانسان در طب .)1389 ازي،یو ن ی(آرخ هاي مدیریتی وجود دارداستراتژي

و تقاضـا بـراي محصـوالت کشـاورزي      تیـ جمع شیافزا امروزهاز طرفی  .شودیم عتیطب بیروند تخر دیخوردن تعادل و تشد

و باعـث   بیاي توسط انسان تخردهنده هشدار سرعت با لی مرتعیجنگهاي مدر اکوسیست ژهیوبه یاهیگموجب شده تا پوشش

ـ م آن را بـر  ریتـأث  تـوان یمـ  باشدیم شیمانع در برابر فرسا نیترمهم یاهیگپوششآنجا که ز ا. دشو شیفرسا شیافزا از  زانی

 ،ردیـ گیمـ  صورت لیبه دو دل یاهیگاز کمبود پوشش حاصل شیفرسابنابراین  ).1388(احمدي،  خاك مشاهده کرد رفتدست

 خـاك و  ستمیسر د ریی. با تغکندیم رییتغ گریکاربري به کاربري د کیاز  نیکه سطح زمیهاست، هنگامکاربري راتییتغ یکی

و  دهـد یم دست خود را از زيیخلحاص تیو خاك قابل شودیخاك کاسته م یمواد آل زانیخاك، از م ییایمیفعل و انفعاالت ش

فرسایش  باعث در همان نوع کاربري است که اصولی ریاز استفاده غ یکاهش ناش گريیو د کندیم دایاهش پک یاهیگپوشش

   ).1392 (رحیمی و مزبانی، شودمی خاك یسطح هايهیال

  

  کلیات - 1-2

  فرسایش خاك و تولید رسوب -1- 1-2

. باشـد مـی  زمـین  سطح شدن سائیده از است عبارت و شده گرفته سائیدگی معنیبه Eroderi التین ریشه از 1فرسایش

عامـل   یـک  کمـک  بـه  و شـده  جدا خود اصلی بستر از خاك ذرات آن طی که شودمی گفته ینديفرآ به فرسایش کلی طورهب

و  هـاي آبـی، بـاد   مختلـف (جریـان   هـاي روشفرسایش با حمل به از  مواد حاصل .شودمی حمل دیگر مکانی به دهنده انتقال

اثـرات  ث کنند. فرسایش خاك باعـ گذاري میشرایط مناسب، رسوبن شوند و با مهیا شدوضه منتقل میدست حنغیره) به پایی

. اثـرات  )1390، پژوهش و همکاران( شودخیزي میکشت و کاهش حاصلنامطلوب مانند از بین رفتن خاك، کاهش سطح زیر

اي شـامل  درون رودخانـه اثرات  ،بندي کردماي تقسیرودخانه بروناي و هن در دو دسته، اثرات درون رودخانتوامیا فرسایش ر

هاي چنین آلودگیعمر مفید سدها و هم، هانتیجه کاهش ظرفیت حمل رودخانه مخازن سدها و درو ها گذاري در آبراههرسوب

                                                
1- Erosion 



3 

 

 نبـرو اثـرات  چنـین  و هـم شـود  ها مـی زیستگاهی سبب کاهش کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب و تخریب کیفت ناشی از رسوبا

کـاهش  و  هـاي آبـی  دلیل سایش تـوربین استفاده صنعتی از آب بهت توان به افزایش هزینه تصفیه آب، مشکالیاي مخانهرود

ب . از اثـرات نـامطلو  )1392رحیمـی و مزبـانی،   ( هاي آبیاري شده اشاره کردزمینر گذاري دکنندگی آب و رسوبککارایی خن

ـ     ظرفیت آبراههش ، کاهبه کاهش حاصلخیزي خاك توانگذاري میرسوب ی ها، کاهش ظرفیـت مخـازن و آلـودگی منـابع آب

  ).  1388اشاره کرد (رفاهی، 

یکی از مشکالت محیطی است که تهدیدي براي منابع طبیعی، کشاورزي و و تولید رسوب فرسایش خاك 

امات مدیریتی، کنترل فرسایش راستا، اطالعات زمانی و مکانی از فرسایش خاك در اقد نیو در ا رودیشمار مزیست بهمحیط

سازي مدیریت فرسایش خاك بهینه ).2013 و همکاران، 1یش؛ 1393نظرنژاد، هاي آبخیز نقش مؤثري دارد (و مدیریت حوزه

سازد تا از بین باشد. این امر مدیر حوزه را قادر میهاي مناسب جهت حفاظت از خاك میهاي آبخیز یکی از راهدر حوزه

هاي اراضی در داخل یک حوزه آبخیز گزینه بهینه را طوري انتخاب نماید که با وضعیت و متنوع کاربريترکیبات مختلف 

؛ بالسري و 1381می، کانیکموجود، عالوه بر کاهش میزان فرسایش، درآمد مناسبی را براي ساکنین حوزه به ارمغان آورد (

   ).2016، 2الخولی

برابر حد مجاز و اسـتانداردهاي بـین المللـی     5/6ر هکتار گزارش شده که تن د 33فرسایش خاك در ایران  هنرخ ساالن

ـ  شیکه فرساد دهیها نشان مگزارش). 1392زاده ریحان و یاراحمدي، (صادق است ـ عنـوان  بـه  یآب در  یمشـکل اساسـ   کی

ر سـال بـرآورد شـده    کتار دتن در ه 16تا  8 نیب ژهیو ر فرسایشکه مقداطوري به د،یآیشمار مهب رانیکشور ا زیآبخهاي حوزه

گـام در ارائـه    نیخـاك، نخسـت   شیمقـدار فرسـا   ینـ یبشیو پ شیعوامل مؤثر بر فرسا نییتع، نیبنابرا ).1384 ان،ی(مهداست 

 آبخیـز  تیریهاي مـد خاك و توسعه طرح شیجهت برآورد فرسا اديیهاي زلتاکنون مدباشد. میراهکارهاي حفاظت از خاك 

 مجـد، يادو مـر  ي(جـوز اشاره نمود ) USLE( 3كاخش یفرسا یبه معادله جهان توانیمها آن مدل نیترکه از مهم ،ارائه شده

1394.(   

باشد و نیز نتایج حاصل از بر و مستلزم وقت زیاد میدلیل این که از یک سو تعیین مستقیم فرسایش و رسوب هزینهبه

؛ حاجی و 1380فرسایش ارائه شده است (رضایی فرد،  هایی جهت برآوردباشد، روشاي و محدود میها اغلب منطقهآن

تر باشد کار با ها است که هر چه کمورودي آن رهايیها، تعداد متغهاي مهم در بحث مدلاز جنبه یکی). 1394همکاران، 

 شیه را افزامنطق عتیشناخت مدل از طب تواندیورودي م رهايیبودن تعداد متغ ادیخواهد بود، سپس ز ترعیتر و سرمدل آسان

باعث  سازيهیمورد شب ندهايیو فرآ رمترهاتجمع خطاهاي مربوط به تعداد پا یباالتر ببرد، ول زیرا ن سازيهیدهد و دقت شب

 يخواهد بود (اکبر ازیمدل ن یو واسنج سازيهیبراي انجام شب تريشیزمان ب جهیشدن کار خواهد شد و در نت تردهیچیپ

 ،یدگیچیدرجه پ براساسها وجود دارد که از مدل یعیو رسوب دامنه وس شیمطالعات فرسا نهیر زمد ).1392مند، مجدر و بهره

براي برآورد فرسایش و بررسی عوامل ها آن مدل نیترداراي تنوع هستند، که از مهم تیو ماه سازيهیقابل شب ندهايیفرآ

                                                
1- Shi 
2- Belasri & Lakhouili 
3  - Universal Soil Loss Equation (USLE) 
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، 1(ویشمایر و اسمیت اشاره نمود )USLE(خاك  فرسایش یبه معادله جهان توانیم هاي کشاورزيمؤثر بر آن در زمین

کوچک  سطوحآن در  يریکارگو به افتیکار گرفته شد و تکامل به ریشمایو لهیوسبه 1947در سال  USLE. مدل )1978

). 1390 ،یو عبدالله عوريیدست خواهد داد (اسمعلرا به یمناسب جینتا یعیطب يهامختلف در عرصه يهايانواع کاربر يبرا

 USLE مدل ،مختلف یتیریمد هاياتیعمل اثرات خاك و برآورد شیفرسا نیروش تخم نیپرکاربردتر ر،یسال اخ 40 یطدر 

فرسایندگی باران،  ينیرو دهندهرکیبی از شش عامل که نشانت USLEفرسایش خاك در مدل  .)2000، 2کینل(ت بوده اس

 رودیکار مبینی تلفات خاك بهجهت پیش ت،اس یحفاظت پذیري خاك، طول و درجه شیب، عملیات مدیریتی وفرسایش

که روش مورد  ،)RUSLE( 4اصالح شده فرسایش خاك جهانیرابطه ). 1997و همکاران،  3رنارد؛ 1978 ت،یو اسم ریشمای(و

 اراضی براي که رابطه تجربی است، بوده و USLE به نسبت تريقوي فیزیکی پایه داراي باشد،یاستفاده در پژوهش حاضر م

قابلیت پردازش اطالعات جغرافیایی  RUSLEمدل  ).1994 ،5موندرنارد و فری(است  استفاده قابل نیز غیرزراعی و طبیعی

هاي مدل را پردازش نموده و اطالعات خروجی ArcGISافزار نرم ،سازيبعد از شبیه نیچنبراي ورود به مدل را دارد. هم

با استفاده از رسوبات معلق  تواندیدهد. سپس بار رسوب ساالنه مایش میصورت گرافیکی یا جدول نمخروجی را به

ابزاري مناسب براي درك نقش  زیرسوب نهاي سنجهحلقه نیچنشود. هم ینیبشیپ هاالبیشده در طول س ريیگاندازه

 طیدر شرا البیس عیوقا رسوب معلق در طول راتییالگوي تغ نیو بنابرا شودیرسوب محسوب م دیدر تول یدب یکنترل کنندگ

   .)1393 زاده،ی(مصطف باشدیعوامل متعدد م ریتأثتحت علقو غلظت رسوب م یدب نیرابطه ب دیشد راتییتغ انگریمختلف ب

 

  کاربري اراضی -2- 1-2

 شامل هاکاربري از یکی قالب در که، موجود وضعیت در زمین از استفاده نحوه و نوع از است عبارت اراضی کاربري

 کاربري تغییر کند.می پیدا نمود غیره و معدن و صنعت ،)روستایی و شهري( مسکونی زار،چمن مرتع، جنگل، باغ، عت،زرا

 نییتع ).1385 ،و همکاران شعبانی( باشد تأثیرگذار آب کیفیت بر تواندمی که است انسان عامل اقدامات از یکی اراضی

 ،یاهیگمطالعات پوشش ،یو خاکشناس یاراض تیمانند قابل مختلف منابع یابیدر ارز هیاز اطالعات پا یکی یاراض يکاربر

و  يزداریو در کل مطالعات آبخ یتوان و استعداد اراض شناخت ست،یزطیو مح یعیمنابع طب تیریو رسوب، مد شیفرسا

البته نه  گر،یدهم يبه جا يزیآمصورت ابهامبه یاراض يکاربر و نقشه یاست. معموالً نقشه پوشش اراض نیسرزم شیآما

ی اراض ).1391(پاکروان و قربانی،  ودشیاستخراج م نیزم از نقشه پوشش یاراض ياستفاده و معموالً اطالعات کاربر شه،یهم

 شوند و ادامه حیات جوامع انسانی مستلزم وجود ومحسوب می ترین اجزاي منابع طبیعیزراعی، مرتعی و جنگلی نیز مهم

ها را رویه از اراضی، کاهش ارزش این منابع و تخریب آنو بی با آب و خاك است. استفاده نامناسب حفظ این منابع در ارتباط

ی ر و استفاده بهینه از منابع طبیعشود. بنابراین توسعه پایدامی نشیناننهایت منجر به کاهش درآمد آبخیز دنبال دارد که درهب

                                                
1- Wischmeier & Smite   
2  - Kinnell 
3  - Renard 
4  - Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) 
5  - Renard & Freimund 
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 هاي تخصیص منابعسازي کاربري اراضی یکی از روشبهینه ي است.هاي آتی ضرورها براي نسلبدون آسیب رساندن به آن

 (خالدیان و شودبه واحدهاي خاصی اختصاص داده می اراضی هايهاي مختلف یا کاربريشود که در آن فعالیتمحسوب می

 از آب رتکدو و آلودگی گل تغییر ایجاد صورتبه آب فیزیکی کیفیت کاهش نظر از عامل این نقش). 1396کامی، نیک

 گسترش بین رابطه کردن ندارد. مشخص تردید جاي بادي و آبی هايفرسایش انواع گیريشکل از ناشی رسوبات ورود طریق

 - علمی و کنندهتعیین راهکار تنها هارودخانه آب فیزیکی تغییرات با اراضی کاربري در تغییر مجموع در و زراعی اراضی

 یک آب منابع از بهتر هر چه برداريبهره و آب کیفیت تربیش هر چه بهبود و کنترل يهاحلراه به دستیابی براي کاربردي

 فیزیوگرافی هايویژگی به آبخیز حوزه خروجی رسوب و ایجاد فرسایش چنینهم ).1380ضیائی، ( باشدمی آبخیز حوزه

 و بارندگی وقوع مدت و شدت خاك، نوع اراضی، کاربري پراکنش الگوي ،)زهکشی شبکه الگوي و شیب اندازه، شکل،(

 عوامل دیگر به نسبت آن در انسان مؤثر نقش دلیلبه اراضی کاربري اهمیت میان، این در که دارد بستگی انسانی هايدخالت

 شماربه آبخیز هايحوزه رسوب تولید و فرسایش در مهمی بسیار عامل اراضی از برداريبهره نوع دیگر، عبارتبه. است زیادتر

دهی چنانچه سهم مشارکت انواع استفاده از زمین در میزان رسوب ).1983، 2کساس ؛2004 همکاران،و  1رام چندرا(د رومی

هاي آبخیز توان از شدت فرسایش حوزهبرداري از اراضی، میهاي مدیریتی در بهرهمشخص و قابل توجه باشد، با ارائه روش

   ).1388؛ احمدي 1381می، کااد (نیکافزایش دکاست و میزان درآمد ساکنین آبخیز را 

  

  تغییرات پوشش و کاربري اراضی -3- 1-2

یاهی و بررسی گتهیه نقشه پوشش، رو در زمینه مدیریت منابع طبیعیهاي پیشترین چالشدر حال حاضر یکی از مهم

هاي همراه با سیستم )RS( 3سنجش از دورمدت است. در بلند رزیابی تصمیمات مدیریتی، خصوصاًمنظور اروند تغییرات آن به

کار گرفته تغییرات کاربري و پوشش اراضی به اي جهت تعیین و تجزیه و تحلیلیندها، به طرز فز)GIS( 4یاطالعات جغرافیای

زمانه، قادر به تعیین نوع، میزان و  طیفی و چند هاي چندبا تولید داده ). سنجش از دور1385موسوي و همکاران، شوند (می

آوري و تجزیه و تحلیل پذیر را براي نمایش، جمعیک محیط انعطاف GISع تغییرات پوشش و کاربري اراضی است. محل وقو

به فضا،  1972در سال  )Landsat(لندست  با پرتاب ماهواره. آوردوجود می نیاز براي بررسی تغییرات بهمی موردهاي رقوداده

ن ي ارزیابی گیاهااي در زمینههاي ماهوارهتري به استفاده از دادهه بیشسنجش از دور آغاز و در پی آن توجعصر جدیدي در 

ه به قدرت تفکیک مکانی و زمانی تصاویر لندست، این که امروزه با توجطوريهگردید. ب و بررسی روند تغییرات آن مبذول

محیطی بسیار مناسب شناخته زیست هاي گیاهی و نیز پایش فرآیندهايها براي آنالیز تغییرات تدریجی و سریع پوششداده

  .)2007و همکاران  5(گولر اندشده

                                                
1  - Ramachandra 
2  - Kassas 
3- Remote Sensing (RS) 
4- Geographical Information System (GIS) 
5- Guler 
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زینه و وقت زیاد و با تکیه بر اطالعات تکنولوژي سنجش از دور، این فرصت را فراهم کرده است تا بدون صرف ه

   .)1389 (قربانی و همکاران، هاي وسیع منابع طبیعی پرداختها به بررسی تغییرات عرصهدست آمده از ماهوارهبه

  ):1994، 1از (لمبین و استراهلرند اراضی عبارت کاربريتغییر  یل عمدهدال

  مدت طبیعی در شرایط اقلیمیوقوع تغییرات طوالنی  •

  )یند توالی در گیاهان(از قبیل فرسایش خاك و فرآیندهاي ژئومورفولوژیکی و اکولوژیکی فرآ  •

  اراضی زدایی و تخریبهاي انسانی از جمله جنگلفعالیت  •

 توان براساس سرعت وقوع تغییرات (ناگهانی یا تدریجی)، میزان تغییرات رخدر منابع طبیعی را می شده تغییرات مطرح

  .)2004و همکاران،  2بندي کرد (کوپینتغییرات (طبیعی یا انسانی)، تقسیم داده (تغییر جزئی یا کلی) و عوامل محرکه

  :)2002، 4(چن ش زمین بر دو نوع است، تغییر پوش0020در سال 3طبق نظر فائو

  عنوان مثال، تغییر از جنگل به علفزارهاي دیگر باراضی به طبقه کاربري تغییر از یک طبقه  -1

  متوسطبا تراکم تغییر از جنگل متراکم به جنگل  غییر در داخل یک طبقه، براي مثالت  -2

  

  سناریوي مدیریتی -4- 1-2

باشند. منظور  کیقابل تفک گریکدیکامالً از  دیشوند که بایم جادیا یتیریهاي مدتیلفعا بیاز ترک یتیریمد وهايیسنار

حفظ  هاينهیاست که ممکن است شامل گز یتیریبه اهداف مد رسیدنفرد در راستاي منحصر به ريییتغ ،یتیریمد تیاز فعال

 باشد یرفتار انسان رییتغ ایو  یتیریقدام مدا نیاز هر دو)، بهتر یبیا ترکی( یساختمان ،یکیولوژیب اتیموجود، عمل طیشرا

بینی سناریوهاي هاي گذشته و پیشگیاهی در دههبا بررسی روند تغییرات پوشش. )2014، 5سماحسک؛ 1393زاده، مصطفی(

هد داشت تا تغییرات احتمالی چنین این امکان وجود خوا، همGIS)(عات جغرافیایی مدیریتی به کمک سیستم اطال

ود و مناطق بینی نمروند فعلی در این منطقه پیش هاي آینده و به شرط ادامهرا در دهه و میزان فرسایش یگیاهپوشش

  اصالحی را تشخیص داد.  تبحرانی و داراي اولوی

  

  پژوهش يهاسؤال - 1-3

 است؟ چگونهچاي آبخیز روضه حوزه اثر تغییر کاربري اراضی در RUSLEمیزان تغییر فرسایش و رسوب در مدل  -1

   ؟رسوب دارندچاي چه تأثیري روي فرسایش و تولید روضهآبخیز  حوزه گیاهی درهاي مختلف مدیریتی پوششعملیات -2

                                                
1- Lambin & Strahler 
2- Coppin 
3- Fao 
4- Chen 
5  - Semmahasak 
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گیاهی بر در سناریوهاي مختلف مدیریت پوشش )P(یا عملیات حفاظتی  )C( گیاهیپوششمدیریت کدام عامل  تأثیر -3

  تر است؟بیش RUSLEمدل  مقدار فرسایش و رسوب

  

  پژوهش يهاهفرضی - 1-4

  :شدندهاي زیر آزمون در این پژوهش فرضیه

  افزایش خواهد یافت.  RUSLEبا تغییر کاربري اراضی از مرتع به کشاورزي، میزان رسوب در مدل  -1

  RUSLEمدلگیاهی باعث کاهش فرسایش در پوشش هاي مختلف مدیریتی در قالب سناریوهاي مدیریتاعمال روش -2

   خواهد شد.

  ) است.C( گیاهیمدیریت پوششتر از بیش RUSLE) در مدل P( عملیات حفاظتیاثر  -3

  

  اهداف پژوهش - 1-5

  :دباشاز تحقیق حاضر موارد زیر می هدف

  چاي  آبخیز روضه در حوزه RUSLEارزیابی تأثیر کاربري اراضی بر مقدار فرسایش و تولید رسوب با مدل  -1

  چايآبخیز روضه در حوزه وب تحت عملیات مختلف مدیریتیبرآورد مقدار فرسایش و رس -2

) بـا مقایسـه سـناریوهاي مختلـف مـدیریت      P(عملیـات حفـاظتی   ) و C( گیـاهی مـدیریت پوشـش   تعیین اهمیت عوامـل  -3

  گیاهیپوشش

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-6

تواند نقش مهمـی  یا کاهش آن می در تشدید انسان يهاتیفعال یولطبیعی است  دهیپد کی شیفرسا ی وقوعطورکلهب

شـناخته   شیثر بـر فرسـا  ؤعوامل م ریتأثر تعدیل مهم د یعنوان عاملاست که به ییاز پارامترها یکی یاهیگپوشش .ایفاء نماید

امروزه عدم استفاده صحیح از اراضـی و تغییـرات کـاربري اراضـی از قبیـل تبـدیل        .)1392(مقصودي و همکاران،  شده است

هاي تنـد، باعـث   مفرط، عدم استفاده صحیح از اراضی کشاورزي، شخم روي شیبمراتع به اراضی کشاورزي، چرايها و جنگل

هاي بارش مـؤثر در تولیـد روانـاب و رسـوب     از آنجایی که تنظیم مشخصه افزایش میزان فرسایش خاك و رسوب شده است.

هـاي حفـاظتی و   و طراحی و اجـراي سیسـتم   گیاهیپوشش مدیریتباشند، لذا نظیر شدت و مدت بارش، در اختیار انسان نمی

  .)1387کالرستاقی و همکاران، (هاي آبخیز کمک کند تواند به کاهش تولید رسوب و فرسایش در حوزهمدیریتی مناسب می
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فرسایش خاك رواناب و به خاك و کاهش میزان  ب بارانگیاهی در افزایش نفوذ آپوششمدیریت  بنابراین نقش و تأثیر

 ،حـل ترین راهآمـد تـرین و کار براي رسیدن به این هدف مناسـب  و باشدآبخیزداري می یکی از مباحث اساسی حفاظت خاك و

مجموعه عملیات مـدیریتی   در نتیجه .)1388زاده و همکاران، (همت باشدسطح زمین می روي گیاهی برایجاد و تقویت پوشش

ت کاهش میـزان  گیاهی، نرخ نفوذپذیري و در نهایها، افزایش درصد پوششتواند منجر به کاهش میزان شیب دامنهاراضی می

اي در گیاهی در سطح یک آبخیـز اغلـب بـه شـکل گسـترده     منافع حاصل از مدیریت پوششرواناب و رسوب گردد. از طرفی، 

ست بـر جوامـع محلـی    هاي آن و نیز اثرات اجتماعی آن ممکن اگردد ولی هزینهمیسطح یک منطقه جغرافیایی وسیع توزیع 

هـا  ونیلیم ثرایکه م زیخاز خاك حاصل یمیحجم عظامروزه  ).1386ساکن در آن آبخیز تحمیل شود (سعدالدین و همکاران، 

ـ گـردد. بـرآورد و   ینـابود شـده و از دسـترس خـارج مـ      يدیو تشـد  یعیطب شیفرسا دهیاست در اثر پد نیسال عمر کره زم  ای

از خاك  یاصول يبردارجامعه را جهت بهره رانیو مد رانیگمیکارشناسان، متخصصان، تصم ،خاك شیفرسا زانیم يریگاندازه

اقـدامات حفاظـت خـاك و کنتـرل      يو اجـرا  يزیربه برنامه ازین شده، ادیکاهش اثرات  ایو  يریجلوگ يسازد. برایم هنمونر

و  شیفرسـا  زانیاز م یباره، آگاه نیدر ا میتصمو اتخاذ  يزیرالزمه برنامه یاست. ول يزداریآبخ يهارسوب در چارچوب طرح

و  يزداریـ هـا و اقـدامات آبخ  برنامه ياجرا يها براآن يبندتیو اولو یمناطق بحران ییشناسا ز،یحوزه آبخ کیرسوب در  دیتول

 يابـزار  عنوانو رسوب به شیبرآورد فرسا يهاکه مدل ییو حمل رسوب است. از آنجا دیو مهار تول شیمنظور کاهش فرسابه

ـ آبخ يهـا و پـژوهش  تکـاربرد را در مطالعـا   نیتـر شیهستند، ب زیحوزه آبخ یشیفرسا يهاتیشناخت اولو يدر راستا  يزداری

منــاطق و  يبنــدتیــدر اولو يثرؤتوانــد کمــک مــیو رســوب در حوضــه مــ شیفرســا تیوضــع راتییــتغ نیــیتع لــذا دارنــد.

ـ آبخ اتیعمل یدهتواند در جهتیم جیرائه نتاا اساس نیا داشته باشد. بر یحفاظت يهايزیربرنامه حوضـه،   تیریو مـد  يزداری

  ). 1391و همکاران،  اتی(ب مرتبط از آن باشد یبیو رسوب و آثار تخر شیبه کاهش فرسا منجرو  ودثر واقع شؤم

 ینـ یشاهده عمناطق م نیاست، در ا رانی) در امیو د یاز مناطق مستعد کشاورزي (زراعت آب یکی یغربجانیاستان آذربا

 براسـاس ها در اکثر منـاطق  استفاده نیاز گذشته مرسوم بوده است. اما ا میو د یکه زراعت آب دهدیو رجوع به گذشته نشان م

ـ ا دیو کاهش تول بیتخر ش،یباعث فرسا جهیآن نبوده که در نت یکیو اکولوژ یعیو توجه به توان طب ستمیاکوس اتیخصوص  نی

ـ گندم د اکثر کشاورزان منطقه محصوالت خود را (خصوصاً طور مثالشده است. به یاراض ـ ینامناسـب   هـاي بی) در شـ می  یعن

توسـعه   نیچنـ است. هـم  دهش یاراض نیموجود موجب نابودي ا هايلیو عدم توجه به پتانس کنندیدرصد کشت م 12باالتر از 

شـود کـه علتـی بـراي     رسـایش خـاك مـی   گیاهی و افزایش فها و تخریب اراضی ملی موجب از بین رفتن پوششرویه باغبی

ـ جـان یخـاك در آذربا  شیشـود. معضـل فرسـا   هاي زیرزمینی و در نهایت هدر رفت حقابه دریاچه ارومیه مـی کاهش آب  یغرب

  کند.   دایسال کاهش پ یاز صد به س منطقه نیا يسدها دیموجب شده تا عمر مف

دلیـل گسـترش   اي داشـته و امـروزه بـه   خاك نقش عمده که کاربري اراضی در میزان رواناب و فرسایشاین با توجه به

کارگیري سناریوهاي مختلف مـدیریت  با به بنابراینزیست به وجود آمده است. تغییراتی در الگو و ساختار محیط جوامع انسانی،

اسـتفاده از مـدل   با و فرسایش رسوب کاربري و تأثیر آن در کاهش تولید توان ارتباط پراکنش، درصد و نوع میاراضی کاربري 

RUSLE آبخیـز   حـوزه رسـوب در   دیـ خـاك و تول  شیفرسـا  زانیم یابیپژوهش حاضر با هدف ارز .کمی نمود در آبخیزها را
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و  شیمقدار فرسـا  راستا نیشده است. در ا يزیربرنامه RUSLE مدل از استفاده با غربیجانیدر استان آذربا هیاروم يچاروضه

ـ مورد ارز گریکدیبا  شده و يسازهیشب یتیریف مدمختل يوهایرسوب حاصل از سنار  نیچنـ هـم  و گرفـت قـرار   سـه یمقا و یابی

 جیتـا بـا اسـتفاده از نتـا     باشدمی یحفاظت اتیانجام عمل يها براآن يبندتیو اولو یاراض يکاربر نیترمشخص کردن حساس

   شود. ارائه يبهتر یخاك مشخص تا برنامه حفاظت شیو مستعد به فرسا یدست آمده مناطق بحرانهب

  



 

  

  

  

  

  

  دوم��ل 

  �و�ش  �����ه

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  دوم��ل 
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  مقدمه - 2-1

 براساس. شودیمنابع مرتبط با پژوهش حاضر در دو بخش داخل و خارج از کشور پرداخته م یفصل به معرف نیدر ا

رسوب،  دیو تول شیافرس دیو تشد يریگدر شکل یاهیگپوشش تیریتناسب با موضوع پژوهش، و با توجه به نقش و مد

رسوب با انواع  دیو تول شیمقدار فرسا راتییتغ زانیم نیببه رابطه  یابیدست يرا برا ياگسترده قاتیمختلف، تحق نامحقق

 يهااز پژوهش يتعداد لیاند که در ذانجام داده ایدر سراسر دنگیاهی و سناریوهاي مدیریت پوشش یاراض يمختلف کاربر

    :مرتبط ارائه شده است

  

تغییرات کاربري اراضی در دوره زمانی مختلف با استفاده از تصاویر  زمینهپژوهش در  پیشینه - 2-2

  اي لندست ماهواره

 یهاي کـاربري اراضـ  نقشه استخراج اي جهتماهواره ریسنجش از دور و تصاو ريیکارگبه ينهیمطالعات متعددي در زم

  .شودیاشاره م هاآنبه در زیر ام گرفته است که نجا نیدر پوشش زم شده جادیا راتییتغ یو بررس

  

  مطالعات خارج از کشور -1- 2-2

و همکـاران   1سـتو  ، مطالعـه در خارج از کشـور  یهاي کاربري اراضنقشه استخراج نهیاز جمله مطالعات انجام شده در زم

نشـان   جینتـا  .کردنـد  یبررس TM ي لندستهارا با استفاده از دادهدر چین  دیدلتاي رود مروار یاراض کاربري راتیی) تغ2002(

و همکـاران   2يبـور  شـهري اسـت.   مناطق کشاورزي به هاينیزم لیمنطقه مربوط به تبد نیا کاربري راتییاز تغ اريیداد بس

واقـع در ایتالیـا را مطالعـه     3اي آیکنوس تغییرات پوشش اراضی پـارك ملـی آلتـا میورگـا    ) با استفاده از تصاویر ماهواره2005(

ودند. این محققین براساس اختالف در توزیع مکـانی و الگوهـاي شـکل کـاربري اراضـی، تبـدیالت کـاربري اراضـی را در         نم

بندي شیءگرا استفاده نموده و نتیجه گرفتند کـه  بندي تصویر از روش طبقهها براي طبقه. آندندمحدوده مورد نظر مطالعه نمو

 بـه ) 2006( 4امـا یراجـش و مورا دهـد.  دسـت مـی  سنتی نتایج بهتـري را بـه   هايبندي شیءگرا در مقایسه با روشروش طبقه

مربـوط بـه    يامـاهواره  ریبـا اسـتفاده از تصـاو    ایشان. پرداختندنپال  مختلف در دره کاتماندو يهايدر کاربر راتییتغ تیوضع

                                                
1- Seto 
2- Borri 
3- Alta murgia 
4- Rajesh & Murayama 
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. اسـت بـوده   ادیز اریبس هايربرکا رینسبت به سا يکشاورز یدر اراض راتیینمودند که تغ انیب 2005و  1999، 1989 يهاسال

ـ ا 2005که در سال یاست. در حال داده لدرصد کل حوضه را تشکی 23 یمناطق مسکون 1989ها در سال آن جینتا اینبنابر  نی

درصـد کـل حوضـه در سـال      36هـا از  سـال  نیدر طول ا دیم يکشاورز یداشته است و سطح اراض شدرصد افزای 17مقدار 

 2003و  1975 يهـا سال نیدر بنگالدش ب يشهر يو توسعه یاراض يکاربر راتییتغاست.  افتهی درصد کاهش 22به  1989

هـا از  . آنگرفـت قـرار   یررسـ ) مورد ب2009( 1توسط دوان و یاماقوچی ETM+و   TM،MSS ياماهواره ریبا استفاده از تصاو

و  یسـاختمان  یکه رشـد قابـل توجـه نـواح     افتندینظارت شده استفاده کردند و در يبندطبقه راتییتغ يآشکارساز يهاکیتکن

 يهـا نیو زم یاهیگپوشش ،يکشاورز يهانیزم ،یآب ینواح ادیز اریدر دوره مورد مطالعه باعث کاهش بس طقهدر من یمسکون

شـهري در شـهر    یپراکنـدگ  لیو تحل نیزم پوشش راتیی) تغ2012و همکاران ( 2سانداراکومارچنین هم است. دهیمرطوب گرد

ـ کردنـد، تجز  ی) بررسـ 2009-1973سـال (  36هـاي لندسـت در طـول    دهرا با اسـتفاده از دا در هند  اوادایجیو ـ و تحل هی و  لی

 هـاي نیو زمـ  افتنـد ی شیدرصـد افـزا   37/28 مورد مطالعـه، منـاطق شـهري    دوره یداد که در ط نشان راتییآشکارسازي تغ

    .افتندیاهش درصد ک 98/60و  16/65 بیترتهر کدام به یکشاورزي و جنگل

ها با هم ترکیب به تحلیل ساختار روش شیءگرا پرداخته و نشان داد که در این روش داده ی) در پژوهش2013( 3یکم

و افزایش دقت تصویر نهایی  بنديکنند که این قطعات کمک بسیاري به حل مشکالت طبقهشده و قطعاتی را ایجاد می

 سامانه با استفاده از نیو پوشش زم یاراض کاربري راتییتغ لیو تحل هیبه تجز )2013( 4وسال رديیو سرن یمالوپوتد. کنمی

 جینتا پرداختند،) 1976-2003 دوره یدر هند (ط یپات ريیشهري ت منطقه در IRSي اماهواره ریو تصاو ییایاطالعات جغراف

 یدر ط یو جنگل کشاورزي مناطق داریکاهش معن نیچنمناطق شهري و هم در گسترش قابل توجه دهندهمطالعه نشان نیا

و رسوب حوضه  شیفرسا زانیبر م یاراض يکاربر رییتغ ریتأث ی) به بررس2016و همکاران ( 5زو .باشدیمورد مطالعه م دوره

 1980 يهاسال طیدر  یاراض يکاربر راتیینشان داد که تغ شانیپژوهش ا جیپرداختند. نتا نیواقع در کشور چ 6لوس پالتو

رسوب و  زانیم شانیا گریاست، از طرف د شتهدا شیبا فرسا سهیبر کاهش رسوب حوزه در مقا یقابل توجه ریتأث 2005تا 

 یابی) به ارز2017و همکاران ( 7باتار کردند. یابیآن ارز دستنییاز بخش پا ترشیرا در بخش باالدست حوزه ب شیفرسا

 لیو تحل هیگاروال هند پرداختند. هدف از پژوهش تجز انیمالیجنگل در منطقه ه میو تقس یاراض يپوشش/کاربر راتییتغ

در  2014 تا 1976 يهاسال يبرا LFT V2.0و قطعه قطعه شدن جنگل با ابزار  یاراض پوششمشاهده شده در  راتییتغ

. باشدیم OLIو  MSS ،TM يهاو سنجنده 8و  5، 2 لندست ياماهواره ریهند با استفاده از تصاو روالگا انیمالیمنطقه ه

درصد  27/0و  22/0برابر با  بیترت) به1998-2014) و (1976-1998( يهاسال يبرا یساالنه پوشش جنگل راتییتغ ریمقاد

و  هافتیمطالعه کاهش مورد بزرگ در طول دوره  یاصلکه جنگل  دهدیقطعه قطعه شدن جنگل نشان م زیبوده است. آنال

                                                
1- Dewan & Yamaguchi 
2- Sundarakumar 
3- Mackie 
4- Mallupattu & Sreenivasula Reddy 
5- Zuo 
6- Loess Plateau 
7- Batar 
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 يهاتینشان داد که فعال جیاست. نتا افتهی شیافزا 2014تا  1976ل از سا نیچنسطح قطعه قطعه شدن جنگل هم

کمک به  یعیعوامل طب کهیاز دست دادن پوشش جنگل و تکه تکه شدن جنگل هستند، در حال یعلل اصل یشناسانسان

 زانیربرنامه يبرا یحفاظت پوشش اراض زانیروند و م نییتع جهی. در نتکنندیم یرجنگلیو غ از دست رفته يهانیبهبود زم

 .باشدیم يضرور ،یاراض يکاربر یمنطق استیس کی جادیمنظور اتوسعه به

  

  کشور داخلمطالعات  -2- 2-2

) در 1388و همکاران ( یقهفرخبراتی ، مطالعه یهاي کاربري اراضنقشه استخراج نهیاز جمله مطالعات انجام شده در زم

 نیهـا بـد  پرداختنـد، آن  1354-1381 یزمـان  دوره یقلعه شاهرخ طـ  زیخآب حوزه یاراض کاربري راتییتغ یبه بررس پژوهشی

ـ کردنـد،   استفادهلندست  ماهواره ETM+ و MSS ،TM ايههاي سنجندهمنظور از داده  یاراضـ  يوسـعت کـاربر   نیتـر شیب

درصـد بـوده    1/5با  یآب يوسعت مربوط به کشاورز نیتردرصد و کم 41/6با پوشش پراکنده با  یمربوط به مرتع تنک و اراض

 ییرضـا . شـدند  لیتبـد  زارهـا میبه شدت به د یمرتع یاراض 1381تا  1354 هايسال ینشان داد که ط جینتا تیر نهاداست. 

 يگـرا ءیو روش شـ  یپـردازش رقـوم   براسـاس  یغربجانیاستان آذربا یاراض ينقشه کاربرتهیه ) به 1389مقدم و همکاران (

. بـراي ایـن منظـور، در ابتـدا اقـدامات الزم در مرحلـه پـیش        پرداختنـد  SPOT 5هواره ما HDRاي سنجنده تصاویر ماهواره

اي انجام بر روي تصاویر ماهواره PciGeomaticaافزار نرم طیدر مح يفرو اتمس یارتفاع ،یهندس حاتیپردازش شامل تصح

خطـا،   سی، مـاتر شاخص کاپـا  ری، نظصحت یابیمعمول ارز يپارامترها شده با استخراج يبندنقشه طبقه صحت جهیشد. در نت

ـ گرد اسـبه درصـد مح  94شده برابر  هینقشه ته یکل صحتقرار گرفت، که  یابیمورد ارز يبندطبقه يداریپا روش  نی. بنـابرا دی

ضـمن امکـان    گـرا ءینشـان داد در روش شـ   قیـ تحق نیـ شده است. نتایج ا هیته ،نقشه صحت تیمذکور خود داللت بر مقبول

  برخوردار است. ییباال صحتاز  هیپا کسلیبا روش پ سهیدر مقا زیشده ن دینقشه تول صحت تر،شیب تعداد طبقات صیتشخ

) به تهیه نقشه کاربري اراضی شهر اردبیل و اراضی حاشیه آن با اسـتفاده  1392احمدي و همکاران (اي دیگر، در مطالعه

پرداختنـد.   eCognition Developer افـزار نـرم  از هاسـتفاد  گرا بـا به روش شیء 2010سال  TMلندست  از تصاویر ماهواره

 داد نشـان  نتـایج . گرفـت  صـورت  شده تهیه نقشه صحت ارزیابی بندي،طبقه بهترین نتیجه و خطا سماتری از استفاده با سپس

 العـه مط مـورد  محدوده سطح در مختلف هايکاربري استخراج براي همسایه تریننزدیک الگوریتم و ءگراشی روش از استفاده

 تفسـیر  از استفاده با را قبولی قابل نتایج ،)آبی زراعت زار،دیم ساخت، انسان نواحی ،)فرودگاه( متراکم مرتع مرتع، آب،( جمله از

 بـا  آبـی  محـدوده  آن تبع به که تفکیک کاري منطقه سطح در فوق هايکاربري نهایت در. دهدنشان می فوق سنجنده رقومی

. اسـت  برگرفته را در مساحت ترینبیش هکتار 49190با آبی زراعت کاربري و مساحت ترینکم داراي هکتار 255/49 مساحت

چنـین  هـم  .آمـد  دسـت بـه  89/0 نیـز  شاخص کاپا و درصد 92/0 برابر کلی صحت نقشه تهیه شده، صحت ارزیابی با توجه به

تـا   1355هـاي  سـال  یسـتان کرمـان در طـ   زرند واقع در ا منطقه یاراضي کاربر راتییتغ شی) به پا1392سنجري و برومند (

ـ اي لندست پرداختنـد. در ا ماهواره ریتصاو وسنجش از دور  کیبا استفاده از تکن 1384  سـه یاز مقا حاصـل  جیمطالعـه، نتـا   نی
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و  ریبـا  یمطالعه اراض مورد سال 29 ینشان داد که در ط یکاربري اراض راتییتغ یبررس شده و هیته یهاي کاربري اراضنقشه

 شدند. لیتبد یو مناطق مسکون یباغ یزرند به اراض منطقه کشت نشده یرسوب یضارا

 ریبا اسـتفاده از تصـاو   رفتیج منطقه یکاربري اراض یزمان راتییتغ یبه بررس یدر پژوهش) 1392و همکاران ( مظاهري

داد  نشـان  ریتصاو یزمان راتییغت لیو تحل هیپرداختند. تجز 1987-2010 یي زمان) در بازهETM+و  TM( اي لندستماهواره

منـاطق   گـر ید ییو از سـو  افتنـد ی شیافـزا  10/42 یو مناطق زراع درصد 9/7 یسال مورد مطالعه مناطق مسکون 23 یکه ط

در  نتایج این تحقیق به اهمیت کاربرد تناسـب اراضـی  د. افتنیکاهش  درصد 07/32و  93/17 بیترتهر کدام به زین ریو با یباغ

اسـب در وضـعیت هیـدرولوژي    منظور کاهش روند تغییرات اشاره دارد. عدم توجه و مـدیریت من یت کشاورزي، بهمناطق با قابل

در منطقـه  ثر بر روند تغییرات کاربري اراضـی  ؤوضعیت ثبات اقتصادي، از عوامل م هاي کشاورزي و فقدانمین نهادهأمنطقه، ت

هـاي  هـاي شـاخص  ن اردبیـل، نمـین و نیـر بـا اسـتفاده از روش     تغییرات کاربري اراضی سـه شهرسـتا  . باشدمورد مطالعه می

) مـورد  1393گرا توسط اسلمی (بردار پشتیبان و شیءهاي حداکثر احتمال، شبکه عصبی مصنوعی، ماشینگیاهی، روشپوشش

کـه در بـین    سري لندست را استفاده نمود. نتایج نشـان داد  2013و  2002، 1987 هايالعه قرار گرفت. ایشان تصاویر سالمط

و  میـ هکتار کاهش و زراعـت د  913/9و  7493/8، 86191/3 زانیمها به ، مراتع، چمنزارها و جنگل2013تا  1987هاي سال

تـا   1987 یزمـان  يهـا کـه در بـازه   یراتییتغ نیترداشته است. عمده شیهکتار افزا 7896/7و  6446/8انسان ساخت  مناطق

چنـین  هـم هکتار بوده است.  62873و  59525برابر با  بیترتبه زارمیمراتع به د لیبدرخ داده است، ت 2013تا  2002و  2002

سه دهـه   یط استان همدان در در محدوده یکاربري اراض راتییتغ شیپا اي به) در مطالعه1393و همکاران ( هرسینی یمانیا

هـاي  نقشـه  يهیته جهت ریتصاو نیکردند، سپس ا استفاده IRS ي لندست وماهواره ریمطالعه از تصاو نیها در اپرداختند، آن

نشان داد کـه   یکاربري اراض هاينقشه سهیمقا تیبندي شدند و در نهااحتمال طبقه حداکثر تمیبه کمک الگور یکاربري اراض

ـ  و در مقابـل پهنـه   افتـه ی کـاهش  هايهو صخر ايهیکوهپا ،یمرتع کاربري اراضیمساحت طبقات ا هسال نیا یط  ،یهـاي آب

تغییـرات پوشـش/کاربري    هـدف آشکارسـازي  ) به 1394. آرخی (است شیدر حال افزا یو صنعت یمسکون مناطق ر،یبا یاراض

انجـام  پرداخـت. بـراي   منطقه آبـدانان  در  Idrisi selvaر افزااستفاده از نرم با ايتصاویر ماهواره يءگرایاراضی با پردازش ش

و پـس از انجـام   ماهواره لندسـت اسـتفاده شـد     TMو  TM، +ETM سنجنده 1389و  1379، 3641از تصاویر سال  پژوهش

حاصـله نشـان    جیشد. نتـا کارسازي تغییرات تهیه نقشه آشبندي شیءگرا پردازش، با طبقه پیش مورد نیاز در مرحله حاتیتصح

که بیانگر روند کلـی   بودهمتوسط و خوب  مرتعی ، شاهد روند کاهشی اراضی با پوشش1389تا  1364هاي در فاصله سال داد

در . باشـد مـی مرتـع فقیـر و اراضـی بـایر      يهاکاربري تخریب در منطقه از طریق جایگزین شدن مراتع متوسط و خوب توسط

 صـحت دهنـده  نشـان  )94/0 و 95/0 برابر بـا  بیترتبه شاخص کاپاکل و  ه (صحتضرایب ارزیابی صحت استخراج شدنتیجه 

حاصـل از آن در تـاالب    راتیو تأث یاراض يکاربر راتییتغ) 1394زاده و همکاران (موسی .بندي استطبقهدر باالي این روش 

مـورد   2013و  2007، 1989، 1975 یدر چهـار دوره زمـان   2013تـا   1975 يهـا سال یرا در بازه زمان رانیا یانزل یالمللنیب

ـ پاءیشـ  کثر احتمال وحدا يبندطبقه يهاروش یاراض ينقشه کاربر هیته يمطالعه قرار دادند. برا  جو نتـای  دهاسـتفاده نمـو   هی

    داشتند. شیافزا درصد 6و  74 بیترتبه يو شهر يکشاورز يهاو عرصه بیدرصد مراتع تخر 69نشان داد که  ایشان
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-1369 یزمان در دوره ابوالعباس زیآبخ وزهحاراضی  کاربري راتییتغ) 1395اي دیگر، شنانی هویزه و زارعی (در مطالعه

لندسـت   ايمـاهواره  ریتصـاو مورد بررسی قرار دادند. ایشان اي ماهواره ریسنجش از دور و تصاو تکنیکبا استفاده از را  1388

TM ـ  زراعـت  م،یدر هشت کالس کاربري (زراعت د یقابل قبول صحتبا  یمصنوع یي عصبشبکه تمیبا استفاده از الگور  یآب

ـ . تجزکردندبندي طبقهرا ) یو مناطق مسکون ریتنک، مراتع متوسط، مراتع فق جنگل انبوه،مهیو باغات، جنگل انبوه، جنگل ن  هی

 کاهشدرصد  26/12و  48/8 بیترتها بهسال نیا یدر ط انبوهمهیو ن هاي انبوهنشان داد که مساحت جنگل راتییتغ لیو تحل

ـ تترکه هر کدام به هاي تنک شده و مراتع دادندو جاي خود را به جنگل نداهافتی داشـته   شیدرصـد افـزا   35/12و  39/10 بی

ـ ن یو مناطق مسکوندرصد کاهش  79/1 یطور کلو باغات) به یزراعت آب م،یکشاورزي (زراعت د یاراض نیچن. هماست در  زی

ـ تغ نیـ شده است، ا رییدوره دستخوش تغ نیادر  نیکه پوشش زم نیبا توجه به ا درصد افزایش یافتند. 19/0ها سال نیا  راتیی

. موسـوي و  شـود نیـز   لیمانند سـ  یعیطب ايیبال شیسبب افزا ،یعیو منابع طب ستیزطیبر مح یعالوه بر اثرات منف وانندتیم

در  )1976-2014( يابا استفاده از تصـاویر مـاهواره  را  ه ابرکوهزوندیابی تغییرات کاربري اراضی حوپایش و ر) 1395همکاران (

 OLI و) 2006و  MSS )1976،( TM )1990،( +ETM )2000هــاي اي ســنجندهمــاهواره ریهــاي تصــاوراســتا از داده نیــا

ـ و ارز شده بندي نظارتطبقه ریهاي دورسنجی نظکیو تکن )2014( نـوع   ییبنـدي بـراي شناسـا   پـس از طبقـه   صـحت ی ابی

 ر،یاعـی، بـا  بندي حاکی از بارزسازي هفت نـوع کـاربري شـامل اراضـی شـهري، زر     طبقه جیاستفاده شده است. نتا ها،يکاربر

درصـد   18/82 شـاخص کاپـا  و  76/0کـل   صـحت  ریبـا مقـاد   2014که سال . باشدیم ریجلگه رسی و کو مرتعی، اي،صخره

منطبق بر محدوده اطـراف   ییبوده و از لحاظ فضا رانگریکاربري از نوع مخرب و و راتییتغ نیترشیب. را دارد صحت نیباالتر

  باشد.ه و مهردشت میشهرهاي ابرکو مانند مراکز تجمع انسانی

  

 اراضی  هاي مختلففرسایش و رسوب در کاربريپژوهش در زمینه  پیشینه - 3-2

مطالعات متعددي در ایران و  اراضی، مختلف يهايدر کاربرو تولید رسوب در زمینه علت و برآورد فرسایش خاك 

  است. صورت گرفته شرح زیر بهخارج از کشور 

  

  کشورخارج از  مطالعات -1- 3-2

 با )2002( همکاران و 1رمپیوان فرسایش و رسوب در خارج از کشور، مطالعه نهیاز جمله مطالعات انجام شده در زم

 آن و تأثیر) 1990 تا 1774 هايسال طی( سال 200 حدود طول در اراضی از استفاده در شده تغییرات ایجاد مطالعه و بررسی

 اثر در وسعت اراضی جنگلی تغییرات اندك در که اندمشخص نموده بلژیک در دیجلی رسوب آبخیز فرسایش و میزان بر

                                                
1  - Van Rompaey 
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و  1مارکوئز .دارد رسوب تولید فرسایش خاك و بر میزان داريمعنی اثرات برعکس، یا واراضی کشاورزي  به هاتبدیل آن

هاي سبک ا تحت بارشگیاهی روي رواناب و فرسایش خاك ر) در جنوب شهر مادرید در اسپانیا اثر پوشش2007همکاران (

فرسایش و رسوب در  اند، نتایج ثبت رواناب و رسوب ایجاد شده نشان دادمطالعه نموده USLEسازي شده با استفاده از شبیه

کیلوگرم در  74گیاهی کم، میانگین تخریب هاي عاري یا پوششگیاهی خوب ناچیز بود اما در پالتهاي داراي پوششپالت

 مورد )2008( همکاران و 2باکر توسط اروپا از منطقه چهار در رسوب تولید و خاك فرسایش واکنش بر ثرؤم عوامل هکتار بود.

 پذیريفرسایش شیب، عوامل به سایر نسبت دهیرسوب بر اراضی کاربري پراکنش دارمعنی اثر ایشان ارزیابی قرار گرفت.

گیاهی بر روي فرسایش در مطالعه خود با اثرات پوشش )2008( همکاران و 3وژئ .نمودند گزارش را رودخانه از فاصله و خاك

 است گیاهی، پوشش USLEمدل در فرسایش بر مؤثر فاکتور ترینمهم کوهستانی، آبخیز هايدر حوزه که دادند نشان خاك

 گیاهیپوشش در نتیجه وجود. دهدمی افزایش را فرسایش و رواناب زیاد حدي تا مناطق این در گیاهیپوشش بردن بین از و

 اندازد. تأخیر به را شیاريفرسایش بین و دهد کاهش را رواناب و افزایش را خاك به آب نفوذ تواندمی

 در کشور برزیل کاري شدهجنگل رفته از حوضه، مقدار خاك از دستUSLE) با استفاده از 2009( همکاران و 4دسیلوا

بسیار مفید و دقیق  یجغرافیایی روش همراه سیستم اطالعاتمعادله به که اینگرفتند  ها نتیجهقرار دادند، آن ارزیابیمورد را 

 یکاربري اراض رییمطالعه اثر تغ با )2010( 5کاملششارما و چنین هم فرسایش خاك است.ش مکانی پراکن در تعیین و نحوه

 دندیرس جهینت نیبه ا 2004تا  1989هاي سال یدر هند در ط تونیما زیآبخ حوزه در USLE از با استفاده شیبر روي فرسا

 است. دهیرس تن در هکتار در سال 21/13به  تن در هکتار در سال 11/12ز ا شیمقدار فرسا کاربري رییتغ در اثر که

هند با استفاده از  کرااليدر  یحوضه کوهستان ریز کیخاك در  شیفرسا زانیم لی) در تحل2011و همکاران ( 6پراساناکومار

در استخراج  يعنوان ورودبه تواندیشده با روش مذکور م دیتول شینشان دادند که نقشه فرسا GISو  RUSLE مدل

) براي 2011و همکاران ( 7میگوئل ،در پژوهشی مؤثر باشد. یکوهستان قدر مناط نیزم تیریمد يزیربرنامه يبرا ياستراتژ

و بیان نمودند که ند تفاده کرداس USLE برزیل، ازهکتاري) در جنوب  1895آبخیز کوچک ( حوزه بینی فرسایش در یکپیش

 دارند و در در درجه اهمیت بعدي قرار Kو  CP فاکتورهاي پتانسیل فرسایش خاك بوده و اصلی کنترل فاکتور LSفاکتور 

هاي قابل هاي آبخیز کوچک داراي محدودیتدر حوزه USLEخاك با مدل  بینی تلفاتگیري نمودند که پیشنهایت نتیجه

 حوضه در) 2014( 8منگاو و آمسالو توسط GIS و RUSLE مدل از استفاده با خاك فرسایشبرآورد مقدار  د.باشپذیرش می

 فرسایش مقدار هارودخانه و لخت هايزمین پرشیب مناطق که داد نشان نتایج. مورد بررسی قرار گرفت اتیوپیجبی تهیناورد 

  .اندداده اختصاص خود به را زیادي

                                                
1  - Marques 
2- Bakker 
3   - Zhou 
4- Da silva 
5  - Sharma & Kamlesh 
6- Prasannakumar 
7  - Miguel 
8- Amsalu & Mengaw 
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در رودخانه  GIS براساسسازي فرسایش خاك را براي تناسب اراضی ) شبیه2014و همکاران ( 1باجاش دیگر، در پژوه

از منطقه مورد مطالعه متوسط فرسایش خاك  درصد 5/56انجام دادند، این مطالعه نشان داد که حدود تالو در جنوب سالویس 

در هکتار در  تن 25آن مقدار فرسایش بیش از درصد  9/8که الیباشد در حتن در هکتار در سال می 1تر از سالیانه آن کم

 5الی  1تلفات واقعی خاك  داربا توجه به پوشش مناسب در اراضی جنگلی، بسیاري از مناطق شیبدهد. سال را پوشش می

 درصد 4/5 ر باال،عنوان مناطق با خطبه درصد 4/9ه پوشش جنگلی تن در هکتار در سال را دارند مطالعه ایشان نشان داد ک

هاي خاص منطقه مورد نظر خطر فرسایش کم و متوسط و متناسب براي برداشت با شیوهدرصد  84خطر بسیار کم و حدود 

تواند براي شناسایی سازي میباشد. نتایج نشان داد که خروجی فرآیند شبیهمدیریت، محصوالت چند ساله، چمن و جنگل می

 براساسترین کاربري اراضی با شیوه واحد اراضی مشخص چنین مناسبتخریب و هم سطح براساسواحد مدیریت اراضی 

را براي تخمین فرسایش خاك و بار رسوب با استفاده  RSو  GIS) کاربرد 2014زاد و همکاران (فتحی پایداري استفاده شود.

باشند می Pو  R  ،K ،LS ،Cکه شامل RUSLEفاکتورهاي  استان ایالم مطالعه نمودند. در دویرج RUSLEاز مدل 

اند و مقادیر هاي سنجش از دور محاسبه شدههاي بارندگی، نقشه خاك منطقه، مدل رقومی ارتفاع و تکنیکترتیب از دادهبه

 6/273بودند. میانگین بار رسوب سالیانه در حوزه مورد مطالعه  1 و 53، 16/10، 51/0، 04/209ترتیب برابر با ها بهمتوسط آن

تن در هکتار در  42/253سنجی دویرج (دست آمده از ایستگاه رسوبدر هکتار در سال برآورد شد که نزدیک به مقدار بهتن 

 ،باشدتر از مقادیر مشاهداتی میبیش درصد 96/7سازي شده رسوب محاسبه خطاي نسبی، مقادیر شبیه براساسسال) بود، 

گیري از چنین نتایج نشان داد که اندازهمشاهداتی وجود ندارد، هم سازي شده وداري بین شبیهبنابراین تفاوت معنی

خاك  يریپذشیفرسا یابیارزتواند براي ارزیابی و محاسبه میزان فرسایش و رسوب استفاده شود. می RSو  GISهاي تکنیک

مورد مطالعه قرار  )2014(و همکاران  3کومار کیکراتتوسط  یمکان لیو تحل RUSLEبا استفاده از مدل  2تالوك ریکاساگدر 

 شیجزء مناطق حساس به فرسا دیشد یموسم يهاباران يو دارا بیکه مناطق پرش دندیرس جهینت نیبه اگرفت. ایشان 

 یابیمنظور ارزبه RSو  GISرا با استفاده از  ایمالیخاك در حوضه کوش در ه شی) برآورد فرسا2016( 4نیآد هستند.

 نیچنمنظور توسعه و حفاظت منطقه مورد مطالعه و همبه شانیمورد مطالعه قرار دادند. ا منطقه حفاظت شده يبندتیاولو

خاك  شیفرسا ریبرآورد نمودند. مقاد RUSLEاز مدل  ستفادهخاك را با ا شی، فرسا2010و  1990 يهاسال نیب راتییتغ

 8خاك به  شیفرسا نیال بوده است. بنابراتن در س ونیلیم 42و  40برابر  بیترتبه 2010و  1990 يهاسال يبرا انهیسال

 باشدیم رصدد 87در منطقه برابر  شیخطر  فرسا زانی، م2010و  1990 يهانشان داد در سال جیشد. نتا يبندکالس طبقه

حفاظت از  يبرا یتیعنوان مناطق اولوبه شیفرسا شیمنطقه است. مناطق با خطر باال و افزا بیدهنده تخرکه نشان

مشابه در منطقه  يهاکاربرد در حوضه رودخانه يبرا یخوب لیپتانس يمدل مذکور دارا جهیشناخته شدند. در نت ستیزطیمح

 يزیربرنامه يبرا شیاقدامات کنترل فرسا یابیخاك و ارز شی) به برآورد خطر فرسا2017( 5شبریموال و س است. ایمالیه

                                                
1  - Baja 
2- Taluk Kothagir 
3- Kartic Kumar 
4- Uddin 
5- Molla & Sisheber 
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منظور از  نیا يپرداختند. برا RUSLEبا استفاده از مدل  پاویکوگا در مناطق باالدست ات زیحفاظت خاك در حوزه آبخ

 RUSLEعوامل  نییتع يبرا یتوپوگراف يهاو نقشه ياماهواره ریتصاو ش،یکنترل فرسا يهاخاك، بارش، روش يهاداده

(آسانات،  زیحوزه آبخ ریدر سه ز یطور تصادفآب و خاك به یحفاظت يساختارها يریگاندازه ن،یاستفاده شد. عالوه بر ا

خاك  تلفات نیترشیتأثیر فرسایش باالي خاك قرار دارد. ب) انجام شد. نتایج نشان داد که حوزه آبخیز تحتمیو ر اکوبیدبر

 يسهم ساختارها جهی. در نتدهدیرخ م داربیش يهابیکاشت ش یدر اراض یفوقان زیتن در هکتار در سال) از حوزه آبخ 456(

موجود  يساختارها ترشیکوچک است. ب اریبس ف،یضع تیرینادرست و مد یطراح لیدلبه ش،یرساموجود در کنترل ف یحفاظت

اقدامات مناسب و استاندارد حفاظت از  نیاند. بنابراشده بیتخر دیشد یمفرط دام و بارندگ يرسوب، چرا ادیبه علت بار ز

  کوگا اجرا شود. زیدر حوزه آبخ دیبا نیزم يهاو فرم نیزم شیمختلف فرسا يهااستفاده يخاك و آب برا

  

 داخل کشور مطالعات -2- 2-3

 و اراضی کاربري بررسی با) 1380( قدوسی و آقارضی فرسایش و رسوب، مطالعه نهیاز جمله مطالعات انجام شده در زم

 هر در که اندرسیده نتیجه این به) خسبیجان( یونسی طبیعی منابع تحقیقات ایستگاه در رسوب تولید و خاك فرسایش با شیب

 وسط حد زراعت کاربري و فرسایش ترینبیش شده رها شخم کاربري و فرسایش ترینکم مرتع کاربري شیب کالس

 رسوب و فرسایش مقادیر با اراضی از استفاده نوع تغییر بین رابطه بررسی ايدر مطالعه .اندداده اختصاص خود به را فرسایش

 براساس .قرار گرفتارزیابی ) مورد 1385توسط شعبانی و همکاران ( 1367- 1380و  1349-1366 زمانی مقاطع در

 کاهش علت و هاترسالی مقادیر در تغییر به مربوط تربیش 1349-1366 دورهرسوب در  افزایش علت شده انجام هايبررسی

 از حاصل نتایج براین، وهعال. است بوده اراضی از استفاه نوع در تغییر به مربوطتر بیش 1367-1380 دوره در نیز رسوب

 بود این بیانگر وابسته متغیر عنوانبه رسوب مقادیر با مستقل متغیر عنوانبه اراضی از استفاده نوع بین رابطه تحلیل و تجزیه

 دوره در و دیم اراضی وسعت و دبی تغییرات به مربوط 1349-1366 ورهد در زیرآبخیزها دهیرسوب در مؤثر عامل که

همکاران فرد و یوسفی .است بوده بارش مقدار تغییرات و مرتع پوشش تحت اراضی وسعت تغییرات به بوطمر 1380-1367

گیاهی تقریبا خوب، اي را با هدف برآورد رسوب و فرسایش در چهار کاربري اراضی، شامل مرتع با پوشش) مطالعه1386(

در استان چهارمحال و بختیاري انجام دادند. نتایج نشان داد علی ارهاي رها شده واقع در منطقه چشمهززار و دیمضعیف، دیم

زار و کاربري مرتع با شده و دیمزار رها ترین مقدار فرسایش و رسوب در کاربري دیمترین و کمترتیب بیشکه به

  گیاهی خوب مشاهده شد.پوشش

 از حاصله رسوب برآوردي ادیرمق مقایسه طریق از خود تحقیق در) 1388( همکاران وعوري اسمعلی طی پژوهشی

 در که صورتیدر  USLE و MUSLE هايمدل که رسیدند نتیجه این به اردبیل استان در اسالم پل آبخیز حوزه کل سطح

 اما دهند،می دستهب را شیاري و سطحی فرسایش از قبولی قابل برآورد شوند، گرفته کارهب محدود سطوح و هاپیکسل سطح

   .گرددنمی درست نتایج به منجر وجه هیچبه کاري واحدهاي حد در یا و تروسیع سطوح در آن کارگیريهب از حاصل نتایج
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