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  چکیده:

 منظوربه خاك مدیریت بنابراین. است شده تبدیل بشر محیطیزیست مهم معضالت از یکی به امروزه رسوب بار تولید و خاك فرسایش
 امیگ دیدگاه این از مناطق بنديو اولویت رسوب تولید و فرسایش شدت بنديپهنه .باشدمی ضروري آن تخریب کاهش و مطلوب برداريبهره
 براي. باشدمی خاك سالیانه هدررفت پتانسیل بینیپیش هدف حاضر، مطالعه در. است خاك از برداريبهره و حفاظت دهیسازمان براي مؤثر
س از تهیه پ. است رفته کار به جغرافیایی اطالعات سیستم چارچوب در خاك جهانی هدررفت شده تجدیدنظر یاد شده، معادله موارد بینیپیش

مقدار متوسط فرسایش خاك  ،مدل اجرا شد و نقشه فرسایش تهیه گردید. براساس نتایج P وR،K  ،LS ، Cشامل  RUSLE مدل فاکتورهاي
  باشد.ؤثر در فرسایش خاك میترین عامل ممهم LS فاکتور چنینبرآورد شده است. هم تن در هکتار در سال 1/13 برابر
  چاي، ارومیه، آبخیز روضهRUSLE ،GISفرسایش خاك، مدل : هاي کلیديواژه

  
  

  :مقدمه و هدف
 و مانیز رود اطالعاتشمار میبه زیستمحیط و کشاورزي طبیعی، منابع براي تهدیدي که است محیطی مشکالت از یکی خاك فرسایش

 همواره اك،خ فرسایش بینیپیشدارد.  مؤثري نقش آبخیز هايحوزه مدیریت و کنترل فرسایش مدیریتی، اقدامات در خاك فرسایش از مکانی
 در آب کیفیت و رسوب میزان تخمین و حوضه داخل در خاك وريبهره کنترل جهت به طبیعیمنابع در مدیریت هاروش ترینمتداول از یکی
 در گام نخستین خاك، فرسایش مقدار بینیپیش و فرسایش بر مؤثر عوامل تعیین بنابراین، ).1393است (رخبین و همکاران،  از حوضه خارج
 شده، ارائه آبخیز مدیریت هايطرح توسعه و خاك فرسایش برآورد جهت زیادي هايمدل تاکنون. باشدمی خاك از حفاظت راهکارهاي ارائه
 کاربه ویشمایر وسیلهبه 1947 سال در USLE مدل .نمود اشاره )USLE( خاك فرسایش جهانی معادله به توانمی هامدل آن ترینمهم از که

 دستبه ار مناسبی نتایج طبیعی هايعرصه در مختلف هايکاربري انواع براي کوچک سطوح در آن کارگیريبه و یافت تکامل و شد گرفته
 فرسایندگی نیروي يدهندهنشان که فاکتور شش از ترکیبی USLE مدل در خاك فرسایش). 1390 عبداللهی، و عورياسمعلی( داد خواهد
 Wischmeier( رودمی کار به خاك تلفات بینیپیش جهت است، حفاظتی و مدیریتی عملیات شیب، درجه و طول خاك، پذیريفرسایش باران،

Smith, 1978 and(. 1شده اصالح خاك فرسایش جهانی رابطه )RUSLE(، عنوانبه ،باشدمی حاضر پژوهش در استفاده مورد روش که 
همکاران  و اسدي .)Renard and Freimund, 1994( آیدمی شماربه ساالنه خاك فرسایش بینیپیش براي USLE یافته توسعه مدل

 که داد نشان هاآن نتایج و کردند استفاده ناورود آبخیز يحوزه در فرسایش خطر بنديپهنه براي RUSLEو مدل  GIS  ،RSاز) 1389(
 مدل از استفاده با خاك فرسایشی توان ارزیابی) با Hoyos، )2005 .است متغیر سال در هکتار در تن 800 تا صفر از حوضه در فرسایش میزان

RUSLE فصل در و هستند فصل در هکتار در تن 5/3فرسایشی  توان داراي اراضی درصد 11 خشک، فصل در که داد نشان کلمبیا در 
از  رسوب و فرسایش میزان تعیین براي کنیا غرب هايحوضه در) Cohen et al، )2005. یابدافزایش می درصد 28 به آن مقدار مرطوب

 معرض در دیگر درصد 45 و شدید معرض فرسایش در حوضه درصد 55 که داد نشانایشان  نتایج نمودند و ، استفادهGIS و USLE مدل
 ترینمهم شناسایی و RUSLEمدل  از استفاده با چايروضه آبخیز يحوزه در فرسایش برآورد تحقیق این از هدف .است فرسایش متوسط

  باشد.می فرسایش نظر از حساس مناطق تعیین مطالعه و مورد منطقه خاك رفت هدر در مدل این عامل
                                                             
1- Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) 



                                                                                  
 

2 

 

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و 
  1394اسفند  13و  12محیط زیست، 

 دانشگاه محقق اردبیلی

  
   :هاروش و مواد

 شهرستان غرب کیلومتري 20 در کیلومترمربع، 41/186 مساحت با ارومیه دریاچه هايزیر حوزه از چايروضه آبخیز يحوزه در پژوهش حاضر
 ارتفاع حداکثر .است شده واقع شرقی طول 44˚ 55΄ الی 44˚ 40΄ و شمالی عرض 37˚ 36΄ الی 37˚ 27΄ جغرافیایی محدوده در و ارومیه
کیلومتر است. موقعیت  5/31ي اصلی آن باشد. طول رودخانهمی سطح دریا از متر 1471 برابر خروجی در ارتفاع حداقل و متر 3545 حوزه

 ) ارائه شده است.1مورد مطالعه در شکل ( منطقه

  

  
  چاي در ایران و استان آذربایجان غربیموقعیت آبخیز روضه -1شکل 

  تحقیق روش
 ستبد هوایی، و آب و جغرافیایی شرایط مختلف با آمریکا مختلف ایاالت در آبی فرسایش مورد در مطالعه سال 30 از پسRUSLE معادله 

  ).1382 رفاهی،(نمایش داده شد  )1صورت (رابطه و به است آمده
A  )1رابطه ( = R. K. LS. C. P 

A: در هکتار در (تن شیاري و ايورقه فرسایش وسیله به یافته فرسایش خاك مقدار  ،(سالR: مگاژول فرسایندگی) هکتار در میلیمتر باران 
شیب (بدون  طول :Lبر میلیمتر)،  مگاژول بر ساعت کند (تنمی مشخص را خاك ذاتی حساسیت و خاك پذیري: فرسایشKسال)،  ساعت
  .باشدخاك (بدون واحد)، می حفاظت :P(بدون واحد) و  گیاهیپوشش :Cزمین (بدون واحد)،  شیب درجه :Sواحد)، 

  
 بوده باران توسط خاك زاییفرسایش توان دهندهنشان که ضریبی از است عبارت باران فرسایندگی عامل :)R( باران فرسایندگی عامل

(Szilassi et al, 2006). توسط  که ايمعادله از نگاري،باران ایستگاه عدم وجود دلیل به این تحقیق درRenard و Freimund سال در 
ي مورد مطالعه را با توجه به ایستگاه مناسب از اطراف و داخل مرز حوزه 8ابتدا  .گردید محاسبه باران فرسایندگی ضریب شده ارائه 1994
) 2رابطه (ها، از ایستگاه تمامی را براي MFI)( فورنیه شده اصالح شاخص) ارائه شد، انتخاب و سپس 1ي آماري مشخص که در جدول (دوره

 است شده پیشنهاد) بارندگی شدت( رگبار تفصیلی هايداده فاقد مناطق ) که براي3رابطه ( در شاخص این گذاريجاي با محاسبه و سپس
  .گردید شاخص برآورد هايایستگاه براي (R)فاکتور  مقدار

MFI  )2رابطه ( =  p /p 
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 شاخص یک سال است. در این روش براي هر )mm(متوسـط بارندگی سـاالنه  Pام و  iدر ماه  )mm(متوسـط بارندگی  iPدر این معادله 
 عمجمو تقسیم با و شده محاسبه هر سال در ماه هر بارندگی مجذور که نحو این به. است شده گیريمتوسط هاآن از سـپس و شـده حسـاب

 متوسط شاخص آوردن دست به براي. است آمده بدسـت شـده یاد سـال فورنیه شـده اصـالح شـاخص مقدار سـال، همان بارندگی به هاآن
 .است شده گیريآماري میانگین دوره طول در شده یاد شاخص مقادیر از ایستگاه

R  )3رابطه ( − Factor = 0/264MFI /  
  . )mund, 1994Frei Renard and( است )y 1-h 1-mm ha MJ-1(باران  فرسایندگی فاکتور R)(که در آن 

  
  چايي آبخیز روضهحوزه بارندگی هايایستگاه رايب Rو  MFIبرآورد  و محاسبه -1 جدول

  MFI R  سال آماري  عرض جغرافیایی  طول جغرافیایی  ایستگاه  ردیف
  166  73  1370 -1392  53/37  03/45  کمپ ارومیه  1
  132  63  1370 -1392  66/37  9/44  تپیک  2
  181  77  1370 -1392  6/37  88/44  کلهور  3
  263  99  1377 -1392  61/37  8/44  رزین  4
  197  82  1370 -1385  43/37  86/44  شهرچاي  5
  234  92  1352 -1361  58/37  63/44  مارمیشو  6
  201  83  1351 -1355  55/37  85/44  تالین  7
  204  84  1359 -1365  48/37  78/44  چمان  8

 
اطالق  انتقال برابر در ذرات مقاومت و شدن جدا برابر در خاك مقاومت به خاك، پذیريفرسایش: )K(خاك  پذیريفرسایش عامل

 01/0ضعیف (شکننده) تا  هايبراي خاك 70/0که بین دارد  بستگی نفوذپذیري و خاك ترکیب ، آلی مواد به عامل این. )Shi, 2002( شودمی
 نموگراف طریق از توانمی را RUSLE مدل در پذیريفرسایش عامل. )1393(رخبین و همکاران،  است متفاوت پایدار بسیار هايخاك براي

 است شده داده نشان) 2( جدول در که است کرده پیشنهاد را اعدادي مختلف هايخاك )K( پذیريفرسایش ضریب براي مورگان. کرد تعیین
  .گردیدهیه ت GIS درK  عامل نقشه آن از پس و استخراج چايروضه آبخیز يهحوز تفضیلی گزارش اطالعات مورد نیاز از .)1388(احمدي، 

 
  )1388، احمدي، Bani Neameh, 2003( درصد ماده آلی خاك 1پذیري خاك براساس فرسایش -2جدول

  شن ریز لومی  لومی رسی  شنی لومی  شنی  ايخاك سطحی با پوشش سنگریزه  وضعیت خاك
K  5/0  05/0  12/0  28/0  24/0  

 
هاي تحلیل Extension Arc Hydroدر قسمت  ArcGIS10.1محیط  در متري DEM 10 با استفاده از :)LS(شیب  طول و شیب عامل
در  گردید. منطقه استخراج DEMروي  از حوزه شیب درجه چنینهم .آمد بدست حوزه شیب طول جمله از فیزیکی هايویژگی به مربوط
 محاسبه )5) و (4رابطه ( از استفاده با LS. مقدار )Mhangara, 2011( رابطه مستقیم دارند فرسایش مقدار با دو هر شیب درجه و طولنتیجه 

 ).Oliveira et al, 2013(شود می

F  )4رابطه ( =
sinB

0.0896
3(sinB) . + 0.56  m =  L = (

λ
22.1)  

 .باشدمی زمین شیب درجه Sو  متر حسب بر شیب طول Lنقشه تجمعی جریان آب،   λدر آن که
= S     )5رابطه (  10.8 SinB + 0.03   tanB <  0.09      S  = 16.8 SinB − 0.5  tanB > 0.09 
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 پوشش و درخت زمین، تأثیر نیز و کشاورزي مدیریت و برداشت هايشیوه تأثیرات دهنده نشان Cعامل : )C(مدیریت پوشش  عامل
 هايمعادله براساس معموال گیاهیپوشش عامل RUSLEمدل  دراست.  غیرکشاورزي وضعیت در خاك رفتن دست از کاهش بر روي علفی

 تعیین منطقه اراضی کاربري و گیاهیپوشش نقشه به با توجه عامل این . که)Wischmeier and Smith, 1978(شود می تعیین تجربی
  .گرددمی
 

  )1393؛ رخبین و همکاران، 1390(پژوهش و همکاران، چاي آبخیز روضه مختلف هايکاربري ) درCزراعی ( عامل مدیریت -3جدول 
  مرتع متراکم  مرتع با پوشش متوسط  زراعت دیم  زراعت آبی  باغ  مسکونیمناطق   فاکتور  

  ha( 164  1881  472  3948  7075  5099(مساحت 
  C(  15/0  2/0  19/0  32/0  1/0  03/0( عامل مدیریت زراعی

  
 به شده، حفاظت زمین یک سطح واحد در رفته بین از خاك مقدار نسبت از است عبارت خاك حفاظت عامل: )P(خاك  حفاظت عامل
 ط تراز،خطو روي در کشت تربیش حفاظتی، کارهاي از منظور. شود زده شخم شیب، تندترین پایین و باال جهت در و بوده که لخت زمینی
 عملیات نههیچ گو دلیل عدمبه .است دام رویهبی چراي از جلوگیري و درختان رویهبی قطع از جلوگیري درختکاري، بندي،تراس و نواري کشت

 تیحفاظ عملیات به نیاز باشد ترکم شیب چه هر آورد بدست هم منطقه شیب براساس توانمی را P مقدار. بود خواهد یک با برابر P ،حفاظتی
 ).Wischmeier and Smith, 1978؛1392است (رحیمی و مزبانی،  آمده )4( جدول درP مقدار  و شیب بین . رابطهخواهد بود ترکم

 Wischmeier and Smith, 1978)( P)( چايدر آبخیز روضه حفاظتی عملیاتعامل  -4جدول 
  هاسایر کاربري  کشاورزيکاربري    فاکتور
  همه  50-100  30-50  20-30  10-20  5-10  0-5  شیب %

  P 10/0  12/0  14/0  19/0  25/0  33/0  1 عامل 
 

 سنجیرسوب ایستگاه آمار سال 6 از تحقیق این در: سنجیرسوب ایستگاه از استفاده با رسوب میزان ايمشاهده مقادیر تعیین
 وزانهر دبی - رسوبمنحنی سنجه روش از استفاده هارودخانه معلق رسوب تولید محاسبه متداول هايروش از یکی. گردید استفاده کلهور
 دبی و ايمشاهده دبی داشتن با .است آن با متناظر رسوب دبی و جریان دبی رسوب،سنجه منحنی رسم براي الزم ابزار. است جریان
 ضریب و مربوطه معادله همراه به رسوب دبی -آب دبی نمودار نهایت، در. گردید رسم رسوبسنجه منحنی اي،مشاهده رسوب

 ) نشان داده شد،5که در جدول ( ،SDR بدست آمد و سپس با استفاده از رابطهچاي آبخیز روضه حوزه براي آن همبستگی
  باشد. تن در هکتار در سال می 6/6فرسایش حوزه متوسط 

  چايآبخیز روضه کلهور ایستگاه در شده گیرياندازه فرسایش و رسوب مقادیر -5جدول 
SDR  (ton/ha/yr)متوسط رسوب ساالنه  = 0/332A /   (ton/ha/yr)متوسط فرسایش   مساحت 

687/0  1/0  41/186  6/6  
  

  :نتایج
مشخص، محاسبه  آماري دوره طیایستگاه  8براي  )3) و (2( هايمعادله از استفاده با فورنیه هايشاخص و (R) باران فرسایندگی مقادیر

  10.1افزاردر محیط نرم IDW باران با استفاده از روش نقشه فاکتور فرسایندگی .است شده داده نشان) 1( جدول در شده محاسبه مقادیر شد.
ArcGIS ) درون2به صورت شکل (پذیري خاكفاکتور فرسایش. یابی گردید (K) با استفاده از بافت ) نقشه ) ارائه شد2خاك که در جدول ،

 با عامل این. است شده استفاده )4شیب شکل (و طول  شیب درجه نقشه ایجاد براي توپوگرافی نقشه ازتهیه گردید.  )3صورت شکل (آن به
 نقشه آن، از پس و جریان جهت نقشه نظر، مورد حوضه )DEM( ارتفاعی طبقات نقشه از استفاده چنین،هم و) 5) و (4( هايمعادله از استفاده
) 3در جدول ( Cاز روي نقشه کاربري اراضی تهیه شده با استفاده از گوگل ارث و منابع موجود، ضرایبی براي عامل  .شد تهیه تجمعی جریان
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 ،) نشان داده شده4بندي شده که در جدول (هرکاربري و شیب طبقه طریق از Pنقشه عامل  .باشد) می5به شکل (ارائه شد و سپس نقشه آن 
 کاربري قالب در شود،می استفاده کشاورزي هايزمین براي مدل این اینکه به توجه با وبدست آمد  )6صورت شکل (نقشه مورد نظر به

ضرب تمام فاکتورها نقشه متوسط فرسایش خاك ساالنه برحسب تن در هکتار در نتیجه از حاصلدر شد.  بررسی کشاورزي غیر و کشاورزي
  ) نمایش داده شد.7سال به شکل (

  چايروضه آبخیز LSنقشه عامل  -4شکل   چايآبخیز روضه Kنقشه عامل   -3شکل   چايآبخیز روضه Rنقشه عامل   -2شکل 

نقشه متوسط فرسایش خاك  -7شکل   چايآبخیز روضه Pنقشه عامل  -6شکل   چايآبخیز روضه Cنقشه عامل  -5شکل 
  ساالنه

  
  :گیريو نتیجه بحث

 هاينقشه همۀ .شد گرفته کار به جغرافیایی اطالعات سیستم ارچوبچ درRUSLE  مدل از استفاده با خاك فرسایش بررسی مطالعه این در
R ،،K LS ،C  و P در محیط GISعامل متوسط. شدند تلفیق هم با سپس و تهیه R، سال) ساعت هکتار در میلیمتر (مگاژول 214 تا 181 از 

بین  )K(پذیري خاك باشد. عامل فرشایشمی تربیش نظر مورد حوضه شرقیجنوب و شرقیشمال در باران فرسایندگی میزان و است متغیر
 Kترین مقدار اي داراي بیشسطحی با سنگریزههاي لومی و پوشش باشد و در خاكمیبر میلیمتر)،  مگاژول بر ساعت (تن 5/0تا  05/0
 از استفاده با .است چايي آبخیز روضهحوزه متغیر بسیار و شدید توپوگرافی دارايمتغیر است که  2888تا  0بین  LSعامل  مقدار باشد.می
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 هايقسمت از بعضیخروجی و  درکه  شد مشخص متغیر است، 32/0تا  03/0مقدار آن بین نظر که  مورد حوضه (C) مدیریت زراعی نقشه
 Cترین مقدار ها که مراتع متوسط و متراکم دارند، داراي کمدامنه و هاسرشاخه در سپس وقرار دارند  کشاورزي اراضی و هاباغ ،هحوز میانی

 قشهن بررسی. دهد که در اراضی کشاورزي عملیات حفاظتی صورت گرفته استو نشان می متغیر است 1تا  12/0هم بین  Pاست. مقدار عامل 
ترین عامل تأثیر گذار روي مهمLS و  است سال در هکتار در تن 1/13 هحوز سطح درآن  مقدار متوسط که دهدمی نشان خاك فرسایش

   باشد.میفرسایش خاك حوزه 
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