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  USLEارزیابی خطر فرسایش آبی منطقه سرخه با استفاده از مدل 

 
 2و داود کرتولی نژاد 2علی اصغر ذوالفقاری ،1رضا جعفریان

 داًص آهَختِ سضتِ هذیشیت هٌبعك خطه ٍ ثیبثبًی داًطىذُ وَیشضٌبسی داًطگبُ سوٌبى -1

 ػضَ ّیئت ػلوی داًطىذُ وَیشضٌبسی داًطگبُ سوٌبى -2
  rejaka.1371@yahoo.com: *ًَیسٌذُ هسئَل

 

 

 خالصه

ثبضذ وِ اهشٍصُ فشسبیص آى ثِ ػٌَاى خغشی جذی ثشای  خبن یىی اص هٌبثغ هْن ّش وطَس هی

ّب ثِ هشٍس  خبن ،ضَد آیذ. دس هٌبعمی وِ فشسبیص وٌتشل ًوی ضوبس هی سفبُ اًسبى ٍ تَسؼِ صًذگی ثطش ثِ 

ضًَذ. پس الصم  دٌّذ ٍ اص چشخِ تَلیذ خبسج هی بیص یبفتِ ٍ حبصلخیضی خَد سا اص دست هیصهبى فشس

هٌغمِ  آیذ. ّب ثِ اجشا دس ٍ الذاهبت حفبظتی دس آى ُضذ است هٌبعك ثحشاًی ٍ حسبس ثِ فشسبیص ضٌبسبیی

یي ّذف اص ا ٍالغ ضذُ است. سشخِثخص سوٌبى،  ضْش غشة جٌَة دس ٍسیغ دضت یه هَسد هغبلؼِ دس

دس هحیظ سیستن  USLEِ تؼییي خغش فشسبیص آثی خبن هٌغمِ هَسد ًظش ثب استفبدُ اص هذل ؼبلغه

ّبی هَسد ًیبص ٍاسد هحیظ سیستن اعالػبت جغشافیبی  ّب ٍ دادُ ثبضذ. ًمطِ هی (GIS)اعالػبت جغشافیبیی 

 ثب استفبدُ اص گشدیذ.ضذُ ٍ ثؼذ اص سبصهبًذّی ٍ پشداصش، یه ثبًه اعالػبتی ثشای تجضیِ ٍ تحلیل تْیِ 

توبم پبساهتشّبی هَسد ًیبص دس اجشای هذل هزوَس ثب ّن تشویت ٍ ًمطِ خغش فشسبیص  ،USLE ساثغِ هذل

 آثی اساضی هٌغمِ هَسد هغبلؼِ اسائِ ضذ.

 

 USLE،  GISهذل  سشخِ، ،فشسبیص آثی :کلمات کلیدی
 

 

  مقدمه 

هٌجغ تبهیي غزا، سَخت، ٍ ثِ عَس ولی اهٌیت غزایی ٍ ن ٍ تشیي اجضای ّش اوَسیست ٍ اسبسیتشیي  خبن یىی اص هْن

ثبضذ. ثٌبثشایي تخشیت ّویي همذاس اًذن خبن لبثل  صًذگی اًسبى است هیهْن ضشٍسیبت ٍ اص  است ویفیت هحیظ صیست

ػبهلی وِ سجت  .(1) وطت، سجت ثِ خغش اًذاختي اهٌیت غزایی ٍ ّوچٌیي وبّص ویفیت هحیظ اعشاف هب خَاّذ ضذ

وٌذ. ثِ عَس ولی فشسبیص ثِ فشآیٌذی گفتِ  ػول هی  ضَد فشسبیص است وِ ّوَاسُ ثشای اص ثیي ثشدى آى ت خبن هیتخشی

ضَد. دس  دٌّذُ ثِ هىبًی دیگش حول هی ضَد وِ عی آى رسات خبن اص ثستش خَد جذا ضذُ ٍ ثِ ووه یه ػبهل اًتمبل هی

ای  اٍلیي هؼبدلِ(. 2،1) ضَد آة ثبضذ ثِ آى فشسبیص آثی گفتِ هی ،ّب صَستی وِ ػبهل جذاوٌٌذُ رسات اص ثستش ٍ اًتمبل آى

وِ ثشای تخویي فشسبیص دس یه ضیت پیطٌْبد ضذ هؼبدلِ صیٌگ ثَد وِ دس آى تٌْب دٍ ػبهل دسجِ ٍ عَل ضیت دس ًظش 

ی سٍاثغیج گشفتِ ضذُ ثَد. ثؼذّب هبسگشیَ ػبهل آة ٍ َّا ٍ اسویت ػبهل پَضص گیبّی سا دخبلت دادًذ. سپس ثِ تذس

پزیش سبخت. آخشیي ٍ ثْتشیي فشهَل ثشای تخویي  ّبی هؼیٌی اهىبى ثیٌی فشسبیص سا ثش اسبس دادُ تْیِ ضذ ٍ پیص

ایستگبُ  46سبل هغبلؼِ دس هَسد فشسبیص آثی دس  30 ( است، وِ پس اص حذٍد8فشسبیص خبن فشهَل ٍیطوبیش ٍ اسویت )

ّبی  هختلف جغشافیبیی ٍ آة ٍ َّایی ٍ ثب دس ًظش گشفتي ًتبیج ثشسسی ایبلت هختلف آهشیىب ثب ضشایظ 26تحمیمبتی دس 

mailto:rejaka.1371@yahoo.com
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(، فشسبیص خبن سا ثِ صَست تشویجی اص ضص فبوتَس USLEهؼبدلِ جْبًی فشسبیص خبن )(. 1) دیگشاى ثِ دست آهذُ است

 ی پزیشی خبن، عَل ٍ دسجِ ضیت، وطت ٍ ػولیبت هذیشیت دٌّذُ ًیشٍی فشسبیٌذگی ثبساى، فشسبیص وِ ًطبى

 

تؼییي خغش فشسبیص ثٌبثشایي ّذف اص ایي هغبلؼِ  (.1سٍد ) ثیٌی تلفبت خبن دس اساضی ثىبس هی تخویي صدُ ٍ جْت پیص

دس ( GIS( دس هحیظ سیستن اعالػبت جغشافیبیی )USLE) آثی ٍ اسصیبثی آى ثب استفبدُ اص هؼبدلِ جْبًی فشسبیص خبن

 ثبضذ. هیهٌغمِ هَسد هغبلؼِ 

 

 هامواد و روش 

حذ  دسٍالغ  سشخِ ثخص دس ٍ سوٌبى ستبىضْش غشة جٌَة دس ٍسیغ دضت یه دس ّىتبس 5773ٍسؼت  ثب هَسد هغبلؼِ ٌغمِه

ِ است. ایي لشاس گشفت 35˚ 19׳ 59״تب   35˚ 25׳ 14״ ػشض ضوبلیٍ  53˚ 23׳ 49״تب   53˚ 6׳ 36״ ضشلی عَلفبصل 

 استفبع ون ّبی ثلٌذی ثِ ًیض جٌَة غشة ٍ اص ٍ سوٌبى جٌَة دضتی اساضی ثِ ضشق اص سشخِ، جٌَة استفبػبت ثِ ضوبل اص هٌغمِ

ّبی ػبهل عَل،  ًمطِاثتذا . ًوبیذ هی ى ػجَسآ ثخص ضوبلی هطْذ اص - تْشاى استشاتژیه ٍ هْن آّي ساُ ٍ گشددهی هحذٍد

پزیشی  شسبیصفشسبیٌذگی ثبساى، ف( تْیِ ضذ. GISسیستن اعالػبت جغشافیبیی )دسجِ ضیت ٍ پَضص گیبّی هٌغمِ دس 

، ّب ٍ همبدیش ثذست آهذُ ثب یىذیگش یي ضذ وِ دس ًْبیت ثب تلفیك ًمطِخبن ٍ ػبهل ػولیبت حفبظتی ًیض هحبسجِ ٍ تؼی

 .اًجبم ضذثب استفبدُ اص آى اسصیبثی خغش فشسبیص آثی هٌغمِ هَسد هغبلؼِ  ًٍمطِ خغش فشسبیص آثی هٌغمِ تْیِ 

 ثشای ثشسسی تغییشات هىبًی فشسبیص آثی استفبدُ ضذ( 1976اسویت )ٍیطوبیش ٍ  USLEدس ایي هغبلؼِ اص هذل 

 صیش هی ثبضذ:ضشح وِ ثِ  هؼبدلِ ثِ فشهَل جْبًی فشسبیص هؼشٍف استوِ ایي 

 
ػبهل فشسبیٌذگی ثبساى ثش حست  R(، همذاس خبن فشسبیص یبفتِ ثشحست ) A ساثغِ، يایدس 

( ،)K (، شی خبن )پزی ػبهل فشسبیصL  ،ػبهل عَل ضیتS 

 ػبهل الذاهبت حفبظتی است. Pػبهل پَضص گیبّی ٍ  Cػبهل ضیت صهیي، 

 :( ثِ دست آهذُ است1994ثب استفبدُ اص سٍش وٌس ٍ فشیوًَذ ) (Rفشسبیٌذگی ثبساى )

                                                                                                               
ثبسًذگی هبّیبًِ هٌغمِ ثشحست  ( ٍ هتَسظ ثبسًذگی هٌغمِ ثشحست ) فشسبیٌذگی ثبساى،  وِ دس آى 

 ثب استفبدُ اص آهبس َّاضٌبسی هٌغمِ ثذست آهذ. P  ٍPiّش یه اص پبساهتش ّبی  . دس ایي هغبلؼِ(3) ثبضذ ( هی)

 :( تؼییي ضذ1986ثب استفبدُ اص سٍش سٍهٌس ٍ ّوىبساى ) (Kفشسبیص پزیشی خبن )

                                                   
شای هحبسجِ آى اص ساثغِ اسائِ ضذُ تَسظ ضیشاصی ٍ ثشٍسوب ، هیبًگیي ٌّذسی لغش رسات اٍلیِ خبن است ٍ ثDgوِ 

 ( استفبدُ خَاّذ ضذ.1984)
                                                                                                

ثِ تشتیت لغش  ٍ  ، ، ثِ تشتیت ثشاثش دسصذ سس، دسصذ سیلت ٍ دسصذ ضي، ٍ  ٍ  ،  وِ دس ایي ساثغِ 

 .(5) هتَسظ رسات سس، سیلت ٍ ضي است

هحبسجِ ( دس هحیظ سیستن اعالػبت جغشافیبیی 1992اص ساثغِ هَس ٍ ٍیلسَى ) (LSفبوتَس عَل ٍ دسجِ ضیت )

 :ضذ 
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ّب ثِ داخل سلَل هَسد ًظش ّبئی است وِ آة آىهؼبدل هسبحت سلَل دسجِ ضیت صهیي ٍ  ساثغِ  دس ایي

ضشة جشیبى تجوؼی دس اًذاصُ اثؼبد سلَل ثب استفبدُ اص ساثغِ صیش )سغح ٍیژُ حَضِ( اص حبصل گشدد. همبدیش جبسی هی

                                              (.1992لسَى لبثل هحبسجِ است )هَس ٍ ٍی
 

( 1999ٍ ثب استفبدُ اص فشهَل اسائِ ضذُ تَسظ ٍاًذسًیف ٍ ّوىبساى ) NDVIاص ًوبیِ گیبّی  (Cفبوتَس پَضص گیبّی )

                                                                                                                          :                                                                   تخویي صدُ ضذ

 

ٍاًذسًیف ٍ ّوىبساى ّستٌذ.  NDVI-Cپبساهتشّبی ثذٍى ثؼذ ّستٌذ، تؼییي وٌٌذُ ضىل هٌحٌی  β  ٍαوِ دس آى 

ّبی اص دادُ Cثشای تْیِ ًمطِ ػبهل  است. 1ٍ  2ثِ تشتیت ثشاثش ثب  α  ٍβ یش ثْیٌِ پبساهتشّبی( ًطبى دادًذ، همبد1999)

    ثذست آهذ:                      ( اص ساثغِ صیش NDVIسٌجذُ لٌذست استفبدُ ضذ ٍ هحبسجِ ) TM  سلَهی

ط تشاص، وطت ًَاسی ٍ تشاس ثٌذی تؼییي ضذ. اگش هٌغمِ ثش اسبس وطت ثش سٍی خغَ (Pبوتَس ػولیبت حفبظتی )ف          

گشفتِ هَسد هغبلؼِ هشتغ ثبضذ ٍ یب ّیچگًَِ ػولیبت روش ضذُ دس آًْب اًجبم ًگیشد همذاس ایي ػبهل ثشاثش ثب یه دس ًظش 

 Arcاس جْت تْیِ ًمص خغش فشسبیص آثی خبن حَضِ، فبوتَسّبی روش ضذُ ثب استفبدُ اص ًشم افضدس ًْبیت  خَاّذ ضذ.

GIS 9.3  ثش هجٌبی هذل ٍRUSLE   ِد.َض هیثب یىذیگش تشویت ضذُ ٍ ًمطِ خغش فشسبیص حَضِ تْی 
 

 نتایج و بحث 

، همبدیش فبوتَس عَل ٍ دسجِ ضیت دس هضثَس هغبثك ًمطِ. ًطبى دادُ ضذُ است 1 ( دس ضىلLSػبهل عَل ٍ دسجِ ضیت )

ًطبى هی دّذ وِ تَپَگشافی ضذیذی دس هٌغمِ ٍجَد ًذاسد. اختالف هتغییش است. ایي ًتبیج  64/117تب  0سغح حَصُ اص 

است. ثب  54/1هٌغمِ هَسد هغبلؼِ   LSثبضذ. هتَسظ هتش هی 280س هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ ٍ ثلٌذتشیي ًمبط دتشیي  پستثیي 

افی هستؼذ فشسبیص ( ّش چِ همذاس ایي فبوتَس ثضسگتش ثبضذ هٌغمِ اص ًظش تَپَگشUSLE) تَجِ ثِ هؼبدلِ جْبًی فشسبیص

ثبضذ. ثِ عَس ولی ثیطتش هٌغمِ هَسد هغبلؼِ  دس ایي هٌغمِ وَچه هی LS ػبهل دّذ وِ ًتبیج ثذست آهذُ ًطبى هیاست. 

 خَسد. اص لحبػ تَپَگشافی هستؼذ فشسبیص آثی ًیست ٍ فمظ دس ًمبط هحذٍدی اص استفبػبت هٌغمِ فشسبیص ثِ چطن هی

سا ضبهل ضَد وِ ثب تَجِ ثِ هؼبدلِ جْبًی فشسبیص خبن  1تب  0ذادی ثیي تَاًذ اػ ( هیCػبهل پَضص گیبّی )

(USLE ِّشچِ ایي همذاس ث )تش ثبضذ ًطبى دٌّذُ ایي هَضَع است وِ هٌغمِ اص لحبػ پَضص گیبّی هستؼذ  ًضدیه 1

َس ٍ ًمطِ ػبهل فشسبیص آثی است ٍ پَضص گیبّی لبثل تَجْی دس هٌغمِ ٍجَد ًذاسد ٍ ثبالػىس. ثب تَجِ ثِ هغبلت هزو

تب  74/0ًطبى دادُ ضذُ است، ػبهل پَضص گیبّی دس هٌغمِ هَسد هغبلؼِ همبدیشی ثیي  2( وِ دس ضىل Cپَضص گیبّی )

ًضدیه است اص عشفی ثب تَجِ ثِ هؼبدلِ  1است. هتَسظ ػبهل پَضص گیبّی ثِ  85/0سا داسد ٍ هیبًگیي ایي ػبهل  98/0

هٌغمِ هَسد هغبلؼِ اص لحبػ ػبهل پَضص گیبّی هستؼذ فشسبیص ثَدُ ٍ داسای ضَد وِ  فشسبیص جْبًی خبن ًتیجِ هی

 پَضص گیبّی ثسیبس ضؼیف دس هٌغمِ است. 
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 نقشه عامل طول و درجه شیب، -1شکل  نقشه عامل پوشش گیاهی -2شکل 

 

تؼییي ضذ. ( 1986(، ثب استفبدُ اص سٍش سٍهٌس ٍ ّوىبساى )Kپزیشی خبن ) فبوتَس فشسبیصپژٍّص دس ایي 

% ٍ ّوچٌیي لغش هتَسظ 38% ٍ 33%، 29ثب ثَد ثشاثش ثِ تشتیت دسصذ سس، دسصذ سیلت ٍ دسصذ ضي هشثَط ثِ همبدیش 

دس ًْبیت همذاس فبوتَس فشسبیص  دس ًظش گشفتِ ضذ. 025/1ٍ  026/0، 001/0ثب   ثشاثشثِ تشتیت رسات سس، سیلت ٍ ضي 

 ( هحبسجِ گشدیذ.) 311154/0 ثب ( ثشاثشKپزیشی خبن )

هحبسجِ ضذ. ثب تَجِ ثِ  481154/0( ( ثب ثشاثش (Rفبوتَس فشسبیٌذگی ثبساى )همذاس ػذدی 

ثبضذ وِ ػلت آى همذاس ثبسًذگی ون  ضَد وِ ایي همذاس ثسیبس وَچه هی همذاس ػذدی فبوتَس فشسبیٌذگی ثبساى هطبّذُ هی

 فشسبیٌذگی ثبساى، ثب همذاس هتَسظ ثبسًذگی سبالًِ ساثغِ هستمین داسد. ػجبست دیگش ػبهل  دس هٌغمِ است. ثِ

ثب تَجِ ثِ ایٌىِ دس هٌغمِ هَسد هغبلؼِ، ّیچ گًَِ ػولیبت حفبظتی ضبهل، وطت سٍی خغَط تشاص، وطت ًَاسی ٍ 

 ، دس ول سغح هٌغمِ یه دس ًظش گشفتِ ضذ. ًیض (P) تشاس ثٌذی اًجبم ًطذُ است، همذاس فبوتَس

 

 ه گیری نتیج

 USLEثب استفبدُ اص هذل ٍ اسصیبثی خغش فشسبیص آثی خبن دس حَصُ هَسد هغبلؼِ دس هحیظ سیستن اعالػبت جغشافیبیی 

هٌغمِ هَسد هغبلؼِ اص   ػبهل پَضص گیبّی، هطبّذُ ضذ وِ ثب همبیسِ دٍ ًمطِ ػبهل عَل ٍ دسجِ ضیت ٍ اًجبم ضذ.

 ًذاضت ٍلی اص لحبػ پَضص گیبّی هٌغمِ هستؼذ فشسبیص آثی ثَد.لحبػ تَپَگشافی حسبسیت صیبدی ثِ فشسبیص آثی 

ًطبى داد وِ همبدیش خغش فشسبیص خبن دس سغح حَصُ ثش حست تي دس ّىتبس  (3)ضىل  شسسی ًمطِ خغش فشسبیص خبنث

ة ّبیی اص جٌَة غشة وِ هحل تخلیِ سٍاًب ثیطتشیي همبدیش فشسبیص آثی دس لسوتهتغیش است.  15دس سبل اص صفش تب 

دٌّذ ٍجَد داسد.  ّبیی اص ضوبل غشة هٌغمِ وِ استفبػبت حَصُ هَسد هغبلؼِ سا تطىیل هی حَصُ ٍ ّوچٌیي ضوبل ٍ لسوت

ثِ عَس ولی ًتبیج تحمیك ًطبًگش حسبسیت ون هٌغمِ هَسد هغبلؼِ ثِ فشسبیص آثی است وِ ػلت آى ثیطتش ثِ دلیل 

  هسغح ثَدى هٌغمِ ٍ ثبسًذگی ون است.
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