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چکیده
فرسايش يک پديدهي طبيعي ناشي از حذف ذرات خاک توسط آب و يا باد و انتقال آنها به مناطق
ديگر است و عوامل مختلف طبيعي و انساني آن را تشديد ميکند .از آنجايي که خاک يكي از
مهمترين منابع طبيعي هر کشور ميباشد ،فرايند فرسايش سبب تنزل خاک شده و خسارات
جبران ناپذيري را بر جاي ميگذارد .تمرکز اصلي اين تحقيق برآورد ميزان فرسايش در حوضهي
آبريز نورآباد ممسني واقع در شمال غرب استان فارس با استفاده از مدل ( )RUSLEاست .بررسي
نقشهي فاکتور فرسايندگي باران در سطح حوضه نشان داد که مقادير اين فاکتور از  77تا 97
متغير است .مقادير فرسايندگي از قسمتهاي مرکزي حوضه تا نيمهي شمالي روند کاهشي داشته
و در قسمتهاي جنوبي که ارتفاعات و بارش بيشتر است ،فرسايندگي افزايش يافته است .ميزان
فرسايشپذيري خاک حوضه از  2/11تا 2/84متغير بوده است .نتيجهي حاصل از بررسي فاکتور
پوشش گياهي نشان داد که مقادير اين فاکتور از  2/1تا  7/91متغير است بخش عمدهاي از نقش
عوامل مخرب بر فرسايش آبي خاک ،در اراضي ديم و مرتعي مربوط به عوامل انساني ميباشد
.بررسي نقشهي خطر فرسايش خاک که از ترکيب اليههاي فرسايندگي ،فرسايشپذيري
خاک،توپوگرافي و پوشش گياهي توليد گرديد ،نشان داد که ميزان خطر فرسايش خاک در سطح
حوضه بر حسب تن در هكتار در سال از  4تا  11متغير است .مـطابق نقشهي خطر فـرسايش
7ـ استاديار دانشگاه حكيم سبزواري (نويسندهي مسئول).
1ـ دانشجوي دکترا ژئومورفولوژي دانشگاه حكيم سبزواري.
9ـ دانشآموخته دکترا ژئومورفولوژي.
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خاک تهيه شده ،مناطق با خطر فرسايش تا زياد ،در بخشهاي جنوبي به علت ارتفاعات بيشتر،
شيب تند و ليتولوژي مستعد ،شديدتر است .عالوه بر اين ،تحليل رگرسيون از اليههاي مختلف
نشان داد که عامل طول شيب ( )LSنقش بيشتري در فرسايش نسبت به بقيه عوامل دارد.
کلمات کلیدی :فرسايش ،حفاظت خاک ،حوضهي آبريز نورآباد ممسني.RUSLE ،

مقدمه
فرسايش خاک پديده اي است که به طور معمول در بخش وسيعي از زمين رخ ميدهد و
تشديد اين فرآيند ميتواند به عنوان يک عامل محدودکننده ،مانعي در انجام مديريت
دلخواه زمين باشد .فرسايش باعث کاهش حاصلخيزي خاک و متروک شدن مزارع گرديده
و رسوب حاصل از آن در آبراههها و مخازن سدها تهنشين شده ،ظرفيت آبگير آنها را
کاهش ميدهد .فرسايش خاک يكي از مشكالت محيطي است که تهديدي براي منابع
طبيعي ،کشاورزي و محيط زيست به شمار ميرود .اطالعات زماني و مكاني از فرسايش
خاک در اقدامات مديريتي ،کنترل فرسايش و مديريت حوضههاي آبخيز نقش مؤثري دارد
(پراسانا کومار و همكاران .)172 :1277 ،7بنابراين به منظور حفاظت مؤثر و جلوگيري از
اثرات نامطلوب فرسايش نياز است که فاکتورهاي دخيل در فرسايش و ميزان اثر آنها
شناسايي شود تا بتوان برآورد مناسبي از مقدار فرسايش در منطقه ارائه نمود .تاکنون
روشهاي متعددي جهت برآورد فرسايش در مناطقي با ويژگيهاي مختلف معرفي شده
است .مدلهاي ارائه شده در سه دسته مدلهاي تجربي ،مدلهاي مفهومي و مدلهاي
فيزيكي طبقهبندي شدهاند .مدلهاي تجربي به دليل سهولت استفاده و در دسترس بـودن
دادههاي مورد نياز هـميشه مورد توجه بودهانـد و پيشرفتهاي چشمگيري نيز در توسعه
اين مدلها وجود داشته است .معادلهي فرسايش جهاني خاک (USLE) 1يكي از مدلهاي
تجربي است که براي پيشبيني تلفات در اراضي زراعي با شيب ماليم ارائه شده است ،اما
7-Prasannakumar et al.,
1- Universal Soil Loss Equation
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معادلهي جهاني تلفات خاک اصالح شده )RUSLE( 7براي کاربريهاي مختلف گسترش
يافته است که شامل جنگل ،مرتع ،زراعي و اراضي باير ميباشد (بابائي و همكاران:7931 ،
 .)761مدل  RUSLEشش فاکتور مشابه  USLEداشته ،اما برآوردهاي دقيقتري از
فاکتورهاي فرسايندگي باران ،فرسايشپذيري خاک ،پوشش گياهي و عمليات حفاظتي
دارد و جهت پيشبيني تلفات خاک در مناطق گستردهتر و در شرايط مختلف پوشش
مانند اراضي زراعي ،جنگل ،مرتع و جنگلهاي آسيبديده توسعه يافته است اين مدل
فرسايش خاک را بهصورت ترکيبي از شش فاکتور که نشاندهندهي نيروي فرسايندگي
باران ،فرسايشپذيري خاک ،طول و درجهي شيب ،سيستم کشت و عمليات مديريتي
است ،تخمين زده و جهت پيشبيني تلفات خاک به کار ميرود (ويشماير و اسميت.)1
قابليت کاربرد بين المللي و مقايسه نتايج را دارد و در بسياري از نقاط جهان پذيرفته
شده و به کار رفته است .وروديهاي مدل در دسترس هستند و مدل ميتواند بر پايه
سلول به سلول فرسايش را پيشبيني نمايد (شيندل 9)1272،و هـنگامي که تـالش مي-
کنيم الگوهاي هدر رفت خاک را در يک منطقه بزرگ شناسايي کنيم کاربرد زيادي دارد.
مدل  RUSLEدر سطح بينالمللي بسيار مورد استفاده قرار گرفته همچنين در ايران نيز
توسط محققان به کار برده شده است .کوليو همكاران 1223 8براي بـرآورد فرسايش در
سطح حوضههاي آبخيز از  RUSLEاستفاده نموده و کارا بودن اين روش را با تطابق با
نتايج زميني اثبات نمودند .فو و همكاران ،)139 :1277( 1با بررسي کمي بارش ،پوشش
گياهي و خاک ،مناطقي با حساسيت باال به فرسايش را شناسايي کرده و با عمليات

7- Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE
1- Wischmeier & Smith
9- Shindle et al.,
8- Kouli et al.,
1- Fu et al.,

محافظتي و جلوگيري از هدر رفت حدود  1ميليون تن خاک در سال در زمينهي
پيشگيري از فرسايش خاک نمونه اجرايي موفقي را انجام دادند.
پورعبداهلل ( )77 :7948از دو مدل  RUSLEو  SWAT2000جهت مدلسازي رسوب
و مقايسهي نتايج آنها با مقادير واقعي در زيرحوضهي امامه از حوضهي سد لتيان استفاده
کرد و به اين نتيجه رسيد که مدل  RUSLEو  SWAT2000به ترتيب مقدار رسوب
ساالنه را حدود  1برابر و  717درصد مقدار واقعي نشان ميدهند .راشكي ()77 :7941
برآورد توزيعي فرسايش و رسوب ساالنه را با مدل هاي  RUSLEو  SEDDبا استفاده از
تكنيک هاي زمين آمار و سيستم اطالعات جغرافيايي در حوضهي آبخيز کهنوک خاش
انجام داد و به اين نتيجه رسيد که ميزان رسوب بر آوردي در مقايسه با مقدار واقعي
رسوب هم خواني دارد و ميتوان اين مدلها را براي حوضههاي مشابه به کار برد .اسدي
و همكاران ( )7 :7943از  GIS RSو مدل  RUSLEبراي ارزيابي و پهنه بندي خطر
فرسايش در حوضهي آبخيز ناورود استفاده کردند و نتايج آنها نشان داد که ميزان فرسايش
در حوضه از صفر تا  422تن در هكتار در سال متغير است .کرم و همكاران ()19 :7943
با استفاده از  RUSLEو فرايند تحليل سلسله مراتبي به برآورد و پهنهبندي فرسايش
خاک در حوضهي آبخيز ماملو در شرق تهران پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که اين
دو روش ابزارهاي قدرتمندي براي برآورد ،نمايش و پهنهبندي ميزان فرسايش خاک
هستند .آرخي و نيازي ( )7943در حوضهي باالدست سد ايالم از تـكنيکهاي سنجش
از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي و مدل  RUSLEبراي تخمين فرسايش خاک و
بار رسوب استفاده کردند و در نهايت مؤثر بودن  GISو  RSرا جهت تخمين کمي
مقادير فرسايش خاک ،بار رسوب و همچنين مديريت فرسايش اثبات نمودند .کمانگر و
همكاران ( ،)7938به ارزيابي معادله جهاني فرسايش خاک اصالح شده ( )RUSLEبا
استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي و سنجش از دور (مطالعهي موردي حوضهي آبخيز
سيخوران هرمزگان) پرداختند و نتايج حاصل از پژوهش نشان داد که ،بيشترين ميزان
فرسايش متوسط ساليانه در حوضهي آبخيز سيخوران ،مربوط به مناطق جنوبي است.
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همچنين عامل طول و درجهي شيب بيشترين همبستگي را با فرسايش خاک در
حوضهي مورد مطالعه نشان داد .انصاري الري و انصاري ( ،)7931به بررسي برآورد ميزان
فرسايش خاک در مرودشت (استان فارس) با استفاده از مدل تجربي  RUSLEپراختند
و نشان دادند که ميزان خطر فرسايش خاک در سطح دشت از صفر تا  12تن در هكتار
در سال متغير است .با توجه به يافتههاي پيشين هدف از اين تحقيق ترکيب مدل
 RUSLEبا روشهاي  GIS, RSبراي برآورد توزيع مكاني فرسايش خاک در مقياس
حوضهاي (حوضهي آبخيز نورآباد ممسني) و تعيين مناطقي با ريسک فرسايش باال است.
همچنين تحليل اثر عوامل مختلف و تعيين مهمترين عامل در هدر رفت خاک منطقه از
جمله اهداف اين تحقيق است.
مواد و روشها
موقعیت جغرافیایی محدودهی مورد مطالعه

محدودهي مورد مطالعه از لحاظ تقسيمات واحدهاي زمينشناسي ايران در زون زاگرس
چين خورده واقع شدهاست و روند کلي امتداد چينخوردگيها شمالغرب -جنوبشرق
ميباشد .ارتفاعات حاشيه دشت معموالً از طاقديسهايي تشكيل يافته که گاهي توسط
گسلهاي بزرگ جابجا شده است محدوده ي نورآباد از طرف شمال با شهرستان
مصيري ،از طرف جنوب با دشت قائميه ،از طرف غرب با دشت ماهور ميالتي و از
سمت شرق با دشت فهليان در ارتباط است .دشت نورآباد در محدودهي جغرافيايي ،71/
17oتا  17o ،86/طول شرقي و  13o ،11/تا  92o ،71/عرض شمالي واقع شده است
(باقرينژاد.)91 :7932،
جهت تهيهي نقشههاي حوضهي مورد مطالعه ،از نقشههاي توپوگرافي ،7:12222
نقشهي زمينشناسي  ،7:722222تـصاوير گوگل ارث ،تصاوير ماهوارهاي لـندست  ،4اليه
خاکشـناسي ،دادههاي بارش ماهانه و ساالنه ايستگاههاي سينوپتيک و بارانسج استفاده

شده است .در اين پژوهش از روش پهنهبندي کريجينگ ،7به منظور تهيهي اليهي
فرسايندگي باران ،از روش تحليل رگرسيون در نرمافزار ادريسي جهت ارتباط بين متغير
وابسته و متغيرهاي مستقل و همچنين تأثير بيشترين عامل در ميزان هدر رفت ساالنه
خاک استفاده شده است .در مدل رگرسيوني هدر رفت ساالنه خاک به عنوان متغير وابسته
و فاکتورهاي فرسايندگي باران ،فرسايشپذيري خاک ،توپوگرافي و پوشش گياهي به
عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شدند.

شکل ( )1موقعیت حوضهی آبریز دشت نورآباد ممسنی

7- Kriging
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همانطور که قبالً عنوان گرديد مدل استفاده شده در اين پژوهش ،مدل فرسايش
جهاني  RUSLEميباشد .مدل راسل از  6فاکتور به شرح زير تشكيل شده است (ويشماير
و اسميت.)7314 ،
A=R.K.L.S.C.P

رابطهي ()7

 :Aفرسايش خاک در واحد سطح است :R ،عامل فرسايندگي باران K ،عامل فرسايش پذيري
خاک L ،عامل طول شيب S ،عامل درجه شيب C ،عامل پوشش و در نهايت Pعامل عمليات
حفاظتي ميباشد.
فاکتور فرسایندگی باران ()R

فرسايندگي باران نيروي محرکه يا عامل فرسايشزا در جداسازي و انتقال ذرات خاک در
ارتباط با فرسايش آبي است (الي و اليوت .)381 :7338 ،7فرسايش باراني موجب هدر
رفت خاک ،آسيب به کشاورزي و زيربناها ميشود و آلودگي آب را به دنبال دارد .محاسبه
شاخص فرسايندگي باران نيازمند وجود باراننگار در محدوده ميباشد .با توجه به اين که
در حوضهي مورد مطالعه تعداد ايستگاههاي مجهز به بارانسنج به اندازهي کافي نيست از
شاخصهاي مبتني بر مقادير بارش ساالنه و ماهانه در معادلههاي جهاني فرسايش خاک
و تجديدنظر شده آن استفاده گرديد .از رابطهي ( )1شاخص اصالح شده فورنيه ()MFI
براي تمامي ايستگاهها محاسبه شد سپس با جايگذاري اين شاخص در رابطهي ( )9که
توسط رنارد براي مناطق فاقد دادههاي تفصيلي رگبار پيشنهاد شده است ،مقدار فاکتور
( )Rبراي ايستگاههاي شاخص برآورد گرديد (رنارد و فريرا.)7338 ،1
رابطهي ()7

2
𝑀𝐹𝐼 = ∑12
𝑃𝑖=1 𝑝𝑖 /

7- Lai and Elliot
2- Renard and Ferreira

در رابطهي ( pi ،)7متوسط بارندگي ( )mmدر مرطوبترين ماه P ،متوسط بارندگي
ساالنه ( )mmاست .براي هر سال يک شاخص حساب شده است و سپس از آن متوسط
گيري گرديد .به اين نحو که مجذور بارندگي هر ماه در هرسال محاسبه شده و با تقسيم
مجموع آنها به بارندگي همان سال ،مقدار شاخص اصالح شده فورنيه سال ياد شده به
دست آمده است .براي به دست آوردن شاخص متوسط ايستگاه از مقادير شاخص ياد
شده در طول دورهي آماري ميانگينگيري شده است .بنابراين براي محاسبه فاکتور R

با توجه به رابطهي 1و  9پس از تعيين ايستگاههاي اطراف محدودهي بارندگي ماهانه و
ساالنه در اين ايستگاهها بازسازي شد (رينارد و فريرا.)86 :7338 ،
رابطهي ()1
رابطهي ()9

(R=(0.07397*MIF1.847 )) MIF<55
(R= (95.77-6.081*MFI+0.477*MFI^2( )MIF< 55

 -فاکتور فرسایشپذیری خاک ()k

ضريب  Kسهولت جدا شدن ذرات خاک در اثر ضربهي قطرات باران و نيروي برشي رواناب
را نشان ميدهد (ويهي .)727 :1221 ،7فرسايشپذيري خصوصيتي از خاک است که
ميزان حساسيت آن در برابر جدا شدن و انتقال توسط عوامل فرسايشدهنده را بيان
ميکند .بخشي از اين حساسيت ناشي از مواد مادري خاکها به ويژه در مناطق خشک
است و ميزان حساسيت به خصوصيات فيزيكي ،شيميايي و بيولوژيكي خاکها وابسته
است (صالحي و هـمكاران .)83 :7938 ،عامل فرسايشپذيـري در مدل  RUSLEرا مي-
توان از طريق منحنيهاي مربوطه تعيين کرد .مورگان ضريب فرسايشپذيري ( )kبراي
خاکهاي مختلف را ارائه کرده که در جدول ( )7نمايش داده شده است (احمدي7944 ،
 .)121 :اطالعات مورد نياز از اليهي خاک محدودهي مورد مطالعه به دست آمده است.

1- Veihe
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جدول ( )1درصد فرسایش انواع خاکها ،ماخذ( :احمدی)705 :1311 ،
وضعیت خاک

K

وضعیت خاک

K

خاک سطحي با پوشش سنگريزهاي
خاک ماسهاي
خاک لومي شني
خاک سيلتي لومي
خاک سيلتي رسي

2/1
./76
2/71
./81
./11

اراضي مقاوم به فرسايش
خاک ماسهاي نرم
خاک لومي با ماسه ريز
خاک لومي
خاک لومي رسي

2/7
2/81
./81
2/91
2/91

 -فاکتور طول شیب ()LS

اين فاکتور اثر طول و تندي شيب به عنوان عامل توپوگرافي ،ميزان ،سرعت و پتانسيل
فرسايندگي رواناب را نمايش ميدهد .طول شيب عبارت است از فاصلهي افقي از مبدا
جريان باالدست دامنه تا جايي که تندي شيب به مقدار قابل مالحظهاي تغيير يافته است
به طوري که عمل رسوبگذاري آغاز ميشود يا جريانهاي روي دامنه در يک کانال معين
ادغام و متمرکز ميشود ( )USDA7: 2002: 26در اين فاکتور اليه شيب و اليه جهت
جريان تجمعي ازطريق اليهي  DEMمحدودهي تهيه شده و با جايگذاري آن در رابطهي
( )8اليهي مورد نظر تهيه ميشود.
size/22.13)^0.4*Slope
رابطهي()8
)(0.01745/0.0896

(cell

accumulation

LS=Flow

 :Flow accumulationاليهي تجمع جريان :slope ،اليه شيب که از اليهي  demتهيه
شده است.
 -فاکتور پوشش گیاهی ()C

1- United States Department of Agriculture

فاکتور  Cمربوط به عامل پوشش گياهي است و عبارت است از نسبت مقدار فرسايش
خـاک از منطقه در حالت زراعت و مديريت خاص نسبت بـه خاک از دست رفته در
کرتهاي آزمايشگاهي در همان شرايط آيشي که ضريب  Kمورد ارزيابي قرار گرفته است
(شارما 7و همكاران .)1272،پوشش گياهي منطقه از طريق شاخص گيـاهي  NDVI1به-
دست آمد (اميت .)1272 ،9براي محاسبهي شاخص  ،NDVIتصاوير ماهوارهاي ETM

لندست منطقه با شماره و رديف  769و  93در  4باند تهيه شد و با بررسي باندهاي مختلف
تصوير ،مناسبترين ترکيب باندي به صورت ترکيبي از باندهاي  9و  8انتخاب گرديد.
شاخص  NDVIحوضه با استفاده از نرمافزار  ENVIاستخراج شد .اين شاخص نشاندهنده
درصد تراکم پوشش گياهي در منطقه است (تاکر.)712 :7313 ،8
رابطهي ()1

)NDVI= (B4-B3) /(B4+B3

 :B4باند :B3 ،8باند ،9فاکتور  Cاز نمايه  NDVIبا استفاده از رابطهي ( )Cدر محيط
نرمافزار  ArcGISبرآورد شده است.
رابطهي ()6

𝐼𝑉𝐷𝑁

])𝐼𝑉𝐷𝑁C =[exp 𝑎 𝐵−

که در آن  aو  Bپارامترهاي بدون واحد هستند و مقادير آنها برابر  1و  7ميباشد (وان
درکنيزف.)9 :7333 ،1
 -عامل حفاظت خاک )(P

بهطور عمده ،منظور از کارهاي حفاظتي ،کشت در روي خطوط تراز ،کشت نواري و
تراس بندي است.ديگر عمليات حفاظتي مانند تناوبهاي زراعي ،کود دادن ،قراردادن
1- Sharma
2- Normalized Difference Vegetation Index
3- Ahmed
8- Tucker
5- Van der Knijff
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بـقاياي گياهي در سطح زمين و غيره ،مربوط به عامل مديريت زراعي ميباشند.
چنانچه هيچ کار حفاظتي صورت نگرفته باشد مقدار آن يک است (مقصودي و همكاران،
.)32:7931
بحث و نتایج
در اين پژوهش به منظور محاسبه شاخصهاي رنارد و فورنيه نيازمند دادههاي بارندگي
مرطوبترين ماه براي هر سال و بارندگي متوسط ساالنه ايستگاهها به صورت جدا هستيم.
با توجه به جدول ( )1با استفاده از دادههاي بارش محدودهي شاخصهاي رنارد و فورنيه
هر ايستگاه طي  12سال آماري تهيه شد و در مرحلهي بعد فاکتور  Rطبق فرمول محاسبه
گرديد و با استفاده از روش کريجينگ نقشهي فرسايندگي باران محدودهي مورد مطالعه
تهيه شد .نتايج نشان ميدهد که ميزان فرسايندگي در بخشهاي جنوبي حوضه بيشتر
است و به سمت شمال حوضه ،اين مقدار کاهش مييابد .ميزان فرسايندگي در ارتباط با
ناهمواري حوضه است که در بخش جنوبي ميزان ناهمواري و ارتفاع بيشتر ميباشد.
جدول ( )2محاسبه و برآورد بارش فاکتورهای  RوMFI
ایستگاه
شيراز
کازرون
مصيري
فراشبند
نورآباد
زرقان
اقليد
سد درورزن
دشمن زياري
ميشان
جوزار
مهرنجان

Y
13˚ 91
13˚ 96
92˚ 78
14˚. 84
92˚ 28
13˚ 86
92˚ 11
92˚ 77
92˚ 72
13˚ 13
92˚ 73
92˚ 79

X
11˚ 96
17˚ 93
17 ˚97
11 ˚21
17 ˚91
11 ˚81
11 ˚28
11 ˚11
17 ˚11
17 ˚11
17˚ 96
17˚ 81

بارش )(mm
942
812
766
197
612
196
817
932
818
612
947
818

R
41/63
6
1
1
6/3
46
1
13/6
1
6/1
4
3

MFI
62/1
12/19
83/1
17/8
18
62/6
18/63
14/89
13
94
61
69

ميشان
چهارطاق
بابامنير

13˚ 13
92˚ 78
92˚ 18

17˚ 81
11 ˚211
17 ˚71

947
122
838

1
6
6/1

11
13
11

شکل ( )2نقشهی موقعیت ایستگاهها در حوضهی آبریز نورآباد ممسنی

نقشهي عامل توپوگرافي محدوده از طريق اليهي شيب حوضه و اليهي جريان تجمعي
از طريق روش شبيهسازي حوضههاي آبريز تهيه شد .ميزان طول شيب از  2تا  82متغير
است که اين ميزان در بخش هاي جنوبي دشت که از رسوبات آهكي و ارتفاع زياد شكل
گرفته بيشتر است و هرچه به بخش مرکز و شمالي حوضه پيش ميرويم ارتفاع کاهش و
به تبع آن طول شيب هم کاهش ميبابد .در بخشهاي مرکزي حوضه به علت کاهش
ميزان ارتفاع ،شيب هم کاسته شده است شكل (.)9
اليهي فاکتور  kدر محدودهي مورد مطالعه از طريق گزارش تفضيلي خاک و گروه
هيدرولوژيكي خاک در دشت نورآباد تهيه شد که ميزان آن با توجه به جدول ( )7از
2/11تا 2/84متفاوت است .بيشترين ميزان اين عامل در بخش جنوبي ميباشد.
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نقشهي فاکتور  Cبراساس رابطهي  1و 6تهيه گرديد .مقدار  Cبا  NDVIرابطهي
خطي معكوس دارد (شكل  ،)1يعني وقتي مقدار  NDVIبه سمت  -7نزديک ميشود
منطقه فقير از پوشش گياهي و وقتي به سمت  7نزديک ميشود منطقه داراي پوشش
گياهي ميباشد (لين و همكاران )781 :1221 ،مقادير بيشتر ضريب  Cنشاندهندهي
پوشش کمتر و در نتيجه خطر بيشتر فرسايش خاک است مقدار فاکتور  Cبين  2/1تا
 7/91متغير مي باشد که در مناطق با پوشش بيشتر داراي مقدار کمتري است .کمترين
مقادير ضريب  Cدر اراضي باغي و آبي و بيشترين مقادير در بخشهاي مرکزي (مراتع
ضعيف و متوسط و مناطق بدون پوشش) منطقهي مورد مطالعه وجود دارد (شكل )6

شکل ( )3فاکتور  LSحوضهی دشت نورآباد

شکل ( )4نقشهی خاک حوضهی آبریز دشت نورآباد

شکل ( )7رابطهی فاکتور  Cو ( NDVIلین و همکاران)145 :2002 ،
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شکل ( )6نقشهی فاکتور  Cحوضهی آبریز دشت نورآباد

فرسايش متوسط ساليانهي خاک از طريق حاصل ضرب فاکتورهاي فرسايندگي (،)R
فاکتور فرسايشپذيري خاک ( ،)Kفاکتور توپوگرافي ( ،)LSفاکتور مديريت پوشش گياهي
( )Cو فاکتور عمليات حفاظتي ( )Pو با استفاده از رابطهي ( )7در محيط نرمافزار ArcGIS
محاسبه شد .نقشهي به دست آمده از اين معادله در شكل ( )1نشان داده شده است.
مقادير فرسايش در حوضهي مورد مطالعه از  6تا  11تن در هكتار در سال در سطح
پيكسل متغير است .با توجه به جدول ( ،)9حدود  84درصد از منطقه جزء طبقهي فرسايشي
کم ميباشد که به طور عمده اين کالسها قسمت عمدهاي از حوضه را در برميگيرد.
حدود  14درصد از محدوده در فرسايش متوسط قرار دارد و حدود  19درصد حوضه نيز
تحت خطر فرسايش زياد و بسيار زياد قرار دارد که اين بخش قسمتهاي جنوبي حوضه
واقع شده است.

شکل ( )5نقشهی فرسایش حوضهی آبریز نورآباد ممسنی

تحليل رگرسيون از جمله تحليلهاي پر کاربرد در آمار است که به منظور تعيين
ارتباط بين متغيرهاي مستقل و وابسته اين تحليل مورد استفاده قرار گرفت .متوسط
فرسايش ساالنه به عنوان متغير وابسته و فاکتورهاي فرسايندگي باران ،فرسايش خاک،
پوشش گياهي ،توپوگرافي به عنوان متغير وابسته مورد استفاده قرار گرفتند و معادلهي
رگرسيوني ارائه شده در جدول ( ،) 8ضريب هر يک از متغيرهاي مستقل و عدد ثابت را
نشان ميدهد .اين ضريب نشاندهندهي اثر متغير مستقل بر متغير وابسته ميباشد و
ميزان تغييرپذيري متغير وابسته را بر مبناي متغير مستقل نشان ميدهد .همانطور که از
مقادير  R2پيداست فاکتور توپوگرافي با باالترين مقدار يعني  ،2/36بيشترين تأثير را در
برآورد فرسايش ساالنهي خاک توسط مدل  RUSLEداشته است .فاکتورهاي  C، Rو K
به ترتيب در اولويتهاي بعدي قرار ميگيرند .بدين معني که  36درصد هدر رفت ساالنه
خاک توسط عامل توپوگرافي قابل توجيه ميباشد.
جدول ( )3درصد و مساحت کالسهای طبقات مختلف فرسایش

RUSLE

کالس

کم
متوسط
زياد
خيلي زياد

6-71
71-14
14-81
14-11

مساحت

مساحت ()%

987
121
771
87

84/1
14/1
76/1
6/3

جدول ( )4رابطهی رگرسیونی بین پارامترها
R2

رابطه رگرسیونی

فاکتورهای RUSLE

0.96
0.86
0.81
0.56

Y =4.1+.60 X
Y =10+1.5 X
Y=5.5+.34X
Y= 24.587+ 47X

LS
R
C
K

فرسایش شیاری فرسایش خندقی در محدودهی حوضه
در منطقهي مورد مطالعه اين نوع فرسايش در اراضي شيبدار تپههاي مارني که داراي
خاکهاي کمعمق و عاري از پوشش گياهي است ،مشاهده ميشود .اين نوع فرسايش در
اين اراضي در زماني که شدت بارندگي از شدت نفوذپذيري خاک بيشتر باشد ،آبهاي
اضافي فرصت تجمع در گودالهاي سطحي را نداشته و به سمت پايين حرکت ميکند و
روانآب حاصله پس از پيمودن مسافتي به نام مسافت بحراني ،به ارتفاعي خواهد رسيد
که تنش برشي آن قادر به ايجاد شيار خواهد بود ،در اين حالت روانآب سطحي در شيارها
متمرکز خواهد شد و در صورت عدم جلوگيري از آن به تدريج باعث عميق و عريض شدن
شيارها ميشود .اين نوع فرسايش ،منطقهي محدودي از حوضه را به خود اختصاص داده
است شكل ( .)4عامل اصلي اين فرسايش آب است در محدودهي حوضه فرسايش خندقي
بيشتر در سازند گچساران و ميشان با شدت کم تا زياد مشاهده شدهاست در بخش غربي
حوضه به صورت محدودي اين نوع فرسايش به چشم ميخورد شكل (.)4

شکل ( )1فرسایش شیاری درغرب حوضه

شکل ( )9فرسایش خندقی در سازند گچساران

نتیجهگیری
خاک يكي از مهم ترين عوامل توليد است که در زندگي اقتصادي و اجتماعي انسان تأثير
بسيار دارد .سطح زمين عموماً به وسيلهي خاک و ديگر نهشتههاي سطحي پوشيده شده
است .فرسايش خاک يكي از مهمترين مسائل و مشكالتي است که امروزه با آن مواجه
هستيم .بهرهبرداريهاي روزافزون و عدم مديريت صحيح انسان بر محيط طبيعي تأثير
زيادي بر تشديد روند تخريب و فرسايش خاک دارد .پديدهي فرسايش با کاهش
حاصلخيزي خاک فرسايش خاک ،باعث تخريب اکوسيستمهاي طبيعي نظير مراتع و
جنگلها و اکوسيستمهاي کشاورزي مخصوصاً در کشورهاي در حال توسعه روند افزايشي
دارد .فرسايش تشديدي باعث از بين رفتن خاکهاي کشاورزي ،فقير شدن ظرفيت توليدي
خاکها و آلودگي آبهاي طبيعي در اثر رسوبگذاري ميشود .ميگردد در اين پژوهش
ارزيابي کمي فرسايش در حوضهي آبخيز نورآباد با استفاده از مدل  RUSLEو فناوري-
هاي  GISو  RSصورت گرفت .بررسي نقشهي فاکتور فرسايندگي باران در سطح حوضه
نشان داد که مقادير اين فاکتور از  77تا  97متغير است .مقادير فرسايندگي از قسمتهاي
مرکزي حوضه تا نيمهي شمالي روند کاهشي داشته و در قسمتهاي جنوبي که ارتفاعات
و بارش بيشتر است ،فرسايندگي افزايش يافته است .ميزان فرسايشپذيري خاک حوضه
از  2/11تا  2/84متغير بوده است .نتيجهي حاصل از بررسي فاکتور پوشش گياهي نشان
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داد که مقادير اين فاکتور از  2/1تا  7/91متغير است بخش عمدهاي از نقش عوامل مخرب
بر فرسايش آبي خاک ،در اراضي ديم و مرتعي مربوط به عوامل انساني است .بررسي
نقشهي خطر فرسايش خاک که از ترکيب اليههاي فرسايندگي ،فرسايشپذيري خاک،
توپوگرافي و پوشش گياهي توليد گرديد ،نشان داد که ميزان خطر فرسايش خاک در
سطح حوضه بر حسب تن درهكتار در سال از  4تا  11متغير است .مطابق نقشهي خطر
فرسايش خاک تهيه شده ،مناطق با خطر فرسايش تا زياد ،عمدتاً در قسمتهاي ناهموار
منطقه قرار دارند .همچنين ميتوان به اثر فرسايندگي باران در افزايش فرسايش مناطق
جنوبي حوضه که خطر فرسايش متوسط تا زياد دارند ،اشاره نمود .همچنين مناطقي با
خطر فرسايش خيلي زياد نيز شامل مناطقي است که پوشش اندک (مرتعي) دارند.نتايج
اين تحقيق قابليت باالي سيستم اطالعات جغرافيايي و سنجش از دور را براي ايجاد
دادههاي مورد نياز جهت ايجاد فاکتورهاي  RUSLEنشان داد که نتيجه آن به دست
آمدن اطالعات خروجي با کيفيت و قابليت بهروزرساني باال بود .بنابراين  GISو  RSمي
توانند به صورت مؤثر ،در توسعهي راهكارهاي مديريتي و فراهم آوردن گرينههاي انتخابي
براي مديران ،جهت حل مسئله فرسايش خاک به کار گرفته شود.
منابع
ـ آرخي ،صالح ،نيازي ،يعقوب ( ،)7943بررسی کاربرد  RSو  GISبرای تخمین فرسایش خاک
و بار رسوب با استفاده از مدل  RUSLEمطالعه موردی :حوضهی باالدست سد ایالم،

مجلهي پژوهشهاي حفاظت آب و خاک ،شمارهي  ،1صص.7-11
ـ احمدي ،حسن ( ،)7944ژئومورفولوژی کاربردی ،انتشارات دانشگاه تهران :چاپ ششم،
صص.121
ـ اسدي ،حسين؛ وظيفهدوست ،مـجيد؛ موسوي ،ع .و هنرمند ،محدثه ( ،)7943ارزیابـی و پهنه-
بندی خطر فرسایش خاک با استفاده از معادلهی جهانی تلفات خاک اصالح شده ،سامانه
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