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 چکیده
پوشش گیاهی نقش مهمی در حفاظت از خاک و مهار فرسایش دارد. با توجه به اهمیت مدیریت آبخیز و نقش کاربری 

های اطالعات های سنجش از دور و سامانهآوریبه کمک فن و EPMبا استفاده از مدل  پژوهشاین  در حفظ پوشش،

با  زه آبخیز دریاچه ارومیه انجام شد.حو منظور تعیین اثر مدیریت کاربری اراضی بر میزان فرسایشجغرافیایی به

ETMای ماهوارهاستفاده از تصاویر 
هیه و های مورد نیاز مدل تهای موجود، الیه، عملیات صحرایی و نقشه2772سال  +

برآورد شد. با اعمال سناریوهای مدیریتی خوب و بد کاربری منطقه از طریق فرسایش خاک در شرایط فعلی میزان 

درصد(، مجدداً میزان  07های پنج تا  ایجاد تغییرات فرضی در کاربری )کاهش و افزایش امتیاز پوشش گیاهی در گام

ترتیب مربوط به بیشترین میزان فرسایش ویژه بهنشان داد  شد. نتایج اثر تغییرات محاسبهبرآورد و فرسایش خاک 

اقدامات مترمکعب در کیلومتر مربع در سال است که از نظر انجام  143و  117با مقادیر  3704و  3710های زیرحوضه

مترمکعب در کیلومتر  271و 10با شدت  3701و  3712های کمترین مقادیر در زیرحوضهحفاظتی در اولویت هستند. 

مترمکعب در کیلومتر مربع در سال است. روند تغییر شدت  404حوضه مربع در سال بوده که این مقدار برای کل 

درصد به میانگین امتیاز الیه  07و مثبت بوده، با افزایش و کاهش به ازای  صورت خطی به در اثر تغییر کاربری فرسایش

 کند.غییر ایجاد میدر فرسایش خاک ت درصد -1/14و  1/73ترتیب  کاربری، به

 

 EPMکاربری، رسوب، سناریو، مدل  راولویت حفاظت، تغییهای کلیدی: واژه

 

 مقدمه

آید.  شمار می ال توسعه بهحویژه کشورهای در  به ،فرسایش خاک از جمله مسایل مهم بسیاری از کشورهای جهان

زن سدها، گرفتگی و انسداد مجاری نقش فرسایش و تولید رسوب در کاهش حاصلخیزی و هدررفت خاک، پر شدن مخا

دست  های مناطق پایینها و کاهش کیفیت آب و آلودگی آب آلود کردن آب رودخانه ها، گل ها و رودخانه آبیاری، آبراهه

دیرباز شناسایی و مورد توجه متخصصین و کارشناسان علوم زمین بوده است. برای جلوگیری و یا کاهش اثرات  از

های آبخیزداری است. ولی ریزی و اجرای اقدامات حفاظت خاک و کنترل رسوب در چارچوب طرح امهیادشده، نیاز به برن

ریزی و اتخاذ تصمیم در این باره، آگاهی از میزان فرسایش و تولید رسوب در یک حوزه آبخیز، شناسایی الزمه برنامه

منظور کاهش فرسایش و مهار تولید  بخیزداری و بهها و اقدامات آها برای اجرای برنامهبندی آن مناطق بحرانی و اولویت

های  عنوان ابزاری در راستای شناخت اولویتهای برآورد فرسایش و رسوب به جایی که مدلو حمل رسوب است. از آن

 راتییتغتعیین  ،آبخیزداری دارند. لذا های پژوهشفرسایشی حوزه آبخیز هستند، بیشترین کاربرد را در مطالعات و 
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های حفاظتی داشته  ریزی بندی مناطق و برنامهتواند کمک موثری در اولویت در حوضه می و رسوب شیفرسا تیوضع

دهی عملیات آبخیزداری و مدیریت حوضه، موثر واقع شده و تواند در جهتاساس، ارائه دورنمایی از نتایج می باشد. براین

 باشد.منجر به کاهش فرسایش و رسوب و آثار تخریبی مترتب از آن 

، (1374)، رنگزن (1313)، ساعدی (1371)یات ب، (1310)پرور سال ، پاک (1312)اقرزاده کریمی بمثل  محققینی

Bazzoffi (1370) ،Globevnic  و  (2773)و همکارانEmmanouloudis  مقدار  ی تعیینبرا (2773)و همکاران

1غرافیایی )های نوین سامانه اطالعات جآوریرا با فن EPMفرسایش خاک، مدل 
GIS( و سنجش از دور )2RS استفاده )

اقدام به بررسی تأثیر پوشش ساز  باران ( با استفاده از دستگاه1372(. محمودآبادی )1331اند )بیات و همکاران،  نموده

از  در سطح خاک ریزه سنگریزه در مناطق با پوشش گیاهی ضعیف نمود و به این نتیجه رسید که وجود  سنگ و سنگ

، باعث افزایش تراوایی و کاهش عنوان عامل مؤثر در تراوایی خاک دیگر به سویعنوان عامل حفاظتی و از  به سویک 

 شود. رواناب و در نهایت کاهش فرسایش و رسوب می

، امتیاز  GISکاربری اراضی در محیطفرضی در تغییر ایجاد  با (1371) غالمیو  جوکارسرهنگیدر پژوهش دیگری، 

ثیر تغییر کاربری اراضی را در میزان فرسایش و رسوب أت داده،در مدل تغییر  بارسه  را رودعامل کاربری حوضه زارم

های با امکان تغییر کاربری و نوع ها )مکانتنها با تغییر کاربری اراضی مزارع و باغنشان داد نتایج  .ندبررسی نمود

منظور به پژوهشی در (1373. آزموده و همکاران )ای کاهش داد طور قابل مالحظهتوان شدت فرسایش را بهکشت( می

 منتج که باغی و زراعی اراضی با آن سهمقای و جنگلی اراضی پوشش تحت هایخاک در خاک فرسایش و نابروا بررسی

 ساری شهرستان محدوده در خاک فرسایش و رواناب در مؤثر عوامل شناسایی بوده، نسبت به جنگل کاربری تغییر از

 کردند. گیریاندازه باران را سازیشبیه ناشی از خاک فرسایش و رواناب میزان ها،کاربری از یک در هر اقدام نموده و

 ،چنین است. هم ایجاد شده باغ و جنگل کاربری در ترتیببه رواناب میزان کمترین و بیشترین داد نشان حاصله نتایج

 شد. گیریجنگل اندازه برابر کاربری 31/1و  11/1 ترتیبباغی به و زراعی اراضی در خاک فرسایش مقدار

گیری شده در  پوشش اندازه منظور تعیین نقش پوشش گیاهی در کنترل رسوب حوزه آبخیز طالقان، میزان به

 20بینانه تا  درصد کاهش و در حالت خوش 20صورت بدبینانه تا  واحدهای پوشش گیاهی با مقادیر پنج درصدی، به

وضعیت مختلف از نظر  17برای  MPSIACمدل  ،. سپسبه انجام رسید (1337) بیات و همکارانتوسط  درصد افزایش

با تغییر داد   نشان پژوهشنتایج ب ساالنه حوضه در هر مرحله محاسبه شد. پوشش گیاهی، اجرا و مقدار تولید رسو

که با  طوری کند. به مقدار قابل توجهی تغییر می بهرسوب میزان  درصد پوشش گیاهی و متعاقب آن درصد اراضی لخت،

درصد  1/23ا ترتیب ت ، مقدار تولید رسوب بهپژوهشدرصد در منطقه  20میزان  افزایش و کاهش پوشش گیاهی به

 درصد افزایش داشت.  7/21کاهش و تا 

دیگری نیز از روش تعریف سناریوهای مختلف برای عوامل تأثیرگذار بر یک پدیده مانند رواناب،  های در پژوهش

نقشه خطر فرسایش در ایالت یوتای امریکا با استفاده از  ،طور مثال فرسایش و یا تولید رسوب استفاده شده است. به

صورت  . ارزیابی کمی فرسایش منطقه بهشدتهیه  GISدر محیط ( 2772و همکاران ) Bartsch وسیله به ی تجربیها مدل

عامل پوشش  شدمناطق در معرض خطر نسبی فرسایش هستند و همچنین مشخص  کدامکه  ه استداد نقشه نشان

 شته است.رین نقش را داتنهایی، بیش هبندی نقش زراعی، در تغییرات خطر فرسایش و طبقه

 همکاران و Jordanوسیله به های مختلفکاربری در مصنوعی باران شرایط تحت خاک واکنش هیدرولوژیکی بررسی

 دارا را روانابحجم  کمترین جنگلی با توجه به تاج پوشش خوب، اراضی داد نشان پژوهش( انجام شد. نتایج این 2777)

و  دریاچه ارومیهسازگان اهمیت ادامه حیات بومدیده شد.  مرتعی هایدامنه در نیز رواناب مقدار ترین بیش بوده و

های تأمین کننده آب آن، ضرورت انجام تحقیقات در تأثیرپذیری نزدیک آن از وضعیت کاربری و فرسایش در حوضه

وب دهد. با توجه به اهمیت و تأثیر چگونگی مدیریت کاربری اراضی بر فرسایش و میزان رساین خصوص را نشان می

 مورد بررسی قرار گرفت. سازیشبیهسازگان حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، این موضوع از طریق تولیدی و تأثیر آن بر بوم

                                                            
1 Geographical Information Systems 
2 Remote Sensing 

http://www.ensani.ir/fa/41944/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/50969/profile.aspx
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 هامواد و روش

های وسیله بخش شمالی کوهحوزه آبخیز دریاچه ارومیه در شمال غرب کشور قرار گرفته، به: پژوهشمنطقه مورد 

های شمالی، غربی و جنوبی کوه سهند احاطه شده است. این حوضه ن و نیز دامنههای جنوبی کوه سبالزاگرس و دامنه

از سمت شمال به حوزه آبخیز رودخانه ارس، از سمت مشرق و جنوب به حوزه آبخیز رودخانه قزل اوزن و از سمت 

کیلومتر مربع،  2/01314شود. حوزه آبخیز دریاچه ارومیه با مساحت غرب به مرز کشورهای ترکیه و عراق محدود می

عرض شمالی واقع شده است.  37، 3′تا  30، 47′طول شرقی و  41، 00′تا  44، 12′بین مختصات جغرافیایی 

 32دهد. در حوضه دریاچه ارومیه تعداد های آن را نشان میموقعیت دریاچه ارومیه در کشور و زیرحوضه 1شکل 

چای را رود و آجیترین رودخانه(، سیمینهرود )بزرگمهم آن زرینه هایرودخانه بزرگ و کوچک وجود دارد. از رودخانه

های واقع در این حوضه به سمت دریاچه ارومیه جریان دارند. این حوضه کوهستانی و دشتی توان نام برد. رودخانهمی

 شود.دهد و تنوع کاربری در این حوضه مشاهده می های دشتی تشکیل می درصد آن را عرصه 30بوده، حدود 

 

 
 های آنموقعیت حوزه آبخیز دریاچه ارومیه در کشور و زیرحوضه -1شکل 

 

عنوان ابزاری برای این مدل به ،EPMهای مورد نیاز مدل با توجه به وسعت منطقه و امکان تأمین داده: پژوهشروش 

، مدل تجربی است EPMدل سازی اثر تغییرات مدیریت کاربری بر میزان فرسایش حوضه استفاده شد. م برآورد و شبیه

گیرد و با استفاده از شش ویژگی از که در برخی مناطق کشور برای مطالعات آبخیزداری مورد استفاده قرار می

مشخصات منطقه شامل وضعیت فرسایش، وضعیت سنگ و خاک، کاربری، شیب، بارندگی و دما، میزان فرسایش را 

در این  .شده استحات آن به اختصار همراه با روابط آن نشان داده شکل کلی مدل و توضی در ادامه .کندبرآورد می

 د.( مقدار آن محاسبه ش1ساس رابطه )های الزم برای تعیین ضریب فرسایش تهیه و برا مدل ابتدا الیه

 0.5. Z Y Xa I            (1)  

آن در مدل و استفاده از نقشه شیب تهیه شده از مدل رقومی  ( براساس رابطهIبرای تهیه نقشه عامل شیب )

SRTM( حاصل از ماهواره راداری DEM) 1ارتفاع
وسیله پژوهشکده حفاظت اقدام شد. الیه کاربری اراضی تهیه شده به 2

ETMای ( براساس تفسیر تصاویر ماهواره1371خاک و آبخیزداری )
قرار  عنوان مبنا مورد توجهمنطقه به 2772سال  +

فرسایش ها به ( تهیه شد. نقشه حساسیت خاک و سنگXaگرفت و با امتیازدهی آن نقشه ضریب استفاده از زمین )

(Yاز ) های غیرمتراکم آماده شد. برای تهیه  ضریب حساسیت سازندهای موجود در نقشه حساسیت سازندها و نهشته

شناسی و کاربری  های واحدهای اراضی، حساسیت زمین( ابتدا با استفاده از الیهای ) ضریب فرسایش مشاهده نقشه

                                                            
1 Digital Elevation Model  
2 Shuttle Radar Topography Mission 
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ای مذکور تصحیح شد. طی بازدید صورت رقومی تهیه و براساس تصاویر ماهوارهاراضی واحدهای کاری مشابه به

(، خصوصیاتی از دسترسیمگن )با توجه به موقعیت، مساحت و امکان درصد تکرارهای واحدهای ه 27صحرایی از 

با استفاده از  همگن تعمیم داده شد. هایواحدجمله نوع کاربری، اشکال فرسایش و ضریب مربوطه ثبت و به سایر 

ها به فرسایش و نقشه ضریب فرسایش و رابطه های شیب، ضریب استفاده از زمین، حساسیت خاک و سنگ نقشه

)ود در مدل، نقشه ضریب فرسایش موج Z Wsp)منظور برآورد فرسایش ویژه تهیه شد. به ( ( بر T، ابتدا ضریب دما )(

( Hکه در آن ) شد( محاسبه 3حسب رابطه )( تعیین و سپس بر t( از متوسط درجه حرارت ساالنه )2حسب رابطه )

 میانگین ساالنه بارندگی است.
( /10 0.1)T t            (2)  

 1.5. . .Wsp T H Л Z          (3)  

3(، نقشه فرسایش ویژه بر حسب 2سپس با استفاده از رابطه ) 2 1m km yr   ،میانگین شدت فرسایش ویژه در تهیه

ها براساس شدت فرسایش انجام گرفت. مقادیر بندی زیرحوضهها و کل حوضه برآورد و اولویتها، زیرحوضهکاربری

 ،A( که در آن0بطه )راحاصل از  SDR( و با استفاده از مقادیر 4( بر حسب رابطه )Gspدهی ویژه ساالنه ) رسوب

 (.1371مساحت حوزه آبخیز به مایل مربع است، محاسبه شد )پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، 

 Gsp Wsp SDR           (4)  

   1.8768 – 0.14191*log 10LogSDR A        (0)  

آبخیز و اثر آن بر فرسایش، دو سناریوی متفاوت  سازی تغییرات کاربری ناشی از چگونگی مدیریتبرای شبیه

، مدیریت خوب بدین معنی است که از طریق پژوهشمدیریت خوب و مدیریت بد کاربری در نظر گرفته شد. در این 

اصالح کاربری، متناسب نمودن آن با استعداد اراضی و احیای مراتع، شرایط پوشش گیاهی بهبود یابد و مدیریت بد 

گونه نظارت و اقدامی برای استفاده درست از زمین و حفظ پوشش گیاهی انجام رد. در مدیریت بد، هیچمفهوم عکس دا

شود، لذا وضعیت پوشش گیاهی به سمت تخریب و تضعیف پیش خواهد رفت. شرایط مدیریتی مذکور از طریق نمی

صورت کاهشی و درصد میانگین به 07های پنج تا ایجاد تغییرات فرضی در میانگین امتیاز کاربری حوضه و با گام

سازی شد. تغییرات بدین شکل صورت گرفت که پس از تعیین میانگین امتیاز کاربری در حوضه، در هر افزایشی شبیه

با فرض ثابت بودن سایر عوامل مدل،  ،شد. سپسمیزان پنج درصد به میانگین اضافه یا از آن کم میها بهیک از گام

شد. عالوه بر شرایط فعلی،  ان فرسایش خاک برآورد و اثر این تغییرات بر میزان فرسایش محاسبهمجدداً در هر گام میز

 بار تغییر امتیاز کاربری و سپس برآورد فرسایش انجام شد. 27در مجموع 

 

 نتایج و بحث

)ضریب شدت فرسایش  Z ها با توجه دت فرسایش زیرحوضهشود، ضریب شمشاهده می 1 گونه که در جدولهمان: (

، بیشترین ضریب شدت فرسایش، 4های رتبه اساس، در زیرحوضه به عوامل تأثیرگذار در آن متفاوت هستند. براین

، 3704های  ترتیب مربوط به زیرحوضهعلت باال بودن مقادیر ضرایب استفاده از زمین و حساسیت سنگ و خاک به به

 کمترین میزان ضریب فرسایش را دارا هستند. 3701و  3712ی هااست. زیرحوضه 3710و  3711

Wsp)فرسایش ویژه  ، مربوط به 4های رتبه دهند، بیشترین میزان فرسایش ویژه در زیرحوضهنتایج نشان می: (

کنند. وب تولید میمترمکعب در کیلومترمربع در سال رس 143و  117ترتیب است که به 3704و  3710های زیرحوضه

های مذکور، عوامل شیب متوسط نیز در دو حوضه فوق باال هستند. کمترین میزان ضریب فرسایش عالوه بر ویژگی

 باشد. می 3701و  3712های مربوط به زیرحوضه
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Gsp)دهی ویژه  رسوب دهی ویژه هر یک از با در نظر گرفتن رابطه نسبت تحویل رسوب، مقدار رسوب: (

ارائه شده است. مطابق این جدول،  1محاسبه شد که در جدول منابع آب تحقیقات شرکت  4های رتبه  زیرحوضه
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بودن ضریب دهی ویژه بیشتر برخوردار است. پایینها، از رسوبنسبت به سایر زیرحوضه 3714و  3710های زیرحوضه

قرار گیرد.  3714ترتیب برخالف فرسایش ویژه، بعد از زیرحوضه  موجب شد از نظر 3704تحویل رسوب در زیرحوضه 

 4/3دست آمده و در سال حجمی نزدیک به مترمکعب در کیلومتر مربع در سال به 17دهی کل حوضه  میانگین رسوب

ترتب محیطی دیگری نیز بر آن مکند که عالوه بر پرکردن دریاچه، آثار زیستمیلیون متر مکعب رسوب وارد دریاچه می

 است.

ارائه شده است.  2ها در جدول های عمده و مساحت آنفهرست کاربری های مختلف:وضعیت فرسایش در کاربری

 37/17ترتیب مربوط به اراضی مخلوط دیم، آیش و مرتع متوسط با های با بیشترین مساحت در این حوضه بهکاربری

های مخلوط همراه درصد است. کاربری دیم با کاربری 01/7ا ها بدرصد و آب و دریاچه 11/11درصد، مراتع متوسط با 

تواند نقش ها میاند که مدیریت صحیح آنخود اختصاص دادهدرصد سطح حوضه را به 30خود در مجموع بیش از 

سزایی در کاهش فرسایش حوضه داشته باشد. براساس نقشه کاربری حوضه و نقشه فرسایش ویژه، میانگین وزنی  به

شدت فرسایش در کاربری مرتع  بیشتریناست. ارائه شده  2ویژه در هر کاربری تعیین شد که در جدول فرسایش 

ها که بدیهی است، در کاربری اراضی بایر و سنگالخ آن بعد از آب و دریاچهکمترین متوسط مخلوط با دیم و آیش و 

 شود. دیده می
 

 وزه آبخیز دریاچه ارومیهها در حهای عمده و مساحت آنفهرست کاربری -2جدول 

 

نتایج حاصل از اعمال مدیریت بد و خوب در حوضه از طریق ایجاد تغییرات فرضی در تغییرات وضعیت فرسایش: 

و کامالً تحت تاثیر این عامل است. میانگین شدت صورت خطی کاربری حوضه نشان داد شدت فرسایش در حوضه به

مکعب در کیلومتر مربع در سال برآورد شده بود که در شرایط نهایی متر 404فرسایش در کل حوضه و در شرایط فعلی 

درصد  -1/14و  1/73ترتیب درصد به میانگین امتیاز الیه کاربری( به 07سناریوهای مذکور )با افزایش و کاهش به ازای 

میانگین شدت فرسایش حوضه در بهترین و بدترین وضعیت مدیریت کاربری  .کنددر فرسایش خاک تغییر ایجاد می

فرسایش و  تغییرات 2 رسد. شکلمتر مکعب در کیلومتر مربع در سال می 734و  111ترتیب به مقادیر حوضه به

 کاربری ردیف
 فرسایش ویژه 

(3 2 1m km yr ) 

 مساحت

 (2km) 

 مساحت

 (%) 

7/23 هاآب و دریاچه 1  3/4403 01/7 

7/113 اراضی بایر و سنگالخ 2  1/1347 07/2 

0/101 اراضی کشاورزی آبی 3  0/33 17/7 

4/412 بی مختلط با باغاراضی کشاورزی آ 4  7/2231 42/4 

4/141 باغ 0  3/2777 33/0 

1/041 دیم مخلوط با اراضی آیش 1  3/4421 02/7 

4/173 دیم مخلوط با اراضی آیش و مرتع خوب و باغ 1  1/2741 47/0 

3/031 دیم مخلوط با اراضی آیش و مرتع ضعیف 7  3/1710 11/3 

7/027 سطدیم مخلوط با اراضی آیش و مرتع متو 3  7/3712 37/17 

2/371 < %1های مخلوط و با مساحت سایر کاربری 17  1/3103 73/1 

1/133 خوبمرتع  11  1/3370 11/1 

7/417 مرتع خوب مخلوط با باغ 12  1/1417 13/2 

7/431 مرتع فقیر 13  2/3112 24/1 

3/073 مرتع فقیر مخلوط با دیم و آیش 14  1/1333 12/3 

0/101 مرتع متوسط 10  7/1111 11/11 

0/373 مرتع متوسط مخلوط با دیم و آیش 11  1/1171 12/2 

 177 2/01314 جمع                   
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بستگی  ثیرپذیری شدت فرسایش و ضریب همدهد. روند تاو بد را نشان می خوبمدیریت  یدر سناریو ضریب کاربری

 مشاهده نمود. 3 شکلتوان در  شده بر شرایط کاربری را میآن در کل تغییرات ایجاد 

 

 
 مدیریت بد )چپ( یسناریو)راست( و  خوبمدیریت  یدر سناریو فرسایش و ضریب کاربری تغییرات -2شکل 

 

 
 تغییرات شرایط کاربریکل  ناشی از فرسایش و ضریب کاربری تغییرات -3شکل 

 

های مخلوط در مجموع دهد کاربری دیم چه به صورت منفرد و چه به شکل کاربریگونه که نتایج نشان میهمان

تواند هدفمندی فرضیه این پژوهش را درصد سطح حوضه را به خود اختصاص داده است که به نوعی می 30بیش از 

ها را در حوضه خاصی مثل حوزه آبخیز دریاچه وه مدیریت هر کدام از آنتوضیح دهد. تنوع در کاربری، لزوم بهبود نح

 دهد.ارومیه، نشان می

علت باالبودن مقادیر ضرایب استفاده از زمین در نتایج نشان داد بیشترین ضریب شدت فرسایش، به ،چنینهم

ان فرسایش با نوع کاربری حاکم خورد. در نگاه کلی یک ارتباط منطقی بین میزچشم میوضوح بهبخشی از اراضی به

های به از کاربری "مرتع خوب"شود. مثالً میزان فرسایش در کاربری می مشاهدهاست، هر چند در برخی موارد تناقض 

توان این اشکال را به منابع خطای مختلفی بیشتر است که می "مخلوط دیم"یا  "مرتع ضعیف"ظاهر نامناسب مثل 

بندی کاربری، نداشتن آماری از میزان چرا و تعداد دام ورودی به مراتع و یا مدل برآورد قهمثل اشتباه در تفسیر و طب

 رسوب ارجاع داد.

در بخش دیگر نیز، نتایج حاصل از اعمال مدیریت بد و خوب در حوضه از طریق ایجاد تغییرات فرضی در کاربری 

با عنایت به مسائل  ،تحت تأثیر کاربری است. لذاصورت خطی و کامالً حوضه نشان داد که شدت فرسایش در حوضه به

ای که در حوضه وجود دارد، اعمال یک مدیریت کاربری مناسب و مطابق با استعداد اراضی در حوضه مذکور و عدیده
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یابی به سناریوهای ها، برای دستشده در هر کدام از آنهای انجام ها و کشتتر نوع کاربریچنین شناسایی دقیقهم

های آمده در شکلدستاالجرا است. روابط بهکاهش فرسایش و رسوب در حوضه، امری مهم و الزم راستایوب در مطل

طور بستگی خطی، مثبت و باالیی با ضریب کاربری و به دهد، شدت فرسایش دارای همنشان می 3و نتایج جدول  3و  2

فرسایش ویژه در مقابل تغییر شرایط  ییراتغتروند  ،ردیگ سویغیرمستقیم با نوع کاربری )مدیریت اراضی( دارد. از 

العمل حوضه از نظر میزان فرسایش به کاهش پوشش )مدیریت بد(، دهد میزان حساسیت و عکسکاربری نشان می

 )احیا و بهبود وضعیت پوشش( است.  تر از مقدار آن در مدیریت خوببیش

، از شودنشین میمترمکعب رسوب در دریاچه ته میلیون سه زبیش اسالیانه  ،آمده عملههای با توجه به بررسیب

 شود.هایی از دریاچه پرشده و از آب خارج میبخش ،یندهآ هایسال های اخیر، طیسالیدیگر با توجه به خشک سوی

ط محی ، از دست دادن خاک با ارزش و کاهش تولید محصوالت کشاورزی،ه آبخیززوه بر فرسایش حوعال ترتیب اینبه

 حاشیهبر اراضی کشاورزی  ،داده مورد تهدید جدی قرار بیند و حیات گیاهان و آبزیان رازیست دریاچه نیز آسیب می

ن، استفاده از آ های چندمنظوره ازثیر مخربی خواهد داشت. با توجه به اهمیت دریاچه و استفادهأدریاچه نیز ت

گذاری در کاهش ضریب رسوب ،چنینحوضه و همدست باالهایی که موجب کاهش میزان فرسایش در اراضی  شیوه

 .الزامی است ،دریاچه شود
 

 ها تغییرات شدت تولید رسوب ساالنه حوضه در هر یک از وضعیت -3جدول 

 وضعیت ردیف
 ات میانگین امتیاز کاربریییرغت

 ()% 

 میانگین امتیاز

 کاربری 

 فرسایش ویژه

  ( 3 2 1m km yr  ) 

 ایش ویژه فرس ییراتغت

()% 

1 

ی
اه

گی
ش 

وش
د پ

بو
به

 

(
یو

نار
س

 ی
ت 

ری
دی

م
ب

خو
)

 

 

07- 207/7 11114/14- 

2 40- 210/7 17021/03- 

3 47- 377/7 21102/03- 

4 30- 320/7 23703/41- 

0 37- 307/7 21143/41- 

1 20- 310/7 23070/30- 

1 27- 477/7 32044/27- 

7 10- 420/7 30113/21- 

3 17- 407/7 37712/14- 

17 0- 410/7 42141/1- 

 ./..404 077/7 7 وضعیت فعلی 11

12 

ی
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ش 
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تخ

 

(
یو

نار
س
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ت 

ری
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م
ب

د(
 

0 020/7 47303/1 

13 17 007/7 02431/10 

14 10 010/7 01733/23 

10 27 177/7 03141/31 

11 20 120/7 13011/33 

11 37 107/7 11322/47 

17 30 110/7 11271/01 

13 47 177/7 10210/10 

27 40 120/7 13311/14 

21 07 107/7 73411/73 

 

 تشکر و قدردانی

وسیله از پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذریایجان غربی بدین

 شود.های علمی قدردانی میو مشاوره تامین منابع مالی، امکانات عملیات صحراییدلیل به
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Abstract 

Due to vegetation cover importance in protecting soil and its important role in 

controlling erosion, this study was conducted to determine the effect of land use 

management on the Orumiyeh lake watershed erosion rate, using GIS and RS 

technologies and EPM model. Using ETM
+
 2002 satellite imagery, field work and 

existing map, required layer of model prepared and soil erosion was estimated in the 

current situation. Management scenarios, with good and bad actions through changes 

hypothetically in land use rank (decreased and increased in steps of five to 50 percent), 

the rate of soil erosion and changes in estimates were calculated. Results showed that 

maximum of erosion rates is belong to 3015 and 3054 sub-watershed with values of 768 

and 749, minimum is belong to 3072 and 3056 sub-watershed with values of and 287 

respectively and the mean for the watershed 485.9 3 2m km . Trend of erosion rate 

change due to land use change was linearly and positive, meanwhile ultimate condition 

with 50% addition or reduction to land use rank, respectively caused 83.7 and -64.6 

percent change in soil erosion. 
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