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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
در حفظ پوشش ،این پژوهش با استفاده از مدل  EPMو به کمک فنآوریهای سنجش از دور و سامانههای اطالعات
جغرافیایی بهمنظور تعیین اثر مدیریت کاربری اراضی بر میزان فرسایش حوزه آبخیز دریاچه ارومیه انجام شد .با
استفاده از تصاویر ماهوارهای  ETM+سال  ،2772عملیات صحرایی و نقشههای موجود ،الیههای مورد نیاز مدل تهیه و
میزان فرسایش خاک در شرایط فعلی برآورد شد .با اعمال سناریوهای مدیریتی خوب و بد کاربری منطقه از طریق
ایجاد تغییرات فرضی در کاربری (کاهش و افزایش امتیاز پوشش گیاهی در گامهای پنج تا  07درصد) ،مجدداً میزان
فرسایش خاک برآورد و اثر تغییرات محاسبه شد .نتایج نشان داد بیشترین میزان فرسایش ویژه بهترتیب مربوط به
زیرحوضههای  3710و  3704با مقادیر  117و  143مترمکعب در کیلومتر مربع در سال است که از نظر انجام اقدامات
حفاظتی در اولویت هستند .کمترین مقادیر در زیرحوضههای  3712و  3701با شدت 10و  271مترمکعب در کیلومتر
مربع در سال بوده که این مقدار برای کل حوضه  404مترمکعب در کیلومتر مربع در سال است .روند تغییر شدت
فرسایش در اثر تغییر کاربری بهصورت خطی و مثبت بوده ،با افزایش و کاهش به ازای  07درصد به میانگین امتیاز الیه
کاربری ،بهترتیب  73/1و  -14/1درصد در فرسایش خاک تغییر ایجاد میکند.
واژههای کلیدی :اولویت حفاظت ،تغییر کاربری ،رسوب ،سناریو ،مدل

EPM

مقدمه
فرسایش خاک از جمله مسایل مهم بسیاری از کشورهای جهان ،بهویژه کشورهای در حال توسعه بهشمار میآید.
نقش فرسایش و تولید رسوب در کاهش حاصلخیزی و هدررفت خاک ،پر شدن مخازن سدها ،گرفتگی و انسداد مجاری
آبیاری ،آبراههها و رودخانهها ،گلآلود کردن آب رودخانهها و کاهش کیفیت آب و آلودگی آبهای مناطق پاییندست
از دیرباز شناسایی و مورد توجه متخصصین و کارشناسان علوم زمین بوده است .برای جلوگیری و یا کاهش اثرات
یادشده ،نیاز به برنامهریزی و اجرای اقدامات حفاظت خاک و کنترل رسوب در چارچوب طرحهای آبخیزداری است .ولی
الزمه برنامهریزی و اتخاذ تصمیم در این باره ،آگاهی از میزان فرسایش و تولید رسوب در یک حوزه آبخیز ،شناسایی
مناطق بحرانی و اولویتبندی آنها برای اجرای برنامهها و اقدامات آبخیزداری و بهمنظور کاهش فرسایش و مهار تولید
و حمل رسوب است .از آنجایی که مدلهای برآورد فرسایش و رسوب بهعنوان ابزاری در راستای شناخت اولویتهای
فرسایشی حوزه آبخیز هستند ،بیشترین کاربرد را در مطالعات و پژوهشهای آبخیزداری دارند .لذا ،تعیین تغییرات
 1نویسنده مسئولbayat52@gmail.com :
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وضعیت فرسایش و رسوب در حوضه میتواند کمک موثری در اولویتبندی مناطق و برنامهریزیهای حفاظتی داشته
باشد .برایناساس ،ارائه دورنمایی از نتایج میتواند در جهتدهی عملیات آبخیزداری و مدیریت حوضه ،موثر واقع شده و
منجر به کاهش فرسایش و رسوب و آثار تخریبی مترتب از آن باشد.
محققینی مثل باقرزاده کریمی ( ، )1312پاکپرور سال( ،)1310بیات ( ،)1371ساعدی ( ،)1313رنگزن (،)1374
 Globevnic ،)1370( Bazzoffiو همکاران ( )2773و  Emmanouloudisو همکاران ( )2773برای تعیین مقدار
1

فرسایش خاک ،مدل  EPMرا با فنآوریهای نوین سامانه اطالعات جغرافیایی (  )GISو سنجش از دور ( )RS2استفاده
نمودهاند (بیات و همکاران .)1331 ،محمودآبادی ( )1372با استفاده از دستگاه بارانساز اقدام به بررسی تأثیر پوشش
سنگ و سنگریزه در مناطق با پوشش گیاهی ضعیف نمود و به این نتیجه رسید که وجود سنگریزه در سطح خاک از
یک سو بهعنوان عامل حفاظتی و از سوی دیگر بهعنوان عامل مؤثر در تراوایی خاک ،باعث افزایش تراوایی و کاهش
رواناب و در نهایت کاهش فرسایش و رسوب میشود.
در پژوهش دیگری ،جوکارسرهنگی و غالمی ( )1371با ایجاد تغییر فرضی در کاربری اراضی در محیط  ،GISامتیاز
عامل کاربری حوضه زارمرود را سه بار در مدل تغییر داده ،تأثیر تغییر کاربری اراضی را در میزان فرسایش و رسوب
بررسی نمودند .نتایج نشان داد تنها با تغییر کاربری اراضی مزارع و باغها (مکانهای با امکان تغییر کاربری و نوع
کشت) میتوان شدت فرسایش را بهطور قابل مالحظهای کاهش داد .آزموده و همکاران ( )1373در پژوهشی بهمنظور
بررسی رواناب و فرسایش خاک در خاکهای تحت پوشش اراضی جنگلی و مقایسه آن با اراضی زراعی و باغی که منتج
از تغییر کاربری جنگل بوده ،نسبت به شناسایی عوامل مؤثر در رواناب و فرسایش خاک در محدوده شهرستان ساری
اقدام نموده و در هر یک از کاربریها ،میزان رواناب و فرسایش خاک ناشی از شبیهسازی باران را اندازهگیری کردند.
نتایج حاصله نشان داد بیشترین و کمترین میزان رواناب بهترتیب در کاربری جنگل و باغ ایجاد شده است .همچنین،
مقدار فرسایش خاک در اراضی زراعی و باغی بهترتیب  1/11و  1/31برابر کاربری جنگل اندازهگیری شد.
بهمنظور تعیین نقش پوشش گیاهی در کنترل رسوب حوزه آبخیز طالقان ،میزان پوشش اندازهگیری شده در
واحدهای پوشش گیاهی با مقادیر پنج درصدی ،بهصورت بدبینانه تا  20درصد کاهش و در حالت خوشبینانه تا 20
درصد افزایش توسط بیات و همکاران ( )1337به انجام رسید .سپس ،مدل  MPSIACبرای  17وضعیت مختلف از نظر
پوشش گیاهی ،اجرا و مقدار تولید رسوب ساالنه حوضه در هر مرحله محاسبه شد .نتایج پژوهش نشان داد با تغییر
درصد پوشش گیاهی و متعاقب آن درصد اراضی لخت ،میزان رسوب بهمقدار قابل توجهی تغییر میکند .بهطوریکه با
افزایش و کاهش پوشش گیاهی بهمیزان  20درصد در منطقه پژوهش ،مقدار تولید رسوب بهترتیب تا  23/1درصد
کاهش و تا  21/7درصد افزایش داشت.
در پژوهشهای دیگری نیز از روش تعریف سناریوهای مختلف برای عوامل تأثیرگذار بر یک پدیده مانند رواناب،
فرسایش و یا تولید رسوب استفاده شده است .بهطور مثال ،نقشه خطر فرسایش در ایالت یوتای امریکا با استفاده از
مدلهای تجربی بهوسیله  Bartschو همکاران ( )2772در محیط  GISتهیه شد .ارزیابی کمی فرسایش منطقه بهصورت
نقشه نشانداده است که کدام مناطق در معرض خطر نسبی فرسایش هستند و همچنین مشخص شد عامل پوشش
زراعی ،در تغییرات خطر فرسایش و طبقهبندی نقشه نهایی ،بیشترین نقش را داشته است.
بررسی واکنش هیدرولوژیکی خاک تحت شرایط باران مصنوعی در کاربریهای مختلف بهوسیله  Jordanو همکاران
( )2777انجام شد .نتایج این پژوهش نشان داد اراضی جنگلی با توجه به تاج پوشش خوب ،کمترین حجم رواناب را دارا
بوده و بیشترین مقدار رواناب نیز در دامنههای مرتعی دیده شد .اهمیت ادامه حیات بومسازگان دریاچه ارومیه و
تأثیرپذیری نزدیک آن از وضعیت کاربری و فرسایش در حوضههای تأمین کننده آب آن ،ضرورت انجام تحقیقات در
این خصوص را نشان میدهد .با توجه به اهمیت و تأثیر چگونگی مدیریت کاربری اراضی بر فرسایش و میزان رسوب
تولیدی و تأثیر آن بر بومسازگان حوزه آبخیز دریاچه ارومیه ،این موضوع از طریق شبیهسازی مورد بررسی قرار گرفت.
Geographical Information Systems
Remote Sensing
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مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :حوزه آبخیز دریاچه ارومیه در شمال غرب کشور قرار گرفته ،بهوسیله بخش شمالی کوههای
زاگرس و دامنههای جنوبی کوه سبالن و نیز دامنههای شمالی ،غربی و جنوبی کوه سهند احاطه شده است .این حوضه
از سمت شمال به حوزه آبخیز رودخانه ارس ،از سمت مشرق و جنوب به حوزه آبخیز رودخانه قزل اوزن و از سمت
غرب به مرز کشورهای ترکیه و عراق محدود میشود .حوزه آبخیز دریاچه ارومیه با مساحت  01314/2کیلومتر مربع،
بین مختصات جغرافیایی  44 ،12′تا  41 ،00′طول شرقی و  30 ،47′تا  37 ،3′عرض شمالی واقع شده است.
شکل  1موقعیت دریاچه ارومیه در کشور و زیرحوضههای آن را نشان میدهد .در حوضه دریاچه ارومیه تعداد 32
رودخانه بزرگ و کوچک وجود دارد .از رودخانههای مهم آن زرینهرود (بزرگترین رودخانه) ،سیمینهرود و آجیچای را
میتوان نام برد .رودخانههای واقع در این حوضه به سمت دریاچه ارومیه جریان دارند .این حوضه کوهستانی و دشتی
بوده ،حدود  30درصد آن را عرصههای دشتی تشکیل میدهد و تنوع کاربری در این حوضه مشاهده میشود.

شکل  -1موقعیت حوزه آبخیز دریاچه ارومیه در کشور و زیرحوضههای آن

روش پژوهش :با توجه به وسعت منطقه و امکان تأمین دادههای مورد نیاز مدل  ،EPMاین مدل بهعنوان ابزاری برای
برآورد و شبیهسازی اثر تغییرات مدیریت کاربری بر میزان فرسایش حوضه استفاده شد .مدل  ،EPMمدل تجربی است
که در برخی مناطق کشور برای مطالعات آبخیزداری مورد استفاده قرار میگیرد و با استفاده از شش ویژگی از
مشخصات منطقه شامل وضعیت فرسایش ،وضعیت سنگ و خاک ،کاربری ،شیب ،بارندگی و دما ،میزان فرسایش را
برآورد میکند .در ادامه شکل کلی مدل و توضیحات آن به اختصار همراه با روابط آن نشان داده شده است .در این
مدل ابتدا الیههای الزم برای تعیین ضریب فرسایش تهیه و براساس رابطه ( )1مقدار آن محاسبه شد.



()1



Z  Y . X a   I 0.5

برای تهیه نقشه عامل شیب (  ) Iبراساس رابطه آن در مدل و استفاده از نقشه شیب تهیه شده از مدل رقومی
ارتفاع )DEM( 1حاصل از ماهواره راداری  SRTM2اقدام شد .الیه کاربری اراضی تهیه شده بهوسیله پژوهشکده حفاظت
خاک و آبخیزداری ( )1371براساس تفسیر تصاویر ماهوارهای  ETM+سال  2772منطقه بهعنوان مبنا مورد توجه قرار
گرفت و با امتیازدهی آن نقشه ضریب استفاده از زمین (  ) X aتهیه شد .نقشه حساسیت خاک و سنگها به فرسایش
(  )Yاز ضریب حساسیت سازندهای موجود در نقشه حساسیت سازندها و نهشتههای غیرمتراکم آماده شد .برای تهیه
نقشه ضریب فرسایش مشاهدهای (  ) ابتدا با استفاده از الیههای واحدهای اراضی ،حساسیت زمینشناسی و کاربری
Digital Elevation Model
Shuttle Radar Topography Mission
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اراضی واحدهای کاری مشابه بهصورت رقومی تهیه و براساس تصاویر ماهوارهای مذکور تصحیح شد .طی بازدید
صحرایی از  27درصد تکرارهای واحدهای همگن (با توجه به موقعیت ،مساحت و امکان دسترسی) ،خصوصیاتی از
جمله نوع کاربری ،اشکال فرسایش و ضریب مربوطه ثبت و به سایر واحدهای همگن تعمیم داده شد .با استفاده از
نقشههای شیب ،ضریب استفاده از زمین ،حساسیت خاک و سنگها به فرسایش و نقشه ضریب فرسایش و رابطه
موجود در مدل ،نقشه ضریب فرسایش )  ( Zتهیه شد .بهمنظور برآورد فرسایش ویژه )  ،(W spابتدا ضریب دما (  )Tبر
حسب رابطه ( )2از متوسط درجه حرارت ساالنه (  ) tتعیین و سپس بر حسب رابطه ( )3محاسبه شد که در آن ( ) H
میانگین ساالنه بارندگی است.
()2
)T  (t /10  0.1
Wsp  T .H .Л .Z 1.5
()3
3
2
1
سپس با استفاده از رابطه ( ،)2نقشه فرسایش ویژه بر حسب  m km yrتهیه ،میانگین شدت فرسایش ویژه در
کاربریها ،زیرحوضهها و کل حوضه برآورد و اولویتبندی زیرحوضهها براساس شدت فرسایش انجام گرفت .مقادیر
رسوبدهی ویژه ساالنه (  ) Gspبر حسب رابطه ( )4و با استفاده از مقادیر  SDRحاصل از رابطه ( )0که در آن ، A
مساحت حوزه آبخیز به مایل مربع است ،محاسبه شد (پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری.)1371 ،
Gsp Wsp  SDR
()4
LogSDR  1.8768 – 0.14191*log 10A 
()0
برای شبیهسازی تغییرات کاربری ناشی از چگونگی مدیریت آبخیز و اثر آن بر فرسایش ،دو سناریوی متفاوت
مدیریت خوب و مدیریت بد کاربری در نظر گرفته شد .در این پژوهش ،مدیریت خوب بدین معنی است که از طریق
اصالح کاربری ،متناسب نمودن آن با استعداد اراضی و احیای مراتع ،شرایط پوشش گیاهی بهبود یابد و مدیریت بد
مفهوم عکس دارد .در مدیریت بد ،هیچ گونه نظارت و اقدامی برای استفاده درست از زمین و حفظ پوشش گیاهی انجام
نمیشود ،لذا وضعیت پوشش گیاهی به سمت تخریب و تضعیف پیش خواهد رفت .شرایط مدیریتی مذکور از طریق
ایجاد تغییرات فرضی در میانگین امتیاز کاربری حوضه و با گامهای پنج تا  07درصد میانگین بهصورت کاهشی و
افزایشی شبیهسازی شد .تغییرات بدین شکل صورت گرفت که پس از تعیین میانگین امتیاز کاربری در حوضه ،در هر
یک از گامها بهمیزان پنج درصد به میانگین اضافه یا از آن کم میشد .سپس ،با فرض ثابت بودن سایر عوامل مدل،
مجدداً در هر گام میزان فرسایش خاک برآورد و اثر این تغییرات بر میزان فرسایش محاسبه شد .عالوه بر شرایط فعلی،
در مجموع  27بار تغییر امتیاز کاربری و سپس برآورد فرسایش انجام شد.
نتایج و بحث
ضریب شدت فرسایش )  :( Zهمانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،ضریب شدت فرسایش زیرحوضهها با توجه
به عوامل تأثیرگذار در آن متفاوت هستند .برایناساس ،در زیرحوضههای رتبه  ،4بیشترین ضریب شدت فرسایش،
بهعلت باال بودن مقادیر ضرایب استفاده از زمین و حساسیت سنگ و خاک بهترتیب مربوط به زیرحوضههای ،3704
 3711و  3710است .زیرحوضههای  3712و  3701کمترین میزان ضریب فرسایش را دارا هستند.
فرسایش ویژه )  :(W spنتایج نشان میدهند ،بیشترین میزان فرسایش ویژه در زیرحوضههای رتبه  ،4مربوط به
زیرحوضههای  3710و  3704است که بهترتیب  117و  143مترمکعب در کیلومترمربع در سال رسوب تولید میکنند.
عالوه بر ویژگیهای مذکور ،عوامل شیب متوسط نیز در دو حوضه فوق باال هستند .کمترین میزان ضریب فرسایش
مربوط به زیرحوضههای  3712و  3701میباشد.
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جدول  -1مقادیرعوامل مدل و فرسایش و رسوب در زیرحوضههای رتبه  4حوزه آبخیز دریاچه ارومیه

رسوبدهی ویژه )  :( Gspبا در نظر گرفتن رابطه نسبت تحویل رسوب ،مقدار رسوبدهی ویژه هر یک از
زیرحوضههای رتبه  4شرکت تحقیقات منابع آب محاسبه شد که در جدول  1ارائه شده است .مطابق این جدول،
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زیرحوضههای  3710و  3714نسبت به سایر زیرحوضهها ،از رسوبدهی ویژه بیشتر برخوردار است .پایینبودن ضریب
تحویل رسوب در زیرحوضه  3704موجب شد از نظر ترتیب برخالف فرسایش ویژه ،بعد از زیرحوضه  3714قرار گیرد.
میانگین رسوبدهی کل حوضه  17مترمکعب در کیلومتر مربع در سال بهدست آمده و در سال حجمی نزدیک به 3/4
میلیون متر مکعب رسوب وارد دریاچه میکند که عالوه بر پرکردن دریاچه ،آثار زیستمحیطی دیگری نیز بر آن مترتب
است.
وضعیت فرسایش در کاربریهای مختلف :فهرست کاربریهای عمده و مساحت آنها در جدول  2ارائه شده است.
کاربریهای با بیشترین مساحت در این حوضه بهترتیب مربوط به اراضی مخلوط دیم ،آیش و مرتع متوسط با 17/37
درصد ،مراتع متوسط با  11/11درصد و آب و دریاچهها با  7/01درصد است .کاربری دیم با کاربریهای مخلوط همراه
خود در مجموع بیش از  30درصد سطح حوضه را بهخود اختصاص دادهاند که مدیریت صحیح آنها میتواند نقش
به سزایی در کاهش فرسایش حوضه داشته باشد .براساس نقشه کاربری حوضه و نقشه فرسایش ویژه ،میانگین وزنی
فرسایش ویژه در هر کاربری تعیین شد که در جدول  2ارائه شده است .بیشترین شدت فرسایش در کاربری مرتع
متوسط مخلوط با دیم و آیش و کمترین آن بعد از آب و دریاچهها که بدیهی است ،در کاربری اراضی بایر و سنگالخ
دیده میشود.
جدول  -2فهرست کاربریهای عمده و مساحت آنها در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه
ردیف
1
2
3
4
0
1
1
7
3
17
11
12
13
14
10
11

کاربری

فرسایش ویژه

مساحت

( ) m 3 km 2 yr 1

( ) km

مساحت
()%

23/7
113/7
101/0
412/4
141/4
041/1
173/4
031/3
027/7
371/2
133/1
417/7
431/7
073/3
101/0
373/0

4403/3
1347/1
33/0
2231/7
2777/3
4421/3
2741/1
1710/3
3712/7
3103/1
3370/1
1417/1
3112/2
1333/1
1111/7
1171/1

7/01
2/07
7/17
4/42
0/33
7/02
0/47
3/11
17/37
1/73
1/11
2/13
1/24
3/12
11/11
2/12

01314/2

177

آب و دریاچهها
اراضی بایر و سنگالخ
اراضی کشاورزی آبی
اراضی کشاورزی آبی مختلط با باغ
باغ
دیم مخلوط با اراضی آیش
دیم مخلوط با اراضی آیش و مرتع خوب و باغ
دیم مخلوط با اراضی آیش و مرتع ضعیف
دیم مخلوط با اراضی آیش و مرتع متوسط
سایر کاربریهای مخلوط و با مساحت > %1
مرتع خوب
مرتع خوب مخلوط با باغ
مرتع فقیر
مرتع فقیر مخلوط با دیم و آیش
مرتع متوسط
مرتع متوسط مخلوط با دیم و آیش
جمع

2

تغییرات وضعیت فرسایش :نتایج حاصل از اعمال مدیریت بد و خوب در حوضه از طریق ایجاد تغییرات فرضی در
کاربری حوضه نشان داد شدت فرسایش در حوضه بهصورت خطی و کامالً تحت تاثیر این عامل است .میانگین شدت
فرسایش در کل حوضه و در شرایط فعلی  404مترمکعب در کیلومتر مربع در سال برآورد شده بود که در شرایط نهایی
سناریوهای مذکور (با افزایش و کاهش به ازای  07درصد به میانگین امتیاز الیه کاربری) بهترتیب  73/1و  -14/1درصد
در فرسایش خاک تغییر ایجاد میکند .میانگین شدت فرسایش حوضه در بهترین و بدترین وضعیت مدیریت کاربری
حوضه بهترتیب به مقادیر  111و  734متر مکعب در کیلومتر مربع در سال میرسد .شکل  2تغییرات فرسایش و
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ضریب کاربری در سناریوی مدیریت خوب و بد را نشان میدهد .روند تاثیرپذیری شدت فرسایش و ضریب همبستگی
آن در کل تغییرات ایجاد شده بر شرایط کاربری را میتوان در شکل  3مشاهده نمود.

شکل  -2تغییرات فرسایش و ضریب کاربری در سناریوی مدیریت خوب (راست) و سناریوی مدیریت بد (چپ)

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

همانگونه که نتایج نشان میدهد کاربری دیم چه به صورت منفرد و چه به شکل کاربریهای مخلوط در مجموع
بیش از  30درصد سطح حوضه را به خود اختصاص داده است که به نوعی میتواند هدفمندی فرضیه این پژوهش را
توضیح دهد .تنوع در کاربری ،لزوم بهبود نحوه مدیریت هر کدام از آنها را در حوضه خاصی مثل حوزه آبخیز دریاچه
ارومیه ،نشان میدهد.
همچنین ،نتایج نشان داد بیشترین ضریب شدت فرسایش ،بهعلت باالبودن مقادیر ضرایب استفاده از زمین در
بخشی از اراضی بهوضوح بهچشم میخورد .در نگاه کلی یک ارتباط منطقی بین میزان فرسایش با نوع کاربری حاکم
است ،هر چند در برخی موارد تناقض مشاهده میشود .مثالً میزان فرسایش در کاربری "مرتع خوب" از کاربریهای به
ظاهر نامناسب مثل "مرتع ضعیف" یا "مخلوط دیم" بیشتر است که میتوان این اشکال را به منابع خطای مختلفی
مثل اشتباه در تفسیر و طبقهبندی کاربری ،نداشتن آماری از میزان چرا و تعداد دام ورودی به مراتع و یا مدل برآورد
رسوب ارجاع داد.
در بخش دیگر نیز ،نتایج حاصل از اعمال مدیریت بد و خوب در حوضه از طریق ایجاد تغییرات فرضی در کاربری
حوضه نشان داد که شدت فرسایش در حوضه بهصورت خطی و کامالً تحت تأثیر کاربری است .لذا ،با عنایت به مسائل
عدیدهای که در حوضه وجود دارد ،اعمال یک مدیریت کاربری مناسب و مطابق با استعداد اراضی در حوضه مذکور و

121

جلد  ،4شماره 1331 ،3

نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز
همچنین شناسایی دقیقتر نوع کاربریها و کشتهای انجام شده در هر کدام از آنها ،برای دستیابی به سناریوهای
مطلوب در راستای کاهش فرسایش و رسوب در حوضه ،امری مهم و الزماالجرا است .روابط بهدستآمده در شکلهای
 2و  3و نتایج جدول  3نشان میدهد ،شدت فرسایش دارای همبستگی خطی ،مثبت و باالیی با ضریب کاربری و بهطور
غیرمستقیم با نوع کاربری (مدیریت اراضی) دارد .از سوی دیگر ،روند تغییرات فرسایش ویژه در مقابل تغییر شرایط
کاربری نشان میدهد میزان حساسیت و عکسالعمل حوضه از نظر میزان فرسایش به کاهش پوشش (مدیریت بد)،
بیشتر از مقدار آن در مدیریت خوب (احیا و بهبود وضعیت پوشش) است.
با توجه به بررسیهای بهعمل آمده ،سالیانه بیش از سه میلیون مترمکعب رسوب در دریاچه تهنشین میشود ،از
سوی دیگر با توجه به خشکسالیهای اخیر ،طی سالهای آینده ،بخشهایی از دریاچه پرشده و از آب خارج میشود.
بهاین ترتیب عالوه بر فرسایش حوزه آبخیز ،از دست دادن خاک با ارزش و کاهش تولید محصوالت کشاورزی ،محیط
زیست دریاچه نیز آسیب میبیند و حیات گیاهان و آبزیان را مورد تهدید جدی قرار داده ،بر اراضی کشاورزی حاشیه
دریاچه نیز تأثیر مخربی خواهد داشت .با توجه به اهمیت دریاچه و استفادههای چندمنظوره از آن ،استفاده از
شیوههایی که موجب کاهش میزان فرسایش در اراضی باالدست حوضه و همچنین ،کاهش ضریب رسوبگذاری در
دریاچه شود ،الزامی است.
جدول  -3تغییرات شدت تولید رسوب ساالنه حوضه در هر یک از وضعیتها
تغییرات میانگین امتیاز کاربری

میانگین امتیاز

فرسایش ویژه

تغییرات فرسایش ویژه

()%

کاربری

) ( m 3 km 2 yr 1

()%

-07
-40
-47
-30
-37
-20
-27
-10
-17
-0

7/207
7/210
7/377
7/320
7/307
7/310
7/477
7/420
7/407
7/410

111
170
211
237
211
230
320
301
377
421

-14/14
-03/21
-03/02
-41/03
-41/43
-30/70
-27/44
-21/13
-14/12
-1/41

 11وضعیت فعلی

7

7/077

404

./..

12
13
14
10
11
11
17
13
27
21

0
17
10
27
20
37
30
47
40
07

7/020
7/007
7/010
7/177
7/120
7/107
7/110
7/177
7/120
7/107

473
024
017
031
130
113
112
102
133
734

1/03
10/31
23/33
31/41
33/11
47/22
01/71
10/10
14/11
73/11

ردیف وضعیت

(سناریوی مدیریت خوب)

بهبود پوشش گیاهی

1
2
3
4
0
1
1
7
3
17

(سناریوی مدیریت بد)

تخریب پوشش گیاهی

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذریایجان غربی
بهدلیل تامین منابع مالی ،امکانات عملیات صحرایی و مشاورههای علمی قدردانی میشود.
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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 m3km2 . 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.
Key words: Conservation priority, EPM model, Land use change, Scenario, Sediment
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