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چكیده

 پتانسای   ةنقشا  ةحهیا ، هاد  از حققیاق   .نقش مؤثری در امر حفاظت از خاا  دارد   ،بندی مناطق آگاهی از میزان فرسایش و پهنه

میازان هادررفت خاا  از حقفیاق      .استسو  قرهآبخیز  ضةحو در خا  جهانی هدررفت شده دنظریحجد معادله براساس هدررفت خا 
 داد نشان پذیری خا ، طول و درجة شیب، پوشش گیاهی و عمقیات حفاظتی حاص  شد. نتایج فرسایندگی باران، فرسایشی فاکتورها

در فرساایش   حوضاه درصاد از وساعت    9/05 همچناین  است. سال متغیر در هكتار در حن 056 از بیش حا صفر از فرسایش مقادیر که
دلیا  کااهش حاراکو پوشاش گیااهی و       نواحی شمالی باه  براساس نتایج، در .یردگ درصد( قرار می 8/50درصد( حا زیاد ) 1/9متوسط )

عقت حراکو پوشش گیاهی متوسط و طول و درجة   رغو کاهش فاکتور طول و درجة شیب و نواحی جنوبی به  کاربری کشاورزی آبی به
دلی  پوشاش جنلقای پرحاراکو کمتارین میازان       شیب زیاد، میزان فرسایش افزایش پیدا کرده است. همچنین نواحی میانی حوضه به

 باا  پوشاش گیااهی   فاکتور نشان داد اند. همچنین نتایج درجه داشته 06حا  16است، اگرچه این مناطق شیب  داشتهفرسایش خا  را 

اهادا    یساز دهایدر پ حواند یم است. نتایج این پژوهش داشته هدررفت خا  برآورد پتانسی  در را حأثیر بیشترین (09/6حبیین ) ضریب
 حوضه آبخیز مؤثر باشد. در یحفاظت اقدامات خا  و تیریمد

واژهكلید

 .RUSLEخا ، فاکتور فرسایندگی باران،  بندی فرسایش پتانسی  هدررفت خا ، پهنه

 

 . سرآغاز1

منااع  بیعیاه  ار     نیتر مهمآب و خاک از در عصر حاضر 

ماییری  حوضا     ةنا عدرزمکشور و از پارامتر اا  اااااه   

 ،در صورت نادییه گارتتن ایان عرصا     شونی. محسوب مه

وجاود خوا ای    ا  عرا  عشار اماروز  عا     همشکالت عییی

 ترااای  ة مسال   ،آورد. یکه از مسائل مطرح در این زمعن 

تواناای  کاا  مااه حوضاا  اااا در راااوب تولعاای و  خاااک

زیسااته،  ل  عرانگعاا   در مسااائل محااع  مشااکالت  ااا

حاصاا زع   و کااا   اقتصاااد  و اجتعاااعه  ع ااو   

،  اا  ، شور شی  تایریيه خااک   ا  زراعه ور  زمعن عهره

 اا  شاعرین    و تأثعر عار اکولاو   آب    ا راوب در آعرا  

اای ا،  ایر    آعگعار   ظرتعا  ععر مفعای و  ، کا   منطق 

 ,.Efthimiou et al  ) دوجاود آور  ... را عا   رتا  خااک و  

2014; Tamene et al., 2017; Wang et al., 2013; 

Alkharabsheh et al., 2013) 

 زماا   از کا   ااا   مساتعر   تراینای  الیتا  ترااای ،  

و  دامایار   عا   انساا   پارداختن  و  اا  خشاکه  گعار   شکل

 ظاا ر   شاکل  تغععار  موجا   و داشات   وجاود  کشااورز  

 Email: mehrdadmirsanjari@yahoo.com سلول:مة نویسنی *
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 ااا   شایه  شاود،  ماه  دیایه  امروز ک  صورته ع   ا خشکه

 ترااای   توقّف و مهار امکا  عیم ع  توج  عا اا  عییهه.

 در رویة انساا   عه  ا  دخال  ادامة و یکسو از شنااه زمعن

 در دیگار،  ااو   از گعااه  و آب خااک،  مناع  از عردار  عهره

 تراای  این معا  در یات . خوا ی ادام  رونی این نع  آینیه

مشاکالت زیااد     ک  مسائل و اا  ا  پیییه تشیییشونیه

 و ناآگا انا   دخالا   اثار  در کنای. ایان پییایه    را ایياد مه

 موجا   عع اه  باور  ع  ایياد و بیعی  در عشر اودجویانة

 عاا  زمعن اا . کره در تولعی عستر شود ک  مه خاک تزری 

 و خااک  ترااای   درعاارة  گرتت  انيام  ا  ع  عرراه توج 

عاا   کا   اا  شیه مشزص موجود ابالعات و آمار عراااس

 از درصای  4 حایود  خااک  از متار  ااانته  1  ار  ترااای  

 و تزعاعن  اای    عاعن  عا   .شاود  ماه  کم آ  حاص زع  

 آب و منااع   ماییری   در تراای  یاتتا   راوعات ععنه پع 

کنای   مهمهعه ایفا  عسعار زیس  نق  محع  پاییار  خاک و

   .(1734)احعی ، 

پذیر  یکه از اقیامات اااااه   ارزیاعه شیت تراای 

در مااییری  پایاایار مناااع  آب و خاااک در حوضااة آعزعاا  

  الگو ا از (. آگا هAsadi et al., 2017شود ) محسوب مه

منظاور   اقایامه مارثر عا     ، یترااا  زمانهو  یهتضا  یتوز

اجارا   عنی  را کار اا در جها      ا و اولوی  تیععن عرنام 

 ااا  حفاظاا  و کنتاارل تراااای  خاااک در اااط   عرناماا 

در ارزیااعه  (Uddin et al., 2016). ااا    آعزعا   ةحوضا 

پذیر   یف تقسعم اط  حوضة آعزع  عا    شیت تراای 

نااواحه مزت ااف از لحااان معاا ا   اایر رتاا  خاااک و    

عر اااس پتانسعل خطر ترااای  ااا      ا آ عنی   اولوی 

 اا    بارح توانی اع ار  ااااه عارا  اجارا  عهتار     ک  مه

ناشاه   راتحفاظ  خاک و کا   خساا  ،جام  آعزع دار 

 Parveen & Kumar, 2012; Uddin etاز تراای  عاشای ) 

al., 2016.) 

منظور عرآورد مع ا  راوب رودخانا    در حال حاضر ع 

شاود و    ا   عیرومتر  موجود ااتفاده ماه  از آمار ایستگاه

 اا  آماار  عا  عارآورد معا ا  رااوب در        ع  کعک روش

و ابالعااته  پردازنی. اما از آنيا کا   ناعن آماار     حوض  مه

 ا وجود نیارد، مهنیااا  عاا اااتفاده از     عرا   عة رودخان 

کننی. مسل ة مهم دیگار   ااز  این کعع  را ارزیاعه مه میل

 ا  ریاضاه   در تشویق محققا  ع  توای  و ااتفاده از میل

تراای  و راوب آ  اا  ک  ااتفاده از آماار رااوب در   

از ج ئعاات    ا   عیرومتر   اع  ناوا ابالعااته    ایستگاه

 اا  مزت ااف حوضا  در تولعاای    ترااای  و نقا  عزاا   

د نای )شاکو ه و    دا  نعه راوب ورود  ع  رودخان  ع 

دلعال ا ععا  عررااه معا ا  ترااای        (. عا  1737عهشته، 

 ا  آعزع  و از برته نیود آمار دقعق از مع ا  کعاه   حوض 

 اا  کعاه و کعفاه تراواناه عارا  عارآورد        تراای ، میل

در به ااالعا  متعااد  عا  جامیاة جهاانه       تراای  خاک

؛ شاکو ه و  1737انای )عرتانعاا  و  عکاارا ،     میرته شیه

 ا  این میل(. Nigel & Rughooputh, 2010؛ 1737 عهشته،

 ااا    عراااااس پارامتر ااا  بیعیااه  ع ااو  وی گااه     

ه، توپاوگراته، کاارعر  اراضاه و    شناا نعزم، شنااه خاک

شینی تا مع ا  این پییایه   ا  انسانه ارائ    ع نعن تیالع 

 ,.Efthimiou et al)اااز  نعاینای    را در اط  حوض  شیع 

 ک  ااتفاده شود میله تالش شی حاضر، پ و   . در(2014

  ینا ،   داده و نظعار کعیاود    اایه  عا توجا  عا  محایودی    

عنی  مع ا   زیسته و مییریته را نع  در پهن    محع ر اعمتغ

 ععن منظور در ایان پا و   از   تراای  اععال نعایی. ع  

 ااتفاده شی. 1کمیادل  اصالح شیه جهانه تراای  خا

اصالح شیة جهاانه   ( میادلة1331ویشعایر و ااعع  )

ععنه متواا     ا  تيرعه عرا  پع  ک، از میلتراای  خا

ا  و  ااالن   ایر رتا  خااک حاصال از ترااای  ورقا       

اورز  عا براحه کردنی و در کتاع   را نعا  کششعار  را 

، ابالعات جامیه در راعطا  عاا عارآورد معا ا      307شعاره 

  اا  آ ارائا  دادنای.    RUSLEتراای  عا ااتفاده از میادلا   

  ا  گسترده در عوامل مارثر عار ترااای ،    پس از ارزیاعه

عامال   شا   از ترکعیاه  صاورت  عا   را خااک  میل تراای 

 بول شع ، خاک، پذیر  تراای  عارا ، نعرو  ترااینیگه

میرته کارد   مییریته عع عات پوش  گعا ه و شع ، درجة
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 میادلاة  تواایة  ع  عیی  ا  اال شیه در انيام ک  تحقعقات

 ;Kouli et al., 2009شای )  اصاالح  خااک  ت فاات  جهاانه 

Ganasri & Ramesh, 2016; Igwe et al., 2017; 

Benavidez et al., 2018)میل .RUSLE     از لحاان ناوا و

عوده  USLEتییاد تاکتور ا  مرثر در تراای  مشاع  میل 

تاار  را در پارامتر ااایه  ع ااو    دقعااق عرآورد ااا امااا 

 و گعاا ه  پوشا   عارا ، ترااینیگه خاک، پذیر  تراای 

 ,Renard & Freimund)لحان کرده اا   حفاظته عع عات

1994; Efthimiou et al., 2014)  ادلاة میک  پس از اصالح 

قاع عا  اااتفاده در شارای      خاک، این روش ت فات جهانه

مزت ف  ع و  اراضاه زراعاه، مراتا ، میااد  و مناابق      

 .(Nikolova, 2016)انسا  ااخ  را نع  دارد 

 RUSLE میل عا تراای  پتانسعل ارزیاعه در ک  مشک ه

 و مکاانه  توزی  توانی نعه میل این ک  اا  این دارد وجود

 پع عایگه  ع   ع  این و د ی نشا  را خاک تراای  زمانه

 زیاد زمانه و مکانه تغععرپذیر  و میل در دخعل تاکتور ا 

 عاا  مایل  از ترکع  مشکل، این عر غ ی  منظور اا . ع   ا آ 

و اااامان  ابالعااات   (RS)دور  از اااني  تکنولااو  

شااود. ااااتفاده از اااامانة  ااااتفاده مااه (GIS)جغراتعااایه 

 پتانساعل  تزعاعن  دور، از ااني  ابالعات جغراتعاایه و  

 در قیاول  قاعال   اا     ین  و زیاد دق  عا را خاک تراای 

 ;Wang et al., 2003ااازد)  ماه  پاذیر  امکاا   عا ر   منابق

Alkharabsheh et al., 2013; Ghosh et al., 2013; 

Tshikeba Kabantu et al., 2018) ابالعااات اااامانة 

 اارع   عاا  را مکاانه   اا   داده لعا وتح   یتي  جغراتعایه،

 ابالعاات  ترکعا   و اااخت   پاذیر  ه امکا اادگ ع  و ععشتر

 و معکن را مزت ف مناع  از و مزت ف  ا  زمعن  در گسترده

باور   . عا  (Shi, 2004) ااازد  ماه  ااده را ابالعات مییری 

 ا   داده ، RUSLEمیل عا تراای  پتانسعل ارزیاعه در ک ه،

 پوشا   عامال  تاأمعن نقشا    منیا   عنوا  ع  دور از اني 

 Asadi et al., 2017; Uddin et al., 2016; Chen et) گعا ه

al., 2008) و GIS  ا  عاارا  ااااتزرا   عنااوا  اااامان  عاا

 ا،  ه دادهاعی درو  ا  توپوگراته از الیة رقومه ارتفاا،  الی 

  اا  تح عال داده  و ماییری  محاایة مع ا  تراای  خاک و 

 Ganasri & Ramesh, 2016; Gelagay) ااتفاده شیه اا 

& Minale, 2016; Wang et al., 2003; Chen et al., 

2008). 

بیعیاه،   حساس و وی ه موقیع  مطالی ، مورد منطقة در

 اا  ا شایه  عاعث او قره رودخانة وجود و حاص زع  خاک

  نی وجود شود. جعیع  عرا  خوعه جاذب حوض  این ک 

 عا   گرگاا ، کردکاو  و عنایرترکعن    ماننی شهر پرجعیع 

آعزع  منيار   حوض  این در اراضه توا  حی از عع  ااتفادة

 وقف  عیو  کشاورز  درا ، تقیا  مییری  ک  اا  شیه

 عاعث امر این اا . ات وده مشکل این عر  نینوعت  کش  و

 تیاادل  عایم  و حوضا   بیعیه  ا  اامان  در اختالل ایياد

 گذشت  مثل توانی نعه خاک ک   بور ع  اا  شیه آ  بیعیه

 در خااک  شایه  عاعاث  امر و این کنی حفظ را خود مقاوم 

 و شاود  حسااس  و شاکننیه  عساعار  ترااای ،  عوامال  عراعر

 و عار معا ا    شایه  کااات   منطقا   خااک  تاوا   از روز روزع 

 ایف   توق ةمسل  ع  توج  عا شود. عناعراین،ات وده  تراای 

 او عنی  مع ا  تراای  حوضة آعزع  قره پهن از این تحقعق 

ابالعاات جغراتعاایه عاا     ةا  و ااامان   اا  ماا واره   عا داده

 نظار  از حساس منابقو شنااایه  RUSLE ااتفاده از میل

 .اا  تراای 

 

 ها مواد و روش. 2

 منطقه مورد مطالعه .1. 2

 گ ساتا   اااتا   در اصا ى  حوضاة  ا  از یکى او قره حوضة

 اا    عار   حیتاصل در ااتا  این عاختر جنوب در ک  اا 

 44° 00´ ا  جغراتعایه  شعاله و بول 73° 00´تا  °73 77´

 شرق ع  و شعال از حوض  دارد. این شرقه جا  44° 44´تا 

 اا    حوض  ع  جنوب از رود، گرگا  و اترک رودخانة حوضة

رودخانا    حوضاة  ع  غرعه جنوب از و دامغا  و شا رود آعری 

(. رودخاناة  1713  عکاارا ،  و )داور  شاود  ماى  محیود نکا

و   ومترمرعا  عک 1333او عا حوض  آعریا   عا  مسااح      قره

مع عو  مترمکی ، از ارتفاعات کوه ق یا  ماارا     3/44آعی ه 

 130گعارد و پاس از باه مساعر  عا  باول        ار شع  ماه 

 (.1ری د )شکل   عج گرگا  مهکع ومتر ع  خ
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 سو در استان گلستان آبخیز قره ةموقعیت جغرافیایی حوض .1شکل 

 (1091)منبع: نلارندگان، 

 

غرعااه در جنااوب ااااتا   -ایاان رود عااا امتاایاد شاارقه

گ ستا  جریا  دارد وله منشاأ ععشاتر شاییات آ  پاع  از     

الیارز و در راااتا     کاوه  رشات  ااو از   پعواتن ع  رود قاره 

  حوضا ، رود اا    رود ا نیتر مهمشعاله اا .  -جنوعه

ک  پس از  اا   کال، زیارت و گرماعیش کردکو ، شص 

ااو، عا  خ اعج     الحاق ع  یکییگر در مياورت رواتا  قره

(. 1733 یاعی )مهنیااا  مشااور خا رآب،    گرگا  جریا  مه

 ا  آزاد ااا    متر از اط  آب 435ارتفاا متوا  حوض  

متر در اااحل دریاا  خا ر و حایاکثر      -53ک  حیاقل آ  

متر  در ارتفاعات جنوعه حوضا  ااا . تاا     7031حیود 

 اا   مناابق اولعا ، دامنا     رازعا غ ع متر   1100رتفاا حیود ا

پوشعیه از جنگل اا  و عا ات ای  ارتفاا، از تراکم جنگال  

 (.1714پور،  شود )میصوم کاات  مه

 

  RUSLE مدل فاكتورهاي . تعيين2. 2

یک  (RUSLE) میادلة جهانه  یر رت  خاک اصالح شیه

میل عرآورد ترااای  آعاه ااا  کا  عارا  نزساتعن عاار        

عراااس مفهومه از ترآینی جیاااز  و انتقال ذرات خااک  

منظاور   ( ع 1331) ااعع  و ویشعایردر اثر عارنیگه توا  

عرآورد متوا  اااالن  ت فاات خااک حاصال از ترااای       

اطحه، شعار  و ععن شعار  در یک قطی  زمعن یاا دامنا    

صورت زیر ارائا  شایه ااا  )واعظاه و      ع براحه شی و 

 .(1733 عکارا ، 

(1) A = R. K. L. S. C. P 

:  R)تن  کتار در ااال(؛  : متوا  ااالن  ت فات خاکAک  

متار در    ول مع ه د نیة نعرو  ترااینیگه عارا  )مع ه نشا 

)تان   پاذیر  خااک   : تراای K کتار در ااع  در اال(؛ 

: S شاع ؛  باول : Lمتار(؛   ه ول در مع ا  در  کتار در مع اه 

اا   : عع عات مییریتهPو  پوش  گعا ه: C ؛درج  شع 

عیو  واحی  ستنی. در  P و L، S، Cک  در آ   هار تاکتور 

 شود. شرح داده مه تاکتور اادام  روش تیععن  ر یک از 
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 . فاکتور فرسایندگی باران1. 2. 2

( مفهوم عیارت ترااینیگه 1341عارا  ویشعایر و ااعع  )

د نایگه   ترااای   این عامل ععانگر تااکتور را ارائ  کردنی. 

نظر اا   میت عارنیگه مورد تراای  عرا  عارا  یا میعار

ایان  . کنی یععن مهترا ص و قیرت تراای  یک عارا  مشز

 شایت  ععشاترین و  جنیشه عاارا   انر   ترکع از  شاخص

آیای )صاالحه و    داا  ماه   عا   ا  منطق  دقعق  70گه عارنی

 اا  تراااینیگه    ک اه شااخص   بور ع (. 1734 عکارا ، 

شااونی: داااتة نزساا    عااارا  عاا  دو گااروه تقسااعم مااه  

 ا  میتنه عر انار   جنیشاه یاا شایت عارنایگه       شاخص

اا  ک  از پارامتر ا  اق ععه )شیت عارنایگه یاا انار      

 ا  میتنه عار   دوم شاخص کننی و داتة جنیشه( ااتفاده مه

خاانه و  عکاارا ،    الوصول عارنیگه اا  )حکعم آمار اهل

 ا  آعزع  کشور از جع ا    متأافان  در اکثر حوض  (.1713

 ا   واشنااه ميه  عا    آعزع  مورد مطالیاته، تییاد ایستگاه

گعر  مع ا  انار   جنیشاه عاارا      نگار ک  قادر ع  انیازه عارا 

عاشای، عا  تیایاد کااته وجاود نایارد       دقعقة نزسا    70در 

(. در 1735، ؛ تریی  و  عکاارا  1737)رضایه و  عکارا ، 

 اا  میتناه عار مقاادیر       نعن شارایطه میعاوالا از شااخص   

 Renard & Freimund, 1994; Tošić et) ا  اااالن    عارش

al., 2013) ما ان   و(Ganasri & Ramesh, 2016; Ferro et 

al., 1991) شاود.   در میادلة جهانه تراای  خاک ااتفاده مه

 شیه اصالح شاخص (،5) عطةع   ععن منظور عا ااتفاده از را

 شود. محاای  مه  ا ایستگاه تعامه عرا (MFI) تورنع  

(5) MFI = 
∑   

   
   

 
  

 Pام و i متر( در ماه  متوا  عارنیگه )مع ه Piدر این میادل  

 قرار داد  عا متر( اا . اپس همتوا  عارنیگه ااالن  )مع 

 ,Renard & Freimund)( 4( و )7) عطاة را در شااخص  این

 اا    ایساتگاه  مقیار تاکتور ترااینیگه عارا  عارا   ،(1994

عارنایگه(   )شایت  رگیاار  تفصع ه  ا  داده تاقی  واشنااه

 شود. عرآورد مه

(7) R = (0.07397 × MFI
1.847

)/17.2 
MFI < 55 

(4) 
R = (95.77 – 6.081 × MFI + 0.477 × MFI

2
)/17.2 

  MFI ≥ 55 

 ول  د نیة نعرو  ترااینیگه عارا  )مع ه نشا  Rک  در آ  

 متر در  کتار در ااع  در اال( اا . مع ه

 

 ی خاکریپذ شیفرسا. فاکتور 2. 2. 2

پذیر  خاک، در واق  حسااع  ذاته ذرات خااک   تراای 

رو  عاارا  و  تواا  نعا    اا  آ نسی  ع  جیا شی  و انتقال 

 ,.Uddin et al)د ای   رواناب عر ااط  عساتر را نشاا  ماه    

   اا  تاوا  عاا روش   هرا ما  پاذیر  خااک   تراای  .(2016

عا    ازعن معروش مستقدر . کرد عرآورد معمستقرعو غ معمستق

 ا  ااتانیارد عاا باول    نعرو  عارنیگه در کرت  ااز  عشی

   اا  روشدر  کا   هدرحاال درصی اا ،  3متر و شع   55

نعااوگراف ارائاا  شاایه توااا    عااا ااااتفاده از معرمسااتقعغ

 ا  مرعاو  عا     ( و عراااس داده1331ویشعایر و ااعع  )

 ا  خاک  ع و  درصی اع  + شن خع اه ریا ،    وی گه

  رینفوذپاذ درصی شن، مع ا  مواد آله خاک، اااختعا  و  

شود  ( عرآورد مه4 عطةپذیر  خاک )را خاک مع ا  تراای 

(De Oliveira et al., 2011; Ganasri & Ramesh, 2016.) 

(4) 
K= [2.1×10

-4
×(12 – a)×[Ss×(100 – Sc)]

1.14
 + 3.25×(b 

– 2)+2.5×(c – 3)]/100×0.1317  

: قطر ذره )درصی اع   + درصی شن Mدر این میادل  

: b: درصی مااده آلاه؛   a(؛ 100 –)درصی رس ×خع ه ری ( 

  پروتعال خااک   رینفوذپاذ : کالس cکی ااختعا  خاک و 

. الیت  ویشعایر و ااعع  عراااس این راعط  نعوگراته اا 

پاذیر    توا  مع ا  تراای  انی ک  عراااس آ  مه تهع  کرده

خاک را عیو  انيام محاایات عااال محااای  کارد. در ایان     

پ و   عا در داترس عود  نقشة خاک عاا ابالعاات ذکار    

یر و ااعع  تهع    ک  ویشعااز دو نعودار شیه و عا ااتفاده

 دا  آمی. ع  K(، ضری  5کردنی)شکل 
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  RUSLEپذیری خاک در مدل نموگراف برآورد میزان فرسایش .2شکل 

 (Wischmeier and Smith, 1978 :منبع)

 

 (S)و درجة شیب  (L)ی طول شیب فاکتورها. 3. 2. 2

منظور لحان تأثعر  خاک، ع  شیة ینظریتيی جهانه در میادلة

توپوگراته عر ترااای  خااک از دو عامال باول و درجاة      

شع  ع  شکل ترکعیه و در قال  یک پارامتر اااتفاده شایه   

 پتانساعل  و اارع   معا ا ،  (LS)شع   تنی  و بول اا .

عیاارت   شاع   باول  د ی. مه نعای  را رواناب ترااینیگه

 جاایه  تاا  دامن  عاالدا  جریا  مییأ از اتقه تاص ة از اا 

 بور  کا   ع  یاتت  تغععر  شعگعر  مقیار ع  شع  تنی  ک 

 در دامن  یک رو   ا جریا  شود یا آغاز گذار  راوب ععل

 و  اا و غعاره( ادغاام    آعرا ا   تراس، میعن )کانال کانال یک

شع   درصی .  ع نعن عامل(USDA, 1972)شونی  متعرک 

درجا    اثار  کننایة  مانیکس  و شع  ااا   درجة از تاعیه ک 

 ینظریتيی جهانه شع  عر مع ا  تراای  اا . در میادلة

توپاوگراته در   عنوا  تأثعر عامال  این دو عامل ع  خاک شیه

موجا     اا  آ شود ک  اتا ای  معا ا     تراای  شناخت  مه

 .(Ganasri & Ramesh, 2016)شود  تشییی تراای  مه

 اا  تع یکاه     اا  مرعاو  عا  وی گاه     منظور تح عل ع 

 Archydroازجع اا  بااول شااع  حوضاا  از تاااع  الحاااقه 

 رقاومه ارتفااا   مایل  نقشة ااتفاده شی. عرا  این منظور از

شی. اپس عا اااتفاده   ااتفاده متر 70 پعکسل انیازة عا منطق 

 ااا    الاا  Spatial Analysisدر تاااع   Fill از داااتور

حاذف شای. در گاام     Dem عیرولو یکه موجود در نقش  

مسعر جریاا  آب   Flow Directionعیی عا ااتفاده از داتور 

 Flow Accumulationع  اع  ا ول مرک   و عاا دااتور   

نقشة تيعیه جریا  آب حاصل شی.  ع نعن عا ااتفاده از 

شاة  نق ArcGISاتا ار   در محاع  نارم   Raster Surfaceاع ار 

شع  عرحس  درج  از نقش  میل رقومه ارتفاا اااتزرا   

 . در نهای  عا ااتفاده از تاکتور اا  تهعا  شایه، نقشاة    شی

 Moore( ارائ  شیه توا  3) عطةعا ااتفاده از را LSتاکتور 

 محاای  و ااتزرا  شی. 1313در اال Burch و 

(3)  
                            
         

     
     

                       

      
      

 

تيعا  جریاا  عا  ااع       Flow Accumulationک  در آ  

 اا    انایازة اا ول   Cell sizeعاال  شع  عرا   ر اا ول،  

نقشاة شاع  عا      Slopeمتار( و   70شیک  )در این مطالیا   

عارا  تیاییل واحای    01344/0درج  اا .  ع نعن از عید 

 (.7شود )شکل  ااتفاده مه GISع  رادیا  در اعستم 
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 شیب ةطول و درج یفاکتورها ةیند تهیافر .3شکل 

 1091منبع: نلارندگان، 

 

 (C). فاکتور مدیریت پوشش گیاهی 4. 2. 2

 در ا  ععوتع یکه  شاخص نیتر مهمپوش  گعا ه یکه از 

  انر  کا   قیاز بر ها عپوش  گ. تراای  خاک اا 

و ات ای  نفوذپذیر   ع  اط  خاک ی عقیل از را هعارنیگ

 Lakkad). د ی   یر رت  خاک را کا   مه، آب در خاک

& Shrivastava, 2016; Uddin et al., 2016)  در ماایل

RUSLE میاادالت  عرااااس  گعا ه میعوالا پوش  تاکتور 

 .(Wischmeier & Smith, 1978)شاود   ماه  تیعاعن  تيرعاه 

 نعایة راه پوش  گعا ه،یکه از میعار ا  پرکارعرد در عر

7شایه  نرماال  گعاا ه  پوشا   تفاضال 
 ;Loh, 2012)ااا   

Durigon et al., 2014)  . را ع   ععشترین حسااع  نعای این

جاو  و  آثاار  تغععرات پوش  گعاا ه داشات  و در مقاعال 

 (کم عاشای  خاک )ع  ج  در موارد  ک  پوش  گعا ه ةزمعن

(. 1734را ، زاده و  عکاا  )تعضاه  حسااع  کعتاار  دارد 

 ماادو   عانای  در انر   عازتاعه عراااس مع ا  NDVIنعایة 

( محااای   3) عطاة و عرااااس را  قرما   عانای  ن دیاک و  قرم 

 شود. مه

(3)      
    

    
  

 نوااا   + در1 و -1 عاعن ارزش عید  ایان شااخص   

 گعا ه ااالم )دارا  تیالعا  تتواانت  ( در    پوش  اا .

در مقایسا  عاا عزا  بعفاه     (IR) قرم   مادو  بعفه عز 

 NDVIمقادیر دارد. عناعراین ععشتر  انیکاس (R)مرئه قرم  

 پوش  عا شی. منابق خوا ی مثی  ای  گعا هعرا  پوش   

و  شاهر   مناابق  ماننای  گعاا ه  پوشا   عیو  یا کم گعا ه

را  -1/0+ و 1/0عااعن  NDVIاراضاه عااایر میعاوالا مقااادیر   

مقاادیر منفاه و صافر را     آعاه  منااع   و اعر اد نی.  نشا  مه

ه شای  نرماال  گعاا ه  پوش  تفاضل شاخص د نی. نشا  مه

 آ  نتایج و شیه ااتفاده زمعنه بعفه ا   عرا  محاای  داده

 تاوده  زیس  عا عاالیه  عیستگه شاخص، این ک  داده نشا 

در نهای  عا ااتفاده از نقشة (Lin, 1997). دارد  اط  زمعن

عطة ارائ  شایه تواا  وانایرنایف و    راتوق و عا ااتفاده از 

 شود. ااتزرا  مه C(، تاکتور 5000 عکارا  )

(1)      [  
    

        
] 

  عیو  واحی  ساتنی و مقاادیر   پارامتر ا  βو  αدر آ   ک 

 .اا  1و  5ترتع  عراعر  آ  ع 

 

 (P). فاکتور عملیات حفاظتی 5. 2. 2

 را حفااظته  کار اا   ( عامال 1331ویشاعایر و اااعع  )  

زماعن   یاک  ااط   واحی در رتت  ععن از خاک مقیار عنوا  ع 

 تنایترین  جه  در و عاشی لز  ک  زمعنه ع  شیه، حفاظ 

منظور  ععیه بور ع  کردنی. تیریف عاشی، خورده شزم شع 

 نوار  کش  تراز، خطو  رو  در کش  حفاظته، کار ا  از

عاشای،   کعتار  عامال  ایان  مقایار   ا    ار  اا . عنی  تراس و

 ااا .  کعتار  خااک  رتا    ایر  و مارثرتر  حفاظته کار ا 

 مقیار عاشی، تاقی  ر گون  عع عات حفاظته ا   نان   منطق 

پس از تشاکعل پایگااه    شود. مه گرتت  در نظر یک این تاکتور

 مایل  نعااز  ماورد  ابالعااته   اا   الیا   اااز   آماده  ا و داده

 اااالن   رتا    ایر  مقایار  راتر ، نقشة  ا  الی  صورت ع 

عاا   (1) عطاة راعا    توج   ا عا ضرب الی  خاک از بریق حاصل

 مدل رقومی ارتفاع

 نقشه شیب

 )درجه( 
 

های حذف چاله

 هیدرولوژیکی

نقشه تجمع جریان 

 آب

 نقشه جهت جریان

فاکتور طول و 

 درجه شیب

https://www.researchgate.net/profile/Prashant_Shrivastava
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 Rasterو گ یناااة  Spatial Analystاااااتفاده از تااااع 

Calculator ات ار   در محع  نرمArcGIS    تهع  شای کا  در

در ایان   .مراحل انيام کار نشاا  داده شایه ااا     4شکل 

نقش   ر    ضری  حاصل شیه در  ر پعکسل ععشتر عاشی 

و  ار   اا ة پتانسعل عاال تراای  در آ  پعکسل د نی نشا 

د نایة   عاشی نشاا   تر کین د   این ضری  ع  اع  صفر 

 پذیر  کم آ  اا . تراای 

 

 
 

  (RUSLE) خاک شده دنظریتجد جهانی . مراحل انجام مدل در معادلة4شکل 

 (1091)منبع: نلارندگان، 

 

 . نتایج3

 هاي مورد نياز . تهيه داده1. 3

پذیر  منطق ، اط  زمعن عا  ناواحه    عنی  تراای  در پهن 

وی ه و مي ایه از درجاات عالفیال یاا عاالقوه ترااای  از      

ینای کا    اایان تر  شاود.  ماه خع ه کم تا عسعار زیااد تقساعم   

اااز  کعاه عار      ا  بیعیه و میل عرمینا  شناخ  وی گه

، مینایه عرا  اقیامات اا   ا  ناحع  مورد مطالی  پای  داده

 شاود  مه ا  توای  و ععرا  محسوب  ری   عیی  و عرنام 

 RUSLE(. عراااااس ماایل 1734، زیاای  و شاااه )رامشاا 

رواعا  متقاعال اانا ماادر، خااک،       ةینی تراای ، نتعياتر

و مع ا  حفاظا  از   از اراضه  عردار توپوگراته و نوا عهره

عاا  حاال  ااا .   و تراکم پوش  گعاا ه  ، مع ا  عارنیگهآ 

نعااز ااا  کا   ار میعاار      ، ار اا عا  از می تیععن ميعوعا  

 GIS ا  میتناه عار    صورت یک الی  نقش  در پایگاه داده ع 

 اا عاا اااتفاده از     نقشا   تعاامه  رو ایان  از نشا  داده شاونی. 

 ا  راتر  عا انیازه ا ول  صورت الی  ع   ArcGISات ار نرم

 اا  جایوله    .  ع ناعن داده شاینی  رقاومه متر  70 × 70

 ااا   واشنااااه  تگاهموقیعاا  و ابالعااات ایساا  عانناای 

و ااپس عاا    شایه اتا ار وارد   نارم  محع  صورت نقط  ع  ع 

 شای  عیارا  تیییل  ةیاعه ع  نقش  ا  درو  ااتفاده از روش

. شایه ااا    ا  مورد ااتفاده ارائ   نقش  (1 جیول)ک  در 

منظاور تهعاة    ع GIS ات ار   ا در محع  نرم اپس تعامه نقش 

( عاا  1) عطةک عراااس رانقشة متوا  االعان   یر رت  خا

 یکییگر ت فعق و ترکع  شینی.

 
های بارش ماهانه داده

 و ساالنه

 

 شده اصالح شاخص

  (MFI) فورنیه

فاکتور فرسایندگی  
  (R) باران 

 

 های داده

 شناسیخاک
 

پذیری فاکتور فرسایش
 (K)خاک 

 

 مدل رقومی 

 ارتفاع
 

 درجه شیب

 
 طول شیب

فاکتور طول و درجه 

 (LS)شیب 

 تصویر 

 ایماهواره

 

 پوشش تفاضل نمایه

 شده  نرمال گیاهی

فاکتور مدیریت پوشش 
(C) 

 

 فاکتور عملیات حفاظتی های حفاظتیداده

(P)  

 

A=R×K×L×S×C×P 

نقشه متوسط ساالنه 

 هدر رفت خاک

نقشه پتانسیل 

 فرسایش
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 (R). فاکتور فرسایندگی باران 1. 1. 3

 محااایة  از حاصل نتایج و عارنیگه  ا  ایستگاه مشزصات

 مطالی  مورد  ا  ایستگاه در عارا  ترااینیگه شاخص مع ا 

 راعطاة  و (5عطة)را تورنع  شیه اصالح شاخص از ااتفاده عا

 آمیه اا . 5 جیول در (7) عطةرا تریعونی و رنارد

روش عااا ااااتفاده از  تاااکتور ترااااینیگه عااارا  نقشااة

 مطااعق  (.4شای )شاکل    تهعا   میعوله کریيعنا هاعی درو 

 ول  مع اه  5/534تاا   3/7 از ترااینیگه عاارا   مقیار نقش ،

 کا   ااا   متغعار  متار در  کتاار در اااع  در ااال     مع ه

  ع ناعن  .ااا   عامال  این زیاد د نیة مع ا  تغععرات نشا 

حوضاة آعزعا     جناوب  و مرک  اع  ع  ترااینیگه مقادیر

او ک  ارتفاعات ععشتر  دارنی و معا ا  عاارش در ایان     قره

 قساع   در و رونی ات ایشه داشت  نواحه ععشتر عوده اا ،

دارد و معا ا  عارنایگه    کعتر  ارتفاعات ک  حوض  شعاله

 .اا  نع  کعتر شیه عارا  کعتر اا ، قیرت ترااینیگه

 

 بندی شدت فرسایش منطقه مورد مطالعه های مورد استفاده در پهنه داده. 1 جدول

 منبع تشریح الیه داده

 توپوگراته در محع  راتر پای  ةاز نقش صورت متوا  عرا   ر پعکسل  ا  ارتفاعه ع  شامل داده رقومی ارتفاع ةنقش

 عرگرتت  از نقش  میل رقومه ارتفاا صورت متوا  عرا   ر پعکسل شامل مع ا  شع  ع  شیب ةنقش

 اازما   واشنااه ااتا  گ ستا   ا   واشنااه  ا  آمار  ایستگاه شامل داده بارندگی ةنقش

 میینه کشورشنااه و اکتشاتات  اازما  زمعن در منطق  مورد مطالی عات  خاک شامل انواا  شناسی خاکنقشه 

 نگارنیگا  درعردارنیه مع ا  تراکم پوش  گعا ه NDVIنقشه 

 1733منی : نگارنیگا ، 

 

 های بارندگی محاسبه و برآورد شاخص اصالح شده فورنیه و ضریب فرسایندگی باران برای ایستگاه .2جدول 

 بول جغراتعایه نام ایستگاه

(utm) 
 عر  جغراتعایه

(utm) 
 ارتفاا

(m) 
MFI 

R 
(MJ mm ha-1h-1 y-1) 

 5/534 104 5417 4043713 531407 آعاد حاجه

 3/541 5/100 1311 4034353 531143 نعا جها 

 7/540 3/31 700 4035433 541330 نو عن

 4/515 3/35 544 4010334 537710 جیفرآعاد

 3/153 1/37 540 4033531 573333 ارکالت 

 4/113 5/30 10 4033433 544355 النا

 1/3 44 15 4011733 530413 وران

 33/3 4/47 174 4010355 510153 ج عن

 1/3 41 -54 4031341 574554 او قره

 13/4 44 -11 4037077 543703 پنج پعکر

 4/4 3/47 143 4011437 535435 آعاد  اشم

 3/7 40 -53 4033075 573734  ارق ه

 1733منی : نگارنیگا ، 
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 سو آبخیز قره ةحوض (R) بارانفاکتور فرسایندگی  .5شکل 

 (1091)منبع: نلارندگان، 

 

 

 سو آبخیز قره ةحوض (K)پذیری خاک  فاکتور فرسایش .6شکل 

 (1091)منبع: نلارندگان، 

 

 پذیری خاک . فاکتور فرسایش2. 1. 3

 گا ارش  بریاق  از خااک   اا   در ایان پا و  ، وی گاه   

 پانج  ایان  آنکا   از پاس  شای.  ااتزرا  منطق  شنااه خاک

 بریاق  از شی، شنااه رقومه نقشة خاک و ااتزرا  پارامتر

پذیر  خاک ک  تواا    تراای  حسااع  تیععن نعوگراف

 مقاادیر عرآورد شی.  Kویشعایر و ااعع  ارائ  شیه، مقیار 

 41/0تاا   01/0از  حوضا   ااط   در پذیر  تاکتور تراای 

 پاذیر   ترااای   مقاادیر  اعا  (. نواحه3متغعر اا  )شکل 

( ک  نععه از واای  حوضا  را در   15/0تا  01/0کم )  خع ه

 عرگرتت  اا ، در محیودة جنوعه حوض  آعزع  قارار دارد. 

 معانه ( در محیودة5/0تا  15/0کم ) پذیر  تراای  مقادیر

این نواحه ععشاتر   در و داشت  ععشتر  حوضة آعزع  پراکن 

تاا   5/0) متواا   پذیر  تراای  عا شود. نواحه مه مشا یه

حوضا  دارد   شاعاله  و معانه نقا  در ععشتر  ( پراکن 7/0

 کام  پاذیر   ترااای   در حیود نواحه عا وای  نظر ک  از

تاا   7/0  زیااد ) ریپذ  یتراا عا نواحه اا .  ع نعن عوده
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 ا  معانه، شعاله و غرعه  بور پراکنیه در قسع  ( ع 41/0

 زیااد  پاذیر   ترااای   را دا ناواحه  اکثار  حوض   ستنی.

  ع ناعن  دارنای.  اع ته و اع ته رااه  عات  عا  ایه خاک

 عاا  هی اا  خااک  عا   کم مرعو  خع ه  ریپذ  یتراا مقادیر

 کام  پاذیر   تراای   ا  انگه، شنه و رخنعو  لوم عات 

 و راه و راه لومه و متوا  عات  عا  ایه خاک ع  مرعو 

 لاوم  لاومه و   اا   ع  خااک  مرعو  متوا  پذیر  تراای 

 . ستنی راه

 

  (LS) . فاکتور طول و درجه شیب حوضه3. 1. 3

رقاومه   مایل  نقشاة  از شاع   باول  و درصی نقشة تهعة عرا 

شای. ااپس عاا     اااتفاده  متر 70 پعکسل انیازة عا منطق  ارتفاا

و  Arc Hydro  ا  ااتفاده از نقشة میل رقومه ارتفاا و تاع 

Spatial Analystا  تع یکه حوضة آعزع  از جع    ، وی گه 

عاا   LSااپس تااکتور   داا  آمای.    بول و درجاة شاع  عا    

 مقیار ( محاای  شی.3) عطة ا  توق در را گذار  نقش  جا 

 ااط   در 3/75 تاا  صافر  از مطالی  مورد منطق  در LS تاکتور

 عا نواحه عیضه در LS(. مقادیر 3اا  )شکل  متغعر پعکسل

ااا  کا  ایان      اا ععشاتر   رودخان  امتیاد ماننی تنی،  ا  شع 

 شود در نواحه جنوعه حوض  ععشتر مشا یه مه مسل  

 (C)گیاهی  پوشش . فاکتور4. 1. 3

 NDVI نقشا   از اااتفاده  عا  (C)گعا ه پوش  تاکتور نقشة

مشاا یه   3و  1 اا    باور کا  در شاکل    شای.  عاا    تولعی

 عیاارته،  راعط  میکوس دارد. ع  NDVI عا Cشود مقیار  مه

کاا      Cمعا ا  تااکتور   NDVIشااخص   اتا ای  در  عاا 

میناا  تاراکم پوشا  گعاا ه      ع  Cیاعی. کا   ضری   مه

توانای در کاا   ترااای      ماه  مسال   ععشتر اا  ک  این 

 مقاادیر تأثعرگذار  ععشتر  داشت  عاشی. در ایان پا و  ،   

 عارا  ناواحه عاا پوشا      005/0از تاکتور پوش  گعا ه 

 متغعار  پوشا   از عاار   عرا  نواحه 1 تامتراکعه  جنگ ه

 نواحه ( در03/0 - 001/0) Cکعترین مقادیر تاکتور  .اا 

مشا یه  انیوه جنگ ه ع   پوش  ع  حوض  معانه تا جنوعه

 ناواحه  و انیک تراکم پوششه عا نواحه (.3شود )شکل  مه

 دارنای،  وجاود  در انتها  جنوعه حوضاة آعزعا    ک  مرتیه

  ساتنی.  35/0تاا   03/0در محیودة  Cتاکتور  مقادیر دارا 

( در شاعال،  35/0 - 1تاکتور ) این مقادیر ععشترین ع نعن 

 اراضاه  ع  مرعو  ک  شود هم مشا یه شرق و غرب حوض 

  اا . پوش  متراکم و اراضه کشاورز  عیو 

 

 

 
 سو رهآبخیز ق ةحوض (LS)شیب  ةفاکتور طول و درج. 7شکل 

 (1091)منبع: نلارندگان، 
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 سو آبخیز قره ةحوض(NDVI)  شده نرمال گیاهی پوشش تفاضل شاخص. 8شکل 

 (1091)منبع: نلارندگان، 

 

 

 سو آبخیز قره ةحوض (C)فاکتور مدیریت پوشش  .9شکل 

 (1091)منبع: نلارندگان، 

 

  (P) حفاظتی. فاکتورعملیات 5. 1. 3

توانی در صورت نیاود ابالعاات    عامل عع عات حفاظته مه

کاته درعارة نحوة مییری  اراضه از میادل  حذف شود. در 

ع اا  نیااود ابالعااات کاااته از عع عااات  ایاان پاا و   عاا 

 محاای  نشیه اا . Pحفاظته در حوضة آعزع ، 

 

 خاك فرسایش پتانسيل بندي پهنه نقشة . تهية2. 3

 شایه  تولعای  الیا   پانج  خاک، تراای  پتانسعل عرا  تیععن

 خااک،  پاذیر   ترااای   ترااینیگه عاارا ،   ا  الی  شامل

 RUSLEعرمینا  مایل  درج  شع   و بول و گعا ه پوش 

 پوشانه  م یکییگر عادر محع  اامان  ابالعات جغراتعایه 

 ااو  قاره  آعزعا   حوضة خاک تراای  پتانسعل نقشة و شیه

آعزعا  از   حوضة اط  در تراای  احتعال شی. مقادیر تهع 

 پعکسال  ااط   در ااال  در  کتاار  در تن 340 از عع  تا 0

 (. 10اا  )شکل  متغعر
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 سو آبخیز قره ةخاک حوض ةفرسایش ساالن .11شکل 

 (1091)منبع: نلارندگان، 

 

 فرسایش شده یبند طبقههای  درصد و مساحت کالس. 3جدول 

 بیق 
 مقیار  یر رت  خاک

 )تن در  کتار در اال(
 مساح 
(Km

2
) 

 مساح 

)%( 

1 1 - 0 1/734 3/50 

5 14 - 1 11/571 4/17 

7 57 - 14 3/131 1/3 

4 30 - 57 33/37 5/4 

4 > 30 74/371 3/45 

 1733منی : نگارنیگا ، 



 
 7931زمستان     4شمارة     44دورة  

696

 
 سو خاک حوضة آبخیز قره ة فرسایش ساالنةشد یبند طبقهنقشة  .11شکل 

 (1091)منبع: نلارندگان، 

 

 کاالس  عا  پانج   خااک  ااالنة تراای  نقشة عیی مرح ة در

معا ا    (، کا  11 شای )شاکل   عنای   بیقا   پاذیر   ترااای  

جایول   در تراای   ا  کالس از یک  ر درصی و مساح 

 در ناواحه  (1تاا   0کعترین مع ا  تراای  ) .اا  آمیه 7

 خطار  عایو   مشاا یه شای کا  در کاالس     حوضا   شرقه

قارار دارنای. در ناواحه شارقه و غرعاه حوضاة        تراای 

گساترده   (14تاا   1پتانسعل ترااای  کام )   عا آعزع ، نواحه

 حوضا   معاانه  نواحه در را پراکن  ععشترین شیه اا  ک 

پتانساعل   عاا  ناواحه  حوضا   ااط   کال  در دارنی.  ع نعن

 عا ( و نواحه57تا  14تراای  ) مقادیر متوا  عا تراای 

 را مسااح   کعتارین  (،30تاا   57) زیااد  پتانسعل ترااای  

شونی.  مه دییه حوض  اط  در پراکنیه صورت ع  انی و داشت 

 نواحه وای  تراای  در اط  حوض  مرعو  ع  ععشترین

 ترااای   دیرمقاا  ااا  کا    زیاد خع ه پتانسعل تراای  عا

 در و شاود  ااال را شاامل ماه    در  کتار در تن 30 از عع 

 عاا  ناواحه  گساترده ااا .   حوض  جنوعه و شعاله نواحه

  اا  مساعرآعرا    در ععایتاا  زیاد، تا متوا  پتانسعل تراای 

تأثعر نواحه عا تراکم پوششه  ع  توا  مه  ع نعن دارنی. قرار

 شاعاله  ناواحه  پاذیر   ترااای   اتا ای  پتانساعل   کم در

 کارد.  اشاره دارنی، زیاد قرار تا متوا  در کالس ک  حوض 

 ناواحه  شاامل  زیاد پتانسعل تراای  زیاد و خع ه عا نواحه

 نواحه در وی ه ع  دارنی، عا تراکم کم گعا ه پوش  ک  اا 

مرتیاه،   ضایعف  پوشا   عار  عالوه ک  حوض  غرعه جنوب

نقا    رونی ترااای   ات ای  در نع  عارا  توا  ترااینیگه

 .دارد مرثر 

  اا   زمعنا   در وااعیه  کارعرد تضایه رگراعو  تح عل

در  آماار   مهام  اع ار اا   از و یکاه  دارد پ و شه مزت ف

محعای  و   ااا  )ع اه   متغعر اا  عاعن  رواع  لعوتح   یتي 

 مایل  این در (.1737؛ رضایه و  عکارا ، 1733مزتارپور، 

 واعست  و متغعر خاک، ااالنة  یر رت  معانگعن رگراعونه،

  ریپاذ   یترااا  تاکتور عارا ، ترااینیگه تاکتور ا  توا 

 متغعر ا  گعا ه، پوش  و تاکتور توپوگراته تاکتور خاک،

R شینی. گرتت  نظر در مستقل
2
 متغعار  تغععرپاذیر   معا ا    

د ای )رضاایه و    ماه  نشاا   مستقل متغعر عرمینا  را واعست 

R مقیار  نتایج ک  بور  عا  (.1737 عکارا ، 
 4در جیول 2

 مقایار   عااالترین  عاا  د ی، تاکتور پوشا  گعاا ه   نشا  مه

R
 اااالنة  تراای  عرآورد در را تأثعر ، ععشترین33/0 یینه2

 33 عیاارته،  عا   داشات  ااا .   RUSLE میل عراااس خاک

خااک در ااط  حوضاة     مع ا   ایررت  اااالنة   درصی از

، خااک  پذیر  و تراای  اا تاکتور  تأثعر این تح  آعزع 

 در ترتع  تاکتور ا  توپوگراته ع و  عارا  ترااینیگه توا 

 دارنی. قرار عیی   ا  اولوی 
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 RUSLEی فاکتورها. روابط رگرسیونی بین هدر رفت خاک و 4جدول 

 R2 رگراعونه عطةرا RUSLE  تاکتور ا

K Y = 21.53 X + 41.3 14/0 

R Y = 0.43 X + 40.36 11/0 

LS Y = 66.43 X + 16.06 04/0 

C Y = 170.65 X + 7.97 33/0 

 1733منی : نگارنیگا ، 

 

 گيري و بحث . نتيجه4

 زیساته در   ا  مهام محاع    خاک یکه از  ال  تراای 

توانی آثار منفه درو   اا  ک  مه توای  حال در کشور ا 

ا   ع او  کاا   حاصا زع       عارو  منطقا   ا  و  منطق 

، راوب مواد تراااای    ا شور شی  تیریيه خاک خاک،

یاتت  در اراضه کشاورز ، تأاعساات ذخعاره و انتقاال آب    

عاا   ترااای   کعه پتانساعل  این پ و   ارزیاعه عگذارد. در

و تواناایه اعساتم    RUSLEتوج  ع  کارایه مایل تيرعاه   

توزی  مکانه معا ا   ایر    ابالعات جغراتعایه عرا  نعای 

 صورت گرت . عرراه او قره آعزع  حوضة رت  خاک در

 تاا  3/7 از توا  ترااینیگه عاارا   تاکتور نتایج نشا  داد ک 

در  متر در  کتار در اااع  در ااال    ول مع ه مع ه 5/534

 عا   ترااینیگه عاارا   توا  اا . اط  حوضة آعزع  متغعر

ااو کا  ارتفاعاات     قاره حوضة آعزع   جنوب و مرک  اع 

ععشتر  دارنی و مع ا  عاارش در ایان ناواحه ععشاتر عاوده      

پاذیر    ترااای   رونی ات ایشه داشات  ااا . معا ا     اا 

 واحی متغعار عاوده ااا . از    41/0تا  01/0اک حوض  از خ

ااع ته و   حوضة عات  منطق  خاک  ا  خاک ععشتر ک  آنيا

اا  تاا   متو پذیر  تراای  حوضة خاک دارد، اع ته راه

 داد کا   نشا  گعا ه پوش  تاکتور عرراه نتعية .دارد زیاد

 متغعر ععانگر ک  اا  متغعر 1تا  005/0از  تاکتور این مقادیر

 اا  و در نواحه گعا ه پوش  لحان تراکم از منطق  عود 

کعترین  انیوه، جنگ ه ع   پوش  ع  حوض  معانه تا جنوعه

( را داشاات  و ععشااترین 03/0 - 001/0) Cمقااادیر تاااکتور 

در شاعال، شارق و غارب     (35/0 - 1)مقیار ایان تااکتور   

پوشا    عایو   اراضه ع  شود ک  مرعو  هم مشا یه حوض 

 نقشاة پتانساعل   ااا . عررااه   متراکم و اراضه کشاورز 

 ترااینیگه عاارا ،   ا  الی  پوشانه  م از ک  خاک تراای 

 محع  در گعا ه و پوش  توپوگراته خاک، پذیر  تراای 

GIS مع ا   یر رت  خااک  مقادیر ک  داد نشا  شیه، تولعی 

 در  کتاار  تان در  340حوض  از صفر تا عاع  از   اط  در

 ا  انيام شیه  در پ و   حاضر، عرراه متغعر اا . اال

عنی  پتانسعل تراای  خااک در حوضاة آعریا      درعارة پهن 

در عز  شعاله  د ی ک  نشا  مه RUSLEاو عا روش  قره

و جنوعه حوضة پتانسعل ترااای  خااک عاالاا  کا  در     

دلعل کا   تراکم پوش  گعا ه و کارعر   عز  شعاله ع 

رغم کا   تاکتور باول و درجاة شاع ،      کشاورز  آعه ع 

شود و در ناواحه جناوعه    عاالترین مع ا  تراای  دییه مه

ع   تراکم پوش  گعا ه متواا    ک  پوش  ااتپه دارد ع 

و بول و درجة شع  زیاد، معا ا  ترااای  اتا ای  پعایا     

ااو   کرده اا .  ع نعن نواحه معاانه حوضا  آعزعا  قاره    

انی. اگر   این منابق  کعترین مع ا  تراای  خاک را داشت 

دلعل وجود پوشا    انی اما ع  درج  را داشت  70تا  10شع  

. ااا  جنگ ه پرتراکم مع ا  تراای  خاک این منطق  کام  

  اا   متغعر اا  الیا    معاا   رگرااعونه  رواعا   عررااه 

و  توپاوگراته  خااک،   ریپاذ   یترااا  تراااینیگه عاارا ،  

 و مع ا   ایررت  خااک   RUSLEگعا ه در میل  پوش 

 عاا  پوشا  گعاا ه   تااکتور  کا   داد نشاا   االعان  تراای 

 را (، ععشترین ا ععا  و تاأثعر  33/0تیععن ) ضری  عاالترین

ااط  حوضاة آعزعا      در خااک  اااالنة  تراای  عرآورد در

خاک، ترااینیگه  پذیر  تراای  تاکتور ا  او دارد و قره
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 قارار  عیای    اا   اولویا   در ترتعا   ع  عارا  و توپوگراته

عاا  عنای  ترااای  تولعای شایه      پهنا   ةنقشگعرنی. نتایج  مه

ا اایاف   ااااز ادهعاادر پ تواناای هماا GISو  RUSLEروش 

  یترااا  کاا    در هحفااظت  اقایامات  خااک و   یریمی

مرثر عاشی.  ع ناعن پعشانهاد    در حوضة مورد مطالی  خاک

 اایه عاا پتانساعل     شود عا توج  ع  نحاوة پاراکن  پهنا     مه

تراایشه عاال در نواحه شاعاله و جناوعه حوضاة آعزعا ،     

منظور کا   آثار منفه ترااای  خااک و ج اوگعر  از     ع 

 ا  مزارب انساانه    خسارات احتعاله، از  ر گون  تیالع 

رویا  و تغععار کاارعر  اراضاه در      عردار  عاه  ع و  عهره 

 منابق حساس و مستیی ع  تراای  اجتناب شود.
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