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مقدمه
فرسایش بیرویه خاک از زمان شروع کشاورزی یک مشکل
پایدار بوده و یکی از تهدیدهای اصلی برای خدمات بومسازگان
مناطق مختلف آب و هوایی ( ،)22،11بهویژه در مناطق نیمهخشک
و نیمه مرطوب جهان ( )23ازجمله ایران ( )41است .بر اساس
پژوهشهای انجامشده ،کشت بدون عملیات کنترلی ،استفاده بدون
برنامهریزی از اراضی در کنار توسعه شهری ،جنگلزدایی و کشاورزی
غیراصولی ،پایداری و مقاومت خاک در برابر فرسایش خاک را از بین
میبرد و باعث توسعه سریع فرسایش مخرب میشود
( .)2،5،10،15،23،46،50،57از همین رو ،تغییرات کاربری اراضی
باعث تغییر در چرخه هیدرولوژیکی آبخیز شده و درنتیجه باعث تغییر
تعادل آب بین بارش ،تبخیر ،نفوذپذیری و پاسخ رواناب و تولید رسوب
میشوند ( .)17،21،55بر همین اساس رواناب و رسوب ،دو عنصر
مهم در چرخه هیدرولوژیک میباشند که تغییرات آنها بهطور
مستقیم بر سامانههای رودخانهای و محیطهای رسوبی تأثیرگذار است
و تغییرات مکانی و زمانی آنها ویژگیهای هیدرولوژیکی رودخانهها
را تغییر میدهد ( .)4،55اقدامات مدیریتی مختلفی برای مدیریت و
یا کاهش پیامدها و اثرات سوء ناشی از تخریب و فرسایش بیرویه
خاک در حوزههای آبخیز انجام میشود که میتواند مجموعه
فعالیتهای مهندسی ،زیستی و مدیریتی را در برگیرد ( .)56ازجمله
این اقدامات استفاده از اراضی برحسب استعداد 1و قابلیت 2آنهاست
( .)52با اینحال انجام این اقدامات در تمامی سطح حوزههای آبخیز
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و محدودیتهای مالی ایران

ال امکانپذیر نیست .از همین رو شناسایی مناطق با اولویت
عم ً
مدیریتی باال بهمنظور اجرای برنامههای حفاظت خاک و آب
ضروری و نخستین گام در ارائه راهکارهای مدیریتی است.
شناسایی مناطق اولویتدار و تخصیص کاربریهای مختلف اراضی
متناسب با قابلیت اراضی در زیرآبخیزهای اولویتدار عالوه بر
صرفهجویی در زمان و هزینه ،میتواند منجر به کاهش چشمگیر
رواناب و رسوب شود .بااینحال و با توجه به هزینههای باالی
اجرای اقدامات مذکور ،اطالع از میزان اثربخشی فعالیتهای
مدیریتی بر میزان فرسایش و رسوب حوزههای آبخیز قبل از اجرای
اقدامات امری اساسی و مهم است .از سوی دیگر ازآنجاییکه
اندازهگیری میزان فرسایش در پالتهای فرسایشی کاری دشوار و
پرهزینه است .ازاینرو مدلهای برآورد فرسایش خاک بهعنوان ابزار
اساسی برای تخمین فرسایش خاک حاصل از اقدامات مدیریتی
پیشنهادشدهاند ( .)31،40در همین ارتباط مدلهای مختلفی برای
برآورد فرسایش توسعه دادهشدهاند که ازجمله آنها میتوان به مدل
 3IntErOاشاره کرد ( .)47مدل  IntErOیک روش محاسباتی
ترسیمی بر اساس روش پتانسیل فرسایش 4است که بهمنظور
پیشبینی شدت فرسایش خاک ،رسوب و حداکثر جریان خروجی از
حوزه آبخیز با استفاده از ویژگیهای خاکشناسی ،هواشناسی،
زمینشناسی و فیزیکی مورداستفاده قرار میگیرد (.)31،47
بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد تاکنون پژوهشهای
گستردهای در خصوص تأثیر کاربری اراضی و اقدامات مدیریتی بر
فرسایش و رسوب انجامشده است .بهعنوانمثال جلیلی و همکاران
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چکیده
تغییر در الگوهای استفاده از زمین ،فعالیتهای کشاورزی و کاهش پوشش گیاهی ،فرآیندهای تخریب زمین را سرعت
بخشیده است .بنابراین اجرای اقدام های مدیریتی و استفاده از اراضی برحسب استعداد/قابلیت در راستای مدیریت جامع منابع
آبخیز و صرفهجویی در هزینه در آبخیزهای اولویتدار ضروری است .از همین رو پژوهش حاضر باهدف ارزیابی برنامههای
مدیریتی مبتنی بر قابلیت اراضی در زیرآبخیزهای اولویتدار گالزچای اشنویه در استان آذربایجانغربی بر تغییرات فرسایش و
رسوب برنامهریزی شد .بنابراین ،ابتدا قابلیت اراضی زیرآبخیزهای اولویتدار حوزه آبخیز گالزچای اشنویه بر اساس روش FAO
استخراج و در شرایط فعلی آبخیز مطالعاتی اِعمال شد .تغییرپذیری میزان فرسایش و رسوب و همچنین حداکثر جریان رواناب
خروجی پس از ارزیابی با استفاده از مدل  IntErOبرآورد شد .نتایج نشان داد شش درصد از مساحت زیرآبخیزهای مطالعاتی
منطبق با قابلیت اراضی نبوده و کاربری جنگل با تغییر خالص افزایشی  2/21درصدی و مرتع غنی با تغییر خالص کاهشی 1/2
درصدی نسبت به شرایط فعلی بیشترین تغییرات را به خود اختصاص دادند .در همین ارتباط تخصیص قابلیت اراضی در این
مناطق فرسایش و رسوب و حداکثر جریان خروجی از حوزه آبخیز را به ترتیب به میزان  7/1و  1/33درصد کاهش خواهد داد.
همچنین رسوب ویژه آبخیز نیز به میزان  12/6مترمکعب در کیلومترمربع در سال کاهش مییابد .نتایج پژوهش حاضر میتواند
الگوی مدیریتی مناسب برای برنامهریزان و سیاست گذاران ،در راستای اِعمال اقدامات مدیریتی در مناطق با اولویت باال را ارائه
نماید.
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منطقه موردمطالعه

حوزه آبخیز گالزچای اشنویه از زیرآبخیزهای رودخانه گدار،
در استان آذربایجانغربی با مساحت حدود  103کیلومترمربع ،در
باالدست شهرستان اشنویه واقعشده است .شیب متوسط آبخیز
 32درصد ،ارتفاع متوسط  2390متر از سطح دریا ،طول رودخانه
اصلی  19/3کیلومتر و زمان تمرکز آن حدود دو ساعت است
( .)35میانگین بارندگی و درجه حرارت ساالنه آبخیز گالزچای
اشنویه بهترتیب  482میلیمتر و  11/5درجه سانتیگراد است (.)1
زیرآبخیزهای اولویتبندی شده در این روش شامل هفت
زیرآبخیز با مساحت نسبی حدود  34درصد است .در این پژوهش
از نتایج روش الگوریتم امتیازدهی  )3( Bordaبرای انتخاب
زیرآبخیزهای اولویتدار در راستای اجرای قابلیت اراضی استفاده
شد .موقعیت جغرافیایی و نمایی از آبخیز گالزچای اشنویه و
زیرآبخیزهای اولویتدار در شکل  1نمایش دادهشده است.

1- United States Department of Agriculture
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مواد و روشها
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( )28بهینهسازی کاربری اراضی حوزه آبخیز بریموند در استان
کرمانشاه با هدف کمینهسازی فرسایش خاک را بررسی کردند.
نتایج ایشان ضمن معرفی کاربری بهینه اراضی ،میزان کاهش
فرسایش و افزایش سود ساالنه را بهترتیب  7/78و  118/62درصد
نشان داد ،همچنین بهینهسازی انجام شده بیانگر کاهش اراضی
دیم و افزایش اراضی باغی منطقه بوده است .صادقی و همکاران
( )43ارتباط کاربری اراضی با فرسایش خاک در زیرحوزه مندریجان
در حوزه آبخیز سد زایندهرود را بررسی کردند .نتایج ایشان نشان داد
که اکثر کاربریها با شکلهای مختلف فرسایش خاک و طبعاً
هدررفت خاک ارتباط معنیداری داشته است .اوجی و همکاران
( )38در پژوهشی کمینهسازی رواناب و رسوبدهی به کمک
بهینهسازی کاربری اراضی در حوزه آبخیز جاجرود را بررسی کردند.
نتایج نشان داد در صورت بهینهسازی کاربری اراضی ،مساحت
اراضی زراعت آبی و مراتع کاهش و سطح اراضی باغی افزایش
مییابد و بعد از بهینهسازی ،رواناب سطحی و رسوبدهی کل
آبخیز به ترتیب  73/03و  36/93درصد کاهش خواهد یافت.
معصومی و همکاران ( )33اثر تغییر کاربری اراضی سال  1397و
 1411بر میزان رواناب شبیهسازیشده در آبخیز بیدگل در استان
فارس را بررسی کردند .نتایج تحلیل نقشه کاربری اراضی نشان داد
که بیشترین تغییر مربوط به تبدیل مراتع به زمین کشاورزی است
که در پاسخ به این تغییر ،در سـال  1411مقدار متوسط ساالنه
رواناب سطحی نسبت به سـال  1397حدود  19درصد کاهش
نشان میدهد .آنابا و همکاران ( )6تأثیر تغییر کاربری اراضی در
حوزه خلیج  Murchisonطی دوره مطالعاتی  2003-1995در
اوگاندا را بررسی کردند .نتایج ایشان نشان داد رواناب سطحی و
میانگین تولید رسوب در دوره مطالعاتی افزایش معنیداری یافته
است که ازجمله دالیل آن میتوان به کاهش مساحت اراضی
جنگلی از  31درصد به  13درصد و افزایش اراضی مسکونی از 26
درصد به  39درصد طی دوره مطالعاتی اشاره کرد .چوتو و فتن
( )16تأثیر تغییر کاربری اراضی/پوشش بر رواناب و تولید رسوب
حوزه آبخیز  Gojebدر اتیوپی طی سه دوره  2000 ،1989و 2013
را بررسی کردند .نتایج ایشان نشان داد که با افزایش سطح زیر
کشت در اراضی جنگلی به میزان  14/97درصد ،رواناب به میزان
 6/6مترمکعب در ثانیه و رسوب به میزان  41/07تن بر
کیلومترمربع افزایش پیداکرده است.
یاکوب و همکاران ( )51به ارزیابی تأثیر کاربریهای مختلف زمین
و اقدامات حفاظت خاک و آب بر تولید رواناب و رسوب در مقیاس
حوزه آبخیز و کرت در ارتفاعات مرکزی اتیوپی پرداختند .نتایج
ایشان تفاوت معنیدار بین تیمارها در هر دو مقیاس کرت و حوزه
آبخیز را نشان داد ،بهطوریکه با انجام عملیات حفاظت خاک و آب
در سطح کرت ،رواناب و هدررفت خاک به ترتیب و بهطور متوسط
 27و  37درصد کاهش یافت .همچنین عملیات حفاظت خاک و
آب اجراشده در سطح آبخیز ،تولید رسوب را حدود  74درصد
کاهش داده است .دو و همکاران ( )19در پژوهشی به مقایسه تولید
کشاورزی با و بدون شیوههای مدیریت حفاظتی در نقاط مختلف
چین ،ایاالت متحده امریکا ،اروپا و افریقا پرداختند .نتایج ایشان
نشان داد که در شیوههای مدیریت حفاظتی ،رواناب سطحی و

فرسایش به ترتیب  67و  80درصد نسبت به شاهد کاهش داشتند.
بریهان و همکاران ( )9به ارزیابی کاهش رواناب و هدر رفت خاک
تحت تأثیر گزینههای مدیریتی مبتنی بر قابلیت اراضی حاصل از
روش وزارت کشاورزی ایاالت متحده امریکا 1در حوزه آبخیز
 Lagunaاتیوپی پرداختند .نتایج ایشان نشان داد با انجام گزینههای
مدیریتی مبتنی بر قابلیت اراضی رواناب و رسوب بهترتیب  21تا 30
و  32تا  82درصد کاهش مییابند .بااینحال پژوهشهای دیگری
نیز در خصوص تأثیر اقدامات مدیریتی بر فرسایش و رسوب
( )8،14،26،15،33،44و تأثیر کاربری اراضی بر میزان رواناب و
رسوب ( )3،16،18،27،36،43،45،46،49صورت گرفته است.
بررسی پژوهشهای مرتبط نشان میدهد تاکنون پژوهشی در
خصوص اثرات جانمایی اقدامات مدیریتی در زیرآبخیزهای
اولویتدار بر فرسایش و رسوب خروجی حوزههای آبخیز گزارش
نشده است .هرچند ،نتایج پژوهشهای معدود گزارششده
نشاندهنده ارتباط معنیدار بین تغییر کاربری اراضی و پوشش
گیاهی با افزایش رواناب و رسوب تولیدی است .بهنحویکه افزایش
تخریب اراضی ارتباط معنیداری با مقدار فرسایش و رسوب داشته
است و بهعنوان یکی از عوامل ناپایداری و تشدید شرایط مخرّب
آبخیز قلمداد میشود .بر همین اساس انتظار میرود جانمایی انواع
مختلف کاربریهای اراضی متناسب با قابلیت اراضی منطقه ،ضمن
ارتقاء شرایط محیطزیستی ،منجر به کاهش چشمگیر هدر رفت
خاک شود .لکن در پژوهش حاضر ،حوزه آبخیز گالزچای اشنویه
بهعنوان یک آبخیز نمونه در شمالغرب کشور و همچنین به سبب
اولویتبندی زیر آبخیزهای آن بر اساس مدیریت مشارکتی (،)3
واکنش سریع و تنوع کاربری اراضی بهعنوان منطقه مطالعاتی
انتخاب شد .بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف برآورد
فرسایش خاک و نیز ارزیابی اثر اِعمال اقدامات مدیریتی مبتنی بر
قابلیت اراضی در زیرآبخیزهای اولویتدار بر فرسایش خاک و تولید
رسوب و همچنین حداکثر جریان خروجی در حوزه آبخیز گالزچای
اشنویه برنامهریزی شد.
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شکل  -1نمایی از حوزه آبخیز و زیرآبخیزهای اولویتدار گالزچای اشنویه در کشور و استان آذربایجان غربی

Figure 1. View of the priority watershed and sub-watersheds of Glazchay Oshnavieh in Iran and West Azerbaijan province

2- Titration
5-Geographic Information System, GIS

ارزیابی تأثیر تخصیص متناسب کاربری اراضی بر
فرسایش خاک و تولید رسوب

در ادامه پژوهش و بهمنظور اطالع از میزان اثربخشی تخصیص
متناسب کاربریهای اراضی بر میزان فرسایش و رسوب از مدل
 IntErOاستفاده شد .این مدل بر پایه مدل  EPMاست که
اولین بار در مونتهنگرو و شمالشرقی مدیترانه توسعه دادهشده
است ( .)47مدل مذکور نیازمند  26داده ورودی شامل
ویژگیهای فیزیوگرافی ،توپوگرافی ،خاکشناسی ،کاربری
اراضی و هیدرولوژی و هواشناسی ،به شرح مندرج در جدول 1
است.
مراحل ،معادالت و متغیرهای مورداستفاده در مدل IntErO
برای محاسبه تلفات ساالنه خاک به شرح زیر خالصهشده است
(.)39
()1
W year = T × Hyear × π × √Z3 × F
که در آن :W year ،کل فرسایش ساالنه (مترمکعب بر سال)،
 :Tدما (درجه سانتیگراد) :H year ،میانگین بارش ساالنه

1- Forests, Range and Watershed Management Organization, FAO
3- Inverse Distance Weighting, IDW
4- Radial Basis Function, RBF
6- Kappa Coefficient
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در پژوهش حاضر از روش سازمان خواربار و کشاورزی ملل
متحد ( )FAOبرای تهیه نقشه قابلیت اراضی استفاده شد .الزم
به ذکر است ازآنجاییکه در روش  FAOاستانداردی برای
تعیین مناطق با قابلیت کاربری باغ وجود ندارد و در آبخیز
گالزچای اشنویه اراضی باغی یکی از کاربریهای غالب منطقه
است بر همین اساس برای تعیین قابلیت اراضی باغی از روش
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور (1)FRWMO
استفاده شد .از همین رو با توجه به ضوابط و معیارهای
روشهای پیشنهادی  FAOو  ،FRWMOشامل شیب ،ارتفاع
از سطح دریا ،عمق ،بافت pH ،و شوری خاک ،میزان بارندگی و
درصد سنگریزه سطحی ،تخصیص متناسب انواع کاربری اراضی
در زیرآبخیزهای اولویتدار حوزه آبخیز گالزچای اشنویه صورت
پذیرفت ( .)54در همین ارتباط برای برآورد خصوصیات خاک
منطقه ،در ابتدا واحدهای کاری حوزه آبخیز مطالعاتی از تلفیق
الیههای اطالعاتی شامل ارتفاع از سطح دریا ،شیب و جهت
شیب استخراج و تعداد یک نمونه خاک از هر واحد کاری
برداشت شد .بر همین اساس تعداد  37نمونه خاک از سطح
زیرآبخیزهای اولویتدار برداشت شد .نمایی از نقاط نمونهبرداری
و پراکنش آنها در سطح زیرآبخیزهای مطالعاتی در شکل 1
ارائهشده است.
در ادامه ویژگیهای خاک منطقه شامل ،بافت خاک به روش
هیدرومتری ( pH ،)12خاک با دستگاه  pHمتر ) ،)29شوری
خاک با دستگاه  ECمتر ) ،)29ماده آلی خاک به روش
عیارسنجی )37( 2و درصد سنگ و سنگریزه سطحی نیز
بهصورت چشمی در سطح کرت ( )13برآورد شد .پس از
برآورد خصوصیات خاک منطقه ،بهمنظور تهیه نقشههای
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تهیه نقشه قابلیت اراضی زیرآبخیزهای اولویتدار
گالزچای اشنویه

توزیعی خصوصیات مذکور از روشهای زمینآماری استفاده
شد .بر همین اساس با توجه به عدم نرمال بودن و همبستگی
مکانی ضعیف خصوصیات خاک در محدوده موردمطالعه (،)54
از دو روش معکوس وزنی فاصله ( 3)IDWو تابع پایه شعاعی4
برای تهیه نقشههای مذکور استفاده شد .درنهایت با تلفیق
معیارهای مختلف قابلیت اراضی در محیط سامانه جغرافیایی5
( ،)GISتخصیص متناسب کاربریهای اراضی در مناطق با
اولویت مدیریتی انجام شد .برای مقایسه کاربری فعلی منطقه
با نقشه حاصل از اعمال قابلیت اراضی در زیرآبخیزهای
اولویتدار نیز از ضریب کاپا بهعنوان یکی از معیارهای ارزیابی
صحت تطابق نقشه تهیهشده با شرایط واقعی ( )53استفاده
شد.
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(میلیمتر) π ،مقدار ثابت  F ،3/14مساحت حوزه آبخیز
(کیلومترمربع) و  Zضریب فرسایش حاصل از رابطه ( )2است:
()2
)𝐼√Z = Y × X × (Ø
که در آن :Y ،ضریب فرسایشپذیری خاک :X ،ضریب حفاظت
خاک :Ø ،ضریب توسعه فرسایش است.
آورد رسوب واقعی نیز از رابطه ( )3محاسبه میشود:
Gyear = W year × Ru
()3
که در آن :G year ،آورد رسوب واقعی (مترمکعب در سال)W ،
 :yearکل فرسایش ساالنه (مترمکعب بر سال) :Ru ،نسبت
تحویل رسوب است .که از رابطه ( )4محاسبه میشود:
√O.D
()4
=RU
)0.2(L+10

که در آن :O ،محیط آبخیز (کیلومتر) :D ،میانگین اختالف ارتفاع
آبخیز (کیلومتر) :L ،طول آبخیز (کیلومتر) است.
بر همین اساس بهمنظور تهیه ویژگیهای فیزیوگرافی حوزه آبخیز
از نقشههای توپوگرافی  1:25000استفاده شد .از سوی دیگر برای

برآورد دادههای هواشناسی نیز از اطالعات چهار ایستگاه هواشناسی
مجاور حوزه آبخیز شامل ،ایستگاههای نقده ،دوریه ،سد حسنلو و
گالزچای اشنویه استفاده شد .همچنین برای برآورد ضریب استفاده
از زمین از نقشه کاربری اراضی ،ضریب فرسایش منطقهای از نقشه
کاربری اراضی به همراه سیمای فرسایش منطقهای ( )42و ضریب
حساسیت سنگ و خاک به فرسایش از نقشه زمینشناسی ( )24و
بافت خاک ( )54استفاده شد .الزم به ذکر است کلیه ورودیهای
موردنظر در محیط  ArcGIS10.4.1تهیه شد .در همین ارتباط
برای مدلسازی فرسایش در صورت اِعمال قابلیت اراضی،
ورودیهای مرتبط با کاربری اراضی ،ضرایب فرسایش منطقهای و
استفاده از زمین تغییر کرده و سایر ورودیها ثابت در نظر گرفته شد.
از بین  22خروجی مدل  IntErOپنج خروجی حداکثر جریان
خروجی از حوزه آبخیز ،فرسایش و رسوب ،فرسایش و رسوب ویژه
(فرسایش و رسوب در واحد سطح) و همچنین نسبت تحویل
رسوب در پژوهش حاضر ارائه شده است.

جدول  -1ورودیهای مدل  IntErOدر دو سناریوی شرایط فعلی و مدیریت اراضی در زیرآبخیزهای اولویتدار برای حوزه آبخیز گالزچای اشنویه،
آذربایجانغربی

برای ارزیابی عملکرد مدل  IntErOدر برآورد فرسایش و
رسوب و حداکثر جریان خروجی از حوزه آبخیز به ترتیب از
مقایسه نسبی دادههای رسوب اندازهگیریشده  38رگبار
مطالعاتی جمعآوریشده طی سالها و پژوهشهای گذشته
( )30،35و همچنین آمار ایستگاه هیدرومتری اشنویه واقع در
خروجی حوزه آبخیز مطالعاتی استفاده شد.

پژوهش حاضر باهدف ارزیابی تغییرپذیری فرسایش و رسوب و
حداکثر جریان خروجی از حوزه آبخیز درنتیجه اِعمال اقدامات مدیریتی
در زیرآبخیزهای اولویتدار گالزچای اشنویه صورت پذیرفت .بر همین
اساس خصوصیات مکانی خاک با استفاده از روش  IDWبه سبب
میانگین مطلق خطای برآوردی نسبی کمتر تهیه و نقشههای مربوط به
ویژگیهای خاک در زیرآبخیزهای اولویتدار در شکل  2ارائهشده است.
1- Sediment Delivery Ratio
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ارزیابی عملکرد صحت مدل  IntErOدر برآورد
فرسایش و رسوب و حداکثر جریان خروجی از حوزه
آبخیز گالز چای اشنویه

نتایج و بحث
قابلیت اراضی حوزه آبخیز گالزچای اشنویه برای کاربریهای
مختلف
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Table 1. Inputs of IntErO model in two scenarios of current conditions and land management in priority subwatersheds for Glazchay Oshnavieh watershed, West Azerbaijan
اِعمال قابلیت اراضی در زیرآبخیزهای اولویتدار
شرایط فعلی
واحد
معیار
103
103
کیلومترمربع
مساحت
45/37
45/37
کیلومتر
محیط
19/3
19/3
کیلومتر
طول آبراهه اصلی
0/5
0/5
کیلومتر
کوتاهترین فاصله بین سرشاخهها و خروجی
190/4
190/4
کیلومتر
مجموع طول آبراهههای با رتبه  1و 2
15/03
15/03
کیلومتر
طول حوزه آبخیز
70
70
کیلومترمربع
مساحت بخش بزرگتر حوزه آبخیز
33
33
کیلومترمربع
مساحت بخش کوچکتر حوزه آبخیز
1500
1500
متر
کمترین ارتفاع خط تراز
100
100
متر
اختالف بین خطوط تراز
1492
1492
متر
کمترین ارتفاع
3272
3272
متر
بیشترین ارتفاع
50
50
درصد
وسعت سنگهایی با نفوذپذیری باال
40
40
درصد
وسعت سنگهایی با نفوذپذیری متوسط
10
10
درصد
وسعت سنگهایی با نفوذپذیری کم
8/5
5/2
درصد
وسعت جنگل
85/3
86/3
درصد
وسعت علفزار ،چراگاه و باغ
6/2
8/5
درصد
وسعت زمینهای بایر ،شخمخورده و بدون پوشش علفی
61
61
میلیمتر
ارتفاع بارندگی سیلآسا
11/8
11/8
درجه سانتیگراد
متوسط درجه حرارت ساالنه
482
482
میلیمتر
متوسط بارش ساالنه
0/8
0/8
بدون واحد
ضریب حساسیت سنگ و خاک به فرسایش
0/57
0/6
بدون واحد
ضریب استفاده از زمین
0/39
0/4
بدون واحد
ضریب فرسایش منطقهای
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بر اساس شکل  ،2زیرآبخیزهای اولویتدار دارای بافت
غالب لومی رسی ،محتوای ماده آلی حدود یک درصد و
ازلحاظ شوری و  pHفاقد محدودیت برای کاربریهای
مختلف هستند .در ادامه پس از تهیه نقشههای ویژگیهای
خاک و توپوگرافی ،نقشههای مذکور بر اساس استانداردهای
دو روش  FAOو  FRWMOتلفیق و نقشه استعداد اراضی
برای زیرآبخیزهای مطالعاتی استخراج شد .در همین ارتباط

استعداد اراضی استخراجشده با توجه به شناخت و شرایط
بومشناختی منطقه موردمطالعه ،محدودیتها و اولویت
کاربریهای زراعی بر سایر کاربریها و همچنین لحاظ ماده
 56قانون اساسی ( .)20مبنی بر عدمتصرف و تغییر کاربری
اراضی ملی ،به نقشه قابلیت اراضی تبدیل و در زیرآبخیزهای
اولویتدار به شرح ارائهشده در شکل  3اِعمال شد.
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شکل  -2نقشه ویژگیهای خاک زیرآبخیزهای اولویتدار گالزچای اشنویه ،آذربایجانغربی

Figure 2. Soil Characteristics map in Glazchay Oshnavieh Priority sub-watersheds, West Azerbaijan
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نتایج حاصل از مقایسه کاربری فعلی منطقه با نقشه
حاصل از اِعمال قابلیت اراضی در زیرآبخیزهای اولویتدار با
استفاده از شاخص کاپا نشان داد که اختالف کاربریهای
فعلی آبخیز با شرایط حاصل از کاربست قابلیت اراضی ،در

زیرآبخیزهای اولویتدار تفاوت زیادی نداشته و فقط شش
درصد از آبخیز مطالعاتی دچار تغییر شده است .بر همین
اساس مساحت کاربریهای مختلف پس از اِعمال قابلیت
اراضی در جدول  2ارائهشده است.

جدول  -2مساحت کاربریهای مختلف پس از اِعمال قابلیت اراضی در زیرآبخیزهای اولویتدار گالزچای اشنویه ،آذربایجانغربی

عوامل محدودکننده اصلی بر اساس روش  ،FAOشیب ،درصد
سنگریزه سطحی ،بافت خاک و عمق خاک است .بر اساس این
روش بیشترین و کمترین قابلیت اراضی آبخیز مطالعاتی به
ترتیب مربوط به کاربری مرتع و کشاورزی دیم با مساحتی در

حدود  77و  2/7درصد (جدول  )1از کل آبخیز مطالعاتی است .بر
همین اساس تغییر انواع مختلف کاربریهای اراضی در
زیرآبخیزهای مطالعاتی نیز در شکل  4ارائهشده است.
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Table 2. Area of different land uses after land capability application in priority sub-watersheds in Glazchay Oshnavieh, West Azerbaijan
میزان تغییر
با اِعمال قابلیت اراضی
کاربری فعلی
کاربری اراضی
درصد
هکتار
درصد
هکتار
درصد
هکتار
کشاورزی آبی
-0/42
-63/62
2/76
279/80
3/39
343/42
کشاورزی دیم
-1/07
+161/72
2/84
287/37
4/43
449/09
باغ
0/19
+29/12
2/09
212/55
1/81
183/42
0/61
+93/34
20/50
2077/33
19/58
1983/99
مرتع خوب
-1/20
-181/22
38/26
3876/60
40/05
4057/82
مرتع متوسط
-0/32
-48/23
24/40
2473/16
24/89
2521/39
مرتع فقیر
2/21
+333/46
8/5
861/17
5/21
527/71
جنگل
0/00
0/00
0/63
63/94
0/63
63/94
اراضی مسکونی
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شکل  -3نقشه اِعمال قابلیت اراضی در زیرآبخیزهای اولویتدار حوزه آبخیز گالزچای اشنویه ،آذربایجانغربی

Figure 3. Land capability map in priority sub-watersheds in Glazchay Oshnavieh watershed, West Azerbaijan
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Figure 4. Transfer of different types of land uses in the study sub-watersheds in Glazchay Oshnavieh, West Azerbaijan

تغییرپذیری مؤلفههای فرسایش با اِعمال قابلیت اراضی در
زیرآبخیزهای اولویتدار حوزه آبخیز گالزچای

در پژوهش حاضر برای مدلسازی فرسایش در شرایط فعلی و با
اِعمال اقدامات مدیریتی از مدل  IntErOاستفاده شد .نتایج حاصل
از برآورد خروجیهای مدل مذکور برای حوزه آبخیز گالزچای
اشنویه در جدول  3ارائه شده است.

جدول  -3مقایسه خروجیهای مدل  IntErOدر شرایط فعلی و اِعمال قابلیت اراضی در زیرآبخیزهای اولویتدار حوزه آبخیز گالزچای اشنویه ،آذربایجانغربی
Table 3. Comparison of IntErO model outputs in the current conditions and application of land capability in priority sub-watersheds
in Glazchay Oshnoyeh watershed, West Azerbaijan
مقدار تغییر درصد تغییر
اِعمال قابلیت اراضی
شرایط فعلی
متغیر بررسی
1/3
0/6
44/5
45/1
حداکثر جریان خروجی آبخیز ( مترمکعب بر ثانیه)
4/5
0/2
0/42
0/44
ضریب فرسایش آبخی ز
7/1
3559 /3
46606 /7
50166
کل فرسایش سطح آبخیز ( مترمکعب بر سال)
0
0
0/4
0/4
ضریب ته نشست مجدد رسوبات حاصل از فرسایش
7/1
1425 /3
18662 /9
20088 /2
تلفات واقعی خاک (مترمکعب بر سال )
7/1
12/6
184/3
198/4
تلفات خاک واقعی ویژه آبخیز (مترمکعب بر سال بر ک یلومترمربع )
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مقایسه خروجیهای مدل  IntErOدر شرایط فعلی و با اِعمال
اقدامات مدیریتی در زیرآبخیزهای اولویتدار نشان میدهد که
فرسایش و رسوب و همچنین حداکثر جریان خروجی از حوزه آبخیز
تغییر کاهشی خواهند داشت .بر اساس نتایج حداکثر جریان خروجی
در شرایط فعلی برابر با  45مترمکعب بر ثانیه است که در صورت
اِعمال قابلیت اراضی حداکثر جریان خروجی به مقدار  0/6مترمکعب
ثانیه کاهش پیدا خواهد کرد .بررسی حداکثر جریان خروجی
برآوردی با آمار  36ساله ثبتشده در ایستگاه هیدرومتری اشنویه

نشان میدهد که حداکثر جریان خروجی از آبخیز مطالعاتی 40/18
مترمکعب بر ثانیه است .میتوان نتیجه گرفت که مدل IntErO
عملکرد قابل قبولی در برآورد حداکثر جریان خروجی حوزه آبخیز
گالز چای اشنویه دارد .از سوی دیگر مقدار فرسایش و رسوب ویژه
برآوردی توسط مدل مذکور برای آبخیز مطالعاتی با فرض جرم
مخصوص ظاهری رسوب برابر با  ،1/4به ترتیب برابر  6/8و 2/8
تن بر هکتار بر سال است .از همین رو برای ارزیابی عملکرد مدل
مذکور در آبخیز مطالعاتی از دادههای رسوب اندازهگیریشده 38
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بر اساس شکل  4بیشترین تغییرات در زیرآبخیزهای
چهل آسیاب ،گنبد ،میالن 2و شینکهبی ،و کمترین تغییرات
در زیرآبخیزهای گزن  ،1گزن  2و میالن  2است .از سوی
دیگر در زیرآبخیزهای چهل آسیاب و شینکهبی بهترتیب
افزایش قابلتوجه کاربریهای جنگل و باغ مشهود است .بر
همین اساس میتوان نتیجه گرفت که زیرآبخیزهای چهل
آسیاب و گنبد برای توسعه جنگل با توجه به قابلیت اراضی
منطقه از اولویت باالیی برخوردار هستند که با نتایج ادهمی و
همکاران ( )3مبنی بر ضرورت ارائه اقدامات مدیریتی با لحاظ
نظرات گروداران مختلف برای آبخیز مطالعاتی مطابقت دارد .از
سوی دیگر در محدوده روستای گالز کاربری اراضی منطقه

کمترین مطابقت را با قابلیت اراضی داشته و با دور شدن از
روستای گالز میزان انطباق کاربریهای مختلف با قابلیت
اراضی منطقه افزایش پیدا میکند که با نتایج کورنتج و
نیدویسی ( )32مبنی بر کاهش تخریب کاربریهای مختلف با
افزایش فاصله از مناطق مسکونی داللت دارد.

مصطفی ذبیحی سیالبی ،سید حمیدرضا صادقی و رئوف مصطفیزاده

تخریب و احیاء اراضی طبیعی /سال دوم /شماره  /3بهار و تابستان 95 ................................................................................................................................ 1400

1- Lumped

] [ Downloaded from drnl.sanru.ac.ir on 2023-01-10

نتیجهگیری کلی
در پژوهش حاضر تأثیر اقدامات مدیریتی مبتنی بر قابلیت اراضی
در زیرآبخیزهای اولویتدار بر فرسایش و رسوب و حداکثر جریان
خروجی در مقیاس ساالنه در خروجی حوزه آبخیز گالزچای
اشنویه برآورد شده است .بر همین اساس تغییرپذیری مؤلفههای
مذکور در خروجی حوزه آبخیز از تخصیص متناسب کاربریهای
اراضی در زیرآبخیزهای با اولویت مدیریتی با استفاده از مدل
 IntErOمحاسبه شد .در مدل  IntErOعالوه بر مقدار فرسایش
و رسوب خاک ،حداکثر جریان خروجی نیز قابلمحاسبه است که
از مزایای این مدل بهحساب میآید .از مزایای دیگر این مدل ،در
دسترس بودن تمام مقادیر ورودی در اکثر حوزههای آبخیز کشور
است که نتایج قابل قبولی نیز در برآورد فرسایش و رسوب کشور
با استفاده از این مدل ارائهشده است .مدل مذکور از نوع مدلهای
متوسط 1بوده و قادر به شناسایی نقاط با فرسایش بیشینه در سطح
آبخیز مطالعاتی نیست .از سوی دیگر مدل مذکور فقط در مقیاس
ساالنه اجرا میشود و در مقیاس رگبار ،ماهانه و فصلی قابلیت
اجرا ندارد که میتوان آن را جزء محدودیتهای این مدل عنوان
کرد.
بر اساس نتایج ،لحاظ قابلیت اراضی در  6/02درصد از
زیرآبخیزهای با اولویت باالی مدیریتی دارای رفتار متفاوت در
فرسایش و رسوب و حداکثر جریان خروجی از آبخیز مطالعاتی
است .در همین ارتباط میتوان اذعان نمود با برنامهریزی و
مدیریت اصولی کاربریهای مختلف اراضی مبتنی بر قابلیت
اراضی در مناطق تخریبشده و نیازمند اقدامات مدیریتی،
میتوان تا حد قابل قبولی از تخریب منابع آبوخاک جلوگیری
کرد .بااینحال اگرچه درآمد ساکنین منطقه با کاهش
کاربریهای کشاورزی دیم و آبی (کاهش  1/5درصدی) کاهش
خواهد یافت اما اثرات سوء اقتصادی حاصل از کاهش
کاربریهای مذکور ،میتواند با افزایش مساحت کاربری باغ تا
حدود زیادی جبران شود .از سوی دیگر طی بررسیهای میدانی
مشخص شد که به دلیل اسکان عشایر در زیرآبخیزهای گنبد و
شینکهبی ،افزایش سطح کاربری جنگل و همچنین تولید
پوشش گیاهی مناطق مذکور ضمن افزایش درآمد دامداران و
عشایر منطقه ،میتواند زمینهساز کسبوکارهای دیگر ازجمله
زنبورداری ،فروش گیاهان دارویی و صنعت توریسم با توجه به
پتانسیل باالی منطقه شود .بنابراین نتایج پژوهش حاضر
میتواند بهعنوان رویکردی مناسب برای سیاستمداران،
برنامهریزان و تصمیمگیرندگان بخشهای مربوطه برای انجام
اقدامات مدیریتی در بخشهای اولویتدار باشد.
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رگبار مطالعاتی طی سالهای گذشته استفاده شد .بررسی رگبارهای
اندازهگیری شده نشان داد میزان رسوب خروجی از حوزه آبخیز
گالزچای اشنویه طی سالهای مختلف متفاوت است .با این حال از
تاریخ  19اسفند  1392تا  22آذر  ،1393میزان رسوب معلق 12
رگبار بهوقوع پیوسته بهطور منظم اندازهگیری شده است .بر این
اساس میزان رسوب ویژه حوزه آبخیز مطالعاتی برابر با 1/867تن در
هکتار در سال برآورد شده است .از همینرو مقایسه مقادیر خروجی
مدل  IntErOبا نتایج حاصل از میزان رسوب معلق رگبارهای ثبت
شده در تاریخ مذکور نشان میدهد در حدود  49درصد خطا بین
مقادیر برآوردی توسط مدل  IntErOبا مقادیر حاصل ارگبارهای
مشاهداتی وجود دارد .بااینحال به سبب عدم لحاظ مقدار رسوب
آب پایه ،عملکرد مناسب مدل  IntErOدر برآورد حداکثر جریان
خروجی از حوزه آبخیز و همچنین حالت مقایسهای نتایج حاصل از
پژوهش حاضر ،تحلیل اثر اقدامات مدیریتی در زیرآبخیزهای
اولویتدار با اتکا به نتایج حاصل از مدل  IntErOصورت پذیرفت.
بر اساس نتایج ،با انجام قابلیت اراضی در زیرآبخیزهای
اولویتدار فرسایش خاک و رسوب خروجی از حوزه آبخیز
مطالعاتی به ترتیب به میزان  3559/3و  1425/3مترمکعب در
سال کاهش پیدا خواهد کرد .فرسایش ویژه آبخیز نیز در شرایط
فعلی و با اِعمال اقدامات مدیریتی در زیرآبخیزهای اولویتدار به
ترتیب برابر  198/4و  184/3مترمکعب بر سال بر کیلومترمربع
برآورد شده است به این صورت که با انجام اقدامات مذکور،
رسوب ویژه آبخیز به میزان  12/6مترمکعب بر سال کاهش
مییابد .در این راستا ،صادقی و همکاران ( )42و ادهمی و
همکاران ( )3نیز به برتری انجام اقدامات مدیریت زیستی در
زیرآبخیزهای مطالعاتی حوزه آبخیز مذکور در راستای مدیریت
کاربری اراضی تأکید نمودهاند .از سوی دیگر نتایج مذکور با نتایج
پژوهش بریهان و همکاران ( )9مبنی بر اثرگذاری اقدامات
مدیریتی مبتنی بر قابلیت اراضی در کاهش رواناب و رسوب در
حوزه آبخیز  Lagunaاتیوپی همخوانی دارد .همچنین جلیلی و
همکاران ( ،)28یاکوب و همکاران ( )51و دو و همکاران ()19
موفقیت اثر اقدامات حفاظت خاک و آب و شیوههای مدیریت
حفاظتی در کاهش تولید رسوب را بیان داشتند.
مقایسه درصد کاهش مؤلفههای مرتبط با فرسایش با حداکثر
دبی اوج خروجی از حوزه آبخیز نشان میدهد که اِعمال
اقدامات مدیریتی در زیرآبخیزهای اولویتدار تأثیر بیشتری بر
مؤلفههای فرسایش نسبت به حداکثر جریان خروجی از حوزه
آبخیز دارد .بهطوریکه با اِعمال اقدامات مدیریتی در
زیرآبخیزهای اولویتدار ،حداکثر جریان خروجی از حوزه آبخیز
 1/33درصد ( 0/6مترمکعب بر ثانیه) ،کاهشی خواهد بود .این
نتایج با نتایج بریهان و همکاران ( )9و قرمز چشمه و همکاران
( )25همخوانی دارد .همچنین فرسایش خاک و کل رسوب
خروجی از آبخیز مذکور هر دو به میزان  7/1درصد تغییر
کاهشی خواهند داشت .نتایج مذکور با نتایج مصباحی و
بندداهلل ( )34و یاکوب و همکاران ( )51مبنی بر تأثیرپذیری
بیشتر مقدار رسوب نسبت به دبی جریان در صورت اِعمال
اقدامات مدیریتی در یک راستا است اما با نتایج همتجو و

ایوبی ( )27و جلیلی و همکاران ( )28مطابقت ندارد .از سوی
دیگر بر اساس نتایج حاصل از مدل  IntErOدر صورت انجام
اقدامات مدیریتی در زیرآبخیزهای اولویتدار ضریب تهنشست
مجدد رسوبات حاصل از فرسایش نسبت به شرایط فعلی
تغییری نکرده و نسبت تحویل رسوب شرایط فعلی و با اِعمال
قابلیت اراضی در زیرآبخیزهای اولویتدار  0/4خواهد بود.
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Abstract
Land use patterns, agricultural activities, and decreased vegetation have accelerated land
degradation processes. Therefore, implementing land and vegetation-based management
measures and utilizing land resources according to suitability/capability is essential to achieve
integrated watershed resources management in critical watersheds. Hence, the present study was
planned to evaluate the changes of erosion and sediment yield to evaluate management
scenarios based on land capability in the high priority sub-watersheds of Glazchai watershed
Oshnavieh, West Azerbaijan province, Iran. Therefore, the land capability of priority subwatersheds was first extracted according to the FAO method. The soil erosion, sediment yield
variability, and the maximum discharge were estimated using the IntErO model. The results
showed that six percent of the study area in studied sub-watersheds did not follow the land
capability rules. The forest land use had a 2.21% net increase. Also, the good rangeland area had
a net change of 1.2% compared to the current conditions. In this regard, the allocation of land
capability in these areas will reduce the erosion amount, sediment yield, and the maximum
discharge of the watershed by 7.1 and 1.33%, respectively. At the watershed scale, the amount
of specific sediment yield is also reduced by 12.6 m3y-1km-2. The present study results can
provide a suitable management approach for planners and policymakers to make a sound
decision regarding the land use-oriented measures in high-priority areas at the watershed scale.
Keywords: Erosion Modelling, Integrated Watershed Management, Land Suitability, Land Use,
Specific Sediment Yield

