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 چکیده
 قی  رطتوازن از  نیابرقرار باشد که  یبرداری از آن توازنو بهره نیزم یاستعداد ذات نیب دیبا دیعنوان منبع تولی خاک بهحفظ و نگهدار یبرا
 زی  خمختلف حوضه آب یاراض یهایکاربر یدهرواناب و رسوب زانیم سهی. هدف از مطالعه حاضر مقاشودیم سریم یتناسب اراض یابیارز

تفاده با اس یفعل تیدر وضع یاراض یمنظور نقشه کاربرنیاست. بد یاراض یتناسب کاربر تیدر حالت رعا و یکنون تیدر وضع دآبابهشت
 یدی  لرواناب و رسوب تو زانیشدند. سپس م هیته FAOبراساس دستورالعمل  یاراض یلندست و نقشه تناسب کاربر یاماهواره ریاز تصاو
و  ینحن  ممحاسبه رواناب از روش شماره  یمنظور برانیورد شد. بدابر SWAT از مدلبا استفاده  یاراض یبرو تناسب کار یفعل طیدر شرا

 ده د نشان می جیاستفاده شد. نتا یسامان - وزیاز روش هارگر لیو تعرق پتانس ریمحاسبه تبخ یدر روندیابی کانال از روش ماسکینگام و برا
( و درص د  17) مت ر میل ی  8/82ب ه   مت ر میل ی  4/99روان اب از   نیانگی  سبب ک اه  م  بادآبهشت زیدر حوضه آبخ یتناسب اراض تیرعا

 ،می  کش ت د  یه ا یکاه  در ک اربر  نی( در سال خواهد شد. درصد ادرصد 27تن در هکتار ) 8/7تن در هکتار به  7/10از  یدهرسوب
 .است شتری( بریدست )فقنییو مراتع پا یکشت آب

 

 
 

  FAO،SWAT ، ی، رواناب، فرسایتناسب اراض :یدیکل یهاواژه
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 مقدمه
ه محیط زيست طبیعی، توان اکولوژيکی محدودی بررای اسرتداد  

مهیای  انيز کمترين با طبیعت ها،انسان دارد. در برخی از محیط

باالترين توسعه است و در برخی ديگرر کمتررين توسرعه در آن    

 یاتیر ح منرابع  از خرا  . دشومحیط زيست می بيمنجر به تخر

 یبررا  ني، بنرابرا دارد ازیر ن یآن به زمان طروالن  دياست که تجد

اسرتعداد   نیبر  دير با دیر عنوان منبع تولحدظ و نگهداری خا  به

تروازن از   نير برقرار باشد کره ا  یبرداری از آن توازنو بهره یذات

 یآبر  شي(. فرسا35) شودیم سریم یتناسب اراض یابيارز قيطر

 یوراست که بهرره  نیزم بياشکال تخر نيتراز مهم یکيخا  

 شي(. فرسرا 7) دهدیقرار م ریثأرا تحت ت یاراض یربرکا داريپا

سراختمان،   بير اجرزا خرا ، تخر   نيزتریخسبب حذف حاصر  

وزن مخصررو   شيافررزا ،رطوبرت  ینگهرردار تیررکراهش ررف 

 شودیپوسته پوسته شدن و کاهش ندوذ آب در خا  م ،یراهر

چون  يیامدهایپ ،خا  و رسوب حاص ه شيعالوه فرسا. به(3)

کراهش   ،یزیر خلیشدت س شيافزا ،آب یعیدر چرخه طب رییتغ

 مخازن سدها و عيپرشدن سر ،نیرانش زم شيافزا ،یزیحاص خ

و از دست  شدن یابانیب ،آب تیدیکاهش ک ،انتقال آب یهاکانال

دنبال خواهد آب و خا  را به یخا  و آلودگ یستيرفتن توان ز

شرامل   شيثر در فرسرا ؤ. عوامرل مر  (37و  36 ،34 ،33)داشت 

 نیزمر  تيرينحوه اسرتداده و نروم مرد    ،یتوپوگراف ،خا  ،میاق 

و  14) اسرت  تيريعوامل قابل مرد  نياز ا یبرخ که فقط هستند

تناسرب   و نامناسب اسرت  یبرداربهره جهینت نیزم بي. تخر(17

 نیيک قطعه از زم هاییاراضی درجه انطباق مشخصات و ويژگ

 ،ارزيرابی تناسرب اراضری    برا با نوم خاصی از کراربری اسرت.   

 از پشتیبانی برای اراضی واحدهای ذاتی پتانسیل و هامحدوديت

 شرود یم اجرا و شناسايی طوالنی زمان در مشخص هایکاربری

 و اقتصرادی  ،اجتمراعی  هایمنجر به کاهش هزينه در نهايتکه 

برای  یمخت د های. روش(28و  21 ،5). شودیم محیطیزيست

روش مخدوم و روش  ،مانند روش فائو یاراض یبرکار یابيارز

 و خواروبرار  مانساز. (25) دارد وجود مراتع و هاسازمان جنگل

 یچارچوب ک ر  کي (فائو)سازمان م ل متحد  یجهان کشاورزی

. (12و  11)ارائره داده اسرت    یبندی تناسب اراضمنظور طبقهبه

بار توسط بنگاه مستقل آبیراری   اولین ،مطالعات ارزيابی در ايران

. شرد  گرذاری با همکاری ماه ر و ديگرر کارشناسران فرائو پايره    

و در اسرت  آغراز شرده    1376از سرال   رانيدر ا یاراض یابيارز

 ،یاراضرر یابيررو ارز یاراضرر تیررماننررد قاب  يیهرراقالرب شرراخه 

 یبررا  یتناسرب اراضر   نیری و تع یاریر آب یبررا  نیزم یبندطبقه

 یاسکوئ ی. سکوت(29و  21) استخا  صورت گرفته  اهانیگ

و  یکر يزیف یهرا یبررسر  ،روش فرائو به یتناسب اراض نییبا تع

را در شهرستان  یاراض دارياستداده پا یبرا یاقتصاد – یاجتماع

 طيگرفرت در شررا   جره یانجام داد و نت یغرب جانيآذربا رانشهریپ

خواهد شرد   یاراض بيمنجر به تخر جيرا یهایبرداربهره یفع 

نحروه کشرت    و بیر اصالح ترک برای ،یتيرياقدامات مد دياو ب

ه رودخانر  زیآبخ . باجا و همکاران در حوضه(32) ردیصورت گ

 ،خا  ،میو اطالعات اق  RUSLEبا کمک مدل  یتالو در اندونز

از اطالعرات   ،حداررت خرا    یهاوهیو ش نیزم یکاربر ،بیش

در سرط    یاراضر  بتناسر  یابير ارز یخا  برا شيفرسا یمکان

و همکراران برا اسرتداده از     گير بوی. آل(7) کردندحوضه استداده 

SWAT یاراضر  یمخت رف کراربر   یويهشت سرنار  فيبا تعر، 

کردند.  یسازهیرا شب یحوضه مانوپال یرسوب و بار انيجر دیتول

ها با گرفتند مراتع و جنگل جهینت ،کاربرد مدل ديیبر تأآنها عالوه

حوضره   نير مناسرب ا  یهایرواناب و رسوب کمتر کاربر دیتول

 مردل  کراربرد  با همکاران و آنابا و. دنگ و همکاران (3)هستند 

SWAT یکراربر  راتییر رسوب را با تغ دیرواناب و تول شيافزا 

. (10و  5)کردنرد   ینر یبشیاز مرتع و جنگل به زراعت پ یاراض

 دشرت یو همکاران با ارزيابی توان اکولوژيک حوضره ماه  اتیب

 آتری  و فع ری  کراربری  هرای استان کرمانشراه از مقايسره نقشره   

 از منطقره  هرای جنگرل  مساحت بهینه شرايط در کردند مشخص

 12 از مراترع  ،درصد 12 حدود به فع ی ریکارب درصد 7 مقدار

 بره درصرد   10 از آبری  زراعت در و درصد 15 حدود به درصد

 یادير . تاکنون مطالعات ز(8) ابنديیم شيافزا درصد 60 حدود

 یااما کمتر مطالعه ،است صورت گرفته یتناسب اراض نهیدر زم

 و رسرروب  شيفرسررا  در یتناسررب اراضرر   تيرر رعا تیرراهم
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 آبادسنجی حوضه آبخیز بهشتهای هیدرومتری و بارانها و ایستگاهجغرافیایی، آبراههموقعیت  .1شکل 

 

داشتن  لیدلبه آبادحوضه بهشت .است کرده یررسب یبه لحاظ کمّرا 

 یکوهسرتان  ،یآبر  ازیر ن نيشتریو ب تیتمرکز جمع ،عیوس هایدشت

از  یکر ي شيفرسرا  یباال حوضه و نرخ نسبتاً مسو کيبودن حدود 

هدف از  .است یاریاستان چهارمحال و بخت یهاحوضه نيترحساس

 یاراض یتناسب کاربر تيرعا تیمطالعه حاضر مشخص کردن اهم

مخت ف حوضه  یاراض یهایکاربر یدهرواناب و رسوب زانیدر م

 .استآباد بهشت زیآبخ

 

 هاو روش مواد
 مورد مطالعه منطقه

 در مربرع  کی رومتر  3770 مسراحت  برا  آبراد بهشت زیآبخ حوضه

در شمال و شمال شررقی   ،یاریبخت و چهارمحال استان محدوده

 51˚25' ترا  50˚23' هرای طرول  نیحوضه آبخیز کارون شمالی ب

 .است شده واقع شمالی 32˚34' تا 31˚49' هایعرض و شرقی

سراالنه   یدما نیانگیمتر و ممی ی 419بارش ساالنه  نیانگیم

 دو دارای شناسری مرین از نظرر ز  .است گرادسانتیدرجه  25/10

- سرنند   زون همرراه  مرکرزی  ايران و زاگرس متداوت ق مرو

و در ايرن   درصرد  6/21حوضره   بیشر  نیانگیم .است سیرجان

را انروام   درصد 5/22 ،اراضی را مراتع درصد 75حوضه حدود 

 یرا رخنمرون سرنگی و منراطق مسرکون     درصرد  5/2زراعت و 

اسرت   ه و جويونج ،کشت غالب حوضه گندم .دربرگرفته است

 تیر موقع (1) شرکل  .و گون گونه غالرب مراترع طبیعری اسرت    

 .دهدیم نشان را آبادحوضه بهشت يیایجغراف

 

 SWAT مدل

مردل   کير  SWAT (Soil & Water Assessment Tool) مردل 

 اتیر عم  ریثأتر  ینر یبشیاست که قادر به پر  یکيزیف یعيتوزمهین

در  یاورزکشر  يیایمیمرواد شر   النیرسوب و ب ،بر آب یتيريمد

 طيو شررا  هرا یبا انوام کاربر دهیچیبزرگ و پ زیآبخ یهاحوضه

در اين  .(24و  2)است  یطوالن یمتداوت در دوره زمان یتيريمد
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برره واحرردهای پاسررخ هیرردرولوژيکی    زیررمرردل حوضرره آبخ 

(Hydrological Response Unit) و  یاراضر  یلحاظ کاربرکه به

 یبررا  .شودک میتدکی ،هستندخا  و شیب همگن  هایويژگی

و  نییتع ،رسوب و چرخه عناصر و ت دات ،آب زانیم HRUهر 

 نير سرس  ا  .شرود یم اسبهمح یمتوسط وزن رحوضهيهر ز یبرا

حوضه برا هرم    یشبکه رودخانه تا محل خروج ریدر مس ريمقاد

 ،مردل  .(27) شرود یمر  نیری حوضه تع یبرا يیجمع و مقدار نها

از رابطره بریالن آبری     را با استداده HRU چرخه هیدرولوژی هر

 شماره روش دو با مدل اين در سطحی رواناب .کندمی بینیپیش

امسرت و   - حدارت منابع طبیعی و روش گرين  سروي منحنی

 - پنمن ،تبخیر و تعرق را با استداده از سه روش پريست ی تی ور

 از نیرز  جريران  رونرديابی  .شرود مانتیث و هارگريوز محاسبه می

 شرود مری  انجرام  ماسکینگام روش و تغیرم ذخیره ضريب روش

بررا اسررتداده از معادلرره   یرسرروب بررار و فرسررايش .(17و  15)

 شرود ورد مری ابر (MUSLE)شده جهانی هدررفت خا  اصالح

 و براران  انررژی  از ترابعی  ،فرسرايش  سراالنه  میانگین آن در که

شرامل دو   SWAT مردل  در رسروب  رونرديابی  .اسرت  رواناب

است که  (Deposition-Degradation)ت نشستجزيه و ته فرايند

با استداده از ابعراد   فرايند دو اين .هستند فعال کانال در زمانهم

 مقردار  .شروند مری  سرازی کانال برای کل کانال توسط مدل شبیه

 از تابررعی  ،شرود  منتررقل  تواندمی مسیر در که رسروبی حداکثر

و در کانرال   یگذاررسوب .است جريان سررعت حداکثر مقدار

ذرات رسروب صرورت    ینینشاساس سرعت ته ها بررحوضهيز

براسراس قرانون اسرتوک  محاسربه      ینینشو سرعت ته ردیگیم

اطرالم از جزئیرات بیشرتر و روابرط      یبررا  .(27و  7) شرود یم

و همکراران مراجعره    تشیر استداده شده در مورد مدل به منبرع ن 

مردل   یو اعتبارسنج یواسنج ،تیحساس زیآنال برای .(27)شود 

پریش از   یتآنالیز حساس .شودیاستداده م swat-cupافزار از نرم

تعیین دامنه تغییرات پارامترهاسرت   یمدل راهنمايی برا یواسنج

 شیپر  .(5) کندمیو به کاهش عدم قطعیت در نتايج مدل کمک 

در  یهرا حدس و گمان با استداده از داده یبرمبنا ونیبراسیاز کال

و  زیر از مشخصرات حوضره آبخ  داشتن در  درسرت   ،دسترس

کراهش   نيبنرابرا  .(31)دارد  تیر اهم یکيدرولوژیر ه یهافرايند

است  یضرور یامر ریثأتکم یتعداد پارامترها با حذف پارامترها

پرارامتر در هرر    کير روش  تیحساسر  زیبرای انجام آنرال  .(17)

 کيروش در هر بار اجرای مدل  نيدرا .شداستداده  (OAT)بار

برر ترابع    رییر و اثر آن تغ مانندیثابت م هیده و بقکر رییپارامتر تغ

 یابير منظرور ارز بره  .کندیپارامتر را مشخص م تیحساس ،هدف

و  (2R) نیرریضررريب تب ،شرراخص آمرراری دواز  ،مرردل يیکررارا

اسرتداده   r-factorو  p-factorو (NS)سراتک یف   - راندمان نش

آن  نهیو مقدار به کندیم رییتغ کيصدر تا  نیب نییتب بيضر .شد

 تير نهایبر  یتا مند کي نیب فیساتک  - شن بيضر .است کي

در  .(24)اسرت   کير  زین بيضر نيا نهیو مقدار به کندیم رییتغ

يک دامنه بزرگ عدم قطعیت بررای هرر پرارامتر     Sufi-2برنامه 

 در شرده  گیرری انردازه  هایداده ابتدا در بنابراين .شودفرض می

قررار   ppu 95 (Prediction Uncertainty Percent) 95 سرط  

 کراهش  متروالی  هرای قطعیت در گرام سس  اين عدم و گیرندمی

 هرای داده بیشرتر  (الرف : شرود  برقررار  زيرر  شرر   دو تا يابدمی

فاصر ه   (ب (p-factor)واقع شوند  ppu 95 سط  در ایمشاهده

درصد تقسریم برر انحرراف     95متوسط بین حد باال و حد پايین 

 شده ترا حرد ممکرن کوچرک شرود      ییرگاندازه یهامعیار داده

(r-factor) (13،1).  

 

 یاراض یو نقشه تناسب کاربر یکنون یاراض ینقشه کاربر هیته

نقشره   ،SWATرواناب و رسروب برا مردل     یسازمنظور مدلبه

و  7 سنجنده لندست ريمنطقه با استداده از تصاو یاراض یکاربر

 ،کيقرمز نزد مادون ینوارها) دوو  سه ،چهارسه باند  بیبا ترک

 یبنرد روش طبقره و بره  ILWISافزار نرم طیدر مح (سبز و قرمز

و  یموجود قب  یهاهسس  با توجه به نقش .شد هیته ،شدهنظارت

عنروان  اصالح و بره  Google Earth ريو تصاو یدانیم یهاکنترل

نقشره   هیمنظور تهبه .شدمدل استداده  یاص  یهایاز ورود یکي

ماننرد روش   یمخت در  یهرا دسرتورالعمل  یاراض یتناسب کاربر

 امرا  دارد وجرود  مراتع و هادکتر مخدوم و روش سازمان جنگل

 گرر يروش فرائو نسربت بره دو روش د    دهرد ینشان م لعاتمطا
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 (FAO)های محدودیت تناسب اراضی کالس .1 جدول

 شیب )درصد( (سطحی )درصد وسنگريزه سنگ بافت محدوديت کالس

 15-3 5-0 (S) درشت خی ی 1

 35-15 8-5 (SL, LS) درشت 2

 75-35 12-8 (SL, L, SiL) سبک 3

 75< 25-12 (L, SL, SiL) متوسط 4

 >25 - (SiCL, SCL, CL) سنگین 5

 - - (C, SC, SiC) سنگین خی ی 6

 

 یاراضر  یکراربر  تيمحدود نيبنابرا ،کندیعمل م تررانهیسختگ

 هیر برا ته  .فرت کار قرار گر یمبناFAO (1979 )ارائه شده توسط

 یاراضر  ینقشه عوامل محدودکننده و ادغرام آنهرا نقشره کراربر    

براسراس   نکره يبرا توجره بره ا    .(12و  11)شرد   هیر استاندارد ته

حوضره   یاراضر  ،یدر حوضه کارون شمال یشناسمطالعات خاک

و عمرق   (SAR) خا  تيیایق  (،EC) یلحاظ شورآباد بهبهشت

 تنها براساس یب اراضنقشه تناس هیته ،نداشتند یتيخا  محدود

صرورت   بیو شر  زهيگردرصرد سرنگ و سرن    ،سه عامل بافرت 

 زهيو سنگ و سنگر فتو با بیش تيمحدود یهاکالس .گرفت

 .(12)است  (1)جدول اعمال شده به شرح 

با توجه به  .است یبارندگ ،ميکشت د یبرا کنندهنییعامل تع

در  جرز نظرر بره   نياز ا یتيمحدود ،باران منطقهنقشه خطو  هم

متوسط بارش سراالنه  )منطقه  یاز جنوب شرق یمحدوده کوچک

برا   زیر مشاهده نشد کره منطقره مرذکور ن    (مترمی ی 300 کمتر از

قررار   شرت مناسرب ک  یجرزء اراضر   بیشر  تيتوجه به محدود

 یاراضرر یبنرردبراسرراس جررداول اسررتاندارد طبقرره .ردیررگینمرر

حاصرل از مرح ره قبرل     تينقشره محردود   ،FAOدستورالعمل 

 یهرا یاز کراربر  کيمناسب هر یشده و اراض یبندطبقه مجدداً

 یحدرارت  یمرترع و اراضر   ،مير د ،یآبر  یشامل کشراورز  یاص 

بره   هکر  پرژوهش مطالعه با توجه به هدف  نيدر ا .مشخص شد

 اسرت خرا    شيرسوب حاصل از فرسرا  زانیحداقل رساندن م

درنظرر   یجرزو منراطق حدرارت    درصد 70 یباال بیبا ش یاراض

 Mahler (1979) یاسرتانداردها  (2)جردول   .تگرفته شده اسر 

آب را  نیعمق خا  و منبع تأم ،نیزم بیش یبراساس پارامترها

 .(21) دهدینشان م

 

اس تاندارد   طیو شرا یکنون تیدر وضع یدهرسوب زانیم نییتع

 SWATبا استفاده از مدل 

 یسراز هیشرب  ،یو تناسب اراض یاراض ینقشه کاربر هیاز ته پ 

ابتدا مردل رقرومی    .انجام شد SWATبا مدل ب رواناب و رسو

تدکیررک  یمتررر برررا  10بررا دقررت مکررانی   (DEM) یارتدرراع

 از پر   ،هرا سس  نقشه آبراهه .شد یمعرف مدل به ،هاحوضهريز

پ  از  .شد ندهبه مدل خوا Google Earth ريتصاو یرو اصالح

 هاو شبکه آبراهه یبا توجه به توپوگراف زیمرز حوضه آبخ نییتع

 .شرد  گرفته درنظر هکتار 7500 آستانه ،هازيرحوضه نییتع یبرا

و  (outlet point) یدرومتریر ه یهرا ستگاهيا به مربو  اطالعات

بره مردل وارد و    یصرورت جرداول  به (point source) هاچشمه

پر  از آن نقشره    .شرد  یمجزا مرزبنرد  رحوضهيز 31 درنهايت

با توجه بره   .ناسی به مدل فراخوانده شدکشو خا یاراض یکاربر

 و یبندکالس طبقه دومنطقه در  بیش ،درصد 3/21 انهیم بیش

 درصرد  پرنج  بیو شر  یاراض یکاربر ،خا  یآستانه برا ريمقاد

مررذکور  یهررانقشرره یهمسوشرران از پرر  .شررد درنظررر گرفترره

در کرل حوضره    کيدرولوژیواحد پاسخ ه 749به  هارحوضهيز

 و روزانره  برارش  شامل اق یمی هایداده در نهايت .شدند میتقس

 ترا  1992 از سراله  25دوره  یروزانه برا یدما حداکثر و حداقل

واقع در حوضه  یو هواشناس یسنجباران ستگاهيا 10 آمار 2012

 مردت یطروالن  یمیکمبود اطالعات اق  لیدلبه .به مدل وارد شد

 از روش ،و سررعت براد   یرطوبت نسرب  ،یدیتابش خورش یبرا
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 (Mahler, 1979) اراضی تناسب شهنق تهیه راهنمای .2 جدول

 آب وضعیت منابع (درصدشیب ) طبقه
 متر (عمق خا  ) سانتی

 (<60زياد ) (30-60متوسط ) (0-30کم )

5-0 

 محدوديت بدون

 متوسط محدوديت

 آبیاری آب فاقد

* 

* 

* 

* 

 باغ - ديم

 ديم

 باغ - آبی

 باغ - ديم

 ديم

8-5 

 محدوديت بدون

 متوسط محدوديت

 یاریآب آب فاقد

* 

* 

* 

* 

* 

 ديم

 باغ - آبی

 باغ - ديم

 ديم

12-8 

 محدوديت بدون

 متوسط محدوديت

 آبیاری آب فاقد

* 

* 

* 

* 

 باغ - ديم

 کاریبادام – ديم ديم،

* 

 باغ - ديم

 ديم

25-12 

 محدوديت بدون

 متوسط محدوديت

 آبیاری آب فاقد

* 

* 

 مرتع

* 

 باغ - ديم

 کاریبادام – ديم ديم،

* 

 کاریمبادا – ديم ديم،

>25 

 محدوديت بدون

 متوسط محدوديت

 آبیاری آب فاقد

* 

* 

 مرتع

* 

* 

 مرتع

 مرتع

 مرتع

 مرتع

 

استداده  لیو تعرق پتانس ریمحاسبه تبخ یبرا یسامان - وزيهارگر

سراله   15دوره  کير روانراب و رسروب    یسراز هیشب یبرا .شد

 یسه سال اول بررا  یهاداده و شد گرفته درنظر (2012-1997)

در محاسربه   .و مدل اجرا شد دهمدل استدا (Warm up) شآموز

و در رونرديابی کانرال از روش    یرواناب از روش شماره منحنر 

پ  از ساخت مدل پارامترهای حساس  .ماسکینگام استداده شد

 يیشناسا تیحساس زیتوسط آنال ،آبراهه و رسوب انيمدل بر جر

 تميو الگررور SWAT-CUPافررزارمرردل برره کمررک نرررم  .شرردند

حسراس   یبرا اسرتداده از همره پارامترهرا     ،SUFI-2 یسازنهیبه

 2000-2004 یهرا سرال  یبرا تیحساس زیدر آنال شدهيیشناسا

 بررای  .شد یاعتبارسنج 2004-2012 یهاسال یو برا یواسنج

 تیدر وضرع  یکراربر  رواناب و رسروب هرر   دیتول زانیم نییتع

 یاراضر  ینقشه کابر یدر مرح ه معرف ،یاستاندارد اراض تيرعا

شد و مدل  یشده به مدل معرف هیته یتناسب اراض هبه مدل نقش

و  یدر مرح ه اعتبارسرنج  نهیحساس به یبا استداده از پارامترها

مرتبره   کير برا   SWAT-CUPدر  ،یکنرون  تیدر وضع یواسنج

مردل   یاسرتاندارد از خروجر   طيشرا یبرا جيو نتا برهیتکرار کال

عردم   تيودمطالعره محرد   نيدر ا .خوانده شد یهر کاربر یبرا

درنظر گرفته نشده  یتوسعه اراض یبرا یم  یاراض یکاربر رییتغ

مخت رف بره    یهرا یاست که وسعت کراربر  نيا فرض بر .است

 .رندییقابل تغ یشده در نقشه تناسب اراض نییتع زانیم

 

   جینتا
 از اسرتداده  برا  آبراد بهشرت  زیر حوضره آبخ  یاراض یکاربر نقشه

 درصرد و صرحت   81کاپا  بيبا ضر 7ماهواره لندست  ريتصاو

نقشره تناسرب    (.2)شرکل  شده اسرت   هیدرصد ته 44/93 یک 

شرد   هیر ته فرائو  روش براساس آبادبهشت زیحوضه آبخ یاراض

 .(3)شکل 
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 کنونی وضعیت در اراضی کاربری نقشه .2 شکل

 
 اراضی کاربری تناسب نقشه .3 شکل

 

 استاندارد وضعیت و کنونی وضعیت در آبادبهشت آبخیز هحوز اراضی هایکاربری درصد و مساحت .3 جدول

 
 تیرا در وضرع  یمخت ف اراض یهایمساحت کاربر (3)جدول 

در  .دهدینشان م یاراض یکاربر یو بعد از استانداردساز یکنون

تحرت   یکنرون  تیکره در وضرع   یاز اراضر  یمطالعره بخشر   نيا

 مير باغ و کشت د یمرتع قرار دارند با هر دو نوم کاربر یکاربر

اسرتداده از   بارواناب و رسوب  یسازهیمتناسب است که در شب

 تيباغ و محدود شتریو با توجه به درآمد ب ینقشه تناسب اراض

 یو پنجاه درصرد بررا  باغ  یکاربر یپنجاه درصد برا ،منابع آب

 17 ،پرارامتر مرورد بررسری    50از  .درنظر گرفته شد ميکشت د

عنروان متغیرهرای   رسوب بره  یپارامتر برا 6پارامتر بر رواناب و 

 آبراد و رسروب در حوضره بهشرت    انير جر ازیسر ثر بر شبیهؤم

 .(14)شدند  يیشناسا

 یمدل را بررا  یو واسنج یحاصل اعتبارسنج جي( نتا4جدول )

 یتناسرب کراربر   تير و رعا یکنرون  تیحالت وضرع  دو حوضه در

 روانراب و رسروب در   دیتول یسازهیشب جي. نتادهدینشان م یاراض

 کاربری
 وضعیت استاندارد وضعیت کنونی

 درصد مساحت )هکتار( درصد مساحت )هکتار(

 24 90300 1/15 57000 اراضی کشت آبی و آيش آبی

 3/16 61540 9/4 18500 اراضی کشت ديم

 2/10 38350 - - باغ -اراضی کشت ديم

 7/5 21310 5/2 9500 باغ

 5/11 43300 1/10 38000 مراتع خوب) باالدست (

 7/11 44200 9/15 60000 بند (مراتع متوسط) میان

 4/19 73000 1/50 189000 دست (مراتع ضعیف) پايین
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 SWAT مدل کالیبراسیون نتایج .4 جدول

 
 (validation) سنجی اعتبار (calibration) واسنجی

r-factor p-factor R² NS r-factor p-factor 2R  NS 

 68/0 86/0 77/0 53/0 73/0 79/0 64/0 48/0 کنونی وضعیت

 66/0 8/0 - - 72/0 73/0 - - استاندارد وضعیت

 

 آبادسازی تولید رواناب و رسوب در شرایط فعلی و رعایت استاندارد کاربری اراضی در حوضه آبخیز بهشتنتایج شبیه .5جدول 

 کاربری

 درصد تغییرات  وضعیت استاندارد وضعیت کنونی

رواناب 

 سال( تر/م)می ی

 رسوب 

 سال( هکتار/ )تن/

 رواناب 

 سال( متر/)می ی

 رسوب 

 سال( هکتار/ )تن/
 رسوب رواناب

 -62 -7/47 7/2 5/57 1/7 110 کشت آبی

 -70 -52 1/8 5/90 5/24 190 کشت ديم

 +200 +25/8 9/4 6/86 63/1 80 باغ 

 -26 -4/15 5/13 110 2/18 130 مراتع باالدست

 -5/29 -7 4/2 5/83 4/3 8/89 بندمراتع میان

 -60 -4/2 5/3 87 9/8 85 دستمراتع پايین

 - - 8/7 8/82 7/10 4/99 میانگین 

 

 .شده است سهيمقا (5)جدول در  یو تناسب اراض یحالت کنون

 

 یریگجهیبحث و نت
 یدیر رواناب و رسروب تول  زانیورد مااز مطالعه حاضر بر هدف

آبراد در حالرت   بهشرت  حوضره  یمخت ف اراضر  یهایدر کاربر

متناسب  یاراض یاست که کاربر یطيآن با شرا سهيو مقا یکنون

منظرور از   نير به ا .انتخاب شود نیزم تیاستعداد و ررف یبرمبنا

 طيشررا  اولدر حالرت   .در دو حالت استداده شرد  SWATمدل 

بره مردل داده    یفع  یاراض یموجود منطقه براساس نقشه کاربر

رواناب  زانیموجود م تیاست که در وضع نيا انگریب جينتا .شد

و مقردار   مترمی ی 4/99طور متوسط شده در کل حوضه به دیتول

 یکنون تیدر وضع .استتن در هکتار  7/10 زین یدیرسوب تول

 یهرا یو روانراب متع رق بره کراربر     یدهرسوب زانیم نيشتریب

تن در هکتار و روانراب   5/24رسوب ساالنه  دیبا تول ميکشت د

رسروب سراالنه    دیر و مراتع باالدست با تول مترمی ی 190ه ساالن

 .اسررت مترررمی رری 130تررن در هکتررار و روانرراب سرراالنه  5/18

واقرع   ادير نامناسرب و ز  بیموجود در منطقه در شر  یزارهاميد

 نیو هم شوندیشخم زده م بیدر جهت ش نکهيا ضمن اند؛شده

 نير ا خرا  در  ديشد شيو فرسا اديرواناب ز دیعامل سبب تول

 داشرتن  برا  آبادمراتع باالدست حوضه بهشت .شده است یکاربر

حسراس   نسبتاً طيشرا ،و واقع شدن در ارتداعات باال اديز بیش

 یمراع و اجت یاقتصراد  طيسردانه شررا  أاما مت .دارند یاو شکننده

ع ررت مدررر  برره  یچرررا ،اسررت شررده سرربب بررردارانبهررره

صرورت   تدسنيیشدن مراتع پا فیع وفه و ضع یخوراکخوش

 یطيشررا  نیچن که در یاز حد از مراتع شیب یبرداربهره .ردیبگ

رواناب و رسروب در   دیتول زانیسبب شده است م ،هستند واقع

 زانیر م نيکمترر  دهدینشان م جينتا جهیدرنت .باشد اديز آن نسبتاً

 80 بیر ترتبراغ و بره   یرواناب و رسوب متع ق به کراربر  دیتول

 یاستداده از اراضر  .ار در سال استتن در هکت 63/1و  مترمی ی

 جراد يا ،یصرورت سرکوبند  بره  بیاصالح ش لیدلشکل باغ بهبه



 ... رواناب و رسوب در حوضه دیدر تول یاراض یتناسب کاربر تیرعا تیاهم

 

161 

کمترر خرا  نسربت بره      یو دسرتکار  نیزم یرو یپوشش دائم

 یکراربر  .کندیم دیلتو یرواناب ورسوب کمتر ،یزارع اتیعم 

 شیبر  .است مرتع حاضر حال در آبادبهشت زیغالب حوضه آبخ

مرترع   یحوضه با داشتن کاربر نيا یاراضهکتار از  278000از 

و دخل و تصرف در آنهرا   شوندیشناخته م یم  یعنوان اراضبه

و  یاراضر  یکراربر  راتییر تغ یقرانون  یبه کسرب مجوزهرا   ازین

مطالعه  نيدر ا یتناسب اراض نییتع نيبرابنا .دارد نیزم یواگذار

 اير  باشد ایمه راتییتغ نيامکان ا تينهااست که در یمعن نيبه ا

به اصرالح   میتصم ،منظور توسعهبه یتربراساس مطالعات جامع

 توانرد یحاصرل مر   ینقشه تناسرب اراضر   ،باشد یاراض یکاربر

الجرم  یاراض یکاربر راتییچرا که تغ .شودعنوان مبنا استداده به

استوار نبوده اسرت   یع م یانبرمب نکهيا لیدلرخ داده است اما به

 ادير آن در مقردار ز  جيت که نتاشده اس یاراض بيمنجر به تخر

به چشم  یو زراعت آب ميد یرواناب و رسوب حاصل از کاربر

 ،سه روش استاندارد فائو سهيمطالعه ضمن مقا نيدر ا .خوردیم

 نیری منظور تعبه ،ها ومراتعروش سازمان جنگل وروش مخدوم 

 جينتررا .از روش فررائو اسررتداده شررد یاراضرر تیرراسررتاندارد قاب 

 نقشرره برا  آبراد انراب و رسروب حوضره بهشرت    رو یسراز هیشرب 

رواناب و رسروب   زانیم دهدینشان م یاراض یکاربر استاندارد

قابرل   زانیر مبره  ميکشت د ويژهبه ،یاراض یهایکاربر شتریدر ب

سبب  یتناسب اراض تيرعا یطور ک به .ابديیکاهش م یتوجه

خ در سال و نر مترمی ی 8/82به  4/99رواناب از  نیانگیکاهش م

کره   شرود یتن در هکتار سال مر  8/7به  7/10رسوب حوضه از 

 یو کشت آبر  ميکشت د یهایکاهش در کاربر نيالبته درصد ا

و همکراران و   یجعدر ،و همکاران رادیداود .است شتریب اریبس

 دندیرسر  جره ینت نيو همکاران در مطالعات مشابه به ا یکامکین

 یاز استانداردسازپ   یاراض یمساحت کاربر یسازنهیکه با به

قابرل   زانیر ممخت رف بره   یهرا یکاربر یدهرسوب زانیم یاراض

ماه ر  یبندبراساس طبقه .(25و  18 ،9) ابديیکاهش م یتوجه

درصرد وجرود دارد    25 بیتا ش یامکان توسعه باغات در اراض

رواناب و رسوب در صورت توسرعه   زانیم شيکه با وجود افزا

در محدوده مجراز   یدهرسوب نزایحد همچنان م نيباغات تا ا

تنهرا   یتناسرب اراضر   یابير در ارز .خواهرد مانرد   یباق شيفرسا

نروم کراربری    نيبهتر نعنواشکل از انوام کاربری به کي یمعرف

و  یاجتمراع  طيشررا  ،چررا کره بسرته بره هردف      ،ستین یالزام

استداده با  یممکن است نوع یستيز طیمح امدهاییاقتصادی و پ

کشرور   نیقوان نکهيبا توجه به ا .(29) شود شنهادیتناسب کمتر پ

گدرت کره    توانینم دهدیرا نم یم  یاراض یکاربر رییاجازه تغ

مطالعره نشران    جيکرد اما نتا ليتبد ميکشت د اي باغمراتع را به 

برا   یکراربر  راتییر تغ نير ا تير نهادر صرورت لرزوم در   دهدیم

 دیر تول زانیر م ،رديصرورت پرذ   یاراضر  یتناسب کراربر  تيرعا

 نکره يضرمن ا  .افتيواناب و رسوب در حوضه کاهش خواهد ر

 دیر تول کره  انرد پوشرانده  ریر از حوضه را مراتع فق یعیبخش وس

براسراس مطالعره    .دارنرد  یکمر  یبهره اقتصاد جهیع وفه و درنت

 تیر قاب  ریر مراترع فق  دهرد ینشان م یحاضر نقشه تناسب اراض

را دا طيشررا  ريبرودن سرا   ایر به زراعت را در صرورت مه  ليتبد

و باالدسرت   بنرد انیر و مراتع متوسرط و خروب کره در م    هستند

مطالعات  .مانندیم ینخورده باقدست باًيتقر اندحوضه واقع شده

نشان داد توسعه شهری و  دشتیو همکاران در حوضه ماه اتیب

وجرود   نير با ا .(8) است شيحوضه قابل افزا نيکشاورزی در ا

مرتع و جنگل  یهایربرکا اندکرده دیکأت زین برخی پژوهشگران

آنهرا   یکراربر  رییر دارنرد و تغ  یرواناب و رسروب کمترر   دیتول

رواناب و رسوب و  دیدر تول شياسبب افز یصورت کشاورزبه

و  هيحاصل از تجز جينتا .(6و  4)آب خواهد شد  تیدیکاهش ک

استداده  انگريتنها نمانه نجايارائه شده در ا یتناسب اراض لیتح 

بخرش از منطقره مرورد     در هرر  توانرد یت که ماس نیبهتر از زم

حوضره   رانيمرد  یعنروان راهنمرا  ب که به ،رديمطالعه صورت پذ

اسرتداده   توانرد یمناسرب مر   یحدارت اتیدر انتخاب عم  زیآبخ

 نير شرده در ا  دیر تول ینقشره تناسرب اراضر    ،نيبر اعالوه .شود

 نیزم یبندپهنه یبرا یاقدام اضاف کيعنوان به توانیمطالعه را م

در  نیاسرتداده از زمر   یزير ربرنامره  یبرا دانست که معموالً دیمد

 بیشرتر  دهرد یمنرابع نشران مر    یبررسر  .است ازیبزرگ ن اسیمق

و  یدر یو ک یکمّر  یابير ارز منظرور بره  یمطالعات تناسرب اراضر  

 ويرژه به کياستراتژ یمحصوالت کشاورز یبرا یاراض یاقتصاد
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 تير رعا تیر اهم یرو یچنردان  مطالعرات و انجرام شرده   گنردم  

صرورت   شيمنظور کاهش فرسابه یاراض یهایاستاندارد کاربر

در  شيخسارت فرسرا  زانیاست که م یدرحال نيا .نگرفته است

 اریبسر  یممکرن اسرت حتر    یتناسب اراض تيصورت عدم رعا

 نيخرا  باشرد بنرابرا    یکراربر  کير مد خالص از ااز در شتریب

پرداختره   شرتر یمبحرث ب  نيبه ا یدر مطالعات آت شودیم هیتوص

 .شود
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Abstract 

To preserve soil as a productive resource, a balance between natural capability and utilization must be established to 

achieve through land suitability evaluation. The aim of this study was to compare the run-off and deposition of different 

land uses of Beheshtabad watershed in the current situation and in compliance with standardized land use fitted 

situation. For this purpose, land use map in its current state was provided using Landsat 7 images and land use 

suitability map was obtained by FAO (1979) instructions. SWAT model was then applied to simulate runoff and 

sediment yield by using these land use maps. To do this, the curve number method was used for calculating the runoff, 

the Muskingam was applied for channel routing, and Hrgrave-samani was employed for potansial evapotranspiration. 
The results confirmed that considering suitability in using lands in Beheshtabad watershed caused the reduction of the 

average runoff from 99.4 mm/yr to 82.8 mm/yr (17%) and sediment rate of 10.7 to 7.8 t/ha. yr (27%). Also, the 

reduction percentage in some land uses, such as dry, irrigated cropland and downstream ranges, was much more. 
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