نشريه علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)
سال بيست و سه  /ويژهنامه سيل و فرسايش خاک  /زمستان 1398

اهمیت رعایت تناسب کاربری اراضی در تولید رواناب و رسوب در حوضه آبخیز بهشتآباد
استان چهارمحال و بختیاری
دالرام ضیایی جزی ،*1رفعت زارع بیدکی ،1علی اصغر بسالتپور 2و آرش ملکیان

3

(تاريخ دريافت 1396/4/11 :؛ تاريخ پذيرش)1397/5/27 :

چکیده
برای حفظ و نگهداری خاک بهعنوان منبع تولید باید بین استعداد ذاتی زمین و بهرهبرداری از آن توازنی برقرار باشد که این توازن از طری ق
ارزیابی تناسب اراضی میسر میشود .هدف از مطالعه حاضر مقایسه میزان رواناب و رسوبدهی کاربریهای اراضی مختلف حوضه آبخی ز
بهشتآباد در وضعیت کنونی و در حالت رعایت تناسب کاربری اراضی است .بدینمنظور نقشه کاربری اراضی در وضعیت فعلی با استفاده
از تصاویر ماهوارهای لندست و نقشه تناسب کاربری اراضی براساس دستورالعمل  FAOتهیه شدند .سپس میزان رواناب و رسوب تولی دی
در شرایط فعلی و تناسب کاربری اراضی با استفاده از مدل  SWATبراورد شد .بدینمنظور برای محاسبه رواناب از روش شماره منحن ی و
در روندیابی کانال از روش ماسکینگام و برای محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل از روش هارگریوز  -سامانی استفاده شد .نتایج نشان میده د
رعایت تناسب اراضی در حوضه آبخیز بهشتآباد سبب ک اه می انگین روان اب از  99/4میل یمت ر ب ه  82/8میل یمت ر ( 17درص د) و
رسوبدهی از  10/7تن در هکتار به  7/8تن در هکتار ( 27درصد) در سال خواهد شد .درصد این کاه در ک اربریه ای کش ت دی م،
کشت آبی و مراتع پاییندست (فقیر) بیشتر است.

واژههای کلیدی :تناسب اراضی ،رواناب ،فرسای

SWAT ،FAO ،

 .1گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشگاه شهرکرد
 .2مؤسسه مديريت منابع ،برلین ،آلمان
 .3گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی ،دانشگاه تهران
* :مسئول مکاتبات :پست الکترونیکیD_ziaei@yahoo.com :
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به منظور طبقهبندی تناسب اراضی ارائره داده اسرت ( 11و .)12

مقدمه
محیط زيست طبیعی ،توان اکولوژيکی محدودی بررای اسرتداده

مطالعات ارزيابی در ايران ،اولین بار توسط بنگاه مستقل آبیراری

انسان دارد .در برخی از محیطها ،طبیعت با کمترين زيان مهیای

با همکاری ماه ر و ديگرر کارشناسران فرائو پايرهگرذاری شرد.

باالترين توسعه است و در برخی ديگرر کمتررين توسرعه در آن

ارزيابی اراضی در ايران از سرال  1376آغراز شرده اسرت و در

از منرابع حیراتی

قالرب شرراخههررايی ماننررد قاب یرت اراضری و ارزيرابی اراضری،

است که تجديد آن به زمان طروالنی نیراز دارد ،بنرابراين بررای

طبقه بندی زمین بررای آبیراری و تعیرین تناسرب اراضری بررای

بهعنوان منبع تولیرد بايرد برین اسرتعداد

صورت گرفته است ( 21و  .)29سکوتی اسکوئی

منجر به تخريب محیط زيست میشود .خرا
حدظ و نگهداری خا

ذاتی و بهرهبرداری از آن توازنی برقرار باشد کره ايرن تروازن از
طريق ارزيابی تناسب اراضی میسر میشود ( .)35فرسايش آبری

گیاهان خا

با تعیین تناسب اراضی به روش فرائو ،بررسریهرای فیزيکری و
اجتماعی – اقتصادی برای استداده پايدار اراضی را در شهرستان

يکی از مهمترين اشکال تخريب زمین است که بهررهوری

پیرانشهر آذربايجان غربی انجام داد و نتیجره گرفرت در شررايط

پايدار کاربری اراضی را تحت تأثیر قرار میدهد ( .)7فرسرايش

فع ی بهرهبرداریهای رايج منجر به تخريب اراضی خواهد شرد

سبب حذف حاصر خیزترين اجرزا خرا  ،تخريرب سراختمان،

و بايد اقدامات مديريتی ،برای اصالح ترکیرب و نحروه کشرت

کراهش ررفیرت نگهررداری رطوبرت ،افررزايش وزن مخصررو

صورت گیرد ( .)32باجا و همکاران در حوضه آبخیز رودخانره

خا

میشود

تالو در اندونزی با کمک مدل  RUSLEو اطالعات اق یم ،خا ،

و رسوب حاص ه ،پیامدهايی چون

شیب ،کاربری زمین و شیوه های حداررت خرا  ،از اطالعرات

راهری ،پوسته پوسته شدن و کاهش ندوذ آب در خا
( .)3به عالوه فرسايش خا

تغییر در چرخه طبیعی آب ،افزايش شدت سیلخیرزی ،کراهش

مکانی فرسايش خا

حاص خیزی ،افزايش رانش زمین ،پرشدن سريع مخازن سدها و

حوضه استداده کردند ( .)7آلیبويرگ و همکراران برا اسرتداده از

کانالهای انتقال آب ،کاهش کیدیت آب ،بیابانی شدن و از دست

 SWATبا تعريف هشت سرناريوی مخت رف کراربری اراضری،

رفتن توان زيستی خا و آلودگی آب و خا را بهدنبال خواهد

تولید جريان و بار رسوبی حوضه مانوپالی را شبیه سازی کردند.

داشت ( 36 ،34 ،33و  .)37عوامرل مرؤثر در فرسرايش شرامل

آنها عالوهبر تأيید کاربرد مدل ،نتیجه گرفتند مراتع و جنگلها با

اق یم ،خا  ،توپوگرافی ،نحوه اسرتداده و نروم مرديريت زمرین

تولید رواناب و رسوب کمتر کاربریهای مناسرب ايرن حوضره

هستند که فقط برخی از اين عوامل قابل مرديريت اسرت ( 14و

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

 .)17تخريب زمین نتیجه بهرهبرداری نامناسب اسرت و تناسرب

 SWATافزايش رواناب و تولید رسوب را با تغییررات کراربری

اراضی درجه انطباق مشخصات و ويژگیهای يک قطعه از زمین

اراضی از مرتع و جنگل به زراعت پیشبینری کردنرد ( 5و .)10

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

بیات و همکاران با ارزيابی توان اکولوژيک حوضره ماهیدشرت

محدوديت ها و پتانسیل ذاتی واحدهای اراضی برای پشتیبانی از

استان کرمانشراه از مقايسره نقشره هرای کراربری فع ری و آتری

کاربریهای مشخص در زمان طوالنی شناسايی و اجرا میشرود

مشخص کردند در شرايط بهینه مساحت جنگرلهرای منطقره از

که در نهايت منجر به کاهش هزينههای اجتمراعی ،اقتصرادی و

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

زيست محیطی می شود 21 ،5( .و  .)28روشهای مخت دی برای

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

ارزيابی کاربری اراضی مانند روش فائو ،روش مخدوم و روش

حدود  60درصد افزايش می يابند ( .)8تاکنون مطالعات زيرادی

سازمان جنگلها و مراتع وجود دارد ( .)25سازمان خواروبرار و

در زمینه تناسب اراضی صورت گرفته است ،اما کمتر مطالعهای

کشاورزی جهانی سازمان م ل متحد (فائو) يک چارچوب ک ری

اهمیررت رعايررت تناسررب اراضرری در فرسررايش و رسرروب
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شکل  .1موقعیت جغرافیایی ،آبراههها و ایستگاههای هیدرومتری و بارانسنجی حوضه آبخیز بهشتآباد

را به لحاظ کمّی بررسی کرده است .حوضه بهشتآباد بهدلیل داشتن

 10/25درجه سانتیگراد است .از نظرر زمرین شناسری دارای دو

دشتهای وسیع ،تمرکز جمعیت و بیشترين نیراز آبری ،کوهسرتانی

ق مرو متداوت زاگرس و ايران مرکرزی همرراه زون سرنند -

بودن حدود يک سوم حوضه و نرخ نسبتاً باالی فرسرايش يکری از

سیرجان است .میانگین شریب حوضره  21/6درصرد و در ايرن

حساسترين حوضههای استان چهارمحال و بختیاری است .هدف از

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

مطالعه حاضر مشخص کردن اهمیت رعايت تناسب کاربری اراضی

زراعت و  2/5درصرد را رخنمرون سرنگی و منراطق مسرکونی

در میزان رواناب و رسوبدهی کاربریهای اراضی مخت ف حوضه

دربرگرفته است .کشت غالب حوضه گندم ،يونجه و جو اسرت

آبخیز بهشتآباد است.

و گون گونه غالرب مراترع طبیعری اسرت .شرکل ( )1موقعیرت
جغرافیايی حوضه بهشتآباد را نشان میدهد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

مدل SWAT

حوضه آبخیز بهشتآبراد برا مسراحت  3770کی رومتر مربرع در

مردل ) SWAT (Soil & Water Assessment Toolيرک مردل

محدوده استان چهارمحال و بختیاری ،در شمال و شمال شررقی

نیمهتوزيعی فیزيکی است که قادر به پریشبینری ترأثیر عم یرات

حوضه آبخیز کارون شمالی بین طرولهرای ' 50˚23ترا '51˚25

مديريتی بر آب ،رسوب و بیالن مرواد شریمیايی کشراورزی در

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

حوضههای آبخیز بزرگ و پیچیده با انوام کاربریهرا و شررايط

میانگین بارش ساالنه  419می ی متر و میانگین دمای سراالنه

مديريتی متداوت در دوره زمانی طوالنی است ( 2و  .)24در اين
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مرردل حوضرره آبخیررز برره واحرردهای پاسررخ هیرردرولوژيکی

فرايندهای هیردرولوژيکی اهمیرت دارد ( .)31بنرابراين کراهش

( )Hydrological Response Unitکه بهلحاظ کاربری اراضری و

تعداد پارامترها با حذف پارامترهای کمتأثیر امری ضروری است

و شیب همگن هستند ،تدکیک میشود .بررای

( .)17برای انجام آنرالیز حساسریت روش يرک پرارامتر در هرر

هر  HRUمیزان آب ،رسوب و چرخه عناصر و ت دات ،تعیین و

بار( )OATاستداده شد .دراين روش در هر بار اجرای مدل يک

ايرن

پارامتر تغییر کرده و بقیه ثابت میمانند و اثر آن تغییرر برر ترابع

مقادير در مسیر شبکه رودخانه تا محل خروجی حوضه برا هرم

هدف ،حساسیت پارامتر را مشخص میکند .برهمنظرور ارزيرابی

جمع و مقدار نهايی برای حوضه تعیرین مریشرود ( .)27مردل،

کررارايی مرردل ،از دو شرراخص آمرراری ،ضررريب تبیررین ( )R2و

چرخه هیدرولوژی هر  HRUرا با استداده از رابطره بریالن آبری

راندمان نش  -سراتک یف ( )NSو p-factorو  r-factorاسرتداده

پیشبینی میکند .رواناب سطحی در اين مدل با دو روش شماره

شد .ضريب تبیین بین صدر تا يک تغییر میکند و مقدار بهینه آن

حدارت منابع طبیعی و روش گرين  -امسرت و

يک است .ضريب نش  -ساتک یف بین يک تا مندی برینهايرت

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

تغییر میکند و مقدار بهینه اين ضريب نیز يرک اسرت ( .)24در

مانتیث و هارگريوز محاسبه می شرود .رونرديابی جريران نیرز از

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

روش ضريب ذخیره متغیر و روش ماسکینگام انجرام مریشرود

فرض می شود .بنابراين در ابتدا دادههای انردازهگیرری شرده در

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

سرط  ppu 95 (Prediction Uncertainty Percent) 95قررار

( )MUSLEبراورد مریشرود

اين عدمقطعیت در گرامهرای متروالی کراهش

ويژگیهای خا

برای هر زيرحوضه متوسط وزنی محاسبه میشرود .سرس

منحنی سروي

اصالح شده جهانی هدررفت خا

میگیرند و سس

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

میيابد تا دو شرر زيرر برقررار شرود :الرف) بیشرتر دادههرای

رواناب اسرت .رونرديابی رسروب در مردل  SWATشرامل دو

مشاهدهای در سط  ppu 95واقع شوند ( )p-factorب) فاصر ه

فرايند تجزيه و تهنشست ( )Deposition-Degradationاست که

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

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

معیار داده های اندازه گیری شده ترا حرد ممکرن کوچرک شرود

کانال برای کل کانال توسط مدل شبیهسرازی مریشروند .مقردار

(.)1،r-factor) (13

حداکثر رسروبی که در مسیر میتواند منتررقل شرود ،تابررعی از
مقدار حداکثر سررعت جريان است .رسوبگذاری در کانرال و

تهیه نقشه کاربری اراضی کنونی و نقشه تناسب کاربری اراضی

زيرحوضه ها بر اساس سرعت تهنشینی ذرات رسروب صرورت

بهمنظور مدلسازی رواناب و رسروب برا مردل  ،SWATنقشره

محاسربه

کاربری اراضی منطقه با استداده از تصاوير سنجنده لندست  7و

میشرود ( 7و  .)27بررای اطرالم از جزئیرات بیشرتر و روابرط

با ترکیب سه باند چهار ،سه و دو (نوارهای مادون قرمز نزديک،

استداده شده در مورد مدل به منبرع نیرتش و همکراران مراجعره

قرمز و سبز) در محیط نرمافزار  ILWISو برهروش طبقرهبنردی

شود ( .)27برای آنالیز حساسیت ،واسنجی و اعتبارسنجی مردل

نظارتشده ،تهیه شد .سس

با توجه به نقشههای موجود قب ی و

از نرم افزار  swat-cupاستداده میشود .آنالیز حساسیت پریش از

کنترلهای میدانی و تصاوير  Google Earthاصالح و برهعنروان

واسنجی مدل راهنمايی برای تعیین دامنه تغییرات پارامترهاسرت

يکی از ورودیهای اص ی مدل استداده شد .بهمنظور تهیه نقشره

و به کاهش عدم قطعیت در نتايج مدل کمک میکند ( .)5پریش

تناسب کاربری اراضی دسرتورالعملهرای مخت دری ماننرد روش

از کالیبراسیون برمبنای حدس و گمان با استداده از دادههرای در

دکتر مخدوم و روش سازمان جنگلها و مراتع وجرود دارد امرا

درسرت از مشخصرات حوضره آبخیرز و

مطالعات نشان میدهرد روش فرائو نسربت بره دو روش ديگرر

میگیرد و سرعت تهنشینی براسراس قرانون اسرتوک

دسترس ،داشتن در

156

اهمیت رعایت تناسب کاربری اراضی در تولید رواناب و رسوب در حوضه ...

جدول  .1کالسهای محدودیت تناسب اراضی ()FAO
سنگ وسنگريزه سطحی (درصد)

شیب (درصد)

بافت

کالس محدوديت
1

خی ی

درشت )(S

15-3

5-0

2

درشت )(SL, LS

35-15

8-5

3

سبک )(SL, L, SiL

75-35

12-8

4

متوسط )(L, SL, SiL

<75

25-12

5

سنگین )(SiCL, SCL, CL

-

<25

6

سنگین )(C, SC, SiC

-

-

خی ی

سختگیرانه تر عمل میکند ،بنابراين محدوديت کراربری اراضری

نشان میدهد (.)21

ارائه شده توسط  )1979(FAOمبنای کار قرار گرفرت .برا تهیره
نقشه عوامل محدودکننده و ادغرام آنهرا نقشره کراربری اراضری

تعیین میزان رسوبدهی در وضعیت کنونی و شرایط اس تاندارد

استاندارد تهیره شرد ( 11و  .)12برا توجره بره اينکره براسراس

با استفاده از مدل SWAT

مطالعات خاکشناسی در حوضه کارون شمالی ،اراضری حوضره

پ

بهشتآباد بهلحاظ شوری ( ،)ECق یايیت خا ( )SARو عمرق

رواناب و رسوب با مدل  SWATانجام شد .ابتدا مردل رقرومی

خا محدوديتی نداشتند ،تهیه نقشه تناسب اراضی تنها براساس

ارتدرراعی ( )DEMبررا دقررت مکررانی  10متررر برررای تدکیررک

سه عامل بافرت ،درصرد سرنگ و سرنگريزه و شریب صرورت

زيرحوضهها ،به مدل معرفی شد .سس

نقشه آبراهههرا ،پر

از

گرفت .کالسهای محدوديت شیب و بافت و سنگ و سنگريزه

اصالح روی تصاوير  Google Earthبه مدل خوانده شد .پ

از

اعمال شده به شرح جدول ( )1است (.)12

تعیین مرز حوضه آبخیز با توجه به توپوگرافی و شبکه آبراههها

از تهیه نقشه کاربری اراضی و تناسب اراضی ،شربیهسرازی

عامل تعیینکننده برای کشت ديم ،بارندگی است .با توجه به

برای تعیین زيرحوضهها ،آستانه  7500هکتار درنظر گرفته شرد.

نقشه خطو همباران منطقه ،محدوديتی از اين نظرر برهجرز در

اطالعات مربو به ايستگاههرای هیردرومتری ( )outlet pointو

محدوده کوچکی از جنوب شرقی منطقه (متوسط بارش سراالنه

چشمهها ( )point sourceبهصرورت جرداولی بره مردل وارد و

کمتر از  300می یمتر) مشاهده نشد کره منطقره مرذکور نیرز برا

درنهايت  31زيرحوضه مجزا مرزبنردی شرد .پر

از آن نقشره

توجه به محدوديت شریب جرزء اراضری مناسرب کشرت قررار

کاربری اراضی و خاکشناسی به مدل فراخوانده شد .با توجه بره

نم ریگی ررد .براسرراس جررداول اسررتاندارد طبقررهبنرردی اراض ری

شیب میانه  21/3درصد ،شیب منطقه در دو کالس طبقهبندی و

دستورالعمل  ،FAOنقشره محردوديت حاصرل از مرح ره قبرل

مقادير آستانه برای خا  ،کاربری اراضی و شریب پرنج درصرد

مجدداً طبقهبندی شده و اراضی مناسب هريک از کراربریهرای

درنظررر گرفترره شررد .پرر

از همسوشررانی نقشررههررای مررذکور

اص ی شامل کشراورزی آبری ،ديرم ،مرترع و اراضری حدرارتی

زيرحوضه ها به  749واحد پاسخ هیدرولوژيک در کرل حوضره

مشخص شد .در اين مطالعه با توجه به هدف پرژوهش کره بره

تقسیم شدند .در نهايت دادههای اق یمی شامل برارش روزانره و

حداقل رساندن میزان رسوب حاصل از فرسرايش خرا اسرت

حداقل و حداکثر دمای روزانه برای دوره  25سراله از  1992ترا

اراضی با شیب باالی  70درصد جرزو منراطق حدرارتی درنظرر

 2012آمار  10ايستگاه بارانسنجی و هواشناسی واقع در حوضه

گرفته شده اسرت .جردول ( )2اسرتانداردهای )1979( Mahler

به مدل وارد شد .به دلیل کمبود اطالعات اق یمی طروالنیمردت

براساس پارامترهای شیب زمین ،عمق خا و منبع تأمین آب را

برای تابش خورشیدی ،رطوبت نسربی و سررعت براد ،از روش
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جدول  .2راهنمای تهیه نقشه تناسب اراضی ()Mahler, 1979
طبقه شیب (درصد)

5-0

8-5

12-8

25-12

>25

وضعیت منابع آب

عمق خا ( سانتیمتر )
کم ()30-0

متوسط ()60-30

زياد ()>60

بدون محدوديت

*

*

آبی  -باغ

محدوديت متوسط

*

ديم  -باغ

ديم  -باغ

فاقد آب آبیاری

*

ديم

ديم

بدون محدوديت

*

*

آبی  -باغ

محدوديت متوسط

*

*

ديم  -باغ

فاقد آب آبیاری

*

ديم

ديم

بدون محدوديت

*

*

*

محدوديت متوسط

*

ديم  -باغ

ديم  -باغ

فاقد آب آبیاری

*

ديم ،ديم – بادامکاری

ديم

بدون محدوديت

*

*

محدوديت متوسط

*

ديم  -باغ

فاقد آب آبیاری

مرتع

ديم ،ديم – بادامکاری

بدون محدوديت

*

*

مرتع

محدوديت متوسط

*

*

مرتع

فاقد آب آبیاری

مرتع

مرتع

مرتع

*
ديم ،ديم – بادامکاری

هارگريوز  -سامانی برای محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل استداده

با استداده از پارامترهای حساس بهینه در مرح ه اعتبارسرنجی و

شد .برای شبیه سرازی روانراب و رسروب يرک دوره  15سراله

واسنجی در وضعیت کنرونی ،در  SWAT-CUPبرا يرک مرتبره

( )2012-1997درنظر گرفته شد و دادههای سه سال اول بررای

تکرار کالیبره و نتايج برای شرايط اسرتاندارد از خروجری مردل

آموزش ( )Warm upمدل استداده و مدل اجرا شد .در محاسربه

برای هر کاربری خوانده شد .در اين مطالعره محردوديت عردم

رواناب از روش شماره منحنری و در رونرديابی کانرال از روش

تغییر کاربری اراضی م ی برای توسعه اراضی درنظر گرفته نشده

از ساخت مدل پارامترهای حساس

است .فرض بر اين است که وسعت کراربریهرای مخت رف بره

ماسکینگام استداده شد .پ

مدل بر جريان آبراهه و رسوب ،توسط آنالیز حساسیت شناسايی

میزان تعیین شده در نقشه تناسب اراضی قابل تغییرند.

شرردند .مرردل برره کمررک نرررمافررزار SWAT-CUPو الگرروريتم
بهینه سازی  ،SUFI-2برا اسرتداده از همره پارامترهرای حسراس

نتایج

شناسايیشده در آنالیز حساسیت برای سرالهرای 2000-2004

نقشه کاربری اراضی حوضره آبخیرز بهشرتآبراد برا اسرتداده از

واسنجی و برای سالهای  2004-2012اعتبارسنجی شد .بررای

تصاوير ماهواره لندست  7با ضريب کاپا  81درصرد و صرحت

تعیین میزان تولید رواناب و رسروب هرر کراربری در وضرعیت

ک ی  93/44درصد تهیه شده اسرت شرکل ( .)2نقشره تناسرب

رعايت استاندارد اراضی ،در مرح ه معرفی نقشه کابری اراضری

اراضی حوضه آبخیز بهشت آباد براساس روش فرائو تهیره شرد

به مدل نقشه تناسب اراضی تهیه شده به مدل معرفی شد و مدل

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

شکل  .3نقشه تناسب کاربری اراضی

جدول  .3مساحت و درصد کاربریهای اراضی حوزه آبخیز بهشتآباد در وضعیت کنونی و وضعیت استاندارد
کاربری

وضعیت استاندارد

وضعیت کنونی
مساحت (هکتار)

درصد

مساحت (هکتار)

درصد

اراضی کشت آبی و آيش آبی

57000

15/1

90300

24

اراضی کشت ديم

18500

4/9

61540

16/3

اراضی کشت ديم -باغ

-

-

38350

10/2

باغ

9500

2/5

21310

5/7

مراتع خوب( باالدست )

38000

10/1

43300

11/5

مراتع متوسط( میانبند )

60000

15/9

44200

11/7

مراتع ضعیف( پايیندست )

189000

50/1

73000

19/4

جدول ( )3مساحت کاربریهای مخت ف اراضی را در وضرعیت

کشت ديم درنظر گرفته شد .از  50پرارامتر مرورد بررسری17 ،

کنونی و بعد از استانداردسازی کاربری اراضی نشان میدهد .در

پارامتر بر رواناب و  6پارامتر برای رسوب برهعنروان متغیرهرای

اين مطالعره بخشری از اراضری کره در وضرعیت کنرونی تحرت

مؤثر بر شبیهسرازی جريران و رسروب در حوضره بهشرتآبراد

کاربری مرتع قرار دارند با هر دو نوم کاربری باغ و کشت ديرم

شناسايی شدند (.)14

متناسب است که در شبیه سازی رواناب و رسوب با اسرتداده از

جدول ( )4نتايج حاصل اعتبارسنجی و واسنجی مدل را بررای

نقشه تناسب اراضی و با توجه به درآمد بیشتر باغ و محدوديت

حوضه در دو حالت وضرعیت کنرونی و رعايرت تناسرب کراربری

منابع آب ،پنجاه درصد برای کاربری باغ و پنجاه درصرد بررای

اراضی نشان میدهد .نتايج شبیهسازی تولید روانراب و رسروب در
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جدول  .4نتایج کالیبراسیون مدل

SWAT

اعتبار سنجی ()validation

واسنجی ()calibration

2

r-factor

p-factor

R²

NS

r-factor

p-factor

R

NS

وضعیت کنونی

0/48

0/64

0/79

0/73

0/53

0/77

0/86

0/68

وضعیت استاندارد

-

-

0/73

0/72

-

-

0/8

0/66

جدول  .5نتایج شبیهسازی تولید رواناب و رسوب در شرایط فعلی و رعایت استاندارد کاربری اراضی در حوضه آبخیز بهشتآباد
وضعیت کنونی
کاربری

وضعیت استاندارد

درصد تغییرات

رواناب

رسوب

رواناب

رسوب

(می یمتر /سال)

(تن /هکتار /سال)

(می یمتر /سال)

(تن /هکتار /سال)

کشت آبی

110

7/1

57/5

2/7

-47/7

کشت ديم

190

24/5

90/5

8/1

-52

-70

باغ

80

1/63

86/6

4/9

+8/25

+200

مراتع باالدست

130

18/2

110

13/5

-15/4

-26

مراتع میانبند

89/8

3/4

83/5

2/4

-7

-29/5

مراتع پايیندست

85

8/9

87

3/5

-2/4

-60

میانگین

99/4

10/7

82/8

7/8

-

-

حالت کنونی و تناسب اراضی در جدول ( )5مقايسه شده است.

رواناب

رسوب
-62

 18/5تررن در هکتررار و روانرراب سرراالنه  130می رریمتررر اسررت.
ديم زارهای موجود در منطقه در شریب نامناسرب و زيراد واقرع

بحث و نتیجهگیری

شدهاند؛ ضمن اينکه در جهت شیب شخم زده میشوند و همین

هدف از مطالعه حاضر براورد میزان رواناب و رسروب تولیردی

عامل سبب تولید رواناب زياد و فرسايش شديد خرا

در کاربریهای مخت ف اراضری حوضره بهشرتآبراد در حالرت

کاربری شده است .مراتع باالدست حوضه بهشتآباد برا داشرتن

کنونی و مقايسه آن با شرايطی است که کاربری اراضی متناسب

شیب زياد و واقع شدن در ارتداعات باال ،شرايط نسبتاً حسراس

برمبنای استعداد و ررفیت زمین انتخاب شود .به ايرن منظرور از

و شکنندهای دارند .اما متأسردانه شررايط اقتصرادی و اجتمراعی

مدل  SWATدر دو حالت استداده شرد .در حالرت اول شررايط

در ايرن

بهرررهبرررداران سرربب شررده اسررت ،چرررای مدررر بررهع ررت

موجود منطقه براساس نقشه کاربری اراضی فع ی بره مردل داده

خوشخوراکی ع وفه و ضعیف شدن مراتع پايیندست صرورت

شد .نتايج بیانگر اين است که در وضعیت موجود میزان رواناب

بگیرد .بهره برداری بیش از حد از مراتعی که در چنین شررايطی

تولید شده در کل حوضه بهطور متوسط  99/4می یمتر و مقردار

واقع هستند ،سبب شده است میزان تولید رواناب و رسروب در

رسوب تولیدی نیز  10/7تن در هکتار است .در وضعیت کنونی

آن نسبتاً زياد باشد .درنتیجه نتايج نشان میدهد کمتررين میرزان

بیشترين میزان رسوبدهی و روانراب متع رق بره کراربریهرای

تولید رواناب و رسوب متع ق به کراربری براغ و برهترتیرب 80

کشت ديم با تولید رسوب ساالنه  24/5تن در هکتار و روانراب

می ی متر و  1/63تن در هکتار در سال است .استداده از اراضری

ساالنه  190می یمتر و مراتع باالدست با تولیرد رسروب سراالنه

به شکل باغ بهدلیل اصالح شیب بره صرورت سرکوبندی ،ايجراد
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پوشش دائمی روی زمین و دسرتکاری کمترر خرا نسربت بره

فرسايش باقی خواهرد مانرد .در ارزيرابی تناسرب اراضری تنهرا

عم یات زارعی ،رواناب ورسوب کمتری تولید میکند .کراربری

معرفی يک شکل از انوام کاربری بهعنوان بهترين نروم کراربری

غالب حوضه آبخیز بهشتآباد در حال حاضر مرتع است .بریش

الزامی نیست ،چررا کره بسرته بره هردف ،شررايط اجتمراعی و

از  278000هکتار از اراضی اين حوضه با داشتن کاربری مرترع

اقتصادی و پیامدهای محیط زيستی ممکن است نوعی استداده با

بهعنوان اراضی م ی شناخته میشوند و دخل و تصرف در آنهرا

تناسب کمتر پیشنهاد شود ( .)29با توجه به اينکه قوانین کشرور

نیاز به کسرب مجوزهرای قرانونی تغییررات کراربری اراضری و

اجازه تغییر کاربری اراضی م ی را نمیدهد نمیتوان گدرت کره

واگذاری زمین دارد .بنابراين تعیین تناسب اراضی در اين مطالعه

مراتع را به باغ يا کشت ديم تبديل کرد اما نتايج مطالعره نشران

به اين معنی است که درنهايت امکان اين تغییرات مهیا باشد يرا

میدهد در صرورت لرزوم درنهايرت ايرن تغییررات کراربری برا

براساس مطالعات جامعتری بهمنظور توسعه ،تصمیم به اصرالح

رعايت تناسب کراربری اراضری صرورت پرذيرد ،میرزان تولیرد

کاربری اراضی باشد ،نقشه تناسرب اراضری حاصرل مریتوانرد

رواناب و رسوب در حوضه کاهش خواهد يافت .ضرمن اينکره

بهعنوان مبنا استداده شود .چرا که تغییرات کاربری اراضی الجرم

بخش وسیعی از حوضه را مراتع فقیرر پوشراندهانرد کره تولیرد

رخ داده است اما بهدلیل اينکه برمبنای ع می استوار نبوده اسرت

ع وفه و درنتیجه بهره اقتصادی کمری دارنرد .براسراس مطالعره

منجر به تخريب اراضی شده است که نتايج آن در مقردار زيراد

حاضر نقشه تناسب اراضی نشان میدهرد مراترع فقیرر قاب یرت

رواناب و رسوب حاصل از کاربری ديم و زراعت آبی به چشم

تبديل به زراعت را در صرورت مهیرا برودن سراير شررايط دارا

می خورد .در اين مطالعه ضمن مقايسه سه روش استاندارد فائو،

هستند و مراتع متوسرط و خروب کره در میرانبنرد و باالدسرت

روش مخدوم و روش سازمان جنگلها ومراتع ،بهمنظور تعیرین

حوضه واقع شدهاند تقريباً دستنخورده باقی میمانند .مطالعات

اسررتاندارد قاب ی رت اراض ری از روش فررائو اسررتداده شررد .نتررايج

بیات و همکاران در حوضه ماهیدشت نشان داد توسعه شهری و

شربیهسرازی روانراب و رسروب حوضره بهشرتآبراد برا نقشرره

کشاورزی در اين حوضه قابل افزايش است ( .)8با ايرن وجرود

استاندارد کاربری اراضی نشان میدهد میزان رواناب و رسروب

برخی پژوهشگران نیز تأکید کردهاند کاربریهای مرتع و جنگل

در بیشتر کاربریهای اراضی ،بهويژه کشت ديم برهمیرزان قابرل

تولید رواناب و رسروب کمترری دارنرد و تغییرر کراربری آنهرا

توجهی کاهش میيابد .بهطور ک ی رعايت تناسب اراضی سبب

به صورت کشاورزی سبب افزايش در تولید رواناب و رسوب و

کاهش میانگین رواناب از  99/4به  82/8می یمتر در سال و نرخ

کاهش کیدیت آب خواهد شد ( 4و  .)6نتايج حاصل از تجزيه و

رسوب حوضه از  10/7به  7/8تن در هکتار سال مریشرود کره

تح یل تناسب اراضی ارائه شده در اينجا نهتنها نمايانگر استداده

البته درصد اين کاهش در کاربریهای کشت ديم و کشت آبری

بهتر از زمین است که میتوانرد در هرر بخرش از منطقره مرورد

بسیار بیشتر است .داودیراد و همکاران ،جعدری و همکراران و

مطالعه صورت پذيرد ،ب که بهعنروان راهنمرای مرديران حوضره

نیک کامی و همکاران در مطالعات مشابه به اين نتیجره رسریدند

آبخیز در انتخاب عم یات حدارتی مناسرب مری توانرد اسرتداده

از استانداردسازی

شود .عالوهبر اين ،نقشره تناسرب اراضری تولیرد شرده در ايرن

اراضی میزان رسوبدهی کاربریهرای مخت رف برهمیرزان قابرل

مطالعه را میتوان بهعنوان يک اقدام اضافی برای پهنهبندی زمین

توجهی کاهش میيابد ( 18 ،9و  .)25براساس طبقهبندی ماه ر

مدید دانست که معموالً برای برنامرهريرزی اسرتداده از زمرین در

امکان توسعه باغات در اراضی تا شیب  25درصرد وجرود دارد

مقیاس بزرگ نیاز است .بررسری منرابع نشران مریدهرد بیشرتر

که با وجود افزايش میزان رواناب و رسوب در صورت توسرعه

مطالعات تناسرب اراضری برهمنظرور ارزيرابی کمّری و کیدری و

باغات تا اين حد همچنان میزان رسوبدهی در محدوده مجراز

اقتصادی اراضی برای محصوالت کشاورزی استراتژيک بهويرژه

که با بهینهسازی مساحت کاربری اراضی پ
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باشرد بنرابراين

بیشتر از درامد خالص از يرک کراربری خرا

گنردم انجرام شرده و مطالعرات چنردانی روی اهمیرت رعايرت

توصیه میشود در مطالعات آتی به اين مبحرث بیشرتر پرداختره

استاندارد کاربریهای اراضی بهمنظور کاهش فرسايش صرورت

.شود

 اين درحالی است که میزان خسارت فرسرايش در.نگرفته است
صورت عدم رعايت تناسب اراضی ممکرن اسرت حتری بسریار
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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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