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سال ششم ،شماره هفدهم ،زمستان  ،1396صفحه ۴3ـ۵6

 USPEDو  RUSLEدر محیط سیستم اطالعات جغرافیایی ()GIS
شاهین محمدی ،*1حمیدرضا کریمزاده ،2خلیل

حبشی3

تاریخ دریافت1396/09/11 :

تاریخ پذیرش1396/12/0۵ :

چکیده
خاک یکی از مهمترین عوامل تولید است که در زندگی اقتصادی و اجتماعی انسان تأثیر بسیار دارد .در تحقیق حاضرر ،توزیر
مکانی فرسایش خاک و رسوب حوزۀ آبخیز مندرجان با مساحت  21100هکتار برا اسرتداده از مرد های  USPEDو

RUSLE

مورد ارزیابی قرار گرفت .دادههای مورد استداده در تحقیق حاضر شامل تصرویر مراهوارهای سرننندۀ  OLIمربرو بره تراری
12تیر ،1394اطالعات بافت خاک ،آمار بارش ماهانه و مد رقومی ارتداع ( )DEMبا قردرت تدکیر

مکرانی  30مترر اسرت.

براساس نترای حالرل از مرد  ،USPEDکرالس فرسرایش کرم ،متوسرد ،شردید و خیلری شردید برهترتیب  8 ،45 ،10/8و
16/3درلد از مساحت منطقۀ مورد مطالعه را شامل میشوند .همچنین کالسهای رسوبگذاری کم ،متوسد ،شردید و خیلری
شدید بهترتیب  2/5 ،2/9 ،4/3و 10درلد از مساحت منطقه را به خود اختصاص میدهند .بر اساس نتای بهدستآمده از مد
 ،RUSLEکالس فرسایش کم ،متوسد ،شدید و بسیار شدید بهترتیب  11/5 ،13/3 ،55و 20درلد از مساحت منطقه را شرامل
میشوند .نتای حالل از تحقیق حاضر نشان داد که اگر دو مد  USPEDو  RUSLEبا هرم ترکیرب شروند ،میتروان منراطق
بحرانی را از لحاظ فرسایش خاک اولویتبندی کرد و و بر اساس اولویت ،اقدام به اجرای عملیات حداظت خاک نمود.
واژههای کلیدی :فرسایش خاک ،مد سازی ،رسوبگذاری ،سننش از دور ( ،)RSالدهان.
 .1دانشنوی دکتری سننش از دور و سیستم اطالعات مکانی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،نویسندۀ مسئو
Shahin_mohammadi70@yahoo.com

 .2استادیار گروه مرت و آبخیزداری ،دانشکده مناب طبیعی ،دانشگاه لنعتی الدهان
 .3دانشآموخته کارشناسی ارشد بیابانز دایی ،دانشکده مناب طبیعی دانشگاه لنعتی الدهان

Downloaded from deej.kashanu.ac.ir at 11:59 +0430 on Saturday June 19th 2021

ارزیابی فرسایش خاک و رسوب حوزۀ آبخیز مندرجان با استفاده از مدلهای

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال ششم ،شماره هفدهم ،زمستان 139۶

44

تندیدنظرشدۀ جهانی فرسایش خاک ( )RUSLEبهدلیل ظرفیت

در میان فرایندهای مختلر

تخریرب اراضری ،فرسرایش خراک

تهدیدی جدی برای حداظت مناب آب و خاک کشورمان اسرت.
فرسایش ،نتینه و حالل اثر متقابل منموعهای از عوامل طبیعری
و انسانی است که برحسب شراید خاص منطقره ،یر

یرا چنرد

عامل ،بهعنوان عوامل اللی و تعیینکننده عمل میکنند (نوحهگر

جدا شدن رسوب محدودیت دارد؛ بدین معنی که فرض میکنرد
جریان آب میتواند ی

مقدار بیانردازهای از رسروب را منتقرل

کند و مقدار خاک ازدسترفته فقد برا ظرفیرت آب بررای جردا
کردن خاکدانه محدود شده است .بنرابراین ،ایرن مرد قرادر بره
برآورد رسوب خاک نیست (آیلو 10و همکراران2014 ،؛ میتاسروا
و همکاران .)1996 ،از سوی دیگر ،مد فرسایش و رسروب برر

و کاظمی.)2013 ،
اراضی مشکالت عمدهای را ایناد کررده ،تالشهرای زیرادی در

خاک را برآورد میکند ،بلکره نحروۀ توزیر فضرایی رسروب در

توسررعۀ مررد های فرسررایش خرراک لرررا شررده اسررت کرره از

جریان سرطحی ثابرت در شرراید

مقیاس حوضهای را برای ی

خرراک1

یکنواخت بارش مشخص میکنرد (میتاسروا و همکراران1998 ،؛

(ویشمایر و اسمیت ،)1978 ،2فرسایش-رسوب بر اساس نیروی

میتاسوا و همکاران .)1999 ،مد  USPEDبهعنوان ی

مد کره

واحد جریران (میتاسروا 3و همکراران ،)1996 ،پرروۀۀ پیشبینری

ظرفیت انتقا آن محدود است ،فررض میکنرد کره جریران آب

مهمترررین آنهررا میترروان برره معادلررۀ جهررانی فرسررایش

فرسایش آبی( 4فلنگان و نیرینر  ،)1995 ،5ابرزار ارزیرابی آب و

میتواند ی

خاک( 6آرنولد 7و همکاران )1988 ،اشاره کررد .در طرری چهرل

دهد .عالوه بر این ،این مد فررض میکنرد کره ظرفیرت مقردار

سرا گذشته ،مررد  USLEبهسربب داشرتن محاسربات سراده،

رسوبات در حرا انتقرا همیشره پرر اسرت (آیلرو و همکراران،

پرکاربردترین روش تخمین پتانسریل فرسرایش خراک و بررآورد

 .)2014کرراربرد مررد های فرسررایش و رسرروب برررای اننررام

بر آن بوده اسرت .برهدنبا آن،

پروۀههای مدیریتی و تحقیقاتی در سرطوح وسری ماننرد حروزۀ

تأثیرات عملیات مدیریتی مختل

نسخۀ جدید مد  USLEبا نرام معادلرۀ تندیدنظرشردۀ جهرانی
هرردررفت خرراک 8توسررعهیافته کرره برآوردهررای دقیررقتری از
عاملهای K ،C ،Pو  Rدر فرسایش خاک اننام میدهرد

(رنرارد9

و همکاران .)1997 ،معادلۀ جهانی فرسایش خاک در الل بررای
پیشبینی تلدات خاک در اراضی زراعی با شیب مالیم ارائهشرده

مقدار معینی از رسوب را توسد جریران آب انتقرا

آبخیز ،با استداده از تکنی های سننش از دور
اطالعررات

جغرافیررایی)GIS(13

)RS(12

و سرامانۀ

امکانپررذیر اسررت؛ زیرررا در ایررن

لورت است که تخمین فرسایش خاک و توزیر مکرانی آن برا
هزینههای پرایینتر و دقرت بیشرتر اننرام میپرذیرد (میلروارد و
مرسی،14

 .)1999در سا های اخیرر ،ترکیرب سرننش از دور و

اسررت (ویشررمایر و اسررمیت ،)1978 ،امررا مررد تندیدنظرشرردۀ

سامانۀ اطالعات جغرافیایی با مد های فرسرایش رسروب سربب

گسرترشیافته

شده که بتوان مقدار فرسایش خاک را سلو بره سرلو تخمرین

که شامل جنگل ،مرات  ،زراعری و اراضری برایر اسرت (رنرارد و

زد؛ در این راستا مطالعرات متعرددی در داخرل و خرار کشرور

همکاران .)1997 ،بعد از دو دهه میتاسوا و همکاران ( ،)1996برا

اننام گرفته که به چند مورد از آنها اشاره میشود.

جهانی فرسایش خاک برای کاربریهای مختلر

ارائۀ فرمو دقیقتری برای برآورد عامل  ،LSمد جهانی تلدرات
خرراک تندیدنظرشرردۀ سررهبعدی را معرفرری کردنررد .مررد

رضایی و همکراران ( )2014فرسرایش خراک حروزۀ آبخیرز
گابری

جنروب خراوری اسرتان هرمزگران را برا اسرتداده مرد

 RUSLEو فناوریهرای  GISو RSبررآورد نمودنرد .نترای ایرن
)1. Universal Soil Loss Equation (USLE
2. Wischmeier & Smith
3. Mitasova
)4. Water Erosion Prediction Project (WEPP
5. Flanagan & Nearing
)6. Soil Water Assessment Tool (SWAT
7. Arnold
)8. Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE
9. Renard

تحقیق مؤثر بودن فناوریهای نوین  GISو  RSرا برای تخمرین
10. Aiello
11. Unit Stream Power-based Erosion/ Deposition
12. Remote Sensing
13. Geographical Information System
14. Millward & Mersey
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از آننا که در بسیاری از کشورها فرسایش خراک و تخریرب

اساس نیروی واحد جریان  )USPED(11نرهتنها میرزان فرسرایش

] [ DOI: 10.22052/6.17.43

مقدمه

45

ارزیابی فرسایش خاک و رسوب حوزۀ آبخیز مندرجان با استفاده از...

( )2016تحقیقی با هدا برآورد فرسرایش خراک برا اسرتداده از

موارد ذکرشده ،نیاز به جم آوری اطالعرات در زمینرۀ فرسرایش

مد  RUSLEدر حوزۀ آبخیز کن اننام دادند .نتای این تحقیرق

خاک بیش از پیش احسراس میشرود .ازایرنرو اسرتداده از ایرن

مقدار متوسد فرسایش خاک را برای منطقۀ مورد مطالعه  20ترن

مررد ها بررا کرراهش در هزینرره و زمرران میتواننررد برره مرردیران و

در هکتار در سا نشان داد .لیرو 1و همکراران ( )2007برهمنظور

بسرزایی نماینرد .تحقیرق حاضرر برا هردا

برآورد فرسایش خراک و رسروب برا اسرتداده از مرد

USPED

تصمیمگیران کمر

مد سازی میزان فرسایش خاک و بار رسوب با اسرتداده از مرد

تحقیق ایشان نشان داد که اختالا بین مقردار رسروب واقعری و

( )GISو سننش از دور ( )RSدر حوزۀ آبخیز منردرجان اننرام

رابطرۀ خطری مناسرب

شد تا مناطقری کره تحتترأثیر فرسایش خراک و رسروبگذاری

( )R2=0/72دارد .پیسررتوکچی 3و همکرراران ( )2002بررهمنظور

هسررتند شناسررایی و بترروان برررای اجرای عملیات حداظتی آب و

ارزیابی مقردار فرسرایش خراک و رسروب بررای بهتررین شریوۀ

خاک اقدام نمود.

مقدار ارزیابیشده توسد این مرد  ،یر

مدیریت زمین با استداده از مرد  USPEDدر حوضرۀ رودخانره
رومانا واق در ایتالیا به تحقیرق پرداختنرد .نترای حالرل از ایرن
تحقیق نشران داد کره اسرتداده از ایرن مرد میتوانرد بره نحروۀ
مدیریت بهتر زمین کم

کند .آیلو و همکاران ( )2014برهمنظور

مد سازی فرسرایش برا اسرتداده از دادههرای سرامانۀ اطالعرات
جغرافیرررایی ( )GISو سرررننش از دور ( )RSبهوسررریلۀ مرررد
 USPEDدر بازیلیکتا 4در جنوب ایتالیا به مطالعه پرداختند .نترای
این تحقیق نشان داد که این مد پیشبینی قابلاطمینانی از مقردار
فرسایش خاک و تعری

مناطق مسرتعد فرسرایش در حوضره را

ارائه میکند .اسدی و همکاران ( )2017تحقیقی بهمنظور ارزیابی
خطر فرسایش خاک در حوزۀ آبخیز ناورد در استان گیالن اننرام
دادند .نتای این تحقیق نشان داد کره مقردار فرسرایش خراک در
حوزۀ آبخیز مورد مطالعه بین لردر ترا  1056ترن در هکترار در
سا متغیر است.
بررسی مطالعات اننامشده نشان میدهد که در داخل کشور،
برررای ارزیررابی فرسررایش سررطحی و شرریاری ،از مررد

USPED

استداده نشده است؛ و با توجه بره ایرن مسرئله کره منطقرۀ مرورد
مطالعه در تحقیق حاضرر از حوضرههای الرلی سرد زاینردهرود
میباشد بنابراین فرسایش خاک در ایرن منطقره سربب از دسرت

مواد و روشها
منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ مورد مطالعه در تحقیق حاضر ،حروزۀ آبخیرز منردرجان از
حوزۀ آبریز زایندهرود است .این حوضه بین طرو جغرافیرایی "
 50 7°´ 16تا "  °50 40 ´34شرقی و عررض جغرافیرایی "´12
 32 45°تا " 32 °56 ´48شمالی و در غرب استان الدهان قررار
دارد (شکل  .)1مساحت و ارتداع متوسد از سطح آبهرای آزاد
حوزۀ آبخیز مندرجان بهترتیب  2200هکتار و  2400مترر اسرت.
در حدود 60درلد منطقه در ارتداع  2200تا  2400متر از سرطح
دریا قرار دارد .شریب متوسرد حروزه 13/3درلرد میباشرد کره
بهلورت شمالیجنوبی است .مهمترین عامل در فرسایش خراک
منطقره ،جریانهرای سرطحی برهدلیل ریزشهرای جروی اسرت.
متوسد بارش منطقه  400میلیمترر اسرت .بارنردگیهای الرلی
حوضۀ موردمطالعه و نواحی اطراا آن ،سیستم بارانزایی اسرت
که تحتتأثیر جریانهای جوی مدیترانهای است و بهمدت  8مراه
از او مهر ترا اوایرل خررداد ،حروزۀ آبخیرز را تحتترأثیر قررار
برا

میدهد .حوزۀ آبخیز موردنظر دارای آبوهروای نیمهخشر
زمستانهای سرد میباشد (محمدی.)2016 ،

رفتن خاک حاللخیز ،کاهش کیدیت آب در اثر معلق شدن مرواد روش کار
فرسایش یافته در آب و در نهایت کم شدن ظرفیت مخرزن سرد
1. Liu
2. Fort Benning
3. Pistocchi
4. Basilicata

مد تندیدنظرشدۀ تلدات خاک جهرانی ( )RUSLEیر

مرد

ی بعدی است که فرض میکنرد فرسرایش عمردتاً بره ظرفیرت
جداسازی قطرات باران بستگی دارد ،در حالی که  USPEDیر
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تحقیقی در حوزۀ آبخیز فورت بنین  2آمریکا اننام دادند .نترای

 USPEDو مد  RUSLEبهکم

سامانۀ اطالعرات جغرافیرایی
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بهوسیلۀ رواناب سطحی وابسرته اسرت .اگرر خاکدانرهها توسرد

واحد فشار آب در عمق h ،عمرق آب b ،نروع شریب زمرین و n

باران جدا شوند امرا روانراب بهانردازۀ کرافی بررای انتقرا ذرات

ی

توان تنربی اسرت .در مرد  USPEDفررض میشرود کره

خاک بهدلیل شکل زمین یا پوشش گیاهی وجرود نداشرته باشرد،

جریان آب و انتقا رسروب در سرطح زمرین بهلرورت مرداوم

مقدار واقعی فرسایش برهطور قابرلتوجهی کراهش مییابرد .برر

هستند .همچنین دو بعد آب و رسوب ممکرن اسرت تحتترأثیر

اساس نحوۀ عملکرد مد  ،USPEDکل جریان آب که بره یر

ویژگیهای محلی زمین تغییر پیردا کننرد .از نظرر ریاضری ،نرر

پیکسل وارد میشود ،تحت عنوان ظرفیرت انتقرا رسروب ایرن

تغییر مقدار جریان بر روی سطح را واگرایی یا انشعاب مینامنرد.

پیکسل معرفی میشود و بر اساس رابطرۀ ( )1محاسربه میشرود

انشعاب نشان میدهد که آیرا یر

پیکسرل کره بره زمرین تعلرق

(میتوسوا و همکاران.)1999 ،

گرفته ،بهعنوان نقطهای گود یا ی

منب شار جریان عمل میکند.

()1

T= Kt × (p×h×sinb)n

بنابراین مقدار فرسایش و رسوبگذاری خالص طبق رابطرۀ ()2
بیان میشود (میتوسوا و همکاران.)1999 ،

شکل ( :)1موقعیت مورد مطالعه در استان اصفهان
Figure (1): The location of the study area in Esfahan province

()2

})ED = Kt{grad(h) S sin (b) – h(kp + kt

در این رابطه ED ،مقدار فرسایش و رسروب خرالص،

ED = Kt × qm × (sinb)n

()3

S

در این رابطه q ،مدت برارش ثابرت میباشرد کره جرایگزین

بردار واحد در جهت شدیدترین شیب KP ،انحنای پروفیرل و

عمق آب پویا در رابطۀ ( )1شرده اسرت؛  qدر واقر کرل مقردار

 Ktانحنای مماس است .مقردار  EDمثبرت رسروبگذاری و

رواناب باالدست است که از طریق ی

پیکسل در سرطح زمرین

مقدار  EDمندی ،نشاندهندۀ فرسایش خاک است.

میگذرد m ،و  nتوانهای تنربی هستند .در نهایرت پارامترهرای

محاسبۀ عمق واقعی آب در رابطرۀ ( )1بسریار پیچیرده و

 Kpو  Ktمشرررخص میکننرررد کررره آیرررا ارزش  EDمثبرررت

نیازمندِ داده است .در عمل ،محاسبۀ ظرفیرت انتقرا رسروب

(رسوبگذاری) یا مندی (فرسایش) شرود .پارامترهرای  Kpو Kt

( )Tدر مد  USPEDبرا اسرتداده از مقردار جریران رسروب

با استداده از مد رقومی ارتداعی ( )DEMمحاسبه میشود.

ثابت ،بهتقریب معاد رابطۀ ( )3است.

] [ DOI: 10.22052/6.17.43

فرسرایش خراک و رسرروب عمردتاً بره ظرفیررت انتقرا رسرروب

حمل که به وسیله نوع خاک و پوشش گیاهی تعیرین میشرودP ،
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مد فرسایش خاک دوبعدی است که در آن فرض میشرود کره

در این رابطه T ،ظرفیت انتقا رسوب Kt ،ضرریب توانرایی

ارزیابی فرسایش خاک و رسوب حوزۀ آبخیز مندرجان با استفاده از...

معادلرره انشررعابات را میترروان بررا اسررتداده از رابط رۀ ()4

تعیین فرسایندگی باران و تهیۀ نقشۀ فرسایندگی بهخصروص

)d (T cos a) d (T sin a
+
dx
dy

() 4

= ED

در این رابطه a ،جهت سطح زمین و  dx=dyدقت شربکه
است.
در این مد  ،ضریب ثابت  Ktمیباشد کره از پارامترهرای
 C ،Kو  Pمد  RUSLEمشتق شرده اسرت .مرد ،RUSLE
مد برآورد فرسایش آبی است که با  6عامرل فرسایشری

بر اساس رابطرۀ ( )5در ارتبرا اسرت (ویشرمایر و اسرمیت،
.)1978

برای مناطق فاقد آمار شدت بارنردگی مرورد توجره محققران
مختل

است (محمدی2016 ،؛ فتحیزاد و همکاران.)2014 ،

بنابراین برا اسرتداده از آمرار  14ایسرتگاه در داخرل و خرار
حوضه ،اقدام به برآورد عامل فرسایندگی گردید .با استداده از
معادلۀ زیر ،شاخص فورنیه و عامل  Rبرای تمام ایستگاهها به
دست آمد .شاخص فورنیه F ،بهلورت (رابطۀ  )9است.
2

))9

12
I =1 Pi

P

= MFI

در این رابطه pi ،متوسد بارندگی برحسب (میلیمترر) در

() 5

A=R×K×LS×C×P

ماه  iو  pمتوسد بارندگی سالیانه (میلیمتر) است .سرس

برا

در این رابطه A ،میانگین فرسایش خاک در واحرد سرطح

جایگذاری شاخص فورنیه (رابطرۀ  )9در رابطرۀ (( )10بررای

( :R)t ha-1 y-1عامل فرسایندگی باران (،)MJ mm ha-1 y-1h-1

 MFIکمتر از  55میلیمتر) و رابطۀ (( )11برای  MFIبرابر یرا

 Kعامل فرسرایشپذیری خراک ( LS ،)t h MJ-1 mm-1عامرل

بیشتر از  55میلیمترر) کره رنرارد و فریمونرد )1994( 1ارائره

توپوگرافی C ،عامل عملیات مردیریتی و پوشرش و  Pعامرل

کردند ،مقدار عامرل فرسرایندگی بررآورد گردیرد و برا روش

عملیات حداظتی است .مقادیر  C،S،Lو

 Pبدون واحدند.

ارتبا بین  USPEDو مد  RUSLEدر رابطههای ( )6تا
( )8آورده شده است (میتوسوا و همکاران:)1999 ،
() 6

Kt=K×C×P

() 7

LS = Am × (sin b)n

در این رابطه A ،نقش منطقۀ باالدست را نشران میدهرد.
در نهایت نحوۀ محاسبه ظرفیرت انتقرا رسروب بررای یر
پیکسل در سطح زمین با استداده از مد  USPEDبهلورت
رابطۀ ( )8میشود (میتوسوا و همکاران.)1999 ،
() 8

T= R× K× C× P× Am × (sin b)n

درونیابی  IDWبهدلیل داشتن خطرای کمترر ،ایرن شراخص
برای کل سطح منطقه مورد مطالعه پهنهبندی شد.
()10

R= 0/07397 × MFI1/847

()11

(R= (95/77- 6/081× F + 0/4770× MFI2

در ایررن رابطرره R ،عامررل فرسررایندگی برراران برحسررب
( )MJmm ha-1 y-1 h-1و  Fمقدار شاخص فورنیه است.
عامل فرسـایشپذیری خـاک ( :)Kفرسرایشپذیری
خاک بیرانگر حساسریت ذاتری خراک بره فرسرایش اسرت و
سهولت جدا شدن ذرات خاک بر اثر انرۀی جنبشری قطررات
برراران و انتقررا آنهررا بهوسریلۀ نیررروی روانررراب را نشررران

ارزیابی فاکتورها

میدهد (ویه .)2002 ،2با اسرتداده از مقادیردرلردهای شرن،

عامل فرسایندگی باران ( :(Rمدهروم عبرارت فرسرایندگی

سرریلت و رس از طریررق رابطررۀ ( )12عامررل فرسررایشپذیری

باران را ویشمایر و اسمیت ( )1978بهمنظور لحاظ تأثیر اقلیم

خاک محاسبه شد (شیرازی و بروسما.)1984 ،

بر فرسایش خاک ارائه کردند .در تحقیق حاضر ،برای ارزیابی

()12

عامل فرسایندگی باران تصمیم گرفته شد که از ی

شراخص

که امکان محاسبه آن برا اطالعرات ایسرتگاههای بارانسرننی


 1  log Dg + 1.659  


K = 7.5940.0034 + 0.0405 exp −  
   0.1317
2
0
.
7101




 


2

مقدور بوده و از طرا دیگر مقبولیت بیشرتری داشرته باشرد،
اسررتداده شررود .از میرران اینگونرره شرراخصها ،شرراخص

1. Freimund
2. Veihe
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ی

فرسایندگی فورنیۀ الالحشده بیش از شاخصهای دیگر ،در
] [ DOI: 10.22052/6.17.43

محاسبه کرد (میتاسوا و همکاران.)2013 ،
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در این رابطه K ،عامل فرسرایشپذیری خراک

( t h MJ-1

جدول ( :)1عامل عملیات حفاظتی

 )mm-1و  Dgمیانگین هندسی قطر ذرات برحسرب میلیمترر

تیپ کاربری اراضی

است .در این مطالعه با نمونهبرداری  26نقطه از خاک منطقره
در داخررل و خررار حوضرره و تنزیررهوتحلیل آن در محررید

کشاورزی

آزمایشگاه ،بافت خاک و میانگین هندسی آنهرا تعیرین شرد.
با قرار دادن میانگین هندسی نقا نمونهبرداریشده در

سس

رابطۀ ( )12مقدار عامل فرسایشپذیری برای هر نقطه ،منرزا
به دست آمد و در نهایرت عامرل فرسرایشپذیری بررای کرل
عامل پوشش گیاهی ( :)Cاین عامل ،بیانگر نسبت مقدار
خاک ازبینرفته از زمین زیر کشرت بره خراک فرسودهشرده از
همان قطعۀ زمین در طی آیش مرداوم و عراری از پوشرش یرا
بقایای گیاهی است (ویشمایر و اسمیت .)1978 ،پرکاربردترین
معیار بررای بررآورد عامرل پوشرش گیراهی ،شراخص تداضرل
پوشش گیاهی نرما شرده  )NDVI(1اسرت کره برا اسرتداده از
رابطۀ ( )13به دسرت میآیرد .در تحقیرق حاضرر ،ابتردا نقشرۀ
 NDVIحوضه از تصویر ماهوارۀ لندست  8سرننندۀ  OLI2برا
شمارۀ ردیر

افقی از مبدأ جریان باالدست دامنه تا جایی کره تنردی شریب بره
مقدار قابلمالحظهای تغییر یابد و عمل رسوبگذاری آغاز شود؛
یا جریانهای روی ی

با استداده از رابطۀ ارائهشده توسد

لین 3و همکاران ( )2002عامل  Cبرآورد شد (رابطۀ .)14
)NDVI = (NIR – RED) / (NIR + RED

در این رابطره NDVI ،شراخص پوشرش گیراهی NIR ،و
 REDبهترتیب باند  5و باند  4تصویر سننندۀ  OLIهستند.
()14

گردند .با افزایش طو شیب فرسایش افزایش مییابرد (رنرارد و
همکرراران .)1997 ،ب ررای محاسرربۀ عامررل  LSبررر اسرراس مررد
 RUSLEاز رابطۀ ( )15استداده میشود (مور و

بررهعنوان مقرردار خرراک ازبینرفترره در واحررد سررطح یر

زمرین

حداظتشده ،به زمینی که لخت باشد و در جهت تندترین شریب
و شررخمخورده باشررد ،تعری ر

کردهانررد (ویشررمایر و اسررمیت،

 .)1978هرچه مقدار این عامرل کمترر باشرد ،کارهرای حدراظتی
مؤثرتر و هردررفت خراک کمترر اسرت .در تحقیرق حاضرر ،برا
استداده از نقشۀ کاربری اراضی و شریب منطقره ،عامرل پوشرش
گیاهی استخرا شد (ویشمایر و اسمیت.)1978 ،
1. Normalized Difference Vegetation Index
2. Operational Land Imager
3. Lin

بورچ،4

.)1986

()15
×  /22/13}0/4اندازه سلو × )جریان
× 0/01745) / 0/0896}1/3

تنمعی({=LS

درجه شیب( {sin

برای محاسبۀ عامل  LSدر مرد  USPEDاز رابطرۀ ()16
استداده میشود (میتاسوا و همکاران.)1999 ،
()16
× /22/13} mاندازه سلو × )جریان

تنمعی({LS= m+1

 × 0/01745) / 0/0896} nدرجه

C= (-NDVI+1)/2

عامل عملیات حفاظتی ) :(Pعامرل کارهرای حدراظتی را

دامنه در ی

کانا معین (کانرا ترراس،

سطوح تمرکز جریان ،خندق ،چاله ،آبراهه و )...ادغرام و متمرکرز

و گرذر برهترتیب  164و  37مربرو بره تراری

12تیر 1394تهیه شد ،سس
()13

عامل توپوگرافی ) :(LSطو شیب عبارت اسرت از فالرلۀ

شیب( {Sin

در این رابطه ،مقدار  mو  nبرای فرسرایش سرطحی  1و
برای فرسرایش شریاری برهترتیب  1/6و  1/3در نظرر گرفتره
میشوند (میتاسوا و همکاران.)2003 ،

نتایج
مشخصرات ایسررتگاههای بارنرردگی و نتررای حالررل از محاسرربۀ
میزان شاخص فرسایندگی باران در ایستگاههای مورد مطالعره برا
استداده از شاخص الالحشدۀ فورنیه (رابطۀ  )9و رابطۀ رنرارد و
فریموند (رابطرۀ  )10در جردو ( )1و نقشرۀ فراکتور  Rنیرز در
شکل ( 2ال ) آورده شده است .مطابق این شکل ،مقدار فراکتور
4. Moore & Burch
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سطح حوضه پهنهبندی شد.

کاربریهای دیگر

شیب (درلد)
0-5
5-10
10-20
20-30
30-50
50-100
همه
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Table (1): Support practice factor

عامل P
0/1
0/12
0/14
0/19
0/25
0/33
1

49

ارزیابی فرسایش خاک و رسوب حوزۀ آبخیز مندرجان با استفاده از...

متغیر و نمایانگر تغییرات زیاد این فاکتور در منطقۀ مورد مطالعره

آورده شده است .بر اساس این شکل مقدار فاکتور  Cبین  0/2ترا

است .نتای حالل از محاسربۀ میرزان شراخص فرسرایشپذیری

 0/5متغیر است .همچنین عامل عملیات حداظتی در منطقۀ مرورد

برای نمونههای خاک برا اسرتداده از رابطرۀ ( )11در جردو ()2

مطالعه بین  0/1تا  1متغیرر اسرت (شرکل  2ث) .مقردار فراکتور

ارائرره شررده اسررت .بررر اسرراس شررکل ( 2ب) مقرردار شرراخص

توپوگرافی ( )LSمنطقۀ مورد مطالعه برا تهیره و اینراد الیرههای

فرسایشپذیری خاک در منطقۀ مورد مطالعه از  0/003تا 0/05

t

 h MJ-1 mm-1متغیر است .نقشۀ فراکتور پوشرش گیراهی ( )Cبرر

الزم ،برررای مررد  USPEDبررین  0/003تررا  30و برررای مررد
 RUSLEبین  0/003تا  16/7بهدست آمد (شکل  2ث و ).

] [ DOI: 10.22052/6.17.43

 Rدر منطقرۀ مرورد مطالعره از  82ترا MJ mm ha-1 h-1 y-1 118

اساس روابرد ( )12و ( )13تهیره گردیرد کره در شرکل ( 2پ)

جدول ( :)2محاسبه و برآورد  Fو  Rبرای ایستگاههای بارندگی

نام ایستگاه
حیدری
یانچشمه
سد زایندهرود
قلعه شاهر
اسکندری
پل زمان خان
سواران
چادگان
سینگرد
بادینان
فریدونشهر
رزوه چادگان
داران
دامنه

طو جغرافیایی
50/58
50/72
50/68
50/44
50/41
50/89
50/38
50/63
50/43
50/16
50/09
50/54
50/41
50/48

ارتداع ()m
2204
2248
2100
2180
2130
1810
2150
2100
2100
2300
2490
2200
2300
2300

عرض جغرافیایی
32/66
32/66
32/71
32/66
32/80
32/48
32/86
32/76
32/78
32/91
32/93
32/83
32/98
33/01

شاخص الالحشدۀ فورنیه
81/52
66/85
44/2
68/39
72/85
72/09
74/23
61/59
71/7
91/13
95/62
68/4
59/76
67/38

فاکتور فرسایندگی
161
105/9
4/7
111/12
127
24/23
132/15
89
122/82
203/66
225/36
111/15
83/5
107/66

جدول ( :)3میزان فاکتور فرسایشپذیری برای نقاط مورد بررسی
Table (3): The amount of erodibility factor for check points

نقا

طو
جغرافیایی

عرض
جغرافیایی

رس ()%

سیلت
()%

شن
()%

بافت خاک

میانگین هندسی قطر
ذرات ()mm

فرسایشپذیری
()t h MJ-1 mm-1

1

50/59

32/78

39

44

17

لومی رسی سیلتی

0/016

0/05

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

50/54
50/72
50/7
50/63
50/48
50/41
50/54
50/74
50/54
50/51
50/59
50/74
50/71
50/44
50/45
50/48
50/48
50/43
50/43

32/86
32/81
32/72
32/82
32/84
32/92
32/85
32/84
32/83
32/9
32/84
32/8
32/94
32/77
32/95
32/88
32/88
32/94
32/937

33
28
39
17
32
30
39
40
43
25
39
27
36
24
34
34
36
16
20

48
54
54
40
50
32
46
36
38
18
42
43
45
48
43
54
46
37
39

19
18
7
43
18
38
15
24
19
57
19
30
19
28
23
12
18
41
41

رسی
لومی رسی سیلتی
لومی رسی سیلتی
رسی
لومی رسی سیلتی
لومی رسی
لومی رسی سیلتی
لومی رسی سیلتی
رسی /لومی رسی
لومی شنی
لومی رسی سیلتی
لومی رسی
لومی رسی سیلتی
لومی
لومی رسی
لومی رسی سیلتی
لومی رسی سیلتی
لومی
لومی

0/012
0/019
0/008
0/011
0/018
0/03
0/015
0/016
0/013
0/1
0/015
0/03
0/017
0/02
0/019
0/013
0/017
0/06
0/06

0/05
0/05
0/03
0/04
0/05
0/05
0/05
0/05
0/05
0/03
0/05
0/05
0/05
0/05
0/05
0/05
0/05
0/04
0/04
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Table (2): Calculate and Estimate F and R for rainfall station
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ت .عامل عملیات حفاظتی ،ث .عامل توپوگرافی در مدل  ،RUSLEو ج .عامل توپوگرافی در مدل

USPED

Figure (2): A. Erosivity factor (MJ mm ha-1y-1h-1), B. Erodibility factor (t h MJ-1 mm-1), P. vegetation management factor, T. Support
practice factor, S. Topography factor in the RUSLE model, and G. Topography factor in the USPED model

ارزیابی فرسایش و رسوب بر اساس مدل USPED

نتای حالل از ارزیابی فرسایش سطحی و فرسایش شریاری
برر اسراس مرد  USPEDدر شرکلهای ( 3الر  ،ب و پ)
آورده شده است .نتای حالل برای منطقۀ مورد مطالعه در 8
کالس طبقهبندی و تدسریر گردیرد کره در جردو ( )4آورده
شده است .بر اساس نتای بهدستآمده از ارزیرابی فرسرایش
سطحی مشخص شد که در 94درلد از سطح حوضره عمرل
فرسایش سطحی و در  6درلد از مسراحت ،رسروبگذاری
اننام میشود .نتای حالل از ارزیابی فرسایش شیاری نشران
داد که 80درلد از سطح حوضه بهوسریلۀ فرسرایش شریاری
خاک هدر میرود و در 20درلد از مساحت حوضه بهوسیلۀ
فرسایش شریاری رسروبگذاری اننرام میشرود .از ترکیرب
فرسایش سطحی و فرسایش شریاری در مرد  USPEDکرل

فرسایش و رسوبگذاری ساالنه برآورد گردید کره نتینرۀ آن
در شرررکل ( ) 3آورده شرررده اسرررت .برررر اسررراس نترررای
بهدستآمده کالس فرسایش کم 10/8درلد ،کالس فرسایش
متوسد 45درلد ،کالس فرسایش شردید 8درلرد و کرالس
فرسایش خیلی شدید 16/3درلد از مسراحت منطقرۀ مرورد
مطالعه را شامل میشود .همچنین کالس رسروبگذاری کرم
4/3درلد ،رسوبگذاری متوسد 2/9درلرد ،رسروبگذاری
شدید 2/5درلد و رسوبگذاری خیلی شردید 10درلرد از
مساحت منطقه را بره خرود اختصراص میدهرد .نترای کلری
نشرراندهندۀ آن اسررت کرره در  80درلررد از سررطح حرروزه،
فرسایش خراک اتدراق افتراده و در  20درلرد مرابقی سرطح
حوضه رسوبگذاری ر داده است.
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Figure (3): A. Sheet erosion, B. Rill erosion, and P. Erosion and Deposition with USPED model

جدول ( :)۴کالس و درصد مساحت و فرسایش برحسب تن بر هکتار در سال
Table (4): Class and percentage of area and erosion per ton per hectare per year

فرسایش سطحی
کالس فرسایش
فرسایش خیلی شدید
فرسایش شدید
فرسایش متوسد
فرسایش کم
رسوبگذاری کم
رسوبگذاری متوسد
رسوبگذاری شدید
رسوبگذاری خیلی شدید

طبقۀ فرسایش

> -10
 -10تا -5
 -5تا -2
 -2تا 0
 0تا 2
 2تا 5
10- 5
< 10

درلد مساحت
0/8
1/12
5/38
86/71
3/3
1/25
0/65
0/77

فرسایش شیاری
درلد مساحت
15/55
6/36
14/66
43/7
4/35
2/91
2/56
9/88

فرسایش سطحی و شیاری USPED
درلد مساحت
16/3
8
45
10/8
4/3
2/9
2/5
10
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حوزۀ آبخیز مندرجان در شکل ( )4آورده شده است .کرالس

منرراطق خشرر

ایررران افررزایش یافترره اسررت

و درلد مساحت هرر کرالس فرسرایش نیرز در جردو ()3

(احمرردی .)2006 ،تررأثیر فرسررایش سررطحی و شرریاری در

آورده شده است .بر اساس نتای بهدسرتآمده ،در 55درلرد

هدررفت خاک و عنالر غذایی ،بهویژه در اراضی کشراورزی

از مساحت منطقه ،کالس فرسرایش کرم (کمترر از  2ترن برر

بسیار قابل توجه است (مایلر و بهارالدین .)1987 ،1در منطقۀ

هکتار در سا ) ،در 13/3درلد از مساحت کرالس فرسرایش

مورد مطالعه ،بهخصوص در اراضی بایر ،فرسایش خاک یر

متوسد (بین  2تا  5تن بر هکتار در سرا ) و در 30درلرد از

موضوع نگرانکننده است .در تحقیق حاضر دو نوع فرسرایش

آن ،کالس فرسایش شدید و بسیار شدید (بیشتر از  5ترن برر

سطحی و فرسایش شیاری با استداده از مد  USPEDمرورد

هکتار در سا ) است.

بررسی قرار گرفت که نتای آن در شرکل ( )2و جردو ()1

و نیمهخش ر

ارائه شده اسرت .برر اسراس نترای بهدسرتآمده از ارزیرابی
فرسایش سطحی ،مشرخص شرد کره در 92درلرد از سرطح
حوضه ،عمل فرسایش سطحی در کالس کم و متوسرد و در
1/93درلد از مساحت کالس فرسایش شدید و خیلی شدید
است .همچنین در 4/55درلد از سطح منطقۀ رسوبگذاری،
در کرررالس کرررم و متوسرررد و در 1/42درلرررد کرررالس
رسوبگذاری شدید و بسیار شدید است .بر اساس یافتههای
بهدستآمده نتینهگیری میشود کره بیشرترین سرطح منطقرۀ
مورد مطالعه در کالسهای فرسایش و رسروبگذاری کرم و
متوسد قرار میگیرد (96/5درلد از کل سطح منطقه) .نترای
حالل از بررسی فرسایش شیاری نشان میدهرد کره کرالس
شکل ( :)۴فرسایش ساالنۀ خاک بر اساس مدل RUSLE
Figure (4): Annual soil erosion based on RUSLE model

فرسایش شیاری کم و متوسد حدود 57/36درلرد و کرالس
فرسایش شدید و خیلی شدید 22درلد از کل سرطح منطقره
را شامل میشود؛ همچنین رسروبگذاری کالسهرای کرم و

جدول ( :)۵مساحت هر کالس فرسایش در مدل

RUSLE

Table (5): The area of each erosion class based on RUSLE
model

درلد

متوسررد در حرردود 7/2درلررد و رسرروبگذاری کالسهررای
شدید و بسیار شردید 12/44درلرد از سرطح کرل منطقره را
شرامل میشررود .بنرابراین میترروان نتینرره گرفرت کرره میررزان

کالس فرسایش

متوسط ساالنه هدر رفت خاک
(تن در هکتار در سال)

مساحت

فرسایش کم

 0تا 2

55

آبراههای ر میدهد ،و این نوع فرسرایش سرهم بیشرتری در

فرسایش متوسد

 2تا 5

13/3

انتقا خاک و رسوبگذاری آن نسبت به فرسرایش سرطحی

فرسایش زیاد

 -5تا 10

11/51

فرسایش خیلی زیاد

بیشتر از 10

20/15

دارد .تحقیق اننامشده توسد میلر و بهارالدین ( )1987نشان

فرسایش و رسوبگذاری خاک بهوسیلۀ فرسرایش شریاری و

داد که میزان هدررفت خاک ناشری از فرسرایش شریاری ،بره
مراتب بیشتر از فرسایش سطحی است؛ اما فرسایش سرطحی
1. Miller & Baharuddin

] [ DOI: 10.22052/6.17.43

نتای حالل از برآورد فرسایش خراک برا مرد  RUSLEدر

در سا های اخیر ،نقرش فرسرایش آبری در تخریرب اراضری
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سهم زیرادی در انتقرا ذرات ریرز خراک برهویژه در منراطق

تدراوت کره مرد  USPEDعرالوه برر مکانهرای فرسرایش،
محلهای رسوبگذاری را نیز مشخص میکند .هرر دو مرد

فرسایش سطحی و فرسایش شریاری در مرد  USPEDکرل

مکانها از لحاظ ازدسرترفتن خراک معرفری کردنرد کره برا

فرسرایش و رسرروبگذاری سرراالنه برررآورد شرد .بررر اسرراس

مطالعات اننامگرفته توسد محمدی و همکراران ( )2016برر

یافتههای بهدستآمده نتینهگیری میشود که در بیشتر سرطح

روی منطقۀ مورد مطالعه در تحقیرق حاضرر همخروانی دارد.

حوض،ه فرسایش خاک در حدود 80درلد از سرطح منطقره

بهطور کلری ،مرد  USPEDرا میتروان یر

ابرزار مهرم در

ر میدهد و رسوبگذاری فقد در 20درلد از سطح اتداق

برآورد پروسۀ رسروبگذاری ،برهویژه در مقیراس حوضرهای

میافتد .بر اساس نتای بیشرترین مقردار فرسرایش خراک در

عنوان کرد؛ زیرا هم به درک بیشتر روابد متغیرهرای پیچیردۀ

شرریبهای شررمالی و جنرروب غربرری ر میدهررد .همچنررین

درگیر و هم بهدقت بررآورد پدیردۀ فرسرایش خراک خرالص

بیشترین مقدار فرسایش شیاری در مناطق آبرفتی با شیب کرم

کم

میکند .برآورد فرسایش خاک برای حوضههای برزر

اتداق میافتد .ذاکرنژاد و مارکر ( ،)2015دامیران و همکراران

ی

کار دشوار است .تحقیق حاضر امکانپرذیر برودن نحروۀ

( )2014و لیرره و همکرراران ( )2013و میتاسرروا و همکرراران

برآورد و توزی فضایی هدررفت خاک و همچنرین وضرعیت

( )1996در مطالعات خود به نترای مشرابه رسریدند و بیران

فرسررایش /رسرروبگذاری خررالص خرراک در حوضرۀ آبخیررز

کردند که مقدار سطحی از حوضه که هردررفت خراک در آن

مندرجان را با استداده از مد های  USPEDو  RUSLEنشان

ر میدهررد ،بررهمراتب بیشررتر از سررطحی اسررت کرره در آن

داد .اسررتداده از ایررن دو مررد  ،مننررر برره درک بهتررر پدیرردۀ

رسرروبگذاری لررورت میگیرررد .بررسری نتررای حالررل از

فرسرایش خراک شرده و همچنرین سربب بررسری اطالعررات

ارزیابی وضعیت فرسایش خاک با مرد  RUSLEنشران داد

مدیرردی از منطقرره ماننررد وضررعیت آبوهرروایی ،توپرروگرافی،

که در 55درلد از مساحت منطقه ،کرالس فرسرایش کرم در

پوشش و استداده از زمین میشود که در تعامل با هرم ،سربب

13/3درلد از مساحت منطقه کالس فرسرایش متوسرد و در

تخریب اراضی میشوند .در نهایرت از طریرق خروجری ایرن

30درلد از مساحت کالس فرسایش شدید و بسریار شردید

مد ها میتوان نقشههای حساسیت منطقه به فرسایش خراک

اسررت .محمرردی و همکرراران ( )2017bبررا اسررتداده از مررد

را به دست آورد تا از طریق آنها با اولویتبندی و شناسرایی

 ،CORINEفرسایش خراک منطقرۀ مرورد مطالعره در تحقیرق

مناطق حساس بره فرسرایش اقردام نمرود .پر

حاضر را مورد ارزیابی قرار دادند و به این نتینه رسیدند کره

مناطق حساس با اننام عملیرات آبخیرزداری حداظرت خراک

دامنههای مرتد و شمالی حوضره ،بیشرترین خطرر فرسرایش

(مدیریتی ،بیولوۀیکی و مکانیکی) میتوان مقدار فرسرایش و

خرراک را دارنررد .همچنررین در تحقیقرری دیگررر ،محمرردی و

رسوب تولیدی منطقه ،و در نهایت هدررفت ساالنه خراک را

همکرراران ( )2017aبررا اسررتداده از مررد  ،ICONAفرسررایش

تا حد چشمگیری کاهش داد .این امر سبب کاهش ضرررهای

خاک را برای حوزۀ آبخیز مندرجان مورد بررسی قرار دادنرد

وارده به سیسرتم رودخانرهای و جلروگیری از انتقرا سرموم

و به این نتینره رسریدند کره در منراطق لرخرهای و مرتدر

شیمیایی کشاورزی به سد زایندهرود ،افزایش عمر مدیرد سرد

حوضه ،مقدار فرسایش خراک زیراد اسرت و در قسرمتهای

زاینررده بررا کرراهش رسرروب ورودی ،جلرروگیری از کرراهش

کمشیب که پوشش گیراهی مناسربی دارنرد ،مقردار فرسرایش

حاللخیزی خاک زمینهای کشاورزی و در نهایرت از وارد

خاک کاهش مییابد که با نتای ایرن تحقیرق همخروانی دارد.

آمرردن زیانهررای اجتمرراعی و اقتصررادی بررر آبخیزنشررینان

نتای بهدستآمده از ارزیابی فرسایش خاک با اسرتداده از دو

جلوگیری میشود.

مرد  USPEDو  RUSLEتقریبراً مشرابه هرم بروده برا ایرن

از شناسرایی
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بهدستآمده از تحقیرق حاضرر همسرو میباشرد .برا ترکیرب

نقرا مرتدر و شریبدار بررا خراک حسراس را بحرانیترررین
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خش

و نیمهخش

با پوشش اندک گیاهی دارد که با نترای
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Introduction
Water erosion is one of the most important factors in land degradation in large parts of Iran as it destroys fertile
soils and agricultural lands. The impact of soil erosion and related sediments decreases significantly to water
quality and reservoir capacity. In semiarid areas like the Menderjan watershed in the west Isfahan province,
sheet and rill erosion contributes to the sediment dynamics in a signiﬁcant way. Particularly, sheet and rill
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erosion processes and related morphologies and features are very common in this region. Hence, this study is
aimed at identifying and quantifying the major erosion process dynamics. Therefore, we applied an integrated
approach combining the USPED and RUSLE models with data mining, remote sensing, and GIS methods.
Materials and methods
The study area is Menderjan watershed located at east of Isfahan Province of Iran and has an area of about
21,100 hectares. In this study, the USPED and RUSLE were used to evaluate the effects of water erosion. The
USPED model is based on the assumption that soil erosion depends on the detachment capacity and the sediment
transport capacity of surface runoff. However, the USPED models do not consider the sediment yields from
gullies, stream banks, and streambed erosion. In the USPED model, on the other hand, erosion and deposition
(ED) are computed as the change in sediment ﬂow in the direction of ﬂow.
ED=d×(T×cosa)/ dx + d×(T×sina) /dy
where a is the aspect of the terrain surface, dx, dy is the grid resolution, and T is the sediment ﬂow at transport
capacity. ED can be positive, indicating soil deposition, or negative, indicating soil erosion. Transport capacity
(A) is expressed as:
A=R×K×C×P×L m×(sin S) n
where A is average yearly soil erosion (t ha-1 y-1), R is annual rainfall erosivity factor (MJ mm ha-1 year-1h-1), K
is the soil edibility factor, LS is slope length and steepness factor, C is cover management factor, P is support
practice factor, S is the slope, L is the upslope contributing area, and m and n are constants. For prevailing rill
erosion m = 1.6 and n = 1.3, while for prevailing sheet erosion, m = n = 1. The USPED and RUSLE model was
applied using Arcmap10. In this study, the Landsat satellite images 8 (OLI) and rainfall data, soil properties, and
digital elevation model (DEM) were used. Here, GIS plays a major role in preparing thematic layers and
estimating soil erosion.
Result
The range of obtained R factor values range was from 82 to 118 MJ mm/ ha h year. The average values for the
Menderjan watershed amount to 265.2 MJ mm/ ha year-1. According to the soil laboratory analysis, soil texture
is dominated by silt clay loam and clay loam and thus is highly susceptible to soil erosion. The amount of
organic matter in all samples was 2%. Soil organic matter reduces the erodibility of soil. In many arid and
semiarid areas soil organic matter is low due to scarce vegetation and, hence, the soil is more susceptible to
erosion. The annual average soil erodibility of this basin is 0.04 (t h MJ-1 mm-1). The amounts of topography for
RUSLE, USPED, support practice factor, and C factor vary from 0.001 to 16.7, 0.01 to 30, 0.1 to 1, and 0.2 to
0.5, respectively. According to the obtained results, more than 35% of the area is affected by a high to very high
erosion and deposition process intensities. The stable areas, low erosion, and deposition zones cover about 15%
of the area. However, some of the mapped and predicted sheet and rill processes are located in the stable and
low-intensity soil erosion classes. The extreme values are characterized by steep slopes in ridge positions in the
northern and southern parts of the watershed.
Discussion and Conclusions
During recent years, the role of water erosion as one of the land degradation factors in arid and semi-arid areas of
large parts of Iran has increased. In this study, we applied a combined approach using the RUSLE and USPED
models rill/inter-rill (sheet) erosion processes and deposition processes. To the best of our knowledge, this study
is the ﬁrst attempt to integrate different erosion processes and deposition dynamics in Iran. In the study area, soil
loss is concentrated especially in the abandoned bare land areas. The protection of bare soil to reduce soil loss
should be ensured by appropriate cultivations. According to the results, a large part of severe erosion occurs in
the steep areas in the north and southwest of the study area. Agricultural cultivations may change the land cover,
leading to poorer vegetation cover or bare land, especially after harvest and thus increase erosion processes and
land degradation. Therefore, control of soil erosion targeted to the area not only reduces direct costs of soil
erosion but also diminishes the implementation costs of control operations for decreasing soil erosion.
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