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ارزیابی حال و آینده مقدار فرسایش خاک در حوزه آبخیز سد استقالل میناب با بهرهگیری از مدل
 RUSLE-3Dو سناریوهای تغییر اقلیم
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چکیده
این پژوهش با هدف ارزیابی مقدار کمی فرسایش خاک در دورة حاضر و پیشبینی تأثیر تغییر اقلیم طی افق زمانی  2232بر آن
انجام شد .برایی این منظور از دادههای بارش روزانه  1891تا  2211در ایستگاههای موجود و دادههای  NCEPبهرهگیری شد.
اقلیم دورة آینده از مدلهای گردش عمومی جو  CanESM2و مدل ریزمقیاس نمایی آماری  SDSMبا سناریوهای
 RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5شبیهس ازی شد .مقدار عامل فرسایندگی باران در سناریوهای مختلف برآورد و در پایان
مقدار فرسایش خاک توسط مدل  RUSLE-3Dبرآورد شد .نتایج حاصل از پیشبینی بارش در آینده نشاندهندة افزایش آن
از 141/7میلیمتر به  179/11میلیمتر در دورة آینده است که با این وجود ،به دلیل افزایش شدت بارندگیها ،در تمامی سناریوها
مقدار عامل فرسایندگی باران در آینده بیشتر از دورة پایه خواهد شد .درواقع مقدار فرسایندگی باران بهطور متوسط از MJ
 29/79 mm ha-1 h-1 y-1به  34/33 MJ mm ha-1 h-1 y-1افزایش خواهد یافت .مقدار فرسایش در دوره پایه با استفاده از
مدل 12/11 ton ha-1yr-1 ،برآورد شد ،و با توجه به ثابت فرض کردن دیگر متغیرهای مدل  RUSLE-3Dو افزایش مقدار
فرسایندگی باران در آینده ،با سناریوهای  RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5به ترتیب  12 ،%11و 3درصد افزایش و مقدار
فرسایش نیز بهترتیب به  11 ،11/7و  12/1تن در هکتار در سال خواهد رسید .بنابراین  ،افزایش مقدار بارش موجب افزایش عامل
فرسایندگی باران و در نتیجه نرخ فرسایش خاک افزایش خواهد یافت .لذا ،ارزیابی وضعیت حال و پیشبینی فرسایش خاک در
آینده در حوزه آبخیز سد استقالل میناب ،اطالعات مفیدی را برای حفظ محیط طبیعی و حفاظت خاک ارائه مینماید.

واژگان کلیدی :هدررفت خاک ،ریزمقیاس نمایی ،مدلسازی فرسایش ،پیشبینی بارش
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 مقدمه
فرسایش خاک یکی از مهممتمرین تهدیمدهای محمیط-
زیست در کره زمین تبدیل شده است ( 1و  )31که کیفیت
آب ،زیستگاههای گیاهی و جانوری و تأمین خمدمات بموم -
نظام را تحت تأثیر خود قرار میدهد ( 22و .)13
افزایش ظرفیت رطوبت و مقدار بخار آب جو منجمر بمه
تغییر در ویژگیهای بارنمدگی و رژیمم بمارش و در نتیجمه،
وقوع بارشهای شدید میشود .تغییر اقلمیم موجمب تغییمر
ویژگیهای بارش نظیر مقدار ،شدت فراوانمی و نموع بمارش
میشود و ویژگی مقادیر حدی را تحت تأثیر قرار ممیدهمد
( .)9تغییر در بیالن آبی که ناشی از تغییرات اقلیمی اسمت،
قادر است بسیاری از فرآیندها در طبیعت ماننمد فرسمایش،
پایداری شیب ،تغییر کانال و انتقال رسموب را تحمت تمأثیر
قرار دهد ( .)11با تغییر اقلیم انتظار میرود فرسایش خماک
به دالیل گوناگون تشدید یابد که بیش از همه به تغییمر در
قدرت عامل فرسایندگی باران بر میگمردد .افمزایش قمدرت
فرسایندگی باران به طور مستقیم فرسایش خاک را تشمدید
میکند ( .)18مطالعات انجام شده در آمریکا طی یمک دورة
 92ساله نشان میدهد ،که با تغییر اقلیم ،فرسایندگی باران
میتواند بین  11تا  19درصد افزایش یابد (.)19
تغییر اقلمیم تمأثیر بسمیار زیمادی بمر روی فرسمایش و
هدرفت خاک دارد ( )11و در بین پارامترهمای تاثیرپمذیر از
تغییر اقلیم ،بارش و به تبمع آن قمدرت فرسمایندگی بماران
بیشترین تأثیرپذیری را دارند ( 41و .)21این عامل یکی از
متغیرهای اساسی در مدلهای مربوط بمه فرسمایش خماک
میباشد به طوری که در معادلمه جهمانی فرسمایش خماک1
تحت عنوان عامل فرسایندگی باران بکار میرود (.)12
معتبرترین روش برای پیشبینمی اثمر تغییمر اقلمیم بمر
متغیرهای هواشناسی ،بهمرهگیمری از خروجمی ممدلهمای
گردش عمومی جو است .این مدلها اقمدام بمه پمیشبینمی
متغیرهای هواشناسی برای دورههای آینده با توجه به تمأثیر
تغییر اقلیم میکند .مدل  SDSM2یکی از معروفترین این
مدلها و از مولدهای دادههای تصادفی هواشناسی است که
برای تولید دادههای دمای کمینه و بیشینه ،تابش ،بمارش و
تبخیر -تعرق مرجع در یک ایستگاه ،تحت شرایط اقلیم حال
USLE
Statistical Down Scaling Model

1
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و آینده به کار ممیرود .ایمن ممدل دارای بانمک اطالعماتی از
خروجی مدلهای گردش عمومی جو است و توانایی ارزیابی
و شبیهسازی با سناریویهمای تغییمر اقلیممی را دارد ( 27و
 .)29یکی از مهمترین مدلهمای بمرآورد مقمدار فرسمایش،
مدل جهانی هدر رفت خماک اصمال شمده 3اسمت (،28 ،8
 4 ،31و  )23که برآوردهای دقیقتری از عاملهمای بمارش،
پوشمش ،خماک و فرسممایش خماک دارد ( )24و اسممتفاده از
ابزارهای مفیمدی هماننمد سیسمتم اطالعمات جغرافیمایی و
سنجش از دور ،امکان تجزیه و تحلیمل دادههمای مکمانی را
فراهم آورده است (  14و  .)21با بهمرهگیمری از ایمن روش
بررسی-های زیادی در ایران و جهان صمورت انجمام شمده-
است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
محققان در سواحل جنوبی خزر به پیشبینمی اثمر تغییمر
اقلیم بر عامل فرسایندگی باران پرداختند .لذا به این منظور از
خروجیهای مدل اقلیممی  HadCM34و سمناریوی انتشمار
 A1Bاستفاده شد .نتایج به دست آمده نشان داد  ،روند عامل
فرسایندگی در طول قرن اخیر در شمال کشور افزایشی بموده
است ( .)32همچنین ،پژوهشی در ایاالت متحمده بمهمنظمور
بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر فرسایش خماک در نمه اقلمیم
مختلممف ،توسممط دو مممدل گممردش عمممومی  HadCM3و
 CGCM1و با سمه سمناریوی  A2 ،B1و  A1Bانجمام شمد.
نتایج حاکی از افمزایش عاممل فرسمایندگی بماران و افمزایش
فرسایش خاک بین  11تا  19درصد است (.)21
محققان به شبیهسمازی و پمیشبینمی فرسمایش خماک
تحت تاثیر سمناریوهای تغییمرات اقلیممی در حموزة آبخیمز
کسیلیان پرداختند .در پژوهش ممذکور ،بمرای پمیشبینمی
تغییممرات اقلیمممی از سممه سممناریوی  B1 ،A2و  IPCM4و
همچنین برای بمرآورد مقمدار فرسمایش و رسموب از ممدل
 RUSLEاسممتفاده کردنممد .نتممایج نشممان داد کممه عامممل
فرسایندگی بماران در ممدل  RUSLEتمأثیر مسمتقیمی از
تغییرات اقلیمی دارد ،به طوری که مقمدار فعلمی فرسمایش
که  21/92تن در هکتار در سال بوده است با افمزایش -12
 %31عامل فرسایندگی ،فرسایش خماک  %12-32در طمول
سالهای  2212-2232افزایش خواهد یافت (.)39

RUSLE
Hadley Climate Model 3
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نتایج پیش بینی فرسایش خاک به کممک دو سمناریوی
گزارش پنجم و مدل RUSLE -3Dدر فمالت تبمت نشمان
داد که عامل فرسایندگی بماران و متعاقبما مقمدار همدررفت
خاک تا افق  2212در هر دو سناریو افزایش مییابد (.)32
در بسیاری از حوزههای آبخیز بهویژه در مناطق خشمک
و نیمهخشک ایمران ،بمه دلیمل عمدم وجمود رودخانمههمای
دائمی ،پرهزینه بودن ،صرف وقت زیاد و عدم امکمان نصمب
تجهیزات رسوبسنجی ،امکان اندازهگیری مستقیم رسموب
وجود ندارد و حوزه آبخیز سد استقالل مینماب نیمز از ایمن
لحاظ مستثنی نبوده اسمت .از طرفمی ایمن حوضمه از نظمر
شکل ،کشیده است و رودخانه آن در صورت بارش رگبماری
دارای رژیم سیالبی هستند .آمارهای موجود نشان میدهمد
که این بارندگیها از شدت زیادی برخوردار است و موجمب
فرسایش زیاد در حوضه میشود ( .)22در مورد نمرخ کممی
فرسایش در حوزه آبخیز سد استقالل اطالعات کمی وجمود
دارد .از طرفی ،این حوضه طمی دو دهمه گذشمته تغییمرات
جهانی اقلمیم را تجربمه کمرده و رونمد فزاینمده بمارشهمای
سنگین و حدی منجر به افمزایش فرسمایش و رسموب و در
نتیجه کاهش حجم مخزن دریاچه شده است ( .)22لمذا بما
توجه به دانش محدود در زمینة تخمین فرسایش خماک در
این حوضه ،شبیهسازی تغییمر اقلمیم و تهیمة نقشمه آینمدة
مقدار فرسایش گامی مهم در در مدیریت حوزه آبخیمز سمد
استقالل میناب میباشمد و آگماهی از شمرایط پمیش رو در
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آینده ،مدیران را در استفاده بهتمر از پتانسمیلهمای حوضمه
مورد نظر یاری دهد.
بنابراین هدف از پژوهش حاضر به صورت زیر اسمت)1 :
برآورد فرسایش خماک در دوره پایمه در حموزة آبخیمز سمد
استقالل میناب ؛  ،)2پیش بینی عامل فرسایندگی بماران در
سال  2232با پیش بینیهای آب و هوایی  CMIP5با سمه
سممممممممم مناریوی  RCP4.5 ،RCP2.6و RCP8.5؛ و )3
پممیشبینممی فرسممایش خمماک در سممال  2232بمما عامممل
فرسایندگی باران پیش بینی شده .لمذا در پمژوهش حاضمر،
فرض بر این اسمت کمه فرسمایش خماک در منطقمه ممورد
مطالعه به طور عمده تحت تأثیر آب و هوا و تغییر آن است.
 مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه حوزة آبخیز سد استقالل میناب بما
مساحتی معادل  1211822هکتمار از بمزر تمرین و مهمم-
ترین حوزههای آبخیز سواحل دریای عمان و خلمیج فمارس
در استان هرمزگان است .حدود  12درصد از وسمعت آن در
استان کرممان و  42درصمد در اسمتان هرمزگمان قمرار دارد
( .)17این حموزة آبخیمز در ناحیمه شمرقی ایمران و شممال
شرقی شهرستان میناب و در فاصله بمین ´ 11° 49تما ´18
 17°شرقی و  27°تا ´ 29° 32عرض شمالی واقع گردیمده
است (شکل  )1و دارای اقلیم گمرم و فراخشمک و متوسمط
بارش  182/1میلیمتر است (.)3

شکل  .2نمایی از موقعیت قرارگیری حوزهآبخیز سد استقالل در استان هرمزگان و ایران
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مدل RUSLE-3D

در این پژوهش ،هدف پیشبینی پتانسمیل همدر رفمت
سالیانه خاک بود .بدین منظور ،مدل تجدید نظر شده سمه
بعدی هدر رفمت خماک ،در چمارچوب سیسمتم اطالعمات
جغرافیایی به کار برده شد .این مدل مقدار فرسایش آبمی
را با شش عامل مطابق رابطه  1براورد میکند (:)37
() 1

A=R*K*LS*C*P

که در آن  Aمقدار خاک فرسایش یافته برحسمب تمن
در هکتار در سال R ،عامل فرسایندگی سماالنه بمارانK ،
ضریب فرسایشپذیری و حساسیت ذاتی خاک بمر حسمب
تن در هکتار به ازای واحد فرسایندگی L ،طول شمیب S،
مقدار شیب (بمدون بعمد) C ،عاممل پوشمش گیماهی و P
عامل حفاظت خاک است (جدول .)1
مدلسازی تغییر اقلیم

در این تحقیق از خروجی مدل  CanESM21استفاده
شده اسمت .ایمن ممدل ازچهمارمین نسمل ممدلهمای آب

وهوایی است که توسمط مرکمز ممدلسمازی و تحلیمل آب
وهوای کانادا تهیه شد و زیر نظر سازمان محیط زیست آن
کشور توسعه یافته است .در این ممدل کمل سمطم زممین
بصورت  129*14سلول ،شبکهبندی شده است ،این مدل
در ایران بهعنوان بهترین مدل معرفمی شمده اسمت (.)39
هیأت بینالدول تغییمر اقلمیم ،در تمدوین گمزارش پمنجم
ارزیممابی خممود از سممناریوهای جدیممد  RCP2بممه عنمموان
نمایندههای خطوط سمیر للظمتهمای گونماگون گازهمای
گلخانهای استفاده کمرده اسمت ( .)12سمناریوهای جدیمد
انتشار دارای چهار خط سیر کلیدی با نامهمای ،RCP2.6
 RCP6 ،RCP4.5و  RCP8.5میباشند که بر پایة مقدار
واداشت تابشی آنها در سال  2122نام گمذاری شمدهانمد
(.)3
بدلیل بزر مقیاس بودن دادههای مدلهمای گمردش
عمومی جمو ،بمرای مطالعمات منطقمهای بایمد ریزمقیماس
شوند.

جدول  .2عاملهای مدل RUSLE-3D
عامل

معرفی عامل رابطه

رابطه
12

2

()2

عامل فرسایندگی
باران ()R

i

i 1
12

P

F

i 1

() 3
عاممملهممای طممول
شمممممممیب ( )Lو
درجه شیب ()S

P

), F  55mm

1.847

 :Fعامل فرسایندگی باران؛  :Piمتوسط بارندگی در ماه iام
و  Pمتوسط بارندگی ساالنه (میلیمتر)

R  (0.07397 F

R  (95.77  6.081F  0.477 F 2 ), F  55mm
()4

1
L  [AS / 22.13]0.4
4

() 1

 Sin  
S 
 0.0896 

0.33

عاممممل ممممدیریت
پوشش ()C

براساس جدول ارائه شده توسط )USDA(1972

عاممممل عملیمممات
حفاظتی ()P

براساس جدول ارائه شده توسط ویشمایر و اسمیت ()1879

 :Aمساحت سطم مشارکت کنندة باالدست به متر مربع و
 Sمقدار عامل شیب است که از رابطه  1به دست میآید.
 :Βزاویه شیب بر حسب درجه است.
 : Cکاربری و پوشش زمین

 : Pعملیات حفاظتی

Canada Earth System Model 2
Representative Concentration Pathway

1
1
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در این تحقیق از مدل آمماری  SDSM1اسمتفاده شمد.
این مدل که در قالب یک نرمافزار طراحی شده اسمت ،داده-
های روزانمة هواشناسمی ایسمتگاه ممورد نظمر را بمه عنموان
ورودی گرفته و در چند مرحلمه خروجمی ممدل را بمر پایمة
دادههای روزانه در منطقة مورد نظر ریزمقیماس ممیکنمد (
 33و.)3
در نهایممت بممرای پممیشبینممی بممارش در آینممده از مممدل
گردش عممومی  CanESM2و بمرای شمبیهسمازی بمارش
روزانممه از مممدل  SDSMبمما سممه سممناریوی ،RCP2.6
 RCP4.5و  RCP8.5استفاده شد .لمذا از بمین متغیرهمای
مرکز ملی پیشبینی محیطمی کانمادا 2متغیرهمایی انتخماب
شد که دارای کمترین خطا و بیشترین همبستگی باشد.
برای واسنجی کردن مدل  SDSMدادههمای ایسمتگاه-
های مشاهداتی بندرعباس ،حماجیآبماد ،مینماب و جیرفمت

استفاده شدند (جدول  .)2دادههای مرکز ملمی پمیشبینمی
متغیرهممای محیطممی کانممادا ( )11بممه دو دورهی  11سمماله
( )1891-2222و پنج ساله ( )2221-2221تقسیم شدند.
از دوره اول برای کالیبره کردن مدل با اسمتفاده از روش
بهینهسازی حداقل مربعمات اسمتفاده شمد .از دورة دوم ،بمه
منظور حصول اطمینان از این که مدل توانایی شبیهسمازی
دادهها را خارج از محدودة زممانی کالیبراسمیون دارد ،بمرای
ارزیابی مدل اسمتفاده گردیمد .سمسس بما اسمتفاده از ممدل
 SDSMکممالیبره شممده ،بممارش بممرای دورة 2211-2232
شبیهسازی شد .برای مقایسة دادههمای مشماهدهای و داده-
های شبیهسازی شده ،از سه معیار آماری میمانگین خطمای
مطلق ( )MAEدرصد اریبمی ( )PBIASو ضمریب تبیمین
( )R2استفاده گردید .روندنمای تحقیمق در شمکل  2نشمان
داده شده است.
متغیرهای آب و هوایی
ورودی مدل GCM

دادههای دورة پایه
واسنجی

ریز مقیاسنمایی آماری با مدل SDSM

سناریوی تغییر اقلیم
تولید دادههای اقلیمی
تهیه عامل  Rبا سناریوهای اقلیمی
عامل فرسایشپذیری خاک K
P
LS

پیشبینی خطر فرسایش با روش
RUSLE-3D

نقشه شیب
نقشه تجمعی جریان

پیشبینی شدت خطر فرسایش با
روش RUSLE -3D

مدل رقومی ارتفاع
()DEM

نقشه جهت جریان
شکل .1روندنمای مراحل تحقیق
Statistical Downscaling Model
National Centers for Environmental Prediction: NCEP

1
2
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 نتایج و بحث
واسنجی مدلهای تغییر اقلیم

نتایج حاصل از ارزیابی مدل ها مبتنمی بمر آمماره همای
مربوطه بر طبق جدول  ،2بیانگر این اسمت کمه  NCEPو
سناریوها در برآورد مقدار بارش تممامی ایسمتگاههما دارای
کارایی و دقت نسبتاً خوبی میباشند .نتایج مقادیر متوسط
ماهانه بارش مشاهداتی و شبیهسازی شده ایستگاه مینماب
طی دوره های واسنجی 1891-2222و دوره همای صمحت
سممنجی  2221-1891بممه ترتیممب حاصممل از پممیشبینممی
کنندههمای بمزر مقیماس مشماهداتی ( )NCEPو ممدل
گردش عمومی جمو ( )CanESM2ارائمه شمد (شمکل .)3
نتایج ارزیابی دقت مدل  SDSMدر شبیه سازی بارش بمر
اس ماس شمماخ  ،MAE ،RMSE ،R2در ایسممتگاههممای
بندرعباس ،میناب ،حاجیآباد و جیرفت (جدول  )2نشمان
داد که انطبماق زیمادی بمین مقمادیر شمبیهسمازیشمده و

مشمماهداتی وجممود داشممته کممه مقممادیر پممایین  RMSEو
 MAEو زیمماد بممودن مقممدار  R2در تمممامی ایسممتگاههمما
نشاندهندة همین انطباق اسمت و نشمان ممیدهمد ممدل
 SDSMاز توانایی قابل قبمولی در کوچمکمقیماسسمازی
دادههممای بممارش در مممدل  IPCC5برخمموردار اسممت .لممذا
میتوان از مدل مذکور برای تولید دادههمای اقلیممی طمی
دورة آینده بهرهگیری کرد.
نتایج سناریوهای مختلف  RCPنشان داد که همر سمه
سناریو افزایش مقمدار بارنمدگی را پمیشبینمی ممیکننمد.
تحقیق صورت گرفته توسط محققمان ( )11بما اسمتفاده از
گزارش چهارم تغییر اقلمیم و سمناریوی  A1Bنشمان داد،
روند بارش در خلیجفارس افزایشی است .همچنین برخمی
محققان ( ،)27افزایش بارش را تا سمال  2212در منماطق
حارهای تا  %21محتمل میدانند.

جدول  .1شاخصهای ارزیابی مدل پیشبینی کننده  NCEPو  CanESM2در مرحله واسنجی و صحت سنجی
میانگین مربعات

میانگین خطای

ریشه خطا

مطلق
2/42

مدلسازی

مدل/دوره

واسنجی

NCEP

میناب

2222-1891

جیرفت

2/93

حاجی آباد

2/931

2/82

بندرعباس

2/93

1/17

1

میناب

2/93

2/93

2/111

صحتسنجی

NCEP
2221-2221

صحتسنجی

CanESM2
2221-1891

ایستگاه

ضریب همبستگی

بندرعباس

2/93

2/98

2/931

1/97

2/17

2/13

2/11
2/49

جیرفت

2/781

2/74

1/12

حاجی آباد

2/93

1/12

1

بندرعباس

2/81

2/28

1/34

میناب

2/81

1/11

2/39

جیرفت

2/83

1/29

2/29

حاجی آباد

2/98

2/22

1/91
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( ب)

(الف)

شکل  .0مقایسه مقدار میانگین ماهانة بارش مشاهداتی و برآورد شده از  NCEPدر مرحلة واسنجی (الف) ( )2981-1333و
 CanESM2در مرحله صحت سنجی ( )2981-1331در ایستگاه میناب

برآورد فرسایندگی باران در دوره پایه و آینده

عامل فرسمایندگی بماران براسماس رابطمه 2و  ،3در دوره
پایممه بممرای منطقممه مممورد مطالعممه برآوردگردیممد کممه دامنممه
تغییرات آن در این تحقیمق از 21 MJ mm ha-1 h-1 y-1تما
 32است ،بطوریکه مقدار تغییرات آن از باالدست بمه پمائین
دست افزایش مییابد (شمکل  .)4بطمور متوسمط ،مقمدار R-
 factorدر دوره پایه  27/79 MJ mm ha-1 h-1 y-1بوده کمه
تحت سناریوی  RCP2.6به  ،37/27در سمناریوی RCP4.5
به  33/91و در سناریوی  31/82 RCP8.5افمزایش خواهمد
یافت (شکل  .)1با توجه به نتایج به دست آممده بمیشتمرین
مقدار  Rدر دورهی  2211-2232تحت سناریوی RCP2.6

است کمه مقمدار آن بمین  34/2و  42/1ممیباشمد و در کمل
شاهد افزایش روند عاممل فرسمایندگی بماران در دورة آینمده
خواهیم بود.
لذا در صورتی که روند افزایش بارش ساالنه ادامه داشمته
باشد مقدار فرسایندگی باران با هر سه سناریو افزایش خواهد
یافت .نتایج پژوهش حاضر با نتمایج محققمان ( 38 ،39 ،31و
 )12مبنی بر افمزایش فرسمایندگی بماران در دورههمای آتمی
مطابقت دارد .در واقع نتایج نشان میدهد که مقدار تغییمرات
شاخ فرسایندگی باران با مقمدار بارنمدگی سماالنه ممرتبط
است.

شکل  .4عوامل مؤثر در برآورد فرسایش در مدل RUSLE -3Dدر دوره ()1321-2991
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برآورد فرساایش باا اساتفاده از مادل  RUSLE-3Dدر
دورهی پایه و آینده

جهت تهیهی نقشهی مقدار فرسمایش حموزهی آبخیمز
سد استقالل میناب ،پنج الیه تولید شده شامل الیمههمای
شیب و طمول شمیب بمهصمورت الیمهی ارتفماعی ،الیمهی
فرسایش پذیری خاک ،حفاظمت خماک ،پوشمشگیماهی و
فرسایندگی باران در محیط  GISبا یکدیگر ترکیمب شمده

و نقشة نهایی به دست آمد .الزم به ذکر است کمه در ایمن
تحقیق فرض بر این اسمت کمه ،عاممل پوشمش گیماهی و
مدیریت زمین در آینده ثابت در نظر گرفته شده است .در
شکل  1نقشه عامل فرسایندگی بماران تحمت سمناریوهای
مختلف و در شکل  1نقشه خطر فرسمایش بما اسمتفاده از
روش  RUSLE-3Dبرای دوره پایه ارائه شده است.

شکل  .1نقشهی عامل فرسایندگی باران تحت سناریوهای مدل )1303-1321( SDSM

(الف)

(ب)

شکل  .6نقشة طبقه بندی فرسایش خاک (الف) و نقشه خطر فرسایش خاک (ب) در دورة پایه

باتجزیه و تحلیمل نقشمههمای بمه دسمت آممده عاممل
فرسایشپذیری خماک  kدارای مقمادیر  2/28-2/11بموده
است و مقادیر عامل پوششگیاهی  2-1است که مقمدار 1
مربوط به اراضی شهری میباشد.
مقادیر فرسایش خاک در منطقة مورد مطالعمه 12/11
تن در هکتار در سال متغیمر ممیباشمد و در مرحلمة بعمد
نقشة فرسایش ساالنه خاک به  1طبقه خطر طبقمهبنمدی

شده است (جدول  .)3بمیش از  %98حموزة آبخیمز ممورد
مطالعه ،در طبقة فرسایشی خیلی کم تا کم میباشمد کمه
به طور عمده این طبقههما قسممت عممدهای از حوضمه را
دربر میگیرد %11/3 .از حوضه نیمز دارای فرسمایش زیماد
تا شدید قرار دارد که در حاشمیه اراضمی کشماورزی واقمع
شدهاند.
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جدول  .0درصد و مساحت طبقههای طبقهبندی شده فرسایش در روش )1321-2991( RUSLE-3D
طبقه خطر

مقدار هدر رفت خاک ()ton ha-1 yr-1

مساحت (هکتار)

مساحت ()%

خیلی کم

2/223-12

112281/1

48/30

کم

12-31

182217/4

21/88

متوسط

31-12

131912/2

21/81

زیاد

12-122

121123/7

22/09

خیلی زیاد

<122

121133

9/89

دارد که نشان دهنده حساسیت زیماد ممدل بمه دو عاممل
است.
با جایگذاری عامل فرسمایندگی بماران ) (Rو ثابمت در
نظر گمرفتن سمایر عواممل مم ثر در فرممول ممدل بمرآورد
فرسایش ) ،(RUSLE-3Dمقدار فرسایش خاک در دوره-
ی زمانی آینده در سناریوهای مختلف  RCPپیشبینمی و
محاسبه شد (شکل.)7

رابطه ریاضمی بمین همر یمک از  1عاممل متغیرهمای
مستقل و نرخ فرسایش که متغیر وابسته اسمت ،بما رابطمه
رگرسیونی بررسی شد (جدول  .)4ضمریب رگرسمیون اثمر
هر متغیر مستقل روی متغیر وابسته و تغییرپذیری متغیمر
وابسته براساس متغییر مستقل نشان ممیدهمد .بمر طبمق
نتایج عاملهای مدیریت پوششگیاهی و توپوگرافی دارای
باالترین ضریب تبیمین بموده و بمیشتمرین تمأثیر را روی
برآورد فرسایش خاک با اسمتفاده از ممدل RUSLE-3D

جدول  .4صحتسنجی مدل RUSLE
عاملهای مدل RUSLE

ضریب همبستگی

R

2/18

E=0.83R-143

K

2/47

E=0.78K-103.6

LS

2/8

E=0.95LS+271.5

C

2/83

E=1.035C+323.5

P

2/271

E=0.68P+31.5

معادلة رگرسیونی

شکل  .1نقشة خطر فرسایش پیشبینی شدة در دورة آینده با سناریوهای مختلف RCP
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 نتیجهگیری

نتایج حاکی از آن است که با توجه به افمزایش مقمدار
بارش و به تبع آن افزایش عامل فرسایندگی باران ،مقمدار
فرسایش خاک نیز افزایش خواهد یافت (جدول  .)1بیش-
ترین مقدار فرسایش پیشبینی شده در دورهی آتی تحت
سممناریوی  RCP 2.6بمموده اسممت کممه در دورهی زمممانی
 ،2211-2232مقممدار آن 11/7تممن در هکتممار در سممال
محاسبه گردیده اسمت .لمذا ،افمزایش مقمدار فرسمایش در
دوره آتی در تمام سناریوها محتمل میباشد.
برای تهیة نقشه خطر فرسایش در دورة آینمده تممامی
متغیرهای ذکر شمده در ممدل  RUSLE-3Dبمه هممراه
سممناریوهای مممورد بررسممی ،مممدل گردیممد و مقممدار خطممر
فرسایش بهدست آمد.
نقشة پتانسیل فرسایش پیشبینیشمده (شمکل  )9در
تمامی سناریوها نشان دهندة افمزایش پتانسمیل فرسمایش
در دورة آینممده اسممت .در سممناریوی  RCP 2.6خطممر
فرسایش بیشتر از دیگر سناریوها اسمت .نتمایج محققمین
( 11 ،38 ،42 ،19و  )39نیز حماکی از افمزایش فرسمایش
خاک به علت تغییر اقلیم و افزایش عامل  Rمیباشد.

تحقیق حاضر با همدف تخممین مقمدار فرسمایش خماک
تحت تأثیر تغییر اقلیم بما اسمتفاده از معادلمه جهمانی خماک
 ،RUSLE-3Dدر حوزه آبخیز سد استقالل مینماب صمورت
پذیرفته اسمت .بمراین اسماس ،عاممل فرسمایندگی بماران R-
 factorکه بهطور مستقیم تحت تأثیر تغییر اقلمیم اسمت ،بما
استفاده از سناریوهای گمزارش پمنجم در دوره 2232-2211
پیشبینی گردید و با در نظر گرفتن سایر عامملهما در ممدل
 ،RUSLE-3Dتغییرات همدر رفمت خماک در آینمده ممورد
پیشبینی قرار گرفت.
نتایج سناریوهای مختلف  RCPنشمان داد کمه همر سمه
سناریو افزایش مقدار بارندگی را پمیشبینمی ممیکننمد .لمذا
افزایش بمارش در آینمده در ایمن حوضمه محتممل اسمت .در
صورتی که روند افزایش بارش ساالنه ادامه داشته باشد مقدار
فرسایندگی باران تحت هر سه سناریو افزایش خواهمد یافمت.
در واقع نتایج نشان ممیدهمد کمه مقمدار تغییمرات شماخ
فرسایندگی باران با مقدار بارندگی ساالنه مرتبط است.

جدول  .1نتایج حاصل از پیشبینی مقدار فرسایش ویژه با استفاده از مدل

RUSLE-3D

تحت سناریوهای مورد استفاده در دوره آینده ()1303-1321
دورهPeriod

سناریو

دوره پایه

-

دوره 1303-1321

فرسایش
)(ton/ha/year
11/12

RCP2.6

11/7

RCP4.5

11

RCP8.5

12/1

شکل  .8نقشهی پتانسیل فرسایش پیشبینی شده در دورهی آتی تحت سناریوهای مختلف
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نتممایج حاصممل از بررسممی عامممل فرسممایندگی در آینممده
نشمماندهنممدهی افممزایش مقممدار بممارش از  141/7بممه 222/1
میلممیمتممر در سممناریوی  172/1 ،RCP2.6میلممیمتممر در
سممناریوی  RCP4.5و  134/14در  RCP8.5میلممیمتممر در
دورهی آتی خواهد رسمید کمه بما توجمه بمه افمزایش مقمدار
بارندگی ،مقدار عامل فرسایندگی باران نیز از MJ mm ha-1
29/79 h-1 y-1به  37/27 MJ mm ha-1 h-1 y-1در سمناریوی
 33/91 ،RCP2.6در سمممممممناریوی  RCP4.5و  31/82در
سناریوی  RCP8.5و افزایش خواهد یافت.
طبق یک اصل کلی ،با افزایش ارتفاع مقمدار بمارش و بمه
تبع آن عامل  Rافزایش ممییابمد ( 19 ،2 ،1و  ،)11در ایمن
تحقیق بهدلیل عدم تبعیت تغییر بمارش از تغییمر ارتفماع ،بما
افزایش ارتفاع مقدار عامل  Rکاهش یافتهاست که بما یافتمه-
های محققانی چون ( )7 ،31 ،1همسو است.
نتایج حاصل از تلفیق عاملهای موثر در فرسمایش نشمان
داد که بیشترین ارتباط فرسایش خماک بما عاممل ممدیریت
پوششگیاهی میباشد ،به طوری که در مناطقی که پوشمش-
گیاهی دارای تراکم کم و فقیر بموده بمه هممان نسمبت دارای
بیشترین مقدار  Cو خطر فرسایش بمیشتمر بموده اسمت .از
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آنجائیکه در تحقیمق فموق ،تنهما مقمدار عاممل  Rدر آینمده
پیشبینی شد و دیگر عاملها مانند  Cکمه تأثیرپمذیر تغییمر
اقلیم است ،پیشبینی نشده است ،لذا مدل فموق دارای عمدم
قطعیت است.
نتایج نشمان داد کمه در دوره آتمی در هممه سمناریوهای
 RCPمقدار فرسایش بمه علمت افمزایش عاممل Rو افمزایش
بارندگی افزایش خواهد یافت .بطوریکه ،مقمدار فرسمایش در
دورة پایه  12/11تن در هکتار در سال برآورد گردید ،کمه بما
سناریوی  RCP2.6به مقمدار  ،%11سمناریوی  RCP4.5بمه
 %12و سممناریوی  RCP8.5بممه مقممدار  %3افممزایش خواهممد
یافت .افزایش مقدار بارش موجب افزایش عاممل فرسمایندگی
بمماران شممده و درنتیجممه افممزایش آن ،موجممب افممزایش نممرخ
فرسایش میشود.
ارزیابی و حال و پیشبینی فرسمایش خماک در آینمده در
حوزه آبخیز سد استقالل ،اطالعمات مفیمدی را بمرای حفمظ
محیطزیسمت و حفاظمت خماک ارائمه ممینمایمد .همچنمین
پیشنهاد میشود ،دیگر عاملهای مم ثر بمر فرسمایش خماک،
مانند کاربری اراضی و ارزیابی اثرات آن در آینده بر فرسمایش
خاک ،مورد بررسی و پیشبینی قرار گیرد.
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Abstract
The purpose of this study was to evaluate soil erosion in the present period and to predict
soil erosion potential under the impact of climate change over time horizon of 2030.
Daily rainfall data and NCEP data during 1985-2015 were used. The future climate was
projected using the second generation earth system model (CanESM2) and downscaled
using the SDSM model under RCP2.6, RCP4.5, and RCP8.5 scenarios. Rainfall erosivity
(R-factor) was estimated for different scenarios and soil erosion were simulated using
RUSLE 3D. Results showed that rainfall increases from 146.7 to 178.61 mm in the future
and R-factor increases from 28.7 to 34.33 MJ mm ha-1 y-1, respectively. However, due to
increasing rainfall intensity in all scenarios and stations, the amount of rainfall erosivity in
the future is more than the baseline period. The amount of soil erosion is estimated 10.16
ton ha-1 y-1 at baseline period. Considering the constant assumption of other variables in
the RUSLE 3D model and the increase in future rainfall erosivity, the erosion rate under
RCP2.6 scenarios increased to 15%, RCP4.5 to 10% and RCP8.5 to 3%, respectively..
Accordingly, the increase of rainfall increases the rainfall erosivity factor and consequently
increases the erosion rate. Therefore, assessing the present and predicting future soil
erosion in the Minab Esteglal dam watershed, provides useful information for
environmental and soil conservation.
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