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  چکیده
در ایـن تحقیـق، اثـر    . تواند فرسایش خاك و رسوبدهی را تحت تاثیر قرار دهـد  تغییر در استفاده از اراضی و مدیریت آن می 

ها مشـخص نمـود کـه     بررسی. تغییر در استفاده از اراضی در تولید رسوب آبخیز نوژیان در خرم آباد مورد بررسی قرار گرفت
به منظور بررسی ارتباط بـین تغییـر اسـتفاده از    . باشد فاده از اراضی عامل مهمی در رسوبدهی و فرسایش خاك میتغییر است

همچنین، مـدل  . شد 1382و  1376، 1335هاي زمانی  هاي  استفاده از اراضی در دوره زمین و رسوبدهی اقدام به تهیه نقشه
. جهت برآورد رسوبدهی، پس از واسنجی مورد اسـتفاده قـرار گرفـت   عنوان یک مدل انتخابی مناسب  تجربی هیدروفیزیکی به

هـاي آمـاري اسـتفاده شـد و نتـایج       هاي موجود در میزان رسوبدهی از تجزیـه و تحلیـل روش   به منظور تعیین سهم کاربري
و مراتـع  ها  ترین علت آن تبدیل جنگل افزایش داشته و عمده 1335-1376مشخص کرد که میزان رسوبدهی در دوره زمانی 

رغـم کـاهش سـطح     میـزان رسـوبدهی، علـی    1376-1382همچنـین، طـی دوره زمـانی    . منطقه به اراضی زراعی بوده است
ها و مراتع، کاهش داشته که این کاهش ناشی از کم شدن سطح اراضی زراعـی و افـزایش سـطح اراضـی بـا رخسـاره        جنگل
هـاي سـنگی چنانچـه تحـت      زدگـی  وضیح که اراضی داراي برونبا این ت. هاي سنگی در نتیجه فرسایش بوده است زدگی برون

  .نمایند قرار گیرند، در بلندمدت در مقایسه با اراضی داراي پوشش خاك ایجاد رسوب می) ژئولوژیک(تاثیر فرسایش طبیعی 
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  مقدمه 
یکی از عوامل مهمی است که امروزه تقریبـاً بـه نحـو چشـمگیر در نقـاط مختلـف جهـان مـورد توجـه          استفاده از زمین 

تـرین   زیرا مشخص شده است که عدم استفاده صحیح و بهینه از اراضی عامل اصلی یا حداقل یکـی از عمـده  . قرارگرفته است
هـاي انجـام شـده در     با توجه بـه بررسـی  . باشد عوامل تخریب و انهدام خاك و در نتیجه اراضی کشاورزي و منابع طبیعی می
متـر خـاك، حـدود چهـار درصـد از       سـانتی  10مورد فرسایش خاك و بر اساس آمار و اطالعـات موجـود، بـا فرسـایش هـر      

هاي سـطحی و زیـرین خـاك ماننـد بافـت و       بدیهی است که این مقدار بسته به خصوصیات افق. شود حاصلخیزي آن کم می
  ). 2005و همکاران،  Bakker(کند  تغییر میوضعیت و نوع فرسایش 

بی تردید با ایجاد هرگونه تغییر در استفاده از اراضی به ویژه تبدیل اراضی جنگلی و مرتعی بـه اراضـی زراعـی بـه دلیـل      
حدوث تغییر در وضعیت حفاظ روي خاك به ویژه نوع، تراکم و توزیع زمانی پوشش گیاهی رفتار هیدرولوژیکی خاك دچـار  

عامـل  (هاي سطحی عـالوه بـر عملکـرد بیشـتر انـرژي مربـوط بـه قطـرات بـاران           ر شده و با افزایش تنش برشی روانابتغیی
بسته به . یابد در مقابل کاهش نیروي مقاومت خاك، کنش و حمل ذرات خاك نیز افزایش می) گیري فرسایش پاشمانی شکل

و همکـاران   Jordan. راضـی و اثـرات ناشـی از آن متفـاوت اسـت     برداري از زمین، نوع استفاده از ا هاي مختلف بهره مدیریت
، با تحقیق در زمینه تغییرات تاریخی کاربري اراضی و اثر آن در تولید رسوب در حوزه آبخیـز بـاالتن در مجارسـتان    )2005(

اراضـی زراعـی    اند که هرچند به دلیل افزایش سطح تحت پوشش چمنزارها و مراتع که همراه با کـاهش  به این نتیجه رسیده
دلیل ایجاد تغییرات پراکنده در منظر زمین که موجب افزایش حمـل رسـوب    بوده میزان فرسایش کاهش داشته است، اما به

بـا بررسـی   ) 2006(و همکـاران   Szilassi. گیري شده در ایستگاه هیدرومتري افزایش داشته است شده، میزان رسوب اندازه
هـاي حـوزه آبخیـز کـالی      ي تخریب خاك را در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاكها طوالنی مدت کاربري اراضی، شاخص

هـاي   بـا اسـتفاده از عکـس   ) 2006(و همکـاران   Zucca .مجارستان و در اراضی تحت کاربري دائم زراعت مالحظه نمودنـد 
ردینیاي ایتالیا که منجر ماهوري شرق سا هوایی به بررسی مقادیر فرسایش خاك و ارتباط آن با کاربري اراضی در مناطق تپه

هـا را   هـا و تـراکم آن   هاي زراعی را در فعالیت خندق نتایج تحقیق ایشان تاثیر بارز فعالیت. ها شده پرداختند به توسعه خندق
  .نشان داد

هـاي سـطحی    ، با تحقیق در زمینه تأثیر تغییر کاربري اراضی بـر مشخصـات هیـدرولوژي آب   )1383(خلیقی سیگارودي 
ندوزچاي در استان آذربایجان شرقی نتیجه گرفته است که با نادیده گرفتن و یا حذف تأثیر تغییرات اقلیمی، تـأثیر  حوزه بارا

هـاي سـطحی در منطقـه     تغییر کاربري اراضی و تراکم پوشش گیاهی موجب تغییر محسوس در رفتارهـاي هیـدرولوژي آب  
ضی در تشدید و یا کـاهش شـدت و مقـدار فرسـایش و تولیـد      با توجه به نقش و اهمیت تغییر کاربري ارا. تحقیق شده است

سازي موضوع، شدت و مقـدار تـأثیر    ها شده تا از این طریق ضمن شفاف رسوب در این مطالعه سعی در بررسی رابطه بین آن
  .این عامل در حوزه آبخیز مورد مطالعه که یکی از آبخیزهاي معرف در منطقه غرب کشور است، مشخص شود

  

  ها روشمواد و 
باشد که زهکش اصلی تخلیه کننده آن رودخانه سـرخاب اسـت    حوزه آبخیز نوژیان یکی از زیر آبخیزهاي رودخانه دز می

کیلومتري شهرستان خرم آبـاد   73آهن کشور واقع در  که خروجی آن در محل پیوستن به رودخانه سزار در محل ایستگاه راه
، )2A(، پـرك  )1A(هاي وارك  کیلومتر مربع است و داراي شش زیر آبخیز به نام 340مساحت حوزه مذکور بالغ بر . قرار دارد
  ).1شکل(است ) 6A(و پاپا دیندار )  5A(، سرور ) 4A(دوش سرخ -، چلن)3A(دارانجیر 



 

  هاي آبخیز نوژیان نقشه زیرحوزه - 1شکل 
یـن آبخیـز از جملـه آبخیزهـاي نسـبتاً      ا. باشـد  متر مـی  770و  2991ترتیب  ارتفاع آن از سطح دریا به و حداقلحداکثر 

آبخیز مورد مطالعه در . باشد بوده که بخش اعظم آن متشکل از تیپ اراضی کوهستانی می) درصد 40متوسط شیب (پرشیب 
هم فشرده بوده و انواع مختلـف   هاي به ها و نادویس اي از طاقدیس زون زاگرس چین خورده واقع شده که مشتمل بر مجموعه

دار هرچنـد حرکـات    که در نقاط مختلف آن به ویژه در اراضی شیب به طوري. باشد آبی در آن قابل مشاهده میهاي  فرسایش
اي  اي، شـیاري، خنـدقی و آبراهـه    هاي ورقه هاي آبی غالب در این حوزه را فرسایش اي نیز مشهود بوده اما انواع فرسایش توده

اي بـودن شـرایط آب و    گر مدیترانه ر بوده و پراکنش فصلی آن نشانمت میلی 4/935متوسط بارندگی منطقه . دهد تشکیل می
پوشش گیاهی این حوضه مشتمل بر سـه تیـپ اصـلی    . باشد گراد می درجه سانتی 8/13هوایی است و میانگین دماي ساالنه 

 .است  Hordeum-BromusوFerula Astragalus، Astragalus-Annual-هاي  نام گیاهی، به

  

  روش تحقیق
هاي کاربري اراضی در سه مقطع  به منظور تعیین تغییرات کاربري اراضی، اقدام به تهیه نقشه :ات استفاده از اراضیتغییر
هـاي هـوایی و مشـخص     از طریق تفسـیر عکـس   1335که نقشه سال  به طوري. )2شکل ( شد 1382و  1376، 1335زمانی 

از طریق تدقیق و تکمیـل نقشـه موجـود و نقشـه      1376سال  ها تهیه شد، نقشه کاربري اراضی کردن و تفکیک انواع کاربري
  .بندي نظارت شده تهیه شد اي و طبقه نیز بر اساس پردازش و تفسیرتصاویر ماهواره 1382کاربري اراضی سال 

  



 

  
  1382و  1335، 1376هاي  هاي کاربري اراضی سال نقشه - 2شکل 

  
ایط آب و هوا به ویژه بارندگی در تأمین رطوبت قابـل ذخیـره   تغییرات شر :بررسی رابطه بین تغییرات بارندگی و رسوب

در خاك و در نتیجه تغییر در نوع و تراکم پوشش یکی از عوامل اصلی در حفاظت از خاك بوده و از ایـن طریـق تـأثیر قابـل     
ه آّبخیـز مـورد   رو، جهت مشخص کردن تأثیر این عامل در میزان رسوبدهی حـوز  از این. اي در میزان رسوبدهی دارد مالحظه

مطالعه که انجام آن براي بررسی و مشخص کردن سهم مشارکت این عامل در مقابـل تغییـرات کـاربري اراضـی گریزناپـذیر      
هـا کـه مبتنـی بـر محاسـبه میـانگین بارنـدگی متحـرك در          سالی ها و خشک باشد، از روش بررسی وضعیت وقوع ترسالی می
که بر اسـاس نتـایج حاصـل از بررسـی فـوق اقـدام بـه         به نحوي. استفاده شده استهاي زمانی سه، پنج، هفت و نه ساله  پایه

اسـت کـه دو     ذکر ایـن نکتـه ضـروري   . مشخص کردن میزان تأثیرپذیري رسوبدهی حوزه آبخیز با عامل بارندگی شده است
و  Brooks(باشـد   بخیز مـی دهنده تمامی عوامل متغیر در حوزه آ عامل استفاده از اراضی و تغییرات بارندگی در واقع پوشش

شناسی و خاکشناسی از جمله عوامل ثابت در یـک   دلیل اینکه عواملی چون مساحت آبخیز، شیب، زمین به). 1997همکاران، 
که عوامل آب و هوایی و استفاده از اراضی از جمله عوامـل متغیـر در طـول زمـان در      حوزه آبخیز در طول زمان بوده درحالی

  .اشدب یک حوزه آبخیز می
هاي انجام شده در منطقه مورد مطالعه، به منظور  با توجه به بررسی :برآورد میزان رسوب بر اساس مدل هیدروفیزیکی

بـر مبنـاي تفسـیر نقشـه     (تـرین مـدل بـرآورد فرسـایش و رسـوب و معرفـی مـدل هیـدروفیزیکی          مشخص نمودن مناسـب 
و تأیید صحت و درستی نتیجه انجام پـژوهش  ) 1382داوري، ( به عنوان بهترین مدل براي حوزه آبخیز نوژیان) شناسی زمین

گیري شده رسوب، از مدل مذکور براي تعیین مقادیر رسوب در مقاطع زمـانی   مذکور از طریق مقایسه و تطبیق مقادیر اندازه
  .مورد نظر استفاده شده است

هاي مـورد   رومتري در هر یک از زیر حوزهدلیل عدم وجود ایستگاه هید به :دبی یا آبدهی ساالنه واحدهاي هیدرولوژیک
هـا از روش تجربـی جاسـتین     نظر و بر حسب نیاز به منظور محاسبه متوسط ارتفاع ساالنه به تفکیک هـر یـک از زیـر حـوزه    

  .استفاده شده است
 2 /1.8 32m mQ kSP T 

        )1(
 

 mT،)متر سانتی(ارتفاع متوسط بارندگی ساالنه  mPاي، ضریب منطقه k،)متر سانتی(ارتفاع رواناب ساالنه  Qکه در آن، 
  .باشد می) در هزار(متوسط شیب  Sو) گراد درجه سانتی(متوسط دماي ساالنه 

  



 

  نتایج   
  .شود مالحظه می 3و شکل  1هاي اراضی در جدول  نتایج حاصل از بررسی تغییرات کاربري :کاربري اراضی

طور که در روش تحقیق تشریح شد، با انجام میـانگین   همان :رابطه بین مقادیر بارندگی و رواناب با میزان تولید رسوب
بارندگی، میانگین متحرك نه ساله در منطقـه مـورد تحقیـق    هاي  متحرك سه، پنج، هفت و نه ساله و با توجه به کفایت داده

 1382الـی   1342بر این اساس از سال . به عنوان بهترین شاخص براي تغییرات بارندگی در حوزه آبخیز نوژیان مشخص شد
  ).2جدول (وجود داشته است  1357-1375و یک دوره ترسالی  1376-1382و  1342-1356سالی  عمالً دو دوره خشک

نتایج حاصل از محاسبات انجام شده به تفکیک هر یک از واحـدهاي هیـدرولوژیک در مقـاطع زمـانی      :ها آبدهی زیر حوزه
هاي مذکور مبین آن است که به رغم رخداد ترسـالی   ها در دوره بررسی .مشخص شده است 5الی  3  مورد مطالعه در جداول

علـت ایـن   . کمتـر بـوده اسـت    1342-1356مقایسه با دوره خشکسـالی  مقادیر رواناب و رسوب در  1357-1375طی دوره 
تواند مربوط به افزایش پوشش گیاهی در اثر افزایش مقدار بارندگی باشد که در مجموع موجب کـاهش روانـاب و    موضوع می

یجـه گرفـت   تـوان نت  بر این اساس، می). 4شکل (رخداد فرسایش و در نتیجه کاهش تولید رسوب در حوزه آبخیز شده است 
  .اي در تغییر رسوبدهی نداشته است که بارندگی، تأثیر قابل مالحظه

  1382تا  1335هاي  طی سال) انواع استفاده از اراضی(وضعیت تغییر کاربري اراضی  -1 جدول
         

  کاربري اراضی
  1382در سال  مساحت  13376در سال  مساحت  1335در سال  مساحت
  درصد  هکتار  درصد  هکتار  درصد  هکتار

  DF (  -  -  86/2264  7/6  69/1568  6/4( زراعت دیم
  IL -  -  47/1294  8/3  79/587  7/1) ( زراعت آبی

  RL 35/14066  4/41  05/12864  8/37  27/6145  1/18) ( مرتع مشجر
  FL (  58/8402  7/24  67/2427  1/7  51/1239  6/3( جنگل
  AL  -  -  96/1754  2/5  88/496  5/1) ( رها شده اراضی

  DRL(  43/9578  2/28  77/8779  8/25  67/11580  34( مرتع تخریب شده
  RO 35/1959  8/5  93/4620  6/13  9/12387  4/36)( بیرون زدگی سنگی

  

  
 1382الی  1335هاي  نمودار تغییرات وسعت انواع مختلف کاربري اراضی سال - 3شکل

 



 

  سالی کهاي ترسالی و خش مقادیر بارندگی، رواناب و رسوب ساالنه متناظر طی دوره -2جدول 
  )تن( رسوب  )میلیون مترمکعب( حجم رواناب  )متر میلی( بارندگی  سال

56-42  876  9/176  690587  
75-57  1066  1/168  620368  
82-76  699  9/132  499133  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  ساله آبخیز نوژیان نهنمودار میانگین متحرك  - 4شکل
  

  1335مقادیر ارتفاع بارندگی و رواناب، آبدهی و رسوب ساالنه به تفکیک واحدهاي هیدرولوژیک سال  -3دول ج
             واحد

  هیدرولوژیک
  ارتفاع
(m) 

  بارندگی ساالنه
(mm)  

  ضریب
(K)  

  شیب 
  )در هزار(

  دما
)C0(  

ساالنه          ابنروا
(cm)  

  مساحت
)Km2(  

ساالنه        رواناب
)mm3(  

  ساالنه رسوب
)Ton(  

A1 1806  1208  19/0  7/3  5/12  5/61  67/70  5/43  130021  
A2  1976  1305  19/0  6/3  4/11  5/74  78/50  8/37  82482  
A3  1441  1005  19/0  7/3  7/15  5/38  02/40  4/15  136572  
A4  1283  918  19/0  7/4  5/17  5/31  27/72  23  218611  
A5  1787  1199  19/0  2/4  6/12  5/60  16/38  1/23  84476  
A6  1843  1228  19/0  2/4  3/12  8/66  18/68  5/45  139763  

  
  1376مقادیر ارتفاع بارندگی و رواناب، آبدهی و رسوب ساالنه به تفکیک واحدهاي هیدرولوژیک مربوط به سال  -4جدول 

            واحد 
  هیدرولوژیک

  ارتفاع
(m) 

  بارندگی ساالنه
(mm)  

  ضریب
(K)  

  شیب 
  )در هزار(

  دما
)C0(  

ساالنه          ابنروا
(cm)  

  مساحت
)Km2(  

ساالنه        رواناب
)mm3(  

  ساالنه رسوب
)Ton(  

A1 1806  9/1006  19/0  7/3  2/13  8/41  67/70  8/29  132440  
A2  1976  9/1103  19/0  6/3  1/12  1/52  78/50  5/26  85125  
A3  1441  7/803  19/0  7/3  6/16  0/24  02/40  6/9  138423  
A4  1283  6/716  19/0  7/4  6/18  8/18  27/72  6/13  221217  
A5  1787  3/997  19/0  2/4  4/13  7/40  16/38  5/15  84552  
A6  1843  4/1026  19/0  2/4  0/13  1/45  18/68  8/30  142460  
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  1382مقادیر ارتفاع بارندگی و رواناب، آبدهی و رسوب ساالنه به تفکیک واحدهاي هیدرولوژیک مربوط به سال  -5جدول 
            واحد 

  هیدرولوژیک
  ارتفاع
(m) 

بارندگی 
  ساالنه
(mm)  

  ضریب
(K)  

  شیب 
  )در هزار(

  دما
)C0(  

ساالنه          ابنروا
(cm)  

  مساحت
)Km2(  

ساالنه        رواناب
)mm3(  

  ساالنه رسوب
)Ton(  

A1 1806  6/778  19/0  7/3  9/12  3/25  67/70  9/17  131352  
A2  1976  5/853  19/0  6/3  8/11  4/31  78/50  0/16  82945  
A3  1441  4/621  19/0  7/3  3/16  5/14  02/40  8/5  136859  
A4  1283  1/554  19/0  7/4  2/18  4/11  27/72  2/8  221195  
A5  1787  1/771  19/0  2/4  1/13  6/24  16/38  4/9  84324  
A6  1843  6/793  19/0  2/4  7/12  3/27  18/68  6/18  125664  

  
هاي انجام شده درخصوص عوامل لحاظ شـده در   با توجه به بررسی :برآورد میزان رسوب بر اساس مدل هیدروفیزیکی

و بـا در نظـر گـرفتن وضـعیت      1382و  1376، 1335مدل هیدروفیزیکی در آبخیز مورد بررسی در هر یک از مقاطع زمانی 
تـن   827048 و 870577، 845221ترتیب برابر با  عوامل متغیر در طول زمان در مدل مذکور، نتایج در این مقاطع زمانی به

  .در سال برآورد شد
نتایج حاصل از مقایسه تطبیقی میزان تغییر در مساحت تحت پوشش هریک از انـواع   :رابطه بین کاربري اراضی با رسوب

هاي مربوط مبین این نکته است که با کـاهش سـطح    هاي اراضی با میزان رسوبدهی درحوزه آبخیز نوژیان و زیرحوزه کاربري
هاي سنگی، میزان رسوبدهی در مقطـع زمـانی    گلی در مقابل افزایش وسعت اراضی زراعی و بیرون زدگیاراضی مرتعی و جن

به رغـم کـاهش وسـعت اراضـی جنگلـی و       1376-1382روند افزایشی داشته اما روند مذکور طی دوره زمانی  1376-1335
هشی بوده که در تطبیـق و همخـوانی بـا رونـد     مرتعی از نظر کلی و افزایش قابل توجه اراضی زراعی دیم، آبی و رها شده کا

بـدین  . هـا از طـرف دیگـر اسـت     افزایشی اراضی فاقد پوشش خاکی در آبخیز مورد مطالعه از یک طرف و در دیگـر زیرحـوزه  
دلیـل   ترتیب هرچند وسعت اراضی فاقد پوشش خاکی افزایش داشته است، اما میزان فرسایش و به تبع آن تولید رسـوب بـه  

بـر اسـاس رابطـه بـین تغییـر مسـاحت تحـت        . کمترشده است) شناسی فرسایش زمین(رخداد فرسایش طبیعی غالب بودن 
ها به ترتیب در کل حوزه آبخیز و  هاي اراضی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل همبستگی بین آن پوشش هر یک از کاربري

نتایج حاصـل از تجزیـه و   . باشد با نتایج تطبیقی فوق میخوانی نتایج آماري  گانه آن حاکی از هم هاي شش هر یک از زیرحوزه
هاي زراعی دیم، آبی و رها شـده، مرتـع مشـجر، مرتـع      تحلیل رابطه بین تغییر مساحت سه نوع کاربري اصلی شامل کاربري

ی مـورد  ها در مقاطع زمـان  هاي سنگی و مقدار رسوبدهی حوزه آبخیز نوژیان و زیر حوزه تخریب شده و جنگل و بیرون زدگی
نظر به ترتیب نشانگر وجود همبستگی مثبت بین افزایش وسعت اراضی زراعی با افزایش رسوبدهی و همبستگی منفـی بـین   
کاهش وسعت اراضی جنگلی و مرتعی با افزایش میزان رسوبدهی و همبستگی مثبت بین افزایش وسعت اراضی فاقد پوشـش  

  .شود رت روابط زیر ارائه میباشد که به صو خاکی با افزایش میزان رسوبدهی می
 در حوزه آبخیز رابطه بین میزان رسوبدهی با سطح اراضی زراعی -

0.956 8.341Y X 
        )2(  

   R2=0.914 r=0.956 α=0.05
 

104میزان رسوبدهی برحسب  Yکه در آن،
دیم، آبی و رها شده برحسـب درصـد   وسعت اراضی زراعی   Xتن در سال و 

  .نسبت به مساحت کل آبخیز است



 

  در حوزه آبخیز رابطه بین رسوبدهی با اراضی مرتعی و جنگلی -
 0.978 8.257Y X 

        )3(  
  R2=0.956 r=0.978 α=0.04

 

  .نسبت به مساحت کل آبخیز است جنگل برحسب درصد وسعت اراضی مراتع مشجر، تخریب شده و Xکه در آن،
 در حوزه آبخیز رابطه بین میزان رسوبدهی با اراضی فاقد پوشش خاکی -

0.639 8.283Y X 
        )4(  

  R2=0.408 r=0.639 α=0.02
 

  .وسعت اراضی فاقد پوشش خاکی برحسب درصد نسبت به مساحت کل آبخیز است Xکه در آن،
، )دیم، آبـی و رهـا شـده   (با توجه به تجزیه و تحلیل رابطه بین تغییر مساحت سه نوع اصلی کاربري اراضی شامل زراعت 

و  A2 ،A5هاي سنگی با میزان رسوبدهی از طریق ایجاد روابـط رگرسـیونی، در سـه زیرحـوزه      جنگل و مرتع و بیرون زدگی
A6 داري حاصل شده است نتایج معنی.  

 A2 زیرحوزه  -

0.132 82.43Y X 
 R2=0.994 r=0.997 α=0.036    )5(  

 

وسعت اراضی با کاربري زراعی برحسب درصد نسبت به X سال و میزان رسوبدهی برحسب هزار تن درY که در آن،
  .مساحت کل آبخیز است

 A5زیر آبخیز  -
0.015 83.244Y X 

 R2=0.997 r=0.999 α=0.033    )6(  
 

  .هاي جنگل و مرتع برحسب درصد نسبت به مساحت کل آبخیز است وسعت اراضی با کاربري Xکه در آن،
 A6 زیر آبخیز -

0.375 141.979Y X 
 R2=0.994 r=0.997 α=0.05    )7(  

 
 

  .خاکی برحسب درصد نسبت به مساحت کل حوزه آبخیز استوسعت اراضی فاقد پوشش  Xکه در آن،
  
  
  

  گیري بحث و نتیجه
 1376و  1335هـاي   ترتیـب درسـال   تـن در سـال بـه    631132بـه   542773تغییر میزان رسوبدهی در آبخیز نوژیان از 

اشی از ایجاد تغییـر در  طور کلی ن با توجه به عدم تغییر فاحش بارندگی در دوره مذکور در منطقه مورد مطالعه به) 6جدول (
  .هاي اراضی است وسعت انواع کاربري

   



 

  آمار وضعیت تغییرات کاربري اراضی طی مقاطع زمانی مورد مطالعه در آبخیز نوژیان - 6جدول
  1382  1376  1335  سال

  )درصد( مساحت  )هکتار( مساحت  )درصد( مساحت  )هکتار( مساحت  )درصد( مساحت  )هکتار( مساحت  کاربري اراضی
  6/4  69/1568  7/6  86/2264  -  -  زراعت دیم
  7/1  79/587  8/3  47/1294  -  -  زراعت آبی

  5/1  88/496  2/5  96/1754  -  -  اراضی رها شده
  1/18  27/6145  8/37  05/12864  4/41  35/14066  مرتع مشجر

  34  67/11580  8/25  77/8779  1/28  43/9578  تخریب شده مرتع
  6/3  51/1239  1/7  67/2427  7/24  58/8402  جنگل

  4/36  9/12387  6/13  93/4620  8/5  35/1959  بیرون زدگی سنگی
    5/581775    7/631131    3/542773  )تن(رسوب 

  
هاي اراضی بـا مقـادیر رسـوب در هـر یـک از مقـاطع        باتوجه به مقایسه تطبیقی تغییر وسعت تحت پوشش انواع کاربري

، 1335-1376نمود که اوالً دلیـل افـزایش رسـوبدهی در مقطـع زمـانی      گیري  توان نتیجه می) 7جدول (زمانی مورد مطالعه 
 7/15در مقابـل اختصـاص یـافتن    ) درصد از وسعت کـل منطقـه   5/23جمعاً معادل (کاهش وسعت اراضی جنگلی و مرتعی 

ره بیـرون  درصدي وسعت اراضی با رخسا 8/7و افزایش ) دیم، آبی و رهاشده(درصد از مساحت آبخیز نوژیان به اراضی زراعی 
ثانیـاً دلیـل   . درصد داشته است 3/16که در این دوره میزان رسوبدهی افزایشی معادل  به طوري. هاي سنگی بوده است زدگی

درصد اراضی با رخسـاره بیـرون    8/22طور عمده مربوط به افزایش  به 1376-1382کاهش میزان رسوبدهی در مقطع زمانی 
هـاي   زدگـی  ن تولید رسوب و یا کاهش میزان فرسایش در اراضی با رخساره بیـرون دلیل عدم توا باشد که به زدگی سنگی می

افزون بر این از آنجا که اصوالً در . باشد سنگی در مقایسه با اراضی داراي پوشش خاکی در اراضی زراعی، جنگلی و مرتعی می
رو حمـل آن از یکسـو بـه کنـدي انجـام       باشد، از ایـن  صورت بار کف می زدگی سنگی تولید رسوب به اراضی با رخساره بیرون

شود و از سوي دیگر مستلزم زیاد بودن نیروي حمل آب است تا چنین رسوباتی به نقطه خروجـی آبخیـز رسـیده و از آن     می
شود که علت کاهش رسوب در حوزه آبخیز مورد مطالعه، با توجه به ثبـات نسـبی    بنابراین، مالحظه می. خارج یا تخلیه شود

گانه و در کـل حـوزه آبخیـز     هاي شش در زیر حوزه 1376-1382هاي مؤثر در میزان رسوبدهی طی مقطع زمانی سایر متغیر
و  978/0rتـا   639/0rکه روابط رگرسیونی ایجاد شـده بـا ضـریب همبسـتگی متغیـر       به نحوي. باشد پذیر می توجیه

در  03/0تـا   =05/0و مقـادیر   999/0rتـا    997/0rدر کل حوزه آبخیـز و   02/0تا  05/0مقادیر 
  . باشد ها تأیید کننده می زیر حوزه

  
  )بر حسب درصد( هاي اراضی و مقادیر رسوب متناظر در مقاطع زمانی مورد مطالعه تغییرات وسعت انواع کاربري -7جدول

  1376نسبت به  1382تغییر   1335نسبت به  1382تغییر   1335نسبت به  1376تغییر   1335  متغیرها         
  - 9/7  +8/7  *+ 7/15  صفر  دیم، آبی و رهاشده اراضی

  -5/11  -2/52  * - 9/5  5/69  تخریب شدهتع مشجر و مر
  - 5/3  -6/3  - 6/17  7/24  اراضی جنگلی
  +8/22  +4/36  +8/7  8/5  هاي سنگی بیرون زدگی

  - 8/7  +2/7  +3/16  -  میزان تغییرات رسوبدهی
هاي اراضی و مقادیر رسوبدهی بر حسب درصد نسبت به مساحت کـل حـوزه آبخیـز و مقـدار      کاهش وسعت کاربري -افزایش و عالمت + عالمت  *

  .و سال ما قبل است 1335رسوب نسبت به سال 
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