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چكيـده:
تغيير در نوع اســتفاده از عرصه های طبيعی كشور مشكلی است كه از گذشــته های دور مطرح بوده است. شيوه های بهره برداری 
ٌٌ   ، ايجاد مناطق مسكونی و شهری و جزآن از عواملی اند كه بر شدت فرسايش و توليد رسوب  اراضی، بهره برداری از جنگل و مرتع  
منطقه اثر می گذارند. لذا، آگاهي از مقادير كّمي فرســايش خاک ناشــي از تبديل اراضي در برآورد دقيق آثار نامطلوب، پنهان و 
غيرملموس فرســايش مؤثر اســت. اين امر به برنامه ريزي هاي راهبردی جهت مديريت پايــدار اراضي كمك مي كند. در مطالعة 
حاضر، دورة آماری 1349 تا 1383 بررســی شــد. اين دوره به دو زيردورة 1349 تا 1366 و 1366 تا 1383 تقسيم شد. طی اين 
دو دوره، آمار داده های رسوب ســنجی، هواشناسی )بارندگی( و هيدرولوژی )دبی( با درنظرگرفتن تغييرات كاربری اراضی آناليز 
شد. نتايج حاكی از آن است كه با درنظرگرفتن دوره هاي ترسالي و خشكسالي، علت كاهش رسوب طی اين دو دوره در بارندگی 
مشــابه مربوط به آثار افزايش اراضی رها شــده در منطقه اســت. همچنين، عامل دبی با توجه به اختالف بين دبی های بدون بعد 
قبل از 1366 و بعد از 1366 با ســطح معناداری 0/98 با احتمال 99 درصد معنادار نيســت. به عبارت ديگر، كاهش توليد رسوب 
در اين دورة زمانی را می توان با تغييرات كاربری اراضی مرتبط دانست، يعنی افزايش اراضی رهاشده و در نتيجه افزايش اراضی 
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مقدمه
فرسايش خاک و توليد رسوب باعث مشكالت محيط 
باعث  اين رسوبات همچنين،  می شود.  فراوانی  زيستی 
ورود فلزات سنگين، مواد مغذی و آفت كش ها به داخل 
جوامع  بر  طريق  اين  از  و  می شود  رودخانه  كانال های 
تأثير می گذارد. فرسايش و توليد رسوب تابع پيچيده ای 
از آثار توأم عوامل مختلف است، از جمله زمين شناسی، 
اقليم، توپوگرافی، پوشش گياهی، انسان و جزآن. يكی 
از عوامل مهم در اين زمينه تغيير در نوع استفاده از زمين 

است. 
مطالعات زيادی به منظور بررسی آثار تغيير كاربری 
شده  انجام  رسوب  توليد  و  خاک  فرسايش  بر  اراضی 
رودخانة  آبخيز  حوزة  در  شده  انجام  تحقيقات  است. 
مراتع  تغيير  از  ناشی  را  فرسايش  افزايش  علت  يونار، 
 Fusagri,( می دهد  نسبت  مكانيزه  كشاورزی  به  دائمی 
1988(. همچنين، بررسی مقدار توليد رسوب در انواع 
استفاده از اراضی نشان داد كمترين مقدار رسوب توليد 
شده مربوط به جنگل و بيشترين آن مربوط به شهرسازی 
از   )Selby, 1994(. است  ساختمان سازی  عمليات  و 
ارضي  كاربري  تغييرات  فزايندة  رشد  ديگر،  طرف 
شرايط  ايجاد  و  كشاورزي  به  مرتع  از  آن ها  تبديل  و 
مقدار  بر  مهمی  تشديدي  نقش  پيش رونده1  كشاورزي 

.)Morgan, 1995( رسوب ورودی به رودخانه ها دارد
آزمايشی  پالت های  قالب  در  شده  انجام  تحقيقات 
با شيب های 20، 15، 9 و 25درصد مبين رابطة كاربری 
در  رسوب  توليد  و  خاک  فرسايش  با  شيب  و  اراضی 
كاربری  نوع  سه  تحت  يونسی  طبيعی  منابع  ايستگاه 
است  رها شده  كاربری شخم  و  زراعت  مرتع،  اراضی 
)Agha Razi et al., 2003(. اين محققان به اين نتيجه 
مرتع  كاربری  تيپ  شيب  كالس  هر  در  كه  رسيدند 
بيشترين  شده  رها  شخم  كاربری  و  فرسايش  كمترين 
فرسايش و كاربری زراعت، حد واسط فرسايش را به 
خود اختصاص داده اند. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل 
رابطة بين نوع استفاده از اراضی به عنوان متغير مستقل، 

با مقادير رسوب به عنوان متغير وابسته نشان دهندة اين 
است كه دوره هاي مختلف رسوب دهی آبخيزها تحت 
 .)Ghoddousi et al., 2006( تأثير عوامل مختلفي است
 1366 تا   1349 دورة  طي  مذكور  محققان  به طوري كه 
تغييرات دبی و وسعت اراضی ديم و در دورة 1367-
و  مرتع  پوشش  تحت  اراضی  وسعت  تغييرات   1380
تغييرات مقدار بارش را مسئول توليد رسوب دانسته اند. 
كاربري  تأثير  دربارة  تحقيق  در  است  مسلم  آنچه 
اراضي نمي توان تنها به روند توليد رسوب در خروجي 
ماهيت  دليل  به  واقع،  در  كرد.  بسنده  آبخيز  حوزة 
چندبعدي فرسايش و تأثير فرايند هاي متعدد بايد عوامل 
و  مكاني  مقياس های  و  بارش  تغييرات  چون  ديگري 

زماني را در نظرگرفت. 
ميزان  در  اراضی  كاربری  تغييرات  نقش  بررسی  با 
مشخص  چين  در  چهار حوزه  در  رسوب  و  فرسايش 
رسوب  و  فرسايش  مقدار  جنگلی  مناطق  در  شد 
 Zhang et al.( داشت  كاهش  درصد   100 تا   10 بين 
كوچك  حوزه های  در  شد  مشخص  همچنين،   )2010
كمتری  اثر  اراضی  كاربری  تغييرات  كيلومترمربع(   1(
آبخيز  دارد. حوزة  رسوب  توليد  و  رواناب سطحی  بر 
طالقان به واسطة قرارگيري در نزديكي تهران، طي چند 
دهة گذشته، به دليل مهاجرت و سدسازي دچار تغيير 
  Faraji et al. به طوري كه  است،  شده  اراضي  كاربري 
روند  »بررسی  عنوان  تحت  خود  تحقيق  در   )2010(
تغييرات كاربری اراضی و برآورد پتانسيل توليد علوفه 
سطح  كردند  بيان  رهاشده«  و  كم بازده  ديمزارهای  در 
منطقه  در  ضعيف  خيلی  مراتع  و  رهاشده  ديمزارهای 
افزايش يافته و سطح مراتع نيمه متراكم تا نسبتًا متراكم 
و مراتع كم تراكم و اراضی زراعی آبی و باغات كاهش 

يافته است. 
با جمع بندی مطالب، می توان نتيجه گرفت تغييرات 
كاربري اراضی يكی از فاكتورهاي مهم در تغيير جريان 
هيدرولوژی، فرسايش حوزه و توليد رسوب است. لذا، 
بررسي نقش آن در توليد رسوب مديران ارضي را در 
1. shifting agriculture
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اولويت بندي عوامل مؤثر بر روند افزايش توليد رسوب 
به منظور برنامه ريزي حفاظت خاک ياري می كند. 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثير بلندمدت تغييرات 
كاربری اراضی بر مقادير توليد رسوب صورت گرفت. 
در اين اثنا، با بررسي تغييرات كاربري اراضي طي چند 
دوره و تعيين شرايط اقليمي اقدم، نقش كاربري اراضي 
در روند توليد رسوب بررسي شده است. در اين راه از 
روش هاي آماري، تك واقعه اي و نسبت هاي نرمال دبي 

و بارش استفاده شده است.

روش شناسي

منطقة مورد مطالعه
منطقة طالقان از لحاظ موقعيت جغرافيايي بين مختصات 
تا   50˚:20΄ و  شمالي  عرض   36˚:23 تا΄   36˚:5΄
غرب  در  منطقه  اين  دارد.  قرار  شرقي  طول   51˚:10΄
حوزة  به  شرق  شمال  از  طالقان  منطقة  است.  تهران 
نوشهر و از شمال غرب به حوزة الموت متصل است. 
غرب  از  و  كردان  و  برغان  شهرستانك،  به  جنوب  از 
به توابع قزوين محدود مي شود. فاصلة منطقه تا تهران 
 132000 حدود  آن  مساحت  و  كيلومتر   100 حدود 
مرتفع  بسيار  كوهستان هاي  داراي  منطقه  است.  هكتار 
و در بعضي موارد صعب العبور است. مرتفع ترين آن ها 
درحدود كوه هاي نزاركوه در شمال حوزه با ارتفاع بيش 
از4300متر باالتر از سطح درياهاي آزاد واقع شده است. 

درياست.  سطح  از  متر   2656/2 منطقه  متوسط  ارتفاع 
بر  فوقانی  ارتفاعات  اقليم  دارای  مطالعه  مورد  منطقة 
ساالنه  بارندگی  متوسط  است.  آمبرژه  روش  اساس 
حدود 697/2 ميلی متر و دمای ساالنة هوا 4/48 درجة 

سانتی گراد است.

روش تحقيق
و  هيدرومتری  رسوب سنجی،  آمار  حاضر،  مطالعة  در 
از سازمان های مربوط تهيه و پردازش شد.  هواشناسی 
در مطالعة حاضر، دورة آماری از سال 1349 تا 1383 
تا 1366   1349 زيردورة  دو  به  دوره  اين  بررسی شد. 
ذكر شده  دورة  دو  تقسيم شد. طی   1383 تا   1366 و 
آمار رسوب سنجی، هواشناسی )بارندگی( و هيدرولوژی 
)دبی( آناليز شد. در ابتدا، با شاخص معيار بارش ساالنة 
مصادف  سال های   )SIAP(  1370 سال  در  خليلی 
اين   .)1 )جدول  شد  تعيين  ترسالی  و  خشكسالی  با 
شاخص را .,Ghorbani et al )2010( به منظور بررسي 
ارائه  ايران  گسترة  در  ترسالي ها  و  خشكسالي ها  روند 

كردند )رابطة 1( :
رابطة 1     
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بررسي نقش آن در توليد رسوب مديران ارضي را در 
اولويت بندي عوامل مؤثر بر روند افزايش توليد رسوب 

به منظور برنامه ريزي حفاظت خاك ياري مى كند. 
بلندمدت  تأثير  بررسى  هدف  با  حاضر  پژوهش 
تغييرات كاربرى اراضى بر مقادير توليد رسوب صورت 
اراضي  كاربري  تغييرات  بررسي  با  اثنا،  اين  در  گرفت. 
طي چند دوره و تعيين شرايط اقليمي اقدم، نقش كاربري 
اراضي در روند توليد رسوب بررسي شده است. در اين 
راه از روش هاي آماري، تك واقعه اي و نسبت هاي نرمال 

دبي و بارش استفاده شده است.

روش شناسي
منطقة مورد مطالعه

منطقة طالقان از لحاظ موقعيت جغرافيايي بين مختصات 
تا   50˚:20΄ و  شمالي  عرض   36˚:23 تا΄   36˚:5΄
غرب  در  منطقه  اين  دارد.  قرار  شرقي  طول   51˚:10΄
حوزة  به  شرق  شمال  از  طالقان  منطقة  است.  تهران 
نوشهر و از شمال غرب به حوزة الموت متصل است. 
غرب  از  و  كردان  و  برغان  شهرستانك،  به  جنوب  از 
به توابع قزوين محدود مي شود. فاصلة منطقه تا تهران 
 132000 حدود  آن  مساحت  و  كيلومتر   100 حدود 
مرتفع  بسيار  كوهستان هاي  داراي  منطقه  است.  هكتار 
و در بعضي موارد صعب العبور است. مرتفع ترين آن ها 

درحدود كوه هاي نزاركوه در شمال حوزه با ارتفاع بيش 
از4300متر باالتر از سطح درياهاي آزاد واقع شده است. 
درياست.  سطح  از  متر   2656/2 منطقه  متوسط  ارتفاع 
بر  فوقانى  ارتفاعات  اقليم  داراى  مطالعه  مورد  منطقة 
ساالنه  بارندگى  متوسط  است.  آمبرژه  روش  اساس 
حدود 697/2 ميلى متر و دماى ساالنة هوا 4/48 درجة 

سانتى گراد است.

روش تحقيق
هيدرومترى  رسوب سنجى،  آمار  حاضر،  مطالعة  در 
پردازش  و  تهيه  مربوط  سازمان هاى  از  هواشناسى  و 
تا   1349 سال  از  آمارى  دورة  حاضر،  مطالعة  در  شد. 
 1349 زيردورة  دو  به  دوره  اين  شد.  بررسى   1383
دورة  دو  طى  شد.  تقسيم   1383 تا   1366 و   1366 تا 
و  (بارندگى)  هواشناسى  رسوب سنجى،  آمار  شده  ذكر 
هيدرولوژى (دبى) آناليز شد. در ابتدا، با شاخص معيار 
بارش ساالنة خليلى در سال 1370 (SIAP) سال هاى 
مصادف با خشكسالى و ترسالى تعيين شد (جدول 1). 
را (Ghorbani et al (2010., به منظور  شاخص  اين 
بررسي روند خشكسالي ها و ترسالي ها در گسترة ايران 

ارائه كردند (رابطة 1) :
رابطة 1 

SD
PPSIAP i






SD

ويژگى بارندگى مقادير نمايه 
بسيار تر  <0/84
تر 0/84 تا 0/52
نرمال 0/52 تا 0/52-
خشك 0/52- تا 0/84-
بسيار خشك  0/84->

 SIAP جدول 1. طبقات نماية معيار بارندگي ساالنة
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استفاده  با  نيز  خشكسالی  و  ترسالی  سال های  طی 
 Jansson et(دسته ها واسط  حد  رگرسيونی  روش  از 
اين  آمد.  به دست  توليد رسوب  ، معادالت   )al.,1996
تعيين چند  با  انجام گرفت. سپس،  عمل طی دو دوره 
توليد  تخمين  به  اقدام  دوره،  دو  در  مشابه  بارندگی 
تجمعی  نمودار  همچنين  مطالعه،  اين  در  شد.  رسوب 
رسوب و رواناب در طول دورة آماری، همچنين نمودار 
ميله ای بدون بعد بارش و دبی )Mahdavi, 2007( تهيه 
شده  ايجاد  دبی  و  بارش  در  داده  رخ  تغييرات  تا  شد 
در دو دورة آماری نيز بررسی شود. سپس، از داده های 
تخمين  رسوب  و  آن ها  از  ناشی  دبی  مشابه،  بارندگی 
با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری  زده شده 
t مستقل، مقايسة ميانگين گرفته شد. به منظور بررسي 
 ETM تغييرات كاربري اراضي، از دو تصوير ماهواره اي
با  استفاده شد.  تصوير TM سال 1987  و  سال 2005 
توجه به تغييرات رخ داده در كاربری اراضی در طول 
آناليزهای  از  استفاده  با  را  آن  نقش  می توان  دوره،  اين 
انجام شده بررسی كرد، به طوری كه نوع تغيير در رسوب 

را با ميزان تغييرات كاربری اراضی بررسی كرد.

نتايج
دورة  در  ترسالی  و  خشكسالی  سال های  وضعيت 
آماری مورد بررسی در جدول 2ذكر شده است. سپس، 
و  ترسالی  سال های  رسوب-  دبی  آمار  استخراج  با 
نمودار سنجة رسوب شد كه  تهية  به  اقدام  خشكسالی 
درشكل 1 تا 3 آمده است. در دورة آماری قبل از 1366 
تهية  بنابراين،  شد.  مشاهده  خشكسالی  سال  دو  تنها 

منحنی سنجه برای آن ميسر نبود.
دورة  هر  در  مشابه  بارندگی های  تعيين  با  سپس، 
آماری و با داشتن رابطة رسوب- دبی و تعيين ترسالی 
و خشكسالی در واقعة بارندگی، ميزان رسوب توليدی 
با  نيز  توليدی  رسوب  ميزان   .)3 )جدول  شد  برآورد 
آزمون t مستقل از نظر آماری بررسی شد. رسوب زايی 
بين دو دورة 1346-1366 و 1366-1383 با توجه به 
آزمون t مستقل با سطح معناداری 0/006 با احتمال 99 

درصد معنادار است. 

80
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جدول 2. بررسى وضعيت ترسالى- خشكسالى در دورة مطالعه در
 SIAP منطقة گلينك با استفاده از شاخص 

سال                           شاخص انحراف بارش         ترسالى-
                                     از سطح نرمال              خشكسالى

معمولى 0/38  1346
ترسالى 2/30  1347
خشكسالى 1/2-  1348
معمولى 0/13-  1349
معمولى 0/14  1350
خشكسالى 1/13-  1351
معمولى 0/12-  1352
معمولى 0/20-  1353
معمولى 0/37-  1354
معمولى 0/05-  1355
معمولى 0/48-  1356
خشكسالى 0/72-  1357
خشكسالى 0/71-  1358
ترسالي 0/71  1359
خشكسالى 0/75-  1360
معمولى 0/08-  1361
معمولى 0/58-  1362
معمولى 0/40-  1363
خشكسالى 0/62-  1364
معمولى 0/40  1365
ترسالى 1/94  1366
خشكسالى 0/71-  1367
خشكسالى 1/35-  1368
معمولى 0/43-  1369
ترسالى 1/79  1370
معمولى 0/40-  1371
ترسالى 1/60  1372
ترسالى 1/60  1373
معمولى 0/33-  1374
معمولى 0/52-  1375
ترسالي 0/74  1376
خشكسالى 1/49-  1377
خشكسالى 1/45-  1378
خشكسالى 1/73-  1379
معمولى 0/21  1380
ترسالي 0/85  1381
ترسالي 0/68  1382
معمولى 0/29  1383
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82

ميله ای  نمودار  تهية  با  همچنين  حاضر،  مطالعة  در 
بدون بعد در دو دورة آماری، روند تغيير بارش- دبی 

بررسی شد )شكل 4(.
دو  در  متناظر  بعد  بدون  بارش های   ،4 شكل  در 
استخراج   4 جدول  از  نيز  مربوط  دبی  و  تعيين  دوره 

شد. سپس، با استفاده از آزمون t مستقل اختالف دبی 
در اين دو دوره تعيين گرديد. اما با توجه به اين آزمون، 
از  قبل  دورة  دو  بين  بعد  بدون  دبی های  بين  اختالف 
1366 و بعد از 1366 با سطح معناداری 0/98 با احتمال 

99 درصد معنادار نيست.

82

تاريخ بارش بدون بعد  دبى بدون بعد  تاريخ   بارش بدون بعد  دبى بدون بعد 
فروردين 1355   1/25   1/49 فروردين 1383    1/23   1/97
فروردين 1361   0/97   1/41 فروردين 1372    0/97   1/91

ارديبهشت 1359   2/06   3/20 ارديبهشت 1371    2/06   2/58
ارديبهشت 1363   1/71   2/79 ارديبهشت 1377    1/71   2/88

خرداد 1349   0/48   2/85 خرداد 1382    0/47   2/31
خرداد 1357   0/27   2/23 خرداد 1369    0/26   2/00

مهر 1363   0/80   0/36 مهر 1366     0/80   0/28
مهر 1359   0/53   0/21 مهر 1377     0/52   0/65
آبان 1356   1/44   0/56 آبان 1380     1/45   0/30
آبان 1364   0/26   0/30 آبان 1370     0/25   0/19
آذر 1349   1/99   0/24 آذر 1383     1/99   0/28
آذر 1353   1/18   0/23 آذر 1371     1/19   0/38

جدول 4. مقايسة دبى و بارش بدون بعد منتخب براى دورة آمارى 1346-1383 در ايستگاه گلينك

ميله اى  نمودار  تهية  با  همچنين  حاضر،  مطالعة  در 
بدون بعد در دو دورة آمارى، روند تغيير بارش- دبى 

بررسى شد (شكل 4).
دو  در  متناظر  بعد  بدون  بارش هاى   ،4 شكل  در 
استخراج   4 جدول  از  نيز  مربوط  دبى  و  تعيين  دوره 

شد. سپس، با استفاده از آزمون t مستقل اختالف دبى 
در اين دو دوره تعيين گرديد. اما با توجه به اين آزمون، 
از  قبل  دورة  دو  بين  بعد  بدون  دبى هاى  بين  اختالف 
1366 و بعد از 1366 با سطح معنادارى 0/98 با احتمال 

99 درصد معنادار نيست.

شكل 4. نمودار ميله اي دبي- بارش بدون بعد براي ايستگاه گلينك در دورة آماري 1383-1346
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83 نشریه مرتع و آبخیزداری، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 66، شماره 1، بهار 1392،

همچنين، در شكل 5، منحنی جرم مضاعف رواناب- 
رسوب در منحنی شكستگی مشخصي دارد. همچنين، 
از  نشان  و  است  مشخص  منحنی  در  شيب  كاهش 
كاهش رسوب در دورة زمانی مشخصی )1373( دارد. 
همچنين، جدول 5 نتايج مربوط به ميزان تغيير رخ داده 

اين  بين  از كاربری ها را نشان می دهد. در  در هر كدام 
تغييرات نزديك به 71درصد سطح كاربری های قبلی در 
سال 1366 بِی هيچ تغييری در دورة دوم نيز يافت شد. 
در واقع، تبديل اراضی از ديمزار به شرايط رهاشده در 

درجة اول اهميت قراردارد.

83 نشريه مرتع و آبخيزدارى، مجله منابع طبيعى ايران، دوره 66، شماره 1، بهار 1392،

همچنين، در شكل 5، منحنى جرم مضاعف رواناب- 
همچنين،  دارد.  مشخصي  شكستگى  منحنى  در  رسوب 
از  نشان  و  است  مشخص  منحنى  در  شيب  كاهش 
كاهش رسوب در دورة زمانى مشخصى (1373) دارد. 
همچنين، جدول 5 نتايج مربوط به ميزان تغيير رخ داده 

در هر كدام از كاربرى ها را نشان مى دهد. در بين اين 
تغييرات نزديك به 71درصد سطح كاربرى هاى قبلى در 
سال 1366 بِى هيچ تغييرى در دورة دوم نيز يافت شد. 
در واقع، تبديل اراضى از ديمزار به شرايط رهاشده در 

درجة اول اهميت قراردارد.

مساحت به هكتار درصد   نوع تغيير   
93931   71/16 بدون تغيير   
601/55   0/45 باغ به ديمزار  
309/38   0/23 باغ به زراعت آبى  
709/90   0/53 اراضي رها شده به ديمزار 

1433/29   1/07 اراضي رها شده به مرتع  
354/14   0/26 ديمزار به باغ  
4910/4   3/72 مراتع به ديمزار  
1689/6   1/28 ديمزار به مرتع  
432/52   0/32 زراعت آبى به باغ  
212/97   0/16 زراعت آبى به مرتع  
768/95   0/57 مرتع به باغ   
12012   9/1 ديمزار به اراضي رها شده 
1320   1/00 مرتع به ديمزار  

150/50   0/11 مرتع به زراعت آبى  
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بحث و نتيجه گيری
با توجه به نتايج جدول 3، مقدار توليد رسوب در دو 
دوره تغيير محسوسی داشته كه دليل آن نيز معنادارشدن 
آزمون t مستقل است، به طوری كه ميزان رسوب در اين 
يافته  كاهش  درصد   73/06 قبل  دورة  به  نسبت  دوره 
است. اين جدول بيانگر آثار تغييرات كاربری اراضی و 
دوره های ترسالی و خشكسالی بر ميزان رسوب توليد 

شده در حوزة آبخيز است. 
برای مثال، در واقعة 24 آذر سال 1347 با دبی 7/92 
و در تاريخ 20 آذر سال 1372 با دبی 7/90، ميزان توليد 
بوده  روز  در  تن   92/83 و   335/19 ترتيب  به  رسوب 
 29 در حدود  بارندگی  مشابه  ميزان  به  توجه  با  است. 
ميلی متر و ماه مشابه، ميزان توليد رسوب تغيير داشته، 
به طوری كه از دورة 1349-1366 تا دورة 1383-1366 
يافته است. همچنين، در  ميزان رسوب توليدی كاهش 
رواناب  در  چشمگير  كاهش  مضاعف،  جرم  منحنی 
توليدی 1366-1383 حاكی از تغييرات كاربری اراضی 
يا تغييرات اقليمی در منطقه است كه به طور مستقيم بر 
كاهش رسوب در منطقه اثر گذاشته است )منحنی جرم 
مضاعف رواناب و رسوب(. بررسی های انجام شده در 
زمينة تغييرات كاربری اراضی مربوط به دو دوره بيانگر 
تغييرات محسوس در مساحت انواع استفاده از اراضی 

نسبت به دورة زمانی پيشين است. 
نتايج به دست آمده روند تغييرات كاربري در برخي 
كاربري ها مانند اراضی رها شده را قابل توجه می داند. 
اراضي رها شده از 8 درصد به 16 درصد افزايش داشته 
است. با توجه به يافته های تحقيق، بخش اعظم تغييرات 
كاربری اراضی رخ داده در زمينة تبديل مراتع به ديمزار 
و ديمزار به اراضی رها شده است )به ترتيب 3/7 و %9(. 
اين مسئله مؤيد اين است كه در منطقة طالقان تغييرات 
كاربری اراضی به صورت پيش رونده و چرخه ای است. 

در واقع، در دهة 1360 روند تبديل كاربری به سمت 
توسعة ديمزارها بوده، ولی در دورة دوم، گرايش كاربری 

اراضی به سمت رهاشدن ديمزارها بوده است.
بنابراين، با تحوالت انجام شده در طول چندين سال 
و بر اثر گردش صورت گرفته، مرتع به ديمزار و ديمزار 
پيش  مراتع  افزايش  سمت  به  كم بازده  و  رهاشده  به 
خواهد رفت. به عبارت ديگر، كاهش توليد رسوب در 
اين دورة زمانی را می توان به تغييرات كاربری اراضی، 
يعنی افزايش اراضی رها شده و در نتيجه افزايش اراضی 
مرتعی مرتبط دانست. اين عوامل را می توان فاكتورهای 
تأثيرگذار بر كاهش ميزان رسوب دانست. ولی نكتة مهم 
اراضی  اين  زمين،  بازده  كاهش  دليل  به  كه  است  اين 
داشت.  نخواهند  را  اوليه  شرايط  به  بازگشت  قابليت 
)Lopez et al., 2005(  انجام شده در مكزيك تحقيق 

اثر رها شدن ديمزارها به سبب خاک  بر  نيز نشان داد 
ضعيف و گذشت زمان )25 سال( و تغيير و تحوالت 
افزايش  بيشه زار  و  مرتعي  اراضي  وسعت  شده،  ايجاد 
يافته است. به عبارت ديگر، اراضي رها شده به اراضي 
دليل  به  ولی  داده اند،  تغيير وضعيت  بيشه زار  و  مرتعي 
كاهش بازده زمين اين اراضی قابليت بازگشت به شرايط 

مرتع اوليه را نخواهند داشت. 
از اين رو، بر پاية يافته های اين تحقيق و تحقيقات 
مشابه ديگر )Ghorbani et al., 2010(، به نظر می رسد 
الزم است حفظ عرصه هاي طبيعي تثبيت شود و قانوني 
و  متخصصان  كار  دستور  در  اراضي  كاربري  كردن 
مديران اراضی قرارگيرد. عالوه بر اين، قبل از انجام هر 
بر اساس آگاهي و  بايد  اراضي  تغيير در كاربري  گونه 
و  منطقه  زيستی  محيط  محدوديت هاي  از  كافي  دانش 
از رخداد كاربري جديد و در  ناشي  احتمالي  خطرات 

نظر داشتن نياز هاي اقتصادي- اجتماعي عمل شود. 
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