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تعیین نقش کاربری اراضی و خاک بر آستانۀ توپوگرافی توسعۀ خندقها
در استان بوشهر
 غالمرضا راهی*؛ دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه ساری ،ايران.
 عطا اله کاویان؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه ساری ،ايران.
 کریم سلیمانی؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه ساری ،ايران.
 حمید پورقاسمی؛ استاديار دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،ايران.
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تعیاد140دقیقندرنح زۀنآبخیزندرهنکرهنانتخشبنونپسنازنبرداشااات هشینمییان نونتهیۀن پش گشهندادهندرن GISنرابطۀ نآساااتشنهایندرن
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دشکننش ش نازنعملیشتندشک رزینونکشهخنپ شخننش ش نازندورۀنآ خنونبش رنمشنیننا ننارا ض ندرنبرد ن سش هشنم بش شی ندرننهش تنبرن
اسشسنرابطۀنآستشنه ایناراض نحوشسنبهنفرسش خندقیقنتعییننونم ردنارز شب ن رارنگرفت ن
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 .1مقدمه
فرسش خندقی نبهنعق اننشکلندط نفرسش خننشش ن
ازنجر شننمتمرکز نآبندرنم قشطق ن بش ن دشکنحواااشسن بهن
فر سش خانی ندقیقهشنبهنعق اننمقبعنت لیینر س بنارتبشطن
اصاال نبیننبشسدسااتنح ضااهنونشاابکۀ نآبراهههشیناصاال ،ن
تغییرنظرفیتنانتقش نرساا بندرنط نرگبشرنشاای ی،نهیرن
رفتندشکنچقی ننبرابرنبیشااترنازنفرسااش خنسااطح نون
شاایشریناسااتن[]8نکهنپیشمینآننپرشاایننمخشزننساایهش،ن
کشهخنظرف یتنانت قش نآبرا هه هش ،نرود دش نه هش نو نتخر بن
اراضااا نپش ینندساااتنآن هشنم بششااای؛ن بهنهمینندشطرن
فرسش خندقی نبش ینبهترندرکنونمی ر تنش دنتشنتأثیراتن
آننکمترنشااا دن[،9ن 10نون ]1۲ناولینن یمنبراینت ساااعۀ ن
ساایوااتمناسااتشنیاردنبراینفرسااش خندقی ،نت پ گراف ن
محل  ،نت یپ هشین دشک ،ن می ر تنف عشل یت هشنو نا نن بیونن
ن وبتنر شیندقیقنبشنن وبتهشینمختلفن شیتنبشرنیگ ،ن
ن وبتهشینمختلفنزمشن نونمخ ص صنم ردنتظشرنم بش شی ن
ک نازنمهمتر ن نم بش حث ،نداده هشینغق نازند قیق هشنبرن
اسااااشسنم ع یتند قیق هشندرنت پ گراف هشینمختلفن
م بششاای نم عیتنسااردقیقهشنبهنتقهش نت صاایفنکققیۀن
شیتنبشرنیگ نوند گرندص صیشتناراض نبشسدستنششملن
اسااات فشدهنازنزمین ،نپ شاااخنگ یشه  ،نن عن دشکنراندرنبرن
نم گیردن[ ]1نبقشبرا ننارتبشطنمؤثر نبیننا ننع املنبرنروین
تشاااکیلندقیقنتأثیرنم گذارد نونبرایندرکنفرساااش خن
دقی ن ضرورینم بش شی نمعم سًنآ ستشنۀنت پ گراف نبراین
سااارندقیقهشن بهنمصااا رتنمقحق نلگشر تم نبشنساااط ن
بشسدستنون شیبنجش نکهنسط نبشسدستنبرناسشسنهکتشرن
ن اح نا ستنبهن سمتن سرندقیقنزهکخنم ش دنون شیبن
برنحواابنمترنبرنمترنشاایبنسااط ندشکندرنساارندقیقن
م بش شینونبرا سشسنعشملن سط ن ضر بن0/8۵7را نپی شقهشدن
دادنین[ ]6نا نندادههشنبهنرو شق نن ششننم دهقینافزا ش ن
درنمقیارنآساااتشنهنهقگشم نکهنازنزمینهشینکشاااشورزینبهن
سمتنمراتعنونجقگلهشنپیخنم رو منافزا خنم شبینونا نن
افزا خندرنمقحق هشینمرب طهنن ششنندادهن شیهنا ست نا نن
عق ن ونجر شننآ شکشرنازنرشیندقیقهشنراننششننم دهی ن
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فرسااش خندقی نبهعق انن ک نازناشااکش نعمیۀنتخر بن
اراض ندرنتمشمنشرا طنمحیط نونا لیم نرخنم دهین[ ]7ن
ک نازنمحققشننمعتقیناساااتنبشنتغییرنکشربرینازنمرتعن
بهند مزارنونکشهخنمقشومتندشکنساااطح ،نمواااشحتن
کمترینم ردننیشزناساااتنتشنجر شننبشنعمقنونتقخنبر ن
آستشنهنا جشدنکقینوندرننهش تنبشنکمنشیننموشحتنآستشنه،ن
شیبنم ردننیشزنبراینتشکیلندقیقنافزا خنم شبین[ ]7ن
درنمطشلعهاینبهنبرر س نآ ستشنۀنت پ گراف ندرنگ وتر ن
دقیق هشندرندونمقطقهندرنجق بناساااتشننفشرسن(بهنکمون
نقشاااههشینت پ گراف )نپردادته نشاااینوننتیجهنگرفتقینکهن
مقیارنم وشحتنسزمنبراینگ وتر نآبکقیهشندرنمقطقۀنعالءن
مرودشاااتنسمرد نبین ن 1ن تشن ۳نهک تشرنو ندرنمقط قۀ نف لیاغن
سرسااتشننبینن0/۲نتشن0/6نهکتشرندرنن سااشنناسااتنهمچقینن
ا شاااشننمیزاننشااایبنسزمنجهتنگواااتر نآبکقیهشنراندرن
مقطقۀنعالنمرودشتنسمردنبینن0/۵نتشن7ندرصینوندرنمقطقۀن
فلیاغنسرستشننبینن1تشن7ندرصیناعالمنم نمش قین[ ]1ن
درنتحقیق ند گرنمحققشننبیشننم نمش قینکهنمحیودۀن
فرسااش خندقی نازنبعینموااشحتن1نتش10نهکتشرندرننظرن
گرفتهنشیهناستن[ ]7ن
پیچییهنب دننفرآ قینونمکشن ویمهشینفر سش خندقی ن
وننششااقشدتهنب دننون شنعیمنشاافشفیت،ن طعیتنونمشااخ ن
ن ب دن نروا بط ن ب یرو ن نو ندرو ن ن ب ین ن ع اماال ن مؤ ثر ندرن
شکلگیرینونگوتر نآنناگرچهنتشکق ننمشنعنازندستیشب ن
بهنمیل نجشمعنونفراگیرنبراینپیخبیق نو نپهقهبقیینا نن
ن عنفر سش خن شیهنا ستن[،]9نول نآنچهنکهندرنا ننزمیقهن
ان جشمنگرد یه،نبیشنگرنامکشنندساااتیشب نبهنا ننرو هشنون
می هشنبشناستفشدهنازنروابطنت صیف نبیننع املنفرسش قیگ ن
ونع ا مل نتق تنکق قیۀ نآنندرنشااا کلگیریند قیق هشن
صاارفنظرنازنن عنونمشااخصااشتنمرف ل ژینآنهشنم بششاای ن
پیخبیق نمکشن نتشاااکیلندقیقهشنبشناساااتفشدهنازنروابطن
شااایب،نمواااشحت،نبرآورد نکققیۀن کشملننیشزهشندرنزمیقۀن
پیخبیق نمکشن نونپهقهبقیینفرساااش خندقی ننب دهنون
عشملناصل ندرنعیمنفراگیرینونجشمعیتنمی هشین شدنشیهن
تونبعیینب دننآن هشنون عیمنلحشظناثراتنتلفیق ندرون نون
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بیرون نون سش رنع املنمؤثرندرنردیادنونگ وتر ندقیقهشن
بهنعق انن ونجر شننژئ م رف ل ژیناسااات ندرنا ننم ردن

حیودن14ندر صینم بش شی.ندقیقهشینا ننمقطقهنبی شترنازن
ن عنپقج اهای نو نمح رینب دهنو ندر نکقااشرنزهکخنطبیع ن

ت ز عنم کشن نم حلنا جشدن بشسک قینازناهم یتنبیشاااترین
برد ردارناسااات نوندر نپژوهخ هشی نبوااایشریندرنمقشطقن
مختلفندنیشنبهنآننپردادتهنشیهناستن[،4ن،10ن۲۲نون ]۲1ن
درنمطشلعهایندرنپرتغش نوناساانشنیش،نآسااتشنۀنت پ گراف نبینن

مقطقهن(روددشنۀندرهنکره)نشااکلنگرفتهانینونازننظرنتکشمل ،ن
بیشترنجزءندقیقهشینپی ستهنهوتقی نبرد نازنو ژگ هشین
طبیع ندقیقهشنذکرنشاایهناساات نازننظرنپروفیلنعرضاا ن
بیشترندقیقهشنداراینمقطعنذوزنقهاینشکلنم بششقی ن

 0/07نتشن 0/۲8نبهدساتنآمینکهنکمتر ننآساتشنهنمرب طنبهن
اراضااا نکشاااشورزینم بششاااین[ ]۲1ندرنمطشلعهاینمقیارن
آ ستشنهنراندرن س ئینبینن0/1۳نتشن0/۳ناعالمننم دنین[ ]9ندرن
مطشلعشتنمشاااشبهنمیزاننآساااتشنۀنت پ گراف نداراینمقشد رن
مختلف نب دهناساااتنبهنط رنم ش ندرنمطشلعۀندسااامتنون
همکشراننحینت اننbنران 0/7نون1/۵ن[]۳نگزار ننم دنی نلذان
هیفنازنا ننتعیینننقخنکشربرینارا ض نون شرا طندشکنبرن
آسااتشنۀنت پ گراف نت سااعۀ ندقیقهشندرناسااتشننب شااهرن
م بششااینونا ننمطشلعهندرنص ا رتند تنبشسنگشم نمؤثرندرن
می ر تنونبرنشمهر زینعرصهنم بششی ن

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مطالعاتی
ح زۀنآبخیزندرهنکرهندرنشااامش نروساااتشینچشهک تشهنبهن
فش صلۀن40نکیل مترینب شهرنوا عن شیهنا ست نح زۀنمذک رن
درنفشصااله ن ̍ن ن7ننْ۵1نتشن ̍نن۲۵ننْ۵1نط نشاار نونن۵9نْ۲8نتشن
ن11ننْ۲9نعرضنشااامشل ن رارنداردن(شاااکل )1نبرناساااشسن
تحلیلهشینانجشمن شیهنبرنرویننق شههشین1:۵0000نآبراهۀن
اصاال نداراینرتبۀن۵نوننواابتنانشااعشبنبرابرن4نم بششااینون
تراکمنزهکخندرنآنندرنحیودنKm/Km2ن10نمحشسبهنشیهن
اساات نالگ ینشاابکۀنزهکخنبهنص ا رتنشااشدهندردت ندرن
سااشزنیهشینحوااشسنون شئمندرنبخخهشینآهک نسااشزنیهشن
م بششااای نفشکت رنشاااکلن(ه رت ن)نبرابرن0/۲۳نونضااار بن
فشردگ نآننبرابرن1/6ناستنکهننششنۀنانحرافنشکلنح زهنازن
دا رهنونحشلتنکشییگ نآنناست ندامقۀنارتفشع نآننبینن4۵ن
تشن10۵0نمترنازنسااط ندر شنمتغیرناسااتنکهننشااشنۀننواابتن
نشهم اریندرنشرا طنمت سطناست نشیبنمت سطنح زهندرن

 .2.2روش پژوهش
ابتیاننقشههشینکشربرینناراض ،نسقگنوندشکنشقشس نمقطقه،نارتفشعنازنسااط ندر ش،نشاایبنونجهتنجغرافیش نبشن
استفشدهنازننرمنافزارن ArcGIS10.3ن
انت خشبن ۳0ند قیقندرنهرنمقط قهنبراینته یۀن بش نوناطالعشتنمرب طنبهنو ژگ هشینمرف مترین(عرض،نعمقنون
ط ،نموشحتنبشسدست،نو ژگ هشینکم نآبخیزنبشسدستن
مشنقین ضر بن شکل،نک شییگ نفش صلهنتشنمرزنونان اعنانحقش)ن
ت سااطنبشزد ینمییان نوناسااتفشدهنازن شبلیتهشینساایوااتمن
اطالعشتنجغرافیش نسااش رنو ژگ هشینمرب طنبهندشکننیزن
ت سطننم نهبردارینازندشکندرنعمقن0نتشن۵0ن سشنت متر ون
 ۵0ن تشنکفنتعییننشااای نهمچقیننو ژگ هشینمرب طن بهن
پ شخنگیشه نت سطنبرداشتنمییان نتعییننشی ن
ندرنمرحلۀنبعینح زۀنآبخیزنبشنکشربریهشینمختلفنکهنداراینبیشتر نناراض ندقی نانتخشبنشی ن
نن عندشکنازنطر قنحفرنونتشر نپروفیل،نتهیۀننم نهندشکنبراینا نیازهگیرینع امل ن مشن قین بش فت،نم ادنآل ،ن
درصااااینگه ،نآهاو ،ن،ECن ،SARن SPنو نتهیاۀ ننقشااااۀن
دشکشااقشساا ،نتعیینننف ذپذ ریندرنمحلنحفرنپروفیلهشن
تعییننشی
نن عنپالنندقیقهشننیزنت سطنبشزد ینمییان نبهنهمراهنن عنفرآ قین شلبندرنتشکیلندقیقهشنتعیینند اهقینشی ن
نبرر س نرابطههشینمرب طنبهنآ ستشنههشینت پ گراف نوندشکنونپ شخنگیشه ندرنکشربریهشینمختلف ن
 .3.2سازندهای منطقۀ مورد مطالعه

سااشزنیهشینتشااکیلندهقیۀنح ضااهنازننظرنو ژگ هشین
سقگ شقش س نبهن سهنگروهن سشزنینگچ وشران،نآغشجشرینون
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میشااشن،نسااشزنینکقگل مراینبختیشرینونآهوهشینگ ر ن
تقویمنم ش د نبشنت جهنبهنرس ب نب دننسقگهشینح ضهن
وننف ذپذ رینکم،ناشاااکش نمختلفنفرساااش خندرنمقطقهن
مشااشهیهنم گردد نابتیاینرس ا بگذارینح ضااهنازندورانن
س ا مندرنپشلو سااننشااروعنشاایهنونازنائ سااننتشنالیگ ساانن
رسااا ب گذارینمت فنم گرددنون ون فشزنک هزا ندرن

چیند ردگ نمی ساان ،نپلی سااننگرد یهناساات نبیشااترن
دقیقهشنم ردنبرر س ندرنارا ض نتنهنمشه ر،ن شیبنکمترنازن
10ندرصی،نواحیهشینسقگ شقشس نکقگل مراینبختیشرینون
ک اترنرن(bkنون)ALنوا عشیهانی نالبتهنسزمنبهنذکرناستنکهن
مرزنواحیهشینکقگل مراینبختیشریندرنبویشرنم اردنمقطبقن
برنشرا طنزمیق ننب د ن

ابتیاینالیگ ساااننبهنو عنپی ساااتهنکهندرننهش تنم جبن

ن
شکل  .1موقعیت محدوده موردمطالعه ن
ن
وضعیتنکشربریناراض نونپ شخنگیشه ن
ازننظرنپ شاااخنگیشه ،نبخشااا نازنمحیودۀندقی ن
داراینپ شخننوبتشًند ب ناستنونبیشترناراض نمقطقهنبشن
پ شخنضعیفناست نمراتعنداراینسهنتیپنگیشه ناستنون
ازننظرنوضعیتندرنحشلتنفقیرنونگرا خنمقف ناست ن
بهنمقظ رنمقش واۀ نو ژگ هشیندقیقهشندرنکشربریهشین
مختلفنبشنت جهنبهنعیمننرمش نب دنندادههشنازنطر قنآزم نن
منو تق ناستفشدهنشی ن

 .3نتایج
نقشۀنکشربریناراض ،نشیب،نجهتنجغرافیش ،نارتفشعنازن
سط ندر شندرن شکلن()۲نتشن()۵نآوردهن شیهنا ست نمقطقۀن
م ردنمطشلعهنداراینسااهنکشربرینعمیۀنکشااشورزی،نمرتعنون
اراضاا نبش رنم بششاای نهمچقیننمقطقۀنم ردنمطشلعهنبهن۵ن
ششملن صفرنتشن۵ندر صی،ن۵نتشنده،ندهنتشنبی وت،نبی وتنتشن
چهلنونبیشترنازن40ندرصینشیبنتقویمنشی ن
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7۳

ن

شکل  .2نقشۀ کاربری اراضی در سال 1392

شکل  .3نقشۀ شیب منطقۀ مورد مطالعه

شکل  .4نقشۀ ارتفاع از سطح دریا

شکل  .5نقشۀ جهت جغرافیایی

ن
درنا ننمطشلعهنبشناسااتفشدهنازن۳0ننقطۀنازندشکنمقطقهن
نم نهبردارینشی نبشناستفشدهنازنرو ندرون شب ،نکر جیقگن
نقشااۀنمتغیرهشیندشکنتعییننشاای ندرنشااکلن()6نتشن()9ن

نق شۀنپشرامترهشیندشکن ششملندر صین شن،ندر صینرس،ن
درصینسیلتنونpHنآوردهنشیهناست ن
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شکل  .6نقشۀ درصد شن

شکل  .7نقشۀ درصد رس

شکل  .8نقشه درصد سیلت در منطقه مورد مطالعه

شکل  .9نقشۀ  pHدر منطقۀ مورد مطالعه

درنشاکلن10نتشن1۳ننقشاۀنشاشد نرط بت ،نشاشد ن
ت پ گراف ،نط ن شیبنونزهک ش نتهیهن شیهنبراینمقطقۀن

م ردنمطشلعهنآوردهنشیهناست ننقشۀنششد نرط بت نتهیهن
شیهنبراینمقطقۀنم ردنمطشلعهنداراین۵نکالسهنم بششی ن
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7۵

ن

شکل  .10نقشۀ شاخص رطوبتی تهیه شده برای منطقۀ مورد مطالعه

شکل  .11نقشۀ شاخص توپوگرافی تهیه شده

شکل  .12نقشۀ طول شیب تهیه شده برای منطقۀ مورد مطالعه

شکل  .13نقشۀ زهکشی منطقۀ مورد مطالعه

همچقینننق شۀن سقگن شقش س ،نفش صلهنازنروددشنهنون
فش صلهنازنجشدهندرن شکلن( )14نتشن( )16نآوردن شیهنا ست ندرن
مقطقۀنم ردنمطشلعهن سشزنینگچ وشران،نمی ششن،نآغشجشری،ن
کقگل مراینبختیشرینونک ارترنرنوج دندارد ن

براینتهیهننقشهنفشصلهنازنروددشنهن۵نبشفرندرننظرنگرفتهن
شی نا ننبشفرهشنششملنصفرنتشن 1۵0نمتر،ن 1۵0نتشن۳00نمتر،ن
 ۳00ن تشن 600نمتر،ن 600ن تشن 1000نمترنونبیشاااترنازن1000ن
مترنب د
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شکل  .15نقشه فاصله از رودخانه

شکل  .14نقشه سنگ شناسی منطقه مورد مطالعه

ن

 .1.3رابطۀ بین عوامل محیطی با فراوانی خندقها
بررسا نفراوان ندقیقهشندرنکالسهشینمختلفنشاایبن
نشاااشنندهقیۀنا نناساااتنکهنبیخنازن۵4ندرصاااینازنکلن
دقیقهشن(16۲ندقیق)ندرنکالسن(،)0-۵ن۲4ندرصینازنکلن
دقیقهشندرنکالسن()۵-10نون16ندرصاااینازنکلندقیقهشن
درنکالسن( ،)10-۲0ن ۵ندرصاااایندرنکالسن( ،)۲0-40ن1ن
در صیندرنکالسنبی شترنازن40ندر صین رارندارنی ندونفرآ قین
فرسش خنت نل نونروانشبنسطح ننقخنمهم ندرنتشکیلنون
ت ساااعۀ ندقیقهشینم ردنمطشلعهندرنمقطقهنداشاااتهانینبهن
ط ریکهنحرکشتنت دهاینبیشاااترندرنشااایبهشین ۲0-10ن
درصااینوندرناراضاا نمرتع نبهنو عنپی سااتهناسااتنول ن
روانشبن سطح ندرندامقۀنگ وتردهترن(ازن0نتشن۲0ندر صی)نون
درناراض نکششورزینونمرتع نمششهیهنشیهناست ن

دقایقهاشینم رد نمطاشلعاهندرندو نکاشربریناراضااا ن
ک ششورزینونمرتع نانتخشبن شینینول نفراوان ندقیقهشین
انتخشبن شیهنبهنمقظ رنبرر س نگ وتر نط ل ندرنارا ض ن
مرتع ن(6۲در صی)نبی شترنازنارا ض نک ششورزین(۳8در صی)ن
م بششی ن

 .2.3رابطۀ بین عوامل محیطی با مرفولوژی خندق
ازننظرنمرف ل ژی،ندقیقهشینمقطقهنداراین شکلندط ن
ونپقجهاینم بششاااقی نازنبینندقیق هشینانتخشب ،نفراوان ن
دقیقهشینپقجهایندرناراضااا نمرتع نبیشاااترنازناراضااا ن
ک ششورزینم بش شینبهنمقظ رنبرر س نتأثیرنن عنکشربرینروین
شکلنازنآزم نننشپشرامترینtنا ستفشدهن شی ننتش جنحش صلنازن
تجز هنونتحل یلنف قننشاااشننده قیۀنوج دنراب طهنبیننن عن
کشربرینونشکلندقیقندرنسط ن1ندرصینمعق دارنم بششی ن

جدول  .1فراوانی خندقها با اشکال خطی و پنجهای در کاربریهای مختلف
شکل خندق

خطی

پنجهای

جمع

کشاورزی

33

23

56

مرتع

43

46

89

جمع

76

69

145

کاربری
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ن

معق دارناست ن

بشنمقش واااۀ نمقیارنسااایلتنم ج دندرندشکناراضااا ن
ک ششورزینونمرتع نازنطر قنآزم نن ،tنم شخ نگرد ینکهن

 .3.3بررسی رابطۀ مورفومتری درکابریهای مختلف

تفشوتنمقیارنساایلتندرندشکنا نندونکشربریندرنسااط ن1ن
درصااینمعق دارناساات نهمچقیننمقش و اۀنشاایبناراض ا ن
مرتع نونک ششورزینازنطر قنآزم نن،tنن ششنندادنکهنتفشوتن
شاایبناراضاا نکشااشورزینونمرتع ندرنسااط ن1ندرصااین

نتش جنآزم ننمننو تق ننشاااشنندهقیۀنمعق دارنب دن،ن
شیبنوننوبتنعرضنبهنعمقنم بششی ن

جدول  .2تجزیۀ آماری در کاربری کشاورزی ومرتعی
عرضنبهنعمق ن

شیب ن

حیاک رنعرض ن

ن

17۲0/۵0

1701/0

۲148/0

من-نمیتق ن

0/008

0/006

0/41۳

معق نداری ن
a. Grouping Variable: Karberi

ن

 .4.3آستتت تا نۀ توپوگرافی در کاربری مرتعی و
کشاورزی
م قیار ن ندرن کشربری نمرتع ن -0/۲۳۳نو نبراین کشربرین
کششورزین -0/۲0۵نمحشسبهنشین(شکلن16نون )17ن
مقیارنαنبیشنگرنا نکهناک رندقیقهشینمقطقهنازنطر قن
روانشبنسطح نا جشدنشیهناست نهرچقینکهندرنبشزد یهشین

صحرا نوج دندقیقهش ندرنمقشطقنتنهنمشه رنبیشنگرنن عن
دشکنمقطقهنب دهنکهندرنا ننتنههشینس ۀنشق نبهنضخشمتن
ز شدنوج دنداردنونمیزاننچوااانقیگ نآننازنس هنساااطح ن
کمترناسااات ننشاااشنندهقیۀنا نناساااتنکهندرناراضااا ن
د مزارهشینرهشنشاایه،نفرسااش خنپذ ریندونبرابرناراضاا ن
کششورزینونمراتعنم بششی

شکل  .16رابطۀ بین شیب و مساحت در کاربری مرتعی
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شکل  .17رابطۀ بین شیب و مساحت در کاربری کشاورزی

 .5.3تعیین نقش نوع کاربری اراضی بر حساسیت
اراضی به فرسایش خندقی
برنپش ۀنمقشد رنروابطنآ ستشنهنمحش سبهن شیهنوندرنن شرن
گرفتننرابطهن( αن=ن)SAbنمقیارنمت ساااطنآساااتشنهنبراین
اراض نمرتع نونکششورزینبهنترتیبنبرابرن 1۲/91نون7/۳نبهن
دساااتنآمی نبشنت جهنبهنمقشد رنف قنمقیارنآساااتشنهنبراین
اراضاا نمرتع ندرنحیودن 1/6نبرابرناراضاا نکشااشورزینبهن
دساااتنآ می ن بهنب یشنند گرن بشنتغییرن کشربرینازنمرتعن بهن
ک ششورزین سط نآ ستشنهنبرایندقی ن شیننبشنثشبتنب دنن
د گرنشارا طنمحیط ن(ا لیمنوندشک)نبهنانیازۀن۳9ندرصااین
کمترند اهینشااینونا ننبهنمعق نردیادنونت سااعۀ ندقیقن
آسااشنترنم بششاای نهمچقیننبهنمقظ رنارز شب ننقخنتغییرن
کشربریناراض نبرنحوشسیتناراض نبرنپش ۀنروابطنآستشنهاین
بهند ستنآمیهندرنکشربریهشینمختلفن( شکلهشین7نون)8ن
ا یامنبهنمحشساابۀننقشااۀنآسااتشنهنبراین ونز رنح ضااهنازن
دادلنح زۀنآبخیزن سملنبشنم وحتن180هکتشرن شی ن شکلن
(–)18الفننششندهقیۀناراض نحوشسنبهنفرسش خندقی ن

بشنرابطۀنآسااتشنهنکشربرینمرتعنم بششااینونشااکلن-18بنبشن
رابطۀنآستشنۀنکششورزیناست ن
برناسشسننتش جنحشصلۀ نمی نمبق نبرنآستشنۀ نت پ گراف ن
ت انوتهانینمقشطقنحوشسنبهنفرسش خندقی نرانشقشسش ن
کققینبهط ریکهنبرناساااشسنآساااتشنهنکشربرینمرتع،نمی ن
ت انوتهناستن%6۵نازنکلندقیقهشنراندرنمقطقۀنحوشسشسن
شااقشسااش نکقینوندرنمجم عن19/۵ندرصااینازنکلنمقطقهن
حوشسنبهنفرسش خنونردیادندقیقنشقشسش نشی ن
بشناساااتفشدهنازنمی نآساااتشنۀنکشربرینکشاااشورزینمی ن
ت انوااااتن %8۵نازن کلند قیق هشیندرنمقط قۀ ندطرنران
پیخبیق نک قینوندرنمجم عن %۳۲/6نازنکلنمقط قهننیزنبهن
فرساااش خندقی نحواااشسند اهینب د نبقشبرا ننبشنتغییرن
کشربرینازنکشاااشورزینبهنمرتعننزد ونبهن %1۳نازنمقطقهن
داراینح وش سیتنبی شترنبهنفر سش خندقی ند اهقین شی ن
ازنا ننرونم ت اننبشندرننظرنداشتننا نننقشۀنآستشنه،نازنرخن
دادند قیق هشینبیشاااترندرناثر نتغییرن کشربریناراضااا ن
جل گیرینکرد ن
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ن

(الف)

(ب)

شکل  .18اراضی حساس به فرسایش خندقی بر پایۀ آستانۀ مرتع (الف) و کشاورزی (ب)

 .4بحث و نتیجهگیری
فر سش خندقی ن ونرد وشرۀنفر سش ش نپرنر س بن
ا ستنکهن سهمنعمیهایندرنتخر بنارا ض ندارد ندرنمقطقۀن
م ردنمطشلعهنبهدلیلنت ساعۀ نفرساش خنآبکقییندرناراضا ن
کشااشورزی،نا ننپژوهخنبشنهیفنبررس ا نتأثیرنو ژگ هشین
ت پ گرافیونشاااشملنشااایب-مواااشحتنونع املندشک نبرن
گوااتر نآبکقیهشینجبههایندرنح زۀنآبخیزندرهکرهنوا عن
درناساتشننب شاهرنانجشمنشای ننتش جنا ننمطشلعهننشاشنندادن
بیخنازن۵4ندرصیندقیقهشندرنکالسهنشیبن0نتشن۵ندرصین
رارندارد نا نننتش جنکشمالًنهم و نبشننتش جنم ششبهنم بش شین
[،10ن،17ن18نون]19نکهننشااشنندادنینبیشااترندقیقهشندرن
طبقۀنشاایبنکمترنازن1۲ندرصااین رارندارد ندرنا ننمطشلعهن
مشخ نشینگوتر نونفراوان ندقیقهشندرنکشربریناراض ن
کششورزیننوبتنبهناراض نمرتع نبیشترنب د ن ک نازندس لن
ا ننامرنمحیودنکردننرشاااینط ل ندقیقهشینم ج دندرن
ارا ض نک ششورزینون شنازنبیننبردننآنهشنت سطنک ششورزانن
محل نم بششین[،10ن ]۲0ن
نتش جنا ننمطشلعهننشااشنندادنکهنتفشوتنشاایبناراضاا ن
کشااشورزینونمرتع ندرنسااط ن1ندرصااینمعق دارناساات ن
پش یننب دننمقیارنساایلتنم ج دندرناراضاا نکشااشورزین

همچقیننکمترنب دنن شیبندرنا ننکشربرینبشعثن شیهنکهن
روانشبهشین سطح نفر صتننف ذنبی شتریندرندشکندا شتهن
بششاااقینونگواااتر ندقیقهشندرنجهتهشینمختلفنکمترن
ص ا رتنگرفتهنونشااکلندقیقنبیشااترنبهنص ا رتنمح رین
بششااای ندقیقهشینانتخشب ندرنمقطقۀنم ردنمطشلعهنازننظرن
شکلن سط نمقطعنعر ض نبهن سهن ص رتنVن شکل نونUن
شاااکلننونذوزنقهاینازننظرنپالننپیشاااشن ندقیقنبهنپقجن
ص رتنعم دینونغشرین شکل،ن ششدهای،ننقطهاینونمیور،ن
تقویمبقیینشینین[،1۲ن ]1۳ن
م قیار ن αندرن کشربرینمرتع ن -0/۲۳۳نونبراین کشربرین
کششورزین -0/۲0۵نمحشسبهنشی نمقیارننبیشنگرنا قکهناک رن
دقیقهشینمقطقهنازنطر قنروانشبنساااطح نا جشدنشااایهن
اساات نشاا اهینبشزد یهشینمییان ننیزندرنبیشااترنم اردنبرن
حض رنح ضچهنموتغرقندرنپش یننبشسکقیهنونتشیلنآبراههن
درنرأسندقیقهشنب د نعالوهنبرنا ننت اننمقف ننششندهقیۀن
ا نناسااتنکهنبشنافزا خنموااشحتنآبخیزنبشسدسااتنمقیارن
روانشبنبیشاااترند اهینشاااینونبقشبرا ننتکمیلندقیقندرن
شیبهشنکمترن شبلنپیخنبیق ند اهینب د ننبهنعبشرتند گرن
بشنافزا خنموااشحتنح زۀنزهکشاا نازنمیزاننشاایبنرأسن
دقیقنکشستهنم ش د ن
نتش جنا ننمطشلعهننششنندادنآستشنۀنت پ گراف ندرناراض ن
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مرتع نحت نبشنپ شخنکمتر،نن وبتنبهنارا ض نک ششورزین
دشکنداراینمقشومتنبیشترناست ندرنوا عنبرناسشسنضر بن
αنهرنچقیرنمقیارنآننبیشااترنبششااینمبیننبیشااترنب دنن
شاارا طنآسااتشنهنم بششاای ندرنا ننپژوهخنمقیارنضاار بن
آساااتشنهنبهنترتیبنبراینمرتعنونکشاااشورزینبرابرنبشن10/6ون
۵/7نبهندساااتنآمی نهمچقیننبشنمحشسااابۀنمقیارنآساااتشنۀن

ب ده انی نب قشبرا ننتق هشنتغییرنک چک ندرنکشربرینونت بی لن
آننازنمرتعنبهند مزارن( شکلنرا جندرنا ران)نم ت انین سببن
افزا خندطرنح وش سیتنگ وتر ندقیقهشن ش د نعالدهنبرن
ا نننق شۀنح وش سیتنارا ض نبهنفر سش خندقی نن ششنن
م دهینکهندرندرجۀناو نبشناساااتفشدهنازنرابطۀنشااایبنون
مواشحتنم ت اننحواشسایتناراضا نبهندقی نشایننران

مت سااطنبراینهرنکشربرینمقیارنآسااتشنۀناراضاا نمرتع نون
ک ششورزینبهنترتیبنبرابرنن1۲/91ون 7/۳نبهند ستنآمی نا نن
نتش جنکشمالًنهمو نبشننتش جنمششبهنم بششین[،۲ن ]18ن
هرچقینکهندرنبشزد یهشینصاااحرا نوج دندقیقهش ن
درنمقشطقنتنهنمشه رنبیشنگرنن عندشکنمقطقهنب دهنکهندرن
ا ننتنههشینس هنشق نبهنضخشمتنز شدنوج دنداردنونمیزانن
چ وبقیگ نآننازنس ۀن سطح نکمترنا ست نن ششنندهقیۀن

شااقشسااش نکردنوندرنوهلۀ ندومنفرسااش خندقی ن شدرنبهن
اتفشقنافتشدننونگواااتر ندرنتمشمنمحیودۀنح زهن(پش ینن
د ستنونبشسد ستندامقههش)نم بش شی نبهنبیشنند گرندقیقن
ونپی یۀنآسااتشنهایناسااتنکهندرنصاا رتنمحیشنشااینن
شااارا طنآساااتشنهنم ت انیندرنهرننقطهاینرخندهی نازنا نن
براینمی ر تنونکقتر نارا ض ن شقش سش ننقشطنح وشسنون
م مشن عتنازنتخر بنپ شاااخنزمینندرنا ننمم قشطقنازن

ا نناسااتنکهندرناراض ا ند مزارهشینرهشنشاایه،نفرسااش خن
پذ ریندونبرابرناراض نکششورزینونمراتعنم بششی ن
نتشجنحشصااالنازنکشربردنمی هشینآساااتشنهاینمبتق نبرن
کشربرینارا ض ن( شکلهشین14تشن)16ننیزنمبینناثرنت شی ین
تغییرنکشربرینازناراضااا نطبیع ن(مرتع)نبهنکشاااشورزینبرن
رخ دادنبی شترنفر سش خندقی نا ست نبهنط ریکهنبشنتغییرن
کشربرینح وش سیتنارا ض نحیودن%1۳نبی شترند اهین شی ن

اول تهشینا صل نپی شگیرینونمقشبلهنبشنآننا ست ندرنا نن
زمیقهناول تنبشناراض نبشنشیبنکمترنازنن۵ندرصینم بششی ن
همچقینننظرنبهنا قکهنفر سش خندقی نط ن سشزوکشرن
پیچ ییهنونفرا قیهشینمتعیدینرخنم دهینتشنکق ننمی ن
فراگیرینبراینپیخبیق نونگوتر نآننارائهننشیهناست نبشن
ا ننوج دنبهرهگیرینازننظر ۀ نآسااا تش نهاینوننقخنع ملن
محیط نبرنآننم ت ا نین بهنعق اننراه کشرن کشربردینبراین

مطشالعشتن بل ن[،۲0ن۲1نو ]۲۲ننیزنتأ یینکققیۀنا ننمطلبن

می سشزینفرسش خندقی نبهشمشرنآ ی
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