
آبخیزو مدیریت مجله مهندسی   

1389، 3، شماره 2جلد   143

ارتباط کاربري اراضی با فرسایش خاك در زیرحوزه مندریجان 
  در حوزه آبخیز سد زاینده رود

  
  یار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرسدانش، 1رضا صادقیسیدحمید

  دانش آموخته دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، غالمرضا شجاعی
  بیعی، دانشگاه تربیت مدرساستادیار دانشکده منابع ط، حمیدرضا مرادي

  
  07/05/1389:                              پذیرش مقاله05/12/1388: دریافت مقاله

  
  چکیده

کـه در   بوده خاك و کاربري اراضی ، زمینپستی و بلندي در یک منطقه تابع شرایط اقلیمی، فرسایش خاك و شدتنوع  
 بـراي در این تحقیق .  استعوامل زیادتر نسبت به دیگر انسان بر آن به دلیل نقش موثر     کاربري اراضی   اهمیت  این میان   

رود بـا مـساحت    فرسایش خاك، حوزه آبخیز مندریجان واقع در سراب حوزه سد زاینـده        اکاربري اراضی ب  ارتباط  بررسی  
شـده بـا   هاي کاربري اراضی و سیماي فرسـایش خـاك تهیـه    منظور انجام تحقیق از نقشه به. دش هکتار انتخاب    23000

 مربـوط بـه سـال    ETMچنـین   و هـم 1998 و 1990هـاي  سالTM، 1979 سال MSSاي استفاده از تصاویر ماهواره   
 بـا وسـعت اشـکال فرسـایش و همچنـین      هاي اراضـی  وسعت هر یک از کاربريارتباطسپس .  استفاده شده است  2002

نتایج به دسـت آمـده از   . اسکوئر ارزیابی شدون کايها به ترتیب با استفاده از روابط رگرسیونی و آزمحضور هر یک از آن    
 فرسایش سطحی متوسط به شکل توان سوم بـا  ها با انواع فرسایش، خصوصاً  دار اکثر کاربري  گر ارتباط معنی  تحقیق بیان 

گـر عـدم   اسـکوئر نیـز بیـان   آزمـون کـاي  نتایج . است% 65/39 و حداکثر خطاي تخمین    درصد 81حداقل ضریب تبیین    
هـا بـا وسـعت اشـکال      دار عمـده کـاربري  دار نوع کاربري اراضی با حضور اشکال فرسـایش و ارتبـاط معنـی   معنیارتباط  

هـاي مـدیریتی    بوده که ضرورت توجه به کاربري صـحیح اراضـی و اعمـال شـیوه        یک درصد فرسایش در سطح احتمال     
  .نمایدمناسب در منطقه را ایجاب می

  
  ، سیماي فرسایش، شدت فرسایش، شرایط اقلیمی تغییر کاربري اراضیاي،  تصویر ماهواره:هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

، Singh و Tripathi(نماید  میطور جدي آب وخاك را تهدید فرسایش خاك یک مشکل جهانی است که به
، Singh و Tripathi( سال زمان الزم است 300متر خاك بیش از جایی که براي تشکیل یک سانتیاز آن). 2001
فرسایش همواره در . هاي جبران ناپذیر امري حیاتی است، لذا جلوگیري از فرسایش خاك به منظور حفظ ثروت)2001

هاي آبخیز را جابجا ها تن مواد جامد از سطح حوزهکند و هر ساله میلیون جهت تغییر وضعیت خاك و آب عمل می
از جمله اثرات منفی فرسایش، نابودي منابع آب و . شودنماید که باعث تبدیل اراضی حاصلخیز به اراضی بایر میمی

-پیامدهاي این امر با رشد سریع جمعیت و کمبود مواد غذایی بیش. استخاك است که عوامل اصلی تامین غذاي بشر 
  ). 2002 و همکاران، Toy و Quine ،1999  و Brown( شودمیاحساس تر 

 است 2یکی از این عوامل استفاده از اراضی . آبخیز موثرندعوامل زیادي در نوع و میزان فرسایش خاك در یک حوزه
شده نقش آوري در طبیعت انجامهاي فناي که در نتیجه پیشرفتهاي اخیر با تغییرات گستردهویژه در دههکه به

 تغییرات شدیددر معرض ایران نیز ). 1996 و همکاران، Garcia-Ruiz(زیادي در افزایش مقدار فرسایش داشته است 
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هاي کشاورزي، تجاري و  ها به کاربريکاهش وسعت اراضی جنگلی و مرتعی و تبدیل آن. قرار گرفته استکاربري اراضی 
لذا ). 1380کاشکی،( مسکونی و به تبع آن تشدید سیالب و افزایش میزان تولید رسوب ساالنه داللت بر این امر دارد

هر یک از ارزیابی تاثیرپذیري هاي مختلف و ه در کاربريارتباط بین تغییرات ایجاد شدمیزان بررسی شناخت و 
الزم در راستاي هاي زمینه ،ضروري بودههاي آبخیز در حوزهها پیآمدهاي آن در راستاي مدیریت صحیح و بهینه آن

   .نماید میفراهم را مدیریت جامع و همه جانبه آبخیز 
 نوع و شدت فرسایش خاك در سرتاسر جهان صورت گرفته  اراضی وکاربريتحقیقات گسترده و زیادي در ارتباط با      

یـک  ها در تانزانیـا گـزارش دادنـد کـه حـدود      در تحقیقات خود برروي زمین لغزش) Rapp)1972  و Temple. است
 5/47هـاي زراعـی و    در زمـین  درصـد 47هاي مرتعـی،   در زمینپنج درصدهاي جنگلی، ها در زمین زمین لغزش  درصد
تبدیل کاربري جنگل به مرتع را باعـث کـاهش     ) Selbi)1980  و   Rogers .ي آیش اتفاق افتاده است    ها در زمین  درصد

 را علـت و گـسترش فرسـایش   ) Fusagri)1988  . داننـد اي در نیوزلند مـی مقاومت برشی خاك و ایجاد فرسایش توده
    ..دتشخیص دا Unare در حوزه آبخیز مراتع دائمی به کشاورزي مکانیزه یرناشی از تغی

کـه تخریـب جنگـل و تغییـرات      کشور کنیا به این نتیجه رسیدند در) 1993(و همکاران   Ongwenyiدر تحقیقیدر تحقیقی
میزان فرسایش خـاك در  ) 1996( همکاران    و Rajendra.  ایجاد فرسایش خاك است    در کاربري اراضی مهمترین عامل   

 و رابطـه جهـانی   2دور و سـنجش از  1ت جغرافیـایی هاي مختلف بخشی از تایلند را با اسـتفاده از سـامانه اطالعـا   کاربري
با مطالعه نقش پوشـش گیـاهی   ) Sadeghi )1997 .برآورد نمودند تن در هکتار در سال 279 تا صفرفرسایش خاك از    

هاي اراضی در حـوزه  داري را بین اشکال فرسایش خاك و کاربريبر روي حفاظت خاك در مقابل فرسایش ارتباط معنی       
اراضـی بـر میـزان فرسـایش      با ارزیابی اثـرات کـاربري     ) Dhman )1998و   Merzouk .مشاهده نمود آبخیز کسیلیان   

تغییـر  ، 1996و  1990هـاي  سـال ايتـصاویر مـاهواره   و 1976  سالهاي هوایی  استفاده از عکس    با خاك و تولید رسوب   
در منـاطق کوهـستانی   ان فرسـایش   باعـث افـزایش میـز     را بوته زارهـا   ها و برداري از جنگل  کاربري اراضی در طول بهره    

تغییرات کاربري اراضی و وسعت اشـکال   با تهیه نقشه فرسایش، بین )1998( همکاران و   Daniels.مراکش اعالم نمود
   .نمود  مشاهده یک درصدداري در سطحفرسایش رابطه معنی

داري بـین تغییـرات    طه معنیبه راب) Kokh-Shrestha  )2001 بندي فرسایش و کاربري اراضیبا تهیه نقشه پهنه
در بلژیـک  ) 2002( همکاران و van Rompeay .هاي موجود در نپال دست یافتاشکال فرسایش با هر یک از کاربري

داري بر افزایش میزان فرسایش تاثیر معنی کشاورزي ی کاربري اراضی از جنگل به اراضی     یاظهار داشتند که تغییرات جز    
هزینه فرسایش خاك در فیجی را برخالف سودآوري تبدیل کاربري جنگـل بـه   ) 2004( همکاران و  Stolte.خاك دارد

هـاي چـاي و   یافته، بـاغ نقش اراضی جنگلی تخریب) 1373( در ایران نیز حسینی   . کاربري کشاورزي باال گزارش نمودند    
  . اي منطقه جواهرده رامسر موثر ارزیابی نمودهاي تودهمرکبات را در وقوع حرکت

هـاي جنگـل، مرتـع و کـشاورزي در حـوزه      بین وسعت  اشکال مختلف فرسایش و کاربري) 1376(شورکائی  قنبري  
تـرین پـراکنش را مربـوط بـه فرسـایش         بـیش  ،به دسـت آورده   % 99داري در سطح اعتماد     آبخیز کسیلیان ارتباط معنی   

ها  داري را بین توسعه خندق معنینیز رابطه) 1383(صادقی و همکاران    . هاي مذکور ذکر نموده است    سطحی در کاربري  
هـا  دهد که عمده آندقت در سوابق ارائه شده نشان می. اند رود گزارش نموده   با تغییرات کاربري اراضی در منطقه زاینده      

تر به نقش تغییر کاربري اراضی بر گـسترش  اند و کمبر ارتباط متفاوت بین کاربري اراضی و فرسایش خاك تاکید داشته       
لذا تحقیق حاضر درصدد مطالعه و بررسی ارتباط بین تغییرات کاربري اراضی و اشـکال      . اندسایش خاك پرداخته  انواع فر 

  .ي آبخیز زاینده رود در استان اصفهان بوده استها  آب در یکی از زیر حوزهوسیلهبهفرسایش خاك 
  
  
  

                                         
1 Geographic Information System (GIS) 
2 Remote Sensing ( RS) 
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  ها مواد و روش
حوزه آبخیز مندریجان  :منطقه مورد مطالعه

متوسط بارش و  هکتار 23000با مساحت 
-متر در باالدست سد زاینده میلی420سالیانه 

 استان اصفهان واقع چادگانرود در شهرستان 
طول در حد واسط ه ضاین حو. شده است

عرض  و 40o50´تا 27o50´شرقی
 .قرار گرفته است 56o 32´ تا45o32´شمالی

ارتفاع حداکثر، متوسط و حداقل ). 1شکل(
 متر و 2100 و 2430 ، 3642ترتیب ه بهضحو

 و از نظر  درصد3/13شیب متوسط آن 
-زون سنندجه ضحوتقسیمات تکتونیکی جز 

گیاهی منطقه  مطالعات پوشش. استسیرجان 
 و اراضی تحت کشت آبی، دیم اراضی زراعی مشتمل بر،  تیپ گیاهی10حاکی از آن است که اراضی مرتعی شامل 

. نده را به خود اختصاص داده اضحو  ازدرصد5/0 و7/49، 3/31 سطحی معادلترتیب  به باغ واراضی شخم خورده قبلی
 . پوشیده شده استسنگیهاي زدگییی و بیرونطق روستاامن وسیلهبهه نیز ضاز حو  درصد8/17 و 8/0در حدود 
تیب تر  بهايآبراههو  ، آبکندي شیاري،فرسایش سطحی، در حال حاضر مطالعات صورت گرفتهآخرین طبق همچنین 

  ).1376،  اصفهان استانمدیریت آبخیزداري(اند در برگرفتهمنطقه را از سطح  11 و4، 13، 20 حدود
  

  روش تحقیق
 ،)1376، مـدیریت آبخیـزداري اسـتان اصـفهان     (اطالعات محدوده مورد مطالعـه    به منظور انجام تحقیق حاضر ابتدا       

 سازمان جغرافیایی نیروهـاي مـسلح،   1:50000وگرافی ي توپها  نقشه،)Liaghati،2000 (ي رقومی شده موجودها  نقشه
  بـه  ETM2002 و MSS1979 ،TM1990 ،TM1998 لندسـت،  اي تصاویر ماهواره  و1:40000ي هوایی   ها  عکس

  .شد جمع آوري 1381 و 1377، 1369، 1358هاي ترتیب مربوط به سال
هـاي صـحرائی نقـشه     با تکمیـل برداشـت  براي تهیه نقشه کاربري اراضی از روش چشمی همراه با پردازش رقومی و    

در ایـن راسـتا نقـشه    ). 1382رضـایی،   (بندي نظارت شده استفاده شد      کاربري اراضی به صورت تلفیقی و با روش طبقه        
هاي دیگر مطابق با آن تهیه  و نقشه  شد 1 با مراجعه به منطقه موردنظر زمین مرجع       1381کاربري اراضی مربوط به سال      

هـاي ترکیبـی   نوارقشه کاربري اراضی، در ابتدا محدوده حوزه آبخیز مورد مطالعه با انتخاب و سـاخت      براي تهیه ن  . شدند
، تـن رنـگ   سپس در محدوده مورد مطالعه بر اسـاس عوامـل  . دش تعیین TM تصویر لندست  4 و3،2قرمز، سبز و آبی 

بـا انجـام   . یر و تقـسیم بنـدي شـد   هاي همگن از بعد کاربري به صورت چشمی، تفس       بافت، فیزیوگرافی و شکل محدوده    
نـدي  ب هسـازي اطالعـات و رد  ، آمـاده 2هاي تصویري با استفاده از شاخص پوشش گیاهی نرمال شده         پردازش رقومی داده  

 و مقایسه آن با تـصاویر در   NDVIبندي    پس از طبقه  .  صورت گرفت  ILWIS رده در نرم افزار      ششها در   اي آن شبکه
هـا تعیـین     کـاربري ،ي تعیین شده را بـا تـصاویر مطابقـت داده   ها ، ردهGeolinkه از دستور با استفاد 4 و   3،  2 هاينوار

 نقطـه در هکتـار   DN3 ، 40 ایجاد شده با مقدار طبقاتسپس با برداشت و کنترل نقاط شاهد بر اساس تغییرات         . شدند
سپس موقعیت هر یـک  . فته شدهاي خاص نقطه و دقت کار  روي زمین در نظر گر  با توجه به شرایط طبیعی، پیچیدگی     

                                         
1 Georeference 
2 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 
3 Digital Number 
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هـا بـر اسـاس    بنـدي آن  کنتـرل و وضـعیت و شـرایط کـاربري و رده     1یاب جهـانی  از نقاط با استفاده از دستگاه موقعیت      
با تصویر مقایسه شد و نقشه کاربري اراضی    ) 1376،  مدیریت آبخیزداري استان اصفهان   (مطالعات پوشش گیاهی منطقه     

ها اي مساحت کاربريیت پس از تهیه نقشه کاربري اراضی در هر یک از تصاویر ماهواره        در نها ) 1382رضایی،   (شدتهیه  
  .محاسبه شد

هـاي  ها و تصاویر رنگی کاذب گوناگون و با اسـتفاده از تنظـیم  نواربراي تهیه نقشه فرسایش خاك از ترکیب مختلف      
خیص اشکال مختلـف فرسـایش موجـود و       در مرحله بعد پس از تش     . مختلف در تن وکنتراست مورد استفاده قرار گرفت       

. افزار مزبـور شـد   موجود در پنجره نرمAOIها با استفاده از ابزار      قابل تفکیک در مقیاس انتخابی، اقدام به جداسازي آن        
ها به این صورت بوده است که ابتدا با توجه به تعریف هر یک از اشکال فرسـایش و شـناخت    نحوه جداکردن چند ضلعی   

در .  به صورت اجمـالی تفکیـک شـد   ها هر یک از اشکال در روي زمین و بر مبناي تفسیر چشمی، محدوده   کارشناسی از   
با توجـه بـه   . ، شیاري، آبکندي نشان داده شد   )شدید، متوسط و خفیف   (ي سطحی   ها  این نقشه پراکنش اشکال فرسایش    

اي مـورد   تفکیک تـصاویر مـاهواره  ي سطحی و شیاري با توجه به مقیاس نقشه و نیز قدرت    ها  این که تشخیص فرسایش   
، لذا بـراي تهیـه نقـشه    )Sadeghi ،2005 و 1381؛ صادقی 1373صادقی، (کاري بسیار دشوار بود    , استفاده در تحقیق  

 در صورت عدم تطـابق بـا   ،شده با شرایط طبیعی تطبیق داده شده  هاي تفکیک  در صحرا چند ضلعی    GPSبا استفاده از    
، نقـشه نهـائی سـیماي فرسـایش حـوزه      )1382، رضایی(در نهایت پس از اعمال تصحیحات د و ش اصالح   ،شرایط واقعی 
) Sadeghi ،2005 (2بندي شدت فرسایش سطحی بر اساس روش دفتر مـدیریت اراضـی آمریکـا             طبقه. دشآبخیز تهیه   

ل چنـین بـراي اعمـا   هـم ). Temple and Rapp،1972 و 1381 و 1373 ، صـادقی،  1382رضـایی،  (صورت پذیرفت 
 اسـتفاده  1365 مربوط بـه سـال   1:40000یی هاي هواتر در تهیه نقشه اشکال فرسایش حوزه آبخیز از عکس      دقت بیش 

اي در ادامه پس از تهیه نقشه سیماي فرسایش هر یـک از تـصاویر مـاهواره   . گرفت گردید و در منطقه مورد بازبینی قرار    
  .مساحت اشکال مختلف فرسایش محاسبه شد

هاي هاي اراضی با مساحت هر یک از اشکال فرسایش در دورهارتباط بین وسعت هریک از کاربريدر مرحله بعد 
منطبق با سال هر یک از تصاویر از طریق ایجاد روابط رگرسیونی و برازش اشکال مختلف رگرسیون دومتغیره در 

به منظور ارزیابی کارآیی . داري  انجام پذیرفتراستاي دستیابی به حداکثر ضریب تبیین و همچنین سطح معنی
 نهایتاً. دش استفاده  درصد40تر از سازي و حد قابل قبول کمآمده از خطاي نسبی در مدلمعادالت رگرسیونی به دست

- هاي مورد مطالعه با استفاده از آزمون کايارتباط حضور و وسعت هریک از اشکال فرسایش با کاربري اراضی در دوره
   .اسکوئر بررسی شد

  
  و بحثیج نتا

ها و همچنین وسعت انواع فرسایش در چهار دوره مطالعاتی بر اساس روش کار ارائه مساحت انواع مختلف کاربري
معادالت .  خالصه شده است1هاي آماري در جدول آمده پس از انجام تجزیه و تحلیلشده استخراج و نتایج به دست

  . آورده شده اند2 مختلف در جدول هايها و فرسایشبدست آمده بین وسعت انواع کاربري
-هاي مورد مطالعه با استفاده از آزمون کايبررسی ارتباط حضور هریک از اشکال فرسایش با کاربري اراضی در دوره

دار هاي دوم و چهارم مبین معنیترتیب مربوط به دوره به927/0 و 744/0اسکوئر با حداقل و حداکثر سطح احتمال 
هاي مورد مطالعه با که ارتباط وسعت هریک از اشکال فرسایش با کاربري اراضی در دوره آنحال. استها بوده، نبودن آن

  . دار بوده است معنیها کامالًخطاي نزدیک به صفر در تمامی دوره
دست آمده بین تغییرات کاربري اراضی و اشکال  و سطوح اعتماد مربوط به هر یک از روابط به2با توجه به جدول 

کننده وسعت انواع مختلف ترین عوامل تعیین توان استنباط نمود که عامل کاربري اراضی یکی از مهم سایش، میفر
  .استفرسایش در منطقه مورد مطالعه 

                                         
1 Global Position System (GPS) 
2 US Bureau of Land Management (USBLM) 
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 هاي مختلف حوزه آبخیز مندریجان وسعت کاربري اراضی و اشکال فرسایش در دوره-1 جدول
  )ha(اشکال فرسایش  )ha(کاربري اراضی

  کشاورزي  سال  دوره
  آبی

  کشاورزي
  دیم

مرتع 
  متوسط

مرتع 
  ضعیف

  خاك
  لخت

  رخنمون
  سنگی

  سطحی
  خفیف

  سطحی
  متوسط

  سطحی
  شدید

  آبکندي  شیاري
  رخنمون
  سنگی

  1115  699  900  2375  13572  4337  1115  4041  11469  4980  0  1394  1979  اول

  دوم
1990-
1979  1795  2174  2516  12859  2475  1115  6375  3600  8110  3150  647  1115  

  سوم
1998-
1990  

1292  2305  5435  10376  2475  1115  1025  6662  9947  800  3449  1115  

  چهارم
2002-
1998  

1493  1728  5624  11862  1175  1115  625  9346  8562  600  2750  1115  

 
   روابط بین کاربري اراضی و اشکال فرسایش آبی-2جدول

خطاي   مدل نهایی  اشکال فرسایش  رابطه  کاربري
  (%)تخمین

 ضریب
  تبیین

سطح معنی 
  داري

S1  سطحی خفیف  1
3= 4/15 ×1010+ 55/68  ( If

3 )  45/36  81/0  **004/  

= Logs2  سطحی متوسط  2 5/5- - 4/14 ×109( /1  If
3) 2+20758( /1 ab3) 3 

  
52/31  97/0  **002/0  

  ----  ----  ----  .رابطه معنی دار برقرار نشد  سطحی شدید  -
= R  يشیار  3 76/1068- + 9/6 (If) 45/21  86/0  **004/0  

 
 
  

کشاورزي 
  آبی
  
  

G = 04/5  خندقی  4 + 000/1 (If) 15/21  99/0  **000/0  
  ----  ----  ----  فاقد رابطه معنی دار  سطحی خفیف  -
= S3  سطحی متوسط  5 5/2 ×1012- 8/4 ×1010(Df) 5/0  21/34  96/0  *010/0  

=  s3/1  سطحی شدید  6 000421/0 - 02/4 (Df) 65/39  99/0  **001/0  
  ----  ----  ---- فاقد رابطه معنی دار  شیاري  -

  
  

کشاورزي 
  دیم
  
  ----  ----  ---- فاقد رابطه معنی دار  خندقی  -  

  
7  

S1  سطحی خفیف
3 = 8/2 ×1011- 6/1 (Rm) 56/34  99/0  **004/0  

  
8  

= s2/1  سطحی متوسط 3/3- + 77/0 (Rm) 49/21  83/0  *040/0  
  ----  ----  ----  طه معنی دارفاقد راب  سطحی شدید  -
R = 52/5206  شیاري  9 - 82/0 (Rm) 19/16  99/0  **004/0  

  
  

مرتع 
  متوسط

  
  
  

  ----  -----  ----  فاقد رابطه معنی دار  خندقی  -
1010  
  

S1  سطحی خفیف
3 = 1/2 ×1010+ 3/3 (Rz)2- 4/5 ×103(Rz)3 24/27  83/0  *040/0  

1111  
  

s2 = 008/0/1  سطحی متوسط + 1/6 ×109(1/ Rz
 2)2- 2/147 (1/ Rz

 2)3 69/19  99/0  **000/0  

  
-  

  ----  ----  ----  فاقد رابطه معنی دار  سطحی شدید

R2= 8/3  شیاري  12 ×1011+ 58/0 (Rz)2- 04/9631 (Rz)3 46/36  98/0  *010/0  

  
  

  مرتع ضعیف
  
  
  

  ----  ----  ---- فاقد رابطه معنی دار  خندقی  -

--  
  

  ----  ----  ---- فاقد رابطه معنی دار  سطحی خفیف
  

13  
S2  سطحی متوسط

3 = 3/8 ×1012+ 12/6 (Bs
 3)2- 6/3 (Bs

3)3 25/35  99/0  *040/0  

  
14  

= s3/1  سطحی شدید 9/5 + 2/5 (Bs
 3) 12/38  93/0  *030/0  

  
-  

  ----  ----  ---- فاقد رابطه معنی دار  شیاري

 
 
 
  

  خاك لخت
  
  
  

  ----  ----  ---- فاقد رابطه معنی دار  خندقی  -
 If،کشاورزي آبی Df ،کشاورزي دیم Rm،مرتع با پوشش متوسط  Rz ،مرتع با پوشش ضعیف Bs1 لخت،  خاك با پوششS2 خفیف،   سطحیS ،3 سطحی متوسطS سطحی 

   خندقیG  شیاري،Rشدید، 
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هـاي بـه   نتایج  حاصله هر چند مربوط به رابطه بین گستره انواع فرسایش آبی با کاربري اراضی است، امـا بـا یافتـه                   
 همکـاران  و  Selbi)1980( ،Fusagri )1988( ،Sadeghi )1997(، Daniels   و Rogersدست آمده از تحقیقـات  

)1998( ،Merzouk  وDhman )1998(، Kokh-Shrestha )2001( ،van Rompeay همکـــاران و )2002(، 
در خصوص ارتباط کاربري اراضی با نوع و مقـدار  ) 1383(و صادقی و همکاران ) 1376(شورکائی، قنبري )1373(حسینی

عالوه براین ارتباط توان سوم بین خاك لخـت  ). 5 و 6، 1، 27، 14، 16، 12،  21،  13،  20(خوانی دارد سایش خاك هم  فر
، کاربري کشاورزي دیم در رابطـه  14تر در رابطه    با فرسایش سطحی متوسط با ضریب تبیین باالتر و خطاي تخمین کم           

وسـیله ایـن   اللت بر کنترل فرسایش سطحی متوسط به د11 و شکل معکوس کاربري مرتع با پوشش ضعیف در رابطه     5
تر بر روي تغییـر وسـعت ایـن    ي مورد مطالعه بیشها  تغییرات کاربري اراضی در طول دوره    ،ي اراضی بوده  ها  نوع کاربري 

نوع فرسایش تاثیرگذار بوده است در حالی که در کاربري کشاورزي آبی ارتبـاط خطـی ایـن نـوع کـاربري بـا فرسـایش         
توان به دلیل عملیات کـشاورزي و نـوع مـدیریت      را می4تر در رابطه ا ضریب تبیین باالتر و خطاي تخمین کم     خندقی ب 

غلط به کار گرفته شده در این نوع کاربري و شخم و شیاري که در اثر تبدیل مراتع به کاربري کشاورزي صورت گرفتـه                
در مورد کـاربري مرتـع بـا پوشـش متوسـط، شـکل       . ستا) 1383(هاي صادقی و همکاران    دانست که در تطبیق با یافته     

 نـشان داده شـده   11تر در رابطـه  ارتباط به صورت خطی با فرسایش شیاري با ضریب تبیین باالتر و خطاي تخمین کم           
همـان طـور کـه مالحظـه     . درحالی که این نوع فرسایش در کاربري مرتع ضعیف به شکل رابطـه درجـه دو اسـت      . است
توان در سـاز   میعلت این امر را . ستن گستره انواع فرسایش آبی با کاربري اراضی، یکسان و مشابه نی      شود، ارتباط بی   می

و کار ایجاد فرسایش خاك و نقش متفاوت انواع مختلف کاربري اراضی در ایجاد و توسعه اشکال متفاوت فرسـایش آبـی           
با توجه به نتایج بدست آمـده از آزمـون   . دارد مطابقت کامل  )2002( و همکاران Toyآن جستجو نمود که با اظهارات 

دار  معنـی پـنج درصـد   وحتی یکمختلف حضور اشکال فرسایش در سطح هاي  هشود که در دور  اسکوئر استنباط می  کاي
در عدم تطابق زمانی اعمال تغییرات کـاربري اراضـی و تغییـرات اسـتخراج شـده از         توان احتماالً  ، دلیل این را می    نیست

تاثیرپذیري مقطعی فرسایش خاك از عوامل . اي در رابطه با انواع مختلف فرسایش خاك ذکر نمود         ر ماهواره طریق تصاوی 
  Riebeهـاي  آمده محسوب نمود که با یافتهعنوان یکی دیگر از دالیل نتیجه به دست       توان به چنین می موثر بر آن را هم    

ست آمده از مقایسه دوگانه انجام شده با استفاده از آزمون کـاي  دبا توجه به نتایج به . مطابقت دارد )2001(و همکاران 
هاي اراضی با وسـعت انـواع مختلـف فرسـایش     توان نتیجه گرفت که اختالف بین نقش هر یک از کاربري      اسکوئر نیز می  

هاي در دورهدار بوده که این شرایط کاربري کشاورزي آبی با کشاورزي دیم، معنی هاي مختلف، به استثنايآبی در دوره
 این امر نیز خود  دلیلی بر نزدیک شـدن وسـعت انـواع    ،ي سوم و چهارم بوده استها تر از دورهاول و دوم به مراتب بیش  

سـانی نقـش انـواع    هاي مبنی بـر عـدم یـک    یافته. فرسایش خاك به توان حداکثر فرسایش در منطقه مورد مطالعه باشد  
ــا  ــایش خـ ــا توســـعه انـــواع فرسـ ــاربري اراضـــی بـ ــد  کـ ــایر محققـــین ماننـ ــایج سـ ــا نتـ : Fusagri ،1988(ك بـ

Sadeghi،1997:Daniels   ــاران، و ــسینی، : Dhman ،1998و  Merzouk: 1998 همکـ ــادقی و 1373حـ  و صـ
  . مطابقت دارد) 1383همکاران،

 بـه لـزوم    اراضی نیازبا توجه به نتایج بیان شده به شرح فوق می توان به این نتیجه رسید که مهار تغییر در کاربري              
به همین دلیل ضرورت دارد تصمیمات    .سازي مدیریت منابع خاك در منطقه مورد مطالعه را به دنبال داشته است            بهینه

اراضی به منظور کاهش فرسایش خاك در آبخیز زاینده رود اتخاذ و  مدیریتی مقتضی براي اصالح روند تغییر در کاربري         
  . به مرحله اجرا گذاشته شود
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Abstract 

The intensity and type of soil erosion are functions of climatic, topographic, soil and 

land use characteristics. The role of land use is more than others due to the human 

impacts. In order to study the relationship between land use change and soil erosion, the 

Manderijan watershed located upstream of Zayandehrud dam basin, comprises 23000 

ha, was selected. The satellite images of MSS1979, TM1990, TM1998 and ETM2002 

were used to map land use as well as soil erosion features during the study periods. The 

relationship between the existence as well as areas of each particular soil erosion feature 

and land use was also investigated using regression and Chi-square analyses. The results 

of the study verified a significant relationship between areas of land uses and soil 

erosion features. The moderate sheet erosion was further related to the land use changes 

in particular in the form of cubic regression equation having the determination 

coefficient of less than 81% and relative error of below 39.65%. The Chi-square 

analysis was also certified the insignificant relationship between existence of each 

particular soil erosion feature and land use whereas the relationship between land use 

and soil erosion areas could be significantly approved. The results of the study therefore 

can be utilized for proper management of the area through devoting necessary attention 

into the land uses. 
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