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چکيده
درحوضههاي زهکشي که بدون توجه به توان اکولوژيکي به شدت مورد استفاده قرارگرفته و در آنها بدون عنايت به توان
شيبهاي طبيعي و نوع خاک به تغييرات کاربري اقدام شده است ،آشفتگيهاي شديدي در سطح دامنهها رخداده
است .يکي از تبعات مهم چنين تغييراتي ،افزايش ميزان رواناب هاي سطحي و به دنبال آن افزايش فرسايش خاک
ميباشد .در محدودهي اوجانچاي (از زيرحوضههاي مهم واقع در دامنههاي شرقي کوهستان سهند) عليرغم توجه به
نوع خاک و ويژگيهاي توپوگرافي و اقليم حاکم ،تغييرات ناشي از دست اندازي انسان به شيبها و تغييرات کاربري
زياد است .با توجه کندوکاريهاي ناشي از فرسايش شياري و بطور کلي آبکندي به نظر ميرسد که تغييرات رواناب به
واسطهي تغيير کاربري در محدودهي مورد نظر بسيار زياد ميباشد .محدودهي مورد مطالعه از محدودههاي مرتعي
کشور محسوب ميشود و اغلب به دليل اينکه در محدودههاي مرتعي کشت و آنهم کشت افراطي صورت ميگيرد،
خاک دامنهها توسط روانابها تحت فرسايش شديد قرارگرفتهاند .در اين تحقيق هدف بررسي نقش تغييرات
هيدروژئومورفولوژيکي ناشي تغييرات کاربري در حوضهي اوجانچاي است .در اين تحقيق از مدل  L-THIAبراي
تخمين رواناب ناشي از تغيير کاربري در حوضه استفاده شده است .براي بکارگيري مدل  L-THIAابتدا بارش ايستگاه-
ها تهيه و از تصاوير ماهوارهاي لندست (سنجنده  TMو  )ETMو نرمافزار تخصصي  L-THIAو  Arc Mapاستفاده
شد .با توجه به مدل ارائه شده ،اليه کاربري زمين و گروههاي هيدرولوژيکي خاک تهيه شد .نتايج بررسي ها نشان داد
که در سطوحي که تغيير کاربري صورت گرفته ،ارتفاع و حجم رواناب از سال  9111تا  0291به دو برابر افزايش يافته
است .در حوضهي مورد مطالعه ،افزايش وسعت زمينهاي تحت کشت و تغييرات کاربري زمين از مرتع به زمين
کشاورزي به تغييرات هيدروژمورفولوژيکي منجرشده است.
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در يک حوضهي زهکشي ،تغيير در کاربري زمين ،عملکرد فرايندهاي هيدرولوژي و ژئومورفولوژيکي را تحت
تاثير قرار ميدهد .در محدودههاي خشک که شيبها بينهايت نسبت به دستاندازيهاي غيراصولي انسان
حساس هستند ،فرايندهاي هيدروژئومورفولوژيکي نسبت به کوچکترين تغييرات در نوع کاربري (بدون توجه
به ويژگيهاي اکولوژيکي منطقه) عکسالعمل نشان ميدهند .در حوضههاي زهکشي نواحي خشک و نيمه-
خشک که اکوسيستم توان ترميم سريع خود را ندارد ،نهايت دقت درکاربري زمين بايد صورت گيرد .تأثيرات
هيدرولوژيک ناشي از تغييرات درکاربري اراضي در قالب تغيير در عمق رواناب ،ددبي حداقل ،دبي حداکثر،
رطوبت خاک و تبخير و تعرق آشکار ميشود .افزايش توليد رواناب در يک منطقه خاص ،عالوه بر افزايش
پتانسيل سيلخيزي تأثيرات ديگري را نيز به دنبال دارد که از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
کاهش ميزان نفوذپذيري زمين ،که به فرسايش شياري منجر ميشود و همچنين افزايش قدرت حمل رسوب
و خارج از دسترس شدن خاک هاي مناسب ،کاهش کيفيت آب و بسياري از موارد ديگر.
بررسي اثرات فعاليت هاي انساني و تغييرات در نوع کاربري بر ويژگيهاي هيدرولوژيکي در آثار محققاني
زيادي مانند هاک و هاروي وکيس و همکاران )0221( 9قابل پيگيري است .اين محققين از جمله محققاني
هستند که در سال  0221به بررسي فرآيندهايي که به تغييرات در رفتار و مورفولوژي رودخانهها و در نتيجه
به فرسايش کناري منجر ميشود پرداختند .در اين بررسيها آنها به اين نتيجه رسيدند که ،تغييرات در رفتار
رودخانهها نقش انسان و تغييرات کاربري زمين برجسته است .ويجي سکارا و همکاران )0290( 0در پژوهشي
آثار تغييرات کاربري بر روي فرايندهاي هيدرولوژيکي را در حوضهي رودخانه البو مورد بررسي قرار دادند.
مدل هيدرولوژيکي بهکار رفته در پژوهش اين محققين نشان داد که جريان آب به مقدار  2درصد در مناطق
باالدست افزايش يافته و يک کاهش  90 ،9و  0/9درصدي به ترتيب در تبخير و تعرق ،جريان پايه و
نفوذپذيري رخ داده است .اوزتورک و همکاران )0299( 9در پژوهشي تأثير تغييرات کاربري اراضي را در
هيدرولوژي حوضههاي آبخيز روستايي مدلسازي کردند .نتايج نشان داد که حجم رواناب توليدي بهشدت با
تغييرات زمين از نوع جنگل به کشاورزي در ارتباط است .بوکسوال وگوي مر ) 0222( 4تغييرات در مسير
جريان رودخانهها را در رابطه با مديريت محيطي مورد مطالعه قرار دادند و با مطالعات آزمايشگاهي اثرات

9- Hack and harvey, Kiss et al.,
0- Vichi et al.,
9- Ozturk et al.,
4- Boxall and Guymer
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تغييرات در پارامترهاي مختلف را بر رفتار رودخانه ها به اثبات رساندند .چاتچايي و همکاران ،)0299( 9در
پژوهشي به بررسي تأثير تغييرات اقليم و تغييرات کاربري اراضي در سيالبهاي حوضههاي بزرگ حارهاي
پرداختند .مدل شبيهسازي شده آنها و آناليزهاي حساسيت نشان داد که احتمال وقوع سيالبهاي حداکثر در
محل سد معادل  1999مترمکعب در ثانيه است که تنها اندکي از سيالبهاي در نظر گرفته شده (1222
مترمکعب در ثانيه) بيشتر است .سلمان ماهيني و همکاران ( )9919با استفاده از مدل  L-THIAآثار تغيير
کاربري را در توليد رواناب در منطقه چالوس و نوشهر بررسي کردند و به اين نتيجه رسيدند که در طي 94
سال  92/9ميليمتر به ارتفاع رواناب ساالنـه افزوده شـده است که معادل  2/21ميليون مـترمکعب رواناب
ميشود .ونگ و همکاران )0220( 0و کادن و همکاران )0221( 9يانگ و همکاران ،)0221( 4از ديگر محققان
خارجي قابل ذکري هستند که در محدوده موضوع کارهاي تحقيقي ارايه دادهاند .رضويزاده و همکاران
( )9910در پژوهشي تأثير تغييرات کاربري زمين را در وقوع سيالبها را مورد ارزيابي قرار دادند.بر اساس
نتايج شبيهسازي شده ،به علت تغييرات کاربري اراضي ،دبي اوج سيل در سال  9919نسبت به  9911کاهش
متوسط  91/92درصدي را نشان ميدهد و روند تغييرات کاربري اراضي منطقهي مورد مطالعه به لحاظ سيل
خيزي مثبت بوده است .آتشخوار و همکاران ( ،)9919موذني و همکاران ( ،)9914خليقي و همکاران
( ،)9914قهرودي ( ،)9910غفاري و همکاران ( ،)9911ياراحمدي و نيکجو ( ،)9919از ديگر محققيني
هستندکه در زمينه تغييرات هيدرولوژيکي ناشي ازتغييرات کاربري کارهاي پژوهشي ارزنده اي ارايه دادهاند.
در محدودهي حوضهي آبريز اوجانچاي (از زيرحوضههاي واقع در دامنههاي شرقي کوهستان سهند) با
توجه به نوع خاک (خاک سنگين) و ويژگيهاي توپوگرافي (کوهستاني بودن) و اقليم حاکم (نيمهخشک)،
تغييرات هيدروژئومورفولوژي ناشي از دستاندازي انسان به شيبها و تغييرات کاربري زمين زياد بوده است.
با توجه به کندوکاريهاي ناشي از فرسايش در دامنههاي محدوده اوجان چاي ،به نظر مي رسدکه تغييرات
در ميزان روانابها به واسطهي تغييرات کاربري در محدودهي مورد نظربسيار زياد ميباشد .محدودهي مورد
مطالعه از محدودههاي مرتعي کشور محسوب ميشود و متأسفانه کشت بطورغير اصولي در دامنه هايي که
براي کشت توان ندارند ،صورت ميگيرد .با عنايت به تغييرات اقليمي (افزايش دما و کاهش بارش طي 42
سال گذشته) و روند خشکي محيط و همچنين افت سطح آبهاي زيرزميني انتظار ميرود که در سالهاي
پيشرو آشفتگي دامنهها تشديد شده و ميزان روانابها افزايش يافته و بر تعداد سيالبهاي مخرب افزوده
9- Chatchai et al.,
0- Vang et al.,
9- Caden et al.,
4- Yang et al.,
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شود .اغلب به دليل اينکه در محدودههاي مرتعي محدوده مورد نظر کشت و آنهم کشت افراطي صورت مي-
گيرد ،خاک دامنهها توسط روانابها تحت فرسايش شديد قرار گرفتهاند .با توجه به اين که محدودهي مورد
مطالعه مهمترين مرکز دامپروري و محل کشت محصوالت کليدي بوده و در سالهاي اخير تحت آشفتگيهاي
زيادي قرار گرفته و ميزان وقوع سيالبها و ميزان فرسايش افزايش بافته است ،الزم است که توان زمين در
رابطه با نوع کاربريها و تغييرات فرسايش مورد مطالعه قرار گيرد .در اين تحقيق ،نقش تغييرات
هيدروژئومورفولوژيکي ناشي تغييرات کاربري زمين با تأکيـد بر نقش روانابها در فرسايش سطحي مورد
بررسي قرار گرفته است .به عبارت ديگر سعي بر اين بوده است که با توسل به مدل قابل اطمينان تأثير
تغييرات کاربري بر عملکرد فرايندهاي هيدروژئومورفولوژيکي در حوضه اوجان مورد بررسي قرار گيرد.
 -2مواد و روش
 -9-0موقعيت جغرافيايي و ويژگي هاي طبيعي حوضه اوجان چاي

حوضهي اوجانچاي از زيرحوضههاي مهم آجيچاي است که از غرب به زير حوضهي سعيدآباد ،از شرق به
زيرحوضههاي ديگري که از رودخانههاي دامنههاي شرقي سهند تغذيه ميشوند ،از شمال به کوهستان سهند
و از جنوب به بستانآباد محدود ميشود .اين حوضه در موقعيت جغرافيايي'  92 ◦ 44تا '  92 ◦ 04عرض
شمالي و'  41 ◦ 99تا'  41 ◦02طول شرقي قرار گرفته است (شکل.)9
حداکثر ارتفاع آن در بخش جنوب –جنوب غربي يعني بزداغ با ارتفاع  9042متر قرار گرفته و حداقل
ارتفاع آن در محل پيوست رودخانهي اوجان به آجيچاي ديده ميشود .آبخيز اوجانچاي به مساحت حدود
 9210کيلومتر مربع ،از محدودههاي مهم کشت انواع محصوالت ديمي و آبي کوهستان سهند بشمار ميآيد.
سنگهاي رسوبي و آذرين و خاکهايي باضخامت زياد بخشهاي مختلف آن را پوشش ميدهند .تشکيالت
ولکانوسديمانترها (ايگنبريتها) بخش وسيعي از حوضهي اوجانچاي را در برگرفته است .بخش مهمي از
حوضه توسط سنگهاي رسوبي تشکيل شده است.سنگهاي رسوبي ميوسن شامل سازند قرمز تحتاني و
واحدهاي متشکل از مارن ژيپسي و ماسه سنگ تشکيل شده است.رسوبات کواترنر به شکل تراسها و مخروط
افکنهها به طورعمده در قسمتهاي شمالي حوضه ديده ميشوند .جنس اين آبرفتها از نوع رودخانهاي همراه
با گل و الي ،رس و ماسه هاي تخريب شده از سنگهاي حوضه محسوب ميشوند.
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شکل ( :)1موقعيت منطقهي (محدوده) مورد مطالعه
Fig (1): The study area

-2-2روش تحقيق

براي شبيهسازي آثار تغيير کاربري يک منطقه يا حوضهي آبريز ،مدلهاي هيدرولوژيکي زيادي وجود دارد که
مدل  L-THIAيکي از آنهاست .اين مدل روشي براي ارزيابي آثار درازمدت هيدرولوژيک در يک حوضه است
که ميتوان توسط آن تغييرات نسبي را که به واسطه تغيير کاربري در رواناب رخ داده ،تعيين نمود .مدل فوق
ابزار مناسبي براي کمک به سنجش آثار بالقوه تغيير کاربري بر روانابهاي سطحي است (سلمان ماهيني،
9919؛ حسيننيا .)40 :9912 ،بخش اصلي اين مدل بر مبناي روش شمارهي منحني ( )CNسازمان حفاظت
خاک آمريکا ( )SCSاست (تانگ و همکاران .)49 :0220 ،يکي از مزاياي  L-THIAعدم نياز به کاليبراسيون
مدل با دادههاي واقعي منطقه است .کاليبراسيون مدل بهصورت خودکار با استفاده از ترکيبهاي مختلف CN
پيشفرض موجود در  L-THIA GISصورت مـيپذيرد (پرري و نواز .)92 :0221 ،در اين مـقاله براي به
کارگيري مدل  ،L-THIAبارش ايستگاه ها تهيه گرديده و تصاوير ماهوارهاي لندست (سنجنده  TMو  )ETMو
نرمافزار تخصصي  L-THIAو  Arc Mapاستفاده شد (شکل .)0با توجه به مدل ارائه شده (شکل  )0اليهي
کاربري زمين و گروههاي هيدرولوژيکي خاک که از موارد ضروري براي اجراي مدل است تهيه گرديد .براي
تهيهي نقشهي کاربري زمين در دورههاي مختلف (طي 92سال) ،از تصاوير سنجندههاي ماهواره لندست استفاده
شد .با توجه به هدف پژوهش که بررسي تأثير تغييرات کاربري اراضي بر توليد رواناب است براي سالهاي
مختلف به طور جداگانه با استفاده از تصاوير ماهوارهاي اليهي کاربري زمين تهيه گرديد تا در مدلسازي مورد
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 :)L-THIAمراحل اجرايي مدل L-THIA
شکل()0مراحل اجرايي مدلشکل (2
Fig (2): Execution steps of L-THIA model

تعيين شمارهي منحني  CNبراساس کاربري اراضي و با فرض رطوبت متوسط از جداول مربوطه بدست آمدهاست.
ارتفاع نگهداشت آب نيز بر حسب ميليمتر از رابطهي زير بدست آمده است:() 9

S=(25400/CN)-254

محاسبهي ارتفاع معادل رواناب سطحي  Rبرحسب  mmاز رابطهي زير محاسبه شده است:() 0

)R=(P-0.2S)2/(P+0.8S

تبديل واحد  Rبه واحد  mو  Aبه واحد  m2و سپس محاسبهي حجم رواناب به  m3از رابطهي زير محاسبهشده است:
() 9

V=R.A
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به منظور تهيهي نقشههاي کاربري اراضي بـا انجـام پيشپردازشهاي اوليه مانند تصحيح هندسي،
راديومتريک و اتمسفري ،همچنين تهيه نمونههاي تعليمي ،تصاوير ماهوارهاي در نرمافزارهاي مربوطه ،با استفاده
از الگوريتم حداکثر احتمال طبقهبندي گرديدند .(Lu et al., 2004: 31( .در اين پژوهش به منظور
آشکارسازي تغييرات از رايجترين طبقهبنديها ،روش حداکثر احتمال با نظارت الگوريتم  MLاست ( Richards
 )et al, 1999: 263استفاده شده است .براساس اينکه مبناي طبقهبندي تصوير در اين روش بر اساس قوانين
احتمال پايهريزي شده است ،لذا معيار اختصاص دادن يک پيکسل به هر کالس بر مبناي تابع توزيع احتمال
بوده و در اين روش ،واريانس و کوواريانس کالسها مورد ارزيابي قرار ميگيرد .براي اين منظور فرض شده
است که همه مناطق مورد نظر از پراکندگي نرمالي برخوردارند .در اين مقاله و با استفاده از روش مذکور،
احتمال قرار گيري يک پيکسل در يک کالس خاص محاسبه شده ،سپس احتمال قرارگيري آن در ساير
کالسها برآورد شده و براساس بيشترين شباهت (حداکثر احتمال) در يکي از کالسها طبقه بندي شده است
که موارد فوق براساس رابطهي ( )4بيان ميشود.)Rasouli, 2009: 777( .
𝑥
𝑤ᵢ

) (𝑝)𝑝(𝑤ᵢ

() 4

)𝑥(𝑝

= ) 𝑥|(𝑤ᵢ

در اين رابطه؛ ) P(Xعبارت است از احتمال حضور کالس  wᵢدر تصوير P( wᵢ /x) ،احتمال تعلق هر پيکسل با
مشخصه طيفي  xبه کالس  wᵢو ) p(wᵢ/xاحتمال تعلق هر پيکسل با مشخصه طيفي  xکه در تصوير ظاهر
شده به کالس  wᵢو ) p(Xاحتمال حضور پيکسل با مشخصه طيفي است ميباشد (جمالي و همکاران:91 ،
 .)9911براي ارزيابي صحت طبقهبندي تصاوير ،از ماتريس خطا ،ضريب کاپا و دقت کلي استفاده شده است.
دقت کلي از جمع عناصر قطر اصلي ماتريس خطا تقسيم بر تعداد کل پيکسل از رابطهي ( )0به دست آمده
است.
1

OA = N ∑ Pii

() 0

در اين رابـطه؛  OAدقت کلي N ،تعداد پيـکسلهاي آزمايشي ∑Pii ،جمع عناصر قطر اصلي ماتريس خطا
ميباشد .ضريب کاپا ،صحت يک طبقهبندي را نسبت به طبقه تصادفي محاسبه ميکند .شاخص کاپا از
رابطهي ( )1محاسبه شده است.
() 1

× 100

po−pc
1−pc

= Kappa
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در اين رابطه؛  poمواردمشاهده شده pc ،توافق مورد انتظاردر ماتريس خطا ،در رابطه با تداخل يا تبديل
کاربريها به يکديگر را نشان ميدهد .نقشههاي کاربري اراضي براي دو دورهي زماني (سالهـاي ،9111
 )0291و همچنين نقشهي تغييرات کاربريها در طي  92سال تهيه شده است.
-3يافتهها و بحث
-1-3اقليم

براي بررسي شرايط اقليمي محدودهي مورد مطالعه از آمار ايستگاههاي مجاور و ايستگاههاي مسير جريان
شاخابهاي اصلي اوجان استفاده شده است .براساس آمار ايستگاههاي موجود متوسط بارش ساالنه در ايستگاه
ليقوان 902 ،ميليمتر ،سعيدآباد  444/94ميلي متر ،ارشتناب  011/0ميليمتر و بستانآباد  012/9ميليمتر
ميباشد که توزيع آن در طول سال بطور يکسان صورت نميگيرد .نتايج حاصل از بررسي روند بارش در
ايستگاههاي مورد نظر حاکي از اين است که طي پنجاه سال اخير روند کاهش بارش بطور محسوسي در
منطقهي مورد مطالعه صورت گرفته است .بررسي دادههاي بارش توسط نگارنده نشان ميدهد که تقريب ًا از
متوسط  902ميليمتر بارش ساالنه به  002ميلي متر رسيده است .اين کاهش بارش به منزلهي کاهش درصد
پوشش گياهي و در نتيجه کاهش حفاظ دامنهها و همچني ن کاهش رطوبت موجود در خاک دامنهها است که
موجب ميشود که دامنهها بيشتر در معرض فرسايش دامنهاي و بطور اخص در معرض فرسايش قرارگيرند.
نتايح بررسي روند دما نيز نشان ميدهد که روند دما در محدودهي مورد مطالعه افزايشي بوده است يعني از
متوسط  90/0درجه به  99/990درجه رسيده است.
هر چند که متوسط بارش ساالنه روند کاهشي را نشان ميدهد (شکل ،)9اما بررسي بارشهاي روزانه در
کليه ايستگاهها حاکي از اين است که حداکثرهاي بارشهاي روزانه يعني بارشهاي رگباري که در به راه
افتادن روانابها و تشديد فرسايش سهيم هستند ،از سال  0222به اين طرف افزايش يافته است .ميزان
حداکثر بارش  04ساعته ايستگاههاي مستقر در محدودهي حوضه و خارج از محدودهي آن استخراج و هم
درمدل و هم در پهنهبندي مورد استفاده قرار گرفت .بررسي نقشههاي تهيه شده نشان ميدهد که در دو نقشه
مربوط به  0291و  9111بيشترين بارش مربوط به قسمتهاي جنوبي محدودهي مورد مطالعه ميباشد.

بررسي نقش تغييرات کاربري زمين بر تغييرات هيدرولوژيکي سطوح در محدودهي کوهستاني...

991

مريم بياتي خطيبي

)p(mm
60

70

40

50

20

30

0

10

1954-2019

شکل ( :)3بارش روزانه کل ايستگاه هاي باران سنجي و سينوپتيک حوضهي آبريز اوجان چاي
Fig (3): Daily precipitation of all climatic synoptic stations of Ojan Chay basin

 -2-3دبي و رسوب

با توجه به ويژگيهاي حاکم بر شيبهاي محدودهي مورد مطالعه يعني نوع ترکيبات خاک (اغلب رسي –
لومي) در سطوح شيبدار ،عدم حفاظت دامنهها و تغييرات سريع در سطوح آنها و همچنين کشت غيراصولي،
روانابهاي منتهي به رودخانهي اصلي مواد دامنهاي زيادي را در اختيار رودخانهي اوجان قرار ميدهد .اوج
دبي رودخانه در ايستگاه بستانآباد در مسير اوجان چاي در ماه فروردين ثبت شده و در ماههاي مرداد و تير
ميزان دبي به حداقل خود ميرسد .در ايستگاه ديزناب هم چنين شرايطي ديده ميشود .بررسي روند تغييرات
دبي و رسوب نشان ميدهد که از دهه  02تا سال  9912از ميزان دبي کاسته شده ،اما روند رسوب افزايشي
بوده است که اين امر اهميت توجه به کاهش فرسايش دامنهها را افزايش ميدهد .بررسيها همچنين حاکي از
اين است که ميزان کاهش در اوجهاي دبي در طي چهار دههي گذشته بيش از  1برابر بوده است .در طول
رودخانهي اوجان افزايش ميزان رسوب در دههي  22بيشتر از ساير دههها بوده است (شکل .)4بررسيها نشان
ميدهد که از دههي  02به اين طرف از ميزان دبي به ميزان قابل توجهي کاسته شده است اما بر ميزان
رسوب افزوده شده است.
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شکل( :)4روند کاهشي دبي و ميزان رسوب در طي سالهاي متمادي در ايستگاه بستان آباد
Fig (4): Decreasing trend of discharge and sediment rate over many years at Bostan Abad station
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حداکثر تراکم زهکشي 9/14و متوسط تراکم زهکشي در کل حوضه 9/41است .بيشترين تراکم زهکشي نيز در
بخشهاي مرکزي اوجان ديده ميشود که اين محدوده منطبق با محدودهي گسترش خاکهاي رسي است.
 -3-3خاک

خاکهاي محدودهي مورد مطالعه خاکهايي از نوع خيلي عميق هستند (در بعضي از قسمتها به بيش از 9
متر) که در بخشي بدون شوري و قليايي و در قسمتي از اراضي با شوري و قليايت نسبت ًا زياد تشکيل شدهاند.
بافت خاک متوسط تا سنگين و ساختمان آن فشرده است .اين خاک در بخشهاي شيبدار بستر مناسبي را
براي تشکيل خندقهاي عميق و گسترده فراهم نموده است .بررسي دادههاي حاصل از افقهاي خاک نيز
حاکي از اين است که در بخشهاي سطحي درصد سيلت و رس دربافت خاک زياداست (جدول )9که اين
ساختار خاک را در برابر فرسايش آبي بسيار حساس ميکند (شکل.)0
نوع خاک همراه با چند عامل ديگر تعيينکنندهي ميزان جابجايي آب در سطوح شيبدار است .محدودهي
مورد مطالعه با ماهيت کوهستاني و دارا بودن شرايط آب و هوايي خاص ،بسيار مستعد براي تشکيل روانابها
و فرسايش بعدي است .در اين تحقيق با استفاده از مدل  ..L-THIAنوع خاک با توجه به نقشههاي خاک موجود،
نمونههاي تهيه شده ،گزارش خاک مطالعات ساير سازمانها و همچنين با تکيه بر تجربيات ميداني ،گروه
هيدرولوژيک خاک در محدودهي مورد مطالعه به عنوان اساس مدل بکارگرفته شده ،تعيين گرديد (جدول.)0
در نقشهي تهيه شده مشخص است ،محدوهي گروه هيدرولوژِيک  Aدر بخشهاي جنوبي و جنوب غربي
مشاهده ميشود .محدوده مربوط به گروه هيدرولوژيک  Bبيشتر در بخشهاي شمالي ،شمال شرقي و مرکزي به
صورت پراکنده ديده ميشود .گروه هيدرولوژيکي  Cدر حوالي دشتهاي سيالبي که در قسمت مرکزي حوضه
قرار گرفته گسترده شده است و در نهايت گروه هيدرولوژيک  Dکه بخش اعظم حوضهي اوجان را در برگرفته
است (شکل.)1

افق
AP
C1
C2
C3

جدول ( :)1افق خاک در يکي از نمونههاي برداشت شده
Tab (1): Soil horizon in one of the samples taken
رس(درصد)
عمق (سانتي متر) ماسه(درصد) سيلت(درصد

00-2
21-00
10-21
902-10

44/02
02/02
10/102
41/02

49/22
94/22
99/22
40/22

94/12
90/12
99/12
1/12
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شکل ( :)5هرم بافت خاک از يک نمونه از خاک درحوضهي اوجانچاي
Fig (5): Soil texture pyramid from a sample of soil in the Ojan Chai basin

بعد از گروهبندي خاک ،مقدار  CNبراي حوضهها با توجه به مقدار نفوذپذيري خاک تعيين شده است .نوع
کاربري اراضي با استفاده از تصاوير ماهوارهاي مربوط به دو سال متفاوت ( 0291و  )9111تعيين گرديده است
(شکل )2نوع کاربري در زمينهاي محدودهي حوضهي اوجان چاي عمدت ًا کشاورزي و مرتع است که محدوده-
ي اين دو نوع کاربري در دو بازهي زماني  9111و  0291تغييراتي را ديده است .در طي  92سال از محدوده-
ي مراتع کاسته شده و بر محدودهي زمينهاي کشاورزي افزوده شده است .اين بدين معني است که زمين-
هايي که استعداد زيادي براي امر کشت نداشتند از محدودهي زمينهاي مرتع خارج و تحت کشت قرار
گرفتهاند .در واقع در طي سه دهه ،يک پنجم از زمينهاي مرتع در اختيار زمينهاي کشاورزي قرارگرفتهاند.
جدول ( :)2گروه بندي خاک برحسب ميزان نفوذپذيري
Tab (2): Soil grouping according to permeability
گروه
حداقل نفوذپذيري (ميلي متر در ساعت )
رديف

9
0
9
4

2/0-99/0
9/1-2/0
9/1-9/9
2-9/9

A
B
C
D

بررسي تغييرات اتفـاق افتـاده در طـي دورهي زماني مورد مطالعه نشان ميدهد که بيشترين مساحت
مربوط به کاربري مرتع با مساحت  044/1020کيلومتر مربع و کمترين مساحت با مربوط به کاربري آب برابر
با  2/11111کيلومتر مربع ميباشد (جدول .)9شکل ( )2نقشهي کاربري اراضي سال 0291را نشان ميدهد.
در اين نقشه بيشترين مساحت مربوط به کاربري کشاورزي با مساحت  092/0111کيلومتر مربع و کمترين
مساحت با مربوط به کاربري راه برابر با  2/0290کيلومترمربع ميباشد .براي ارزيابي صـحت طبقـهبنـدي
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تصـاوير براي سالهاي فوق ،از ماتريس خطا استفاده شده است (ضريب کاپا) .جدول ( )4بيانگر ماتريس
تغييرات کاربري اراضي در سالهاي 9911و 9911ميباشد .بيشترين تغييرات در کاربري مرتع با مساحت
 944/01921کيلومترمربع و کمترين تغييرات در کاربري آب به کشاورزي بوده است (شکل .)1به منظور
برآورد ميزان عمق و يا ارتفاع روانابهاي در سطح گروه هاي مختلف هيدرولوژيک و کاربري هاي مختلف با
ميزان حداکثر بارش روزانه ،تمامي نقشههاي مربوط به  ،CNکاربري در دو بازهي زماني مختلف تهيه و
محاسبات الزم صورت گرفت .بررسي نقشههاي عمق رواناب مربوط به سال هاي  9111و  0291نشان مي-
دهدکه تغييرات قابل مالحظهاي از نظر مقدار و مکان حداقلها و حداکثرها صورت گرفته است .در سال
 9111روانابهاي قوي با قدرت سايش باال بيشتر در قسمتهاي جنوب شرقي متمرکز شده بودند ،بررسيها
نشان ميدهد که بعد از  92سال و با شدت کمتر در قسمتهاي مرکزي متمرکز شدهاند .که علت آن بيشتر
مربوط به تغييرات کاربريها در قسمتهاي مرکزي و قسمتهاي جنوب شرقي است (شکل1و.)92
جدول ( :)3مساحت کاربريها ،ضريب کاپا و دقت کلي کاربري ارضي براي سالهاي 2111 ،1811
Tab (3): Land use area, kappa coefficient and overall land use accuracy for 1987, 2018
دقت کلي
ضريب کاپا
مساحت ()KM2
کاربري
سنجنده
سال ماهواره
الگوريتم
TM
2/911112
آب
لندست
حداکثر

احتمال

911
1

029
1

0

لندست
1

OLI

باغ
کشاورزي
مرتع
مسکوني
آب
باغ
کشاورزي

921/4040
911/91921
044/1020
04/0001
2/0290
01/9040
092/0111

مرتع

910/0011

مسکوني

01/2192

2/19

2/10

9/10
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شکل ( )6گروه هيدرولوژيک خاک همراه با بارش (مربوط به  2111و  )1811حوضهي آبريز اوجانچاي
Fig (6) Soil hydrological group with precipitation curves (corresponding to 2018 and 1988) of Ojan Chay
basin

شکل ( :)7نقشهي طبقهبندي کاربري اراضي سال  1811و 2111
Fig (7): Land use classification map of 1988 and 2018
جدول ( :)4مساحت و ماتريس تغييرات کاربري اراضي براي سالهاي 2111 ،1817
Tab (4): Area and matrix of land use changes for the years 1987, 2018

مساحت ( )KM2و ماتريس تغييرات کاربري اراضي 9111-0291
مسکوني

مرتع

کشاورزي

باغ

آب

کاربري

2/212911
9/9299
0/1024
99/91140
1/90920

2/21119
91/9924
12/01211
099/0192
90/09940

2/202911
04/10019
009/1912
919/10110
91/021112

90/9224
92/1402
0/9940
2/22242

2/220111
2/4100111
2/219022
-

آب
باغ
کشاورزي
مرتع
مسکوني

921

هيدروژئومورفولوژي ،شمارهي  ،42سال ششم ،پاييز  ،9911صص

941-922

)Hydrogeomorphology, Vol. 6, No. 24, Fall 2020, pp (127-144

شکل ( :)1تغييرات کاربري در حوضهي آبريز اوجان چاي
Fig (8): Land use changes in Ojan Chay Basin

بررسي اشکال مربوط به حجم رواناب (شکل  1و )92نشان ميدهد که در سال  9111محدودههايي با
بيشترين رواناب در قسمتهاي مرکزي و در اطراف شيبهاي منتهي به دشتهاي سيالبي قرار گرفته بودند.

شکل( :)8نقشهي عمق رواناب در سال ( 1811راست) و ( 2111چپ) بر روي انواع کاربريها
Fig (9): Runoff depth map in 1988 and 2018 on various land uses

شکل ( :)11نقشهي حجم رواناب در سال ( 1811راست) و ( 2111چپ) بر روي انواع کاربريها
Fig (10): Runoff volume map in 1988 and 2018 on a variety of land uses

بعد از سه دهه در محدودههاي مربوط به بيشترين حجم رواناب تغييرات مکاني ديده ميشود .به لحاظ
تغييرات کاربري در سالهاي اخير تمرکز حجم باالي رواناب در قسمت هاي مرکزي متمرکز شده است.
تغييردر ميزان رواناب در محدودههاي کشاورزي به صورت قابل مالحظهاي افزايشي است .اين وضعيت در
رابطه با محدودهي باغات متفاوت است .مخصوصا در سالهاي اخير وضعيت پيچيدهاي را نشان ميدهد .در
مورد مراتع بين  0291و  9111در ميزان ارتفاع رواناب تفاوت قابل مالحظهاي مشاهده نميشود .عمق رواناب
در انواع کاربريها و بارشهاي متفاوت است .در بارشهاي کمتر بيشترين ارتفاع رواناب در زمين هاي تحت
کاربري کشاورزي ديده ميشود .اما با افزايش بارندگي مراتع بيشترين رواناب را توليد ميکند و دوباره با
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افزايش بارش بيشترين توليد رواناب مربوط به زمينهاي کشاورزي است .در زمينهاي کشاورزي ميزان رواناب
در سه دهه افزايش و در مراتع کاهش يافته است.
 -4نتيجهگيري

نتايج بررسيهاي نشان ميدهد که در طول سه دههي گدشته در محدودهي مورد مطالعه ،زمينهاي مرتعي
زيادي به زير کشت رفتهاند .به عبارت ديگر سطوح شيبداري که در سال  9111به عنوان مراتع شناخته مي-
شدند و بايد در اين راستا مورد استفاده قرار ميگرفتند ،تغيير کاربري داده و به زير کشت رفتهاند .وسعت
زمينهاي کشاورزي از  911/41کيلومتر مربع در سال  9111به  092/01کيلومتر مربع در سال 0291
رسيده است .نتايج محاسبات در چنين زمين هاي نشان ميدهد که ارتفاع و حجم رواناب از سال  9111تا
 0291به دو برابر افزايش يافته است .در واقع با افزايش وسعت زمينهاي تحت کشت و تغييرات کاربري زمين
از مرتع به زمين کشاورزي بر ميزان روانابها افزوده است و با ادامه چنين روندي زمينهايي با توان کمتر مي-
توانند به زمينهاي باير تبديل شوند .نتايج بررسيها بر روي خاکهاي مستقر بر شيبها نشان ميدهد که با
وقوع بارشهاي روزانه شديد در کمترين زمان رواناب هاي عميق با حجم باال تشکيل و خاک فرسوده گردد.
کشت رديفي در زمينهايي که قبال مرتع بودند به تشکيل روانابها کمک زيادي ميکنند.
بيش از  422هکتار از زمين هاي تحت کشت در محدودهي مورد مطالعه با عملکرد متوسط  02تن در
هکتار در به کشت هويج اختصاص داردو در سالهاي اخير بيش از  02هزار تن هويج از مزارع محدوده
برداشت ميشود .عالوه بر اين محصول ،زمينهاي شيبدار تحت انواع کشت نامتناسب با توان زمين قرار
گرفته است که خود اين امر به فرسايش بيشتر خاک منجر شده و ميشود .نتيجه بررسيها با مدل مورد
استفاده و نتيجه نهايي حاصل از اين تحقيق در محدودهي حوضه اوجان چاي نشان ميدهد که بخش عمده
علت افزايش ارتفاع و حجم رواناب ،تغييرات کاربري زمين در اين حوضه بوده است.
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