
  تحت تاثیر عوامل محیطی  ایی آبراههارزیابی تغییرات مکانی فرسایش 

  هاي آماري چند متغیره در کجور با استفاده از تکنیک

  

  4کاظم نصرتی ،،3سامانه کلهر ،2ماعیلی، رضا اس1محمد مهدي حسین زاده

  چکیده 

جلـوگیري از   .است فرسایش به ویژه فرسایش خاك توسط آب یکی از مسائل مهم و اصلی تخریب منابع زیست محیطی

در ایـن  . باشـند   می ایی آبی، فرسایش آبراههیکی از اشکال فرسایش  .می باشدآن مستلزم شناخت ابعاد مختلف  ،فرسایش

شناسی و حساسـیت بـه فرسـایش در     ارتفاعی، جهت دامنه، سازند زمین عوامل محیطی شامل شیب، طبقات تحقیق نقش

براي انجام این مطالعـه  . ي فیروزکالي کجور مطالعه شد ي تراکم زهکشی در منطقه ایی با مشخصه ایجاد فرسایش آبراهه

. دست آمـد  هاي مختلف مربوط به هر متغیر به سي شبکه زهکشی با متغیرهاي مستقل انطباق و تراکم زهکشی در کال الیه

هاي موثر بر تراکم زهکشی با  در ادامه ارتباط متغیر وابسته با مستقل از طریق مدل رگرسیونی بررسی شد همچنین کالس

مطالعه گویاي تاثیر قاطع نـوع پوشـش بـر روي     ي نتیجه. انجام شدبندي  تحلیل و آزمون صحت گروهبندي  روش خوشه

نتایج حاصل از مدل رگرسیونی انجام . در منطقه است یعنی فراوانی طول و تراکم در مناطق مرتعی برتري دارد فرسایش

ها بوده و نـوع   دار بین آن ي گویاي ارتباط معنی ي ارتفاعی و جهت دامنه طبقه ،گرفته در خصوص تراکم زهکشی با شیب

ایی در پوشش جنگلی، سه گروه و در پوشـش   با تحلیل خوشهاز نظر مشارکت کالس متغیرها . رابطه از نوع نمایی است

هـاي   کـالس بنـدي   آزمون معنی داري و صحت انجام گرفته نیز گویاي درستی طبقـه . مرتعی نیز چهار گروه تفکیک شد

  .ها بوده است متغیرهاي دخیل در ایجاد آبراهه

  

  :  کلمات کلیدي

  یایی، تراکم زهکش فرسایش آبراهه، کجور، تحلیل خوشه

  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  hosseinzadeh1@yahoo.com_mmاستادیار گروه جغرافیاي دانشگاه شهید بهشتی،  .1

  esmaili@yahoo.com_reاستادیار گروه جغرافیاي دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور . 2

  کارشناس ارشد ژئومورفولوژي دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس. 3

  استادیار گروه جغرافیاي دانشگاه شهید بهشتی .4
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  مقدمه

خاك به عنـوان یکـی از مهمتـرین     ،یکی از عوامل مؤثر در اقتصاد هر کشور منابع طبیعی موجود در آن کشور است

فرسایش به ویژه فرسایش خـاك توسـط آب   . )1377راهی،(د اي در زندگی انسان دار منابع طبیعی نقش بسیار عمده

ش حاصـلخیزي خـاك و کـاهش ظرفیـت آبگیـري      یکی از مسائل مهم و اصلی تخریب منابع زیست محیطی، کـاه 

وجـود   ي خود به مواد غذایی احتیاج دارد و این در سـایه  ياز آنجا که انسان جهت بقا. شود مخزن سدها قلمداد می

مستلزم شـناخت   ،جلوگیري از فناي منابع مذکور و در نتیجه جلوگیري از فرسایش شود منابع آب و خاك تأمین می

  .ایی است آبراههیکی از اشکال فرسایش آبی، فرسایش ). 1ص ،1376 ،خلیلی(شد می باآن ابعاد مختلف 

فرسایش شیاري یـا آبراهـه اي، در   . منشاء این تخریب اغلب باران و در پیدایش آن عامل شیب بسیار موثر است

منـاطق داراي  در . )1375رفـاهی،  (افتـد   هاي کم شیب نیز به سهولت اتفاق می ها و حتی در سطح زمین کوه ي دامنه

ولی در جاهـاي   .گیرد ها حالت عمودي به خود می تر شده و کناره ها کم عرض و عمیق تند اغلب کف آبراهه شیب

  تـر از فرسـایش   ایـن شـکل فرسـایش پیشـرفته     .است تر ها مالیم کنارههاي  دیگر معموال عرض بستر زیادتر و شیب

 تر اهر شود که ابتدا کم عمق است ولی به سرعت عمیقاي بوده و ممکن است به صورت خطوط موازي نیز ظسفره

  شود  می این فرسایش، تا زمانی که سنگ مادر ظاهر نشده است به نام فرسایش شیاري خوانده. شود  می

ایـن  ). 1370فریفتـه،  ( گـردد  بر مـی ) 1817( یی به مطالعات گیلبرتاهنامطالعه فرسایش به ویژه فرسایش رودخ

ــات ژئوم  ــه از مطالع ــون  جنب ــرادي چ ــط اف ــوژي توس ــلبی ورفول ــتانفرد)1985(س ــاش)1993(، اس و  )1994(، ن

  .دنبال گردید )1996(اهموري

 ي ایـی بـا روش کمـی در منطقـه     بـه بررسـی فرسـایش آبراهـه    ) 1384( در ایران نیز بیاتی خطیبـی و همکـاران  

رضـائی مقـدم و   . اسـت مذکور  ي در حوضه ایی آبراههفرسایش  ي مطالعه گویاي غلبه ي قرنقوچاي پرداخته و نتیجه

سریاس کرمانشاه از دیدگاه ژئومورفولـوژي   ي را در حوضه ایی آبراهه ي نیز الگوي زهکشی شبکه)  1385(احمدي 

شهر ایـالم بررسـی و زمـان     ي فرسایش آبی ناشی از رگبارها را در دره) 1387(صادقی و همکاران . اند تحلیل کرده

نیـز تـاثیر عوامـل    ) 1385(جوکار سـرهنگی و همکـاران  . اند دانستهلی فرسایش تداوم باران و شدت آن را عامل اص

مطالعات گویـاي تـاثیر عـواملی چـون     . اند توپوگرافی در شدت فرسایش را در حوضه زارم رود ساري بررسی کرده

روي میـزان  نوع کاربري، شرایط اقلیمی، نوع و میزان مواد قابل انحـالل بـر    ،شناسی، شرایط توپوگرافی ینسازند زم

کجور نوشهر، هدف  ي در حوضه ایی آبراههبا توجه به وجود فرسایش  .باشد می ایی آبراههرواناب و وقوع فرسایش 

  .باشد در آن حوضه می ایی آبراههبررسی نقش پارامترهاي موثر بر ایجاد فرسایش  ،این مطالعه
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  مورد مطالعه ي منطقه

روسـتاي فیـروز کـالي     ،ترین آبادي به آن و نزدیکشده دران واقع این حوضه در بخش کجور نوشهر در استان مازن

محـدوده مــورد مطالعـه بــین   . مــورد مطالعـه واقــع شـده اســت   ي باشـد کــه در بخـش جنــوبی منطقـه    سـفلی مــی 

¢ ¢¢51 43 10  تا¢ ¢¢51 48 25  طول شرقی و¢ ¢¢36 23 21  862360تا      عرض شـمالی واقـع شـده

رودخانه کجور بـا جهـت   . است شمالی رشته کوه البرز ي حوضه از زیر حوضه هاي رود کجور در دامنهاین . است

این حوضـه از  . ریزد شمالی پس از عبور از صالح الدین کال در محل پارك سی سنگان به دریاي خزر می –جنوبی 

    ).1شکل ( کجور محدود می شود ي مال به حوضهسمت شرق به گلندرود و از سمت غرب و جنوب و ش

                

قرار گرفته که خود جزئی از دیوار ) 1: 100000(مورد مطالعه از نظر زمین شناسی در چهار گوش بلده  ي منطقه

 2740(و کجـور  ) متـر  3569( هاي مهم آن کالرسـتاق  است و کوه) مشرف به جلگه مازندران(شمالی البرز مرکزي 

تریاس باالیی و ژوراسـیک   ي سازند شمشمک مربوط به دوره :واحدهاي سنگی حوضه به دو قسمت. باشد می) متر

رسـوبات کـواترنري   و شناسـی   هاي آهکی مربوط به دوره کرتاسه متعلق بـه دوران دوم زمـین   مجموعه سنگ ،میانی

  . شود شناسی تقسیم می متعلق به دوران چهارم زمین

  مواد و روش

در پوشـش  ) 2شکل (براي بررسی ارتباط متغیرهاي مختلف در ایجاد آبراهه در منطقه، ابتدا وضعیت تراکم زهکشی

براي رسیدن به این هدف ابتدا تراکم زهکشی براي کـل  و بررسی ) 3شکل (گیاهی جنگلی، مرتعی و زراعی منطقه 

  .شد بررسیها  و ارتباط آنهاي منطقه  ثر در ایجاد آبراههدر ادامه نقش پارامترهاي مو. شد منطقه محاسبه

 مورد مطالعه در کشور ، استان مازندران ، شهرستان نوشهر ي موقعیت منطقه -1شکل 
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 ي مورد مطالعه   ي شبکه هیدروگرافی حوضه نقشه - 2شکل 

  

                               

  لعه ي مورد مطا ي پوشش گیاهی حوضه نقشه -3شکل 

 بدین منظور متغیر آبراهه به عنوان معلول فرسایش آب بر روي دامنه، به عنوان متغیر وابسته و متغیرهـاي شـیب  

ــه)4شــکل ( ــه ) 7شــکل (، طبقــات ارتفــاعی )6شــکل (، زمــین شناســی )5شــکل ( ، جهــت دامن و حساســیت ب

تغیرهاي مستقل با متغیر وابسـته در  ، نیز به عنوان متغیر مستقل مد نظر قرار گرفت و هر یک از م)8شکل (فرسایش

هاي مختلف هر یک  ها در کالس آن طول آبراهه ي اطالعات جغرافیایی هم پوشانی شده و بر پایههاي  محیط سیستم

ها بر مساحت  طول آبراهه در هر یک از کالس ،ها نرمال سازي دادهبراي در ادامه  ،دست آمده هاز متغیرهاي وابسته ب
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ـ  نهایت تراکم زهکشی براي هر یک از کالستقسیم و در  ها آن دسـت آمـد و در    ههاي مربوط به متغیرهاي مستقل ب

  شده است نجامنمودار و توصیف ا ،از طریق جدول ها آننهایت مقایسه و تحلیل 

  

 مورد مطالعه ي شیب حوضه ي نقشه -4شکل 

  

  

  دامنه حوضه مورد مطالعه جهت نقشه - 5شکل 
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 مورد مطالعه  ي شناسی حوضهزمین  ي نقشه  - 6شکل 

 

  

  ي مورد مطالعه  حوضه) متر(ي طبقات ارتفاعی  نقشه  -7شکل 
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  ي مورد مطالعه  ي حساسیت به فرسایش حوضه نقشه  -8شکل 

در تحلیل خوشه اي به عنوان روشـی معمـول،   . استفاده شد 1متغیرهاي دخیل از آنالیز خوشه ايبندي  براي طبقه

با حداقل واریانس و روشی مـوثر  بندي  بر اساس خوشه  2تراکمی چند صفتی و روش واردزسلسله مراتبی، کمی و 

اي از مشاهدات یـا   این تحلیل مجموعه). 1387نصرتی و همکاران،(ها، انتخاب شد  ي بین خوشه براي تعیین فاصله

بـه  ). 1388صري و همکـاران،  نا(نماید  بندي می متغیرها را بر مبناي ترکیب درونی به دو یا چند خوشه نامعین گروه

در حقیقت بـا  . است) متغیرها( ها  هاي طبیعی نمونه اي جستجوي دسته طور خالصه، هدف اصلی در تحلیل خوشه

 3ها را شناسایی نمود کـه ایـن عمـل شناسـایی الگـو      بندي ذاتی بین نمونه توان تقسیم اي می استفاده از تحلیل خوشه

  ). 1988 ،4ویچرن و جوانسون(شود  می نامیده

  تـوان بـه   مـی  هـا  آنمعنی داري آزمون تحلیل تشخیص، آمارهاي متعددي وجود دارد که از جملـه   براي بررسی

در ایـن آزمـون هـر چـه     . اشـاره نمـود   8و کاي اسـکوئر  7، ویلکس المبدا6، ضریب همبستگی کانونیک5مقادیر ویژه

تـر باشـد    دا کوچک تر و کاي اسـکوئر بـزرگ  آماره ویلکس المب ،نزدیک تر یکضریب همبستگی کانونیک به عدد 

  .انجام شده است 10ي استتیستیکا آنالیزها توسط برنامه. باشد بیشتر می 9داري آزمون معنی

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 - cluster analysis -CA 
2- ward,s method 
3 -  pattern recognition 
4 -  Johenson & Wichern 
5 - Eginvalue 
6 - Canonicl 
7 - Wilks' 
8- Chi-Sqr.  
9 - p-level 
10 - STATISTICA   
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  هاي تحقیق یافته

براي بررسی عوامل موثر در ایجاد آبراهـه در منطقـه، در ابتـدا تـراکم      : تراکم زهکشی در ارتباط با پوشش گیاهی

  ).1جدول(جنگلی، مرتعی و زراعی کل منطقه محاسبه گردید زهکشی در پوشش گیاهی 

نسبت به مساحت بخش مرتعی و جنگلی بسـیار نـاچیز   ) درصد 4/2( مساحت بخش زراعی  1بر اساس جدول 

  . است در نتیجه این کاربري با کاربري مرتع با هم در نظر گرفته شده است

می باشد و این بدین معناست  9/8در بخش مرتعی  و 9/4تراکم زهکشی در بخش جنگلی  ،1با توجه به جدول 

و با در نظر گـرفتن نـوع پوشـش بخـش     است که تراکم زهکشی در مرتع حدود دو برابر تراکم زهکشی در جنگل 

به نظـر مـی    ،جنگلی و جذب بارش به شکل برگاب و نقش حفاظتی ریشه درختان در جلوگیري از فرسایش خاك

  . ر مناطق جنگلی چندان شدتی نداشته باشدرسد که تشکیل و گسترش آبراهه د

  مساحت انواع پوشش گیاهی و طول آبراهه و تراکم زهکشی  -1جدول 

 پوشش مساحت واحد درصد واحد طول آبراهه تراکم زهکشی

5/6  7/3  4/2  6/0  اراضی زراعی 

9/8  3/144  66 2/16  مرتع 

9/4  7/37  6/31  7/7  جنگل 

58/7  7/185  100 5/24  جمع 

و متوسـط بـودن   ) که از جنگلی  به مرتعـی تغییـر یافتـه اسـت    (ضی مرتعی هم به دلیل تغییر نوع پوشش در ارا

هاي انسانی و از طرف دیگر قرارگیري این اراضی بر روي سـازند شمشـک کـه     چراي دام و دخالت ،وضعیت مرتع

و تـراکم آبراهـه    طول موجب شده تا بیشتر در معرض فرسایش آبی قرار گیرند و ،نسبت به فرسایش حساس است

  .ها در این اراضی افزایش یابد

مورد مطالعـه از نظـر شـیب بـه هفـت طبقـه تقسـیم بنـدي شـده           ي حوضه :تراکم زهکشی در ارتباط با شیب

درصـد و   20-30در طبقـه شـیب   ) 8/9(بـاالترین تـراکم زهکشـی    2با توجه به جدول ). 9و شکل  2جدول (است

دهد که بـاالترین تـراکم زهکشـی     ها نشان می داده .است درصد 5-10قه شیب در طب) 5/0(کمترین تراکم زهکشی 

و تراکم پایین مربوط به منـاطق  ) 9شکل . (درصد است 20مربوط به منطقه داراي پوشش مرتعی و با شیب بیش از 

ایـی و   نقش شیب زمانی مشهود است که در طبقات شیب برابر، مناطق جنگلی داراي طـول آبراهـه  . باشد  می جنگلی

  .تر هستند تراکم زهکشی پایین
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  و تراکم زهکشی در طبقات شیب طول آبراهه مساحت،  - 2جدول

 تراکم زهکشی
طول  

 )کیلومتر(آبراهه
 درصد واحد

مساحت 

 )کیلومترمربع(حدوا
 پوشش -طبقات شیب 

  جنگل  مرتع  جنگل  مرتع  جنگل  مرتع  جنگل  مرتع

1/7  - 4/5  - 1/3  - 7/0  S1 0 - 5از  - 

2/7  5/0  5/9  1/0  4/5  6/0  3/1  1/0  S2 5 - 10از  

4/8  8/2  9/12  9/1  3/6  8/2  5/1  7/0  S3 10 - 20از  

8/9  5 5/22  9/4  4/9  4 3/2  S4 20 - 30از  1 

6/9  2/6 3/34  9/8  6/14  8/5  6/3  4/1  S5 30 - 40از  

9 5/5  4/55  20 2/25  8/14  2/6  6/3  S6 40 - 60از  

3/7  2/2  1/8  9/1  5/4  6/3  1/1  9/0  S7 60بیشتر از  

  

مورد مطالعه از نظر جهت دامنه به هشت طبقـه یـا هشـت     ي حوضه : تراکم زهکشی در ارتباط با جهت دامنه

بیشترین تراکم زهکشی مربوط به جهت جنوب  ،3طبق جدول ). 10و شکل  3جدول (جهت طبقه بندي شده است

باال نیز به پوشش مرتعی و جهات جنـوب و غـرب   هاي دیگر با تراکم زهکشی  جهت. با پوشش مرتعی استغربی 

. شرقی، جنوب شرقی و شمال شرقی با پوشـش جنگلـی اسـت   مربوط به جهت  کم تراکم زهکشی. اختصاص دارد

هاي جنوبی با پوشش مرتعی، بیشترین شبکه زهکشی را شاهد هستیم در مقابل دامنـه   الزم به ذکر است که در دامنه

  ).10شکل ( رسد راهه به حداقل میشمالی با پوشش جنگلی طول آب

  

  توزیع طول آبراهه و تراکم زهکشی در طبقات مختلف شیب - 9شکل 
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  جهات مختلف دامنهو تراکم زهکشی در  طول آبراهه مساحت،: 3جدول 

  تراکم زهکشی

 

طول 

  )کیلومتر(آبراهه

 

  درصد واحد

 

مساحت 

 پوشش -جهت   )کیلومتر مربع(واحد

  جنگل  مرتع  جنگل  تعمر  جنگل  مرتع  جنگل  مرتع

8/5  5 98/7  75/1  6/5  43/1  37/1  35/0  AN شمال 

7/7  1/7  4/16  03/0  66/8  02/0  12/2  01/0  ANE شمال شرقی 

3/9  9/5  22/19  01/0  42/8  01/0  06/2  AE شرق 0 

2/8  6/3  98/9  81/0  98/4  93/0  22/1  23/0  ASE جنوب شرقی 

81/9  9/4  3/23  96/8  69/9  39/7  37/2  81/1  AS بجنو 

42/10  4/5  75/43  19/12  14/17  13/9  2/4  24/2  ASW جنوب غربی 

7/8  5 03/22  38/9  35/10  62/7  54/2  87/1  AW غرب 

3/7  6/3  15/6  43/4  46/3  07/5  85/0  24/1  ANW شمال شرقی 

  

  طول آبراهه و تراکم زهکشی در طبقات مختلف جهت دامنه   -10شکل 

شناسـی،   مورد مطالعه از نظـر زمـین   ي در حوضه :و سازند زمین شناسیتراکم زهکشی در ارتباط با رسوبات 

اي و رسـوبات   و رسوبات مخروط افکنه...) ماسه سنگ و سیلیستون و ( ، سازند شمشک)کرتاسه(هاي آهکی  سنگ

شـیل   ،اي مخروط افکنهنتایج نشان داد که تراکم باالي زهکشی در رسوبات ). 6شکل (آبرفتی یخچالی وجود دارند 

در . تراکم کم نیز در کنگلومرا و آهک با پوشش جنگلـی وجـود دارد  . و رسوبات آبرفتی با پوشش مرتعی قرار دارد

ضمن مناطق داراي تراکم باال، بیشترین طول آبراهه و مناطق جنگلی با تراکم پایین نیز کمترین طـول آبراهـه را دارا   

هـاي   شـیل و طـول آبراهـه اسـت کـه در رسـوبات      مطلب قابل تامل نقش پوشش گیـاهی بـر روي تـراکم    . هستند
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شرایط از نظر تراکم زهکشی و طول آبراهه یکسان  منطقه )تریاس و ژوراسیک( سیلتستون و ماسه سنگ خاکستري،

با پوشش جنگلی داراي تراکم زهکشی پـایین و تـوان کـم در تولیـد روانـاب       .نبوده و تفاوت معناداري وجود دارد

و  4جـدول  ( دهنـد  هاي غالب منطقه با پوشش جنگلی را تشکیل می سنگ ،ی کرتاسههاي آهک چنین سنگ هماست 

 ).11شکل 

  رسوبات و سازند زمین شناسی منطقهو تراکم زهکشی در  طول آبراهه مساحت،:  4جدول 

 تراکم زهکشی
 )کیلومتر(طول آبراهه

  
 درصد واحد

مساحت 

کیلومتر (واحد

 )مربع
 پوشش -سازند 

  جنگل  مرتع  جنگل  مرتع  جنگل  مرتع  جنگل  مرتع

- 1/3  - 41/3  - 49/4  - 1/1  
اي ضخیم الیه سفید تا  هاي توده آهک

 جنگل - )کرتاسه( کرم
GLI 

- 8/5  - 39/1  - 98/0  - 24/0  
کنگلومراي ضخیم الیه خاکستري مایل به 

 جنگل - )کرتاسه(قرمز 
GCC 

- 3/0  - 07/0  - 86/0  - 21/0  
کنگلومراي ضخیم الیه و قرمز 

 جنگل-)ریاست(رنگ
GCT 

- 3/2  - 73/0  - 28/1  - 31/0  
هاي متوسط تا ضخیم الیه  آهک

 جنگل -)کرتاسه( خاکستري
GLM 

85/8  5/5  33/120  97/31  47/55  93/23  59/13  86/5  
سیلتستون و ماسه  هاي خاکستري، شیل

 جنگل -)تریاس و ژوراسیک( سنگ
GSH 

1/12  82/3  9/9  01/0  35/3  01/0  82/0  GAL جنگل -اي  ط افکنهمخرورسوبات  0 

7/7  - 82/17  - 45/9  - 31/2  GFL مرتع -رسوبات آبرفتی یخچالی - 

  

 

  طول آبراهه و تراکم زهکشی در سازند و رسوبات زمین شناسی - 11شکل 
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   شـد طبقه تقسـیم   ششمورد مطالعه به  ي ، منطقهاز نظر ارتفاعی : زهکشی در ارتباط با طبقات ارتفاعی کمترا

 1300-1900ارتفـاعی   ي بیشترین تـراکم زهـکشی مـربوط بـه طبقـه   5با توجه به جدول ). 12و شکل  5جدول ( 

در همین طبقه . دهد  می را به خود اختصاصمقدار در همین بخش طول آبراهه بیشترین  .با پوشش مرتعی استمتر 

 ).12شـکل  (آبراهه کاهش یافتـه اسـت    ارتفاعی با تغییر پوشش و تبدیل به پوشش جنگلی، تراکم زهکشی و طول

در هر دو نوع پوشش جنگلی و مرتعـی  متر  2100باالتر از  کمترین میزان تراکم زهکشی نیز مربوط به طبقه ارتفاعی

شـکل  (متر از وضـعیت بینـابینی برخـوردار اسـت     2100متر و پایین تر از  1900باالتر از  طبقات ارتفاعی. می باشد

12(.  

  طول آبراهه و تراکم زهکشی در طبقات ارتفاعیمساحت،   -5جدول 

 تراکم زهکشی
  )کیلومتر(طول آبراهه

 
 درصد واحد

مساحت 

 پوشش -طبقات ارتفاعی   )کیلومتر مربع(واحد

  جنگل  مرتع  جنگل  مرتع  جنگل  مرتع  جنگل  مرتع

5/8  4/8  86/33  65/3  26/16  98/1  98/3  49/0  H1 جنگل - 1300-1500از  

4/10  7/7  39/63  24/7  69/24  85/3  05/6  94/0  H2 جنگل - 1500-1700از  

9/8  8/4  39/37  38/10  18/17  81/8  21/4  16/2  H3 جنگل - 1700-1900از  

9/5  ¾ 52/13  73/10  38/9  1/10  30/2  47/2  H4 جنگل - 1900-2100از  

8/1  1/3  35/0  02/5  8/0  59/6  2/0  61/1  H5 جنگل - 2100-2300از  

- 6/1  - 1/0  - 25/0  - 06/0  H6 جنگل - 2300بیشتر از  

  

  

  طول آبراهه و تراکم زهکشی در طبقات ارتفاعی  -12شکل 
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منطقه مورد مطالعه از نظر حساسیت به فرسایش به  : تراکم زهکشی در ارتباط با میزان حساسیت به فرسایش

بخـش بـا    8ه شکل با توجه ب). 8شکل ( شده استبندي  سه بخش حساسیت کم، متوسط و زیاد به فرسایش تقسیم

در صورتی کـه منـاطق   . باشد  می حساسیت کم در برابر فرسایش منطبق بر سنگهاي آهکی کرتاسه با پوشش جنگلی

منطبق هاي  با توجه به مطالعه انجام شده بخش. باشد  می مرتعی حساسیت متوسط و حساست زیاد در برابر فرسایش

باشد و منطقه جنگلی   می تراکم زهکشی و طول آبراهه را دارابر حساسیت متوسط و زیاد با پوشش مرتعی بیشترین 

  ).13و شکل  6جدول ( باشد  می با حساسیت کم به فرسایش داراي طول آبراهه و تراکم زهکشی پایینی

  اراضی با حساسیت مختلف به فرسایش مساحت، طول آبراهه و تراکم زهکشی در   -6جدول 

 صد واحددر )کیلومتر(طول آبراهه تراکم زهکشی
کیلومتر (مساحت واحد

  )مربع
 پوشش -میزان حساسیت 

  جنگل  مرتع  جنگل  مرتع  جنگل  مرتع
  

  مرتع

 

  جنگل

- 3 - 6/5  - 61/7  - 87/1  EL -حساسیت کم  

86/8  5/5  29/120  97/31  43/55  93/23  58/13  86/5  EM جنگل -حساسیت متوسط  

8/8  11/4  72/27  05/0  79/12  05/0  13/3  01/0  EH جنگل -یاد حساسیت ز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 طول آبراهه و تراکم زهکشی در حساسیت زیاد و متوسط به فرسایش  -13شکل 

تراکم زهکشی در بخش با حساسیت زیـاد بـه فرسـایش بیشـتر از میـزان آن در       13و شکل  6بر اساس جدول 

  .منطقه با حساسیت متوسط به فرسایش می باشد
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  مورد مطالعه متغیرهايهاي  کالسایی  تحلیل خوشه

، متغیرهاي منطقه در پوشش جنگلی و مرتعی به صورت مجـزاء هاي  کالسهمگن بر اساس هاي  براي تعیین خوشه

پـس از  . داشته مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت   متغیرهاي محیطی روش واردز که تطابق بیشتري با شرایط منطقه و 

  )14شکل (شدبندي  از مبداء گروه 20تعیین نمودار درختی، خوشه ها بر اساس فاصله کمتر از 

                     

  کالس متغیرها در پوشش جنگلیبندي  نمودار درختی گروه - 14شکل 

پوشـش  و در  )خوشـه (گـروه   3به هاي متغیرهاي منطقه با پوشش جنگلی  کالس 15و  14هاي با توجه به شکل

 6، 1مـورد در گـروه    13هـاي متغیرهـا،    کـالس از مجموع پوشش جنگلی در . شدند خوشه تفکیک 4نیز به مرتعی 

مـورد   4، 2مورد در گروه  7، 1مورد در گروه  9همچنین در پوشش مرتعی  3مورد در گروه  10و  2مورد در گروه 

  .اندقرار گرفته 4مورد در گروه  5و  3در گروه 

ه طـور  تراکم آبراهه بتفاوت در منطقه جنگلی شود که نباط میین گونه استها ا کالسبندي  از مجموع این خوشه

هاي با خوشهحوضه در سطح  ها کالس به این صورت که توزیع. باشدمیشیب و طبقات ارتفاعی محسوس متاثر از 

هاي شمالی و شمال شرقی و طبقه ارتفاعی پایین و باالي  جهت ،شیب کمطوري که شده تقریبا منطبق است بهایجاد

نیـز   3عامـل شـیب و در گـروه     2را داشته و در مقابـل در گـروه    1کننده در قرارگیري در گروه  ضه نقش تعیینحو

  ). 14شکل (اندبندي داشتهجهت و سازند و حساسیت نقش مشخص تري در گروه
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  وشش مرتعیکالس متغیرها در پبندي نمودار درختی گروه  -15شکل  

کالس  توزیع یعنی. باشد میشیب و طبقات ارتفاعی ه طور محسوس متاثر از تراکم بتفاوت در منطقه مرتعی نیز 

به ویژه عامل مهم در گـروه  . باشد  می این متغیرهاهاي  بر کالسایجاد شده منطبق هاي  با خوشهحوضه در سطح  ها

  . )15شکل (باشد شیب می 4طبقه ارتفاعی و در گروه  1

  داده هابندي  تحلیل تشخیص صحت خوشه

بنـدي   بندي، تحلیل تشخیص برروي نتایج حاصل از خوشه ها، به منظور تعیین صحت خوشه دادهبندي  بعد از خوشه

  .باشدمی ها در هر یک از گروهبندي  مقادیر این جدول گویاي درصد صحت گروه).  7جدول ( اعمال گردید

  در هر یک از گروه  ها در پوشش جنگلی بندي درصد صحت گروه -  7جدول 

3گروه  درصد 2گروه   1گروه     

1گروه  13 0 0 100  

2گروه  3 3 0 50  

3گروه  0 3 7 70  

3/79  مجموع 16 6 7 

  

درصـد در   100هاي متغیرهاي دخیـل بـه صـورت     مورد از کالس 13 ،در پوشش جنگلیبراساس نتایج این تحلیل 

باشد یعنی میزان اشتراك آن بـا گـروه     می درصد 50، معادل 2گروه بندي  حت طبقهص. بندي شده است طبقه 1گروه 

 30باشـد بـه طـوري کـه       مـی  صـحیح بندي  درصد گروه 70نیز  3در گروه . باشد  می )درصد 50معادل (متغیر 3اول 

رهـا در پوشـش   درصد گروهبندي متغی 3/79در مجموع . اند هقرار گرفت 2شده در گروه بندي  درصد متغیرهاي گروه
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مـورد را در   6، 1مـورد را در گـروه    16تـوان    می درصد اطمینان 80شده و با بندي  جنگلی به صورت صحیح گروه

همچنین با استفاده از پارامترهایی چـون مقـادیر ویـژه، ضـریب     ) 7جدول (قرار داد 3مورد را در گروه  7و  2گروه 

بـراي پوشـش   بنـدي   میزان معنی داري، نشان از صـحت گـروه  همبستگی کانونیک، ویلکس المبدا و کاي اسکوئر و 

  ). 8جدول (جنگلی دارد

  در پوشش جنگلی و  مرتعیبندي  میزان معنی داري  گروه  -8جدول  

  مقادیر ویژه  پوشش
ضریب 

  کانونیک
  معنی داري  کاي اسکوئر  ویلکس المبدا

89/2 جنگل  86/0  26/0  15/34  00/0  

54/1 مرتع  78/0  34/0  33/22  01/0  

  

شـده  بنـدي   طبقـه  1درصد در گـروه   7/66متغیرهاي دخیل به صورت هاي  مورد از کالس 9در پوشش مرتعی، 

متغیـر   1باشـد یعنـی میـزان اشـتراك آن بـا گـروه چهـارم          می درصد 7/85، معادل 2گروه بندي  صحت طبقه. است

شـده در  بندي  درصد متغیرهاي گروه 50باشد به طوري که   می صحیحبندي  درصد گروه 25نیز  3در گروه . باشد می

باشـد بـه     مـی  صحیحبندي  درصد گروه 20نیز  4در گروه . اند هقرار گرفت 4در گروه بندي  درصد گروه 25و  2گروه 

درصد گروهبنـدي متغیرهـا    56در مجموع  اند هقرار گرفت 2شده در گروه بندي  درصد متغیرهاي گروه 80طوري که 

 15، 1مـورد را در گـروه    6تـوان    مـی  درصد اطمینـان  56شده و با بندي  حیح گروهدر پوشش مرتعی به صورت ص

همچنــین بــا اســتفاده از ) 9جــدول (قــرار داد 4مــورد را در گــروه  3و  3مــورد در گــروه  1 ،2مــورد را در گــروه 

ی داري، نشان پارامترهایی چون مقادیر ویژه، ضریب همبستگی کانونیک، ویلکس المبدا و کاي اسکوئر و میزان معن

  ). 8جدول  (براي پوشش مرتعی داردبندي  از صحت گروه

این محـدودیت  . باشد  می 4و  3علت کاهش میانگین درصد صحت کل، ناشی از کاهش درصد صحت در گروه 

دیگـر نیـز   هـاي   همچنین متغیرهاي این دو گروه در گروه. باشد  می به علت کم بودن تعداد متغیرها در این دو گروه

توان صحت   می الزم به ذکر است که. یت داشته و میتواند بر روي درصد صحت تاثیر قابل توجهی داشته باشدعضو

زیرا با کاهش عرض از مبداء، تعـداد گـروه هـا بیشـتر و امکـان      . را با افزایش فاصله از مبداء افزایش دادبندي  گروه

  . باشد هاي بیشتر محتمل می عضویت یک متغیر در گروه
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  در هر یک از گروه  ها در پوشش مرتعیبندي  درصد صحت گروه  -9جدول 

4گروه  درصد 3گروه   2گروه   1گروه    
 

7/66 1گروه  6 3 0 0   

7/85 2گروه  0 6 0 1   

3گروه  0 2 1 1 25  

4گروه  0 4 0 1 20  

 مجموع 6 15 1 3 56

  گیري نتیجه

زمین شناسی، طبقات  ،، شیب، جهت دامنهپوشش گیاهیایی با عوامل محیطی  در این تحقیق ارتباط فرسایش آبراهه

و نقش هریک بر فروانی مد نظر قرار گرفت در مناطق با پوشش جنگلی و مرتعی  ارتفاعی و حساسیت به فرسایش

  .فرسایش مطالعه شد

نتیجه مطالعه گویاي تاثیر قاطع نوع پوشش بر روي فرسایش در منطقه اسـت یعنـی فراوانـی طـول و تـراکم در      

انجـام شـده،   ) مازنـدران (تحقیقی که توسط جعفري گرزین در حوضه آبخیز سـرخ آبـاد   . اطق مرتعی برتري داردمن

چـون بـا کـاهش    . نشان داد که بین درصد پوشش گیاهی و افزایش فرسایش آبی یک رابطـه معکـوس وجـود دارد   

فرسـایش بیشـتري    ،در آبراههپوشش گیاهی شرایط جهت تولید رواناب بیشتر شده و در نتیجۀ افزایش دبی جریان 

  . در کانال مشاهده شده است

منطقـه   ایی در ایـن ها و در نتیجه فرسایش آبراهه نشان داد که میزان تشکیل آبراهه در ارتباط با شیب نیز، مطالعه

بـه   نیـز فراوانـی آبراهـه    60مناطق داراي شـیب بـاالتر از   . درصد بیشترین میزان را داراست 20در شیبهاي باالتر از 

  .یابد  می شدت کاهش

و بیشـترین  بیشترین تراکم زهکشی مربوط به رسـوبات مخـروط افکنـه اي    در ارتباط با سازند زمین شناسی نیز 

شـامل  و کمترین تراکم زهکشی مربـوط بـه سـازند شمشـک     طول آبراهه مربوط به رسوبات شیل در بخش مرتعی 

جنگلی داراي تراکم زهکشـی پـایین و تـوان کـم در تولیـد      اطق من .باشد  می کنگلومرا و آهک البته در منطقه جنگلی

  .غالب منطقه با پوشش جنگلی را تشکیل می دهندهاي  باشد همچنین سنگهاي آهکی کرتاسه سنگ  می رواناب

توزیع آبراهه در ارتباط با ارتفاع منطقه نشان داد که طول آبراهه به طور مشخص و تراکم زهکشـی بـه صـورت    

 مـذکور هـاي   متر افزایش داشته و از ایـن ارتفـاع بـه بـاال شـاهد کـاهش مشخصـه        1700ه ارتفاعی جزئی تر تا طبق
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به شدت کاهش یافته است ) تراکم و طول آبراهه(  ایی آبراههمتر فرسایش  2100در طبقه ارتفاعی بیش از . باشیم  می

هـاي   البته مشخصـه . باشد  می ها آبراهه 1سنگی و قرار گیري در منطقه با رتبه هاي  و این امر به دلیل وجود رخنمون

در منطقه جنگلی بیشتر از مرتعی است که این امر ناشی از افزایش پوشش سطحی  ،دیگرهاي  مذکور برعکس بخش

  .باشد  می خاك  در حضور پوشش گیاهی

مـا ایـن   انتظار بر این است که طول آبراهه و تراکم زهکشی در بخش با حساسیت زیاد به فرسایش زیـاد باشـد ا  

به این خاطر که این مقادیر در بخش با حساسیت متوسط با پوشـش مرتعـی   . مشخصه به تنهایی تعیین کننده نیست

این شواهد گویاي نقـش قـاطع پوشـش گیـاهی در     . باشد  می بیشتر از بخش با حساسیت زیاد داراي پوشش جنگلی

یش در سـازند و رسـوبات متفـاوت بـا تغییـر      همچنین تفاوت فرسا. باشد  می تفاوت فرسایش در سازندهاي یکسان

تر شده است ررنگپوشش گیاهی پ.  

نتایج حاصل از مدل رگرسیونی انجام گرفته در خصوص تراکم زهکشی با شیب، طبقه ارتفاعی و جهـت دامنـه   

  . باشد  می ها بوده و نوع رابطه از نوع نمایی گویاي ارتباط معنی دار بین آن

 از مبـداء  20بر اساس فاصـله کمتـر از   بندي  ها در ایجاد آبراهه نیز از تحلیل خوشهاز نظر مشارکت کالس متغیر

آزمـون معنـی داري و   . گروه تفکیک گردید 4گروه و در پوشش مرتعی نیز  3 ،استفاده گردید که در پوشش جنگلی

  .بوده است متغیرهاي دخیل در ایجاد آبراهه هاهاي  کالسبندي  صحت انجام گرفته نیز گویاي درستی طبقه

  مآخذ منابع و

حـوزه   ،مطالعه موردي( معرفی مدلهایی براي پیش بینی رشد حجم خندق  ).1386(،بهنوش ،عفري گرزینج -1

  ) 109-75،117شماره  ،پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی ،مازندران ،سرخ آباد ،آبخیز

دهاي مختلف زمین شناسی مطالعه ها در سازن بررسی خصوصیات مورفولوژي خندق).1376(، ناصر ،خلیلی -2

  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس  ،موردي سمل

 ،پایان نامـه کارشناسـی ارشـد    ،بررسی مکانیزم و علل تشکیل خندق دربندر گناوه ).1377( ،غالمرضا ،راهی -3

  . دانشگاه تربیت مدرس 

ناد اي با است ایش آبراههبررسی و تحلیل فرس ).1385( ،داوود مختاري کشکی ،کرمی فریبا ،بیاتی خطیبی مریم-4

هـاي شـرقی    واقـع در دامنـه  (حوضه قرنقوچاي : هاي کمی و کالسیک ژئوموفولوژیکی با استفاده از روش دبه شواه

 102-83):ویژه نامه جغرافیا) 45پیاپی ( 10 ) 2(،مدرس علوم انسانی ،)کوهستان سهند در آذربایجان شرقی

ـ   ).1385(، احمدي محمد ،رضایی مقدم محمدحسین -5 وژي کمـی الگـوي زهکشـی شـبکه     تحلیـل ژئومورفول
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پیـاپی   21 ) 2( تحقیقات جغرافیـایی ،در زیر حوضه سریاس، استان کرمانشاه ها آنکمک زاویه برخورد با آبراهه اي 

81:((84-98.  

حجـم رسـوب ناشـی از     ).1387(،بنفشـه  یثربـی  ،صوفی مجیـد  ،نورمحمدي فرهاد ،حمیدرضا صادقی سید -6

  ،فاده از مولفه هاي مهم بارانرگبارها در فرسایش آبکندي با است

  180-15172 ;  )1(  علوم کشاورزي و منابع طبیعی -7

تـاثیر عوامـل توپـوگرافی در شـدت      ، بررسـی 1387 ،محمدبشـیر  گنبـد ،غالمی وحید،وکارسرهنگی عیسیج -8

  177-169):64(40 ;تابستان  جغرافیایی ژوهشهايپ ،حوضه آبخیز زارم: مطالعه موردي(فرسایش خاك 

  انتشارات دانشگاه تهران  ،فرسایش آبی و کنترل آن ).1375(،اهی، حسینعلیرف -9

  کمی در ژئومورفولوژي، انتشارات دانشگاه تهرانهاي  تحلیل ).1370(،فریفته، جمشید - 10

شهري بر خصوصیات هیدروشیمیایی هاي  تاثیر فاضالب ).1387(ناصري، حمیدرضا و مهدي شاهسوندي،  -11

  119-133ص  ،1فصل نامه جغرافیاي طبیعی، شماره  ،قممنابع آب شرب شهر 

ارزیابی تاثیر عوامل محیطـی بـر    ).1387(نصرتی،کاظم، حسن احمدي، محمدرضا ثروتی و حسن لشکري، -12

، 1آماري چند متغیره، فصل نامه جغرافیاي طبیعی، شـماره  هاي  پوشش گیاهی با استفاده از تکنیکهاي  پراکنش تیپ

  71-85ص 

13- Johenson،R. A  and Wichern،D.W. (1988)، Applied Multivariate Statistical Analysis، 

Prentice Hall، 605 p 

14- Nash.D ; 1994 ; Dugicurust Development and Valley Evolution، Earth Surface Processes and 

Landforms، Vol 11  

15- Ohmori.H،1996 ; Morphological Characteristics of Longitudinal Profiles of Rivers in the 

South Island; New Zealand، Tokyo University، No.3 

16- Selby. M J،1985 ; Earth Changing Surface، Oxford 

17- Stanford S . D; 1993، Late Cenozoic Surficial Deposits and Valley Evolution of Unglaciated 

Northern New Jersey، Geomorphology، Vol. 7 
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