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  اي  رودخانهبررسي تغييرات بار معلق رسوب، فسفر و مواد آلي جريان 

  (مطالعه موردي: حوزه آبخيز تيلن رود)

   

1پيمان جاللي
   3محمدرضا جوادي ،*2مهدي وفاخواه ،
  19/7/93تاريخ پذيرش:           10/7/92تاريخ دريافت: 

  

  چكيده

باشد و در مسير حركت خود عناصر و مواد غذايي را همراه با ترين عوامل فرسايشي خاك ميآب يكي از اصلي

ساز انتقال و هدر رفت عناصر و مواد غذايي  كند. رسوبات معلق ناشي از فرسايش زمينه علق حمل ميبار م

هاي مختلف  موجود در خاك بوده كه تأثير زيادي بر كاهش حاصلخيزي خاك دارد. لذا ميزان بار معلق در دبي

س آن بتوان ميزان مواد معلق، و به تبع آن مواد آلي و فسفر موجود در آن مورد مطالعه قرار گرفت تا بر اسا

داد. اين تحقيق در حوزه  شده از حوزه آبخيز مورد نظر را مورد مطالعه و بررسي قرار مواد آلي و فسفر خارج 

گيري دبي به  صورت گرفت. اندازه 1392راشستان طي تابستان  -آبخيز جنگلي تيلن رود با تيپ غالب ممرز

به روش تخليه آب و صاف كردن، ميزان مواد آلي به روش  سطح مقطع، تعيين بار معلق –روش سرعت 

گيري گرديد.  نمونه اندازه 108نانومتر به تعداد  640سوزاندن تر و ميزان فسفر با دستگاه فتومتر با طول موج 

سپس ارتباط بين متغيرهاي مورد بررسي با استفاده از رگرسيون دو متغيره در طول فصل تابستان ارزيابي 

نتايج نشان داد مقدار همبستگي بين دبي با بار معلق، فسفر و ماده آلي طي فصل تابستان با ضريب گرديد. 

به دست  56/0و 74/0، 53/0همبستگي بين دبي آب با بار معلق رسوب، فسفر و ماده آلي به ترتيب برابر با 

  . ه استست نيامدهاي مورد بررسي در اين فصل به د گونه رابطه معناداري براي ماه آمد، اما هيچ

  

  رگرسيون دو متغيره، هدر رفت عناصر و مواد غذايي، حوزه آبخيز جنگلي تيلن رود هاي كليدي: واژه

  

                                                           
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نور، ايران دانشجوي كارشناسي ارشد گروه منابع طبيعي (آبخيزداري) -1

  ، ايرانرسدانشگاه تربيت مد ،استاديار گروه آبخيزداري دانشكده منابع طبيعي -2

  Email:   vafakhah2000@yahoo.com نويسنده مسئول: *
  ، ايراندانشگاه آزاد اسالمي واحد نور ،استاديار گروه منابع طبيعي (آبخيزداري) -3
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  مقدمه

ترين عوامل فرسايشي پوسته  آب يكي از مهم

زمين بوده و در مسير حركت خود موادي را به 

كند.  صورت محلول، معلق و بستر نيز حمل مي

ها شسته شده و  و دشتها  اين مواد روي دامنه

باعث فرسايش خاك و فقر پوشش گياهي و 

  ). 9گردند ( زيست مي تخريب محيط

خاك يك مخلوط طبيعي متشكل از جامدات 

(مواد معدني و آلي) و سياالت (هوا و آب) و 

باشد كه وظيفه  هاي اكولوژيكي فعال ميسيستم

نگهداري گياهان را بر عهده داشته و تامين 

باشد.  واد غذايي براي گياهان ميكننده آب و م

اما اين بستر طبيعي توسط عوامل متعددي از 

هاي انساني هميشه در  جمله آب و باد و فعاليت

معرض مخاطره و فرسايش بوده است. از جمله 

عواملي كه تهديد جدي براي خاك به شمار 

آيد پديده فرسايش است كه اعتدال اين  مي

براي تامين پديده نه تنها مضر نيست بلكه 

  ). 1باشد ( خاك ضروري مي

از ديد ژئومرفولوژي در درازمدت وجود فرسايش 

خاك نه تنها زياني ندارد، بلكه باعث تشكيل و 

ها و اراضي مناسب براي كشت و  توسعه دشت

تر،  شود ولي در مقياس زماني كوتاه زرع مي

فرسايش باعث از دست رفتن خاك و كاهش 

براين براي انسان كه شود؛ بنا توليد اراضي مي

رسان است  نياز به توليد غذا از خاك دارد آسيب

)5 .(  

 خاك آلي مواد كاهش موجب فرسايش،

 هوا يا آب نفوذ چنانچه قابليت گردد. حال مي

 ماده رفتن بين از يا شدن كم اثر بر خاك، در

 خاكدانه ها يابد، عوامل كاهش ساير تأثير و آلي

 در نتيجه، شوند مي جدا هم از و متالشي

 چنين گردد. در متراكم مي خاك ساختمان

 و نامساعد محيط مرطوب، فصل در حالتي،

 آب زيرا آيد؛ اي در خاك به وجود مي كننده خفه

 و كنند نفوذ خاك در توانند نمي هوا و

 را براي آب كه نيست قادر خاك همچنين،

 چنين كند. در ذخيره خود در خشكي فصل

زي خاك كوچك تموجودا به تدريج محيطي،

 و حاصلخيزي روندمي بين ها) از(ميكروارگانيزم

  ). 15رود (مي دست از كلي به خاك

مواد آلي به دليل وزن كم در افق سطح خاك 

باشد  داراي حساسيت بااليي به فرسايش مي

اي از ماده آلي شسته شده از  ). بخش عمده7(

خاك به صورت محلول در آب حمل شده و از 

). به همين جهت 2گردد ( مي دسترس خارج

هاي حفظ ماده آلي خاك  ترين راه يكي از مهم

از طرفي حمل مواد  .باشد كاهش فرسايش مي

آلي باعث كاهش اكسيژن محلول شده و به 

كننده  اتفاق با عناصر غذايي همراه با آن آلوده

  باشد. هاي آبي مي محيط

فسفر نيز يكي از عناصر ارزشمند براي رشد 

). عالوه بر 10باشد ( نده ميموجودات ز

مشكالت ايجادشده در محيط فرسايش يافته و 

فقير شدن خاك از اين عنصر مهم طي فرآيند 

فرسايش، انتقال فسفر به انواع منابع آب در 

گذارد.  ها اثرات بدي بر جاي مي كيفيت آن

گرم در ليتر  ميلي 01/0مقدار كم فسفر در حد 

موجودات به شود تا محيط براي رشد  باعث مي

). به طوري كه 7ها فراهم شود ( خصوص جلبك

هاي اخير توجه زيادي بر فرسايش  در طي سال

خاك به عنوان منبعي براي انتشار فسفر در 

  ). 6ها مد نظر قرار گرفته است ( آب
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Donato et al.,  (2004) برآورد رسوب معلق و

آيداهو را مورد بررسي قرار  ،فسفر رودخانه بويز

نتيجه گرفتند كه با افزايش جريان  دادند و

ميزان غلظت مواد در جريان نيز افزايش داشته 

فسفر كل، در  بنابراين، تغييرات شديد است

ها در طول جاري شدن سيل بايد تحت  رودخانه

 . بيشتري قرار گيرد نظارت

(2008) Townsend et al.,  رسوبات معلق و

رودخانه  هاي مواد آلي موجود در سرچشمه

هاي آند، در كشور پرو را  كوه  مازون در رشتهآ

مورد بررسي قرار دادند و نتيجه گرفتند ارتباط 

شرايط عادي  ضعيفي بين دبي و ماده آلي در

 ،كه در شرايط سيالبي درحالي ،وجود دارد

گيري افزايش  خروج ماده آلي به طور چشم

  يافت. 

Robertson et al., (2009) بررسي هيدرولوژي، 

 ،اي آب و بارگذاري فسفر درياچه نقرهكيفيت 

متحده  ويسكانسين در اياالت ،شهرستان بارون

را مورد بررسي قرار دادند و نتيجه  آمريكا

گرفتند كه زماني كه سطح آب باالست كيفيت 

  باشد. آب پايين مي

(2012) Yen-Chang et al.,  مقدار بار فسفر در

هنگام سيالب و شرايط معمولي جريان در 

ر تايوان را مورد بررسي قرار دادند و نتيجه كشو

كه ميزان مواد معلق و فسفر در جريان  گرفتند

سيل بسيار باالتر از شرايط معمولي است.  

ساز  رسوبات معلق  ناشي از فرسايش زمينه

انتقال و هدر رفت عناصر و مواد غذايي موجود 

در خاك بوده كه تأثير زيادي بر كاهش 

تحقيقات ). 11و 14( حاصلخيزي خاك دارد

شده در دنيا نشان داده است كه با افزايش  انجام

جريان، ميزان مواد معلق، فسفر و ماده آلي نيز 

ها  يابد و با كاهش جريان ميزان آن افزايش مي

نيز كاهش داشته است. لذا با توجه به نقش 

مواد آلي و معدني موجود در بار معلق كه تأثير 

د گياهان از آن در حاصلخيزي خاك و رش

باشد اين تحقيق  اهميت به سزايي برخوردار مي

صورت گرفت. هدف تحقيق حاضر ارزيابي 

معلق، فسفر و ماده آلي و ارتباط تغييرات بار

ارتباط آن با دبي جريان در حوزه آبخيز تيلن 

  باشد. رود مي

  

  ها مواد و روش

منطقه مورد مطالعه حوزه آبخيز تيلن رود با 

مترمربع و در جنوب كيلو 13مساحت 

حوزه آبخيز مذكور باشد.  شهرستان نور واقع مي

هاي  در ارتفاعات جنگلي الويج كه در بين عرض

شمالي و  36°23َ 03ًتا  19°36َ 54ً

شرقي قرار  52°02َ 08تا ً 51°59َ 07هاي ً طول

و  600گرفته است. حداقل و حداكثر ارتفاع 

راي اين منطقه دامتر از سطح دريا است.  2244

زمستان سرد و خشك و تابستان كوتاه مدت 

درصد  86شناسي حدود  باشد. از نظر زمين مي

از سطح حوزه آبخيز مربوط به دوره ژوراسيك و 

بقيه آن به دوره ترياس تعلق دارد. كاربري 

 -غالب منطقه جنگل با تيپ غالب ممرز

  ). 1) (شكل3باشد ( راشستان مي
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  آبخيز تيلن رودموقعيت حوزه  - 1شكل 

براي انجام تحقيق و تحليل تغييرات بارمعلق، 

برداري از جريان آب  آلي نمونهفسفر و ماده

صورت  1392رودخانه تيلن رود طي تابستان 

برداري در محل ايستگاه  پذيرفت. نمونه

ليتري صورت  2هيدرومتري به وسيله بطري 

گرفت. هم زمان با برداشت نمونه ارتفاع اشل 

). 14جهت برآورد دبي قرائت شد (نيز 

سطح مقطع  –گيري دبي به روش سرعت  اندازه

صورت پذيرفت. سرعت به كمك جسم شناور 

ليتر آب و  ميلي 20(توپ تنيس حاوي 

رهاسازي آن در امتداد رودخانه كه داراي 

شرايط يكسان بود) و با كمك ضريب غوطه 

گيري  وري سرعت متوسط به دست آمد. اندازه

گيري متوسط ارتفاع آب  طع با اندازهسطح مق

). 9در عرض عبوري آب به دست آمد (

برداري رسوب معلق همواره از مركز  نمونه

ليتري و به روش  2رودخانه به وسيله بطري 

هاي  انتگراسيون عمقي صورت گرفت. نمونه

محتوي آب و رسوب بعد از برداشت به 

آزمايشگاه منتقل شدند. رسوبات موجود در 

آب و رسوب با روش تخليه و صاف كردن  نمونه

جداسازي شدند. در اين روش بعد از گذشت 

داري نمونه آب و رسوب به  ساعت از نگه 48

حالت سكون در آزمايشگاه، آب شفاف روي 

مانده  هاي رسوب تخليه شد. رسوبات باقي نمونه

در ته ظرف با آب مقطر شسته شده و درون 
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شده ريخته هاي از قبل تهيه و توزين  فويل

هاي به دست آمده به مدت  شدند سپس نمونه

درجه سانتي  105ساعت در آون در دماي  24

گراد خشك و مقدار كل رسوبات معلق در 

). 14شده محاسبه گرديد ( هاي تهيه نمونه

گيري ماده آلي به روش سوزاندن تر  اندازه

). ميزان فسفر به كمك 18صورت پذيرفت (

سي از  سي 10در فسفات  2و  1قرص شماره 

دقيقه با دستگاه فتومتر با  10نمونه و پس از 

گرم بر  نانومتر بر حسب ميلي 640طول موج 

  ). 8ليتر قرائت شد (

نمونه برداشت  108هاي در اين پژوهش داده

شده مورد استفاده و تجزيه و تحليل قرار 

ها  استخراج داده و برداري نمونه از گرفتند. پس

، روابط بين SPSSوExcelافزار  با استفاده از نرم

به روش  دبي با رسوب معلق، فسفر و ماده آلي،

رگرسيون دو متغيره مورد تجزيه و تحليل قرار 

گرفت. در تحليل روابط بين متغيرها، از انواع 

روابط رگرسيوني از جمله خطي، لگاريتمي، 

 هاي تواني و نمايي استفاده شد. ارزيابي مدل

 هاي شاخص و معيارها از استفاده با شده تهيه

 خطاي همبستگي، ضريب از جمله متعددي

 خطا و مربعات ميانگين مجذور استاندارد،

كارايي انجام شد. در اين راستا،  ضريب

 در سطح معنادار همبستگي ضريب با هايي مدل

 و استاندارد خطاي درصد، 5از  تر كوچك

 ضريب كمتر و خطا ميانگين مربعات مجذور

به عنوان  درصد 60از  بيش ترجيحاً كارايي

). سپس 14هاي برتر انتخاب شدند ( مدل

نمودارهاي پراكنش روابط بين دبي با بار معلق، 

  فسفر و ماده آلي رسم گرديد.

  

  نتايج 

آمار توصيفي دبي، بار معلق رسوب، فسفر و 

آورده شده است كه  4تا  1ماده آلي در جداول 

، در هر يك مشخصات آماري تعداد داده ها

حداكثر، حداقل، ميانگين، انحراف معيار و 

ضريب تغييرات نشان داده شده است كه 

بيشترين مقادير پارامترهاي ذكر شده در 

  مردادماه بوده است.

هاي مختلف فصل تابستان در سال  آمار توصيفي دبي (مترمكعب بر ثانيه)در حوزه آبخيز تيلن رود در ماه - 1جدول 

1392  

مشخصات           

  آماري

  

  پايه زماني

  دبي (مترمكعب بر ثانيه)

  ضريب تغييرات  انحراف معيار  ميانگين  حداقل  حداكثر  تعداد داده

%  

  4/26  036/0  116/0  0904/0  179/0  9  تير

  6/64  185/0  287/0  0904/0  586/0  9  مرداد

  6/50  0697/0  137/0  0904/0  179/0  9  شهريور

  2/75  135/0  18/0  0904/0  586/0  27  تابستان
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هاي مختلف فصل تابستان در سال  آمار توصيفي بار معلق (گرم در ليتر) در حوزه آبخيز تيلن رود در ماه - 2جدول 

1392  
مشخصات                     

  آماري

  

  پايه زماني

  بار معلق (گرم در ليتر)

  ضريب تغييرات  انحراف معيار  ميانگين  حداقل  حداكثر  تعداد داده

%  

  3/14  027/0  188/0  145/0  218/0  9  يرت

  9/55  909/0  625/1  188/0  3  9  مرداد

  11/109  443/0  406/0  098/0  381/1  9  شهريور

  115  854/0  739/0  098/0  3  27  تابستان

  

هاي مختلف فصل تابستان در سال  گرم در ليتر) در حوزه آبخيز تيلن رود در ماه آمار توصيفي فسفر (ميلي - 3جدول 

1392  
شخصات                     م

  آماري

  

  پايه زماني

  گرم در ليتر) فسفر (ميلي

  ضريب تغييرات  انحراف معيار  ميانگين  حداقل  حداكثر  تعداد داده

%  

  138  05/0  036/0  03/0  04/0  9  تير

  54  125/0  232/0  025/0  42/0  9  مرداد

  8  04/0  05/0  025/0  15/0  9  شهريور

  9/112  117/0  104/0  025/0  42/0  27  تابستان

  

  1392در سال  هاي مختلف فصل تابستان آمار توصيفي ماده آلي (گرم) در حوزه آبخيز تيلن رود در ماه - 4جدول 
مشخصات                     

  آماري

  

  پايه زماني

  ماده آلي (گرم)

  ضريب تغييرات  انحراف معيار  ميانگين  حداقل  حداكثر  تعداد داده

%  

  0  0  0  0  0  9  تير

  8/68  0199/0  0289/0  0  0624/0  9  مرداد

  180  009/0  005/0  0  0251/0  9  شهريور

  5/152  0177/0  011/0  0  0624/0  27  تابستان

  

همچنين براي نشان دادن بهتر تغييرات در 

پارامترها به كمك نرم افزار اكسل اقدام به رسم 

ها در طي نمودار گرديد. حال در برخي از هفته

سويي بين تغييرات م همهاي مختلف عدماه

دبي با بار معلق رسوب، فسفر و ماده آلي ديده 

نتايج مالحظه  9تا  2هاي مي شود كه در شكل

تير ماه فاقد  الزم به ذكر است كه گردد.مي

  باشد.ماده آلي مي
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در  نمودار تغييرات دبي با فسفر -3 شكل

  1392 تيرماهحوزه آبخيز تيلن رود در 

 نمودار تغييرات دبي با بار معلق -2 شكل

  1392 تيرماهحوزه آبخيز تيلن رود در در 

 نمودار تغييرات دبي با بار معلق -4 شكل

 مردادماهحوزه آبخيز تيلن رود در در 

در نمودار تغييرات دبي با فسفر  -5 شكل

  1392 همردادماحوزه آبخيز تيلن رود در 

 آلينمودار تغييرات دبي با ماده - 6 شكل

 مردادماهحوزه آبخيز تيلن رود در در 

 دار تغييرات دبي با بار معلقنمو -7 شكل

 ماهحوزه آبخيز تيلن رود در شهريوردر 

 در نمودار تغييرات دبي با فسفر -8 شكل

  1392 ماهحوزه آبخيز تيلن رود در شهريور
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نيز  spssنتايج حاصل از تحليل آماري نرم افزار 

لق، فسفر و ماده آلي بين مقادير دبي با بار مع

 7تا  5در مقياس ماهانه و فصلي كه در جداول 

آورده شده است. نتايج حاكي از آن است كه 

تنها براي مقياس زماني فصل تابستان روابط 

بين دبي با بار معلق، فسفر و ماده آلي برقرار 

  شده است. 

  

  1392در سال  هاي مختلف فصل تابستان ماه رابطه بين دبي و بار معلق در حوزه آبخيز تيلن رود در - 5جدول 
ضريب   معادله  مقياس زماني

  همبستگي

خطاي   سطح معناداري

  استاندارد

مجذور ميانگين 

  مربعات خطا

  ضريب كارايي

 + SSC=0/134  تابستان   فصلي

3/42Qw   
536/0  004/0  736/0  45/0  259/0  

  عدم وجود رابطه معنادار  تير  ماهانه

  طه معنادارعدم وجود راب  مرداد 

  عدم وجود رابطه معنادار  شهريور

  

  1392در سال  هاي مختلف فصل تابستان رابطه بين دبي و فسفر در حوزه آبخيز تيلن رود در ماه-  6جدول 

ضريب   معادله  مقياس زماني

  همبستگي

خطاي   سطح معناداري

  استاندارد

مجذور ميانگين 

  مربعات خطا

  ضريب كارايي

  53/0  705/0  665/0  000/0  74/0   تابستان  فصلي

  عدم وجود رابطه معنادار  تير  ماهانه

  عدم وجود رابطه معنادار  مرداد 

  عدم وجود رابطه معنادار  شهريور

  

  1392در سال  هاي مختلف فصل تابستان رابطه بين دبي و ماده آلي در حوزه آبخيز تيلن رود در ماه - 7جدول 

ضريب   معادله  مقياس زماني

  همبستگي

ح سط

  معناداري

خطاي 

  استاندارد

مجذور 

ميانگين 

  مربعات خطا

  ضريب كارايي

  OM=0/0449+0/0176lnQw  563/0  004/0  015/0  010/0  290/0  تابستان  فصلي

  عدم وجود رابطه معنادار  تير  ماهانه

  عدم وجود رابطه معنادار  مرداد 

  عدم وجود رابطه معنادار  شهريور

  1392 ماهحوزه آبخيز تيلن رود در شهريوردر  آلينمودار تغييرات دبي با ماده - 9 شكل
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  گيريبحث و نتيجه

 و بين دبي روابط از حاصل رسيونينتايج رگ 

 زماني دو مقياس در يافته انتقال معلق رسوبات

) ارائه شده است. 5در جدول ( ماهانه فصلي و

 و بين دبي روابط از حاصل در نتايج رگرسيوني

در فصل تابستان  يافته انتقال معلق رسوبات

نشان داد كه با افزايش دبي، بار معلق تا حدي 

؛ در اين رابطه، محاسبه افزايش يافته است

در سطح  53/0ضريب همبستگي برابر با 

و ضريب كارايي  004/0معناداري برابر با 

 دهد كه نشان مي 259/0پاييني برابر با 

 از ناشي تواند بار معلق تا حد كمي مي تغييرات

باشد (شكل  دبي در فصل تابستان تغييرات

). در مقياس زماني ماهانه نيز مشخص شد 10

تايج رگرسيوني حاصل از روابط بين دبي و كه ن

هاي مورد بررسي در اين  بار معلق در ماه

مطالعه، حاكي از عدم وجود روابطي معنادار 

چنين با بررسي بين دو متغير بوده است. هم

) مشخص شد كه رابطه بين 7و 4، 2هاي (شكل

هاي مورد بررسي دبي آب با بار معلق در ماه

باشد. بر طه معنادار ميحاكي از عدم وجود راب

اساس نتايج حاصل از تحليل رگرسيوني 

مشخص شد كه رابطه بين دبي و مقادير فسفر 

در فصل تابستان نيز مثبت و معنادار است 

در اين رابطه، محاسبه ضريب  .)6( جدول

در سطح معناداري  74/0همبستگي برابر با 

تر از يك درصد و ضريب كارايي برابر با  كوچك

حاكي از افزايش مقدار فسفر تحت تأثير ، 53/0

). 11است (شكل  افزايش دبي در فصل تابستان

نتايج رگرسيوني حاصل از روابط بين دبي و 

هاي مورد بررسي در اين  مقدار فسفر در ماه

مطالعه، حاكي از عدم وجود رابطه معنادار بوده 

) نيز 8و  5، 3هاي (است. با بررسي شكل

دبي آب با فسفر سويي بين مشخص شد هم

وجود ندارد. نتايج حاصل از روابط رگرسيوني 

) در فصل 7بين دبي و ماده آلي جدول (

 56/0تابستان نيز با ضريب همبستگي برابر با 

تر از يك درصد،  در سطح معناداري كوچك

و ضريب  015/0خطاي استانداردي برابر با 

نشان داد كه بين دو متغير  29/0كارايي برابر با 

طه مثبت و معناداري برقرار است اما بر راب

اساس شاخص كارايي مشخص شد كه تغييرات 

ماده آلي در فصل تابستان، به ميزان كمي 

). نتايج 12) به دبي مربوط است (شكل 29/0(

رگرسيوني حاصل از روابط بين دبي و ماده آلي 

هاي مورد بررسي در اين مطالعه، حاكي  در ماه

ادار بوده است. با بررسي از عدم وجود رابطه معن

) نيز مشخص گرديد كه رابطه 9و 6هاي (شكل

هاي مورد بين دبي آب و ماده آلي در ماه

-بررسي حاكي از عدم وجود رابطه معنادار مي

باشد. مقدار حداقل، حداكثر، ميانگين، انحراف 

معيار و ضريب تغييرات هر يك از پارامترهاي 

آورده شده  4تا  1گيري شده در جداول  اندازه

است كه نشان داد بيشترين مقادير در مردادماه 

رخ داده است به عبارتي زماني كه دبي افزايش 

آلي داشت مقدار بار معلق رسوب، فسفر و ماده

نيز افزايش داشت. بر اساس هدف تحقيق 

مشخص شد كه به طور كلي با افزايش جريان 

ميزان مواد معلق و فسفر و مواد آلي نيز افزايش 

ها نيز  و با كاهش جريان ميزان آنيابد  مي

 ,.Donato et alكاهش داشته است كه با نظر 

(2004)، (2008) Townsend et al., ،Robertson 

et al., (2009)  وYen-Chang et al., (2012) 

  مطابقت دارد.
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از نتايج به دست آمده طي تحقيق حاضر 

توان نتيجه گرفت كه نتايج در طي مقياس  مي

دهد كه  ني كوتاه شرايط متفاوتي را ارائه ميزما

توان آن را به تغييرات نامحسوس شرايط آب  مي

و هوايي، تغييرات پوشش گياهي و تغييرات 

غيرطبيعي محدود در رودخانه در اثر حيات 

وحش (نظير خوك) ارتباط داد. هر اندازه 

تر شود تغييرات محسوس مقياس زماني بزرگ

هاي مورد استفاده  دادهخواهد شد و هر اندازه 

گيري  تر باشند دقت در برآورد اندازه شده تفكيك

شود. با توجه به نتايج تحقيق  ها بيشتر مي آن

توان دريافت كه افزايش دبي آب،  حاضر مي

ايجادكننده شرايط انتقال بار معلق رسوب ماده 

آلي و عناصر غذايي موجود در سطح حوزه 

جاد پيامدهاي باشد؛ كه عالوه بر اي آبخيز مي

اي نيز به  اي عوامل بد درون منطقه برون منطقه

گردد  همراه خواهد داشت. در پايان پيشنهاد مي

ها مطالعات  بوم ها و زيست در ساير كاربري

مشابه صورت گيرد تا اثرات فرسايش بيش از 

توان از نتايج اين  پيش نمايان گردد. در كل مي

آب و تحقيق  براي مسائل مربوط به كيفيت 

محيطي  كنترل فرسايش خاك و مسائل زيست

  نيز استفاده نمود.
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