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   شده خندقياراضيگسترش تغيير كاربري اراضي بر تاثير 
  ) زنجانشهرستان  گميش آباد-مطالعه موردي حوزه آبخيز چپ چپ( 

  
     )استاديار جهاددانشگاهي دانشگاه تهران(قاسم مرتضايي فريزهندي
1سن احمدي ح  

  
  :چكيده

   زنجـانرود در محـدوده جغرافيـائي        گميش آباد يكي از حـوزه هـاي آبخيـز          -اين مطالعه در زير آبخيز چپ چپ        
بـا اسـتفاده از اطالعـات     عـرض شـمالي   37 ْ-07 َ- 29 تا 36ً ْ- 58 َ- 57 طول شرقي و ً    48 ْ -03 َ - 52 تا ً  47ْ-50َ-56

وتصاوير ماهواره اي  مربـوط بـه سـال هـاي            1380و1346،1335حاصل از تفسيرعكسهاي هوايي مربوط به سال هاي         
و باز ديد ها با تعيين موقعيـت   )GIS(با بكارگيري سيستم اطالعات جغرافيايي    ميداني    همراه با عمليات   1377و1370

مرتـع، اراضـي    : ، چهار نوع كـاربري اراضـي شـامل        حوزه آبخيز فوق    در  . مكاني خندق هاي انتخابي، انجام شده است      
خيز به دليل عدم كفايت مقـدار        در اكثر نقاط آب    .شناسايي شده اند     زراعي آبي، اراضي زراعي ديم واراضي غير توليدي       

) قرار دارنـد %  20اكثر اراضي  شيبهاي بيش از (وپر شيب بودن اراضي تحت كشت ديم  بارندگي و توزيع نامناسب آن   
 بهمين دليل باعث گسترش فرسـايش خنـدقي در اراضـي پـايين              .است، ميزان توليد رواناب سطحي در آنها زياد بوده          

)  درصـد  28/45معادل  (  هكتار 24/3750مراتع   .استاضي رها شده نيز مصداق داشته        اين موضوع درار   .دست شده اند  
مقايـسه وضـعيت    . از سطح اراضي خندقي شده را شامل مي شـوند         )  درصد 72/54معادل  (  هكتار 2/4532 هاو ديمزار 

شاندهنده افزايش   با استفاده از عكسهاي هوايي وتصاوير ماهواره اي ن         1380 و 1335كاربري اراضي در دو مقطع زماني       
مي باشدكه همراه با افزايش اراضي خندقي شـده بـوده           در طي دوره مورد بررسي       سطح ديمزارها وكاهش سطح مراتع    

 .كه يكي از داليل اصلي در رخداد قرسايش خندقي موجود در منطقه مورد مطالعه مي تواند باشد است 

  
    GIS ،  آبخيز ، زنجان رود ، تصاوير ماهواره اي كاربري اراضي ،اراضي خندقي شده، حوزه:واژه هاي كليدي

                                                 
  استاددانشگاه تهران-١
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  :مقدمه
گذرد و مقدار بسيار  اي است نسبتاً دائمي كه جريانهاي موقت آب در هنگام بارندگي از آن مي خندق ، آبراهه

اي اتالق مي شود كه وسائل كشت و زرع نتواند  به طور كلي خندق به آبراهه. كند زيادي رسوب را  در خود حمل مي
 نمود به طور عمودي از آنها عبور كند يا به عبارت ديگر نتوان آنها را به وسيله عمليات كشت و زرع معمولي تسطيح

فرسايش خندقي غالباً در مناطق با خاكهاي فقير غير مستعد براي كشاورزي و با پوشش گياهي ). 1384مرتضايي(
ضمناً ممكن است در اثر تغيير كاربري و نحوه استفاده از . شود پراكنده و همچنين در تشكيالت مارني و شيل ديده مي

زمين به دليل تغيير رفتار هيدرولوژيكي اراضي كه موجب افزايش حجم رواناب هاي سطحي مي شود ، خندق ها 
به . توان تبديل اراضي جنگلي به اراضي مزروعي را نمونه بارزي از موضوع فوق دانست براي نمونه مي. ايجاد شوند

هاي  همچنين ممكن است در اثر افزايش مصنوعي سطح آبخيزيك آبراهه  در اثر احداث جاده )1378( احمدي اظهار
 افزايش ، )Bocco) 1990  به نقل از1382 قدوسي . هاي عبور آب خندق ايجاد شود بزرگ و احداث پل يا لوله

نظير ( رات ايجاد شده در سطح آبخيز يك آبراهه سيالبها را در اثر تغيير در كاربري اراضي دانسته و در مواردي نيز تغيي
كاهش ظرفيت تخليه خندق ها ممكن است مربوط به كاهش سرعت .را عامل افزايش سيالبها ميداند ) جاده سازي 

در خندق هاي . جريان آب در آنها و در اثر افزايش ضريب زبري بستر و جداره ها و يا كاهش شعاع هيدروليكي باشد
ي بطور كلي ضريب زبري كاهش مي يابد و در نتيجه سرعت جريان آب افزايش پيدا مي كند كه فاقد پوشش گياه

عالوه بر سهم قابل مالحظه فرسايش خندقي در تخريب اراضي ،پيچيده .  خود به مفهوم افزايش انرژي كنش مي باشد
 ومحيطي تحت تأثير بودن چگونگي شكل گيري وروند رشد و گسترش اين نوع فرسايش در شرايط مختلف طبيعي

از اينرو، اين نوع فرسايش . اقدامات متفاوت انسان در بهره برداري از منابع طبيعي شامل خاك ،آب و گياهان است
زمين شناسي ،وضعيت توپوگرافي ،خصوصيات خاك،استفاده  ازسازندهاي خاك را نمي توان تنها محدود به نوع معيني

  ).Bobrovitskaya،2000(نمود  ب وهوايي در كليه نقاطازاراضي،شرايط اقليمي ويا ويژگيهاي آ
  :  روش تحقيق -

اي ، مطالعات ميداني و  انجام تجزيه و تحليل ها و جمع بندي نتايج  روشها درسه مرحله شامل مطالعات كتابخانه
  :بوده استبا بهره گيري از نتايج تحقيقات انجام شده در زمينه فرسايش خندقي در جهان و ايران به شرح زير  

 بر اساس 1:25000 و1 : 50000 مشخص كردن محدوده ي منطقه مورد مطالعه بر روي نقشه هاي توپوگرافي -1
  آمار و اطالعات حاصل از مطالعات پيشين انجام شده در آبخيز زنجانرود با توجه به موقعيت منطقه،

استفاده از  با  2ني خندق دائمي بازديد از منطقه از طريق پيمايش ميداني و مشخص كردن موقعيت مكا-2
   ، GPS3دستگاه
  منطقه تحقيق جهت مشخص كردن مناطق خندقي شده TM- تفسير چشمي تصاوير ماهواره اي لندست-3
  منطقه )1377و1370سالهاي ( خندق ها بر روي تصاوير ماهواره اي در مقاطع مختلف 4 نمايان سازي-4
ويژگيهاي رابطه رشد طولي خندق ها با  خصوصيات فيزيكي  بررسي فراواني وقوع فرسايش خندقي با  -5 

و فيزيوگرافي محل اراضي وضعيت كاربري وشيميايي خاك،ويژگيهاي  بارندگي ،روانابهاي سطحي ،توپوگرافي 

                                                 
Permanent Gully 1-

2- Geographic Position Systems   
4-Detection  
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تشكيل خندق ها و خصوصيات مرفومتري آنها از طريق تجزيه وتجزيه وتحليل هبستگي عوامل فوق الذكر به عنوان 
  قل و  رشد طولي خندق ها به عنوان متغير وابسته ،متغيرهاي مست

  :نتايج
  :تحقيق فوق شامل سه بخش ذيل مي باشد

  : تعيين محدوده اراضي  خندقي  شده  -1
 بازديد از منطقه وانتقال ، 1:25000 با مشخص كردن محدوده ي منطقه مورد مطالعه بر روي نقشه هاي توپوگرافي 

با استفاده از نرم افزار 1377و 1370مربوط به سالهاي  TMاوير رقومي لندستبر روي تص، GISنتايج به محيط 
ILWISدرصد 03/27 آن با توجه به. وتهيه نقشه هاي نظارت شده ،  موقعيت مكاني و مسير خندق ها تعيين گرديد 

ورد بررسي قرار از سطح حوزه را اراضي خندقي تشكيل مي دهد و بر اين اساس كليه پارامترهاي موثر بر رشد طولي م
  ..گرفته وميزان  سطح تأثير آن محاسبه گرديده است 

  رابطه بين واحدهاي شكل زمين  با فرسايش خندقيتعيين -2
 در مرز جنوبي منطقه مورد مطالعه 132اين واحد به صورت بسيار محدود با مساحتي حدود : واحد كوه ) 2-1

اي است و اراضي خندقي شده   فرسايش آبراهه متشكل از رخساره بوده و ٪25قرار دارد كه شيب زمين در آن بيش از 
  .در اين محدوده قرار ندارد

اي، آهكي با قلل مدور، رسوبات ريزدانه،  هاي با منشاء واريزه اين واحد متشكل از تپه:  واحد تپه ماهور )2-2
شيب عمومي . فته بريده بريده استهاي آهكي، گچي و نمكي فرسايش يا ريزه و با قلل نوك تيز و مارن همراه با سنگ

كند و به طور عمده   تغيير ميباشد كه عمق خاك در آن بين خيلي كم تا عميق  مي٪25 تا حداكثر 8اين واحد بين 
زدگي سنگي سازند مارن  تحت تأثير فرسايش خندقي شديد همراه با فرسايش شياري بوده و در برخي نقاط نيز بيرون

  .باشد  درصد از سطح اراضي خندقي شده مي93/86 هكتار معادل 45/7200به خوبي قابل مشاهده است وسعت آن 
دار همراه با تجمع آهك با شيب حدود  متشكل از رسوبات آبرفتي سنگريزهاين واحد :واحد دشت سر پوشيده)2-3

عمق خاك نيز در آن . باشد  درصد مي3ريز با شيب كمتر از   درصد و با منشاء رسوبات آبرفتي ريزدانه، بدون سنگ5
باشد،  ها مي بكه آبراهه است در اين واحد كه به صورت دامنه بريده بريده در اثر توسعه ش نسبتاً عميق و داراي سنگريزه

 درصد از 07/13 هكتار معادل 1082مساحت اين واحد . فرسايش غالب از نوع فرسايش آبراهه اي و خندقي است
  .سطح اراضي خندقي شده است

، %) 2/7(، اراضي زراعي آبي%)5/36(مرتع:  گميش آباد، چهار نوع كاربري اراضي شامل- در زير آبخيز چپ چپ 
   ).1جدول و1شكل (شناسايي شده اند %) 8/2(واراضي غير توليدي%) 5/53(اراضي زراعي ديم
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  نوع استفاده از زمين  :1جدول 

  

   زير آبخيزمساحت
 )هكتار(  )درصد(

   اراضينوع استفاده از
 

  شماره
 رديف

 1 مرتع 71/11185 5/36
 2 زراعت آبي 5/2206 2/7
 3 ديمزار 5/16395 5/53
  4 وليديت واراضي غيرمناطق مسكوني 858  8/2

 مجموع 79/30645 100
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  نمودار فراواني اراضي خندقي شده بر اساس نوع استفاده از زمين:1شكل

  
  رابطه بين كاربري اراضي با فرسايش خندقي-3

مرتع، اراضي زراعي آبي ، اراضي زراعي :گميش آباد، چهار نوع كاربري اراضي شامل-در زير آبخيز چپ چپ 
و ديمزار )  درصد28/45معادل (  هكتار24/3750به طوري كه مراتع .ي غير توليدي شناسايي شده اندديم واراض

الزم به توضيح است كه مقايسه . از سطح اراضي خندقي شده را شامل مي شوند)  درصد72/54معادل (  هكتار2/4532
هوايي وتصاوير ماهواره اي  با استفاده از عكسهاي 1380 و1335وضعيت كاربري اراضي در دو مقطع زماني 

 نشاندهنده افزايش سطح ديمزارها وكاهش سطح مراتع مي باشدكه همراه با افزايش اراضي خندقي شده بوده است
   ).3 و 2جداول (
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  اراضي خندقي شده بر اساس نوع استفاده از زمينفراواني :2جدول 

نسبت  اراضي خندقي   زير آبخيزمساحت اراضي  مساحت
 شده

  زير  آبخيز كل سطحبه
)درصد(

  
  )هكتار(

  
)درصد(

  
  )هكتار(

  

   اراضينوع استفاده از
 

  شماره
  رديف

 1 زراعت آبي 5/2206 2/7 0 0 0
24/12 28/45 24/3750 5/36 71/11185  2 مرتع
 3 ديمزار 5/16395 5/53 2/4532 72/54 79/14

وليديتمناطق مسكوني واراضي غير 858 8/2 0 0 0 4 

  
03/27  100 45/8282 100 79/30645   مجموع

  
  1335-1380تغييرات فراواني اراضي خندقي شده  بين سالهاي : 3جدول 

  شده اراضي خندقي  مساحت
)1380(  

  شده  اراضي خندقي  مساحت
)1335( 

 )هكتار(  )درصد(  )هكتار(  )درصد(

  
   اراضينوع استفاده از

 

 شماره
 رديف

 
5/36 71/11185  1 مرتع 18694 61
 2 زراعت آبي 29/1532 5 5/2206 2/7
 3 ديمزار 65/9806 32 5/16395 5/53
 4 وليديتمناطق مسكوني واراضي غير 9/612 2 858 8/2

100  
  مجموع 79/30645 100 79/30645

  
  

 بحث و نتيجه گيري

 مشخص گرديـد  در منطقه تحقيق 1380 و 1335بين سالهاي با توجه به تفسير عكسهاي هوائي در دو مقطع زماني  
 درصـد از مـساحت   61( هكتـار  18694در كاربري اراضي وسـعت مراتـع از   و نامناسب غير ا صولي در اثر تغيير   كه

 كاهش يافته و در مقابـل وسـعت   1380درسال )  درصد سطح آبخيز5/36( هكتار 71/11185 به 1335در سال   , )آبخيز
)  درصد مساحت آبخيز   5/53( هكتار   5/16395 به   1335در سال   )  درصد سطح آبخيز   32( هكتار   65/9806ديمزارها از   

تغيير ياد شده در كاربري اراضي كه اغلب در اراضي با شـيب زيـاد صـورت گرفتـه     . افزايش يافته است  1380در سال   
 باعـث افـزايش    توليد رواناب سطحي در آنها گرديده كـه در نهايـت  ايجادموجب افزايش ضريب رواناب و در نتيجه       

اين موضوع در اراضي رها شـده نيـز    . فراواني فرسايش خندقي در اراضي پايين دست و رشد طولي خندق ها شده اند             
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  Gallartبـه نظـر     .مصداق داشته و يكي از داليل اصلي در رخداد فرسـايش خنـدقي در منطقـه مـورد مطالعـه اسـت                     
شـكل گيـري و گـسترش فرسـايش      نيـز )2003 (،ان همكـار وPoeson) 2002(وهمكاران  Nachtergale ؛)2002(

خندقي ، عالوه بر وابسته بودن به شيب زمين  تابعي از نوع و تراكم پوشش گياهي، ساختمان و بافت خـاك سـطحي،                        
كه نظريه محققين فـوق بـا نتـايج         باشد تغيير مقاومت خاك ، حجم روانابهاي سطحي ، وابسته به كاربري اراضي نيز مي             

، ) 1374(يافتـه هـاي صـادقي و محمـدي            فوق تطابق الزم را دارا مي باشد همچنين نتـايج فـوق              بدست آمده تحقيق  
تاييـد  را نيـز    تاثير كاربري اراضي در گسترش خنـدق  در زمينه)  1383(و شهبازي ) 1377(، كريمي  ) 1378(احمدي  

  . نمايدمي 
  

  فهرست منابع
  . صفحه688چاپ سوم،-تشارات دانشگاه تهرانان–1جلد -، ژئومرفولوژي كاربردي1378احمدي، حسن، -1
 جهـاد كـشاورزي اسـتان       – مطالعه موردي استان كرمانـشاه       -، بررسي مرفولوژي خندق   1383شهبازي ،خسرو،   -2

  . صفحه154كرمانشاه مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استان كرمانشاه، 
وزارت جهـاد  –ر اراضي كـشاورزي رومـاني   ، فرسايش خندقي د 1374 صادقي، حميدرضا و محمدي ، محمد،        -3

  .كشاورزي ، معاونت آبخيزداري ، مديريت آبخيزهاي تهران
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