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چکیده
فرآیند فرسایش خاک بهعنوان متغیر اصلی موردبررسی در مطالعات حفاظت آبوخااک در اکوسیسات های
پایدار تحت تأثیر عوامل طبیعی و انساانی اسات ه چنای  ،سااختار و ترکیا

کااربری ارایای در یا

اکوسیست از تغییرات صورت گرفته در سیمای سرزمی تأثیر میپذیرد بههمی منظور ،پاووهش حایار باا
هدف بررسی ارتباط بی سنجههای سیمای سرزمی و الگوی فرسایش خاک در حوزه آبخیا کاوزهتپراقی
استان اردبیل برنامهری ی شد در ای راساتا ،ابتادا باا اساتفاده از نر افا ار  41 ،Fragstats 4.2.1سانجه
سیمای سرزمی شامل تراک لکه ( ،)PDشاخص ب رگتری لکه ( ،)LPIحاشیه کل ( ،)TEتراک حاشایه
( ،)EDشاخص شکل لکه ( ،)LSIمیاانگی انادازه لکاه ( ،)AREA-MNمیاانگی فاصاله ن دیا تری
همسایه اقلیدسی ( ،)ENN-MNشاخص گسستگی سیما ( ،)DIVISIONمیانگی شاخص شاکل لکاه
( ،)SHAPE-MNشاخص تکهشدگی ( ،)SPLITشاخص پیوساتگی سایما ( ،)COHESIONانادازه
شبکه تأثیرگذار ( ،)MESHشاخص تجمع ( )AIو درصد پوشش سیمای سرزمی ( )PLANDمحاسابه
شد سپس شدت فرسایش خاک منطقه با استفاده از مدل پتانسیل فرسایش ( )EPMبا عملکرد قابل قباول
بر اساس مطالعات پیشی برآورد شد در ادامه ،نتایج حاصل از محاسبه سنجهها و شادت فرساایش خااک
وارد نر اف ار  SPSSشده و رابطههای رگرسیونی میان آنها تعیی شد نتاایج بیاانگر وواود یا

 4نویسنده مسئول90495569591 :

رابطاه

Email: a_ghorbani@uma.ac.ir
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عکس میان سنجههای  DIVISIONو  EDو  LPIبا فرسایش ویوه خاک و حاکی از ووود یا

رابطاه

مستقی بی  SHAPE-MNو  AREA-MNبا فرسایش ویوه خااک حاوزه آبخیا کاوزهتپراقی اسات
ه چنی  ،نتایج بیانکننده الگوی متفاوت ارتباط سنجههای سیمای سرزمی و فرساایش خااک اسات ایا
نتایج در برنامهری ی مؤثر و هدفمند مدیریت کاربری ارایی در مقیاس آبخی و سایمای سارزمی کااربرد
دارند
کلیدواژهها :الگوی تغییرات ،پویایی سیمای سرزمی  ،مدیریت منابع ،هدررفت خاک
 -9مقدمه

در دهههای گذشته ،گسترش نیازهای انسانی موو شده که استفاده از مناابع زمای باهطور چشا گیاری بیشتار
شود ای امر از طریق تأثیرات شدید آن بر تغییر کاربری زمی  ،آسی قابلتووهی به سااختار و عملکارد کاربریهاای
ارایی مختلف را در پی داشته اسات (دمونتیساا 4و همکااران )9942 ،بادون تردیاد تماامی فعالیتهاای انساانی در
طبیعت درنهایت منجر به تغییرات مکانی کاربریهای ارایی میشوند؛ بنابرای ارزیابی تغییرات سایمای سارزمی  ،نماا
و بازتابی از کاربری ارایی انسانی در گذشته را در اختیار میگذارد و بهعنوان قالبی زنده و پویا بارای کااربری ارایای
پایدار به کار گرفته میشود (کرمی و فقهی)4909 ،
تخری

طبیعی و انسانی اکوسیست ها روابط فضایی بی سامانههای تشاکیلدهنده آنهاا را تغییار داده اسات

یکی از نمایههای ای تخری  ،فرسایش خاک است فرسایش خاک یکای از مه تاری مساالل محیطزیسات در
وهان و ایران است که بهشدت توسط الگوی مکانی کاربریهاای ارایای تاأثیر میپاذیرد (احمادی میرقالاد 9و
همکاران9942 ،؛ واتانداسلار 9و همکاران )9999 ،تعیی الگاوی تغییارات فرساایش خااک باهمنظور تخصایص
منطقی منابع زمی و مطالعات پایداری اکوسیست حال اهمیت فراوان است از طرفی فرسایش خاک بار سالامت
زمی  ،امنیت غذایی و تولید محصولات کشاورزی ،عملکارد اکوسیسات  ،سالامت انساان و نیا ویاعیت اقلای
تأثیرگذار است اثرات نامطلوب فرسایش خاک بهطور منطقهای و وهانی شناسایی شاده اسات مطالعاات انجاا
شده در ای زمینه حتی بر تبیی راهبردهایی برای مدیریت ایطراری و سازگار با تغییرات اقلیمی تأکیاد کردهاناد
(وب 1و همکاران )9999 ،اگرچه ،ای امر مستل پیشرفت در نحوه پایش فرسایش خاک با استفاده از اب ارهاا و
شاخصهای چندعملکردی ،کارآمد و ودید ازومله اکولاویی سایمای سارزمی در قالا

سانجههای سایمای

سرزمی  6است
1 De Montis
2 Ahmadi Mirghaed
3 Vatandaşlar
4 Webb
5 Landscape metrics
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استفاده از سنجههای کمی در تحلیل ویوگیهاای سایمای سارزمی نقاش مهمای در تشاخیص شاکل و الگاوی
قرارگیری انواع کاربریها نسبت به یکدیگر دارد و میتوان تأثیرگذاری آنها بار فرآینادهای هیادرولوییکی 4و چرخاه
مواد مغذی 9را پایش نمود (کیانی و فقهی4901 ،؛ اویانگ 9و همکاران9949 ،؛ وینانت 1و همکااران )9942 ،مطالعاات
مختلفی باه وواود ارتبااط مساتقی و غیرمساتقی بای الگاوی تغییارات کااربری ارایای باا فرآینادها و متغیرهاای
هیدرولوییکی ازومله فرسایش خاک اشاره کردهاند برای نمونه ،اویانگ و همکااران ( ،)9949باا انجاا مطالعاهای در
حوزه آبخی بالادست رودخانه زرد چی طی سالهای  4022تا  ،9995بیان کردند که اف ایش ماداو زمی هاای لخات،
پهنههای آبی و زمی های کشاورزی موو

اف ایش معنیدار فرسایش خاک شده است ه چنای  ،تغییارات منطقاهای

سیمای سرزمی ارتباط بسیار قوی با فرسایش خاک نشان داده است تحلیل نتایج در سطح لکه تأییاد کارد کاه میا ان
حمل رسوب از حاشیههای لکه در اثر اف ایش حاشیه لکه نی زیاد شده است ه چنی  ،کاری 6و همکااران ( )9944در
پووهشی در خصوص معیارهای تخری کاربری ارایی در حوزه آبخی با 5ایالات فلوریادا امریکاا نتیجاه گرفتناد کاه
شاخص توسعه سیمای سرزمی و سنجههایی مانناد ب رگتاری لکاه و نیا متوساط انادازه ساکونتگاههای منفارد،
بیشتری ارتباط با بار معلق برآورد شده در ایستگاههای پایش را دارند یلیس )9949( 2عوامل مؤثر بر غلظات رساوب
رگبار در چهار حوزه آبخی در و یره پولترو ریکو 2با کاربریهای ارایی متفااوت را موردبررسای قارار داد و باه ایا
نتیجه رسید که حلقههای سنجه رسوب در ارایی کشاورزی بهواسطه مووودیت رسوب در دسترس و غلظات بالاای
رسوب در شاخه بالارونده آبنمود ،دارای الگاوی سااعتگرد باوده اسات در اداماه ،ماارکو دیسایلوا 0و همکااران
( )9946با استفاده از سنجههای سیمای سارزمی باه تحلیال فرآینادهای فرساایش خااک در مقیااس کارت و تحات
شبیهسازی باران پرداختند نتایج آنها نشان داد که ارتبااط تنگااتنگی بای تغییرپاذیری فرساایش خااک و سانجههای
سیمای سرزمی ازومله تعداد لکه ،تراک لکه ،ب رگتری اندازه لکه ،تراک حاشیه ،شاخص شکل لکاه و بعاد فرکتاال
ووود دارد
خاو 49و همکاران ( )9942اثرات الگوی سیمای سرزمی را بر فرآیندهای فرساایش خااک در منطقاه کوهساتانی در
شمال چی بررسی نمودند آنها کاربریهای زمی لخت ،کشاورزی و شهری را بهعنوان منابع تولیاد رساوب در نظار

1 Hydrological processes
2 Nutrient cycle
3 Ouyang
4 Wynants
5 Carey
6 Ba
7 Gellis
8 Puerto Rico
9 Marco da Silva
10 Xu
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گرفتند ه چنی کاربریهای ونگلی و مرتعی بهعنوان منابع انباشت رسوب محساوب شادند نتاایج آنهاا تأکیاد بار
ووود ارتباط معنیدار بی الگوی سیمای سرزمی و تولید رسوب و فرآیندهای فرسایش خاک باوده اسات ها چنای
نتایج ایشان نشان داد که شاخصهای تج یه و شکل لکه به ترتیا دارای ارتبااط مثبات باا فرساایش خااک و تولیاد
رسوب هستند شاخص تکهشدگی نی با مقدار فرسایش ارتباط مثبت و با تولید رساوب ارتبااط منفای از خاود نشاان
داد ه چنی وینانت و همکاران ( )9942اثرات اف ایش خطر فرسایش خاک به دنبال تغییر کاربری ارایای در حویاه
مانیارا ،4در تان انیا را بررسی کردند در ای پووهش از تصاویر لندست برای تحلیل تغییر کاربری ارایی طای ساه دهاه
متوالی ( )4022-9945استفاده شد و فرسایش خاک از معادله وهانی هادررفت خااک ( )9USLEبارآورد شاد نتاایج
خروویهای مدل نشان داد که از لحاظ توپوگرافی ،نوع خاک و الگوهای بارندگی باعث تغییار کااربری ارایای شاده
که ای امر خطر فرسایش خاک را اف ایش داده است آنیسی 9و همکاران ( )9999به بررسی تغییار کااربری ارایای بار
فرسایش خاک و رسوب در حویه وینیکی ،1در اتیوپی پرداختند در پووهش ایشان ،از تصاویر مااهوارهای ،نقشاههای
توپوگرافی ،دادههای هواشناسی و نقشاه خااک اساتفاده شاد در اداماه نسابت تحویال رساوب ( 6)SDRبار اسااس
تج یهوتحلیل استفاده از پوشش ارایی و عوامل  RUSLEمحاسبه شد نتایج نشان داد که کل تلفاات خااک از 49/99
ت در هکتار در سال  4022به  19/12ت در هکتار در سال  9942اف ایش یافته است ها چنای  ،نتاایج نشاان داد کاه
زمی های کشاورزی بالاتری می ان فرسایش خاک را در منطقه موردمطالعه تولید کردهاند
در ایران نی سعدالدی  5و همکاران ( )9949با استفاده از روشهای  2SCSو  2EPMاثارات فعالیتهاای مادیریت
پوشش گیاهی در حوزه آبخی رامیان استان گلستان را پیشبینی کرده و سناریوهای برتر مدیریتی بهمنظور کااهش سایل
و فرسااایش را بااا روش تصاامی گیری چناادمعیاره تعیاای نمودنااد صااادقی و همکاااران ( )4909بااه بررساای پاس ا
رسوبنمود و حلقههای سنجه رسوب به نوع و توزیع مکانی کاربری ارایی در حوزه آبخی رودخانه گلاز اشانویه در
استان آذربایجان غربی پرداختند در پووهش ایشان ،رسوبنمودهای رگبارهای مشاهداتی و تأثیر نوع و توزیاع مکاانی
کاربریهای مرتع ،کشاورزی و ونگل روی رسوب بررسی شد نتایج پووهش ماذکور نشاان داد کاه افا ایش غلظات
رسوب در شاخه پایی رونده رسوبنمود در اثر مشاارکت تولیاد رساوب از کااربری کشااورزی دامناههای بالادسات
آبخی اتفاق افتاده است نجفینواد و همکاران ( )4909نی میا ان فرساایش و رساوب در آبخیا چارا ویس را در دو

1 Manyara
)2 Universal Soil Loss Equation (USLE
3 Aneseyee
4 Winike
5 Sediment Delivery Ratio
6 Sadoddin
)7 Soil Conservation Service (SCS
)8 Erosion Potential Method (EPM
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ویعیت سیستمی و تخصیص چند فاکتوره آمایش سرزمی با استفاده از مدل  EPMبارآورد نمودناد و نتیجاه گرفتناد
که روش تخصیص چند فاکتوره از توانایی بهتری در آمایش کاربریهای آبخی مورد مطالعاه برخاوردار باوده و نقاش
مؤثرتری در کاهش فرسایش و رسوب دارد احمدی میرقالد و همکاران ( )9942نی به ارزیابی ارتباط بای فرساایش
خاک و سنجههای سیمای سرزمی در حوزه آبخی گرگان پرداختند ای پووهشگران بیان کردند کاه هادررفت خااک
با کاهش سنجههای مرتبط با ونگل و مرتع اف ایش پیدا کرده و نی با افا ایش سانجههای مارتبط باا منااطق شاهری و
کشاورزی تشدید یافت ه چنی مشخص شد که نوع کاربری ارایی مه تری عامل در تعیی فرسایش خاک باوده و
مقدار هدررفت خاک بیشتری تأثیرپذیری را از نظر مساحت ،تعداد ،شکل و تراک لکههای سایمای سارزمی داشاته
است ه چنی در پووهشی معتمدی و همکااران ( )4902ارتبااط الگاوی سایمای سارزمی و رساوب در برخای از
زیرحوزههای آبخی استان گلستان را موردبررسی قرار دادند آنها با استفاده از رگرسیون کمینه مربعات و لای باه ایا
نتیجه رسیدند که بی رسوب آبخی و الگوهای پوشش گیاهی ارتباط زیاادی وواود دارد شااخص با رگتاری لکاه
( ،)LPIمیانگی فاصاله ن دیا تری همساایه ( )MN-ENNو میاانگی نسابت محایط باه مسااحت ()MN–PARA
بهعنوان سنجههای اصلی در کاهش می ان رساوب آبخیا و سانجههاای شااخص شاکل سایمای سارزمی ( )LSIو
میانگی اندازه لکه ( )MN-AREAبهعنوان سنجههای مؤثر در اف ایش رسوب آبخی های مطالعاتی شاناخته شادند کاه
 24درصد از تغییرات رسوب را در زیرحویهها تبیی نمودند
ومعبندی سابقه پووهش نشان میدهد که بهسب عد امکان صرفنظار از نیازهاای انساانی و یارورت کشاف
راهحلهای معنیدار برای استفاده پایدار و در سازگار با پتانسیلهای منابع آبوخاک مووود ،کس اطلاعاات ودیاد و
نی انجا تحلیلهای دقیاق از ویاعیت و رفتاار سایمای سارزمی یاروری اسات طای ساالهای اخیار اساتفاده از
سنجههای سیمای سرزمی در زمینههای مختلف ازومله تغییر کاربری ارایی (آنیسی و همکااران )9999 ،و فرساایش
خاک (نجفینواد و همکاران4909 ،؛ معتمدی و همکاران4902 ،؛ سعدالدی و همکااران9949 ،؛ وینانات و همکااران،
 )9942بهعنوان یکی از روشهای نوی در تکمیل تحلیلهای قبلی و نی دستیابی به دادههای ناو معرفای شاده اسات
بهسب

بالا بودن مقدار فرسایش خاک در اکثر حوزههای آبخی ایران ،تووه بیشتر به مطالعاه عامال پیییاده فرساایش

خاک و درعی حاال مختلکنناده پیوساتگی سایمای سارزمی از دو ونباه سااختاری و عملکاردی یاروری اسات
باووودای  ،بدون کس
مدیریتی مناس

و متناس

دانش در زمینه تحلیل ارتباط فرسایش خاک با سایر عوامل تأثیرگذار ،امکان تبیای راهبردهاای
و درعی حال مقرونبهصرفه دشوار خواهد بود به همی دلیال ،ایا امار یارورت کسا

اطلاعات در ای زمینه در شرایط مختلف اقلیمی ،خاکی ،پوشش گیاهی و حتی توسعهای را توویه و مورد تأکیاد قارار
میدهد ه چنی بهسب

توسعه نوع و سطح نیازهای انسانی در عصر حایر ،شکل اساتفاده از زمای نیا تغییار پیادا

کرده است که در مطالعات مختلف به ای امر مه اشاره شده و مورد تأیید قرار گرفته اسات لاذا ،پاووهش حایار باا
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شمارۀ سی و شش

هدف ارزیابی ارتباط بی سنجههای سیمای سرزمی و فرسایش خااک در حاوزه آبخیا کاوزهتپراقی واقاع در اساتان
اردبیل انجا شده است
 -7روش پژوهش
 -9 -7منطقه مورد مطالعه

منطقه موردمطالعه در ای پاووهش ،حاوزه آبخیا کاوزهتپراقی واقاع در اساتان اردبیال دارای مسااحت 296/29
کیلومترمربع و محیط  412/02کیلومتر است ای حویه در قسمت ونوبی اردبیل و قسامت شامالی شهرساتان کاوثر
قرار گرفته و بخش زیادی از شهرستان نیر را در برمیگیرد ایا حویاه دارای مختصاات وغرافیاایی ˝ 12˚99´94تاا
˝ 12˚99´99طول شرقی و ˝ 92˚92´92تا ˝ 92˚99´94عرض شامالی اسات از لحااظ شاکل ظااهری ،ایا حویاه
کشیده بوده و دارای یری فشردگی برابار باا  4/12اسات تاراک ومعیات در ایا حویاه برابار باا  0/62نفار در
کیلومترمربع است بهطورکلی  56روستا ازومله قلعهووق ،خانقشلاقی ،وعفرلو و مولان در ایا حویاه وواود دارد
پایی تری و بالاتری ارتفاع حویه بهترتی برابر با  4922و  9610متر نسبت به ساطح دریاسات ه چنای حاداکثر و
حداقل بارش در منطقه مورد مطالعه به ترتی  629و  942میلیمتر ،حداقل و حداکثر دمای هوا ها  0/1و  1/9درواه
سانتیگراد بوده است ه چنی سیمای سرزمی حوزه آبخی کوزهتپراقی را مراتع ،زراعت ،برونا د سانگی و مساکونی
بهترتی با مقادار  9/69 ،51/22 ،90/49و  9/29درصاد تشاکیل داده اسات (علاالی و همکااران4902 ،؛ ح بااوی و
همکاران )4900 ،شکل  ،4موقعیت حوزه آبخی کوزهتپراقی را در سطح کشور و استان اردبیل نمایش میدهد
 -7-7دادههای مورد استفاده

دادههای اصلی تحقیق حایر شامل دو بخش سنجههای سیمای سرزمی و فرسایش خاک بوده است علاوه بار
ای  ،نقشه کاربری زمی بهعنوان داده ورودی اصلی برای محاسابه سانجههای سایمای سارزمی مورداساتفاده قارار
گرفته است بدی منظور انواع کاربری ارایی در محیط  Google Earthبار اسااس اطلاعاات ساال  4902اساتخرا
شدند و سپس از طریق بازدیدهای میدانی اصلاحات لاز متناس

با هر کاربری ارایی انجا شد (شکل )9

 -9 -7محاسبه سنجههای سیمای سرزمین

یکی از اب ارهای محاسبه سنجههای سیمای سرزمی  ،نر اف ار  Fragstatsمیباشد که اساتفاده از آن باهدلیل قابلیات
بیشتر و محاسبه تعداد بیشتری از سنجههای سیمای سارزمی معماولتر اسات (م گاریگاال 4و همکااران)9999 ،
نر اف ار  Fragstatsمجموعاه کااملی از سانجههای سایمای سارزمی باوده و بارای تج یاهوتحلیل الگاوی مکاانی و

1 McGarigal
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تحلیل ارتباط بی سنجههای سیمای سرزمی و

سنجههای مختلف لکههای تشکیلدهنده سیمای سرزمی در محیطهاای نااهمگ و شارایط متفااوت مناسا اسات
ه چنی  ،ای برناماه محادودیتی در مقیااس از لحااظ پهناه و ب رگنماایی نادارد باه ازای هار ورودی در نر افا ار
 ،Fragstatsسه فایل خرووی لکه ،4کلاس 9و سیما 9ایجاد میشود که تمامی آنها بهصورت فایل متنای اسات یکای از
مسالل مه در امر استفاده از ای سنجهها ،انتخاب سنجه مناسا از میاان تعاداد زیاادی از سنجههاسات بایاد توواه
داشت که سنجهها در بسیاری از موارد دارای ه پوشانی هستند و اطلاعات مشابهی از ویعیت سایمای سارزمی ارالاه
مینمایند (میرزایی و همکاران ،)4904 ،بههمی منظور کاهش اولیه تعداد سنجهها لاز است صورت پذیرد

شکل  -9موقعیت حوزه آبخیز کوزهتپراقی در ایران و استان اردبیل (بالا) و نمایی از شرایط توپوگرافی و پوشش
گیاهی آن (پایین)

1 Patch
2 Class
3 Landscape

29
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شکل  -7نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز کوزهتپراقی

پس از تهیه نقشه کاربری ارایی منطقه در محیط نر افا ار  ArcGIS 10.8و تبادیل آن باه فرمات رساتری ،بارای
کمّیسازی سنجههای سیمای سرزمی از نر اف ار  Fragstats 4.2در سطح کلاس و سیما بارای هار یا

از واحادهای

هیدرولوییکی حوزه آبخی استفاده شد (عبدالعلیزاده 4و همکاران )9999 ،لاز به ذکر است که نقشه کااربری ارایای
در ای مطالعه بهعنوان یکی از ورودیهای اصلی مدل بوده که از نظر اندازه سلول و محیط مشابه نقشاه توپاوگرافی
تهیه شده توسط سازمان ملای اطلاعاات وغرافیاایی ایاران ،عکسهاای مااهوارهای موواود در منطقاه و ه چنای
اطلاعات ودید  Google Earthتهیه و سپس با بازدیدهای میدانی طبقات کاربری ارایی اصالا و درنهایات نقشاه
نهایی کاربری ارایی در نر اف ار  ArcGIS 10.8تهیه شد در مجموع بهمنظور تحلیل الگوی سیمای سارزمی حاوزه
آبخی کوزهتپراقی ،تحلیل  41سنجه سیمای سرزمی در دو سطح مکانی کلاس و سایما انجاا شاد ویوگیهاای کلای
سنجههای سیمای سرزمی محاسبه شده برای حوزه آبخی کوزهتپراقی در ودول ( )4اراله شده است

1 Abdolalizadeh
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تحلیل ارتباط بی سنجههای سیمای سرزمی و

جدول  -9ویژگیهای کلی سنجههای سیمای سرزمین محاسبه شده برای حوزه آبخیز کوزهتپراقی
نام انگلیسی

نام فارسی

حروف اختصاری

Patch Density

تراک لکه

PD

Largest Patch
Index

شاخص ب رگتری لکه

LPI

درصد

Total Edge

حاشیه کل

TE

متر

Edge Density

تراک حاشیه

ED

Landscape Shape
Index

شاخص شکل لکه

LSI

-

Mean patch area

میانگی اندازه لکه

AREA -MN

هکتار

Mean Euclidean
Nearest Neighbor
Distance

میانگی فاصله ن دی تری
همسایه اقلیدسی

ENN_MN

متر

Landscape
Division Index

شاخص گسستگی سیما

DIVISION

نسبت

 SHAPEMN

بدون واحد

Splitting Index

شاخص تکهشدگی

SPLIT

بدون واحد

Patch Cohesion
Index

شاخص پیوستگی لکه

COHESIO
N

-

Effective Mesh
Size

اندازه شبکه تأثیرگذار

MESH

هکتار

Aggregation
Index

شاخص تجمع

AI

درصد

Percentage of
Landscape

درصد پوشش سیمای سرزمی

PLAND

درصد

 Mean patch shapeمیانگی شاخص شکل لکه
index

واحد

متر در 499
هکتار

دامنه تغییرات

رابطه

𝑖𝑛
)(10000)(100
𝐴
) 𝑗𝑖𝑎(max
)(100
𝐴

= 𝐷𝑃

= LPI

متر در 499
هکتار

∗ 𝐸0/25
𝐴√
1
10000

TE ≥ 0

= ED

LSI ≥ 1

= LSI

𝑛

𝑗𝑖𝑎 ∑ = AREA − MN

> 9AREA

𝑗=1

hij

n
j 1



،ENN_MN>0
بدون محدودیت

N

𝑎𝑖𝑗 2
] )
𝐴

499 < LPI ≤ 9
TE ≥ 0

𝐸 = 𝐸𝑇
E
)(10000
𝐴

PD > 0

𝑛

( ∑ 0≤DIVISION<1 𝐷𝐼𝑉𝐼𝑆𝐼𝑂𝑁 = [1 −
𝑗=1

𝑗𝑖𝑃
𝑗𝑖𝑃𝑛𝑖𝑚
𝐴2
2
𝑗𝑖𝑎 ∑𝑛𝑗=1

≥ 4SHAPE

= SHAPE

𝑚∑
𝑗=1

= SPLIT

تعدادسلول ≤
≤ 4SPLIT

COHESION
= [1
] [1

𝑚
𝑚∑
𝑗𝑖𝑝 𝑖=1 ∑𝑗=1

−

𝑚
𝑚∑
𝑗𝑖𝑎√ 𝑗𝑖𝑝 𝑖=1 ∑𝑗=1
−1
1
− ] . (100
𝑧√

𝑛
2
𝑚∑
𝑗𝑖𝑎 𝑖=1 ∑𝑗=1

𝐴

= 𝐻𝑆𝐸𝑀

رفتار ای شاخص
برای هر سیمای
سرزمی متغیر است
تعدادسلول ≤
≤ SPLITکل
مساحت سیمای
سرزمی

𝑖𝑖𝑔
[ = 𝐼𝐴
)] (100
𝑖𝑖𝑔 → 𝑥𝑎𝑚

0 ≤ AI <100

.

)(100

𝑗𝑖𝑎 ∑𝑛𝑗=1
𝐴

= 𝑖𝑃 = 𝐷𝑁𝐴𝐿𝑃

0 ≤ PLAND
<100
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 -4 -7محاسبه فرسایش خاک با استفاده

شمارۀ سی و شش

از مدل EPM

مدل  EPMروشی برای کمی کردن شدت فرسایش خاک و تخمی می ان کال رساوبدهی ساالانه در یا

حاوزه

آبخی است که برای اولی بار در سال  4022اراله شده است در ای روش ،چهار مشخصاه شاامل یاری فرساایش
حوزه آبخی ( ،)ψیری

استفاده از زمی ( ،)Xaیری

حوزه آبخی ( )Iدر هر ی

حساسیت سنگ و خاک باه فرساایش ( )Yو شای متوساط

از زیرحوزههای آبخی کوزهتپراقی موردبررسی قرار گرفت (اسامعلی و عباداللهی)4909 ،

یری فرسایش حوزه آبخی ) )ψاز روی ودول استاندارد مبتنی بر تفسیر تصاویر مااهوارهای  Google Earthمنطقاه،
اطلاعات مووود در گ ارشهای پوشش گیاهی ،زمی شناسی ،خاکشناسی و بازدیدهای زمینی محاسبه شد ه چنای ،
برای تعیی یری استفاده از زمی ) )Xaاز نقشه کااربری ارایای اساتفاده شاد و طباق وادولهای اساتاندارد مادل
 ،EPMبه هر نوع کاربری ارایی مووود در هر زیرحویه ،امتیاز ویوهای تعلق گرفت در ایا راساتا ،منطقاه از لحااظ
شدت انواع فرسایشهای حاک بر هر زیرحویه به طبقات مختلف تقسی بندی شد بر همای اسااس در ایا تحقیاق
یری

حساسیت سنگ و خاک به فرسایش ( )Yاز لایه یرای

حساسیت سازندهای زمی شناسی مووود در منطقاه،

تهیه شد و بر اساس ودول تعیی حساسیت سازندها به فرسایش ،مقدار وزنی هر سازند تعیای و امتیازبنادی صاورت
پذیرفت سپس برای تهیه نقشه شی متوسط حوزه آبخی ( )Iاز مدل رقومی ارتفااع ) )DEMاساتفاده شاد ساپس در
هر ی

از زیرحویهها ،مقدار  Zیا یری

شدت فرسایش از رابطه ( )4تعیی و در اداماه فرساایش ویاوه بار اسااس

رابطه ( )9برآورد شد
()4

) Z = Y. X a (φ + I 0.5

()9

0.5

𝑡

)𝑇 = (10 + 0.1

1⁄
5

𝑍 𝑊𝑆𝑃 = 𝑇. 𝐻. 𝜋.

در رابطه ( WSP ،)9فرسایش ویوه برحس مترمکعا
میلیمتر و  Tیری

در کیلومترمرباع در ساال H ،متوساط بارنادگی ساالانه باه

دروه حرارت و  tمیانگی دروه حرارت سالانه به دروه سانتیگراد هستند

 -5 -7تجزیهوتحلیل رگرسیونی

در پووهش حایر نی بهمنظور ارتباط بی سنجههای سایمای سارزمی و فرساایش خااک از روش گاا باه گاا
رگرسیون چند متغیره ه در سطح کلاس (برای کاربری کشاورزی ،مرتع و با ) و ها در ساطح سایما باا اساتفاده از
نر اف ار  IBM SPSS Statistics 26.0استفاده شد رگرسیون یکای از تکنی هاای آمااری بارای دادههاایی اسات کاه
معمولاً در سطح سنجش فاصلهای هستند در ای روش آماری ،رابطه بی متغیرها بهصورت تابعی از متغیر وابساته کاه
تغییرات متغیرهای مستقل را پیشبینی میکنند ،تعیی میشود (زارع چاهوکی )4920 ،در پووهش حایر باا توواه باه
اینکه بیش از دو متغیر در رابطه رگرسیونی شرکت داشتند از رگرسیون گا به گا وهت بررسی ارتباط بای فرساایش
ویوه با سنجههای سیمای سرزمی استفاده شد  26درصد زیرحویاهها ( )4-92بارای مرحلاه واسانجی و  96درصاد

سال نه
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تحلیل ارتباط بی سنجههای سیمای سرزمی و

زیرحویهها ( )92-95برای مرحله اعتبارسنجی انتخاب شد می ان ه خطی و خوده بستگی بای سانجههای سایمای
سرزمی موردبررسی در پیشبینی می ان فرسایش خااک باهترتی باا اساتفاده از آمارههاای  4/6( Durbin-Watsonتاا
 )9/6و عامل تور واریانسVIF( 4؛ ک تر از  )49موردبررسی قرار گرفت (زارع چااهوکی4920 ،؛ زویار 9و همکااران،
 )9990در ادامه روابط مناس رگرسیونی بر اساس شاخصهای آماری مورد ارزیابی انتخاب شدند و در اداماه عوامال
مؤثر بر می ان فرسایش ،تج یهوتحلیل شدند
 -9نتایج و بحث
-9 -9تغییرات مکانی سنجههای سیمای سرزمین

در شکل ( ،)9تغییرات مقادیر سنجههای تراک لکه ،شاخص ب رگتری لکه ،حاشیه کل ،تاراک حاشایه ،شااخص
شکل لکه ،میانگی اندازه لکه ،میانگی فاصاله ن دیا تری همساایه اقلیدسای ،شااخص گسساتگی سایما ،میاانگی
شاخص شکل لکه ،شاخص تکهشدگی ،شاخص پیوستگی لکه ،انادازه شابکه تأثیرگاذار ،شااخص تجماع و درصاد
پوشش سیمای سرزمی را نشان میدهد
همانطور که در شکل ( )9نشان داده شده است ،مقادیر سنجه تاراک لکاه در زیرحویاههای ماورد مطالعاه بای
 9/49تا  4/51تغییر میکند ه چنی میانگی تراک لکه برای حویه مورد مطالعاه  9/12بهدسات آماد وواود تاراک
بالای لکه در زیرحویهها نشاندهنده تخری کاربری ارایی میباشد که باعث اف ایش تخری نی شده اسات (کیاانی
و فقهی )4901 ،از نتایج سنجه تراک لکه برای اندازهگیری می ان اتصال و پیوستگی کاربریها نی اساتفاده میشاود در
پووهش حایر ،مقادیر تراک لکه برای کاربری کشاورزی بیشتری مقدار و برای کاربری با ک تاری مقادار ارزیاابی
شد حضور تراک لکه بالا در کاربری کشااورزی ،نشااندهنده افا ایش تخریا زمای اسات کاه منجار باه افا ایش
تکهشدگی شده است با اف ایش تراک لکه ،پیوستگی سیمای سرزمی کاهش و لکهها کوچا تر و منظ تار میشاوند
ای نتیجه با نتایج معتمدی و همکاران ( )4902مبنی بر ای که تراک لکه بالا نشاندهنده تخریا کااربری ارایای باود
که میتواند منجر به اف ایش فرسایش و تولید رسوب شود ،مطابقت دارد حداکثر تراک لکه زمانی حاصل میشاود کاه
هر سلول ی

لکه وداگانه باشد (م گاریگال و انه)9949 ،9؛ بنابرای حضور فراوان لکههای کوچا

در پوشاشهای

گیاهی مختلف ،منجر به ک شدن فواصل دو لکه مشابه شده و درنتیجه افا ایش میا ان تکهشادگی را باه هماراه دارد
ه چنی حضور تراک لکه بالا در زیرحویاه  ،99نشااندهنده افا ایش تخریا زمای اسات کاه منجار باه افا ایش

1 Variance Inflation Factor
2 Zuur
3 Ene
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نوع استفاده از لکاههای خااص ،ممکا اسات بار

فرآیندهای اکولوییکی مه آبخی تأثیر بگذارد (علالی و همکاران)4902 ،
الگوی مکانی شاخص ب رگتری لکه در حوزه آبخی کوزهتپراقی باا میاانگی و انحاراف معیاار 94/05 ± 50/52
درصد نشاندهنده سطح نسبتاً ک ویعیت گسیختگی در اکثر زیرحویهها (بیش از  99زیرحویه) اسات باای حاال،
برخی از بخشهای حوزه آبخی با تووه به مقدار ک شاخص ب رگتاری لکاه (ازوملاه زیرحویاههای )99 ،94 ،0
شرایط بحرانی را از لحاظ گسیختگی تجربه کردند طباق شاکل ( ،)9بیشتاری مقادار ایا شااخص بارای کااربری
کشاورزی و ک تری مقدار برای کاربری با میباشد دلیل ای امر ای اسات کاه بایشتاری مسااحت حاوزه آبخیا
کوزهتپراقی را کاربری کشاورزی (دی و آبی) تشکیل داده است
حاشیه کل در سطح سیمای سرزمی  ،مجموع حاشیه ی

اندازه مطلق از طول حاشیه کال یا

ناوع لکاه خااص

است (م گاریگال و انه )9949 ،با اف ایش حاشیه کل ،اتصال و پیوستگی سیمای سرزمی کاهش و لکاهها کوچا

و

منظ تر میشوند بیشتری مقدار شاخص حاشیه کل در کاربری مرتع و ک تری مقدار آن در کاربری با برآورد شاد
ای امر نشاندهنده تخری

مراتع در اکثر زیرحوزههای آبخی کوزهتپراقی است حاداکثر و حاداقل حاشایه کال بارای

حوزه آبخی کوزهتپراقی در سطح سیما برای زیرحوزههای آبخی  95واقع در قسامت مرکا ی آبخیا ( 54929متار) و
 94واقع در شمال غربی آبخی ( 4992/92متر) بهدست آمد میاانگی حاشایه کال بارای حاوزه آبخیا ماورد مطالعاه
 42911/61متر بهدست آمد
تراک حاشیه بهعنوان معیار مهمی برای نشان دادن عملکرد حوزه آبخی است (مصاطفیزاده و همکااران )4902 ،و
به از دست رفت زیستگاه ،ترکی و الگاوی زیساتگاه اشااره میکناد (واناگ 4و همکااران9941 ،؛ لئاو 9و همکااران،
 )9945زمانیکه هیچ حاشیهای در سیمای سرزمی ووود نداشته باشد مقدار عددی ای شااخص برابار صافر اسات؛
یعنی زمانیکه کل سیمای سرزمی و مرز آن ،شامل ی

لکه باشد (م گاریگال)9994 ،

در سطح سیمای سرزمی  ،رابطه بی تراک حاشیه و تکهشدگی مثبت است ،بهطوریکه با افا ایش تاراک حاشایه،
تکهشدگی در آن زیرحویه اف ایش مییابد بیشتری و ک تری مقادیر شاخص مربوط باه کاربریهاای کشااورزی و
با است ه چنی نتایج ای شاخص برای کل سیمای سرزمی حوزه آبخی کوزهتپراقی نشاان داد کاه زیرحویاههای
( 94واقع در شمال غربی آبخی ) و ( 92واقع شمال آبخی ) بهترتی با مقدار عاددی  9/29و  49/26متار بار هکتاار در
سطح سیمای سرزمی حداقل و حداکثر تکهشدگی را دارند ه چنی برای حویه ماورد مطالعاه میاانگی و انحاراف
معیار تراک حاشیه  2/92 ± 9متر بر هکتار برآورد شد ایا امار نشااندهنده مقاادیر بالاای تاراک حاشایه و تخریا
سیمای سرزمی کوزهتپراقی است (علالی و همکاران )4902 ،واپلقی و همکاران ( )4902از معیار تراک حاشایه بارای
1 Wang
2 Liu
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سیمای سرزمی استان لرستان استفاده کردند اگرچه مقدار معیار تراک حاشایه بای  9/999تاا  9/11بارای ایا اساتان
بهدست آمد ،اما نتایج نشان داد که لکههای سیمای سرزمی لرستان در حال تقسی شدن هستند و ای مووا افا ایش
مقادیر تراک حاشیه و تخری
شاخص شکل لکه ی

سیمای سرزمی شده است
معادله سنجه تجمعی با ویوگی مکانی پراکندگی است (م گاریگاال )9994 ،ایا سانجه،

نسبت محیط لکه (طول حاشیه) به حداقل محیط ممک برای ی
درصورتیکه برابر با ی

باشد؛ یعنی سیمای سرزمی شامل ی

لکه با حداکثر تجمع (انباشتگی) را نشاان میدهاد و
لکه با حداکثر فشاردگی و تقریبااً مرباع شاکل اسات

درحالیکه لکه پراکندهتر ،مرز بینظ تر و شکل آن پیییدهتر شود ،مقادیر شاخص شکل لکه بدون محادودیت افا ایش
مییابد (م گاریگال و انه )9949 ،با تووه به نتایج شکل ( ،)9بینظمی در کاربری کشاورزی بیشتار از کاربریهاای
مرتع و با است
میانگی اندازه لکه ی

نوع ماتریس سیمای سرزمی است که بر اساس ویوگی میانگی لکه ارالاه شاده اسات کاه

اندازهگیری گرایش مرک ی را در مشخصه لکه مربوطه در کل سایمای سارزمی ارالاه میدهاد (م گاریگاال)9994 ،
میانگی و انحراف معیار میانگی اندازه لکه برای مطالعه حایر بهترتی برابار باا  941/24و  422/ 21هکتاار بهدسات
آمد بیشتری تغییرات ای شاخص برای کاربری کشاورزی و ک تری تغییرات آن برای کاربری باا اسات ه چنای
برای کل حوزه آبخی کوزهتپراقی ،مقادیر حداقل و حداکثر میانگی اندازه لکه نی بهترتی برابار باا ( 54/49زیرحویاه
 )99و ( 4999/52زیرحویه  )94هکتار است لئو و همکاران ( )9945رابطه معکوس و مثبات باا روناد کااهش بای
میانگی اندازه لکه و تلفات زیستگاه بر اساس تج یهوتحلیل  45شهر ب رگ از سراسار وهاان یافتناد علااوه بار ایا ،
رخماواتی )9942( 4در سالهای  9994تا  9945روند کاهشی قابلتووهی در معیار میانگی اندازه لکاه در پاارک ملای
گونونگ هالیو سالاک ( )GHSNPبهعنوان یکی از مناطق حفاظت شده در اندون ی گا ارش کارد محادوده میاانگی
اندازه لکه در منطقه  GHSNPبی  9/9تا  906/6هکتار متغیر بوده است ه چنی  ،نتایج نشاندهنده کاهش تاراک لکاه
در ارایی طبیعی مورد مطالعه میباشد
میانگی

فاصله ن دی تری همسایه اقلیدسی بهعنوان سادهتری اندازه از چاارچوب لکاه باهطور گساتردهای

برای اندازهگیری ان وای لکه استفاده شده است (م گاریگال و انه )9949 ،سنجه ن دی تری فاصاله همساایگی
اقلیدسی با استفاده از هندسه ساده اقلیدسی بهعنوان کوتاهتری فاصله مساتقی بای لکاه مرکا ی و ن دیا تری
همسایه آن کلاس تعریف شده است (م گاریگال و انه )9949 ،برای حویه مورد مطالعه حداکثر سانجه فاصاله
ن دی تری همسایه اقلیدسی برای کاربری با و حداقل آن برای کاربری کشاورزی بهدست آمد

1 Rakhmawati
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سنجههای گسستگی سیما و تکهشدگی اشاره به توصیف دخالت انسانها و می ان انساجا (م گاریگاال)9994 ،
سیمای سرزمی بر اساس عملکرد توزیع اندازههای باقیمانده دارد (واناگ و همکااران )9941 ،بیشتاری و ک تاری
مقدار شاخص گسستگی سیما برای کاربری کشاورزی و کاربری با مشاهده شاد ه چنای مقادار گسساتگی سایما
برای حوزه آبخی کوزهتپراقی دارای میانگی  9/90 ± 9/99متر و حداکثر و حداقل مقادیر  9/26متار (زیرحویاه  )0و
 9/94متر (زیرحویههای  94و  )95است طبق نتایج مصطفیزاده و همکاران ( ،)4902حداکثر مقدار ای سانجه بارای
زیرحوزههای آبخی ایریل واقع در استان اردبیل برابر با  9/09متر گ ارش شده است ه چنای کیاانی و فقهای ()4901
در بررسی ساختار پوشش ارایی حوزه آبخی سفیدرود ،از گسستگی سیما استفاده کردند ایشان به ای نتیجه رسایدند
که بیشتری و ک تری گسستگی بهترتی

در کاربریهای کشاورزی و ونگل بوده است

شکل  -9تغییرات مقادیر سنجههای سیمای سرزمین در کاربریها و زیرحوزههای آبخیز کوزهتپراقی

سال نه
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میانگی شاخص شکل لکه بهعنوان سنجه نمایش بینظمی شکل لکاههای سایمای سارزمی (اوماا 4و همکااران،
 )9944دارای میانگی  4/66برای حویه مورد مطالعه بهدست آماد مقادار ایا میاانگی شااخص شاکل لکاه بارای
کاربریهای مرتع ،با و کشاورزی بیشتر از ی

بهدست آمد میانگی شاخص شاکل لکاه در زیرحویاههای ماورد

مطالعه بی ( 4/99زیرحویه  96واقع در شمال آبخی ) تا ( 9/92زیرحویه  94واقع در شمال غربی آبخی ) متغیار باود
علاوه بر ای  ،ای معیار برای ی

لکه مربعی شکل برابر با ی

است و با افا ایش بینظمای شاکل ،ب رگتار میشاود

(کیانی و فقهی )4901 ،نتایج اوما و همکاران ( )9944نشان داد کاه شااخص میاانگی شاکل لکاه یکای از مه تاری
پیامدهای تأثیرات انسانی بر مناظر است
تکهشدگی بر اساس توزیع لکههای تجمعی است و بهعنوان شبکه مؤثر یا تعداد لکاههایی باا انادازه ثابات زماانی
تفسیر میشود (م گاریگال و انه )9949 ،برای کاربری با بیشتری مقدار و ک تری بارای کااربری مرتاع باهدسات
آمد ه چنی مقدار میانگی و انحراف معیار ای سنجه برای آبخی کوزهتپراقی برابر با  9/24 ± 4/06بهدست آماد ایا
معیار از  4/94در زیرحویههای ( 94شمال غربی آبخیا ) و ( 95واقاع در شامال آبخیا ) تاا  9/92در زیرحویاه 99
(قسمت مرک ی آبخی ) متغیر است
شاخص پیوستگی لکهها ارتباط فی یکی لکهها را بیان میکند با اف ایش پیوستگی لکهها مقدار ایا شااخص

نی اف ایش یافت با تووه به نتایج حداقل و حداکثر پیوستگی در کاربری با و کشاورزی میباشد
شاخص تجمع بی صفر تا  499متغیر اسات ،کاه هار چاه مقادار عاددی ایا شااخص باه  499ن دیا

شاود

نشاندهنده اف ایش پیوستگی میباشد (م گاریگال و انه )9949 ،برای کاربری کشاورزی بیشتری مقادار و ک تاری
برای کاربری با بهدست آمد ه چنی مقدار میانگی و انحراف معیار ای سنجه برای آبخی کوزهتپراقی برابار باا 9/12
 00/44 ±بهدست آمد ای معیار از  02/42درصد در زیرحویههای ( 41ونوب آبخی ) و ( 95واقع در شامال آبخیا )
تا  00/20درصد در زیرحویه ( 95شمال آبخی ) متغیر است
درصد پوشش سیمای سرزمی بی صفر تا  499درصد متغیر است ،که هر چه مقدار عددی ای شااخص باه 499
درصد ن دی

شود نشاندهنده اف ایش پیوساتگی مایباشاد (م گاریگاال و اناه )9949 ،بارای کااربری کشااورزی

بیشتری مقدار و ک تری مقدار آن برای کاربری با بهدست آمد ای معیار از  05/54درصد در زیرحویاه ( 45واقاع
در ونوب آبخی ) تا  00/92درصد در زیرحویه ( 95شمال آبخی ) متغیر است
 -7 -9تغییرات مکانی شدت فرسایش خاک

شکل  ،1نقشه یری
معیار یری

شدت فرسایش خاک را در حوزه آبخی کوزهتپراقی نشان میدهد میانگی و انحراف

شدت فرسایش در کل حویه بهترتی

 4/96و  9/99بوده است حداکثر و حاداقل مقادار شادت
1 Uuemaa

سال نه
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فرسایش خاک در زیرحویههای  96و  42بهترتی
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برابر با  4/52و  9/69برآورد شد قابل ذکر اسات کاه تماا

مساحت زیرحویه  96را کاربری کشاورزی و کل مساحت زیرحویه  42را کاربری مرتع تشکیل داده است باا
تووه به نتایج بهدست آمده اکثر زیرحویههای مورد مطالعه تقریباً حادود  60درصاد ( 124/44کیلومترمرباع) از
کل حویه ،در طبقه فرسایش خیلی شدید (بیش از ی ) 91 ،درصد ( 404/92کیلومترمرباع) در طبقاه فرساایش
شدید ( )9/24-4و تنها برخی از زیرحویههایی از بالادست (زیرحویاههای  46 ،41و  )42کاه در مجماوع 42
درصد ( 490/94کیلومترمربع) از حوزه آبخی را تشکیل میدهند ،دارای فرسایش متوسطی ( )9/14-9/2هستند

شکل  -4نقشه ضریب شدت فرسایش حوزه آبخیز کوزهتپراقی

در شکلهای ( 6و  )5توزیع مکانی فرسایش ویوه حوزه آبخی کوزهتپراقی اراله شاده اسات باا توواه باه نتاایج،
حداکثر مقدار در شمال غربی حوزه آبخی قرار دارد و بالادست حاوزه آبخیا یعنای زیرحویاههای واقاع در وناوب
حویه ،فرسایش ک تری دارند میانگی و انحراف معیار فرسایش ویوه در کل حویه باهترتی

برابار باا  6/42و 9/10

بوده است حداکثر و حداقل مقدار فرسایش ویوه در زیرحویههای  96و  42بهترتی برابار باا  49/45و  9/25تا در
هکتار در سال برآورد شد نتایج فرسایش ویوه نی نشان داد که در زیرحویههایی که  499درصد کااربری آنهاا مرتاع
است ،مقادیر فرسایش ک تر از حالتی است که تماا مسااحت زیرحویاه را کااربری کشااورزی تشاکیل داده باشاد
مطابق شکل ( )6بیشتری مقادیر فرسایش در بخش شرقی و محدودههایی از غرب حویه مورد مطالعه است
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شکل  -5تغییرات مکانی فرسایش ویژه حوزه آبخیز کوزهتپراقی

(اندازه مربع از ب رگ به کوچ

نشاندهنده شدت فرسایش زیاد به ک و اعداد داخل مربعها نشاندهنده شماره زیرحویههاست)

شکل  -6تغییرات مقادیر فرسایش ویژه در زیرحوزههای آبخیز کوزهتپراقی
 -9-9تحلیل ارتباط بین سنجههای سیمای سرزمین و فرسایش خاک

ودول ( ،)9ماتریس ه بستگی بی شاخصهای سیمای سرزمی را نشان میدهد نتایج حاصال از تج یاهوتحلیل
ای ماتریس نشان میدهد که سنجههای سیمای سرزمی با یکدیگر ه بستگی بالایی دارناد باهطوریکاه سانجههاای
تراک لکه ( )PDو شاخص ب رگتری لکه ( ،)LPIمیاانگی انادازه لکاه ( )AREA-MNبیشتاری ه بساتگی را باا
ساانجه تکااهشاادگی ( )SPLITو پیوسااتگی ساایمای ساارزمی ( )COHESIONدارد ساانجههای گسسااتگی ساایما و
تکهشدگی اشاره به نقش دخالت انسانها و می ان انسجا سیمای سرزمی دارد (وانگ و همکااران )9941 ،در وادول
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 میانگی و انحراف معیار سنجههای سیمای سرزمی در کل حوزه آبخی کاوزهتپراقی ارالاه، حداقل، مقادیر حداکثر،)9(
شده است
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 ماتریس همبستگی سنجههای سیمای سرزمین-7 جدول
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. ارائه شده است9 اسم کامل سنجهها در جدول

PLADJ

*

 میانگین و انحراف معیار سنجههای سیمای سرزمین در کل حوزه آبخیز، حداقل، مقادیر حداکثر-9 جدول
کوزهتپراقی
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معادل فارسی سنجهها در جدول  9ارائه شده است.

در ای پووهش بهمنظور تحلیل ارتباط بی سنجههای سایمای سارزمی و فرساایش خااک از روش گاا باه گاا
استفاده شد  41سنجه شامل تراک لکه ( ،)PDشاخص ب رگتری لکه ( ،)LPIحاشیه کل ( ،)TEتراک حاشایه (،)ED
شاخص شکل لکه ( ،)LSIمیانگی اندازه لکه ( ،)AREA-MNمیانگی فاصله ن دیا تری همساایه اقلیدسای (ENN-

 ،)MNشاخص گسستگی سیما ( ،)DIVISIONمیانگی شاخص شاکل لکاه ( ،)SHAPE-MNشااخص تکهشادگی
( ،)SPLITشاخص پیوستگی لکه ( ،)COHESIONاندازه شبکه تأثیرگذار ( ،)MESHشاخص تجماع ( )AIو درصاد
پوشش سیمای سرزمی ( )PLANDبهعنوان متغیرهای مستقل و فرسایش ویوه خاک باهعنوان متغیار وابساته در نظار
گرفته شد روش رگرسیون گا به گا مورد استفاده در ایا پاووهش باا در نظرگارفت مادل خطای انجاا پاذیرفت،
بهنحویکه که بهتری مدل بی متغیر وابسته با استفاده از مقادیر ثابت و متغیرهای مستقل با آزمونهاای متاوالی بارازش
داده میشود ودول ( )1خلاصه مدلهای برازش داده شده در روش رگرسیون گا به گا را نشان میدهاد باا توواه
به یری تبیی تعدیل شده  9/09و یری

ه بستگی  ،9/01مدل  6بهعنوان بهتری مدل انتخاب شاد نتاایج آمااره F

تما مدلهای برازش داده شده نشان داد که سطح معنیداری ک تار از  9/994اسات کاه فارض وواود رابطاه خطای
معنیدار میان متغیرهای مستقل و وابسته با یری

اطمینان  00درصد تأیید میشود

جدول  -4خلاصه مدلهای ارائه شده به روش گام به گام
مدل

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

Sig.
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در استخرا روابط میان سنجههای سیمای سرزمی و مؤلفه فرسایش ویوه از نر افا ار  SPSSباا قابلیتهاای
متعدد استفاده شد بر اساس رابطه اراله شده برای برآورد فرسایش ویوه (رابطه  ،)9رابطه عکس میان سانجههای
( DIVISIONشاخص گسستگی سیما) ( EDتراک حاشیه) و ( LPIشاخص ب رگتری لکاه) ،ه چنای رابطاه
مستقی با میانگی اندازه شکل لکه ( )SHAPE-MNو میاانگی انادازه لکاه ( )AREA-MNباا فرساایش ویاوه
تشخیص داده شد در ای راستا ،فینر 4و همکاران ( )9944بار نقاش پیوساتگی و گسساتگی لکاهها در ارایای
کشاورزی و لحاظ آن در اب ارهای مدلسازی تأکید نمودند ه چنی بر اساس رابطه رگرسیونی اراله شده رابطاه
( ،)9ارتباط میان فرسایش ویوه و میانگی اندازه شکل لکه اقلیدسی در طبقه کشاورزی مساتقی و بیاانگر نقاش
ارایی کشاورزی در تولید فرسایش ویوه در حوزه آبخی مورد مطالعه بوده است ه چنی باا کااهش شااخص
ب رگتری لکه مرتع ( ،)LPIمقدار فرسایش افا ایش پیادا میکناد باهعبارتی باا افا ایش شااخص ب رگتاری
لکههای از نوع پوشش گیاهی خوب ،سرعت پیمایش وریان کاهش پیدا کارده و منجار باه کااهش واباهواایی
خاک میشود ای نتایج با پووهش بیوتیستا 9و همکاران ( )9992مبنی بر ووود ارتباط بی تأثیر سنجههای تراک
لکه ،تراک حاشیه و شاخص ب رگتری لکه و می ان رواناب و رسوب در ی

راستاست البته با تووه به ای کاه

در حوزه آبخی مورد مطالعه تعدادی از کاربریهای ارایی دارای مساحت بیشتری بودهاناد ،بادیهی اسات کاه
تغییرپذیری شدت فرسایش را بیشتر تحت تأثیر قرار دادهاند ه چنای طباق نتاایج میتاوان اساتنباط کارد کاه
کاربری کشاورزی و مرتع بیشتری نقش را در فرسایش و تولیاد رساوب دارد کاه باا نتاایج خاو و همکااران
( )9942مبنی بر ای که کاربریهای زمی لخت ،کشاورزی و شهری بهعنوان منابع تولید رسوب هستند ،مطابقات
دارد طبق نتایج شاخص گسستگی سیمای کشاورزی ( ،)DIVISIONتراک حاشیه مرتع ( ،)EDمیاانگی انادازه
شکل لکه کشاورزی ( ،)SHAPE-MNمیانگی اندازه شکل لکه مرتع ( )AREA-MNو شاخص ب رگتری لکه
مرتع ( )LPIبهترتی

با یری

مشاارکت  99/25 ،49/25 ،46/00 ،99/56و  40/21درصاد در تعیای فرساایش

خاک حوزه آبخی کوزهتپراقی نقش داشتهاند
()9

) مرتع𝐼𝑃𝐿  ) − (0.04مرتع𝑁𝑀  ) + (0.002𝐴𝑅𝐸𝐴 −کشاورزی𝑁𝑀  ) + (1.35 𝑆𝐻𝐴𝑃𝐸 −مرتع𝐷𝐸  ) − (0.30کشاورزی = 7.27 − (5.70 DIVISIONفرسایش ویوه )ت در هکتار در سال(

که در آن DIVISION ،شاخص گسستگی سیما ED ،تراک حاشیه برحسا

متار در  499هکتاارSHAPE-MN ،

میانگی اندازه شکل لکه PD ،تراک لکه برحسا متار در  499هکتاار AREA-MN ،میاانگی انادازه لکاه برحسا
هکتار و  LPIشاخص ب رگتری لکه بر حس

درصد را نشان میدهد

1 Fiener
2 Bautista
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برای اعتبارسنجی ،مدل بهدست آماده بارای  96درصاد زیرحویاههای ( )92-95بااقی ماناده اوارا شاد ساپس
شاخص خطا محاسبه شد تا دقت مدل برای منطقه مورد مطالعه برآورد شود طبق نتاایج باهدسات آماده ،رابطاه ارالاه
شده منطقی ارزیابی میشود
جدول  -5اعتبارسنجی فرسایش ویژه خاک در  75درصد زیرحوزههای آبخیز کوزهتپراقی
زیرحوضه

داده واقعی

اعتبارسنجی

28

5/23

5/43

29

6/95

5/08

30

6/89

6/10

31

5/17

4/89

32

5/98

5/18

33

4/48

4/82

34

4/45

3/17

35

6/22

6/32

36

5/67

3/92

با تووه به معیارهای ارزیابی مدل رگرسیون ،می ان یری

تعیای ( )R2بای رساوب و سانجههای سایمای

سرزمی برابر  ،9/59مجذور میانگی مربعات خطا ( )RMSEبرابر  ME ،9/22برابار  9/12و  MAEبرابار 9/996
محاسبه شد که بیانگر کارایی مناس

مدل رگرسیون گا به گا با ه بستگی بالا و ک تری می ان خطاست

 -4نتیجهگیری

فرسایش خاک در اثر فعالیتهای انسانی تشدید میشود و اف ایش ساریع ومعیات و ها چنای عاد توواه باه
بهرهبرداری صحیح از زمی  ،سب شده است که دامنههای پرشی

و ارتفاعات بالادست نی تحات کشات و زرع قارار

گیرد که منجر به اف ایش فشار بر مراتع نی شده اسات کااهش پوشاش ونگلای ،کااهش تولیادات زراعای ،افا ایش
سیلابها ،کاهش نیروی برقابی و کاهش کیفیت آب آشاامیدنی ازوملاه آثاار مساتقی و غیرمساتقی فرساایش خااک
هستند برای ولوگیری از فرسایش ابتدا باید نوع فرسایش منطقه مشخص شود ،سپس با استفاده از مادلهاای مناسا
می ان فرسایش و رسوب را برآورد کرد نتایج نشان داد که بی فرسایش حوزه آبخی باا الگوهاای مکاانی کاربریهاای
مختلااف ارتباااط زیااادی ووااود دارد از میااان  41ساانجه موردبررساای ،شاااخص گسسااتگی ساایمای کشاااورزی
( ،)DIVISIONتراک حاشیه مرتع ( ،)EDمیانگی اندازه شکل لکه کشاورزی ( ،)SHAPE-MNمیانگی انادازه شاکل
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لکه مرتع ( )AREA-MNو شااخص ب رگتاری لکاه مرتاع ( )LPIباهعنوان سانجههای اصالی در محاسابه مقادار
فرسایش برآورد شدند از ای میان دو سنجه تراک حاشیه و شاخص ب رگتری لکه رابطاه عکاس و ساایر سانجهها
رابطه مستقی با فرسایش حوزه آبخی داشاتند ها چنای شااخص گسساتگی سایمای کشااورزی ( )DIVISIONباا
یری مشارکت  99/56درصد و میانگی اندازه شکل لکه مرتع ( )AERA-MNباا یاری مشاارکت  49/25درصاد
بهترتی بیشتری و ک تری نقش را در تعیی فرسایش خاک حوزه آبخی کوزهتپراقی داشاتهاند یافتاههای حاصال از
پووهش حایر در درک ارتباط و نی اثرات فعالیتهای مادیریتی بار سانجههای سایمای سارزمی و نیا فرآینادهای
هیدرولوییکی اصلی سامانه حوزه آبخی و نهایتاً در برنامهری ی و توسعه پایادار آبخی هاا کااربرد دارناد در خصاوص
مدلسازی ارتباط میان فرسایش و سنجههای سیمای سرزمی باید اشااره شاود کاه تحلیلهاا بار اسااس ویوگیهاای
سیمای سرزمی در سطح کلاس (کاربری ارایای) باه واقعیات ن دیا تر خواهاد باود باهعبارتی عکسالعمال ناوع
کاربریهای ارایی مختلف در تولید رسوب مه تر از نوع سنجه در مقیاس لکه است
بر اساس مدل اراله شده وهانی در خصوص برآورد فرسایش خااک ،عاواملی همیاون توپاوگرافی ،فرساایندگی
باران ،مدیریت کاربری ارایی ،فرسایشپذیری خاک و نوع سازند در میا ان فرساایش خااک و تولیاد رساوب ماؤثر
هستند ازآنجاکه در تحقیق حایر ،در برآورد فرسایش از مدل پتانسیل فرسایش استفاده شده است ،لذا میتاوان گفات
که تحلیلهای اراله شده بر مبنای برآیند تأثیر ویوگیهاای ماؤثر سانجههای سایمای سارزمی بار میا ان فرساایش در
مقیاس زیرحویه است که میتواند در مباحث مرتبط با مدیریت کاربری ارایی نقشآفری باشد قابل ذکار اسات کاه
مدل اراله شده و یا برآوردها بر مبنای سنجههای سیمای سرزمی  ،میتواند در پیشبینی میا ان فرساایش خااک در اثار
تغییر کاربری ارایی در دورههای آتی مورد استفاده قرار گیرد با تووه به نقش مؤثر انواع کاربری ارایای در تشادید و
یا کنترل فرسایش ،محاسبه می ان فرسایش ویوه در کاربریهای مختلف ارایی میتواند از کاربردهای قابال توصایه بار
اساس نتایج تحقیق حایر باشد در مجموع ،امکان استفاده از سنجههای سیمای سرزمی و تلفیق باا مادلهای معماول
برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب از مواردی است که میتواند در تحقیقهای آتی مدنظر قرار گیرد
کتابنامه
اسمعلی ،اباذر؛ عبداللهی ،خدایار؛  4909آبخی داری و حفاظت خاک انتشارات محقق اردبیلی ص 621
واپلقی ،محس ؛ غلامعلیفرد ،مهدی؛ شایسته ،کامران؛  4905پایش و تحلیل الگوی سیمای سارزمی اساتان لرساتان و
فرآیند تغییر آندر محیط  GISمحیطزیست طبیعی ،مجله منابع طبیعی ایران 96-46 :)4(29
ح باوی ،زین ؛ پرچمی ،ناهیده؛ علالی ،نازیلا؛ بابایی ،لیلا؛  4900ارزیابی و تحلیل ویعیت سلامت آبخی کاوزهتپراقی،
استان اردبیل حفاظت منابع آبوخاک 494-419 :)9(0
زارع چاهوکی ،محمدعلی؛  4920روشهای تحلیل چندمتغیره در نر اف ار  SPSSص 95
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صادقی ،سیدحمیدریا؛ مصطفیزاده ،رلوف؛ سعدالدی  ،امیر؛  4909پاس رسوبنمود و حلقههای سنجه رساوب باه
نوع و توزیع مکانی کاربری ارایی مهندسی و مدیریت آبخی 46-95 :)4(2
علالی ،نازیلا مصطفیزاده ،رلوف؛ اسمعلیعوری ،اباذر؛ شرری ،معرا ؛ ح باوی ،زین ؛  4902ارزیاابی و مقایساه میا ان
شاخصهای یکپاارچگی آبخیا در واحادهای هیادرولوییکی حاوزه آبخیا کاوزهتپراقی ،اساتان اردبیال پایانناماه
کارشناسی ارشد مهندسی آبخی داری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی 496 ،ص
علالی ،نازیلا؛ مصطفیزاده ،رلوف؛ اسامعلیعاوری ،ابااذر؛ شارری ،معارا ؛ ح بااوی ،زینا ؛  4902ارزیاابی و مقایساه
پیوستگی سیمای سرزمی در حوزه آبخی کوزهتپراقی ،استان اردبیل بو شناسی کاربردی 40-91 :)1(2
کرمی ،آرش؛ فقهی ،وهانگیر؛  4909بررسی کمیکردن سانجههای سایمای سارزمی در حفاظات از الگاوی کااربری
ارایی پایدار (مطالعه موردی :استان کهگیلویه و بویراحمد) محیطشناسی20-22 :)59( 92 ،
کیانی ،واحد؛ فقهی ،وهانگیر؛  4901بررسی ساختار پوشش/کاربری حوزه آبخی سافیدرود باا اساتفاده از سانجههای
بو شناسی سیمای سرزمی

علو و تکنولویی محیطزیست 494-414 :)5(42

مصطفیزاده ،رلوف؛ وعفری ،انایس؛ کیوانبهجاو ،فرشااد؛  4902مقایساه سااختار ارایای مرتعای و میا ان تخریا
پیوستگی سیمای سرزمی در زیرحوزههای آبخی ایریل ،استان اردبیل بو شناسی کاربردی 69-14 :)4( 2
معتماادی ،رایاایه؛ آذری ،محمااود؛ منصاافی ،ریااا؛  4902ارتباااط الگااوی ساایمای ساارزمی و رسااوب در برخاای از
زیرحوزههای آبخی استان گلستان مهندسی و مدیریت آبخی 900-924 :)1(44
میرزایی ،محس ؛ ریاحی بختیاری ،علیریا؛ سلمان ماهینی ،عبدالرسول؛ غلاامعلیفرد ،مهادی؛  4904بررسای تغییارات

پوشش ارایی استان مازندران با استفاده از سانجههای سایمای سارزمی بای ساالهای  4959 -4920اکولاویی
کاربردی 92-61 :)1( 9
نجفینواد ،علای؛ پیشدادسالیمانآباد ،لیلاا؛ سالمانماهینی ،عبدالرساول؛  4909مقایساه کاارآیی دو روش سیساتمی و
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