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ABSTRACT
Sediment yield is the most important environmental issues in watershed basins which greatly affects human
and animal life. Therefore, soil conservation and sediment control is one of the most important measures that
should be paid attention. As various factors such as land use change can affect sediment yield, this study was
performed to investigate the effect of land use change on sediment yield of Kouhdasht basin, located in the
west of Lorestan province. For this purpose firstly, land use changes were investigated using satellite imagery
and then sediment discharge was estimated using discharge and sediment concentration data of Kashkan Afrine
station located at the basin outlet. Finally, the contribution of land use in sediment yield was estimated using
the fingerprinting technique based on the Bayesian uncertainty model. The results showed that the change in
land use from grazing land and forest to agriculture was significant. So that during 1361-1395, 49 and 24.8%
of the grazing and forest lands were reduced, respectively and agricultural lands increased by 47.5%. Also the
results obtained from Kashkan Afrine station data showed that the average sediment discharge increased from
5.954 ton/day in 1361 to 7.079 ton/day in 1395. The results of fingerprinting sediment model indicated that the
agricultural lands have the most contribution in sediment yield. The contribution (uncertainty of 5 to 95%) of
agriculture, grazing land and forest in sediment yield were calculated to be 95 (86-99), 3.1 (0-12) and 0.9 (0-3)
percent, respectively and the relative importance of each resources was calculated to be 1.5, 0.28 and 0.03,
respectively. These results indicated that the most important factor increasing sediment discharge is the land
use change from forest and rangeland to agriculture.
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اثرات تغيير کاربری اراضی بر رسوبدهی حوضه کوهدشت با استفاده از تکنيک منشايابی رسوب
1

فروزان احمدی،1کاظم نصرتی ،*1محمد مهدی حسينزاده

 .1گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت -1397/7/9 :تاریخ بازنگری -1398/1/5 :تاریخ تصویب)1398/2/2 :

چکيده
تولید رسوب از مهمترین مسائل زیستمحیطی حوزههای آبخیز است که بشدت حیات انسانی و زندگی جانوری را تحت
تأثیر قرار می دهد .بنابراین حفاظت خاک و مبارزه با فرسایش از ضروریترین اقداماتی است که بایستی به آن توجه شود.
با توجه به این که عوامل مختلفی مانند تغییر کاربری اراضی میتواند بر میزان رسوبدهی حوضهها اثر گذارد ،پژوهش
حاضر با هدف بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر رسوبدهی حوضه کوهدشت واقع در غرب استان لرستان انجام گرفت .به
این منظور ابتدا تغییرات کاربری با استفاده از تصاویر ماهوارهای بررسی و سپس میزان دبی رسوب با استفاده از دادههای
دبی جریان و غلظت رسوب ایستگاه هیدرومتری کشکان افرینه در خروجی حوضه محاسبه شد .سهم هر یک از کاربریهای
اراضی در تولید رسوب با استفاده از تکنیک منشایابی رسوب بر اساس مدل عدم قطعیت  Bayesianبرآورد شد .نتایج نشان
داد ،تغییر کاربری از مرتع و جنگل به کشاورزی قابلتوجه بوده بهطوریکه از سال  1361تا سال  1395به ترتیب حدود
 49و  24/8درصد از زمینهای مرتع و جنگل کاهشیافته و  47/5درصد به زمینهای کشاورزی اضافهشده است .نتایج
بررسی دادههای ایستگاه هیدرومتری کشکان افرینه نشان داد ،میانگین دبی رسوب از  5/954تن در روز منتهی به سال
 1361به میانگین  7/079تن در روز منتهی به سال  1395رسیده است .نتایج مدل منشایابی رسوب نیز نشان داد اراضی
کشاورزی بیشترین سهم را در تولید رسوب منطقه دارد .سهم (عدم قطعیت  5تا  95درصد) هر یک از منابع کشاورزی،
مرتع و جنگل در تولید رسوب به ترتیب برابر با  )12-0( 3 ،)99-86( 95و  )3-0( 0/9درصد و ضریب اهمیت نسبی
هرکدام از این منابع به ترتیب برابر با  0/28 ،1/5و  0/03محاسبه شد .این نتایج نشان میدهد ،مهمترین عامل در افزایش
دبی رسوب ،تغییر کاربری از مرتع و جنگل به کشاورزی است.
واژههای کليدی :منابع رسوب ،عدم قطعیت ،دبی رسوب ،لرستان

مقدمه

*

رسوبدهی حوضهها از مخربترین پدیدههایی است که باعث
تغییرات اکولوژیکی قابلتوجه در بسیاری از مناطق گردیده و در
حال افزایش است ،بهطوریکه مطالعات نشان داده این مسئله
یکی از جدیترین مشکالت زیستمحیطی است ( Aiello et al.,
 .)2015رسوبدهی حوضهها اثرات منفی بسیاری را به دنبال دارد
که بهشدت حیات انسانی و زندگی جانوری را تحت تأثیر خود قرار
میدهد .ازجمله این مسائل میتوان به شستشوی مواد رویی
خاک ،تخریب ساختمان خاک ،کاهش نفوذپذیری خاک ،کاهش
بهرهدهی خاک ،پر شدن حجم مفید مخازن آبی توسط گل و الی،
افزایش خطر سیل و به خطر افتادن زندگی حیوانات و آبزیان به
دلیل کم شدن مواد غذایی و آلوده شدن آبها اشاره کرد .با توجه
به این اثرات زیانبار ،در استفاده از اراضی نمیتوان استعداد و توان
اراضی و همچنین روشهای حفاظت خاک را نادیده گرفت .امروزه
حفاظت خاک و مبارزه با فرسایش از ضروریترین اقداماتی است
*نویسنده مسئولK_nosrati@sbu.ac.ir :

که بایستی به آن توجه خاصی شود .به این منظور نیاز است
اطالعات کاملی از مناطق حساس به فرسایش داشته باشیم ،چراکه
برای مدیران و سیاستگذاران ،آمار و اطالعات بهمنظور مدیریت
موفق و برنامهریزی ،فوقالعاده ضروری است ( Lamba et al.,
 .)2015; Palazon et al., 2015بهطوریکه بدون این مهم ،تدوین
و اجرای هیچ برنامه و سیاستی امکانپذیر نیست و درواقع تولید
آمار و اطالعات دقیق و واقعی همیشه مهمترین دغدغه فکری
مدیران و برنامهریزان است .برای این منظور باید مکانهایی که در
معرض خطر و رسوبدهی بیشتری هستند شناساییشده و
سپس با مشخص کردن عوامل مؤثر در تولید رسوب ،مدیریت
بهتری را در مورد خاک اعمال نمود .برای این منظور روشها و
تکنیکهای مختلفی در سراسر دنیا استفادهشده که تکنیک
منشایابی رسوب ازجمله تکنیکهایی رسوبدهی است که می-
تواند به ما کمک کند (.)Lin et al., 2015; Lamba et al., 2015
امروزه تکنیک منشایابی رسوب به ابزار بسیار گستردهای
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تبدیلشده است که میتواند بهخوبی منابع رسوب را در داخل
حوزه آبخیز مورد ارزیابی قرار دهد .این تکنیک با استفاده از
ردیابهای مختلفی ازجمله عناصر ژئوشیمیایی ،منابع رسوب را
به رسوبات تولیدی ارتباط داده و میتواند روش مناسبی در مقابل
روشهای غیر مستقیم (پین ،کرت )...برای ارزیابی منابع و تولید
رسوب باشد .با توجه به این که این تکنیک بر مشکالت و مسائل
روشهای غیرمستقیم غلبه کرده ،کاربرد گستردهتری در مطالعات
رسوبدهی حوضهها پیداکرده است(Owens et al., 2016; .
Collins et al., 2017; Du and Walling, 2017; Palazon et al.,
)2016; Zhou et al., 2016

در استفاده از تکنیک منشایابی رسوب دو نکته حائز اهمیت است:
نکته اول انتخاب منابع رسوب است که میتوان به طبقهبندی بر
اساس کاربری اراضی ((Fox and Wallbrink, 2004
; Papanicolaou., 2008زمینشناسی
 ،)2009زیر حوضهها

( Ballantine et al.,

(Nosrati et al., 2018; Atapour and

) ،Hakimkhani., 2003رسوبدهی سطحی و زیرسطحی
( ،)Gruszowski et al., 2003; Collins et al., 2009کاربری و
فرسایشی ( )Nosrati et al., 2011و یا ترکیبی از این موارد اشاره
کرد .نکته دوم استفاده از ردیابهای مختلف بهمنظور تفکیک
منابع رسوب است .در این تکنیک ،ردیابهای گوناگونی مانند
خاصیت مغناطیسی (،)Hatfield and Maher, 2009
رادیونوکلوئیدی ( ،)Wilkinson et al., 2009عناصر ژئوشیمیایی
( ،)Nosrati et al., 2014; Pulley et al., 2015مواد آلی ( Lamba

 ،)et al., 2015اندازه ذرات

(Walling Ballantine et al., 2009

; ،)et al., 2000فعالیت آنزیمها ( Nosrati et al., 2011; Nosrati
 ،)et al., 2013و ایزوتوپ پایدار )(Fox and Papanicolaon, 2008

برای منشایابی رسوب استفاده میشود.
پژوهشهای متعددی در مورد استفاده از تکنیک منشایابی
رسوب برای تعیین سهم نسبی منابع رسوب در تولید رسوب در
دنیا انجام شده است Porto et al. (2009) .تکنیک منشایابی
رسوب را با استفاده از دو ردیاب سزیم و سرب ،برای تأثیر قطع
درختان جنگل بر روی تولید رسوب ،در دو حوضه کوچک ایتالیا
به کار گرفتند .نتایج مطالعات ایشان نشان داد که رسوبدهی در
زمینهایی که پوشش جنگلی ناپیوستهای دارد بیشتر است و
همچنین قطع درختان جنگل و تبدیل آنها به زمین کشاورزی
نیز باعث رسوبدهی زیادی در حوضهها شده استZhou et al. .
) (2016بهمنظور تعیین مناطق حساس به رسوبدهی در حوضه
کوچکی از جیانگسو تکنیک منشایابی رسوب را به کار گرفتند.
مطالعات آنها نشان داد زمینهای کشاورزی نسبت به دیگر
اراضی حساسیت بیشتری نسبت به رسوبدهی دارندNosrati, .

) (2012مدل منشایابی رسوب را بر اساس عدم قطعیت Bayesian

بهمنظور شناسایی منابع رسوب در حوزه آبخیز زیدشت به کار
گرفتند و منابع رسوب بر اساس فرسایش سطحی و زیر سطحی
در نظر گرفته شد .نتایج مطالعات ایشان نشان داد فرسایش
آبراههای بیشترین سهم را در تولید رسوب منطقه داردLiu et .
) al. (2016مدل منشایابی رسوب را بهمنظور تعیین سهم منابع
رسوب در دو طرف راهآهن نزدیک دریاچه کیونا واقع در شهر تبت
چین مورد استفاده قراردادند .نتایج مطالعه آنها نشان داد ،ماسه
سواحل ،تپههای خاکی و کانالها در غرب راهآهن به ترتیب ،48
 31و  21درصد و در شرق راهآهن  33 ،43و  24درصد رسوب
منطقه را تشکیل میدهند .تفاوت در سهم منابع رسوب در شرق
و غرب راهآهن به ویژگیهای حمل رسوبات محلی منطقه برمی-
گردد Chen et al. (2016) .مدل منشایابی رسوب را با استفاده از
ردیابهای زیستی در منطقه هوزیان ،فالت لس در چین به کار
بردند .نتایج مطالعه آنها نشان داد اراضی جنگلی جوان ،اراضی
کشاورزی ،مرتع و گالی به ترتیب  14/4 ،26/6 ،50/5و  9/5درصد
در تولید رسوب منطقه سهم داشتند Tiecher et al. (2017) .مدل
منشایابی رسوب را با استفاده از عناصر ژئوشیمیایی بهمنظور
تعیین سهم منابع رسوب (مرتع ،جاده و کنار آبراهه) در حوضهای
در جنوب برزیل مورد استفاده قراردادند .نتایج مطالعه آنها نشان
داد ،کناره آبراهه با  49درصد بیشترین سهم را در تولید رسوب
منطقه دارد Zhang et al. (2019) .منشایابی رسوب را با استفاده
از عناصر ژئوشیمیایی جهت شناسایی منابع رسوبات بادی – آبی
منطقه لوس پالتو چین بکار گرفتند و واحدهای ژئومورفولوژی را
بهعنوان منابع رسوب در نظر گرفتند .نتایج مطالعات آنها نشان
داد که بیشتر رسوبات منطقه از زمینهای ماسهای و تپههای
لسی آمده و منابع کوهستانی نقش چندانی در تولید رسوب
منطقه ندارند Nosrati and Collins (2019) .بهمنظور تعیین سهم
منابع رسوب در تولید رسوب در حوضه کوهسار واقع در شمال
تهران منشایابی رسوب را با استفاده از تکنیکهای آماری چند
متغیره به کار گرفتند و جادههای تفریحی ،تپههای خاکی و لبه
کانال را به عنوان منابع رسوب در نظر گرفتند .نتایج مطالعات
آنها نشان داد جادههای تفریحی سهم قابلتوجهی در تولید
رسوب منطقه دارد Lim et al. (2019) .منشایابی رسوب را با
استفاده از عناصر ژئوشیمیایی و رادیونوکلوئیدی بهمنظور تعیین
سهم منابع رسوب (مرتع ،جنگل و کناره آبراهه) در تولید رسوب
به کار گرفتند .نتایج مطالعات آنها نشان داد کناره آبراهه
بیشترین سهم را در تولید رسوب منطقه دارد.
نتایج مطالعات پژوهشگران در استفاده از تکنیک منشایابی
بهمنظور تعیین سهم منابع رسوب نشان داده این تکنیک ،روش
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بسیار موفقی بوده است ،اما مطالعات اندکی وجود دارد که اثر
تغییر کاربری بر رسوبدهی حوضه را با استفاده از تکنیک
منشایابی رسوب مطالعه کرده باشند .ازآنجاکه یکی از مهمترین
عوامل افزایش رسوبدهی حوضهها ،تغییر کاربری اراضی بدون
توجه به استعداد و توان اراضی است پژوهش حاضر با هدف بررسی
اثر تغییر کاربری اراضی بر رسوبدهی حوضه انجام گرفت .به این
منظور ابتدا با استفاده از فنآوری سنجشازدور خصوصیات و
کاربریهای مختلف حوضه ازنظر روند تغییرات کاربری اراضی
درگذشته (بر اساس دادههای موجود) بررسی و سپس میزان دبی
رسوب با استفاده از دادههای دبی جریان و غلظت رسوب ایستگاه
هیدرومتری محاسبه شد و درنهایت سهم هر یک از کاربریهای
اراضی در تولید رسوب با استفاده از تکنیک منشایابی رسوب بر
اساس مدل عدم قطعیت  ،Bayesianبرآورد گردید.

معرفی منطقه

مختصات´17

33°

تا
حوضه کوهدشت با  1138کیلومترمربع با
´ °33 41عرض شمالی و ´ 47° 20تا ´ 47° 50طول شرقی در غرب
استان لرستان واقعشده است (شکل  .)1کمترین ارتفاع منطقه
 800متر ،بیشترین ارتفاع منطقه  1750متر و ارتفاع متوسط
 1195متر از سطح دریا است .میانگین دمای ساالنه  16/7درجه
سانتیگراد و میزان بارندگی شهرستان بهطور متوسط 350
میلیمتر در سال و متوسط جریان دبی خروجی حوضه 80/78
مترمکعب بر ثانیه است .جنس خاک منطقه بیشتر آهکی میباشد.
این حوضه شامل سه کاربری اراضی اصلی ،کشاورزی با مساحت
 689کیلومترمربع ،مرتع با مساحت  122کیلومترمربع و جنگل با
مساحت  314کیلومترمربع است.

شکل -1موقعيت منطقه در استان و کشور

مواد و روشها
تهيه نقشه کاربری اراضی

نقشه کاربری اراضی  1361بر پایه تصویر ماهواره لندست سه،
سنجنده  MSSسال  Google Earth 1984به روش بصری مرز
پوشش گیاهی و کاربری اراضی مختلف تفکیک گردید؛ و این الیه
کاربری اراضی بهعنوان مبنا و شروع مطالعه در نظر گرفته شد.
سپس با نقشه کاربری اراضی (مآخذ از وزارت جهاد کشاورزی)
مقایسه و در بازدیدهای صحرایی با اصالحات نهایی ،نقشه تغییرات

کاربری اراضی منطقه در طی دو دوره ( 1361و  )1395تهیه شد
و مساحت هر یک از کاربریها و تغییرات آنها در دورههای مذکور
محاسبه شد.
محاسبه دبی رسوب

در این تحقیق بهمنظور محاسبه دبی رسوب از آمار دبی جریان و
بار معلق اندازهگیری شده در ایستگاه خروجی حوضه به نام
ایستگاه کشکان افرینه استفاده گردید .بهمنظور بررسی تغییر
وضعیت رسوب ،آمار گرفته شده به سه زیر دوره (،1347-1361
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 1375-1361و  )1376-1395تقسیم شد و سپس میزان دبی
رسوب بر اساس تن در روز و دبی آب بر اساس مترمکعب بر ثانیه
در هر سه زیر دوره محاسبه و نتایج با یکدیگر مقایسه شدند.
بهمنظور محاسبه دبی رسوب از رابطه زیر استفاده شد.

( رابطه )1

Qs  0.0864C.Qw

که در آن  = Qsدبی رسوب برحسب تن در روز = Qw ،دبی
جریان برحسب مترمکعب بر ثانیه و  =Cمتوسط غلظت مواد
رسوبی برحسب میلیگرم بر لیتر
جمعآوری و آمادهسازی نمونههای رسوب و منابع رسوب

تعداد  77نمونه از اراضی مختلف شامل اراضی کشاورزی (35
نمونه) ،مرتع ( 25نمونه) و جنگل ( 17نمونه) بهعنوان نمونههای
منابع رسوب جمعآوری شد .برای اینکه نمونهها بتواند معرف
کاملی از نقاط نمونهبرداری باشند ،در یک محدوده 100
مترمربعی حدود  10نمونه برداشت گردید و بهمنظور مخلوط
کردن آنها در داخل یک ظرف ریخته شدند و پس از به هم زدن،
مقدار خاک الزم به میزان تقریبی یک کیلوگرم برداشت شد.
نمونههای رسوب از خروجی حوزه آبخیز مورد مطالعه
برداشت شد .در این مرحله سعی شد نمونهبرداری از رسوبات تازه
تهنشین شده ( )drapeبرداشت شود ) (Nosrati et al., 2018و
پس از خشککردن در هوای آزاد و کوبیدن و عبور از الک ،ذرات
کمتر از  63میکرون برای مراحل بعدی انتخاب شد .در این مطالعه
در مجموع  12نمونه رسوب برداشت شد.
اندازهگيری رديابها

عناصر ژئوشیمیایی شامل آهن ( ،)Feروی ( ،)Znمس (،)Cu
استرنسیوم ( ،)Srسرب ( ،)pbنیکل ( ،)Niکبالت ( ،)Coمنیزیم
( ،)Mgسدیم ( ،)Naکلسیم ( ،)Caپتاسیم ( ،)Kمنگنز ( )Mnو
فسفر قابلجذب ( )Pو همچنین کربن آلی ( ،)Cنیتروژن کل ()N
بهعنوان ردیاب در این مطالعه انتخاب شدند.
برای اندازهگیری عناصر ژئوشیمیایی ابتدا نمونهها هضم
اسیدی شدند بهطوریکه سه گرم نمونه خشک کوچکتر از 63
میکرون توسط محلول ( aqua regiaترکیب سه به یک
اسیدکلریدریک غلیظ و اسید نیتریک) به مدت دو ساعت روی
حمام آبی قرار داده شد .سپس پس از سرد شدن ،نمونهها با
استفاده از کاغذ صافی قطر  0/2میکرون صاف شدند .درنهایت با
استفاده از دستگاه ) ICP-OES (GBC Integraو با استفاده از
نمونه استاندارد  Merckو رسم منحنی واسنجی ،ردیابها
اندازهگیری و به واحد میکروگرم بر گرم نمونه خاک گزارش شدند.
کربن آلی به روش والکلی و بالک ( Skjemstad and Baldock,
 ،)2008اندازهگیری شد.

انتخاب ترکيب بهينه رديابها

انتخاب ترکیب بهینه ردیابها طی دو مرحله و با انجام
مقایسههای آماری کروسکال والیس و تحلیل تشخیص بر روی
نمونههای منابع رسوب انجام گرفت .با استفاده از آزمون کروسکال
والیس قدرت تفکیک هر عنصر در منابع رسوب در سطح معنی-
داری  0/05مشخص گردید و در مرحله بعد تحلیل تابع تشخیص
انجام شد و ضریب توان تفکیکپذیری ردیابها برآورد شد .در
این روش برای رسیدن به ترکیب بهینه ،از الگوریتم انتخاب گام
به گام و کمینه نمودن آماره  Wilk,s Lambdaاستفاده شد.
تحلیلهای آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد.
تعيين سهم هر يک از منابع رسوب در توليد رسوب

بهمنظور تعیین سهم نسبی منابع رسوب آنالیز عدم قطعیت ،بر
اساس مدل ترکیبی Nosrati et al., 2018; ( Bayesian
 )Nosrati et al., 2014به کار گرفته شد و در قالب یک مدل
ترکیبی منشایابی رسوب استفاده گردید .ابتدا بر اساس روش
آماری  ،Bayesianتوابع احتمال برای سهم نسبی هر منبع
رسوب ( )Fiبرای هر یک از منابع رسوب  iو حاصل از مخلوطی
از خاک فرسایش یافته منابع مختلف محاسبه شد .همچنین تابع
احتمال سهم نسبی منابع رسوب ( )Fqبا تولید دادههای تصادفی
از روی دادههای اولیه (دادههای اصلی منابع رسوب) محاسبه شد.
بر اساس قانون تئوری ،Bayesianاحتمال هر یک از  Fqبر اساس
دادهها و اطالعات اولیه محاسبه شد .بدین ترتیب تابع احتمال
پسین برای تمام  Fiاز طریق ضرب توزیع احتمال اولیه در درست
نمایی آن و تقسیم حاصل آن بر مجموع کل آن و بهصورت معادله
زیر به دست آمد.
(رابطه )1
که در آن

) L(data | f q )  P( f q

) )  P( f q

q

 L(data | f

) L ( data | f q

P( f q | data) 

درستنمایی داده

احتمال اولیه بر اساس اطالعات اولیه و
رسوب  qمیباشد .همچنین منظور از

fq

fq

،

) P( fq

توزیع سهم منابع

) L(data | f q )  P( f q

احتماالت پسین غیر نرمال است .برای مثال فرض شود که برآورد
توزیع  iمنابع رسوب با مخلوطی از رسوب با  jردیاب مدنظر است.
در این مدل ردیابها از ترکیب دادههای رسوب بهدستآمده و
فرض میشود که توزیع آنها نرمال است .عدم قطعیت در مقادیر
ردیاب منابع با تعریف میانگین و واریانس پارامترهای هر یک از
منابع رسوب  iو مقادیر غلظت ردیاب  jتعریف میشود .توابع توزیع
پیشنهادی برای مخلوط رسوب توسط میانگین و انحراف معیار
مخلوط رسوب بر اساس مقادیر تصادفی  fiتعیین میشود.
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n

)  j   ( fi  m jsourcei

(رابطه )3

رسوب بهصورت جداگانه و به شکل سطوح اطمینان یا محدوده

i 1

)  s 2jsourcei

(رابطه )4
که

تولید رسوب بود که بهصورت نمودارهایی برای هر یک از منابع

m jsourcei

عدم قطعیت ارائه شد .همچنین بهمنظور ارائه سطوح اطمینان در

n

2
i

( f

ˆ j 

i 1

بازههای مختلف ،صدکهای  75 ،50 ،25 ،5و  95درصد از
خروجیهای اجرای این مدل است که صدک  50درصد بیانگر

میانگین ردیاب  jام منبع رسوب iام،

میانه سهم نسبی هر منبع در تولید رسوب است .همچنین

واریانس ویژگی ردیاب jام منبع رسوب  iام است .بر

بهمنظور محاسبه میزان اهمیت هر منبع در تولید رسوب ،درصد

اساس انحراف معیار و میانگین ،درستنمایی دادههای نمونههای

سهم هرکدام از منابع رسوب تقسیم بر مساحت آن منبع شد و

رسوب بهصورت زیر محاسبه میشود.

درنهایت بهمنظور بررسی صحت این نتایج ،وضعیت فرسایش در

s 2jsourcei

کاربریهای مختلف با استفاده از روش

(رابطه )5





2

 X  
n
n 
1
kj
j
L( x |  j ,  j )   
 exp  
2


2


k 1 j 1  j  2  
j



که در آن

X kj

ویژگی ردیاب kام نمونه رسوب است.

درستنمایی سهم نسبی منابع رسوب  fqبر اساس اطالعات اولیه
(با استفاده از ضرایب  αو  βبرای هر منبع) بر اساس تابع توزیع
بتا محاسبه میشود.

fii 1  (1  fi )i 1
(رابطه )6
) B(i , i
i 1
درنهایت بهمنظور محاسبه احتمال پسین غیر نرمال،
n

L( f qi , i )  

درستنمایی اطالعات اولیه در درستنمایی نمونههای رسوب
ضرب می شود .سپس نتایج سهم منابع رسوب با در نظر گرفتن
عدم قطعیت بر اساس دو شرط ارائه شده که شرایط مذکور شامل
تغییرپذیری درصد سهم منابع رسوب بین صفر و یک

)(0  fi  1

و برابری مجموع درصد سهم منابع رسوب با یک

i 1

مورد ارزیابی قرار گرفت .این روش هفت عامل حرکت خاک ،وجود
الشبرگ در سطح خاک ،وضعیت سنگها ،قطعات سنگی تحکیم
یافته ،وجود فرسایش شیاری ،فرم آبراههها و وجود فرسایش
خندقی را بهمنظور نشان دادن وضعیت فرسایش در نظر میگیرد
و سپس بر اساس این پارامترها امتیاز هرکدام از کاربریها در
میزان فرسایش مشخص میشود.

نتايج و بحث
تغييرات کاربری اراضی

با بررسی نتایج حاصل از پردازش تصاویر ماهوارهای و مقایسه
اطالعات آن با نقشههای کاربری اراضی سالهای اخیر مشخص
شد تغییرات زیادی در بهرهبرداری از زمین صورت گرفته که این
تغییرات بیشتر مربوط به افزایش زمینهای کشاورزی و کاهش
مراتع و اراضی جنگلی میباشد (شکل  2و جدول  .)1اراضی

n

)( fi  1

)Refahi, 2001( BLM

است،

مشخص میشود.
در این مطالعه ،مدل عدم قطعیت در قالب یک برنامه با
استفاده از برنامهنویسی در برنامه  Matlabتهیه و اجرا شد.
خروجی این برنامه شامل سهم نسبی هر یک از منابع رسوب در

جنگلی و مرتع از سال  1361تا  1395به ترتیب  24/8و 49
درصد کاهش یافته و به عکس اراضی کشاورزی  47/5درصد
افزایش داشته است .این تغییر کاربری به علت فعالیتهای شدید
کشاورزی و عملیات زراعی است که در منطقه بهصورت گسترده
و غیر اصولی صورت گرفته است.

جدول .1ميزان تغيير کاربری اراضی در دوره آماری مورد مطالعه

1361
کاربری

مساحت

کشاورزی
مرتع
جنگل

467
240
418

1395
Km2

درصد

مساحت

41/51
21/33
37/15

689
122
314

Km2

درصد

درصد تغییرات

61/24
10/84
27/91

47/5
49
24/8
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شکل .2ميزان تغيير کاربری اراضی در دوره آماری مورد مطالعه :a .کاربری اراضی سال  :b ،1361کاربری اراضی سال  1395و  :cميزان تغييرات کاربری اراضی از
سال  1361تا 1395

مقايسه دادههای هيدرومتری با تغييرات کاربری اراضی

مقایسه میزان دبی رسوب با دبیهای جریان ثابت در طول دوره

آماری نشان از افزایش میزان دبی رسوب دارد (شکل  .)3با وجود
این که در طول این دوره مطالعاتی در سه مقطع مشخص ،روند
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دبی جریان روند مشخصی ندارد ،ولی روند دبی رسوب یک روند
صعودی را نشان میدهد .همچنین رابطه منحنی سنجه در شکل
( )4نشان داده شده است .افزایش دبی رسوب از اثرات مهم تغییر
کاربری اراضی به خصوص تخریب اراضی مرتع و جنگل و تبدیل

آنها به کشاورزی میباشد چرا که این مسئله باعث به هم خوردن
و نرم شدن خاک در اثر عملیات خاکورزی شده و باعث میشود
مقاومت خاک کاهش یابد.

شکل .3روند تغييرات دبی رسوب و دبی جريان ايستگاه هيدرومتری کشکان افرينه

شکل .4منحنی سنجه رسوب ايستگاه کشکان افرينه

انتخاب ترکيب بهينه رديابها

جدول ( )2نتایج آزمون آماری کروسکال والیس را در کاربری
اراضی نشان میدهد .با توجه به این جدول از  15عنصر به کار
رفته هفت عنصر  C ,N ,K ,Pb ,Zn ,Srو  Mgسطح معنیداری
آنها کمتر از  0/05است که با ستاره مشخص شدهاند .این هفت
عنصر قادر به تفکیک و جداسازی واحدهای کاربری اراضی
میباشند .یعنی میانگین غلظت هر یک از عناصر حداقل در یک
منبع از منابع دیگر متفاوت است .در این جدول مقدار آماره H
نیز در نظر گرفته شده است؛ هر چه مقدار  Hباالتر باشد قدرت
تفکیک عنصر هم بیشتر میشود .همانطور که در اینجا مشخص
شده با افزایش مقدار آماره  Hسطح معنیداری نیز بهتر شده است.

جدول ( )3مراحل مختلف اضافه شدن خصوصیات ردیاب
در توابع تشخیص به روش  Stepwiseو تأثیر آنها بر توان
جداسازی منابع رسوب برای کاربری اراضی را نشان میدهد.
 Wilk,s Lambdaمعیاری مناسب از نسبت اختالفهای درون-
گروهی به اختالفهای بین گروهی است .در هر مرحله متغیری
وارد تابع شده که در سطح  0/05یا کمتر معنیدار بوده است.
همانطور که در جدول مشخصشده است .با اضافه شدن هر
ردیاب مقدار  Wilk,s Lambdaکاهش یافته و سطح معنیداری
بهتر شده است و در نتیجه توان جداسازی تحلیل و میزان تفکیک
بین گروهها افزایش یافته است.
نتایج آزمون تابع تحلیل تشخیص در جدول ( )4نشان داده
شده است .با توجه به این جدول دو تابع بر اساس ویژگیهای
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ردیابها مشخصشده است .درصد واریانس دو تابع به ترتیب برابر
با  98/3و  1/7میباشد و همچنین درصد تجمعی واریانس دو تابع

برابر با  98/3و  100درصد نشان داده شده است .در جدول ()4
معنیداری توابع بهوسیله آماره کای مشخص شده است.

جدول .2سطح معنیداری رديابها در واحدهای کاربری اراضی
مقدار

ردیاب
کربن آلی()C
نیتروژن ()N
فسفر ()P
سدیم ()Na
پتاسیم ()K
مس ()Cu
سرب ()Pb
کبالت ()Co

H

سطح معنیداری

ردیاب

* 0/001

روی ()Zn
آهن ()Fe
منگنز ()Mn
کلسیم ()Ca
منیزیم ()Mg
استرنسیوم ()Sr
نیکل ()Ni

12/7
13/9
1/8
1/2
13/2
0/885
13/2
4/3

* 0/001

0/496
0/548
* 0/001
0/642
* 0/002
0/112

مقدار

سطح معنیداری

H

* 0/001

14/1
0/701
1/763
3/156
33/1
14/1
1/2

0/704
0/414
0/206
*>0/0001
* 0/001
0/549

*سطح معنیداری کمتر از 0/05

جدول .3وضعيت گامهای مختلف ورود عناصر به مدل در کاربری اراضی
گام

خصوصیات ردیاب

Wilk,s Lambda

معنیداری

1
2
3
4

Mg

0/118
0/084
0/07
0/046

>0/0001
>0/0001
>0/0001
>0/0001

K
Sr
Pb

جدول .4ويژگیهای توابع تحليل تشخيص در کاربری اراضی

تابع

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد تجمعی واریانس

همبستگی
کانونی

کای
اسکور

سطح معنیداری

1
2

14/9
0/31

98/3
1/7

98/3
100

0/96
0/44

107/5
0/92

>0/0001
0/048

جدول ( )5درصد طبقهبندی صحیح در هر گروه و تعداد
نمونههای درست طبقهبندی شده را نشان میدهد .با توجه به این
جدول نمونهها در کاربری اراضی  100درصد صحیح برداشت و
طبقهبندی شدهاند .درصد طبقهبندی صحیح بهطور کل برابر با

 100درصد میباشد .قسمت دوم جدول نیز نتایج ارزیابی متقابل
تحلیل تشخیص را نشان میدهد .در این قسمت درصد طبقهبندی
درست برابر با  97/3درصد میباشد.

جدول .5درصد طبقهبندی صحيح نمونهها در کاربری اراضی

پیشبینی عضویت در گروهها

کاربری اراضی

کشاورزی

مرتع

جنگل

35

0

0

مرتع

0

25

0

25

جنگل

0
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تعيين سهم منابع رسوب

برای تعیین سهم نسبی منابع رسوب در تولید رسوب از تکنیک
منشایابی رسوب بر اساس برآورد عدم قطعیت استفاده شد .برای
ارزیابی عدم قطعیت در سهم هر یک از منابع رسوب ،مدل ترکیبی
عدم قطعیت برای ترکیب کل نمونههای رسوب مورد بررسی قرار
گرفت .با در نظر گرفتن  106تکرار برای نمونهبرداری مجدد برای
برآورد احتمال پسین ،این مدل توانست تابع تراکمی پسین
صحیحی از دادهها ایجاد کند.
با در نظر گرفتن این که میانگین سهم هر منبع برابر با
میانه یا صدک  50باشد ،صدک  5و  95میانه سطوح اطمینان
عدم قطعیت میباشد که نتایج حاصل از ترکیب ردیابها مشخص
میکند ،برای سه منبع حوضه موردمطالعه سهم نسبی تولید
رسوب هر منبع کشاورزی ،مرتع و جنگل به ترتیب برابر با مقادیر
 )12-0( 3 ،)99-86( 95و  )3-0( 0/9درصد است .مقادیر داخل
پرانتز بیانکننده حدود اطمینان صدک  5و  95درصد است .توزیع
سهم هر یک از منابع رسوب بر اساس برآورد توزیع احتمال پسین

در شکل ( )5نشان داده شده است .محور xها نشان دهنده میزان
سهم نسبی هر یک از منابع رسوب در تولید رسوب و محور yها
بیانگر احتمال پسین به دست آمده از تکرار نمونهبرداری مجدد بر
اساس دادههای واقعی است .روش منشایابی رسوب بر اساس مدل
عدم قطعیت  Bayesianاز هر دو منبع اطالعات شامل اطالعات
دادههای اصلی و اطالعاتی که در محتوای دادهها نهفته است،
استفاده مینماید .همچنین احتمال پسین مربوط به دادههایی
است که واقعا اتفاق افتاده ،نه دادههایی که احتمال وقوع دارند
( .)Nosrati, 2012بنابراین آمارههای  Bayesianدر مقایسه با سایر
روشها ابزار قدرتمندی را بهمنظور برآورد عدم قطعیت با توجه
به استفاده از پارامترهای اندک ارائه نموده است.
بهمنظور بررسی اهمیت نسبی کاربری اراضی در تولید
رسوب و فراهم نمودن امکان مقایسه آنها ،سهم هر کدام از منابع
در تولید رسوب به درصد گستره تحت پوشش تقسیم شد .جدول
( )6نتایج این تقسیم را نشان میدهد.

شکل .5سهم منابع رسوب حوزه آبخيز با استفاده از مدل عدم قطعيت

جدول .6اهميت نسبی منابع رسوب در توليد رسوب

منابع
کشاورزی
مرتع
جنگل

مساحت

Km2

689
122
314

درصد مساحت

سهم تولید رسوب
برحسب درصد

اهمیت نسبی

61/24
10/84
27/9

95
3
0/9

1/5
0/28
0/03
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با توجه به نتایج بهدستآمده منابع کشاورزی با داشتن
ضریب  1/5در مقایسه با جنگل و مرتع به ترتیب با ضریب 0/03
و  0/28نقش بیشتری در تولید رسوب حوضه دارند و گویای این
مسئله است که نوع بهرهبرداری از اراضی عامل بسیار مهمی در
رسوبدهی حوضههای آبخیز است و استفاده غیراصولی بدون در
نظر گرفتن توان اراضی میتواند مقاومت خاک در برابر
فرسایندگی را کاهش دهد .مغایرت با این نتیجهCollins et al ،
) (2010با استفاده از مدل ترکیبی منشایابی رسوب در حوضهای
از سامرست لولز ،جنوب غربی انگلستان نشان دادند ،اراضی مرتع
با  42درصد بیشترین سهم تولید رسوب را در منطقه داشته و
سهم اراضی کشاورزی در تولید رسوب  22درصد بوده است .در
مطالعهای دیگر ) Hakimkhani (2006بهمنظور تعیین سهم نسبی
رسوب در حوضهای از شهرستان ماکو با استفاده از مدل ترکیبی
منشایابی رسوب نشان دادند ،اراضی مرتع با  79/66درصد نسبت
به اراضی کشاورزی با  20/34درصد سهم بیشتری در تولید رسوب
منطقه دارد .دلیل این نتایج وجود انواع مختلف فرسایش سطحی،
شیاری ،خندقی ،آبراههای و رودخانهای در اراضی مرتع مشخص
شد.
مطابقت با این نتیجه Zhou et al (2016) ،با استفاده از
تکنیک منشایابی رسوب در حوضهای از جیانگسو نشان دادند
اراضی کشاورزی نسبت به دیگر اراضی حساسیت بیشتری نسبت
به رسوبدهی دارند .در مطالعهای دیگر Porto et al (2009) ،با
استفاده از تکنیک منشایابی رسوب ،تأثیر تغییر کاربری اراضی از
جنگل به کشاورزی را در دو حوزه آبخیز در ایتالیا مورد مطالعه
قرار دادند .مطالعات ایشان نشان داد این تغییر کاربری باعث
رسوبدهی بیشتری در حوضهها شده است .با توجه به مشاهدات
میدانی بر اساس روش  BLMو صحت نتایج به دست آمده ،دقت
و عملکرد مدل مورد تائید قرار گرفت.

درصد برای سال  1395شده است .رشد جمعیت و نیاز روزافزون
غذا ،کشاورزان را به سوی استفاده از اراضی نامرغوب ،مراتع و
جنگلها هدایت کرده که این مسئله میتواند این حجم تغییرات
کاربری را توجیه نماید .نتایج دادههای هیدرومتری منطقه نشان
داد در طول دورههای آماری ( )1375-1360( ،)1360-1347و
( )1391-1375به ترتیب میانگین میزان دبی رسوب ،5954
 6699و  7079تن در روز و میانگین میزان دبی جریان 77 ،87
و  92مترمکعب بر ثانیه میباشد .این نتایج نشان میدهد اگرچه
در طول دوره آماری دبی جریان روند مشخصی را دنبال نمیکند،
اما دبی رسوب روند صعودی را داشته که این مسئله مستقل بودن
روند صعودی دبی رسوب را از میزان بارش منطقه به اثبات می-
رساند .همچنین با توجه به نتایج منشایابی رسوب که سهم اراضی
کشاورزی در تولید رسوب را بیشتر از دیگر منابع تشخیص داد،
میتوان نتیجه گرفت مهمترین و اصلیترین مسئله رسوبدهی
منطقه مربوط به تغییر کاربری از جنگل و مرتع به کشاورزی است.
با توجه به مشخص شدن این موضوع که اراضی کشاورزی منطقه
سهم بیشتری در تولید رسوب منطقه دارد و با توجه به وسعت
زیاد اراضی کشاورزی در منطقه توصیه میشود توجه بیشتری به
نوع بهرهبرداری از اراضی کشاورزی شده و برنامههای مدیریت و
حفاظت خاک در منطقه بهویژه در بهرهبرداری از اراضی کشاورزی
اجرا شود .میتوان به برنامههایی مثل؛ تغییر نوع کشت ،آیش
گذاشتن و یا به زیر کشت زمستانه بردن اراضی اشاره کرد .در
مطالعات فرسایش خاک و تولید رسوب و شناخت مناطق حساس
به رسوبدهی ،استفاده از تکنیک منشایابی رسوب توصیه میشود
چرا که این تکنیک نسبت به دیگر روشها و مدلهای برآورد
رسوب مزایای زیادی دارد؛ ازجمله این مزایا میتوان بهسرعت
زیاد ،اقتصادی بودن ،دقت باال و همچنین امکان استفاده آن در
مناطق مختلف اشاره کرد.

نتيجهگيری

سپاسگزاری

بررسی دادههای سنجشازدور در مطالعه تغییرات کاربری اراضی
در طول دوره آماری  35ساله نشان داد ،تغییرات از جنگل و مرتع
به کشاورزی قابلتوجه بوده به طوریکه این تغییرات باعث افزایش
مساحت کشاورزی از  41/51درصد برای سال  1361به 61/24

این مقاله مستخرج از پایاننامه دکتری میباشد و کلیه حمایت
مالی آن توسط دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده علوم زمین صورت
گرفته است.
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