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 مقدمه. 1
شکلندط نفرسش خننشش نفرسش خندقی  نبهنعق انن

قشطقنمرکزجر شننمتازن بهننبشنآبندرنم دشکنحواااشسن

سش خ س بنارتبشطندقیقن انیفر هشنبهنعق اننمقبعنت لیینر

نهشیناصاال ،هآبراهنۀشاابکناصاال نبیننبشسدسااتنح ضااهنو

نهیر،نشاای ینتغییرنظرفیتنانتقش نرساا بندرنط  نرگبشر

نرفتندشکنچقی ننبرابرنبیشااترنازنفرسااش خنسااطح نو

ن،کهنپیشمینآننپرشاایننمخشزننساایهشن[8]نشاایشریناساات

قش نآبراظکشهخن یتنانت نهنهش،ههرف دش تخر بننونهشرود

بهنهمینندشطرنن؛بششااایم هشنآناراضااا نپش ینندساااتن

ثیراتنأتشنتنمی ر تنش دنودرکننبهترنفرسش خندقی  نبش ی

نۀاولینن یمنبراینت ساااعن[ 1۲نون10ن،9]نآننکمترنشااا د

ت پ گراف ننساایوااتمناسااتشنیاردنبراینفرسااش خندقی  ،

یپنمحل ، دشک،ت یتنهشین عشل بیونننهشنومی ر تنف ا نن

شیندقیقنبشن وبتنر وبتن شیتنبشرنیگ ،ن نهشینمختلفن

وبت شی نم نمخص صنم ردنتظشرنهشینمختلفنزمشن نون بش

ح ک نازنمهم بش قیقدادهن،ثتر ننم هشنبرنهشینغق نازند

قیق یتند هشینمختلفنت پ گراف هشندرناسااااشسنم  ع

نۀبهنتقهش  نت صاایفنکققینهشم  عیتنسااردقیقنبششاای م 

د گرندص صیشتناراض نبشسدستنششملننونشیتنبشرنیگ 

فشدهنازنزمین، یشه ،ناسااات ن عندشکنراندرنبرننپ شاااخنگ

بیننا ننع املنبرنرویننثرؤمبقشبرا ننارتبشطنن [1]نگیردنم 

برایندرکنفرساااش خننونگذاردم ثیرنأتشاااکیلندقیقنت

ضرورینم  شی دقی  ن ت پ گراف نبرایننۀستشنآنمعم سًنبش

بهنمصااا رتنمقحق نلگشر تم نبشنساااط ننهشسااارندقیق

شیبنجش  نکهنسط نبشسدستنبرناسشسنهکتشرننبشسدستنو

سرندقیقن ستنبهنسمتن شیبننون دشزهکخنم ن اح نا

برنحواابنمترنبرنمترنشاایبنسااط ندشکندرنساارندقیقن

سشسنعشملنسط نضر بننونبششیم  پیشقهشدننرا8۵7/0برا

ششننم دادها ننن[ 6]ندادنی شق نن ش نهشنبهنرو دهقینافزا 

هشینکشاااشورزینبهنساااتشنهنهقگشم نکهنازنزمینآدرنمقیارن

ا نننینوبش م افزا خننرو مم جقگلهشنپیخننسمتنمراتعنو

ست مقحق افزا خندرن ششنندادهنشیهنا ا نننهشینمرب طهنن

ن دهیهشنراننششننم شکشرنازنرشیندقیقآ عق ن ونجر شنن

بن تخرنۀازناشااکش نعمین ک نعق انبهن خندقی  فرسااش

ن[ 7]ندهی رخنمن میونا لن طیطنمح درنتمشمنشران اراض

معتقیناساااتنبشنتغییرنکشربرینازنمرتعنن ک نازنمحققشن

بهند مزارنونکشهخنمقشومتندشکنساااطح ،نمواااشحتن

بشنعمقنونتقخنبر ن تشنجر شنن یشزناساااتن کمترینم ردنن

آستشنهنا جشدنکقینوندرننهش تنبشنکمنشیننموشحتنآستشنه،ن

ن[ 7]ن شبیشیبنم ردننیشزنبراینتشکیلندقیقنافزا خنم 

ستشندرنمطشلعه س نآ وتر نت پ نۀاینبهنبرر گراف ندرنگ

هشندرندونمقطقهندرنجق بناساااتشننفشرسن)بهنکموندقیق

نکهننتیجهنگرفتقینونشاااینهپردادتنهشینت پ گراف (نقشاااه

وتر نآبکقیهشندرنمقطق وشحتنسزمنبراینگ نءعالنۀمقیارنم

تشرنون۳تشنن1نبیننمرودشاااتنسمرد قنهک لیاغننۀدرنمقط ف

همچقینندرنن سااشنناسااتننهکتشرن6/0تشنن۲/0سرسااتشننبینن

راندرننا شاااشننمیزاننشااایبنسزمنجهتنگواااتر نآبکقیهش

نۀدرنمقطقندرصینون7تشنن۵/0مرودشتنسمردنبینننعالنۀمقطق

ن [1]ننمش قیدرصیناعالمنم ن7تشن1فلیاغنسرستشننبینن

نۀنمش قینکهنمحیودبیشننم ندرنتحقیق ند گرنمحققشن

هکتشرندرننظرنن10تشن1فرسااش خندقی  نازنبعینموااشحتن

ن [7]ناستنگرفتهنشیه

ویمآپیچییهنب دننفر سش خندقی  ن قینونمکشن هشینفر

مشااخ ننوننششااقشدتهنب دننون شنعیمنشاافشفیت،ن طعیتنو

ن نو یرو ب ن بط نروا ب دن منن ن ع اماال ن ین ب ن ن  ندرنؤدرو ثر

گوتر نآنناگرچهنتشکق ننمشنعنازندستیشب ننگیرینوشکل

قیینا ننپهقهنبیق نوبهنمیل نجشمعنونفراگیرنبراینپیخ ب

سش ستن عنفر شیهنا ول نآنچهنکهندرنا ننزمیقهنن،[9]ن خن

بهنا ننرو  یشب ن یشنگرنامکشنندسااات جشمنگرد یه،نب هشنونان

هشنبشناستفشدهنازنروابطنت صیف نبیننع املنفرسش قیگ نمی 

قی ملنتق  تنکق کلنۀونع ا قیقآنندرنشااا هشنگیریند

بششاای نهشنم مشااخصااشتنمرف ل ژینآنننظرنازنن عنوصاارف

هشنبشناساااتفشدهنازنروابطنبیق نمکشن نتشاااکیلندقیقپیخ

نۀکشملننیشزهشندرنزمیقنۀکققینبرآوردشااایب،نمواااشحت،ن

بقیینفرساااش خندقی  ننب دهنونپهقهنبیق نمکشن نوپیخ

هشین شدنشیهنجشمعیتنمی نعشملناصل ندرنعیمنفراگیرینو

ناثراتنتلفیق ندرون نونظعیمنلحشنهشنوتونبعیینب دننآن
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وتر ندقیقنونردیادنثرندرع املنمؤنسش رنبیرون نو هشنگ

درنا ننم ردنبهنعق انن ونجر شننژئ م رف ل ژیناسااات ن

یتن قینازناهم بشسک جشدن حلنا  کشن نم نیشاااتریبت ز عنم

قشطقننهشیپژوهخندروننبرد ردارناسااات یشریندرنم بوااا

 ن[۲1ونن۲۲،ن10،ن4]نننپردادتهنشیهناستآمختلفندنیشنبهن

ت پ گراف نبینننۀآسااتشن،نپرتغش نوناساانشنیشایندرندرنمطشلعه

دساتنآمینکهنکمتر ننآساتشنهنمرب طنبهنهبن۲8/0تشنن07/0

اینمقیارندرنمطشلعه ن[۲1]بششااایناراضااا نکشاااشورزینم 

ستشنهنران س ئینآ درن ن[9]ننیاعالمننم دن۳/0تشنن1۳/0بینندرن

ت پ گراف نداراینمقشد رننۀمطشلعشتنمشاااشبهنمیزاننآساااتشن

دسااامتنوننۀمختلف نب دهناساااتنبهنط رنم ش ندرنمطشلع

لذاننم دنی ننگزار ن[۳]ن۵/1ونن7/0راننbحینت اننهمکشرانن

شرا طندشکنبرن ض نون هیفنازنا ننتعیینننقخنکشربرینارا

هشندرناسااتشننب شااهرندقیقنۀت پ گراف نت سااعنۀآسااتشن

ثرندرنؤگشم نمونا ننمطشلعهندرنصاا رتند تنبشسننبششاایم 

نشی بشر زینعرصهنم می ر تنونبرنشمه

 

 . روش شناسی2

 یمطالعات ۀنطقممعرفی . 1.2
ک تشهنبهنکرهندرنشااامش نروساااتشینچشهنآبخیزندرهنح زۀ

صل ست نن40نۀفش شیهنا شهرنوا عن نک رذمنۀح زکیل مترینب 

نتشن۲8ن۵9ْنط  نشاار  نون ن۵1نن۲۵ْ̍نننتشن۵1نن7ْن̍نندرنفشصااله

برناساااشسنن (1)شاااکلنداردعرضنشااامشل ن رارنن۲9نن11ْن 

شهتحلیل شیهنبرنرویننق نۀآبراهن1:۵0000هشینهشینانجشمن

بششااینونم ن4وننواابتنانشااعشبنبرابرنن۵نۀاصاال نداراینرتب

محشسبهنشیهنن10نKm/Km2تراکمنزهکخندرنآنندرنحیودن

زهکخنبهنصاا رتنشااشدهندردت ندرننۀاساات نالگ ینشاابک

هشینآهک نسااشزنیهشندرنبخخنسااشزنیهشینحوااشسنون شئم

ونضااار بنن۲۳/0بششااای نفشکت رنشاااکلن)ه رت ن(نبرابرنم 

انحرافنشکلنح زهنازننۀاستنکهننششنن6/1فشردگ نآننبرابرن

ن4۵ارتفشع نآننبینننۀدا رهنونحشلتنکشییگ نآنناست ندامق

نواابتننۀمترنازنسااط ندر شنمتغیرناسااتنکهننشااشنن10۵0تشن

مت سطنح زهندرنننشهم اریندرنشرا طنمت سطناست نشیب

صینم ن14حیودن شیدر شترنازنهشدقیقن.بش ینا ننمقطقهنبی

نمح ریننایهن عنپقجاا نکقااشرنزهکخنطبیع ننوب دهنو در

ونازننظرنتکشمل ،ننانیشااکلنگرفتهدرهنکره(ننۀمقطقهن)روددشن

هشینبرد نازنو ژگ ن هوتقیهشینپی ستهنجزءندقیقنربیشت

ن لنعرضاایزننظرنپروفانشاایهناساات نذکرنهشدقیقطبیع ن

نبششقی شکلنم نایهداراینمقطعنذوزنقنهشدقیقنبیشتر

 روش پژوهش. 2.2

وندشکنشقشس ننهشینکشربرینناراض ،نسقگابتیاننقشه-

،نشاایبنونجهتنجغرافیش  نبشنمقطقه،نارتفشعنازنسااط ندر ش

ن ArcGIS10.3استفشدهنازننرمنافزارن

خشبن- نونن۳0انت بش یۀن قهنبراینته قیقندرنهرنمقط د

بهنو ژگ اطالعشتن هشینمرف مترین)عرض،نعمقنونمرب طن

هشینکم نآبخیزنبشسدستنط  ،نموشحتنبشسدست،نو ژگ 

صلهنتشنمرزنونان اعنانحقش(ن شییگ نفش شکل،نک ضر بن مشنقین

هشینساایوااتمنت سااطنبشزد ینمییان نوناسااتفشدهنازن شبلیت

هشینمرب طنبهندشکننیزناطالعشتنجغرافیش   نسااش رنو ژگ 

سطننم نه ون مترسشنت ن۵0تشنن0ازندشکندرنعمقننبرداریت 

بهنتشنکفنتعییننشااای نهمچقیننو ژگ ن۵0 هشینمرب طن

نپ شخنگیشه نت سطنبرداشتنمییان نتعییننشی 

هشینمختلفنکهندرنمرحلۀنبعینح زۀنآبخیزنبشنکشربرین-

نداراینبیشتر نناراض ندقی  نانتخشبنشی 

،نتهیۀننم نهنن عندشکنازنطر قنحفرنونتشر  نپروفیلن-

نیازه فت،نم ادنآل ،ندشکنبراینا بش قین مشن گیرینع امل ن

ن نآهاو، نECدرصااااینگه، ،SARن ،SPننقشااااۀنن نتهیاۀ و

هشندشکشااقشساا ،نتعیینننف ذپذ ریندرنمحلنحفرنپروفیل

 تعییننشی 

هشننیزنت سطنبشزد ینمییان نبهنهمراهنن عنپالنندقیقن-

نهشنتعیینند اهقینشی ن عنفرآ قین شلبندرنتشکیلندقیق

س نران- ستشنهبطهبرر هشینت پ گراف نونهشینمرب طنبهنآ

نهشینمختلف دشکنونپ شخنگیشه ندرنکشربری

 های منطقۀ مورد مطالعهسازند. 3.2

هشینسااشزنیهشینتشااکیلندهقیۀنح ضااهنازننظرنو ژگ 

وشران،نآغشجشرینونسقگ سشزنینگچ سهنگروهن س نبهن شقش



 1400،نبهشرن1،نشمشرهن74مرتعنونآبخیزداری،نمجلهنمقشبعنطبیع نا ران،ندورهن

 

 7۲ 

هشینگ ر  نمیشااشن،نسااشزنینکقگل مراینبختیشرینونآهو

هشینح ضهنش د نبشنت جهنبهنرس ب نب دننسقگم تقویمن

وننف ذپذ رینکم،ناشاااکش نمختلفنفرساااش خندرنمقطقهن

گذارینح ضااهنازندوراننگردد نابتیاینرساا بمشااشهیهنم 

ساا مندرنپشلو سااننشااروعنشاایهنونازنائ سااننتشنالیگ ساانن

فشزنک هزا  ندرنگذارینمت  فنم رسااا ب گرددنون ون

کهندرننهش تنم جبنابتیاینالیگ ساااننبهنو  عنپی ساااتهن

پلی سااننگرد یهناساات نبیشااترنند ردگ نمی ساان،چین

ض نتنهنمشه ر،نشیبنکمترنازندقیق هشنم ردنبررس ندرنارا

شقشس نکقگل مراینبختیشرینوندرصی،نواحیهشینسقگن10

انی نالبتهنسزمنبهنذکرناستنکهنشیه(نوا عALنونbk)نک اترنر

 اردنمقطبقنمرزنواحیهشینکقگل مراینبختیشریندرنبویشرنم

نبرنشرا طنزمیق ننب د 

ن

نموقعیت محدوده موردمطالعه. 1شکل 
ن

نپ شخنگیشه کشربریناراض نونوضعیتن

دقی  ننۀازننظرنپ شاااخنگیشه ،نبخشااا نازنمحیود

وبتشً اراض نمقطقهنبشنبیشترنوناستند ب ننداراینپ شخنن

ونمراتعنداراینسهنتیپنگیشه ناستن ناستپ شخنضعیفن

ن استنمقف ازننظرنوضعیتندرنحشلتنفقیرنونگرا خن

هشینهشندرنکشربریهشیندقیقو ژگ نۀبهنمقظ رنمقش واا

هشنازنطر قنآزم ننعیمننرمش نب دنندادهمختلفنبشنت جهنبهن

نو تق ناستفشدهنشی من

 نتایج. 3
کشربریناراض ،نشیب،نجهتنجغرافیش  ،نارتفشعنازننۀنقش

ست نآوردهن(۵)تشنن(۲)شکلندرننسط ندر ش نۀمقطقنشیهنا

کشااشورزی،نمرتعنوننۀم ردنمطشلعهنداراینسااهنکشربرینعمی

ن۵م ردنمطشلعهنبهننۀهمچقیننمقطقنبششاای اراضاا نبش رنم 

صفرنتشن صی،نن۵ششملن وتنتشنن۵در وت،نبی تشنده،ندهنتشنبی

نشیبنتقویمنشی درصینن40چهلنونبیشترنازن
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 . نقشۀ شیب منطقۀ مورد مطالعه3شکل  1392. نقشۀ کاربری اراضی در سال 2شکل 

  

  

 . نقشۀ جهت جغرافیایی5 شکل . نقشۀ ارتفاع از سطح دریا4شکل 

ن

ازندشکنمقطقهننۀنقطن۳0درنا ننمطشلعهنبشناسااتفشدهنازن

 شب ،نکر جیقگنبردارینشی نبشناستفشدهنازنرو ندروننم نه

ن(9)تشنن(6)درنشااکلنمتغیرهشیندشکنتعییننشاای ننۀنقشاا

ش ششملنپشرامترهشیننۀنق صیندشکن شن،ندر صین ن،رسدر

نآوردهنشیهناست نpHوندرصینسیلتن
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 . نقشۀ درصد رس7شکل  . نقشۀ درصد شن6شکل 

  

  

 در منطقۀ مورد مطالعه pH. نقشۀ 9شکل  نقشه درصد سیلت در منطقه مورد مطالعه .8شکل 

 

،نشاشد نشاشد نرط بت نۀنقشان1۳تشنن10درنشاکلن

شیهنبراینمقطق ش نتهیهن شیبنونزهک نۀت پ گراف ،نط  ن

ششد نرط بت نتهیهننۀنقشناست نم ردنمطشلعهنآوردهنشیه

نبششی کالسهنم ن۵م ردنمطشلعهندارایننۀشیهنبراینمقطق
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 . نقشۀ شاخص توپوگرافی تهیه شده11شکل  مطالعه. نقشۀ شاخص رطوبتی تهیه شده برای منطقۀ مورد 10شکل 

  

 
 

 . نقشۀ زهکشی منطقۀ مورد مطالعه13شکل  . نقشۀ طول شیب تهیه شده برای منطقۀ مورد مطالعه12شکل 

 

ش صلهنازنروددشنهنوننۀهمچقینننق س ،نفش شقش سقگن

صلهنازنجشدهندرنشکلن ست ندرن(16)تشنن(14)فش نآوردنشیهنا

ششن،نآغشجشری،ننۀمقطق وشران،نمی سشزنینگچ م ردنمطشلعهن

نکقگل مراینبختیشرینونک ارترنرنوج دندارد 

بشفرندرننظرنگرفتهنن۵براینتهیهننقشهنفشصلهنازنروددشنهن

متر،نن۳00تشنن1۵0متر،نن1۵0شی نا ننبشفرهشنششملنصفرنتشن

ن1000مترنونبیشاااترنازنن1000تشنن600متر،نن600تشنن۳00

 مترنب د 
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 نقشه فاصله از رودخانه .15شکل  نقشه سنگ شناسی منطقه مورد مطالعه .14شکل 

ن

 هابین عوامل محیطی با فراوانی خندق ۀرابط .1.3
هشینمختلفنشاایبنهشندرنکالسبررساا نفراوان ندقیق

درصاااینازنکلنن۵4ا نناساااتنکهنبیخنازننۀنشاااشنندهقی

زنکلنادرصینن۲4(،ن0-۵)ندقیق(ندرنکالسن16۲هشن)دقیق

هشنازنکلندقیقندرصاااین16(نون۵-10هشندرنکالسن)دقیق

ن10-۲0درنکالسن) ن۲0-40رنکالسن)ددرصااااینن۵(، ن1(،

یندرصین رارندارنی ندونفرآ قن40درصیندرنکالسنبیشترنازن

م ندرنتشکیلنونفرسش خنت نل نونروانشبنسطح ننقخنمه

انینبهنهشینم ردنمطشلعهندرنمقطقهنداشاااتهدقیقنۀت ساااع

ن۲0-10هشیناینبیشاااترندرنشااایبکهنحرکشتنت دهط ری

درصااینوندرناراضاا نمرتع نبهنو  عنپی سااتهناسااتنول ن

سطح ندرندامق وتردهنۀروانشبن صی(نون۲0تشنن0ترن)ازنگ ندر

ندرناراض نکششورزینونمرتع نمششهیهنشیهناست 

نکاشربریناراضااا نهاشینم دقایق نمطاشلعاهندرندو رد

شینینول نفراوان ندقیق ششورزینونمرتع نانتخشبن هشینک

ض ن وتر نط ل ندرنارا س نگ شیهنبهنمقظ رنبرر انتخشبن

ششورزین)6۲مرتع ن) ض نک شترنازنارا صی(نبی صی(ن۳8در در

نبششی م 

 بین عوامل محیطی با مرفولوژی خندق ۀرابط. 2.3
شکلندط نهشینمقطقهنازننظرنمرف ل ژی،ندقیق داراین

هشینانتخشب ،نفراوان نبششاااقی نازنبینندقیقاینم ونپقجه

ایندرناراضااا نمرتع نبیشاااترنازناراضااا نهشینپقجهدقیق

بهنمقظ رنبررس نتأثیرنن عنکشربرینرویننبششیکششورزینم 

شی نtشکلنازنآزم نننشپشرامترین ستفشدهن صلنازننا نتش جنحش

قی یلنف قننشاااشننده طهنبیننن عننۀتجز هنونتحل وج دنراب

ن بششیم ندارمعق ندرصین1کشربرینونشکلندقیقندرنسط ن

 های مختلفای در کاربریها با اشکال خطی و پنجهفراوانی خندق .1جدول 

 شکل خندق

 کاربری
 جمع ایپنجه خطی

 56 23 33 کشاورزی

 89 46 43 مرتع

 145 69 76 جمع

 



    ن ت پ گرافنۀوندشکنبرنآستشنن اراضنینقخنکشربرننییتع

 

 77 

مقیارنسااایلتنم ج دندرندشکناراضااا ننۀبشنمقش وااا

ششورزینونمرتع نازنطر قنآزم نن شخ نگرد ینکهنن ،tک م

ن1تفشوتنمقیارنساایلتندرندشکنا نندونکشربریندرنسااط ن

شاایبناراضاا ننۀهمچقیننمقش واان دارناسااتدرصااینمعق 

ششورزینازنطر قنآزم نن ششنندادنکهنتفtمرتع نونک شوتن،نن

درصااینن1شاایبناراضاا نکشااشورزینونمرتع ندرنسااط ن

ن دارناستمعق 

 های مختلفدرکابریمورفومتری  ۀبررسی رابط. 3.3
ندارنب دن،معق نۀنشاااشنندهقیآزم ننمننو تق ننتش جن

نبششی نوبتنعرضنبهنعمقنم نشیبنو

 آماری در کاربری کشاورزی ومرتعی ۀتجزی. 2 جدول

ننحیاک رنعرضنشیبنعرضنبهنعمق

نمیتق ن-من 0/۲148 0/1701 ۵0/17۲0

نمعق نداری 41۳/0 006/0 008/0

            a. Grouping Variable: Karberi 
ن

ن .4.3 تا کاربری مرتعی و ۀآستتت  توپوگرافی در 

 کشاورزی
ن قیار ننم کشربرینمرتع کشربن-۲۳۳/0درن نبراین رینو

ن( 17ونن16حشسبهنشین)شکلنمن-۲0۵/0کششورزین

هشینمقطقهنازنطر قنکهناک رندقیقبیشنگرنا ننαمقیارن

هرچقینکهندرنبشزد یهشیننروانشبنسطح نا جشدنشیهناست 

هش  ندرنمقشطقنتنهنمشه رنبیشنگرنن عندقیقنصحرا  نوج د

شق نبهنضخشمتننۀهشینس دشکنمقطقهنب دهنکهندرنا ننتنه

میزاننچوااانقیگ نآننازنس هنساااطح نن شدنوج دنداردنوز

ا نناساااتنکهندرناراضااا ننۀنشاااشنندهقین کمترناسااات

برابرناراضاا ننفرسااش خنپذ ریندون،د مزارهشینرهشنشاایه

 بششی م کششورزینونمراتعن

 
 مرتعیمساحت در کاربری  بین شیب و ۀرابط. 16 شکل
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 کشاورزیمساحت در کاربری  بین شیب و ۀرابط. 17 شکل

 

تعیین نقش نوع کاربری اراضی بر حساسیت  .5.3

 اراضی به فرسایش خندقی
شرنشمقنۀبرنپش  شیهنوندرنن سبهن ستشنهنمحش د رنروابطنآ

آساااتشنهنبراین(نمقیارنمت ساااطنbSA=ننα)نگرفتننرابطه

بهنن۳/7ونن91/1۲ناراض نمرتع نونکششورزینبهنترتیبنبرابر

دساااتنآمی نبشنت جهنبهنمقشد رنف قنمقیارنآساااتشنهنبراین

ضاا نکشااشورزینبهنابرابرنارن6/1اراضاا نمرتع ندرنحیودن

بهن کشربرینازنمرتعن بشنتغییرن یشنند گرن بهنب می ن دساااتنآ

شیننبشنثشبتنب دن ستشنهنبرایندقی  ن سط نآ ششورزین نک

درصااینن۳9نۀبهنانیازا طنمحیط ن)ا لیمنوندشک(نرد گرنشاا

دقیقننۀکمترند اهینشااینونا ننبهنمعق نردیادنونت سااع

بهنمقظ رنارز شب ننقخنتغییرنبششاای نهمچقیننترنم آسااشن

اینروابطنآستشنهنۀکشربریناراض نبرنحوشسیتناراض نبرنپش 

ستنآمیهندرن شکلیرکشرببهند ن(8نون7هشینهشینمختلفن)

آسااتشنهنبراین ونز رنح ضااهنازننۀنقشاانۀهنمحشساابا یامنب

سملننۀدادلنح ز وحتنآبخیزن شکلنشی نهکتشرن180بشنم

اراض نحوشسنبهنفرسش خندقی  ننۀدهقیالفننششن–(18)

بنبشن-18بششااینونشااکلنبشنرابطۀنآسااتشنهنکشربرینمرتعنم 

نکششورزیناست نۀآستشننۀرابط

ت پ گراف ننۀمی نمبق نبرنآستشننۀبرناسشسننتش جنحشصل

دقی  نرانشقشسش  ننخانینمقشطقنحوشسنبهنفرسش ت انوته

کهنبرناساااشسنآساااتشنهنکشربرینمرتع،نمی نط ریکققینبه

نسحوشسشۀندرنمقطقنارنهشازنکلندقیقن%6۵ت انوتهناستن

درصااینازنکلنمقطقهنن۵/19شااقشسااش  نکقینوندرنمجم عن

نیقنشقشسش  نشی قبهنفرسش خنونردیادندنحوشس

کشربرینکشاااشورزینمی ننۀمی نآساااتشننبشناساااتفشدهناز

قیقن%8۵ت انوااااتن کلند قازن راندطرننۀهشیندرنمقط

قینوندرنمجم عنپیخ بهنن%6/۳۲بیق نک ازنکلنمقطقهننیزن

فرساااش خندقی  نحواااشسند اهینب د نبقشبرا ننبشنتغییرن

ازنمقطقهنن%1۳کشربرینازنکشاااشورزینبهنمرتعننزد ونبهن

شی نداراینحوشسیتنبیشترنبهنفرسش خندقی  ند اه قین

ازنرخنن،آستشنهنۀت اننبشندرننظرنداشتننا نننقشازنا ننرونم 

قیق کشربرینارادادند نتغییرن نضااا هشینبیشاااترندرناثر

نجل گیرینکرد 
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 )ب( )الف(

 . اراضی حساس به فرسایش خندقی بر پایۀ آستانۀ مرتع )الف( و کشاورزی )ب(18شکل 

 

 گیریجهیو نت بحث. 4

سش خن وشرندقی  فر س بننۀ ونرد ش نپرنر سش  فر

سهمنعمیه ستنکهن ض ندارد ندرنمقطقا نۀایندرنتخر بنارا

فرساش خنآبکقییندرناراضا ننۀدلیلنت ساعم ردنمطشلعهنبه

هشینثیرنو ژگ أکشااشورزی،نا ننپژوهخنبشنهیفنبررساا نت

مواااشحتنونع املندشک نبرن-ت پ گرافیونشاااشملنشااایب

وا عنکرهنآبخیزندرهح زۀنایندرنگوااتر نآبکقیهشینجبهه

نتش جنا ننمطشلعهننشاشنندادن نانجشمنشایب شاهرندرناساتشنن

درصینن۵تشنن0هشندرنکالسهنشیبندرصیندقیقن۵4بیخنازن

ششبهنم ن رارندارد نا نننتش جنکشمالً و نبشننتش جنم شینهم بش

هشندرندقیقنیشااترب[نکهننشااشنندادنین19ونن18،ن17،ن10]

درنا ننمطشلعهنندرصااین رارندارد ن1۲شاایبنکمترنازننۀطبق

هشندرنکشربریناراض نمشخ نشینگوتر نونفراوان ندقیق

 ک نازندس لنبیشترنب د نکششورزیننوبتنبهناراض نمرتع ن

هشینم ج دندرندقیقا ننامرنمحیودنکردننرشاااینط ل ن

ششورزینون شنازنبیننبردننآن ض نک ششورزاننارا سطنک هشنت 

ن [۲0ن،10]نبششیمحل نم 

نتش جنا ننمطشلعهننشااشنندادنکهنتفشوتنشاایبناراضاا ن

دارناساات ندرصااینمعق ن1کشااشورزینونمرتع ندرنسااط ن

پش یننب دننمقیارنساایلتنم ج دندرناراضاا نکشااشورزین

شیبندرنا نن شیهنکهنهمچقیننکمترنب دنن کشربرینبشعثن

شتهنروانشب شتریندرندشکندا صتننف ذنبی سطح نفر هشین

نهشینمختلفنکمترهشندرنجهتبششاااقینونگواااتر ندقیق

صاا رتنگرفتهنونشااکلندقیقنبیشااترنبهنصاا رتنمح رین

م ردنمطشلعهنازننظرننۀهشینانتخشب ندرنمقطقدقیقنبششااای 

ص رتن سهن ض نبهن سط نمقطعنعر نUوننشکلنVشکلن

ینازننظرنپالننپیشاااشن ندقیقنبهنپقجناذوزنقهنشاااکلننو

شکل ششدهص رتنعم دینونغشرین میور،ننونایای،ننقطه،ن

ن [1۳ن،1۲]نبقیینشینیتقویم

ن قیار ننαم کشربرینمرتع نبراینن-۲۳۳/0درن کشربرینو

بیشنگرنا قکهناک رننمقیارنمحشسبهنشی نن-۲0۵/0کششورزین

هشینمقطقهنازنطر قنروانشبنساااطح نا جشدنشااایهندقیق

شاا اهینبشزد یهشینمییان ننیزندرنبیشااترنم اردنبرناساات ن

حض رنح ضچهنموتغرقندرنپش یننبشسکقیهنونتشیلنآبراههن

دهقیۀنا ننت اننمقف ننششننهشنب د نعالوهنبرسندقیقأدرنر

مقیارننتنآبخیزنبشسدسااتحا نناسااتنکهنبشنافزا خنموااش

قیقندرندیلنمد اهینشاااینونبقشبرا ننتکنروانشبنبیشاااتر

عبشرتند گرننهبننشبلنپیخنبیق ند اهینب د هشنکمترن شیب

سنأرنزهکشاا نازنمیزاننشاایبنۀبشنافزا خنموااشحتنح ز

نش د کشستهنم ندقیق

ت پ گراف ندرناراض ننۀنتش جنا ننمطشلعهننششنندادنآستشن
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ض ن وبتنبهنارا شخنکمتر،نن ششورزیمرتع نحت نبشنپ  نک

درنوا عنبرناسشسنضر بنناست ندشکنداراینمقشومتنبیشتر

αب دنننچقیرنمقیارنآننبیشااترنبششااینمبیننبیشااترنهرن

بششاای ندرنا ننپژوهخنمقیارنضاار بنشاارا طنآسااتشنهنم 

ون6/10آساااتشنهنبهنترتیبنبراینمرتعنونکشاااشورزینبرابرنبشن

نۀمقیارنآساااتشننۀبهندساااتنآمی نهمچقیننبشنمحشسااابن7/۵

اراضاا نمرتع نوننۀمت سااطنبراینهرنکشربرینمقیارنآسااتشن

ششورزینبهنترتیبنبرابرنن ستنآمی نن۳/7ون91/1۲ک ا ننبهند

ن [18ن،۲]بششینهمو نبشننتش جنمششبهنم ننتش جنکشمالً

هش  نهرچقینکهندرنبشزد یهشینصاااحرا  نوج دندقیق

یشنگرنن عندشکنمقطقهنب دهنکهندر ندرنمقشطقنتنهنمشه رنب

ننمیزانهشینس هنشق نبهنضخشمتنز شدنوج دنداردنوا ننتنه

وب ست نۀقیگ نآننازنس چ ششنندهقینسطح نکمترنا نۀن

فرسااش خنن،ا نناسااتنکهندرناراضاا ند مزارهشینرهشنشاایه

نبششی برابرناراض نکششورزینونمراتعنم نپذ ریندو

اینمبتق نبرنهشینآساااتشنهنتشجنحشصااالنازنکشربردنمی 

شکل ض ن) شی ین16تشن14هشینکشربرینارا (ننیزنمبینناثرنت

شاااشورزینبرنتغییرنکشربرینازناراضااا نطبیع ن)مرتع(نبهنک

ست نبهنط ریرخ کهنبشنتغییرندادنبیشترنفرسش خندقی  نا

ض نحیودن سیتنارا وش شی نبی%ن1۳کشربرینح شترند اهین

ا ننمطلبننۀ یینکققیأنیزنتن[۲۲ون۲1،ن۲0]مطشالعشتن بل ن

بی لنب ده کشربرینونت هشنتغییرنک چک ندرن قشبرا ننتق نی نب ا

ت انینسببنم آننازنمرتعنبهند مزارن)شکلنرا جندرنا ران(ن

وتر ندقیق سیتنگ وش ش د نعالدهنبرنافزا خندطرنح هشن

سش ۀنشا نننق ض نبهنفر سیتنارا وش شنخح شنندقی  نن

شااایبنوننۀاو نبشناساااتفشدهنازنرابطنۀدرندرجدهینکهنم 

ت اننحواشسایتناراضا نبهندقی  نشایننرانمواشحتنم 

دومنفرسااش خندقی  ن شدرنبهننۀلهشااقشسااش  نکردنوندرنو

ح زهن)پش ینننۀواااتر ندرنتمشمنمحیوداتفشقنافتشدننونگ

ستندامقه ستنونبشسد شی نبهنبیشنند گرندقیقنهش(نم د بش

ایناسااتنکهندرنصاا رتنمحیشنشاایننآسااتشنهنۀ ونپی ی

اینرخندهی نازنا ننت انیندرنهرننقطهشااارا طنآساااتشنهنم 

وشسنون سش  ننقشطنح شقش ض ن براینمی ر تنونکقتر نارا

عتنازن مشن قشطقنازنتخر بنپ شاااخنزمینندرنا ننم مم

ست ندرنا نناول  ت شگیرینونمقشبلهنبشنآننا صل نپی هشینا

نبششی درصینم ن۵نزمیقهناول  تنبشناراض نبشنشیبنکمترنازن

سشزوکشرن سش خندقی  نط ن همچقینننظرنبهنا قکهنفر

قیهشینمتعیدینرخنم یپیچ دهینتشنکق ننمی نیهنونفرا 

بشنبیق نونگوتر نآننارائهننشیهناست نفراگیرینبراینپیخ

نهنۀگیرینازننظر ا ننوج دنبهره تش وننقخنع ملناینآسااا

بم محیط نبرنآنن نین کشربردینبراینت ا کشرن هنعق اننراه

  شمشرنآ یدقی  نبهنخسشزینفرسش می 
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