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چکیده
نوع استفاده از اراضی یكی از مهمترین روش های جلوگیری از فرسایش خاک است .تغییرات کاربری اراضی به دلیل توسعه در حوزههای
آبخیز امری اجتنابناپذیر است .در این پژوهش به منظور تعیین اثر متقابل کاربری اراضی ،شدت بارش و فرسایش در نهشتههای سازندهای
آغاجاری و گچساران ،بخشی از حوزههای آبخیز مرغا و کوه گچ شهرستان ایذه با مساحت  ۱609و  ۱۲0۲هكتار انتخاب گردید .نمونهبرداری
میزان رواناب ،رسوب و میزان نفوذپذیری و شروع آستانه رواناب و فرسایش در هر دو سازند در  ۱3نقطه و با سه بار تكرار در سه کاربری
مرتع و کشاورزی و مسكونی سازندهای آغاجاری و گچساران در شدتهای مختلف بارش  0/75و  ۱و  ۱/۲5میلیمتر در دقیقه با استفاده از
دستگاه باران ساز کامفورست انجام شد .نتایج نشان داد که به طور کلی ،در هر دو سازند میزان اثر متقابل کاربریهای مختلف و شدت بارش
وجود تفاوت معنیداری را در میزان رواناب ،رسوب و میزان نفوذپذیری و شروع رواناب و فرسایش نشان میدهند .به طور کلی در سازندهای
آغاجاری و گچساران اثر متقابل کاربری اراضی و شدت بارش در همه مولفههای فرسایش در هشت مورد و کاربری اراضی در دو مورد و شدت
بارش در سه مورد دارای اثر معنیداری می باشند .بنابراین به طور کلی همه مولفههای فرسایش بیشترین تاثیرپذیری را از اثر متقابل کاربری
اراضی و شدت بارش میپذیرند و کمترین تاثیرپذیری را هم مولفههای مختلف فرسایش از کاربری اراضی میپذیرند.
واژگان کلیدی :شدت بارش ،سازند گچساران ،کاربری راضی ،سازند آغاجاری

پیشگفتار
فرسایش و تولید رسوب به عواملﻰ زیادی از جمله عناﺻر
اقلیمﻰ ،وضعیت خاک و شرایﻂ زمینشناسﻰ ،پوشش
گیاهﻰ ،مخازن مﺼنوعﻰ و طبیعﻰ ،آب ،فعالیتها و
مدیریت انسانﻰ و عوامل ژﺋومرفولوژیﻚ مرتبﻂ است که
مهمترین آنها فرسایشپذیری سازندهای زمینشناسﻰ
نسبت به انواع فرسایش است (فتحیزاده و همكاران،
۲0۱6؛ و ضیایی .)۲00۱ ،فرسایش خاک فرایندی طبیعی
است که برخی فعالیتهای انسانی مانند جادهسازی ،تغییر
کاربری اراضی (غریبرضا و همكاران۲0۱3 ،؛ نﺼرتی و
همكاران )۲0۱7 ،و بهرهبرداری از جنگل (ویجن برنر و
همكاران )۲0۱6 ،موجب تشدید آن میشود .تغییر کاربری
اراضی به دلیل فعالیتهای انسانی اعم از کشاورزی ،عمرانی
و توسعه نامتعارف شهرها ،پیامدهای متعدد و روز افزونی
چون فرسایش آبی و بادی ،شوری خاک ،بیابانزایی،

انباشتگی مواد غذایی در آب که موجب کاهش سطح
اکسیژن در منابع آب میشود و حمل رسوبات به پشت
سدهای بزرگ به بار آورده است .این روند فرسایش در ایران
موجب شده است که فرسایش آبﻰ به مرز نگرانکننده دو
میلیارد تن در سال رسیده (نﺼرتی )۲009 ،و حدود ٤5
میلیون هكتار از نواحﻰ مرکزی ایران در معرض فرسایش
بادی قرار گیرد که بخشﻰ از آن به عوامل انسانﻰ در این
نواحی مربوط مﻰشود (آذر بار و همكاران.)۲006 ،
همچنین ،حدود  ۱6تا  ۲3میلیون هكتار از اراضﻰ آبﻰ
کشاورزی در معرض خطر شوری ناشﻰ از کشاورزی غلﻂ
(آبیاری نامناسب) قرار دارد (سیادت و همكاران.)۱997 ،
کاربری اراضی ،یكی از اﺻلیترین راههای دخالت انسان در
فرایندهای طبیعی و بهبود یا تخریب ویژگیهای فیزیكی،
شیمیایی و زیستی خاک است (زنگ و همكاران.)۲0۱۱ ،
انسان قادر است از طریـق تبـدیل کاربـری اراضی،
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خاکدانهسازی ،پایداری خاکدانه و فرسایشپذیری خاک را
تحت تاثیر قرار دهد (لی و همكاران .)۲0۱5 ،از این رو
استفاده از کاربریهایی که ضمن افزایش تولید و کیفیت
محﺼول ،بهبود کیفیت ساختمانی خاک و پایداری محیﻂ
زیست را نیز در پی داشته باشد ضروری است (ممدو و
همكاران .)۲0۱3 ،فرسایش خاک بر روی زمینهای
کشاورزی ناشی از برهمکنش بین طبیعت و فعالیتهای
انسانی است (زن و همكاران )۲0۲۱ ،که در سالهای اخیر
تشدید شده است .پژوهش رومرو و همكاران (رومرو و
همكاران )۲00۱ ،در مورد اثر سه کاربری بوتهزار ،علفزار و
لكههای سنگی بر نفوذپذیری ،تولید رواناب ،غلظت
رســوب در پﻼت  0/۲5مترمربعی با شدت  56میلیمتر بر
ساعت به مدت  30دقیقه در اسﭙانیا نشان داد که اثر پوشش
گیاهی زمین بر پاسﺦهای هیدرولوژیک و فرسایش ضعیف
بود ولی جدا شــدن ذرات رســوب همبســتگی منفی با
پوشش گیاهی زمین و همبستگی مﺜبت با لكههای سنگی
داشت .س ی ن گ و خ ر ا (  )۲ 0 0 8با بررسی شاخصهای
رسوبزایی در چهار کاربری نتیجه گرفتند که میزان این
شاخص در مرتع بیش از جنگل و در کشاورزی و بایر بیش
از مرتع و جنگل می باشد .کرونا و همكاران ( )۲0۱3به
بررسی تخمین رواناب سطحی با استفاده از بارانساز
پرداختند و نتیجه گرفتند که بارانسـازها مـیتوانند
بارشهای واقعی را در شدتهای باال و پایین ایجاد کنند.
مو و همكاران ( )۲0۱5اثر شدت بارش و درجه شیب را بر
رواناب و محتوی رطوبت خاک با استفاده از باران شبیهساز
بررسی کردند .نتایج نشان داد که ضریب رواناب با افزایش
شدت بارش و شیب در هر مرحلهی رویشی افزایش یافت.
آنها همچنین رابطه بین ضریب رواناب و رطوبت اولیهی
خاک را به ﺻورت چند متغیره و غیرخطی به دست آوردند.
نتایج پژوهش زو و همكاران ( )۲0۱9با استفاده از دستگاه
بارانساز نشان داد که شدت بارش با تأثیر بر حجم رواناب
در کنترل مقدار هدر رفت خاک مؤثر است .هدف این
پژوهش مقایسه اثر متقابل کاربری اراضی ،شدت بارش و
فرسایش سازندهای گچساران و آغاجاری می باشد .ضرورت
انجام تحقیق به فرسایشپذیری باالی سازندهای آغاجاری
و گچساران و نقش پیچیدهای که کاربری اراضی و شدت
بارش بر روی فرسایش ایجاد میکند ،بر میگردد .سازند
آغاجاری شامل ماسهسنگ آهكی قهوهای ،خاکستری و
مارن قرمز ژیﭙسدار و سیلتسنگ است و در مقطع اﺻلی
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آن ،در مسیر جاده امیدیه به میدان نفتی آغاجاری،
ضخامت آن  ۲965متر اندازهگیری شده است .سازند
گچساران حدود  ۱600متر ضخامت داشته و از نـظر
سنگشناسی مشتمل بر نمﻚ ،انیدریت ،مارنهای رنگارنگ
آهﻚ و مقداری شیل میباشد .سن گچساران میوسن
پایینی است (احمدی .)۲007 ،تحقیقات بسیار معدودی به
نقش اثر متقابل کاربری اراضی و شدت بارش بر روی
فرسایش پرداختند و این پژوهش یكی از تحقیقات
ارزشمند در زمینه نقش کاربری اراضی و شدت بارش و
تاثیر همزمـان کاربـری اراضـی و شـدت بارش در
فرسایشپذیری سازندهای آغاجاری و گچساران میباشد.
مواد و روشها
محدوده مورد مطالعه
مناطق مورد مطالعه ،بخشی از حوزه آبخیز مرغا و کوه گچ
شهرستان ایذه در استان خوزستان است که به ترتیب
دارای مساحت  ۱609و  ۱۲0۲هكتار مساحت میباشد.
منطقه مرغا در محدوده طول جـغرافـیایی ´ 49° 30تا
´ ٤9° 35خاوری و عرض جغرافیایی´ 3۱° 55تا ´3۱° 58
شمالی و منطقه کـوه گـچ دارای محدوده جـغرافـیایی
 ٤9° ٤5´ ۲7″تا  ٤9° ٤7´ 9″خاوری و عرض جغرافیایی
 3۱ ° 50´ ۲7″تا  3۱° 53´ 3۲″شمالی میباشد (مرادی
و سعیدیان ( .)۲0۱0 ،شكل  )۱بررسیهای آماری در
منطقههای مذکور نشان میدهد که حداکﺜر مطلق درجه
حرارت هوا  ٤6درجه سانتیگراد ،حداقل مطلق درجه
حرارت  - 6/7درجه سانتیگراد و میانگین درجه حرارت
ساالنه  ۲0/8درجه سانتیگراد است .میانگین بارندگی
ساالنه بالغ بر  636میلیمتر است .میانگین رطوبت نسبی
ساالنه  ٤۱درﺻد میباشد .طول دوره خشﻚ  ۱8٤روز ،که
شروع آن فروردین و پایان آن مهر ماه است.
برای انجام این تحقیق ،نقشــههای مورد نیاز ،نظیر نقشــه
توپوگرافی  ۱:50000منطقه ،نقشــههای زمینشــناســی،
کاربری اراضــی ،شــیب و دادههای بارش از ســازمانهای
مربوطه تهیه گردید .سازند گچساران فاقد یﻚ برش سطح
االرضـــی کـامـل اســـت و این بـه علـت داشـــتن خوا
پﻼســتیكی ناشــی از وجود الیههای ضــخیم نمﻚ و مارن
اســـت .بـا اســـتفـاده از برشهـای تلفیقی در میـادین نفتی
مختلف ،این سـازند به هفت بخش تقسـیم شـده اسـت که از
نمﻚ ،انیدریت ،مارنهای رنگین ،میان الیههایی از ســنگ
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آهﻚ و مقدار کمی شـیل بیتومینهدار تشـكیل شـده اسـت.
سـازند آغاجاری در زاگرس با دو رخسـاره مشـخص میشـود
کـه هر کـدام در نـاحیـهای توســـعـه دارنـد .رخســـاره اول،
رخسـارهای ماسـهای اسـت که در فارس داخلی ،بندرعباس
و در قسـمتی از فارس سـاحلی گسـترده اسـت و تا شـمال
بـاختری فرو افتـادگی دزفول و حواشـــی مرز ایران و عرا
پیش میرود .در این منـاطق ،رخســـاره غـالـب ســـازنـد
آغاجاری ماسهسنگی است .رخساره دوم یا مارنی آغاجاری
در قسـمتهایی از نواحی نزدیﻚ به سـواحل خلیجفارس و
بخشهـای جنوبی و میـانی فروافتـادگی دزفول و نواحی
باختری و مرزی اسـتان ایﻼم گسـترش دارد .در این نواحی
اکﺜریت تشـكیل دهنده سـازند آغاجاری را مارنهای قرمز
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تشـــكیـل میدهـد .بـه منظور بررســـی اثر متقـابـل کـاربری
اراضـی و شـدت بارش در نهشـتههای سـازندهای گچسـاران
و آغاجاری در منطقه مورد مطالعه از یﻚ دستگاه بارانساز
ﺻـحرایی اسـتفاده شـد .بارانسـاز مورد اسـتفاده برای اندازه
پﻼت  0/06۲5متر مربع طراحی شـــده ،کامﻼس اســـتاندارد
بوده و بـه راحتی قـابـل حمـل اســـت .این بـارانســـاز برای
تعیین خﺼــوﺻــیات فرســایشــی خاک ،میزان نفوذ آب و
همچنین برای تحقیقات خاک مناسـب و اسـتفاده از آن به
منظور تعیین فرســایشپذیری نهشــتههای ســطحی در
ﺻـحرا روشـی اسـتاندارد محسـوب میگردد (کامفورسـت،
( )۱987شكل .)۲

شکل  .1موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان و ایران

شکل  .2مقطع عمودی بارانساز مورد استفاده
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در این تحقیق از شــــدتهـای بـارش  ۱ ،0/75و ۱/۲5
میلیمتر در دقیقه اســتفاده شــد که بر اســاس دادههای
هواشــناســی و بارش متوســﻂ منطقه و دوره بازگشــت ده
ســـاله و مدت زمان یﻚ ســـاعته انتخاب شـــدند .در این
تحقیق ،نمونهها به ﺻـورت تﺼـادفی مشـخص و برداشـت
شـــد .همچنین از کلیـه اطﻼعـات مربوط مـاننـد اقلیم و
زمینشـناسـی حوزههای آبخیز مورد مطالعه اسـتفاده شـد .با
توجه به هزینه و زمان ،در  ۱3سـطح و در هر سـطح  3بار
تكرار در سازندهای آغاجاری و گچساران برای بهکارگیری
بارانسـاز مشـخص و به همین تعداد نمونه رسـوب برداشـت
شـد .در سـازند آغاجاری در مجموع  7سـطح انتخاب شـد
که دو ســـطح مربوط به کاربری زراعی (به علـت وجود دو
کـاربری زراعی جـداگـانـه) ،دو ســـطح مربوط بـه کـاربری
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مســكونی (به علت وجود دو کاربری مســكونی جداگانه) و
ســه ســطح مربوط به کاربری مرتع (به علت وجود ســطح
زیاد کاربری مرتع) میباشــد .در ســازند گچســاران نیز در
مجموع  6ســـطح انتخاب شـــد که دو ســـطح مربوط به
کـاربری زراعی (بـه علـت وجود دو کـاربری زراعی جـداگـانـه)،
یﻚ سـطح مربوط به کاربری مسـكونی (به علت وجود یﻚ
کاربری مسـكونی) و سـه سـطح مربوط به کاربری مرتع (به
علت وجود سـطح زیاد کاربری مرتع) میباشـد (شـكل .)3
در نحوه نمونـهبرداری کـاربریهـای مســـكونی دو ســـازنـد
نقـاطی انتخـاب شـــدنـد کـه محـل رفـت و آمـد روســـتـاییـان
میباشــد و در عین حال جاده نیز نباشــد که بتوان اثرات
رفت و آمد انســان و احشــام مورد نظر در این پژوهش به
ﺻورت مشهود به دست آورده شوند.

شکل  .3موقعیت نمونهبرداری با استفاده از بارانساز ،الف) سازند گچساران (منطقه کوه گچ) و ب) سازند آغاجاری (منطقه مرغا)

در این تحقیق پس از آمادهکردن محل آزمایش و نﺼـب و
تنظیم بارانســاز ،شــیر مخزن باز کرده و با دیدن ریزش
باران از ﺻفحهی ریزش بارانساز ،زمانسنج روشن میشد.
در فاﺻـــلههای زمانی  ۱0دقیقهای ،پس از پایان آزمایش،
نمونهها آماده و سـﭙس به آزمایشـگاه منتقل شـدند (مرادی
و سـعیدیان .)۲0۱0 ،پس از اندازهگیری مقدار کل نمونهها
و پس از تهنشــینی رســوبات ،آب روی رســوبات تخلیه و
رسـوبات باقی مانده در دسـتگاه آون به مدت  ۲٤سـاعت در
دمای  ۱05درجه ســانتیگراد نگهداری و پس از خشــﻚ
شـــدن توزین شـــده و مقـدار روانـاب و رســـوب برای هر
آزمـایش تعیین شـــد (مﺼـــطفیزاده و همكـاران۲0۱٤ ،؛
ﺻـــادقی و همكـاران .)۲008 ،ســـﭙس میزان نفوذپـذیری
خـاک نیز در هر پﻼت بـا توجـه بـه حجم بـارش و میزان

رواناب محاســبه شــد .آســتانه شــروع همزمان رواناب و
فرســایش نیز به محو وارد شــدن اولین قطرات محلول
رواناب و رسوب به ظرف نمونهگیری ثبت شد .سﭙس برای
تجزیـه و تحلیـل اطﻼعـات و بـه منظور انجـام کلیـه تجزیـه و
تحلیلهای آماری نرمافزارهای  SPSSو  EXCELاسـتفاده
گردیـد .اثرات متقـابـل کـاربری اراضـــی و شـــدت بـارش بـه
کمﻚ کدگذاری ســه نوع کاربریهای اراضــی که شــامل
کـاربریهـای مرتع ،کشـــاورزی و مســـكونی میبـاشـــد و
همچنین کـدگـذاری ســـه نوع شـــدت بـارش کـه شـــامـل
شدتهای  ۱ ،0/75و  ۱/۲5میلیمتر در دقیقه میباشد به
کمـﻚ نرمافزار  SPSSانجـام شـــدنـد و در نهـایـت بـه کمـﻚ
آزمونهـای آمـاری مربوط بـه اثر متقـابـل کـاربری اراضـــی و
شدت بارش ،تجزیه و تحلیلهای آماری انجام شدند.
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و بیشتر نامگذاری میشوند .در این پژوهش از سه سطح
کاربریهای مختلف (مرتع ،کشاورزی و مسكونی) و سه
سطح شدت بارش ( ۱ ،0/75و  ۱/۲5میلیمتر در دقیقه)
استفاده شده است .نتایج اثر متقابل کاربری اراضی و شدت
بارش در سازندهای گچساران و آغاجاری در جدولهای ۱
تا  8و همچنین نتایج مولفههای مختلف فرسایش در
شكلهای  ٤تا  7نشان داده شده است.

نتایج و بحث
اثر متقابل موقعی اتفا میافتد که اثر یﻚ متغیر مستقل
بر متغیر وابسته بسته به سطح یﻚ متغیر مستقل دیگر
تغییر کند .این اﺻطﻼح بیشتر برای روشهای طراحی
آزمایش به کار میرود .اثر متقابل بر حسب تعداد
متغیرهای اﺻلی برهمکنشها به دو سطحی و سه سطحی

جدول  .1اثر متقابل کاربری اراضی و شدت بارش در میزان رسوب سازند گچساران
متغیرهای مطالعاتی
میزان رسوب

مجموع مربعات میانگین مربعات مقدار  Fمحاسبهای سطح معنیداری

منبع تغییرات
کاربری اراضی

3۱۲/٤

۱56/۲

۱۱/09

0/000

شدت بارش
کاربری اراضی و شدت بارش
خطا

8/97
0/000
690/۲

٤/٤8
0
۱٤/08

0/3۱
0
-

0/7۲9
0/000
-

جدول .2اثر متقابل کاربری اراضی و شدت بارش در میزان رواناب سازند گچساران
متغیرهای مطالعاتی

منبع تغییرات

مجموع مربعات میانگین مربعات مقدار  Fمحاسبهای سطح معنیداری

کاربری اراضی
میزان رواناب

۲۲73٤/7

۱۱367/36

۲/٤5

0/097

3050۱/8
شدت بارش
کاربری اراضی و شدت بارش 0/000
۲۲73۱6/6
خطا

۱5۲50/9
0
٤639/۱

3/۲8
0
-

0/0٤6
0/000
-

جدول  .3اثر متقابل کاربری اراضی و شدت بارش در میزان نفوذپذیری سازند گچساران
متغیرهای مطالعاتی

منبع تغییرات

مجموع مربعات میانگین مربعات مقدار  Fمحاسبهای سطح معنیداری
۲۲73٤/7

۱۱367/36

۲/٤5

0/097

کاربری اراضی

میزان نفوذپذیری
۱۲9835/۱
شدت بارش
کاربری اراضی و شدت بارش 0/000
۲۲73۱6/6
خطا

6٤9۱7/5
0
٤639/۱

۱3/99
0
-

0/000
0/000
-

جدول  .4اثر متقابل کاربری اراضی و شدت بارش در میزان شروع رواناب و فرسایش سازند گچساران
متغیرهای
مطالعاتی

منبع تغییرات

میزان شروع
رواناب و فرسایش

مجموع مربعات میانگین مربعات مقدار  Fمحاسبهای سطح معنیداری

کاربری اراضی

0/036

0/0۱8

0/0۱8

0/98۲

شدت بارش
کاربری اراضی و شدت بارش

۲/09
0/000

۱/0٤5
0

۱/07۱
0

0/35۱
0/000

خطا

٤7/8۱

-

0/976

-

جدول  .5اثر متقابل کاربری اراضی و شدت بارش در میزان رسوب سازند آغاجاری
متغیرهای مطالعاتی
میزان رسوب

منبع تغییرات

مجموع مربعات میانگین مربعات مقدار  Fمحاسبهای سطح معنیداری

کاربری اراضی

76/66

38/33

6/۱9

0/00٤

شدت بارش
کاربری اراضی و شدت بارش
خطا

0/8٤6
0/000
358/8

0/٤۲3
0
6/۱8

0/068
0
-

0/93٤
0/000
-
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30
25

رسوب شدت بارش
 0/75ميليمتر در دقيقه
سازند گچساران

20
15

رسوب شدت بارش 1
ميليمتر در دقيقه در
سارند گچساران

10
5
0

مسكوني

مسكوني

مسكوني

كشاورزي

كشاورزي

كشاورزي

كشاورزي

كشاورزي

كشاورزي

مرتع

مرتع

مرتع

مرتع

مرتع

مرتع

مرتع

مرتع

مرتع

رسوب شدت بارش
 1/25ميليمتر در دقيقه
سازند گچساران

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3

شکل .4مقایسه رسوب در کاربریهای مختلف سازند گچساران
600
رواناب شدت 0/75
ميلي متر در دقيقه
سازند گچساران

500

300
رواناب شدت  1ميلي
متر در دقيقه سازند
گچساران

200
100
0

مسكوني

مسكوني

مسكوني

كشاورزي

كشاورزي

كشاورزي

كشاورزي

كشاورزي

كشاورزي

مرتع

مرتع

مرتع

مرتع

مرتع

مرتع

مرتع

مرتع

مرتع

رواناب شدت 1/25
ميلي متر در دقيقه
سازند گچساران

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3
شکل .5مقایسه رواناب در کاربریهای مختلف سازند گچساران
جدول  .6اثر متقابل کاربری اراضی و شدت بارش در میزان رواناب سازند آغاجاری
متغیرهای مطالعاتی

منبع تغییرات
کاربری اراضی

میزان رواناب

مجموع مربعات میانگین مربعات مقدار  Fمحاسبهای سطح معنیداری
638۲/5

۲۲٤09/6
شدت بارش
کاربری اراضی و شدت بارش 0/000
۲۱6۱۲8/5
خطا

3۱9۱/۲

0/856

0/٤30

۱۱۲0٤/8
0
37۲6/3

3/007
0
-

0/057
0/000
-

جدول .7اثر متقابل کاربری اراضی و شدت بارش در میزان نفوذپذیری سازند آغاجاری
متغیرهای مطالعاتی

منبع تغییرات

مجموع مربعات میانگین مربعات مقدار  Fمحاسبهای سطح معنیداری

63۲۱/3
کاربری اراضی
میزان نفوذپذیری
98733/8
شدت بارش
0/000
کاربری اراضی و شدت بارش
۲۱585٤/08
خطا

3۱60/6

0/8٤9

0/٤33

٤9366/9
0
37۲۱/6

۱3/۲6
0
-

0/000
0/000
-

ميزان رواناب (سي سي) م

400

رسوبشناسی کاربردی ،دوره  ،10شماره  ،19بهار و تابستان 1401

209

جدول  .8اثر متقابل کاربری اراضی و شدت بارش در میزان شروع رواناب و فرسایش سازند آغاجاری
متغیرهای مطالعاتی

منبع تغییرات

مجموع مربعات میانگین مربعات مقدار  Fمحاسبهای سطح معنیداری

کاربری اراضی
میزان شروع رواناب و
شدت بارش
فرسایش
کاربری اراضی و شدت بارش
خطا

0/90

0/٤5

0/٤8۲

0/6۲0

٤/3
0/000
5٤/۱7

۲/۱6
0
0/93٤

۲/3۱
0
-

0/۱08
0/000
-

18.00
16.00
مقدار رسوب شدت بارش
 0/75ميليمتر در دقيقه
سازند آغاجاري

14.00
10.00

رسوب شدت بارش 1
ميليمتر در دقيقه سازند
آغاجاري

6.00

4.00
2.00
0.00

مرتع
مرتع
مرتع
مرتع
مرتع
مرتع
مرتع
مرتع
مرتع
كشاورزي
كشاورزي
كشاورزي
كشاورزي
كشاورزي
كشاورزي
مسكوني
مسكوني
مسكوني
مسكوني
مسكوني
مسكوني

رسوب شدت بارش 1/25
ميليمتر در دقيقه سازند
آغاجاري

8.00

ميزان رسوب (گرم) م

12.00

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3 B1 B2 B3
شکل  .6مقایسه رسوب در کاربریهای مختلف سازند آغاجاری
600
500

رواناب شدت 0/75
ميلي متر در دقيقه
سازند آغاجاري

400
300

رواناب شدت  1ميلي
متر در دقيقه سازند
آغاجاري

100
0

مرتع
مرتع
مرتع
مرتع
مرتع
مرتع
مرتع
مرتع
مرتع
كشاورزي
كشاورزي
كشاورزي
كشاورزي
كشاورزي
كشاورزي
مسكوني
مسكوني
مسكوني
مسكوني
مسكوني
مسكوني

رواناب شدت 1/25
ميلي متر در دقيقه
سازند آغاجاري

200

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3 B1 B2 B3
شکل  .7مقایسه رواناب در کاربریهای مختلف سازند آغاجاری

پژوهشهای اندکی در ارتباط با اثر متقابل کاربری اراضی
و شدت بارش در کاربریهای مختلف انجام شده است .در
سازند گچساران ،کاربریهای مختلف اثر معنیداری در
تولید رسوب از خود نشان دادند ولی شدت بارش در تولید

رسوب اثر معنیداری از خود نشان نداد ولی اثر متقابل
کاربریهای مختلف و شدت بارش دارای اثر معنیداری در
تولید رسوب می باشند .نقش موثر کاربریهای مختلف در
تولید رسوب به خﺼوﺻیات فیزیكی و شیمیایی خاک در
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کاربریهای مختلف بر میگردد که دارای تغییرات قابل
مﻼحظهای میباشد که با تحقیقات مرادی و سعیدیان
( )۲0۱0مطابقت دارد .تولید رسوب در دامنه تغییرات
شدت بارش اثر قابل مﻼحظهای میپذیرد ولی چون در این
تحقیق دامنه تغییرات شدت بارش نزدیﻚ بهم بودند عمﻼ
تاثیر معنیداری شدت بارش در تولید رسوب از خود نشان
نداد .در سـازند گـچساران ،کـاربریهای مخـتلف اثر
معنیداری در تولید رواناب از خود نشان ندادند .ولی شدت
بارش در تولید رواناب اثر معنیداری از خود نشان داد که
با نتایج تحقیقات مو و همكاران ( )۲0۱5مطابقت دارد .اثر
متقابل کاربریهای مختلف و شدت بارش نیز دارای اثر
معنیداری در تولید رواناب میباشند .میزان رواناب نسبت
به شدت بارش عكسالعمل سریعتر و قابل مﻼحظهتر از
خود نشان میدهد حتی اگر دامنه تغییرات شدت بارش
نیز نزدیﻚ بهم باشند .در سازند گچساران ،کاربریهای
مختلف اثر معنیداری در میزان نفوذپذیری خاک از خود
نشان نداد .ولی شدت بارش در میزان نفوذپذیری خاک اثر
معنیداری از خود نشان داد .اثر متقابل کاربریهای مختلف
و شدت بارش نیز دارای اثر معنیداری در میزان نفوذپذیری
خاک میباشند .علت اینكه کاربریهای مختلف اثر کمی
در میزان رواناب از خود نشان دادند میتواند به وجود میزان
مناسب گچ در هر سه کاربری برگردد که باعث میشود در
اوایل بارندگی به علت چسبندگی زیاد گچ نفوذپذیری
کاهش یابد .ولی شدت بارش میتواند با تاثیری که در
شكستن خاکدانهها میگذارد در میزان نفوذپذیری موثرتر
باشد .در سازند گچساران ،کاربریهای مختلف و شدت
بارش اثر معنیداری در شروع رواناب و فرسایش از خود
نشان نداد .ولی اثر متقابل کاربریهای مختلف و شدت
بارش دارای اثر معنیداری در شروع رواناب و فرسـایش
میباشند .شروع رواناب و فرسایش در سازند گچساران
نشان داد که تاثیرپذیـری خـیلی زیادی نسـبت به
کاربریهای مختلف و شدت بارش ندارد که به جنس سازند
گچساران و وجود تغییرپذیری گچ در آن بر میگردد .در
سازند گچساران به طور کلی و در همه مولفههای فرسایش
مانند رسوب ،رواناب ،نفوذپذیری خاک و شروع رواناب و
فرسایش ،کاربری اراضی در یﻚ مورد و شدت بارش در دو
مورد و اثر متقابل شدت بارش و کاربری اراضی در چهار
مورد اثرگذاری معنیداری از خود نشان دادند .در سازند
آغاجاری ،کاربریهای مختلف اثر معنیداری در تولید
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رسوب از خود نشان دادند .ولی شدت بارش در تولید رسوب
اثر معنیداری از خود نشان نداد .ولـی اثـر مـتقابل
کاربریهای مختلف و شدت بارش دارای اثر معنیداری در
تولید رسوب میباشند .در این سازند نیز کاربریهای
مختلف به علت وجود سیلت باال در تولید رسـوب موثر
میباشند .ولی شدت بارش به علت اینكه دامنه تغییرات
نزدیﻚ بهمی داشت بنابراین اثر قابل مﻼحظهای از خود
نشان نداد .خاکهایی که دارای سیلت میباشند به علت
اینكه در اثر مرطوب شدن خاکدانههای آن به سهولت
شكسته ،جدا و منتقل میشوند و چسبندگی ندارند ،نسبت
به فرسایش و تولید رواناب از حساسیت بیشتری برخوردار
هستند که با پژوهشهای میر و هارمن ( )۱98٤و داکر و
همكاران ( )۲00۱مطابقت دارد .در سازند آغاجاری،
کاربریهای مختلف و شدت بارش اثر معنیداری در تولید
رواناب از خود نشان ندادند .ولی اثر متقابل کاربریهای
مختلف و شدت بارش نیز دارای اثر معنیداری در تولید
رواناب میباشند .به علت اینكه تولید رواناب بیشتر تحت
تاثیر خﺼوﺻیات شیمیایی خاک میباشد ،بنابراین در این
سازند دامنه تغییرات کم خﺼوﺻیات شیـمیایی خـاک
میتواند علت آن باشد .در سازند آغاجاری ،کاربریهای
مختلف اثر معنیداری در میزان نفوذپذیری خاک از خود
نشان نداد .ولی شدت بارش در میزان نفوذپذیری خاک اثر
معنیداری از خود نشان داد .اثر متقابل کاربریهای مختلف
و شدت بارش نیز دارای اثر معنیداری در میزان نفوذپذیری
خاک میباشند .علت اینكه کاربریهای مختلف اثر کمی
در میزان رواناب از خود نشان دادند ،میتواند به وجود
میزان سیلت باال در هر سـه کاربری بـرگردد که باعـث
میشود خلل و فرج خاک پر شده و میزان نفوذپذیر را
کاهش یابد .ولی شدت بارش میتواند با تاثیری که در
شكستن خاکدانهها میگذارد در میزان نفوذپذیری خاک
موثرتر باشد .در سازند آغاجاری ،کاربریهای مختلف و
شدت بارش اثر معنیداری در شروع رواناب و فرسایش از
خود نشان نداد .ولی اثر متقابل کاربریهای مختلف و شدت
بارش دارای اثر معنیداری در شروع رواناب و فرسـایش
میباشند .شروع رواناب و فرسایش در سازند آغاجاری نیز
نشان داد که تاثیرپذیری خـیلی زیـادی نسـبت به
کاربریهای مختلف و شدت بارش ندارد که به جنس سازند
آجاری و همگن بودن آن از نظر امﻼح مختلف بر میگردد.
در سازند آغاجاری در همه مولفههای فرسایش ،کاربری
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اراضی در یﻚ مورد و شدت بارش در یﻚ مورد و اثر متقابل
شدت بارش و کاربری اراضی در چهار مورد اثرگذاری
معنیداری از خود نشان دادند .به طور کلی در هر دو سازند
میزان اثر متقابل کاربریهای مختلف و شدت بارش دارای
اثرات معنیداری در میزان رواناب ،رسوب و میزان
نفوذپذیری و شروع رواناب و فرسایش میباشد .البته
خﺼوﺻیات تنشی ذرات خاک در فرایند انتقال موثر نیز با
اهمیت است (زن و همكاران )۲0۲۱ ،و اثرات خود را در
مولفههای مختلف فرسایش میگذارد.
تحلیل فرسایشپذیری کاربریهای مختلف سازند آغاجاری
در شدت های بارش مذکور نشان داد که بیشترین رسوب
مربوط به کاربری کشاورزی میباشد و کمترین رسوب
مربوط به کاربری مسكونی در شدت  0/75میلیمتر در
دقیقه است ولی در شدت  ۱و  ۱/۲5میلیمتر در دقیقه
کمترین رسوب مربوط به کاربری مرتع میباشد .کاربری
مسكونی از لحاظ رسوبزایی مابین این دو مسكونی قرار
گرفت .در کاربریهای مختلف سازند گچساران از نظر
میزان رواناب ،کاربری مسكونی در هر سه شدت بارش یاد
شده بیشترین رواناب را دارا میباشد .حداقل رواناب در هر
سه شدت یاد شده مربوط به کاربری کشاورزی میباشد که
تقریبا دارای اختﻼف جزیی با کاربری مرتع میباشد و
بیشترین مقدار رسوب نیز مربوط به کاربرهای کشاورزی و
مسكونی میباشد .بهطور کلی کمترین مقدار رسوب در
سازندهای گچساران و آغاجاری مربوط به کاربریهای
مسكونی و مرتعی و بیشترین مقدار رسوب مربوط به
کاربری کشاورزی است.
نتیجهگیری
به طور کلی ،در هر دو سازند آغاجاری و گچساران میزان
اثر متقابل کاربریهای مختلف و شدت بارش دارای اثرات
معنی داری در میزان رواناب ،رسوب و میزان نفوذپذیری و
شروع رواناب و فرسایش میباشد .کاربریها و اثر متقابل
کاربری و شدت بارش بیشترین تاثیر را در تولید رسوب در
هر دو سازند گچساران و آغاجاری دارا میباشند که دو مورد
اثر معنیداری مربوط به کاربری و دو مورد اثر معنیداری
مربوط به اثر متقابل کاربری و شدت بارش در هر دو سازند
میباشد .بیشترین تاثیرپذیری رواناب در سازندهای
آغاجاری و گچساران مربوط به اثر متقابل کاربری اراضی و
شدت بارش میباشد که دو مورد اثر معنیداری در دو
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سازند میباشد .همچنین بیشترین تاثیرپذیری نفوذپذیری
خاک در سازندهای آغاجاری و گچساران مربوط به اثر
متقابل کاربری اراضی و شدت بارش و همچنین شدت
بارش به طور جداگانه می باشد که دو مورد اثر معنیداری
مربوط به شدت بارش و دو مورد اثر معنیداری مربوط به
اثر متقابل کاربری و شدت بارش در هر دو سازند میباشد.
همچنین بیشترین تاثیرپذیری شروع رواناب و فرسایش در
سازندهای آغاجاری و گچساران مربوط به اثر متقابل
کاربری اراضی و شدت بارش میباشد که دو مورد اثر
معنیداری مربوط به اثر متقابل کاربری و شدت بارش در
هر دو سازند میباشد .به طور کلی در سازندهای آغاجاری
و گچساران اثر متقابل کاربری اراضی و شدت بارش در همه
مولفههای فرسایش در هشت مورد و کاربری اراضی در دو
مورد و شدت بارش در سـه مورد دارای اثر مـعنیداری
میباشند .بنابراین به طور کلی همه مولفههای فرسایش
بیشترین تاثیرپذیری را از اثر متقابل کاربری اراضی و شدت
بارش میپذیرند و کمترین تاثیرپذیری را هم مولفههای
مختلف فرسایش از کاربری اراضی میپذیرند .در سازند
آغاجاری در همه مولفههای فرسایش ،کاربری اراضی در
یﻚ مورد و شدت بارش در یﻚ مورد و اثر متقابل شدت
بارش و کاربری اراضی در چهار مورد اثرگذاری معنیداری
از خود نشان دادند .در سازند گچساران در همه مولفههای
فرسایش ،کاربری اراضی در یﻚ مورد و شدت بارش در دو
مورد و اثر متقابل شدت بارش و کاربری اراضی در چهار
مورد اثرگذاری معنیداری از خود نشان دادند .در نهایت
این پژوهش نشان داد که اثر متقابل کاربری و شدت بارش
در مولفههای مختلف فرسایش تاثیرگذاری بیشتری نسبت
به کاربری ها و شدت بارش به ﺻورت جداگانه دارد و باید
پژوهشهای بیشتری در این زمینه و در شدتهای بارش
مختلف با دامنه تغییرات بیشتر و جنس متفاوت خاکهای
مختلف انجام شود.
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