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 -1استاديار گروه جغرافياي طبيعی دانشگاه شهيد بهشتی
-2استاديار گروه جغرافياي دانشگاه مازندران
-3استاديار گروه مرتع و آبخيزداري دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور
 -4کارشناسی ارشد ژئومورفولوژي( دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس)
پذيرش مقاله1311/1/22 :
تأييد نهايی مقاله1311/11/11 :

چکیده
يکی از اشکال فرسايش آبی ،گالیها می باشند که عامل تهديد کنندهاي براي پايداري و تعاادل مناابع زي ا
محيطی مح وب میشوند .منطقه مورد مطالعه در اين تحقيق حوضاه فياروزکال اسا کاه در بخاش ک اور
شهرستان نوشهر در استان مازندران واقع شده اس  .اطالعات مربوط به مورفومتري گالی ها با تهياه نيرارا از
مقاطع عرضی و اندازه گيري عرق و عرض در مقاطع مختلف و شيب کف گالی از طريق مطالعه ميادانی اقادا
شد .تحليل داده ها نياز از طرياق تحليال مولهاه هااي اوالی واورت گرفتاه اسا  .نتااي تحليال و بررسای
خصوويات فيزيکی گالی ها بر پايه مولهه هاي اولی نشان می دهد که با وجود سه فاکتور ،در م راو ميازان
کل توجيه واريانس برابر با  59/25درود می باشد .تحليل گوياي اين می باشد که فاکتور  1با توجيه بايش از
 44/616درود واريانس کل ،بيشترين هرب تگی را با عرق و ن ب عرض به عراق داشاته اسا  .فااکتور ،2
 25/646درود و فاکتور  3نيز  23/321درود واريانس کل را توجيه می کند .ضريب هرب تگی باين خطاوط
سه گانه نيز نشان می دهد که عرض با محور دو ( ،)0/519عرق با محور اول ( ،)0/522شيب باا محاور ساو
بصورت معکوس ( )-0/150و ن ب بين عرض و عرق باا محاور اول بصاورت معکاوس ( )-0/125هرب اتگی
داشته اس  .به منظور طبقه بندي گالی ها در منطقه ،عرق و ن ب عرض به عرق در اولوي بوده و بيشاترين
تاثير را در خوشه بندي گالی ها دارد.
واژه های کلیدی :گالی ،ويژگی مورفومتريک  ،فرسايش آبی ،ک ور

* -نوي نده م ئول05111539320 :

Email : mm_hoseinzadeh1@yahoo.com
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مقدمه
فرسايش آبی به ويژه فرسايش خاک توسط گالیها
يکی از م ائل مهم و اولی بازدارنده باراي تحقاق
توسعه اقتصادي و اجتراعی به دليل تخريب منابع
محيطی قلرداد میشود .اين تهدياد من ار
زي
به اي اد تغييرات نابهن ار در منظر زمين ،تخرياب
اراضی و از بين رفتن خاک ،کااهش فعاليا هااي
کشاورزي ،جاري شدن سيل ،جاب ايی ح م قابال
توجهی از رسوبات می شاود .جنباه هااي مختلاف
فرسايش گالی هنوز کامال شناسايی نشاده اسا و
نری توان با قاطعي  ،شکل گيري و تحول گالیهاا
را به عوامل محدودي ن ب داد .باه دليال وجاود
اين پيچيدگی نياز اس که بر مبناي ويژگی هااي
مورفومتريک ،گالی ها را طبقه بندي نروده و نحوه
شااکلگيااري و عواماال مااوثر درگ ااترش آن را در
نااواحی مختلااف از جرلااه منطقااه مااورد مطالعااه
بررسی قرار داد .مطالعه فرساايش گاالی باه ساال
هاي پيش از  1535در اياالت متحده بر می گردد.
گالیها کاناالهاايی ه اتند کاه م ااح مقطاع
عرضی آنها بيش از  525سانتيرترمربع باشد (زوکا
و هرکاران  .)2006 ،بررسيهاي ان ا شاده نشاان
داد عوامل مانند شايب بااال دسا گاالی ،ميازان
امالح موجود در سازند ،افزايش بارنادگی بايش از
 13ميلی متر در  24ساع  ،مواد ريزدانه ،وضاعي
زهکشی در ق ر باالدس گالی و قابلي انحالل
پذيري سازند در گ ترش و توسعه گالی مؤثرناد (
راهی و هرکاران.)1311 ،
در ايران مطالعات متعددي در خصوص گالیهاا در
نواحی مختلف توساط محققاين مختلاف از جرلاه
نظااري سااامانی و هرکاااران ( )1311در منطقااه
بوشهر ،سليران پور و هرکااران ( )1315در نيرياز
فارس ،رفاهی (  ،) 1392بيااتی خطيبای ()1313
در دامنه هاي شرالی قوشه داغ ،جعهري گارزين و
کاويان ( )1311در حوزه آبخيز سرا آباد مازندران

و فاي نياا و حشاارتی ( )1314در منطقاه قصاار
شيرين ان ا گرفته اس  .نقطه مشترک در نتااي
بيشااتر مطالعااات گوياااي تاااثير عااواملی چااون
ح اسي سازند ،نحوه استهاده از زماين ،تخرياب
پوشش گياهی ،ساختران خاک و شيب زماين باه
عنوان مهرترين عوامل تاثيرگذار در شکل گيري و
توسعه گالیها بيان کردهاند .نکاويی مهار و اماامی
( )1312در چهاااار محاااال و بختيااااري باااراي
طبقه بندي از بين کليه ويژگيهااي شاکل شناسای
گالی هاا بيشاترين نقاش را باه دو متغيار طاول و
عرض باالي گالی در مقطع  20درواد طاول داده
انااد .عاباادينی ( )1314در ارتهاعااات آبرباي ااان
شارقی باه ايان نتي ااه رسايد باا افازايش شاايب،
ضخام ساازندهاي ساطحی کااهش يافتاه و باه
دنبال آن طول و تعداد گالی ها کاهش يافته اسا
.
طبقه بندي گالی ها بر مبناي معيارهااي مختلهای
ان ا گرفته که می توان به طبقاه بنادي بار پاياه
پروفيل عرضای ،طبقاه بنادي بار اسااس تاراکم و
تعداد گالی ها در واحاد ساطو وطبقاه بنادي بار
اساس طول گالی اشاره کارد (احرادي .)1316 ،از
نظر احردي بر اساس عرق ساه ناو گاالی قابال
تشخيص اس  .پوسن و هرکاران ( )1553گالی ها
را براساس ن ب عارض باه عراق تق ايم بنادي
نرودند .طبقاه بنادي ديگار توساط گواناو لای و
هرکاران ( )2004نيز بر اساس عرق گالی اقدا به
طبقه بندي گالی ها نروده اند .فاائو بار اسااس دو
عامل عرق گالی و م اح حوضه آبخيز ساه ناو
گااالی مشااخص ماای کنااد .ثقهاای و اسااراعيلی (
 )1311با تحليل هاي مورفومتري ،عوامل ماوثر در
تشکيل و تحول گالی هاا را در حوضاه شااخن در
خراسان جنوبی مورد مطلعه قرار دادند .با توجه باه
اهري موضو و مشکالت بيان شاده در خصاوص
شکل گ يري گالی ،بررسی و مطالعه فرسايش گاالی
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و ويژگی هاي مورفومتريک آنهاا در پاايين دسا
منطقه فيروزکال(ک اور – نوشاهر) ماد نظار قارار
گرف تا از اين طريق بتوان معيارهاي طبقه بندي
گالی ها را شناسايی کارد .هرچناين ارتبااط باين
مورفومتري گالی ها با عوامل محيطی مورد بررسی
قرار گرف .
مواد و روش ها
محدوده ماورد مطالعاه :حوضاه ماورد مطالعاه باا
م اح  24/49کيلومتر مربع و ميانگين بارنادگی
ساالنه  340/3ميليرتر در بخش ک اور شهرساتان
نوشهر در اساتان مازنادران واقاع گردياده اسا و
نزديکتاارين آبااادي بااه آن روسااتاي فيااروز کااالي

سهلی می باشد که در بخش جنوبی منطقاه ماورد
مطالعه واقع شده اس  .محدوده مورد مطالعه باين
510 43 10

و 360 23 21

تا  510 48 25طول شرقی
تااا  360 26 8عاارض

شرالی واقع شده اس  .حوضه مورد مطالعه باا دو
بخش کوه تان و دش (حداقل ارتها  1340متار
حداکثر آن  2340متر) و با شيب متوساط 39/24
دروااد از زياار حوضااه هاااي رود ک ااور در دامنااه
شرالی رشته کوه البرز می باشد .رودخانه ک ور باا
جه جنوبی– شرالی پس از عبور از والح الدين
کال در محل پارک سی سنگان به درياي خزر مای
ريزد (شکل .)1

شکل  -1موقعي منطقه مورد مطالعه در کشو ر ،استان مازندران  ،شهرستان نوشهر

منطقه مورد مطالعه از نظر زمين شناسی در چهاار
گوش بلاده ( )1: 100000قارار گرفتاه کاه خاود
جزئی از ديوار شارالی البارز مرکازي (مشار باه
جلگاااه مازنااادران) اسا ا و کوههااااي مهااام آن
کالرستاق ( 3265متر) و ک ور( 2940متار ) مای
باشااند .واحاادهاي ساانگی حوضااه بااه دو ق اار

 -1شيلهاي خاک تري سيل اتون ،ماساه سانو و
کنگلومراي مربوط به ساازند شرشاک مرباوط باه
دوره ترياس بااليی و ژوراسيک مياانی و م روعاه
سنگهاي آهکی مربوط به دوره کرتاسه
 -2رسااوبات کااواترنري متعلااق بااه دوران چهااار
زمين شناسی.

تق يم میشود.

به منظور ان ا تحقيق در محدوده حوضاه آبخياز
فيروزکال ،در ابتدا با توجاه باه شارايط توپاوگرافی
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منطقه و بررسی نقشه هاي توپوگرافی  1:22000و
تصاااوير ماااهوارهاي  ، IRSپااراکنش گااالیهاااي
منطقه مورد مطالعاه مشاخص گردياد .بار مبنااي
نقشااه توپااوگرافی  1:22000نقشااه هاااي طبقااات
ارتها  ،مدل رقومی ارتهاعی ،شبکه زهکشی ،شايب

به منظور ک ب اطالعاات مرباوط باه مورفاومتري
گالی ها از طريق مطالعه ميدانی اقدا شد .در ايان
مرحله گالی هاي معر انتخاب و موقعي مقااطع
عرضاای بااا  GPSثب ا و باار روي نقشااه منتقاال
گرديد .با تهياه مقااطع عرضای از ايان گاالیهاا و

و جه دامنه و بر پايه نقشاه زماين شناسای نياز
نقشه پراکنادگی ساازندها و نقشاه ح اساي باه
فرسايش و در نهاي نقشه پوشش گيااهی منطقاه
با استهاده از تصاوير ماهوارهاي تهيه گرديد.

ترسيم نيررا مقاطع عرضی آنها در نر افزار فاري
هند عراق و عارض در مقااطع مختلاف محاسابه
گرديد (شکل  .)2شيب کف گالیها نيز با استهاده
از شيب سن اندازه گيري شد .تحليال داده هاا از
طريق تحليل مولهه هاي اوالی ) PCA( 1واورت
گرفته اس .

شکل  -2نقشه م ير گالی در حوضه مورد مطالعه

-Principal Component Analysis

1
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تحليل مولهه هاي اوالی  :تکنياک تحليال مولهاه
هاي اولی يکای از سااده تارين روش هااي چناد
متغيره اس که هد آن ،يافتن ترکيباتی اس از
 Pمتغير جه اي اد شاخصهاي م اتقل کاه باه
ناوعی متغياار مرکااب مای باشااند(مااانلی.)1393 ،

براي محاسبه مولهه هاي اولی ماتريس هرب تگی
داده ها به عنوان فايل ورودي به نر افازار معرفای
2
شده و ماتريس هاي مقادير ويژه ، 1بردارهاي ويژه
و عامل بارگذاري از نتاي محاسبات ،خروجی نار
افزار می باشد (نصرتی و هرکاران .)1319،آناليزهاا

مزي اين روش آن اس کاه باا حاذ داده هااي
تقريباا يک اان ،چناد ساري از دادههااي م اتقل
جديد که درود زيادي از واريانس داده هاي اولی
را نيااز تعريااف ماایکنااد ،بوجااود ماایآيااد .بااراي
بکااارگيري روش تحلياال مولهااه اواالی الز اس ا
ماااتريس هرب ااتگی دادههاااي اسااتاندارد شااده
محاسبه و عناور اين ماتريس هرب تگی به عنوان
داده ورودي بااراي تحلياال مولهااه اواالی اسااتهاده
گردد.

توسط برنامه پای سای اوردينيا ( ) PC-ORD
ان ا شده اس .
نتایج
در منطقه ماورد مطالعاه ،هشا گاالی در بي ا
مقطع مطالعه شدند (شکل  .)3هرچناين عارض و
عرق آنها در هر مقطع مشخص گرديد (جدول .)1
هر مقطع با عالم اختصااري مشاخص شاده کاه
 Gمعادل گالی ،عدد معر شراره گاالی و حار
 C ،B ،Aمعر مقاطع میباشد.

الف

ب

ج

شکل شراره  -3الف) موقعي مقطع يک گالی شراره يک در حوضه  ،ب ) تصوير مقطع
ج) پروفيل عرضی آن
- eigenvalues
- eigenvectors

1
2
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با توجه به تحليل پارامترهاي هندسی گالی هاا بار
پايه مولهه هااي اوالی و بار اسااس مقاادير وياژه
بيشتر از  3 ، 1فاکتور براي داده هاي مورفاومتري
مربااوط بااه مقاااطع گااالی هااا (بي ا مقطااع) در
منطقه فيروزکال انتخاب گرديد .مقادير فاکتورهاي

دهنده ميزان هرب اتگی بااالي آنهاا باا آن باردار
اس  .جه منهی نيز رابطه عکاس مقااطع ماورد
نظر با بردار مربوطه را نشان می دهد .بدين ترتيب
مقااااطع ،12 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ، 5 ، 1 ، 6 ،2
19و 20با بردار يا محور اول ته ير و تبياين مای

تعيين شده براي داده هاي مربوط به مقاطع گاالی
ها با بردارهاي سه گانه در جادول  2آماده اسا .
هرانطور که مالحظه می شود ،مقااطعی کاه نراره
بااليی در هر ستون (بردار) ک ب کرده اند ،نشاان

شوند .در واقع اين مقاطع با عوامل مورفومترياک-
عرق و ن ب عرض به عرق (جدول  )3بيشاترين
هرب تگی را نشان دادهاند،

جدول  : 1مقادير ويژگی هاي مورفومتريک  20مقطع از گالی هاي  1تا  1منطقه
شراره مقطع

عرض به متر W

عرق به متر d

شيب کف گالی (درود)

ن ب عرض به عرق

G1A

3

/5

1

2

G1B

6/9

/5

9

4/6

G2

5/4

2/5

1

2/

G3

4/

2/2

%2

/8

G4A

3/1

/

61

3/3

1/6

2

/6

/2

2

4/2

25

5/4

8

6/8
/4

G5A
G5B

5/

G5C

5/4

G5D

5/8

1/85

G6A

5/8

4/

31

G6B

4/6

4/8

28

1/95

G6C

6

4/6

43

/3

G6D

5/9

3/8

22

/5

G7A

4/6

3

38

/5

G7B

5/8

2/2

G7C

4/2

4/

G8A

6/8

2/8

2/6
6
2/4

G8B

5/9

2/6

24

2/2

G8C

6/3

3/

61

2

که به معنی تح تأثير قرار گرفتن مقاطع يادشده

 2و  3بيشترين نرره را ک ب نرودهاند و اينکه

با عوامل عرق و ن ب عرض به عرق خواهد بود.
چنين استداللی براي مقاطع ديگر که با محورهاي

اين مقاطع با ديگر عوامل فيزيکی گالی بيشترين
هرب تگی را نشان دادهاند.
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در روش آناليز مولهه هاي اولی جه بررسی
خصوويات فيزيکی گالی ها ،جه باالبردن دق
و کاهش خطاي ناشی از برهم کنش بردارها ن ب
به هم ،محاسبه آناليز مولهه ها تا  555دور 1ان ا

شد که مشخص شد سه بردار اول بيشترين
تغييرات مربوطه را توجيه میکنند (جدول .)4
هرچنين مقدار فاکتور تورمی براي بردارها در اين
آناليز  3/14محاسبه شده که نشاندهنده کری
تور واريان ی بردارها اس .

جدول  : 2مقادير فا کتورهاي تعيين شده براي داده هاي مربوط مقاطع گالی ها با بردارهاي سه گانه
بردارهاي سه گانه

مقاطع
1

2

3

P1

-0/69

- 1/83

0/21

P2

-1/31

1/26

1/21

P3

0/15

-0/01

0/25

P4

-0/06

- 1/05

0/24

P2

-0/29

-0/1

-2/63

P6

-1/62

0/24

-1/32

P9

-1/11

- 3/21

-0/42

P1

-1/46

0/09

0/26

P5

-1/11

0/11

-0/22

P10

-2/21

1/21

0/22

P11

1/25

0/31

0/16

P12

1/55

- 0/46

0/05

P13

2/12

0/91

-0/45

P14

1/29

0/21

0/62

P12

0/54

-0/21

-0/96

P16

-0/22

0/12

0/55

P19

1/36

-0/55

0/61

P11

0/25

0/99

1/33

P15

0/39

0/4

0/31

P20

1/31

1/34

-1/62

- Runs

1
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نتاي نشان می دهد که باا وجاود ساه فااکتور ،در
م رو ميزان کل توجيه واريانس برابر باا 59/25
درود می باشد (جدول .)4در نتي ه تحليل گوياي
اين مای باشاد کاه فااکتور  1باا توجياه بايش از
 44/616درود وارياانس کال ارتبااط قاوي (باار

 -2/2119و  2/1119بيشترين تااثير را در فااکتور
 1دارند (جدول.) 2
فاکتور  25/646 ،2درود وارياانس کال را توجياه
می کند و مقاطع تاثيرگذار دراين فاکتور شامل ،1
 11 ،13،19 ،5 ، 9 ، 4 ،2و 20مااای باشاااند کاااه

عاملی بيش از  )0/92با مقااطع ،10 ، 5 ، 1 ، 6 ،2
19، 12 ،14 ،13 ،12 ،11و 20دارد (جااااادول.)2
مقاااطع  10و  13بااه ترتيااب بااا مقااادير عاااملی

باالترين تاثير نيز مربوط به مقاطع  1و  9می باشد
(جداول 2و .)4

جدول : 3ميزان هرب تگی (پيرسون) هريک از پارامترهاي هندسی گالی ها با محورهاي سه گانه

محورها

1

3

2

عوامل فيزيکی
عرض

0/150

1/9 1

0/330

عرق

1/955

0/130

0/165

شيب

0/312

0/330

-1/891

-1/859

0/465

-0/062

ن ب عرض به عرق

فاااکتور  3نيااز  23/321دروااد واريااانس کاال را

معنی دار قوي با فاکتور مربوط باه مقطاع  2مای

توجيه می کند .در اين فاکتور ،باالترين بار عااملی

باشد (جدول  2و .)4

جدول  : 4مقدار ويژه و واريانس هريک از بردارها در آناليز مولهه هاي اولی

بردار

مقدار ويژه

واريانس هر بردار

واريانس ت رعی

1

1/912

44/616

44/616

2

1/116

25/646

94/262

3

0/533

23/321

59/250

نتاي حاول از تلهيق جداول  2و  3در شکل هااي
 2 ،1و  3ارايه شده اسا  .براسااس نتااي آنااليز،
ارتباط پارامترهاي مورد مطالعه در شکل گاالی هاا
( F-ratio=3/92و
معنااای دار شاااده اسا ا
.)P-value =0/043

هرانطور که مالحظه مای شاود ،مقااطع ،1 ،6 ،2
 12 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،5و  19بيشاااااااترين
هرب تگی را باا محاور اول يعنای عوامال عراق و
ن ب عرض به عرق(بصورت معکوس) داشاته اناد
که ايان گاالی هاا در خوشاه اول قارار گرفتاهاناد.
بنابراين ميزان پراکنش آنهاا در اطارا محاور اول
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هرراه شده اس با بردارهاي عرق و ن ب عارض
به عرق .هرچه طول برداري طوالنی تر باشد ،نشان
از تأثير بيشتر آن بردار دارد که در اين ا پاراکنش
مقاطع ياد شده در اطرا بردارهاي عرق و ن اب
عرض به عراق باه خاوبی در شاکل  1نشاان داده

دارنااد .بااه عبااارتی ،شاايب بيشااترين تااأثير را در
تغيياارات مقاااطع  2و  20بصااورت م ااتقيم دارد.
بقيه مقاطع ن ب عکس دارند .يعنی هرچه شايب
بيشتر شود ،تغييرات عوامل موجاود در مقااطع ،3
 16و  11کرتر خواهد شد.

شده اس  .مقااطع ديگار کاه باا محورهااي دو و
بالطبع با بردار عارض ( )Wهرب اتگی باااليی را
نشان داده اند نيز در شکل  4ديده می شوند.
عالوه بر مقاطع يادشده در فوق ،مقااطع ،16 ،2 ،3
 11و  20نيز بيشترين هرب تگی را با محور ساو
داشته اند که اين محور نيز به نوباه خاود باا شايب
خط بيشترين هرب تگی را دارد .بناابراين مقااطع
فوق هر بتگی بااليی بصاورت معکاوس باا باردار
شيب دارند که در شکل  2اين جزئيات باه خاوبی
نرايش داده شده اس  .مقاطع  2و  20نيز خود باا
محور سو ن ب عکس دارند که در نتي ه ن ب
م تقيم با بردار شيب دارند .بنابراين کلياه عوامال
موجود در مقاطع فاوق باا شايب ن اب م اتقيم

هرانطور که در جدول  4نيز آمده اس  ،محور اول
به تنهايی درود بااليی از تغييرات مربوطه را
که
توجيه می کند .بنابراين دور از انتظار ني
اکثر مقاطع با اين محور هرب تگی بااليی را نشان
دهند .اما مقاطعی نيز بوده اند که به طور خاص با
محورهاي دو و سو هرب تگی نشان دادند.
 11 ،16 ،2 ،3و  20از آن دسته اند .ور نظر از نو
هرب تگی (مثب يا منهی) اين مقاطع با محورهاي
دو و سو  ،تح تأثير عواملی نظير عرض و شيب
قرار گرفته اند .شکل  6نشان دهنده نو پراکنش آنها
در اين رابطه می باشد.

CA

Axis 2

محور
عرض2

مقاطع  9 ،4 ،1و ( 15خوشه سوم) بعالوه مقاطع
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