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  دهيكچ

كـه در  .  بستگي داردكلي به شرايط آب و هوايي، پستي و بلندي، خاك و كاربري اراضيطوراي بهنوع و شدت فرسايش خاك در هر ناحيه   

ورزي پـس از تغييـر   هـاي مختلـف خـاك   استفاده از سامانه.  را داردتأثيرهاي ديگر بيشترين ميان اينها، كاربري اراضي در مقايسه با فاكتور       

 در اراضـي  اين امـر بـه ويـژه   . دهد قرار ميتأثيرهاي فيزيكي و شيميايي خاك را تحت   ناآگاهانه و غير علمي كاربري اراضي ساير ويژگي       

ي ها كاربريدر اين تحقيق به منظور بررسي حساسيت به فرسايش و تلفات خاك         . اي و مناطق پر شيب كوهستاني بيشتر مشهود است        حاشيه

اين تحقيق به منظور .  هكتار انتخاب شد۱۶۰۹هاي سازند آغاجاري، بخشي از حوزه آبخيز مرغا در شهرستان ايذه به مساحت               مختلف نهشته 

وسيله شبيه ساز باران با برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك مانند درصد ماسه خيلي ريـز، درصـد           ه  ابطه بين تلفات خاك ب    تعيين ر 

هـاي مختلـف   شن، درصد رس، سيلت، اسيديته، هدايت الكتريكي، درصد رطوبـت، درصـدكربنات كلـسيم و شـوري خـاك در كـاربري           

 ۲۵/۱ و ۱، ۷۵/۰هاي مختلـف   بار تكرار در شدت۳ نقطه و با ۷ساز باران در  با دستگاه شبيهيبردار نمونه. سازندهاي آغاجاري انجام گرفت  

 در تلفـات خـاك و   مـؤثر به منظور بررسـي عوامـل   .  در دقيقه در سه كاربري مرتع، منطقه مسكوني و اراضي كشاورزي انجام شد         متر  ميلي

ـ لكبه منظور انجـام  . تري نيز به همان تعداد برداشت رسوب صورت گرفت سانتي م۲۰-۰، نمونه برداري از خاك در اليه        پذيري  فرسايش ه ي

در مجموع ميزان رواناب در كاربري مسكوني بيشترين و در كاربري زراعي .  استفاده شدSPSS  11.5 از نرم افزاري آماريهاليه و تحليتجز

ـ  تـرين  مهمسپس،  .باشدي مسكوني كمترين ميميزان رسوب نيز در كاربري زراعي بيشترين و در كاربر. كمترين ميزان بود ثر در ؤ عوامـل م

هـاي  هـا، در شـدت  پذيري در كاربرينتايج نشان داد كه تلفات خاك و فرسايش. توليد رسوب به كمك رگرسيون چند متغيره شناسايي شد    

ـ          مدل. داري با هم دارند   مختلف بارش اختالف معني    هـاي مختلـف، از بـين عوامـل         اربريهاي رگرسيوني به دست آمده نشان داد كه در ك

هاي مقادير سيلت، ماسه خيلي ريز، آهك، شوري، اسيديته خاك و ماده آلي بيشترين نقـش را در توليـد رسـوب                     گيري شده، شاخص   اندازه

را در  تـأثير ن يدرصد شن در كاربري مسكوني و درصد ماسه خيلي ريز و شوري خاك و ماده آلي در كاربري زراعـي بيـشتر                 . داشته است 
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  مقدمه

فرسايش طبيعي فرآيندي سودمند براي زندگي انسان است، زيرا   

ــل  ــي از عوام ــؤثريك ــاكم ــ  در خ ــوده و خ ــازي ب ــاي اكس ه

در مقابــل، . وجـود آورده اسـت  خيـزي را در جهـان بــه   حاصـل 

هـاي انـساني حاصـل     دليل دخالت فرسايش تشديد شونده كه به    

شود، فرآيندي مخرب براي منابع طبيعـي و توسـعه جوامـع             مي

همـراه افـزايش   رشـد روزافـزون جمعيـت انـساني بـه      . باشدمي

 كنار رشـد  هاي كشاورزي در مناطق جنگلي و مرتعي در      فعاليت

سريع شهرنشيني باعث افزايش هدر رفت خاك در مناطقي شده    

حـساب  چنـدان دور منـاطق پايـدار بـه        است كه در گذشـته نـه      

ــد  مــي ــا). ۲۴(آمدن ــدي فرآكش خــايفرس ــچي پين ــوده و ي ده ب

بـه ايـن دليـل،     ).۲( آن دشـوار اسـت  يقـ يزان حقي ميريگ اندازه

ش يبه برآورد فرسا مربوط يهاسازها در پژوهشاستفاده از باران

، ياز نظـر تئـور    . د رسوب، روشـي متـداول شـده اسـت         يو تول 

 در وقـت و     ييجـو له نه تنها موجـب صـرفه      ين وس ياستفاده از ا  

ـ ه از ا  كشود، بل ينه م يهز ـ تـوان م  يق مـ  يـ ن طر ي زان روانـاب و  ي

ش و  يه در فرسـا   كـ  ييهـا نـد ي فرآ يرسوب را بـه همـراه تمـام       

، با  ياز طرف . ش قرار داد  ينند، مورد پا  كيت م ك مشار ييزارسوب

ـ  و ن  يت بارنـدگ   شدت و مد   يرهايار در آمدن متغ   يتحت اخت  ز ي

 يشتريـ ت اعتمـاد ب   يقات از دقت و قابل    يج تحق يرار وقوع، نتا  كت

ه بـا   كـ ست  يـ گر الزم ن  يساز د با وجود باران  . باشديبرخوردار م 

دسـت آمـده از     ج بـه  ي از نتـا   ياس و استقراء و ارتباطات آمار     يق

قاً همان  يه دق كرد بل كط دلخواه استفاده    ي به شرا  يك نزد يهاباران

 كـامالً ج يوجـود آورد تـا نتـا   ها بهتوان باريرگبار مورد نظر را م   

   ).۹( شود تأييد شده و يبررس

ز، جـنس  ي آبخيها حوزهييزارسوب  درمؤثر از عوامل يكي

 يهـا ه سـازند كـ يطـور بـه .  موجود در منطقـه اسـت   يهاسازند

م كـ  سـخت و مح يهـا سه با سازند  يش در مقا  يحساس به فرسا  

ــسيدارا ــوبي پتان ــل رس ــ بيده ــستند يشتري ــي). ۷( ه  از يك

 يسـازند آغاجـار    گـروه فـارس،  يهان سازنديرتريپذشيفرسا

در . شان قـرار دارد   يـ  سـازند م   يب رو يطور هـم شـ    ه به كاست  

ب ســازند ي بـه طــور دگرشــ ياريــ بختينگلــومراكه كــيصـورت 

وسـن و   يسازند آغاجاري حد فاصـل پل     . پوشاندي را م  يآغاجار

، يا  قهـوه كـي و شامل ماسه سنگ آه   . دهديل م كيوسن را تش  يم

ـ  ومارن قرمـز ژ    يستركخا لت سـنگ اسـت و در   يدار و سـ   پسي

، ي آغاجـار  يدان نفت يه به م  يدير جاده ام  ي آن، در مس   يمقطع اصل 

 يهاوجود مارن .  شده است  يري متر اندازه گ   ۲۹۶۵ضخامت آن   

ش بـه خـصوص   ي سازند را حساس به انواع فرسا  نيدار، ا پسيژ

 ي تـوده ا يهاتك، هزار دره و حر    ياري، ش ي سطح يهاشيفرسا

لت ي مارن، ماسه سـنگ و سـ    يه در رو  كنيل ا يبه دل . رده است ك

ها ن رفته باشند مارنيها از ب ن سنگ يه ا ك يقرار گرفته، در مناطق   

جاد يب اژه بارش موجيو، بهيميط اقليدر سطح قرارگرفته و شرا

نــه  يدر زم). ۱(شــود  ين ســازند مــ يــ  در ايش آبــ يفرســا

سـاز،  و تلفات خاك نهشته ها با استفاده از باران يريپذ شيفرسا

نشان ) ۱۲(اران كر و هميك؛ دو)۲۳(اران كز و همكنيقات ريتحق

 و نـسبت  كز، بافـت خـا  يز، ماسه ر يريليه درصد ماسه خ   كداد  

 يريپـذ شي در فرسـا   ك خـا  يهـا  پارامتر ترين  مهم يم تبادل يسد

 تلفات يريپذرييتغ) ۱۴(اران ك، هارگون و همچنين هم. باشنديم

طور عمده وابسته به تفاوت در زمين شناسي، پوشش        خاك را به  

 و يآبـاد لكز شـ يران نيدر ا. دانندي مي انسانيهاتين و فعال  يزم

جاد رواناب و ي پارامتر در ا ترين  مهم را   كبافت خا ) ۴(اران  كهم

  . آباد دانستندز گليدر حوزه آبخرسوب 

ـ بـه ا ) ۸(اقبال  خوش ا و زارع  ينضيف ه كـ دند يجـه رسـ  ين نتي

ت سازند  ي را با عامل حساس    بستگي  همن  يشتريش، ب يزان فرسا يم

با توجه به تحقيقات ذكر شده، يكـي       . ان دارد يز لت يدر حوزه آبخ  

هــاي حفاظـت خــاك و كنتــرل  از مـشكالت موجــود در طـرح  

ت بـه   يبندي سازندها از نظـر حـساس      كه رتبه فرسايش آن است    

ها، ت نهشتهيلذا، بررسي حساس. فرسايش صورت نپذيرفته است

عنوان قشر خارجي پوسته زمين و در معرض فرسايش در امر           به

در ايـن   . نترل فرسايش بسيار ضروري اسـت     ك و   كحفاظت خا 

 بـه فرسـايش   ي سـازند آغاجـار  يهـا ت نهـشته يتحقيق حـساس  

طالعات صحرايي، آزمايشگاهي و آمار رسـوب        بر پايه م   يسطح

تحقيـق  . ساز باران مورد بررسي قرارگرفتـه اسـت       ناشي از شبيه  

فعلي در حوزه آبخيز مرغا شهرستان ايذه با توجـه بـه پـراكنش           
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سازند آغاجاري در منطقه مذكور و در اختيـار بـودن اطالعـات             

  .مناسب انتخاب شد

  

  ها مواد و روش

ذه به يي از حوزه آبخيز مرغا شهرستان امنطقه مورد مطالعه، بخش

 متر از سطح دريا در ۷۵۰ هكتار و ارتفاع متوسط ۱۶۰۹مساحت 

 شرقي و عـرض  º ۴۹ ۳۵´ تا   º۴۹ ۳۰´محدوده طول جغرافيايي  

  .)۱شکل ( باشدشمالي مي º۳۱ ۵۸´  تاº۳۱ ۵۵´جغرافيايي

ـ  مـورد ن   يهـا ق، نقشه ين تحق ي انجام ا  يبرا ـ از، نظ ي ر نقـشه   ي

 زمــين شناســي  يهــا منطقــه، نقــشه ۱:۵۰۰۰۰ يتوپــوگراف

با استفاده از عكس هاي هـوايي،        ( ي اراض ياربرك،  ۱:۱۰۰۰۰۰

، )Global position system (GPS)پيمـايش هـاي صـحرايي و    

به منظور تعيين شـدت غالـب بـارش         (  بارش   يهاب و داده  يش

 بـه روش    كش خا يزان فرسا يق، م ين تحق يدر ا . ه شد يته) منطقه

بــه منظــور بررســي .  شــديريــگ انــدازهيشيــزما آيهــاپــالت

هـاي سـازند آغاجـاري در منطقـه مـورد            نهشته پذيري  فرسايش

مدل تهيه شده   (مطالعه، از يك دستگاه شبيه ساز باران صحرايي         

ــد   ــنگن هلن ــشاورزي واگني ــشگاه ك ــده در  ) در دان ــاخته ش س

شـبيه سـاز   . پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري استفاده شد   

 مربـع   متـر   سـانتي  ۶۲۵استفاده بـراي انـدازه پـالت        باران مورد   

.  استاندارد بوده و به راحتي قابل حمل است        كامالًطراحي شده،   

ساز باران براي تعيـين خـصوصيات فرسايـشي خـاك،        اين شبيه 

 بـراي تحقيقـات خـاك مناسـب و     چنـين   هـم ميزان نفوذ آب و     

حي هاي سط  نهشتهپذيري  فرسايشاستفاده از آن به منظور تعيين       

هـاي   پـالت  ).۱۵(شود  در صحرا روشي استاندارد محسوب مي     

كيـد بـر نقـش    أبـه علـت ت   (آزمايشي داراي شيب صفر درصـد       

پس . هستند) خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك در فرسايش    

ر يسـاز، شـ  م بـاران يش و نصب و تنظياز آماده نمودن محل آزما    

فحه زش بـاران از صـ  يمخزن را باز نموده و به محض مشاهده ر 

ـ  دقيقـه، م ۱۰ يدر فواصل زمان  . رنومتر روشن شد  كزش،  ير زان ي

 و در ظـروف     يآوررواناب و رسوب خارج شده از پالت جمع       

پس از اتمام .  شديدار صورت جداگانه نگه شده به يگذار شماره

شگاه منتقل و رسوب موجود در نمونه     يها به آزما  ش، نمونه يآزما

 نمودن در آون تحت كبه وسيله كاغذ صافي جدا و پس از خش

ج يب، نتـا  يـ ن ترت يبد. ن شد يگراد توز ي درجه سانت  ۱۰۵حرارت  

ش حاصل ي هر آزما ي مناسب برا  يزان رسوب در فواصل زمان    يم

 ي سـطح كش از مجاورت هرپالت، نمونه خـا   يدر هر آزما  . شد

 ييايمي و شـ يكـي زي فيهاشيبه منظور آزما) متر  سانتي ۲۰ تا   ۰(

هـا در   نمونـه . شگاه منتقـل شـد    يخاك برداشت و سپس به آزما     

آزمايشگاه براي ارزيابي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خـاك          

ـ يديز، رطوبت، اس يريليشامل بافت، درصد ماسه خ     ، يته، ماده آل

  .  شديشگاه بررسيم در آزمايلسكربنات ك و يكيتركت اليهدا

گيري به كار رفته عبارتند از بافت بـه روش     هاي اندازه روش

 درصد ماسه خيلي ريز با اسـتفاده از الـك، درصـد         هيدرومتري،

سوزاندن بـه روش تـر، هـدايت الكتريكـي و      ماده آلي به كمك

 متـر  pH متـر و   ECاسيديته پس از تهيه عصاره اشباع به وسيله

ديجيتال و درصد كربنات كلسيم رسوبات نيز با استفاده از روش 

 و بعد  قبلك از اختالف خاي رطوبت وزنچنين همكلسيمتري و 

ــش ــ كاز خ ــا ك ــتفاده از آون در دم ــا اس ــه ۱۰۵ يردن ب  درج

هـا بـه صـورت    نمونـه  ق،يـ ن تحقيـ در ا. ن شـد ييگراد تع يسانت

كليـه اطالعـات مربـوط بـه        .  مشخص و برداشت شـد     يتصادف

جامعه  شناسي،ز شامل اقليم و زمينيمطالعات مختلف حوزه آبخ

نـه و  يزبـا توجـه بـه ه    .آماري اين تحقيق را تشكيل داده اسـت 

و هر سـطح    ) هفت مكان جداگانه  (زمان، حداقل درهفت سطح     

سـاز مـشخص و بـه همـين     گيري بارانكارسه بار تكرار براي به  

از ايـن تعـداد، سـه مـورد در          . تعداد نمونه رسوب برداشت شد    

كــاربري مرتــع و دو مــورد در كــاربري زراعــي ودو نمونــه در 

ه در استفاده از ك ح استيالزم به توض. باشد كاربري مسكوني مي

 يريـ گاركـ ره مقدار رسـوب حاصـل از بـه          يون چند متغ  يرگرس

هاي مختلف بارش كه بـا توجـه بـه شـدت             ساز در شدت  باران

ر ير وابـسته و سـا     يـ غالب منطقه به دست آمـده، بـه عنـوان متغ          

 بـه عنـوان   ياربركـ  در هر   ك خا ييايمي و ش  يكيزي ف يهاپارامتر

در ايـن تحقيـق رابطـه     .رفـت ر مستقل مورد مطالعه قـرار گ    يمتغ

  گــرم در(پــذيري و توليــد رســوب  رگرســيوني بــين فرســايش
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۲۱۲  

  

   موقعيت منطقه مورد مطالعه در استان و ايران.۱شكل 

  

، درصد رس (Svf)و عوامل درصد ماسه خيلي ريز ) kمتر مربع، 

)Clay(     درصد سـيلت ،)Silt(      درصـد ماسـه ،)Sand(   هـدايت ،

، )Wm(، درصد رطوبـت وزنـي       )pH(، اسيديته   )EC(الكتريكي  

با اسـتفاده  ) OM(، درصد ماده آلي )Cac(درصد كربنات كلسيم    

هـا   بهترين مـدل STEPWISE و به روش SPSS  17افزار از نرم

و خطـاي نـسبي     ) adjR( تعديل شده باال     بستگي  همبا ضريب   

  .تعيين گرديد) RE(پايين 

  

  نتايج

 مختلـف  يهـا  د رسوب در شـدت ي از رابطه تول  به دست آمده  ج  ينتا

 يهـا  ياربركـ شـيميايي خـاك در       و بارش با خصوصيات فيزيكي   

ج حاصل از مقدار   ينتا.  ارائه شده است   ۶تا  ۱ يها جدولمختلف در   

 مختلـف  يهـا  در شـدت يريزان رواناب و نفوذپذ  يد رسوب، م  يتول

 ارائـه شـده   ۵ تـا    ۲ يهـا  لكش مختلف در    يها ياربركبارش و در    

ات خـصوصيات فيزيکـی و شـيميايي      نتايج حاصل از تغييـر     .است

  . ارائه شده است۹ تا ۷های  جدولهای مختلف در  خاک کاربری

  

  گيريبحث و نتيجه

پـذيري   در عامل فرسايش   مؤثر پارامترهاي   ترين  مهمبراي تعيين   

 در فرسـايش   مؤثرخاك هر منطقه الزم است ابتدا برخي عوامل         

جام آزمـايش و   را بدون توجه به اهميت آنها تعيين و سپس با ان          

 عامـل يـا عوامـل را    تـرين  مهـم دخيل نمـودن همـه پارامترهـا،        

 بر  مؤثردر اين تحقيق، تعداد معدودي از عوامل        . شناسايي نمود 

  . فرسايش خاك تحت آزمايش و مورد بررسي قرار گرفت

  

شـيميايي در   و رابطه رسوب توليدي با خصوصيات فيزيكـي      

  كاربري مرتع

وسيله  ه در رسوب توليدي ب   مؤثرعوامل   تأثيراز نظر ميزان درجه     

ساز باران در كاربري مرتع سازند آغاجاري، پارامتر شـوري        شبيه

 در دقيقه   متر  ميلي ۷۵/۰ نقش را در شدت بارش       ترين  مهمخاك  

 نقش را ترين مهمدر دو شدت بارش ديگر ماسه خيلي ريز . دارد

بري،  در ايـن كـار  كـه  اينبه علت . باشددر توليد رسوب دارا مي 

يابد، از درصد آلومينيوم اشـباع كـم شـده و           اسيديته افزايش مي  

هـاي بـا هـدايت    شـوند و در خـاك     هاي بازي زيـاد مـي     كاتيون

شـود كـه ايـن       الكتريكي پايين باعث پراكندگي ذرات خاك مي      

هـاي   تواند دليلي براي تشديد تلفات خـاك در شـدت          نتيجه مي 

اي مقـدار ماسـه     خاك سازند آغاجاري دار   . مختلف بارش باشد  

خيلي ريز فـراوان اسـت كـه در كـاربري مرتـع باعـث كـاهش          

توليد رسوب در اين كاربري رابطـه       . پذيري شده است  فرسايش

  معكوسي را با ماسه خيلي ريز نشان داد كه با تحقيقـات مـارتز              



  ...هاي  هاي مختلف روي نهشته ي فرسايش و رسوب دركاربريبررس 

۲۱۳  

  شيميايي خاك و متر در دقيقه با خصوصيات فيزيكي  ميلي۷۵/۰ رابطه رسوب توليدي شدت .۱جدول

RE% Radj  كاربري  مدل  

۵/۱ ۴۴/۰ ۰K=۷۵۵/۰ + ۶۴۴/۳ EC مرتع  

۸/۰ ۹۷/۰  ۰K=۳۶۵/۴۴ – ۵۸/۲ OM – ۵۸۴/۵ pH زراعي  

۲/۰ ۶۱/۰  ۰K=۲۲۴/۰ + ۰۲۶/۰ silt مسكوني  

  

  شيميايي خاك و متر در دقيقه با خصوصيات فيزيك  ميلي۷۵/۰ ضريب بتاي رسوب توليدي شدت .۲جدول

Svf  Cac Wn pH EC OM Silt Clay Sand 
  مشخصات خاك

 كاربري

  كاربري مرتع  -  -  -  -  ۷۱/۰  -  -  - -

- - - - ۰۳/۰ - - - - Sig 

  كاربري زراعي  -  -  - ۶۷/۰-  - ۵۵/۰ -  -  - -

-- - - ۰۰۴/۰ -  ۰۰۲/۰ - - - Sig 

  كاربري مسكوني  -  -  ۸۳/۰  -  -  -  -  -  -

- - - - - - ۰۴۱/۰  - - Sig  

  

  شيميايي خاك و متر در دقيقه با خصوصيات فيزيك  ميلي۱ رابطه رسوب توليدي شدت.۳جدول

RE% Radj كاربري  هاي مدل  

۷/۱  ۵/۰  ۰K=۶۷/۳۵ – ۳۹۸/۰ svf مرتع  

۷ ۱ ۰K=۱۶/۱۸۴ – ۰۴/۲۵pH + ۱۴/۰sand – ۱۱۷/۰clay زراعي  

۵/۰ ۶۸/۰ ۰K=۱۵۴/۲ + ۴۰۶/۵ EC مسكوني  

  

  شيميايي خاكوا خصوصيات فيزيكمتر در دقيقه ب  ميلي۱ ضريب بتاي رسوب توليدي شدت .۴جدول

Svf  Cac Wn pH EC  OM Silt Clay Sand 
  مشخصات خاك

 كاربري

  مرتع  -  -  -  -  -  -  -  - ۷۵/۰-

۰۲/۰ - - - - - - - - Sig 

  زراعي  ۳۳/۰ ۱۷/۰-  -  - - ۲۵/۱ -  -  - -

- - - ۰۰۰/۰  - - - ۰۰۶/۰ ۰۰۱/۰ Sig  

  مسكوني  -  -  -  -  ۸۶/۰  -  -  -  -

-  -  -  -  ۰۲۶/۰ -  -  -  -  Sig  
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۲۱۴  

  شيميايي خاك و متر در دقيقه با خصوصيات فيزيكي  ميلي۲۵/۱ رابطه رسوب توليدي شدت.۵جدول

RE%  Radj  كاربري  دست آمده ههاي ب مدل  

۴/۰ ۷۸/۰ ۰K=۳۹/۶۹ – ۷۲۷/۰ svf مرتع  

۵/۳ ۹۷/۰ ۰K=-۱۰۷/۱۳ – ۹۲/۲۹ pH + ۶۹/۵ cac زراعي  

۰ ۷۲/۰ ۰K=۹۹/۱۷ – ۴۰۲/۰ clay مسكوني  

  

  شيميايي خاك و متر در دقيقه با خصوصيات فيزيكي  ميلي۲۵/۱ ضريب بتاي رسوب توليدي شدت .۶ولجد

Svf  Cac Wn pH EC OM Silt Clay Sand 
  مشخصات خاك

 كاربري

  مرتع  -  -  -  -  -  -  -  - ۸۹/۰-

۰۰۱/۰ - - - - - - - - Sig 

  زراعي  -  -  -  -  - ۰۲/۱ -  -  ۲۸/۰ -

- ۰۳۸/۰ - ۰۰۱/۰ - - - - - Sig  

  مسكوني  - ۸۸/۰-  -  -  -  -  -  -  -

- - - - -  - - ۰۲/۰ - Sig  

  

  

  هاي مختلف سازند آغاجاري زايي در كاربري  بررسي رسوب.۲شكل

  

 يو پار) ۱۲(ر و همكاران يكمغايرت دارد ولي با نتايج دو  ) ۱۶(

ــاران   ــو و همك ــت دارد) ۲۲(س ــز در  . مطابق ــي ري ــه خيل ماس

تنها بـه طـور   . داري ندارنديي اين سازند اختالف معن    ها  كاربري

ها ماسه خيلـي    جزئي كاربري كشاورزي نسبت به ديگر كاربري      

ريز بيشتري دارد كه به علت شخم و زير رو كردن مداوم خـاك   

رطوبت در كاربري مرتع كمـي افـزايش را نـسبت بـه             . باشد مي

يـن امـر   دهد كه نقش جهت دامنـه در ا  ها نشان مي ساير كاربري 

  . مشهود استكامالً
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۲۱۵  

  

  هاي مختلف در سازند آغاجاري ميزان رواناب توليدي كاربري. ۳شكل

  

  

  هاي مختلف سازند آغاجاري  شروع روناب كاربري.۴شكل

  

  

  هاي مختلف سازند آغاجاري ميزان نفوذپذيري كاربري. ۵شكل
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شـيميايي در   و رابطه رسوب توليدي با خصوصيات فيزيكـي      

  يكاربري زراع

 عوامل مورد بررسي در توليـد رسـوب         تأثيراز نظر ميزان درجه     

كاربري زراعي در شدت هاي مختلف بارش تغييرات زيـادي را     

 در دقيقـه،    متـر   ميلي ۷۵/۰به طوري كه در شدت      . دهدينشان م 

گـذار در توليـد رسـوب، اسـيديته خـاك و         تأثير عامل   ترين  مهم

 منفـي   بـستگي  هـم . اثرترين عامـل، مـاده آلـي خـاك اسـت           كم

ر و  يكـ و دو ) ۱۶( بـا مـاده آلـي توسـط مـارتز            پذيري  فرسايش

افزايش مقدار ماده آلي درخاك     .  شده است  تأييد) ۱۲(همكاران  

ها شده به طـوري كـه در يـك خـاك             مانع از فروپاشي خاكدانه   

 هـا  خاكدانـه معين با افزايش قابل توجه مواد آلي، نرخ فروپاشي        

 ماده آلـي در كـاربري زراعـي    ).۱۳(يابد  به يك سوم كاهش مي    

در شدت بـارش يـك      . باشدكمي بيشتر از دو كاربري ديگر مي      

گذار به ترتيب شن، رس تأثير عوامل ترين مهم در دقيقه، متر  ميلي

رسوب توليـدي در ايـن كـاربري رابطـه        . و اسيديته خاك است   

  . دهدمعكوسي را با مقدار رس و اسيديته خاك نشان مي

. باشد ي مرتع از ساير كاربري كمتر مي      درصد رس در كاربر   

كه اين موضوع به فرسايش سطحي خاك و شـسته شـدن مـواد      

اسـيديته در كـاربري مرتـع بـيش از دو     . گـردد ريز دانه بـر مـي     

 مواد آهكي تغيير تأثيرباشد، زيرا اسيديته تحت كاربري ديگر مي 

. باشـد  مـي هـا  كـاربري كند كه در كاربري مرتع بيش از ساير  مي

 گذار  تأثير عوامل   ترين  مهم در دقيقه،    متر  ميلي ۲۵/۱اي شدت   بر

رسوب توليدي با اسيديته   . كربنات كلسيم و اسيديته خاك است     

دهد كه اين نتـايج بـا تحقيـق    خاك نسبت معكوسي را نشان مي 

) ۱۱(دانـگ شـنگ و همكـاران         و) ۵(قرباني واقعي و بهرامـي      

 بـستگي  هـم لـسيم   رسوب توليد شده با كربنات ك     . مطابقت دارد 

) ۱۸ (ك و بـال   كدهد كه بـا تحقيقـات مـرزو       مثبت را نشان مي   

بندي و پر    ذرات آهك در اندازه سيلت باعث سله      . مطابقت دارد 

هاي  شدن حفرات خاك شده و منجر به عدم پايداري خاك دانه          

ميزان كربنـات كلـسيم درشـت بـه عنـوان يـك          . شود بزرگ مي 

ده و نقش يك عنصر مقاوم      فاكتور پايدار كننده خاك شناخته ش     

در هـر سـه شـدت بـارش، پـارامتر           . كندبه فرسايش را ايفا مي    

كند و داراي رابطه معكوسي اسيديته خاك نقش مهمي را ايفا مي

باشد كه با نظـر دانـگ شـنگ و همكـاران      با رسوب توليدي مي 

. مطابقـت دارد ) ۶(مغايرت، ولي با تحقيقـات غـضنفرپور     ) ۱۱(

هــاي كــشاورزي اســيديته خــاك در زمــينايــن امــر بــه تغييــر 

 اسـت،   ۷ تـا    ۴ بـين    pHهـاي اسـيدي كـه       در خاك . گردد برمي

فعاليت يون آلومينيوم زيـاد بـوده و باعـث تجمـع ذرات خـاك             

يابد، از درصد آلومينيوم اشباع كم       افزايش مي  pHوقتي  . شود مي

هاي بـا هـدايت    شوند و در خاك   ها بازي زياد مي    شده و كاتيون  

). ۲۱(شود  باعث پراكندگي ذرات خاك مي  pHي پايين،   الكتريك

 ناشي از استفاده كودهاي شيميايي  احتماالًبه دست آمده ازنتايج 

 خـاك و  pHارتبـاط بـين   . مختلف در كاربري زراعي مي باشـد  

 بستگي به ساختمان خـاك و مقـدار سـيلت آن            پذيري  فرسايش

شـد، بـا    اگر ساختمان خاك مكعبي يا دانـه اي درشـت با          . دارد

در سـازند   ). ۲۶(يابـد    كـاهش مـي    پذيري  فرسايش pHافزايش  

آغاجاري به علت وجود ساختمان خاك بشقابي و ريز بافت، با           

 شوري خاك   ضمناً. يابد افزايش مي  پذيري  فرسايش pHافزايش  

ها دارد كـه     داري با ساير كاربري   در كاربري زراعي تفاوت معني    

  . گرددي بر ميبه وجود مواد شيميايي در خاك زراع

  

شـيميايي در   و رابطه رسوب توليدي با خصوصيات فيزيكـي      

  كاربري مسكوني

 در دقيقـه،    متـر   ميلي ۷۵/۰در كاربري مسكوني در شدت بارش       

در شدت يـك  .  عامل در توليد رسوب مي باشدترين مهمسيلت  

 نقـش را در كـاربري       تـرين   مهم در دقيقه، شوري خاك      متر  ميلي

ند كه به وجود امالح زياد در اين كاربري بـر           كمسكوني ايفا مي  

 مثبتـي را  بـستگي  هـم رسوب توليدي با شوري خـاك      . گرددمي

ز و كـ نيو ر) ۱۸ (ك و بـال كمرزو دهد كه با تحقيقاتنشان مي

 در دقيقه،   متر  ميلي ۲۵/۱در شدت   . مطابقت دارد ) ۲۴(همكاران  

ـ     ه رس بيشترين نقش را در توليد رسوب مناطق مسكوني دارد، ب

شود كـه   با افزايش شدت بارش، نفوذپذيري كم مي     كه  اينعلت  

ايـن عامـل داراي     . گـردد  علت آن به بافت خاك برمي      ترين  مهم

  ن يلر و بهارالديباشد كه با نتايج م رابطه معكوسي با فرسايش مي    
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۲۱۷  

  تغييرات خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك در كاربري مرتع.۷جدول 

Wn Cac  pH ٍEC OM Sand Silt Clay Svf كد  

۳۸/۱ ۱/۴۱ ۱۸/۷ ۱۹/۰ ۳۸/۱ ۵۰ ۳۰ ۲۰ ۴/۸۳  A1 

۵۶/۱ ۳/۴۱ ۱۹/۷ ۱۶/۰ ۵۲/۱ ۴۸ ۳۶ ۱۶ ۹/۸۴ 
A2 

۸۳/۱ ۴۱ ۳۳/۷ ۳۵/۰ ۶۶/۰ ۴۶ ۲۸ ۲۶ ۶/۸۷ 
A3 

۲۶/۱ ۳/۴۱ ۲۵/۷ ۱۴/۰ ۱۲/۰ ۲۴ ۴۲ ۳۴ ۷/۸۸ 
B1 

۰۶/۲ ۲/۴۱ ۳۸/۷ ۳۵/۰ ۰ ۳۴ ۳۴ ۳۲ ۵/۸۹ B2 

۴۳/۱ ۱/۴۱ ۵۳/۷ ۱۵/۰ ۰ ۲۴ ۴۰ ۳۶ ۷/۸۸ B3 

۶۱/۱ ۳/۴۱ ۴۴/۷ ۳۵/۰ ۳/۰ ۵۲ ۳۰ ۱۸ ۳/۸۴ 
C1 

۰۲/۱ ۸/۴۰  ۴۱/۷ ۳۷/۰ ۸۴/۰ ۵۰ ۳۲ ۱۸ ۷/۷۷ C2 

۲۴/۱ ۱/۴۱ ۳۷/۷ ۳۴/۰ ۸۵/۰ ۵۲ ۳۶ ۱۲ ۱/۷۷ 
C3 

ات ، درصد كربنـ )Wn(، درصد رطوبت وزني )pH(،  اسيديته )sand(، درصد شن )clay( ، درصد رس   )silt(، درصد سيلت    (svf)ماسه خيلي ريز    

 )Ec(و شوري خاك به دسي زيمنس بر متر ) OM(، درصد ماده آلي )cac(كلسيم 

  

 تغييرات خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك در كاربري كشاورزي. ۸جدول 

Wn Cac  pH ٍEC OM Sand Silt Clay Svf كد  

۴۴/۱ ۵/۴۱ ۹/۶ ۷/۰ ۲۸/۰ ۱۶ ۴۰ ۴۴ ۹/۸۸ A1 

۴۷/۱ ۱/۴۱ ۹۶/۶ ۹/۰ ۰۲/۰ ۳۰ ۳۴ ۳۶ ۷/۸۷ A2 

۸۵/۱ ۳/۴۱ ۹۲/۶ ۵۶/۱ ۷۸/۰ ۲۸ ۳۰ ۴۲ ۱/۸۷ A3 

۸۲/۱ ۰۸/۴۱  ۱۱/۷ ۲۳/۰ ۰۸/۱ ۲۰ ۴۴ ۳۶ ۲/۸۸ B1 

۱۱/۲ ۳/۴۱ ۱۸/۷ ۳۶/۰ ۷۲/۰ ۳۲ ۲۸ ۴۰ ۸/۸۸ B2 

۵۸/۱ ۱/۴۱ ۲۵/۷ ۳۸/۰ ۴۱/۰ ۳۴ ۳۴ ۳۲ ۴/۸۲ 
B3 

، درصد كربنـات  )Wn(، درصد رطوبت وزني )pH(،  اسيديته )sand(، درصد شن )clay( ، درصد رس   )silt(، درصد سيلت    (svf)ماسه خيلي ريز    

  )Ec(و شوري خاك به ميلي موس ) OM(، درصد ماده آلي )cac(كلسيم 

  

  تغييرات خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك در كاربري مسكوني. ۹جدول 

Wn Cac  pH ٍEC OM Sand Silt Clay Svf كد  

۸۹/۰ ۶/۴۰ ۲۴/۷ ۵۶/۰ ۷۲/۰ ۵۴ ۲۸ ۱۸ ۵/۸۹ A1 

۲۱/۱ ۴۱ ۹۹/۶ ۵۹/۰ ۷۹/۰ ۶۲ ۱۴ ۲۴ ۹/۷۷ A2 

۵۴/۰ ۳/۴۱ ۱۲/۷ ۴۵/۰ ۵۴/۱ ۵۸ ۲۲ ۲۰ ۱/۷۷ A3 

۶۵/۱ ۶۶/۴۰ ۲۱/۷ ۲۱/۰ ۱۴/۱ ۳۶ ۳۸ ۲۶ ۳/۷۹ B1 

۱۹/۰ ۸۳/۴۰ ۲۲/۷ ۲۳/۰ ۰۵/۱ ۳۶ ۳۸ ۲۶ ۷/۸۶ B2 

۵۴/۱ ۱۶/۳۹ ۱۴/۷ ۲۶/۰ ۹۷/۰ ۲۶ ۴۲ ۳۲ ۹/۷۸ B3 

، درصد كربنـات  )Wn(، درصد رطوبت وزني )pH(،  اسيديته )sand(، درصد شن )clay( ، درصد رس   )silt(، درصد سيلت    (svf)ماسه خيلي ريز    

  )Ec(و شوري خاك به ميلي موس ) OM(، درصد ماده آلي )cac(كلسيم 



  ۱۳۹۲ تابستان/  چهارمشصت و شماره  / هفدهمسال / ، علوم آب و خاك علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي مجله 

۲۱۸  

ر و  يكـ و دو ) ۱۷(ر و هارمـان     يمغايريت، ولي با نتايج مـا     ) ۱۹(

اگـر مقـدار رس    . مطابقت دارد ) ۶(و غضنفرپور   ) ۱۲(همكاران  

هـاي  ، خاكدانـه )درصـد % ۴۰بيـشتر از  (باشـد  خاك خيلي زياد  

ضـمناً  . شوند كوچكي ايجاد خواهد شد و به آساني فرسوده مي         

در كـاربري مـسكوني، درصـد شـن اخـتالف جزئـي بـا ســاير        

هاي مختلف  كه تفاوت بافت در قسم. دهدها را نشان مي كاربري

 در سه   درصد كربنات كلسيم تقريباً   . دهديك سازند را نشان مي    

هـاي آهكـي    باشند كه به وجود ماسـه سـنگ  بري يكسان مي  كار

سازند آغاجاري و پراكنش تقريبا يكسان آنهـا در سـه كـاربري             

  . اشاره دارد

  

  هاي مختلف زايي كاربريرسوب

هاي مختلـف سـازند     پذيري كاربري دهي و فرسايش   تحليل رسوب 

متـر در دقيقـه     ميلي۱ /۲۵  و۱، ۷۵/۰آغاجاري در سه شدت بارش   

ان داد كه بيشترين رسوب مربوط به كـاربري زراعـي و كمتـرين     نش

متـر در     ميلـي  ۷۵/۰رسوب مربوط به كاربري مـسكوني در شـدت          

، كمترين رسوب مربوط بـه   ۲۵/۱ولي در شدت يك و      . دقيقه است 

بـرداري شـده در      البته تعـدادي از نقـاط نمونـه       . كاربري مرتع است  

د مي باشد كه بـه علـت      كاربري مرتع رسوب توليد شده در آنها زيا       

كـاربري مـسكوني از لحـاظ     . نزديكي به منـاطق كـشاورزي اسـت       

در كـاربري زراعـي   . زايي مابين اين دو كاربري قرار گرفـت     رسوب

به علت شخم و زير و رو كردن خاك، بارش حتي با شدت كم هم       

ولـي در  . باعث فرسايش و توليد رسوب به مقـدار زيـاد مـي شـود     

 كوبيدگي خـاك و رفـت و آمـد احـشام،     كاربري مسكوني به علت  

در نتيجـه باعـث كـاهش نفـوذ     . باشـد  خاك داراي تراكم زيادي مي   

اين افزايش روانـاب بـا رسـوب        . شودپذيري و افزايش رواناب مي    

كـه معتقـد   ) ۳(ه با نتـايج تحقيقـات خواجـه    كزيادي همراه نيست  

مقدار روانـاب زيـاد بـا توليـد رسـوب بيـشتر همـراه اسـت                  است

  . يت داردمغاير

  

هـاي   رواناب، ميزان نفوذپذيري، شروع روانـاب در كـاربري       

  مختلف 

ي مختلف سازند آغاجاري از نظر ميـزان روانـاب،      ها  كاربريدر  

 متـر  ميلي ۲۵/۱، يك و  ۷۵/۰كاربري مسكوني در هر سه شدت       

حـداقل روانـاب در   . باشـد در دقيقه، بيشترين رواناب را دارا مي  

در . ط بـه كـاربري زراعـي اسـت        هر سه شدت ياد شـده مربـو       

شـود،  كاربري مسكوني عاملي كه باعـث افـزايش روانـاب مـي           

در كاربري زراعي شخم . فشردگي خاك و نفوذناپذيري آن است

و زير و رو كردن خاك باعث افزايش خلـل و فـرج و كـاهش                

ه با نتـايج بـارول و همكـاران         كشود   رواناب و افزايش نفوذ مي    

ج حاصل از بررسي زمان شروع رواناب       نتاي. مطابقت دارد ) ۱۰(

به دست آمده در طي آزمايش هاي بـاران سـاز، حـداقل زمـان               

شروع رواناب مربوط به كاربري مسكوني و حداكثر آن مربـوط           

به كاربري زراعي است كه در هر سه شدت ياد شده، اين مطلب 

علت اين موضوع هم به شـرايط خـاك در هـر          . باشد صادق مي 

، ۷۵/۰شروع رواناب در هر سه شدت بارش . دگردكاربري برمي

ي مختلف اخـتالف   ها  كاربريمتر در دقيقه در       ميلي ۲۵/۱يك و   

به علت نفوذ بيشتر در كـاربري زراعـي         . داري را نشان داد   معني

يابـد، امـا در كـاربري        زمان شروع رواناب به مراتب افزايش مي      

مسكوني با كاهش ميزان نفـوذ، زمـان شـروع روانـاب كـاهش               

 نفوذپـذيري در كـاربري      بـه دسـت آمـده از      طبق نتايج   . يابد مي

مسكوني به علت تـراكم تـوده خـاك، كمتـرين ميـزان ولـي در        

كاربري زراعي به علت افـزايش خلـل و فـرج خـاك بيـشترين        

  .باشدميزان مي
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Abstract 

The type and intensity of soil erosion in a region generally depend on climatic conditions, ups and downs, soil and land 
use. Of these, land use is most important. Using different systems of ploughing after unconscious and non-scientific 
change of land use affects soil physicochemical characteristics. This fact especially in marginal lands and mountainous 
regions is more visible. In order to investigate sensitivity to soil loss and erosion in various land uses of Aghajary 
deposits, part of Margha catchment with an area of 1609 hectares in Izeh city was selected. This was to determine the 
relationship between soil loss by rain simulator and some soil physicochemical characteristics like percentage of very 
fine sand, sand, clay, silt, pH, Ec, moisture, Calcium Carbonate and organic materials in different land uses. Then, 
sediment sampling in 7 points, three replicates and in various intensities of 0.75, 1 and 1.25 millimeters in minute in 
range, residential and agricultural land uses was done using rain simulator. In order to investigate effective factors in 
sediment production and erosion, samples of soil layers (in depth range of 0-20 cm meters) equal to the number of 
sediments were taken. For statistical analysis, EXCEL and SPSS 11.5 software were used. In total, the amount of runoff 
in residential land use was highest and in agriculture land use was lowest. The amount of sediment in agriculture land 
use was highest and in residential land use was lowest. Then, the most important factors in sediment yield were 
diagnosed by multi regression. The results showed that sediment yield and erodibility in land uses have meaningful 
differences in various intensities of precipitation. Regression models showed that in the production of sediment in 
various land uses, from among the measured factors, silt, sand very fine, lime, Ec, organic materials and pH had the 
greatest role. Sand percentage in the residential land use, and very fine sand and organic matter in agriculture land use 
had the most important role in sediment production. But in range land use, moisture percentage and pH had the biggest 
role in sediment production. 
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