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  دهيكچ

ـ سطح پوشـش مختلـف در حـوزه آبخ       با    يهارتكزان رواناب و رسوب در      ي م ي رو ياهير پوشش گ  ي تأث يق حاضر با هدف بررس    يتحق ز ي

مـار مختلـف از   ي و در سه تيسال آب يك رگبار در طول     ي متر و زمان   ۲×۳رت به ابعاد    ك يانكاس م يق در مق  ين تحق يا. دي گرد يزيريان پ يمهر

ـ يك در طول   ينمونه بردار .   قرار گرفت  يرار مورد بررس  ك است، در سه ت    ياو بوته ) ياه و بوته  يگرامن (يقيجمله فاقد پوشش، تلف     يسال آب

 يريگآب و رسوب بعد از هر ماه برداشت و اندازه     زان روان يصورت ماهانه و م   ن مدت به  ي در طول ا   يزان بارندگ يه م كيطورد به يانجام گرد 

متـر   ۲۵×۶۰ بـه ابعـاد   يهـا زان پوشش با استقرار پـالت ين ميچنهم. ردن محاسبه شدك كگذاري و خش  روش ثابت مقدار رسوب به  . ديگرد

انگر آن بود يج بينتا. ت پالت انجام گرفتي و در قالب طرح سپلSPSSج با استفاده از نرم افزار ي نتايل آماريه و تحليتجز. دي گرديريگاندازه

 تـر و ي ل۹۶ و ۱۵ و ۷۴ و ۱۵، ۱۶۲ و ۳۸ب معادل   يترت   به يقي و تلف  يا   بدون پوشش ، پوشش بوته     يهاآب در پالت  ثر روان كه حداقل و حدا   ك

 در قالـب  يز آمـار يج آنـال ينتـا . تر در نوسان بوده استي گرم در ل۱۳ و ۹/۱، ۱۱ و ۸/۱، ۲۱ و  ۸/۳ب معادل   يترتثر رسوب به  كحداقل و حدا  

ه كج نشان داد ين نتايچنهم. ديمشاهده گرد) >۰۱/۰P( در رواناب و رسوب يداريمارها اختالف معن ين ت يه ب كت پالت نشان داد     يطرح اسپل 

 بـود در  ياتر از بوتـه شي برابر ب۱/۱ يقي در تلف و دريقيتر از تلفشي برابر ب۸/۱شتر از فاقد پوشش و   ي برابر ب  ۱/۲ها  يااب در بوته  زان روان يم

  . بود۵/۱ و ۶/۱، ۴/۲ب يترتر فوق بهيزان رسوب مقاديه در مكيحال

  

  

  رت، پوششكز بشار، يآب، رسوب، حوزه آبخروان : يديلك  يها واژه
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  مهمقد

ــه كــه اســت درازي ســاليان ــلب ــساني جمعيــت رشــد دلي  و ان

 دچـار  زمـين  كـره  سـطح  طبيعـي،  منـابع  از مفـرط  هاي استفاده 

 در خـاك  و آب منـابع  كـه طـوري بـه  شده غيرمطلوبي تحوالت 

 گرديـده  واقع تهاجم مورد   منابع، ساير از بيش غذا تأمين  جهت

   ). ۳ (است 

 ايفـا  كولوژي نقـش مهمـي در چرخـه هيـدر         ياهيپوشش گ 

 تناسـب  مـساله دليل عدم توجه به ايران به شوركدر  ). ۷(ند  ك  مي

صـورت نامناسـب و نـامعقول       اربري زمين، بيشتر اراضـي بـه      ك

شـدت فرسـايش و   ه اين استفاده نادرست، به  كشوند  استفاده مي 

ـ از ا ). ۴(دهـد   هـاي آبخيـز را افـزايش مـي        رسوب حوزه  رو ني

توانـد   ي مياربركنده ير روبه فزايي از تغ ي اثرات سوء ناش   يبررس

ـ  را بـه ا كزان آب و خـا    يـ رران و برنامـه   ير مـد  كتوجه و تف   ن ي

  . ندكز كر متمريد ناپذي تجديهاهيسرما

اربري كبا بررسي اثر تغيير     ) ۱(اران  ك ايلخچي و هم   ياحمد

آب و هـدررفت  اري بـر توليـد روان  كـ هاي مرتعي به ديـم    زمين

 بختيـاري، بـه ايـن نتيجـه          در منطقه دوراهان چهارمحـال     كخا

 در  كآب سطحي و هـدررفت خـا      ه مقدار توليد روان   كرسيدند  

بررسي ميزان  . ها بود اربريكشاورزي بيشتر از ساير     كهاي  زمين

ــوب در   ــد رس ــايش و تولي ــع و  ۳فرس ــل، مرت ــاربري جنگ  ك

كشاورزي در حوزه آبخيـز معـرف كـسيليان توسـط صـادقي و         

هاي مختلف در منطقه نه تنها      نشان داد كه كاربري   ) ۳(همكاران  

گـذار  ت آنهـا نيـز تـأثير   پيدايش انواع فرسايش، بلكه بر شـد  بر  

آب در دو ز تغيير توليـد روان    ين) ۵(اران  كمحمدپور و هم  . است

دير كـ مـدت و چـراي آزاد در مراتـع ييالقـي          وتـاه كتيمار قرق   

 ۲۵/۰هـاي آزمايـشي     ساز و در پـالت    نوشهر با استفاده از باران    

نتايج حاصل از اين تحقيـق    .  قرار دادند  يع را مورد بررس   مترمرب

آب در دو تيمـار چـراي آزاد و قـرق          ه ميـزان روان   كـ نشان داد   

ز يـ شور ن كـ در خـارج    . دار بـود   داراي اختالف معني   مدتوتاهك

با بررسي اثـر پوشـش گيـاهي روي     )۱۳(اران كوس و همكمار

هـاي   تحت رگبارهاي شديد در پالتكآب و فرسايش خا روان

هـاي داراي پوشـش   ه در پالت  كاستاندارد به اين نتيجه رسيدند      

باشـد  پوشـي مـي  آب قابـل چـشم     ميزان رسـوب و روان     ياهيگ

 درصد  ۳۵آب به   هاي لخت، ضريب روان   ه در پالت  كدرصورتي

 كآب و فرسـايش خـا  اثر انواع پوشش بر توليد روان   . ز رسيد ين

 شده با استفاده از  زداييهاي جنگلي، مرتعي و جنگل    اربريكدر  

مورد بررسي قـرار  ) ۱۵(پالت در اثر رگبار توسط محمد و آدام    

آب و رسوب در انواع     ه توليد روان  كنتايج آنها نشان داد     . گرفت

 .داري بودها داراي اختالف معنياربريك

اربري كـ بندي سوابق تحقيق موجود در ارتباط با تغيير          جمع

هاي آبخيز در    حوزه كولوژيه رفتار هيدر  كدهد  اراضي نشان مي  

 متفاوت، متناسب بـا موجوديـت عوامـل    ي و مكان يمقياس زمان 

ره از روند مشابهي    ي و غ  ياهي، پوشش گ  ك، خا يمياقل(گوناگون  

هـاي  ، با توجه بـه ايـن كـه كـاربري          ياز طرف . ستيبرخوردار ن 

 بر فرسايش و رسوب آن منطقـه دارنـد،       يمختلف اثرات متفاوت  

هـاي انـساني   اطق تغييرات طبيعي و دخالتدر هر يك از اين من  

ل اهميـت   يدلبه. شوداي باعث نوسان از حالت طبيعي مي      گونهبه

هاي آبخيـز، پـژوهش     اين تغييرات در فرسايش و رسوب حوزه      

اس ي مختلف و در مقيهاز بشار در پوششيحاضر در حوزه آبخ

 .دي انجام گردي سال آبيكرگبار در طول 

  

  ها مواد و روش

  ات منطقهمشخص

ه كـ ز بـشار    يـ ر حوزه مهريان از حوزه آبخ     يپزوهش حاضر در ز   

باشـد، انجـام    يارون مـ  كـ  مهـم رودخانـه      يها از سرشاخه  يكي

 منظـور  بـه يقـات ي طـرح تحق  يـك پزوهش در قالـب      نيا. گرفت

 يبـرا  ياهيـ گ پوشش مقدار و نوع نيترمناسب نييتع و يبررس

 يهـا زيآبخ و مراتع در يسطح شيفرسا نترلك و كخا  حفاظت

 زيآبخ حوزه از مهريان حوزه ريز در راحمديه و بويلويهگكاستان 

ان بـالغ بـر     يمهررحوزه  ي ز مساحت . است شده اجرا  و هيته بشار

 ۳"ا  ت ۵۰° و   ۴۰' ييايلومترمربع در حد فاصل طول جغراف     كي ۵۷

 و ۴۲' و ۷" تــا ۳۰ °و ۴۱' و ۲۰ "ي عــرض شــمال۵۰° و ۴۲'و 

  .)۱ لكش (قرار گرفته است °۳۰

   ي محـل اجـرا   منطقـه ي هواشناسـ ستگاهي ا يهابراساس داده 



  ...آب و رسوب  تأتير پوشش گياهی بر ميزان توليد روان 

۱۸۷  

  
  راحمديه و بويلويران و استان کهگيت منطقه مورد مطالعه در اي از موقعيي نما۱شکل 

  

 ۸۰۰حـدود   ب  يترتبه دما    و  ساالنه بارش   بارش نيانگيمق،  يتحق

ب متوسط حـوزه  يش. باشديگراد ميدرجه سانت  ۵/۱۱  و متر  ميلي

 طرح يمحل اجرا.  متر بود۲۲۰۰ن آن يانگيد و ارتفاع م درص۱۵

از نظـر     بود و  ينواخت و جنوب  يكب  ي از نظر جهت ش    يقاتيتحق

ـ باشد و م   ينواخت م  يكز  يب ن يدرصد ش  ب دو يزان درصـد شـ   ي

نـه  ياز نظـر چ . بـود درصد  ۱۰ طرح   ييتار تحت پوشش اجرا   كه

طور  هه بك ،ربناته بودك ي سنگي واحد پيبررس محل مورد يشناس

 تي دولومك و آهي مارنكدار، آهلي فسي مارنيهاكخاص از آه

 يمنطقه مورد بررس ين شناسي بر اساس نقشه زم. بودل شدهكيتش

 يل شده بر روكي تشكخا. ل شده استكي تشيسازند، آسماراز 

 غالبـاً  ك بافـت خـا  . اسـت كين سازند، متأثر از جنس آن، آه      يا

  . ده استشن ييان رس تعزي در ميراتييبا تغ) يلوم رس (نيسنگ

  

  قيروش تحق

هاي موردنظر  هاي داراي ويژگي  انكدر راستاي تحقيق حاضر، م    

شناسي و فيزيوگرافي مشابه، با     هدف تحقيق شامل شرايط خاك    

هاي صحرايي مشخص گرديدنـد      و بازديد  كبرداري از خا  نمونه

  ). ۱ جدول(

ان سيكـ  منطقـه  كب و خايه شكنين پژوهش با توجه به ا     يدر ا 

ـ  بـه عنـوان متغ  ياهي، فقط پوشش گ)۱جدول (در نظر گرفته شد    ر ي

مـار پوشـش   يه سـه ت كن صورت  ي مورد توجه قرار گرفت بد     ياصل

ـ ، تلف ......) ريلهـر و جاشـ    ي، گـون، ب   ياسـن كنگر،ك (يابوته  يعنـ يق  ي

، چـاودار،  علـف پـشمكي  (هـا  ياربوتهيها و غيا از بوته  يامجموعه

مـار بـدون   يو ت.... ) ل ويـ ر، چويو جاشاسپرس، جارو، بابونه، گون   

 ياهيـ ط پوشـش گ   يانتخاب شرا ). ۲ل  جدو(د  يپوشش انتخاب گرد  

دليـل  .  بود انجام شـد ياهي گيهاش گونهيه زمان روكدر فصل بهار    

ها بود تـا بتـوان دقيقـاً    اين كار وجود پوشش گياهي در سطح پالت      

را هـاي بـدون پوشـش    هم ميزان پوشش را تعيين كرد و هم پـالت    

 .مشخص نمود

ـ  پوشـش گ   يبند  درجه يبرا  يتورك از روش چهـار فـا      ياهي

ن روش بـا برداشـت      يـ در ا .  شـد  اسـتفاده  يدارمعمول در مرتع  

  ن از هر پالت و سـپس    ي به روش قطع و توز     ياهي گ يهاپوشش
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۱۸۸  

  ي مورد بررسيها کرتي مشخصات عموم.۱جدول 

  

  ل اجراي طرححهاي گياهي شناسايي شده در م  گونه.۲ جدول

  خانواده  جنس  گونه  نام فارسي

 Tournefortii Gundelia Compositae  كنگر

 Intybus Cichorium Compositae  كاسني

 Wilhelmsii Achillea Compositae  بابونه

 Orientalis Scariola Compositae  جارو

 Parrawianus Astragalus Compositae  گون

 Bulboseom Hordeom Gramineae  )جو وحشي(كتو 

 Moral Alyssum Gruciferae  قدومه

 Tomentellus Bromus Gramineae  علف پشمكي

 Monthanum Secale Gramineae  چاودار

 Persica Phlomis Labiatae  گوش بره

 Sativa Medicago Legominose  يونجه

 Sativa Onobrychis Legominose  اسپرس

  Ferulaceae Prangus Umbelliferae  جاشير

  Angulosus Roghadiolus Umbelliferae  چويل

  - Uchery Dorema  بيلهر

  

ـ               .سـت آمـد   دهمحاسبه آن در هر پـالت شـرايط پوشـش گيـاهي ب

 ۲۵×۶۰ يهاها از پالت   گونه يورد پوشش تاج  آ بر منظور ن به يچن هم

 يپالت گـزار  ن پژوهش، از روش     ي در ا  .دي استفاده گرد  يمتريسانت

ا فـرم   يـ ن روش درصد پوشش بر حـسب گونـه          يدر ا . استفاده شد 

 ي غالباً بـرا   .ورد شد آ بر يمتري سانت ۲۵×۶۰ در داخل پالت     يشيرو

  .دشاستفاده  ۳جدول  سهولت برآورد از طبقات پوشش به شرح

) كتن(ف يالعاده ضع پوشش فوقيبراب يترتبه ۶ و۱طبقات 

.  شـود  يري ارقام جلـوگ   ياند تا از چولگ   ار رفته ك ه انبوه ب  امالًكو  

ف در يا ضـع  ي بدون پوشش    يها پالت يبررسمورد  ه  در محدود 

 يها  درصد قرار گرفته و پالت۵ صفر تا     با دامنه پوشش   ۱بقه  ط

 .ند درصد واقع شـد ۵۰ تا   ۲۵  با دامنه پوشش   ۳ در طبقه    يابوته

 درصد قرار ۹۵ تا ۷۵  با دامنه پوشش۵ق در طبقه ي تلفيهاپالت

بعد . باشدي درصد پوشش را دارا م     ۸۵طور متوسط   ه به ك ندگرفت

و تعيـين محـل اسـتقرار      يان مـورد بررسـ    كاز مشخص شدن م   

 متـر بـا توجـه بـه     ۳ در  ۲هاي فرسايشي با ابعاد     ها، پالت پالت

آب و رسوب و نيز ايجاد     آوري روان ان جمع كتيمار موردنظر، ام  

 مـورد   يمارهـا يرار در ت  كـ و بـا ت   ) ۲شـكل   (رارهاي مناسب   كت

  . درصد نصب شد۱۵اي با شيب حدود  در منطقهيبررس

 يشور تهيدياس کربن درصد رس لتيدرصد س درصد شن  بافت  بيدرصد ش ينوع کاربر

 ۳۸/۰ ۶/۷ ۳۶/۲ ۳۹ ۴۰ ۲۱  ي لوميرس  ۱۰  قيتلف

  ۴۰/۰  ۵/۷  ۳۴/۲  ۴۵  ۳۸  ۱۷  ي لوميرس  ۱۰  يابوته

  ۳۷/۰  ۶/۷  ۵۸/۱  ۴۶  ۳۶  ۱۸  رسي لومي  ۱۰  فاقد پوشش
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  ع بر آورديسرت منظوربه ياج پوشش تيطبقه بند. ۳ جدول

 طبقه (%)پوشش  دامنه (%)توسط دامنه  طبقه (%)دامنه پوشش  (%)توسط دامنه 

۵/۶۲ ۵۰-۷۵ ۴ ۵/۲ ۰-۵ ۱ 

۰/۸۵ ۷۵ -۹۵ ۵ ۰/۱۵ ۵-۲۵ ۲ 

۵/۹۷ ۹۵ -۱۰۰ ۶ ۵/۳۷ ۲۵ -۵۰ ۳ 

  

  

  

  

  

  

  
  

  زان رواناب و رسوبي ميريگ اندازهي براي مورد بررسيمارهاي از پالت نصب شده در تيي نما.۲شکل 

  

ب و از طريـق ايجـاد    يل مستطيل و در جهت شـ      كها به ش  پالت

 هـر  يبـرا ). ۲( پالت احداث شـدند  ياف و پشته در مرزها كش

رار در نظر گرفته ك هر پالت سه تي پالت و برا۳م پوشش، كترا

هـا  نش پـالت  كپـرا .  پـالت مـستقر شـد      ۹ه جمعاً تعـداد     كشد  

 داشته باشـند و  ينش مناسبك پرا ياربركه در هر    ك بود   يصورت هب

ـ .  باشـد  ي خاص ياربركهر پالت معرف     ه حـداقل   كـ يصـورت  هب

در انتهـاي   . ها دو متـر از هـم در نظـر گرفتـه شـد              فاصله پالت 

ه كـ  يتـر ي ل ۲۰۰ يهاهكبش(ننده  كآوريها نيز مخازن جمع    پالت

) آب در رگبارهاي شديد ميسر شود     آوري تمام روان   ان جمع كام

چنـين روي  هـم .  نـصب گرديـد  ۲ل كش شده در صورت ارائه  به

كننده نيز درپوش نصب گرديد تا ضمن ورود        آوريمخازن جمع 

آب و رسوب به آنها از ورود باران به داخـل ظـروف       آسان روان 

  هر مـاه صـورت     يها در انتها  يريگاندازه). ۱۶(جلوگيري گردد   

. شد يريگ مرتبه اقدام به اندازه    ۹ه در مجموع    كصورتي  بهگرفت  

 )Decantation (گيري غلظت رسوب از روش تخليه     راي اندازه ب

 ليتر نمونـه آب و    ك ابتدا ي  ،در اين روش  . )۱۸ (استفاده شد  آب

  سـاعت بـه  ۴۸ مدترسوب را درون بشر ريخته، سپس آن را به 

آرامي اقدام به تخليه آب باالي      بهشد و   ون نگه داشته    كحالت س 

آب اضافي، رسوبات موجود ردن كبعد از خالي . رسوبات گرديد

ـ       و درون فويـل     شدند ف ظرف شسته  كدر   ه و  هـاي از قبـل تهي

گـراد   درجـه سـانتي  ۱۰۵ ريخته و در آون در دماي     ،توزين شده 

هـاي  بـا تـوزين نمونـه     ). ۲ (ند گرديد ك ساعت خش  ۲۴ مدتبه

هـاي اوليـه، وزن     فويل همراه رسوب و كسر نمودن وزن فويـل        

 و غلظـت كـل   تر محاسبه شـد   رسوب نمونه برحسب گرم در لي     

). ۹و ۲( دست آمـد    رسوبات در هر رگبار و در مقياس پالت به        

هاي مورد مطالعـه شـامل   براي ارزيابي آماري اختالف بين مؤلفه    

 يها زمان  در يمار مورد بررس  يآب و رسوب در سه ت     ميزان روان 

 زمان در پالت تياسپل طرح صورتبه انسيوار هيتجز مختلف،

هـا بـا    بعد از اطمينان از نرمال بودن داده       SPSS17.0 افزاردر نرم 

  . دش استفاده Shapiro-Wilk آزمون كمك

  

  ج و بحثينتا

 مستقر  يسنجستگاه باران ي شده توسط ا   يريگر بارش اندازه  يمقاد

 دوره پـژوهش در  ي و در طي منطقه مورد بررس يكيشده در نزد  

   متر۲

  متر۳  
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۱۹۰  

د رواناب يلزان متوسط تو  ين م يسه ب يمقا.  ارائه شده است   ۳ لكش

.  ارائه شده اسـت ۴ لكشز در   ي مختلف ن  يمارهايو رسوب در ت   

ـ       يفات آمـار  يتوص  مختلـف   يمارهـا ين ت ي روانـاب و رسـوب ب

ج ين نتـا يچنـ هـم . رائه شده است   ۵ و   ۴ يهادولب در ج  يترت به

ـ       ي تول يامالً تصادف ك كآزمون طرح بلو   ن يد روانـاب و رسـوب ب

  . خالصه شده است ۷ و ۶جدول ب در يترت مختلف بهيمارهايت

 آنها ميزان كه هاييگيري در بارندگي   اندازه يآب سال يك يط در

 وجـود  كـار  ايـن  دليل گرفت، صورت بود بيشتر متر  ميلي ۱۵ از

 ميـزان  هـم  دقيقـاً  بتـوان  تا بود هاپالت سطح در گياهي پوشش

 مـشخص  را پوشش بدون هايپالت هم و كرد، راتعيين پوشش

 يقـات يتحق محـدوده  در موجود ياهيگ يهاگونه يي شناسا .نمود

 ۲ جدول در هك، شد انجام ياهيگ پوشش يابيارز با همزمان نيز

   .است شده ارائه

آب   نشان داده شد بيشترين ميزان روان۴ل كه در شكطوريبه

 مورد بررسي در بارشي يو غلظت رسوب توليد شده در تيمارها

تر ي ل۱۶۲ فاقد پوشش به مقدار ماري و در تمتر ميلي ۱۱۵به مقدار 

وقوع پيوست  به۱۳۸۷ ماه ي و در د۱تر در پالت ي گرم در ل۲۱و 

دهنده تأثير قابل مالحظه ميزان بـارش در ميـزان توليـد            ه نشان ك

ن يچنـ هـم . باشـد ب شده مـي   يمار تخر يآب در ت  رسوب و روان  

 ۸/۱تر و ي ل۱۵ب يترت آب و غلظت رسوب به   ترين ميزان روان   مك

ر روانـاب و  يبـودن مقـاد   مكـ علـت  . ديتر مشاهده گردي در ل  گرم

 فاقد پوشـش  يمارهاي با پوشش نسبت به ت     يمارهايرسوب در ت  

 با تأثير ياق و بوتهي تلفيمارهاي در ت ياهيه پوشش گ  كن است   يا

آب و تـوازن آب از      بر جذب بارش، تبخير و تعرق، مقدار روان       

 يمارهايشبرگ در تاليه ال. اهدك ميكمقدار و شدت فرسايش خا

 را محافظـت، از جداسـازي ذرات   ك پوشش نيز سطح خا   يدارا

 جلوگيري، باعث ايجاد زبري سطحي و اخذ رسوبات معلق كخا

طـرف پـايين    بـه كت ذرات خاكه حركگردد موجود در آب مي   

به ) ۱۹(نه وانگ و ژانگ ين زميرساند در ا شيب را به حداقل مي    

  .ده استيج مشابه رسينتا

 نظـر  نقطـه  از مطالعـه  مـورد  محـدوده  كـه  ايـن  بـه  هتوجـ  با

ـ متغ فقـط  و بـوده  سانيكـ  ... و بيشـ  ،كخـا  يشناسـ  نيزم  ريي

 هكـ  اسـت  بـوده  ياهيگ يهاگونه يتاج پوشش تيوضع موجود

ـ م راستا نيا در. گرفت قرار يابيارز مورد ـ تول زاني  و روانـاب  دي

 سـه  يرو بر متر  ميلي ۱۵ از شيب يهايبارندگ از حاصل رسوب

ـ تلف ،يا بوتـه  (پوشـش  تيعوض  مـورد ) پوشـش  از يعـار  و قي

  .گرفت قرار يبررس

 يهـا ت تـاج پوشـش در پـالت   يه مسلم است وضـع  كآنچه  

ه ك بودنه و فورب يساله گراميك يها گونهكبدون پوشش فقط ت   

 يهـا پالت. دادندي درصد از پالت را پوشش م      ۵ معادل   يحسط

ـ    يا با پوشش بوته    درصـد  ۲۵-۳۰ن ي سطح تـاج پوشـش آنهـا ب

ـ يه پـالت    يـ پالت را پوشش داده و بق      ـ  يعن  درصـد  ۷۰-۷۵ن ي ب

 يعدم حضور پوشش بـر رو     .  از پوشش بوده است    يپالت عار 

تواند هم روانـاب و هـم رسـوب    ين بخش از پالت مي در ا  كخا

 يا بوتـه  يهاه گونه كق  ي با پوشش تلف   يهادر پالت . ديد نما يتول

ت حـضور دارنـد     ز در پـال   يـ گر ن ي چند ساله د   يهار گونه يو سا 

 درصد پالت را در بر      ۸۵طور متوسط   ه ب يت پوشش تاج  ي،وضع

ـ ا. گرفـت   يم توانـد از رواتـاب حاصـل از بـارش     ين رقـم مـ  ي

ا حـداقل  يـ  هم در بر نداشته و     ي نموده و ضمناً رسوب    يريجلوگ

 دسـت   بـه ج  يحال و با توجه به نتـا      نيبا ا . رسوب را داشته باشد   

جاد ياقل رواناب و رسوب را ا    ه حد كزان پوشش مناسبي    يآمده م 

هـر چـه   . باشـد ي درصد پوشش به باال م۵۰د در سطوح  ينما يم

متر باشد بـه همـان      ك درصد پوشش    ۵۰زان  يدرصد پوشش از م   

  .ابدييش ميد شده افزايمقدار رواناب و رسوب تول

زان هـدرفت رسـوب و روانـاب در طـول دوره      يـ ن م يشتريب

وسـت  يوقوع پ  ماه به  يخصوص در د  مطالعه در فصل زمستان به    

 كن فصل و باال بودن خايزان بارش در ايه به علت باال بودن م     ك

اران كـ ن رابطه هوتا و هم    يه در هم  كيطورباشد به ياز رطوبت م  

نيـز رگباهـاي شـديد را منبـع         ) ۱۴(اران  كنزمنا وهم ي، مارت )۱۱(

  . ردندكها گزارش اربريك در همه كاصلي هدررفت خا

 ۱/۲يازان روانـاب در بوتـه     ين م يسبت ب ه ن كج نشان داد    ينتا

 و در در يقـ يشتر از تلفي برابر ب۸/۱شتر از فاقد پوشش و    يبرابر ب 

ـ  برابر ب ۱/۱ يقيتلف زان يـ ه در مكـ ي بـود در حـال  ياشتر از بوتـه ي

  ن يشتريب.  برابر بود۵/۱ و  ۶/۱،  ۴/۲ب  يترتر فوق به  يرسوب مقاد 
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   مربوط به محدوده طرحيباران سنجستگاه ي ماهانه ايرات  بارندگيي تغ.۳شکل 

  

تلفیق

0

20

40

60

80

100

120

87
هر 

م

87
ن 

آبا

87
ذر 

آ

87
ي 

د

87
ن 

هم
ب

87
د 

سفن
ا

88
ن 

ردی
رو

ف

88
ت 

یبهش
ارد

88
اد 

رد
خ

ماه

ب
سو

ور
ب 

انا
رو

ن 
زا

می

رواناب

رسوب

AA
A

B
B B

A
A A

a a a
a a a

a a a

فاقد پوشش 

0

50

100

150

200

87
هر 

م

87
ان 

آب

87
ذر 

آ

87
ي 

د

87
ن 

هم
ب

87
ند 

سف
ا

88
ن 

ردی
رو

ف

88
ت 

یبهش
ارد

88
داد 

خر

ماه

ب  
سو

ور
ب 

انا
رو

ن 
زا

می

رواناب

رسوب

AAA

B
B B

A A A

a a
a

a a a
a a a

بوته اي

0

20

40

60

80

100

87
هر 

م

87
ن 
آبا

87
ذر 

آ

87
ي 

د

87
ن 

هم
ب

87
د 

سفن
ا

88
ن 

ردی
رو

ف

88
ت 

یبهش
ارد

88
اد 

رد
خ

ماه

ب
سو

ور
ب 

انا
رو

ن 
زا

می

رواناب

رسوب

AAA

B B
B

A A A

a a a a
a a

a a a

  
  ر هم نام نشانگريحروف غ( مختلف يهاماريآب و رسوب در تد روانيزان متوسط تولين ميسه بي مقا.۴شکل 

  ) باشدي ميدار ازلحاظ آمارياختالف معن

  

   خالصه نتايج آماري مقادير رواناب بين تيمارهاي مختلف.۴جدول 

 فاقد پوشش  يا بوته  قيتلف 

 ۳پالت  ۲پالت  ۱پالت   ۳پالت  ۲پالت  ۱پالت   ۳پالت  ۲پالت  ۱الت پ 

 ۰/۶۷۴ ۰/۶۳۹ ۰/۷۲۴  ۰/۳۲۴ ۰/۲۹۹ ۰/۱۹  ۰/۳۷۶ ۰/۳۳۹ ۰/۴۱۹ جمع

 ۰/۱۴۸ ۰/۱۴۰ ۰/۱۶۲  ۰/۷۲ ۰/۷۰ ۰/۱۹  ۰/۸۵ ۰/۷۷ ۰/۹۶ حداکثر

 ۰/۴۰ ۰/۳۸ ۰/۴۵  ۰/۱۷ ۰/۱۵ ۰/۱۹  ۰/۱۷ ۰/۱۵ ۰/۱۹ حداقل

 ۸/۷۴ ۰/۷۱ ۴/۸۰  ۰/۳۶ ۲/۳۳ ۴/۳۸  ۷/۴۱ ۶/۳۷ ۵/۴۶ نيانگيم

 ۶/۴۷ ۱/۴۶ ۷/۴۸  ۸/۲۴ ۶/۲۴ ۹/۲۵  ۴/۲۸ ۵/۲۵ ۶/۳۱ اريانحراف مع

 ۵/۴۰ ۹/۴۲ ۳/۴۵  ۰/۵۵ ۴/۵۷ ۸/۵۹  ۲/۷۴ ۶/۷۶ ۱/۷۰ راتييب تغيضر
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   خالصه نتايج آماري مقادير رسوب بين تيمارهاي مختلف.۵جدول 

  

    مختلفيمارهايد رواناب در تيزان توليج طرح بلوک در مي نتا.۶جدول 

  داريسطح معني  Fآماره   ميانگين مربعات  درجه آزادي  منبع تغيير

  ۰۸/۰  ۸۹  ۱۵/۴۱۷  ۲  بلوک

  ۰۰/۰  ۶/۲×۱۰۳  ۱۲۲۴۲  ۲  تيمار

  ۰۰/۰  ۱۶/۲×۱۰۳  ۱۰۱۱۶  ۸  زمان

  ۰۰/۰  ۵/۱۰۵  ۴۹۴  ۱۶  زمان*تيمار

  ۲۱/۰  ۳۳/۲  ۱۱  ۱۶  زمان*بلوک

        ۴  ۱خطاي

        ۳۲  ۲خطاي

        ۸۰  کل

  

    نتايج طرح بلوک در ميزان توليد رسوب در تيمارهاي مختلف. ۷جدول 

  داريسطح معني  Fآماره   ميانگين مربعات  درجه آزادي  منبع تغيير

  ۱۱/۰  ۳۳/۲  ۹۶/۰  ۲  بلوک

  ۰۰/۰  ۴۶۷  ۱۹۳  ۲  تيمار

  ۰۰/۰  ۳۳۶  ۱۴۰  ۸  زمان

  ۰۰/۰  ۴۱  ۱۷  ۱۶  زمان*تيمار
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 فاقد پوشش  يا بوته  قيتلف 

 ۳پالت  ۲پالت  ۱پالت   ۳پالت  ۲پالت  ۱پالت   ۳پالت  ۲ پالت ۱پالت  

 ۴/۷۶ ۰/۸۰ ۵/۸۲  ۹/۳۱ ۷/۳۲ ۳/۳۲  ۹/۴۵ ۴/۵۰ ۲/۴۸ جمع

 ۰/۱۸ ۰/۱۸ ۰/۲۱  ۰/۹ ۰/۸ ۲/۸  ۰/۱۱ ۰/۱۳ ۰/۱۲ حداکثر

 ۸/۳ ۹/۳ ۸/۳  ۹/۱ ۱/۲ ۸/۱  ۰/۲ ۰/۲ ۹/۱ حداقل

 ۴/۸ ۸/۸ ۱/۹  ۵/۳ ۶/۳ ۵/۳  ۱/۵ ۰/۵ ۳/۵ نيانگيم

 ۱/۵ ۷/۵ ۶/۶  ۶/۲ ۶/۲ ۵/۲  ۸/۳ ۶/۴ ۲/۴ اريف معانحرا

 ۸/۴۷ ۲/۵۰ ۶/۵۲  ۸/۵۹ ۲/۶۲ ۶/۶۴  ۸/۷۱ ۲/۷۴ ۷/۶۹ راتييب تغيضر
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۱۹۳  

ـ   ييب تغ يضر  ي مـورد بررسـ    يمارهـا يهـا و ت   ن پـالت  يرات در ب

ه كـ د ي مشاهده گرديقيفمار با پوشش تلي در ت ۲مربوط به پالت    

ـ ترتمقدار آن در مورد رواناب و رسوب بـه    ۷۴ و ۷۶ب معـادل  ي

آب و غلظت دار توليد روانگر تأثير معنينشان ج  ينتا. درصد بود 

. باشد درصد مي۹۹مارها در سطح احتمالي ين تيرسوبات معلق ب

دار بــر تــأثير معنــي)  ۲۰ و ۱۹، ۱۲، ۱۰، ۸، ۶(در ايــن زمينــه  

آب تطابق نظـر    وشش در افزايش توليد رسوب و روان      تخريب پ 

 درصد سطح پالت   ۳۵ تا   ۲۵ثر  ك حد ا  يا بوته يهاپوشش. دارند

ن ي بوده است و همـ ياهيه پالت  فاقد پوشش گ   يده و بق  يرا پوش 

ـ  نيده تا رسوب حاصـل از بارنـدگ     يامر باعث گرد   ز در پـالت  ي

ـ    كـ ج نـشان داد     ين نتا يچنهم. جمع گردد  زان يـ ن م يه اخـتالف ب

رارهـا  كن تي در بـ يدار وليمارها معنين تيرواناب و رسوب در ب    

  . ديده نشددار  ياختالف معن

  

  يريگ جهينت

توان اظهار يق حاضر ميج حاصل از تحق  يل نتا ي تحل يبند با جمع 

 بـدون پوشـش و تـا        يمارهايه چراي بيش از حد در ت      كداشت  

وجب ها باعث تغيير در خصوصيات مرتع شده و م      يا بوته يحد

مارهـا  ير تيافزايش تسريعي توليد رواناب و رسوب نسبت به سا      

اهش پوشش گيـاهي و ضـعيف    كه دليل اين امر     كده است   يگرد

ه در ايـن صـورت سـطح خـاك     كباشد شدن گياهان موجود مي   

لخت شده، قطرات بارن با شدت بيشتري به خاك برخورد كرده       

ه مراتعي كيدر صورت . و پاشمان و انتقال ذرات بيشتر شده است       

هـا داراي پوشـش   نـه ياند از جمله گرامخوبي مديريت شده  كه به 

هـا  گياهي متراكم، الشبرگ ضـخيم و شـبكه متراكمـي از ريـشه     

طـور  بـه . ده اسـت يـ اهش فرسايش خاك گردكه باعث كهستند  

 مرتعي با دو كاركرد حفاظت خاك       يهاياها و بوته  نهيكلي گرام 

باعـث كـاهش فرسـايش    سطحي و پايدار نمودن شرايط خـاك       

ه تاج پوشش گياهي باعث محافظـت       كيطوربه. گردندخاك مي 

خاك از برخورد مستقيم قطرات باران شـده و در عـين حـال از        

كاهند كـه باعـث افـزايش    سرعت برخورد و سرعت رواناب مي    

اهـان  ين گ يهاي زيرين ا  ها و بخش  ن ريشه يچنهم. گرددنفوذ مي 

يداري خاك و افـزايش نفـوذ آب       باعث بهبود فعاليت زيستي، پا    

ه كـ يطـور بـه . كاهـد كه فرسايش پذيري را مي    شود در حالي  مي

ش يتحقيقات نشان داده است كه ميزان فرسايش خـاك بـا افـزا            

  .يابدصورت نمايي كاهش ميها بههاي گراستراكم ريشه
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Abstract 

The present study aimed to compare the effect of land cover on runoff and sediment with different coverage levels in 
Mehrian watershed. The study was carried out in a plot with the dimensions 3 × 2 meters during one year, in three 
different treatments (including without coverage, grass treatment and integrated treatment having brush and grass 
coverage) and in three replications. At the end of each plot, runoff and sediment collection tanks were installed. 
Sampling was performed during a year. The monthly rainfall, and runoff and sediment after harvest were determined. 
Then, runoff and sediment samples were transferred to the laboratory and calculated through decantation method. Also, 
the amount of plant cover with the plots of 60 × 25 was determined. Statistical analysis using SPSS was performed. 
Results indicated that the minimum and maximum runoffs in covers without plots and shrub cover and integrated cover 
were equal to 38 and 162, , 15 and 74, 15 and 96 liters, respectively. The minimum and maximum sediments were equal 
to  8.3 and 21, 8.1 and 11, 9.1 and 13 gr.l. Statistical analysis in the Spilt plot design showed significant differences 
between treatments in runoff and sediment (P <0.01). Also, the results showed that the amount of runoff in a bush cover 
is 2.1 times more than the cover without treatment, 8.1 times more than the integrated treatment, and in the integrated 
treatment 1.1 times more than bush cover. In contrast, the rates of sedimentation in the above treatments were 4.2, 6.1 
and 5.1, respectively. 
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