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بررسی تأثیر ویژگیهای خاک بر میزان فرسایش در سطح زیررده خاک با استفاده از PCA

(مطالعه موردی :دشت اردبیل)
شهال احمدی قلیدرق ،1آیدا عباسیکلو *1و اباذر اسمعلیعوری
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(تاريخ دريافت 1397/3/30 :؛ تاريخ پذيرش)1397/7/1 :

چكیده
خاک ،یكی از مهمترین منابع طبیعی کشورهاست که فرسایش موجب اتالف آن میشود .در این پژوهش تأثیر ویژگیهای خاک برر میرزان
فرسایش در سطح زیررده بررسی میشود .بدینمنظور  77نمونه خاک ( 30-0سانتیمتر) تهیه و پارامترها در آزمایشرااه انردازهگیرری شرد.
نیمتغییرنمای پارامترها با  GS+و نقشه توزیع مكانی آنها یا سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISتهیه شد .منطقه با تلفیق نقشههای تیپ اراضی
و زمینشناسی به اجزای واحد اراضی تفكیک و فرسایش آبی در هر واحد اراضی بهروش  EPMبراورد شد .با حفر پروفیل در نقاط مختلف
منطقه ،زیررده های خاک بهروش جامع آمریكایی تعیین و مقدار متوسط پارامترها در هر زیررده براورد شد .بررای تحلیرل دادههرا از آنرالیز
مؤلفه های اصلی ( )PCAاستفاده شد .نتایج نشان داد از میان پارامترها ،سه ویژگی سیلت ،کربن آلی و هدایت الكتریكری برهعنروان مؤلفره
اصلی اول  30/384درصد؛ رس ،شن و پوشش گیاهی بهعنوان مؤلفه اصلی دوم  18/091درصد و شیب و ارتفاع بهعنوان مؤلفه اصلی سروم
 15/330درصد و در مجموع  63/805درصد از میزان تغییرات فرسایش را توجیه میکند .کمترین و بیشرترین میرزان فرسرایش (برهترتیرب
 69/12و  343/57مترمكعب در کیلومترمربع در سال) در زیررده های  Xeralfsو  Fluventsبراورد شد .کالس شدت فرسایش زیررردههرای
منطقه مطالعاتی ،کم و متوسط تعیین شد.

واژههای کلیدی :آنالیز مؤلفههای اصلی ،روش پتانسیل فرسایش ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،روش جامع آمریكایی

 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل
 .2گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل
* :مسئول مکاتبات :پست الکترونیکیAbbasiayda2014@gmail.com :
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گیاای در رخداد فرسايش خاک مؤثر استند ،اما زمار رخداد و

مقدمه
خاک يکی از اصلیترين منابع طبیعی است که رشدد گیاادار را

مقدار فرسايش خاک و عوامل مؤثر بر آنها ،دارای دامنه وسیعی

تأمین و بیش از  97درصدد نیازادای غدذايی ههدار را بدراورد

بوده و از مکانی به مکار ديگر متفاوت است .با وهود مطالعات

میکند .در چند داه اخیر اين منبع طبیعی با ارزش در اثر عوامل

زيادی که در ارتباط بین ويژگیاای خاک و فرسدايش صدورت

انسانی مانند هنگل زدايی ،چرای بیش از حدد و سدو مدديريت

گرفته ،تاکنور مطالعه مشخصدی مبندی بدر ارتبداط فرسدايش و

اراضی و عوامل طبیعی (فرسايش آبی و بادی) تخريب شدده و

زيرردهاای خاک صورت نگرفته است ،بنابراين ادف اصدلی از

ارزش آر کاسته شدده اسدت بدهطدوری کده فرسدايش خداک و

انجام اين پژواش شناسايی مدؤثرترين ويژگدی ادای خداک در

پیامداای ناشی از آر ،امروزه يکدی از مهد تدرين چدالشادای

فرسايش و براورد مقددار فرسدايش بدا اسدتفاده از مددل EPM

زيستمحیطی بهشمار میرود (.)18

است .در اين پژواش سعی بر اين است که تدأثیر ويژگدیادای

شناخت عوامل مؤثر در افزايش تخريب خاک بهمنظور درک

خاک بر میزار فرسايش در سدطح زيدررده بدراورد شدود تدا در

صحیح تر از فرايند فرسايش خاک و به منظدور هلدوگیری و يدا

مطالعات آتی بتوار از طريق زيرردهاای مختلف خاکاا ،مقدار

کااش روند تخريب امری ضروری است ( )17و ( .)21محققار

کلی فرسايش خاک را پیشبینی کرد.

مختلف تحقیقات متفاوتی در زمینه شناسدايی عوامدل مدؤثر بدر
فرسايش انجام دادند .دفیگويودو و پوسن ( )6درصد سدنگريزه

مواد و روشها

سطحی را عامل تأثیرگذار روی فرسايش میداند بهطوری که بدا

مشخصات منطقه

افزايش آر ،میزار فرسايش کااش میيابد .ويريلینگ و امکارار

منطقه مطالعاتی در محدوده دشت اردبیل در موقعیت هغرافیايی

( )26ويژگی اای خاک ،پوشش گیاای و فعالیدت انسدانی را از

 37درهه و  54/17دقیقه تا  38درهده و  13/86دقیقده عدر

عوامل بسیار مؤثر در میزار فرسايش میدانندد .نتداي مطالعدات

شمالی و  48درهه و  5/94دقیقه تا  48درهده و  32/76دقیقده

باتنی و گريسمر ()3؛ کنگ و امکارار ( )12و ويسر و امکارار

طول شرقی واقع شده است( .شدکل  .)1وسدعت منطقده مدورد

( )25نشددار داد کدده درصددد شددیب زمددین اصددلیتددرين فدداکتور

مطالعه  870کیلومتر مربع و متوسط بارندگی و حدرارت سداالنه

تأثیرگذار روی فرسايش خاک است .اکیو و ااری الل ( )7ندو

بهترتیب  342/41میلیمتر و  9/22درهه سانتیگراد است (.)4

خاک ،مواد آلی ،شیب و ساير پارامتراا را روی میزار فرسدايش
بررسی کردند و نشار دادند افدزايش مدواد آلدی خداک موهدب
افزايش نفوذپذيری خاک شده است و رواندا

و رسدو

را در

نمونهبرداری
نقشهاای توپوگرافی بهعنوار نقشه پايه برای مطالعات انتخا

و

شیباای مختلف کااش میداد .میزار فرسايش در خاک شنی

تفکیدک و مرزبنددی محدددوده مدورد مطالعده روی آر صددورت

لومی نسبت به رسی لومی و رسی بیشتر بوده است.

گرفت ،منطقه نمونه برداری در شیب صدفر تدا  12درصدد قدرار

يثربی و امکارار ( )29طی پژواشی با عنوار بررسی تدأثیر

داشت .نمونه برداری به دو صورت سطحی و پروفیل انجام شد.

ويژگیاای توپوگ رافی و خاک بر گسترش آبکندداای هبهدهای

نمونددهبددرداری سددطحی بددهروش شددبکهبندددی مددنظ بدده ابعدداد

دريافتند که میزار شیب باالدست بهعندوار عامدل توپدوگرافی و

 3500×3500مترمربع و بهتعداد  77نقطه از عمق صدفر تدا 30

مقدار ماده آلی ،بافت سبک و شدوری خداک بدهعندوار عوامدل

سانتیمتری خاک تهیه و برای اندازهگیری ویژگیهای فیزیکی و

خاکی بیشترين تأثیر را بر میزار فرسايش و تولید رسو

دارند.

عوامل فرسايشپذيری خاک ،شیب زمین و وضعیت پوشش
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شیمیایی به آزمایشگاه منتقل شدند .در آزمایشگاه بافت
بهروش هیدرومتری ( ،)9هدای

اتا

الکتریکی در عصاره گل اشباع

بررسی تأثیر ویژگیهای خاک بر میزان فرسایش در سطح زیررده خاک...

شكل  .1موقعیت منطقه مطالعاتی و نقاط نمونهبرداری

بهوسیله ادايت سدن الکتريکدی ( ،)10اسدیديته خداک در گدل

براورد فرسایش

اشبا با استفاده از  pHمتر ( ،)1کربن آلی بهروش والکلیبلدک

میزار فرسايش در اريک از اهزای واحد اراضی بدا اسدتفاده از

خاک با عصارهگیر استات آمونیوم يک

روش ) E.P.M (Erosion Potential Methodبراورد شد .روش

نرمال ( )13و نیتروژر کل خاک بدهروش کجلددال ( )11تعیدین

 E.P.Mيک روش کمّی است که در آر شدت فرسايش توسدط

شدند .به منظدور بررسدی درصدد پوشدش گیداای در صدحرا از

چهار عامل ضريب استفاده از زمین ،ضريب حساسیت سدنگ و

پالتاای  1×1مترمربعی استفاده شد .بدهمنظدور حفدر پروفیدل

خاک به فرسايش ،وضدعیت فعلدی فرسدايش و شدیب عرصده

برای ردهبندی خاک ،نقشهاای زمینشناسی ،کداربری اراضدی و

براورد میشود (.)5

( ،)16پتاسی قابل هذ

شیب در محیط  ArcMapبا ا تلفیق و نقشه واحد کاری تهیده
شد شکل ( .)2سپس در ار کدام از واحداای کاری تعداد پدن

تجزیه آماری و زمینآماری

پروفیل در کل منطقه تشريح شد .ويژگدیادای الزم بدرای ادر

برای بررسدیادای آمداری از ندرمافدزار  SPSSو بدرای ترسدی

پروفیل ثبت و نمونهاای افقاای مشخصه برای انجام آنالیزاای

نی تغییرنما ،برازش مدل مناسب و ترسی نقشه پراکنش ارکدام

الزم به آزمايشگاه منتقل شد .درنهايدت ،ردهبنددی خداکادا تدا

از پارامتراای مورد بررسی از نرم افزار  GS+و  ArcMapاستفاده

سطح زيررده با اسدتفاده از سیسدت ردهبنددی هدامع آمريکدايی

شد .به منظور بررسی رابطه موهود بین میزار فرسايش و عوامل

صورت گرفت.

تعیین شده و نیز تعیدین مهد تدرين عامدل يدا عوامدل مدؤثر در
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الف
ب

ج

د

شكل  .2الف) نقشه کاربری اراضی ،ب) نقشه زمینشناسی ،ج) نقشه واحد کاری و د) نقشه شیب

تغییدرات فرسددايش از روش آنددالیز مؤلفددهاددای اصددلی ()PCA
استفاده شد.

بیشترين مقدار حداکثر مربوط به پارامتر پتاسی است.
برای ردهبندی خاک منطقه ،ابتدا نقشدهادای زمدینشناسدی،
شیب و کاربری اراضی تلفیق شدند و نقشه واحد کاری (شدکل

نتایج و بحث

 )2برای حفر پروفیل تهیه شد .با توهه به شدکل ( )3بیشدترين

هدول ( )1توصیف آماری پارامتراای مدورد بررسدی را نشدار

میزار فرسايش مربوط به واحد اراضی با کد  163اسدت ،کده از

میداد .براساس دادهاای بدا چدولگی بدین  -1تدا  1بدهعندوار

نظر زمینشناسی دارای سازنداای حساس به فرسايش است.

داده اای دارای توزيع نرمال ،پارامتراای نیتروژر کل و اددايت

براساس ردهبندی هامع آمريکايی ،خاکاای مدورد مطالعده

الکتريکی نرمال نبوده و بايستی نرمال مدیگرديدد .درنهايدت از

در دشت اردبیل در چهار رده و پدن زيدر رده شدکل ( )4قدرار

هذر نیتروژر کل و از لگاريت ادايت الکتريکدی بدرای تبدديل

گرفتند.

داده استفاده شد .کمترين مقدار حدداقل مربدوط بده نیتدروژر و
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نتاي اهرای  PCAروی  11فاکتور و در  37واحدد اراضدی

بررسی تأثیر ویژگیهای خاک بر میزان فرسایش در سطح زیررده خاک...

جدول  .1آمار توصیفی ویژگیهای نمونههای سطحی
متغیراای خاک

چولگی

کشیدگی

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

کربن آلی ()%

0/792

1/647

0/097

3/412

1/158

0/599

رس ()%

0/605

-0/481

6/711

45/142

23/868

9/563

شن ()%

0/290

0/127

16/521

73/051

42/141

11/901

سیلت ()%

-0/37

-0/597

17/692

48/663

33/989

6/869

ادايت الکتريکی ()dS/m

3/104

11/928

0/255

5/720

0/952

0/888

نیتروژر کل ()%

1/873

5/403

0/035

0/350

0/118

0/055

پتاسی ()ppm

0/961

0/673

24/067

93/481

4/591

14/995

اسیديته

-0/941

1/463

7/151

7/944

7/624

0/155

رطوبت اشبا وزنی ()%

0/727

0/474

12/521

43/942

23/919

6/634

ب

الف

شكل  .3الف) نقشه اجزای واحد اراضی و ب) نقشه فرسایش ساالنه

نشار داد بهطور کلی  30/384درصد از تغییرات فرسايش توسط

هدول (.)3

مؤلفه اول18/091 ،درصد توسط مؤلفده دوم و  15/330درصدد

نمودار مؤلفهاای اصدلی اول و دوم در شدکل  5نشدار داده

توسددط مؤلفدده سددوم و در مجمددو  63/805درصددد تغییددرات

شده است .ويژگیادای درصدد سدیلت ،کدربن آلدی و اددايت

فرسايش توسط سه مؤلفه اول قابل توهیه اسدتند هددول (.)2

الکتريکی روی محور اول و ويژگدیادای درصدد رس ،شدن و

براساس امبستگی متغیراا بدا مؤلفدهادا ،مؤلفده اصدلی اول بدا

پوشش گیاای روی محور دوم قرار میگیرند.

متغیراای سیلت ،کربن آلی ،ادايت الکتريکی ،مؤلفه اصلی دوم

با توهه به شکل ( ،)5میزار فرسايش در واحداای اراضدی

با متغیراای رس ،شن و پوشش گیاای و امچنین مؤلفه اصدلی

 U32 ،U18 ،U14 ،U12 ،U5 ،U3 ،U2 ،U1و  U36رابطه نسبتاً

سوم با متغیر اای شیب و ارتفا بیشدترين امبسدتگی را دارندد

قوی با ويژگیادای محدور اول (مسدتقی بدا سدیلت و اددايت
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شكل  .4نقشه زیرردههای خاک منطقه مطالعاتی
جدول  .2نتایج آنالیز مؤلفه های اصلی عوامل مؤثر در میزان فرسایش خاک در واحدهای اراضی
مؤلفه

مقادير ويژه

واريانس توهیهشده ()%

واريانس تجمعی توهیهشده ()%

1

3/950

30/384

30/384

2

2/352

18/091

48/476

3

1/993

15/330

63/805

الکتريکددی و معکددوس بددا کددربن آلددی) و رابطدده ضددعیفی بددا

ارتباط ضعیفی با ويژگدیادای محدور دوم (مسدتقی بدا رس و

ويژگی اای محور دوم (معکوس با رس ،شن و پوشش گیاای)

پوشش گیاای و معکوس با شن) دارد.

دارند .در واحد اراضی  U15میزار فرسايش دارای ارتباط تقريباً

نمودار مؤلفه اای اصلی اول و سوم در شکل ( )6نشار داده

برابری از نظر ويژگیاای محدور اول و دوم (مسدتقی بدا شدن،

شده است .ويژگیادای درصدد سدیلت ،کدربن آلدی و اددايت

رس ،کربن آلی و پوشش گیاای و معکوس با سیلت و اددايت

الکتريکی روی محور اول و خصوصیات درصد شیب و ارتفدا

الکتريکی) است .میزار فرسايش در واحداای اراضی ،U7 ،U4

روی محددور دوم قددرار مددیگیرنددد .طبددق شددکل ( )6در بیشددتر

 U33 ،U31 ،U30 ،U29 ،U27 ،U25 ،U21 ،U17 ،U13و

واحداای اراضی میزار فرسدايش بدا ويژگدی ادای محدور اول

 U37رابطه بسیار قوی با ويژگدیادای محدور اول (مسدتقی بدا

ارتباط قوی (مستقی با سیلت و ادايت الکتريکی و معکوس با

سیلت و ادايت الکتريکی و معکوس با کدربن آلدی) و ارتبداط

کربن آلی) و رابطه ضعیفی با ويژگیاای محور دوم (مستقی با

ضعیف با ويژگدیادای محدور دوم (معکدوس بدا رس ،شدن و

ارتفا و شیب) دارد.

پوشش گیاای) دارد .در واحداای اراضی ،U10 ،U9 ،U8 ،U6

نتاي  PCAنشار داد که از  11ويژگی بررسی شده ،اشدت

U34 ،U28 ،U26 ،U24 ،U23 ،U22 ،U20 ،U19 ،U16 ،U11

ويژگی بهعنوار ويژگی ادايی کده میدزار تغییدرات فرسدايش را

و  U35میزار فرسايش با ويژگیاای محدور اول ارتبداط قدوی

به خوبی توهیه مدیکنندد ،انتخدا

شددند .از بدین ويژگدیادا،

(مستقی با سیلت و ادايت الکتريکی و معکوس با کربن آلی) و

خصوصیات مؤلفه اول (سیلت ،کربن آلی و ادايت الکتريکدی)
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جدول  .3عوامل اصلی مؤلفههای مؤثر در میزان فرسایش خاک در واحدهای اراضی
عامل

مؤلفه اول

مؤلفه دوم

مؤلفه سوم

رس

0/288

0/861

-0/052

شن

-0/596

-0/753

0/054

سیلت

0/628

-0/478

0/020

پتاسی

0/806

0/468

0/038

کربن آلی

-0/667

0/268

-0/122

اسیديته

-0/460

0/198

-0/250

شیب

0/337

0/168

0/653

ارتفا

0/307

-0/253

0/743

پوشش گیاای

-0/541

0/547

-0/271

نیتروژر کل

0/896

0/296

-0/139

ادايت الکتريکی

0/572

0/002

0/511

شكل  .5ن مودار پراکنش واحدهای اراضی در ارتباط با عوامل مؤثر در منطقه مورد مطالعه با استفاده از آنالیز مؤلفههای اصلی

ارتباط قدوی بدا میدزار فرسدايش داشدتند .مؤلفده اول 30/384

عقالنی از خاکاا و بده کدارگیری روشادای کارامدد حفا دت

درصد از تغییدرات فرسدايش را توهیده مدی کندد کده بیشدترين

خاک ضروری می داند ،امچندین توپدوگرافی را بدهدلیدل تدأثیر

درصد را در مقايسه با دو مؤلفه ديگدر بدهخدود اختصداد داده

شدیب در مقابدل فرسدايش از عامدل مدؤثر در فرسدايش خداک

اسدت .در مجمدو  63/805درصدد تغییدرات میدزار فرسددايش

به شمار میآورد .در مطالعده حاضدر شدیب از عوامدل مدؤثر بدر

توسط سه مؤلفه اول ،دوم و سوم قابل توهیه اسدتند .سداديکی

فرسددايش شددناخته شددد .وار و امکددارار ( )24و کددردار ()5

( )19بررسی فاکتورادای مدؤثر در فرسدايش را بدرای اسدتفاده

عوامل مختلفدی از هملده ويژگدیادای خداک ،پوشدش سدطح
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شكل  .6نمودار پراکنش واحدهای اراضی در ارتباط با عوامل مؤثر در منطقه مورد مطالعه با استفاده از آنالیز مؤلفههای اصلی

خدداک ،توپددوگرافی و پوشددش گیدداای را از عوامددل مددؤثر در

نیددککددامی ( ،)23سددنتوس ( )20و آزمددوده و امکددارار ()1

فرسايش خاکاا میدانند .يکدی از عوامدل مدؤثر در فرسدايش،

مطابقت دارد.

بافت خاک است .ذرات رس در ايجاد حالت چسبندگی خاک و

با توهه به شدکل ( ،)7میدزار فرسدايش خداک در زيدررده

تشکیل خاکدانه و پايداری آر نقش مهمی دارد ،درنتیجه موهب

 Xereptsبا ويژگیادای محدور اول ارتبداط قدوی (مسدتقی بدا

کااش فرسايش می شوند ( .)27بنابه نتاي اين پدژواش میدزار

سیلت ،و اددايت الکتريکدی و معکدوس بدا کدربن آلدی) و بدا

رس از عوامل مه در فرسايش است که با نتاي مطالعات ژانگ

ويژگی اای محور دوم (معکوس با رس ،شن و پوشش گیاای)

و امکارار ( )30مطابقت دارد .به دلیدل ارتبداط نزديدک مقددار

ارتباط ضعیفی دارد .میدزار فرسدايش در ايدن زيدررده 193/67

سیلت با فرسايش پذيری ،میزار فرسايش خاک افزايش میيابد،

مترمکعب بر کیلومترمربع در سال است .شدت فرسايش در اين

زيرا سیلت ،چسبندگی ندارد .نتاي نشار داد که درصد سیلت از

زيررده متوسط است .خاک اايی ندارس بدا ويژگدیادای قابدل

عوامل تأثیرگذار در میزار فرسايش در منطقه مورد مطالعه است

شناسايی اندک که نسبت به خاک اای تکامل يافته ويژگیادای

که با نتاي يافتدهادای ژاندگ و امکدارار ( )30و کاسدرمیرو و

پروفیلی ضعیفتری را از خود نشار میداند.

امکددارار ( )4ديددده شددده اسددت .بددا افددزايش مقدددار شددن،

در زيررده  Xeralfsمیزار فرسايش با ويژگیاای محور دوم

فرسايش پذيری خاک کااش می يابدد ( .)28زيدرا نفدوذپدذيری

ارتباط قوی (معکوس با پوشش گیاای و رس و شن) و ارتباط

سدطحی

ضعیفی با ويژگیاای محور اول (مستقی بدا سدیلت و اددايت

هلوگیری می کند و باعث کااش فرسايش خاک میشود (.)14

الکتريکی و معکوس با کربن آلی) داراست .با توهه بده هددول

در مطالعه حاضر درصد شن از عوامل مؤثر در میدزار فرسدايش

( )4میددزار فرسددايش در ايددن زيددررده  69/12مترمکعددب بددر

بود ،اين نتیجه با يافتهادای واندگ و امکدارار ( )28وادابی و

کیلومترمربع در سال اسدت .کمتدرين میدزار فرسدايش در بدین

خاک را افزايش میداد و بندابراين از ايجداد رواندا
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شكل  .7نمودار پراکنش زیررده ها در ارتباط با عوامل مؤثر در منطقه مورد مطالعه با استفاده از آنالیز مؤلفههای اصلی (راست) و نمودار
مؤلفههای اول و دوم و پراکنش میزان فرسایش در سطح زیررده (چپ)
جدول  .4نتایج  PCAعوامل مؤثر در میزان فرسایش خاک در سطح زیررده
زيررده

مؤلفه اول

مؤلفه دوم

میزار فرسايش
()m3/km2/ year

شدت فرسايش

Xerepts

1/99

1/60

193/67

متوسط

Xerolls

0/29

-0/53

150/93

متوسط

Xerallfs

-1/79

1/46

69/12

ک

Fluvents

3/08

1/42

343/57

متوسط

Psamments

3/80

1/09

76/97

ک

تمامی زيررده اا به اين زيررده تعلق دارد .ايدن زيدررده از نظدر

خاکدانهسازی ،پايداری خاکدانهاا و افزايش نفوذپدذيری شدده،

شدت فرسايش در کالس ک قرار دارد .در ايدن زيدررده خداک

درنتیجه باعث کااش ادررفت خداک مدیشدوند کده بدا نتداي

دارای پوشش گیاای ( 20/23درصدد) بیشدتر از پوشدش سداير

مطالعات ژانگ و امکارار ( )31مطابقت دارد.

زيررده ااست که اين پوشش گیداای از طريدق حفا دت سدطح

میددزار فرسددايش در زيددررده  Fluventsارتبدداط قددوی بددا

خاک از برخورد مستقی قطرات بدارار بدا ذرات خداک و هددا

ويژگی اای محور اول (مستقی با سیلت ،اددايت الکتريکدی و

شدر آنها ،سبب کااش تخريب فیزيکی ،کااش سرعت هريار

معکوس با کربن آلی) و رابطه ضعیفی با ويژگیاای محور دوم

به خاک میشود

(معکوس با رس ،شن و پوشش گیاای) دارد .میدزار فرسدايش

درنتیجه میزار فرسايش خاک کااش میيابد .امچندین در ايدن

در اين زيررده از خاکاا  343/57مترمکعب بر کیلومتر مربع در

زيررده مقدار رس  35/18درصد و مقدا کربن آلدی  2/7درصدد

سال اسدت .شددت فرسدايش در ايدن زيدررده متوسدط اسدت

است ،اين دو ويژگدی از خداک سداير خصوصدیات فیزيکدی و

بیشترين میزار فرسايش در اين زيررده از خاک روی داده است.

شددیمیايی آر را تحددت شددعا قددرار داده باعددث بهبددود شددرايط

درصد سیلت در اين زيررده نسبت بده سداير زيدرردهادا بیشدتر

سطحی ،کااش تشکیل سله و افزايش نفوذ آ
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است که می تواند دلیل باال بودر فرسايش در اين زيررده نسدبت

ک  ،بهدلیل افزايش نفوذپذيری خاک کااش میيابد.

به ساير زيررده اا باشد که با نتداي کاسدرمیرو و امکدارار ()4
مطابقت دارد Fluvent .زيدررده خداک ادای انتدی سدول اسدت.

نتیجهگیری

انتیسولاا خاک اايی با تکامل ضعیف بدوده و بندابراين میدزار

عوامل مختلفی در پديده فرسايش در طبیعت دخیل اسدتند کده

فرسايش در اين زيررده بهدلیل تکامل ضعیف خاک ،مقاومت آر

شناخت اين عوامل و تعیین مهد تدرين آنهدا مدا را در شدناخت

در برابر فرسايش ک بوده و ادررفت خاک بیشتر است.

مکانیس و کنترل فرسايش کمک می کند و باعدث حفدم مندابع

در زيررده  Xerollsمیزار فرسدايش رابطده بسدیار قدوی بدا

آ

و خاک شد که اين خود باعث حفدم مندابع مدالی و مندابع

ويژگیاای محور اول (مستقی با سیلت و ادايت الکتريکدی و

طبیعی شده و حرکت در ههت توسعه پايدار را میسر مدیکندد.

معکوس با کربن آلی) ارتباط ضعیفی با ويژگیاای محدور دوم

در اين پژواش میزار فرسايش خاک با اسدتفاده از مددل EPM

(معکوس با رس ،شن و پوشش گیاای) دارد Xerolls .زيدررده

ابتدا برای واحداای اراضی و سپس زيرردهادا بدراورد شدد ،بدا

مالیسولاا است .مالیسولاا خاکاايی بدا مداده آلدی زيداد و

استفاده از آنالیز مؤلفهاای اصدلی مدؤثرترين ويژگدیادايی کده

استند .خاک اای اين زيررده دارای کالس بافدت

بیشترين ارتباط را با میدزار فرسدايش در واحدداای اراضدی و

لومی با کربن آلی  3/02درصد باعث بهبدود شدرايط سداختمار

سطح زيررده داشدتند شدامل پارامترادای سدیلت ،کدربنآلدی و

خاک و نفوذپذيری بهتر و باعث مقاومت خاک در برابر فرسايش

ادايت الکتريکی بودند .بیشدترين میدزار فرسدايش مربدوط بده

میشود که با نتاي واعظی و امکارار ( )22مطابقت دارد.

زيررده  Fluventsبود که دلیل آر باال بودر میزار سیلت در ايدن

تکامل خو

در زيررده  Psammentsمیزار فرسايش رابطه بسیار قوی بدا

زيررده اسدت و کمتدرين میدزار فرسدايش مربدوط بده زيدررده

ويژگیاای محور اول (مستقی با سیلت و ادايت الکتريکدی و

 Xeralfsاست که به دلیل رس باال و کربن آلی باال در اين گدروه

معکوس با کربن آلی) رابطه ضعیفی با ويژگیادای محدور دوم

از خاکاا است .زيررده اای منطقه از نظر شددت فرسدايش در

(مستقی با شن ،رس و پوشش گیاای) .اين زيررده از خاک در

کالس متوسط و ک قرار دارند.

رده آنتیسولاا قرار دارد .میزار فرسايش در اين زيررده نسدبت
به  Fluventsبهدلیل بافت درشت ،شدن  45درصددی و سدیلت

منابع مورد استفاده
1. Azmoodeh, A., A. Kavian, K. Soleimani, G. H. Vahabzadeh. 2010. Comparing runoff and soil erosion in forest, dry
farming and garden land uses soils using rainfall simulator. Journal of Water and Soil 24(3): 490-500. (In Farsi).
2. Banaei, H. M. 1998. Soil Moisture and Temperature Regimes Map of Iran (1:2500000). Soil and Water Research
Institute, Iran. (In Farsi).
3. Battany M. C. and M. E. Grismer, 2000. Rainfall Runoff and Erosion in Napa Velley vineyards: effects of slope,
cover and surface roughness. Hydrological Processes 14: 1289-1304.
4. Casermeiro, M. A., J. A. Molina, M. T. Dela Cruz Caravaca, J. Hernando Costa, M. I. Hernando Massanet and P. S.
Moreno. 2004. Influence of scrubs on runoff and sediment loss in soils of Mediterranean climate. Catena 59: 91107.
5. Cerdan, O. 2003. Long-term Soil Erosion Plot Data to evaluate the PESERA (Pan-European Soil Erosion Risk
Assessment) Approach. European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts 1: 439.
6. De Figueiredo, T. and J. Poesen. 1998. Effects of surface rock fragment characteristics on interrill runoff and
erosion of a silty loam soil. Soil & Tillage Research 46: 81-95.
7. Ekwue, E. I. and A. Harrilal. 2010. Effect of soil type, peat and farmyard manure addition, slope and their
interactions on wash erosion by overland flow of some Trinidadian soils. Biosystems Engineering 102: 236-243.
8. Ekwue, E. I. and A. Harrilal. 2010. Effect of soil type, peat, slope, compaction effort and their interactions on

208

...بررسی تأثیر ویژگیهای خاک بر میزان فرسایش در سطح زیررده خاک
infiltration, runoff and raindrop erosion of some Trinidadian soils. Biosystems Engineering 105: 112-118.
9. Gee, G. W. and J. W Bauder. 1980. Particle-size analysis. In: Klutem, A. (Ed.), Methods of Soil Analysis, Part 1,
Physical and Mineralogical Methods, Second edition, Agronomy, Soil Scienety of America, Madison, Wisconisin,
USA.
10. Gupta, P. L. 2004. Soil, Plant, Water and Fertilizer Analysis. Agrobios Publications, India.
11. Jones, J. B. 2001. Laboratory Guide for Conducting Soil Tests and Plant Analysis. CRC Press LLC, USA.
12. Kang, S., L. Zhang, X. Song, S. Zhang, X. Liu, Y. Liang and S. Zheng. 2001. Runoff and Sediment Loss responses
to rainfall and land use in two agricultural catchments on the Loss Plateau of China. Hydrological Processes 15:
977-988.
13. Knudsen, D., G. A. Peterson and P. F. Pratt. 1982. Lithium, sodium, potassium. Methods of Soil Analysis, Part 2,
Madison, Wisc: ASA-SSSA.
14. Li, X. Y. 2003. Gravel-sand mulchfor soil and water conservationin the semiarid loess region of northwest China.
Catena 52: 105-127.
15. Maquaire, O., J. P. Malet, A. Remaitre, J. Locat, S. Klotz and J. Guillon. 2003. Instability condition of Marly
hillslopes: towards landsliding or gullying? The case of the Barcelonnette Basin, South East France. Engineering
Geology 70: 109-130.
16. Nelson, D. G. and L. E. Sommers. 1996. Total carbon, organic carbon and organic matter. Pp: 961-1010. In: D. L.
Sparks (Ed.). In Methods of soil analysis; Part 3, Chemical Methods.
17. Okin, G. S., A. J. Parsons, J. Wainwright, J. E. Herrick, B. T. Bestelmeyer, D. C. Peters and E. L. Fredrickson.
2009. Do changes in connectivity explain desertification? Bioscience 59: 237-244.
18. Qiang Deng, Z., L. M. P. De Lima Joao and H. Shin Jung. 2008. Sediment transport rate-based model for rainfallinduced soil erosion. Catena 76: 54-62.
19. Sadiki, A. H. and A. Faleh. 2007. Assessing soil erosion and control factors by the radiometric technique in the
Boussouad catchment, Eastern Rif, Morocco. Catena 71: 13-20.
20. Santos, F. L., J. L. Reis, O. C. Martins, N. L. Castanheria and R. P. Serralherio. 2003. Comparative assessment of
infiltration, runoff and erosion of sprinkler irrigation soils. Biosystems Engineering 86: 355-364.
21. Turnbull, L., J. Wainwright and R. E. Brazier. 2008. A conceptual framework for understanding semi-arid land
degradation : ecohydrological interactions across multiple-space and time scales. Ecohydrology 1: 23-34.
22. Vaezi, A. R., H. Bahrami, S. H. Sadeghi and M. H. Mahdian. 2008. The effect of physical and chemical properties
on erodibility in calcareous soils. Journal of Soil and Water Sciences 22(1): 59-68. (In Farsi).
23. Vahabi J. and D. Nikkami 2008. Assessing dominant factors affecting soil erosion using a portable rainfall
simulator. International Journal of Sediment Research 23: 375-385.
24. Van Rompaey, A. J. J., V. Vieillefont, R. J. A. Jones, L. Montanarella, G. Verstraeten and P. Bazzoffi. 2003.
Validation of soil erosion estimates at European scale. EUR 20827 EN, 26pp. Office for Official Publications of the
European Communities, Luxembourg.
25. Visser, S. M., G. Sterk and O, Ribolzi. 2004. Techniques for simultaneous quantification of wind and water erosion
in semi-arid regions. Journal of Arid Environments 59: 699-717.
26. Vrieling, A., M. Steven de Jong, G. Sterk and S. C. Rodrigues. 2008. Timing of erosion and satellite data: A multiresolution approach to soil erosion risk mapping. International Journal of Applied Earth Observation and
Geoinformation 10: 267-281.
27. Wakindiki, I. I. C. and M. Ben-hur. 2002. Soil Mineralogy and texture effects on crust micromorphology, infiltration
and erosion. Soil Science Society of America 66: 597-605.
28. Wang, Y. Q., X. C. Zhang, J. L. Zhang and J. Shun. 2012. Spatialvariability of soil organic carbon in watershed on
the loess plateau. Pedosphere 19: 486-495.
29. Yasrebi, B., M. Soufi, S. Mirnia and J. Mohamadi. 2013. Assessment the impact of topographic and soil
characteristics on bank gullies dvancement in croplands, case study: Ilam province. Journal of Watershed
Engineering and Management 5(1): 31-40. (In Farsi).
30. Zhang, K., S. Li, W. Peng and B. Yu. 2004. Erodibility of agricultural soils and loess plateau of China. Soil and
Tillage Research 76: 157-165.

209

Journal of Water and Soil Science (Science and Technology of Agriculture and Natural Resources)
Vol. 23, Special Issue of Flood and Soil Erosion, Winter 2020, Isfahan University of
Technology, Isfahan, Iran.

Investigating the Effect of Soil Properties on Soil Erosion at Suborder
Level Using PCA (A Case Study: Ardabil Plain)
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Abstract
Soil is one of the most important natural resources of countries in which erosion occurs. In this research, the effect of
soil characteristics on the amount of erosion at the suborder level was studied. For this purpose, 77 soil samples (0-30
cm) were prepared and the parameters were determined in the laboratory. The semi-variograms of soil parameters and
their spatial distribution maps were prepared with GS + and GIS, respectively. The study area was divided into work
units by combining land use and geology maps and water erosion was estimated at each unit by the EPM method. By
drilling profiles in different parts of study area, soil suborders were determined by Soil Taxonomy and the average
values of parameters in each suborder was estimated. The principle components analysis (PCA) was then used for data
analysis. The results showed that three parameters of silt, organic carbon and electrical conductivity could account for
30.384% as the first main component; clay, sand and vegetation could explain 11.189% as the second main component;
and slope and height covered 15.330% as the third main component; in total, 63.805% percent of erosion variation
could be justified by three main components. The lowest and highest amounts of erosion (69.12 and 343.57 m 3/km2,
respectively) were estimated in Xeralfs and Fluvents suborders. The erosion class of suborders at the study area was
determined to be “few” and “medium”.

Keywords: Principal Components Analysis, Erosion Potential Method, Geographic Information system, Soil
Taxonomy
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