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   پذیري خاك، معادله جهانی   لس، فرسایش، فرسایش:هاي کلیدي واژه
 

 90- 298- 13   شناسهطرح تحقیقاتی شماره :منبع یافته

 ابوطالب قزلسفلو ،فرشاد کیانی ):گان(نویسنده

  گیري هاي اندازه  گلستان با استفاده از کرتارزیابی فرسایش و رسوب اراضی لسی شرق استان :عنوان
  

  90-298-13 :شماره

 25/12/1393 :تاریخ

  ها ترین یافته مهم
 از محاسـبه شـده    میـزان فرسـایش      91 و   90 ،82- 83هـاي    نی سـال  در سـه دوره زمـا     ،  در منطقه مورد مطالعه    ◄

  . تن در هکتار در سال متفاوت بود12 تا 014/0ها از  رسوبات کرت

 مگـاگرم سـاعت بـر    092/0تـا   05/0 از )1978(اسـمیت   نموگراف ویـشمایر و   بدست آمده از   پذیري شاخص فرسایش  ◄
هـاي صـحرایی در شـرایط     وب کرترواناب و رسهاي آن با استفاده از دادهکه مقدار   در حالی.متغیر بود متر مگاژول در میلی 

  .محاسبه گردید متر  مگاگرم ساعت بر مگاژول در میلی0022/0 تا 0004/0 طبیعی این سه دوره زمانی از هاي باراش

 و بنـدي  ع دانـه نـو . کنـد  هاي لسی آشکار می پذیري در خاك عدم توانایی نموگراف را در تعیین شاخص فرسایش    ، نتایج ◄
   .  استپذیري  در برآورد فرسایشو آهک عامل اصلی در بروز عدم قطعیتخصوص مقدار سیلت باال، پایداري خاکدانه  هب

 

   علمیهاي کوتاه یافته

computer
persian
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  )شرح مساله(مقدمه 
 پدیـده  هـاي غیرقابـل کـشت    هاي حاصلخیز کشاورزي و تبدیل آن بـه مکـان   عوامل اصلی نابودي بسیاري از زمین      زیکی ا  -

  .تفرسایش خاك اس

 میلیون هکتار از اراضی ایران در معرض خـسارات ناشـی از فرسـایش آبـی بـوده و      56، بیش از   )1980(طبق گزارش فائو     -
  . میلیارد دالر برآورد شده است2/7میزان خسارت ناشی از آن در کشور در سال حدود 

   .ها براي حفاظت خاك باید در تحقیقات لحاظ گردد پذیري در اراضی کشاورزي و تعیین اولویت بنابراین تعیین میزان فرسایش - 
 

  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(ت تکمیلی اطالعا
 از رسوبات محاسبه شده میزان فرسایش  91 و   90 ،82- 83هاي   نتایج این تحقیق نشان داد در سه دوره زمانی، سال         

هاي مختلف عامـل ایـن تفـاوت     خشکسالی و ترسالی در سال . تن در هکتار در سال متفاوت بود  12تا   014/0ها از    کرت
  دهنده که نشاناست ها  پذیري خاك  در جلوگیري از پدیده مخرب فرسایش، تعیین میزان فرسایش   ها  تیاولویکی از   . بود

نمـوگرافی  ) 1971( ویشمایر و همکـاران . باشد انتقال میو مقاومت ذرات خاك به جدا شدن در اثر برخورد قطرات باران       
بدست دلیل مقادیر سیلت باال، اعداد     در اراضی لسی به    صوصخ بههاي کشور ما      در خاك . جهت این شاخص ارائه نمودند    

بنـابراین در جهـت بررسـی ایـن      . را بیشتر از مقدار حقیقی آن نشان خواهند داد         K ، ضریب وسیله این نموگراف     به آمده
 هـاي صـحرایی   گیـري رسـوبات در کـرت       اندازهپذیري خاك به دو روش نموگراف و         فرضیه، در پژوهش حاضر، فرسایش    

 بدسـت آمـد در   متـر   مگاگرم ساعت بر مگـاژول در میلـی  092/0 تا 05/0از  K ، مقدارنموگرافاساس بر. اسبه گردید مح
 طبیعی ایـن سـه دوره   هاي شهاي صحرایی در شرایط بارا رواناب و رسوب کرتهاي   با استفاده از داده  آنمقدار  که   حالی

براساس نتایج بدست آمده از این تحقیق   . متغیر بود  متر میلی مگاگرم ساعت بر مگاژول در       0022/0 تا   0004/0از  زمانی  
هـاي رسـوب    محاسـبه شـده از روي داده    پـذیري     از فرسـایش   تـر   بـزرگ بـسیار   پذیري حاصل از نموگراف      فرسایشعدد  
هاي لسی را آشکار   پذیري برآورد شده با نموگراف در خاك        این نتایج، عدم قطعیت فرسایش     .باشد  می هاي صحرایی  کرت

گـردد   لذا پیـشنهاد مـی  . پذیري برآوردي است بندي و آهک عامل اصلی در بروز عدم قطعیت فرسایش     و نوع دانه   کند  یم
   . اراضی لسی استان انجام پذیردبرايپذیري مناسب  مطالعات در راستاي تعیین یک شاخص فرسایش

  اهمیت موضوع
هـاي   مرطوب آمریکا ایجاد شده که مناسب بـراي خـاك   نموگراف ارائه شده توسط ویشمایر و اسمیت در شرایط نیمه 

  .پذیري مناسب داراي اهمیت است کشور و استان نیست، لذا مطالعات در زمینه ایجاد یک شاخص فرسایش


