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 سایش خاک منطقه توشن، استان گلستانارزیابی تغییر کاربری اراضی بر میزان فر عنوان:

 علیپورمحترم جنتفرشاد کیانی،  نویسنده)گان(:

 19-413-111  شناسه طرح تحقیقاتی شماره منبع یافته:

 

 فرسایش، پوشش گیاهی، کاربری اراضی، توشن، لس  هاي کلیدي:واژه

 های کوتاهیافته

 علمی
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 هاترین یافتهمهم

میزان رواناا  مترمربع،  091در کرت متر بر ساعت و لیمی 101نتایج این تحقیق نشان داد در بارش مصنوعی  -

کااهش یافتاه  09/0لیتار و میلای 817تن در هکتار در سال به  18/0لیتر و میلی 837و رسو  با تغییر پوشش از 

 است. 
 

تان  01/0لیتار و میلای 408تن در هکتار در سال به 91/0لیتر و میلی 377متر بر ساعت از میلی 49در بارش  -

   هکتار در سال کاهش یافت. در 

 

 مقدمه )شرح مساله(

 اراضای نامناسا  کااربری دلیا باه های اخیردهه در ولی داشته، وجود تاریخ طول در خاک چند فرسایش هر -

  (.1479آبادی و همکاران، است )شک  یافته شدت
 

 اساتااده ناامققول و نامناس  صورتبه بیشتر اراضی زمین، کاربری تناس  و قابلیت مسأله به توجه اثر عدم در -

دهاد )پیشاداد مای افزایش را های آبخیزحوضه رسو  تولید و فرسایش شدتبه نادرست، این استااده که شوندمی

   (.1478آباد و همکاران، سلیمان

 اهمیت موضوع

تمااعی در ای مهمی قرار گرفته است که تغییرات کاربری اراضی و باه تعاع آن تغییارات اججهان امروز در لحظه

دهد. تحقیقات بسیاری نشان داده است که این تغییر کااربری اراضای موجا  تغییار در اکوسیستم آبخیزها روی می

ها و توساقه پایادار گردد لذا مطالقه ایان تغییارات در راساتای حاااات از حوضاههای آبخیز میهیدرولوژی حوضه

ن تغییر کاربری و اثارات آن بار هیادرولوژی اراضای مشاهود در کشور ما و استان گلستان نیز ای ناپذیر است.اجتنا 

   است.
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 مستندات( ها، جداول و سایر)مشتمل بر شکل اطالعات تکمیلی

رساو  تااثیر مهمای براذارد. در  تواند در کاهش میازان رواناا  ونتایج نشان داد تغییر کاربری از آیش به زراعی می

   بیشتر از روانا  بوده است. حال تاثیر افزایش پوشش بر میزان رسو عین

 

 

 میزان هدررفت خاک )تن در هکتار(

 کاربری آیش کاربری زراعی

متر در ساعت میلی 101

 دقیقه 90مدت به

متر در ساعت میلی 49

 دقیقه 90مدت به

متر در ساعت میلی 101

 دقیقه 90مدت به

متر در ساعت میلی 49

 دقیقه 90مدت به

01/0 دی  01/0  13/0  49/0  

08/0 بهمن  09/0  18/0  94/0  

01/0 اساند  04/0  13/0  94/0  

03/0 فروردین  04/0  11/0  91/0  

03/0 اردیعهشت  09/0  13/0  94/0  

09/0 خرداد  01/0  18/0  93/0  

 


