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 رق گلستان )مطالعه موردي: حوضه آبخيز کچيک(بندي خطر فرسايش خاک در اراضي لسي شپهنه عنوان:

 شلمزاريالهي، مسعود جعفري، اصغر فرجفردپوريا فضلي، واحدبردي شيخ نویسنده)گان(:

 

 59-603-95  طرح تحقيقاتي شماره شناسه منبع یافته:

 ساز باران   کاربري اراضي، فرسايش، رواناب، شبيه های کلیدی:واژه

 هاترین یافتهمهم

هاي نبوده و بين کاربري مورد مطالعه مشابه هايهاي مربوط به کاربريميزان رواناب و فرسايش در خاک

 داري در سطح ( رابطه معنيهکتاربر  تنمختلف کشاورزي، مرتع و جنگل با حجم رواناب )ليتر( و غلظت رسوب )

و کشاورزي  ليتر( 9/4) ب در کاربري جنگلترتيکه حداکثر و حداقل مقدار رواناب بهطوريدرصد وجود داشت. به 9

در کاربري کشاورزي تن بر هکتار  2/9و  3/5با مقدار ترتيب و حداکثر و حداقل مقدار غلظت رسوب بهليتر(  6/96)

  باشد.ميجنگل و کاربري 

 های کوتاهفتهیا

 علمی
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 مقدمه )شرح مساله(

 فيزيکي، هايويژگي بر را توجهيتأثير قابل طبيعي، هاياکوسيستم ويژهبه اراضي کاربري غيراصولي تغيير

 و تغييرات رواناب بررسي گذارد،مي خاک فرسايش و رواناب ميزان آن پي و در هاخاک بيولوژيکي و شيميايي

 امري هم، مجاور و مختلف هايکاربري پوشش هاي تحتخاک در خاک خصوصيات تغيير پي در خاک فرسايش

باشد. بدون د عوامل مختلف در شرايط طبيعي بسيار دشوار ميدليل وجوباشد. بررسي عوامل فرسايش بهضروري مي

باشد که در اين تحقيق از ممکني ميهاي آزمايشگاهي، مطالعه رفتار خاک با تعداد زيادي پارامتر کار غيرسازيساده

پذيري ببندي فرسايش از نظر آسيبندي خطر فرسايش مستلزم گروهپهنه ساز باران استفاده شده است.شبيهدستگاه 

و نوع کاربري اراضي است که دستيابي به توسعه پايدار همراه با کاهش خطرات فرسايش از اهداف بسيار مهم در 

بندي خطر فرسايش است. در مطالعه حاضر حوزه آبخيز از نظر فرسايشي با تلفيق فاکتورهاي شيب، نوع کاربري، پهنه

  بندي استعداد فرسايش تهيه گرديد.قشه اولويتبافت خاک و جهت شيب به پنج کالس تقسيم گرديد و ن

 اهمیت موضوع

 ويژهبه زمين طبيعي هايپوشش تا شده موجب محصوالت کشاورزي براي تقاضا افزايش و جمعيت افزايش امروزه

شود )ايزکويردو و  کشاورزي به اراضي تبديل و تخريب انسان توسط ايدهندههشدار سرعت با و مراتع هاجنگل

 ديدگاه از گسترده هايفعاليت انجام ايران، در خاک فرسايش بحراني و حاد وضعيت به توجه (. با2005، گراوريکاردو

 شرايط در و مختلف مناطق در خاک پذيريفرسايش شاخص گيرياندازه که آنجا ضروري است. از اجرا و تحقيقات

 براي ايوسيله عنوانبه آزمايشگاهي شرايط در باران سازشبيه از استفاده لذا است، مشکالتي مواجه با هميشه طبيعي

است. مهار فرسايش خاک از اهميت بسيار زيادي در حفاظت و مديريت  مطرح شده شاخص اين گيرياندازه

حال، در شوند و در عينهاي حاصلخيزي محسوب ميهاي لسي خاکهاي منابع طبيعي برخوردار است. خاکعرصه

پذيري زياد هستند بنابراين آگاهي و شناخت وضعيت فرسايش مديريت در معرض فرسايشورت عدم حفاظت و سوءص

از  استفاده مزاياي کاربري هاي مختلف اراضي جهت تحقق اهداف مديريتي امري الزم و ضروري است. مهمترين

است  طبيعي هايباران به نسبت آن شتربي پذيريانعطاف و کنترل قابليت کارآيي، عمل، سرعت باران سازهايشبيه

   (. 2096)محمودآبادي و همکاران، 
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 ها، جداول و سایر مستندات(اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

 
 . )حوزه معرف کچیک( مطالعه در منطقه مورد محل و نحوه استقرار بارانساز -9 شکل

 

 .  نتايج همبستگي بین متغیرهاي مورد بررسي -9 جدول

 
 جهت شيب ي اراضيکاربر

 داريمعني مقدار داريمعني مقدار داريمعني مقدار

 02/0 59/8 06/0 83/3 09/0 8/29 رسوب

 42/0 524/0 95/0 694/0 009/0 93/99 رواناب

 
 . مساحت طبقات فرسايشي -6جدول 

 درصد مساحت هر واحد مساحت هر واحد )هکتار( )تن در هکتار( رفت خاکميزان هدر کالس

 5/22 48/898 فاقد داده 9

2 9-6 8/690 35/8 

6 6-9 98/442 65/92 

4 9-90 23/9404 25/65 

9 < 90 98/958 56/93 
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