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 کشت و چراي شدید ات خاك تحت مدیریتزان تلفیسه میمقا
  ، کارون شمالی آبخیز گرگکزهحودیم در 

  
   کشاورزي و منابع طبیعی استان چهار محال و بختیاري تحقیقاتمرکز مربی ،1روانبخش رئیسیان

   حفاظت خاك و آبخیزداريپژوهشکده دانشیار ،امیرحسین چرخابی
   و منابع طبیعی استان چهار محال و بختیاري تحقیقات کشاورزيمرکزکارشناس  مهر، محمد نکویی 

  
  28/11/1389 :                             پذیرش مقاله02/06/1389: دریافت مقاله

  
  چکیده 

مدیریت اراضی از جمله چراي شدید و عدم هاي آبخیز،  فرسایش خاك در حوزههکنند یکی از عوامل اصلی تشدید
منظور  هلذا ب. کندست که متأسفانه این موضوع در مورد حوزه کارون نیز صدق می دیم ایتبدیل اراضی مرتعی به زراع

بررسی تأثیر نوع کاربري اراضی بر هدررفت خاك، اقدام به بررسی و تعیین میزان تلفات خاك تحت دو نوع مدیریت 
در محدوده ( کارون  رودخانهچراي شدید و زراعت دیم، در حوزه آبخیز رودخانۀ گرگک واقع در حوزه آبخیز شمالی

حوزة آبخیز ، در پنج نقطه از ساز بارانگیري از یک دستگاه در این تحقیق با بهره. گردید) بختیاري استان چهارمحال و
 دقیقه ایجاد و میزان تلفات خاك 30 در ساعت و تداوم متر میلی 40 واقعه باران مصنوعی با شدت 180 ، تعدادمزبور

ظرفیت ( خشک و مرطوب يطوبتی هوا ریطرا مدیریت کشت دیم و چراي شدید در شناشی از هر بارش در دو نوع
 نسبت  که است   حاکی از آنجتاین. دشگیري اندازه)  درصد40 تا30 و 30تا 20، 20 تا10( شیب طبقهو در سه ) زراعی

 و در 6/45 ،ک خشيمیزان تلفات خاك در اراضی تحت چراي شدید به اراضی تحت کشت دیم در شرایط رطوبتی هوا
هاي مختلف نیز مقدار تلفات خاك در مدیریت چراي شدید بیش از در شیب. ده استبو 33/2  باحالت مرطوب برابر

 40 تا 30 و 30 تا 20، 20 تا10هاي شیب طبقهنحوي که این نسبت در  ی تحت زراعت دیم مشاهده گردید بهاراض
مجموع مقدار  تلفات خاك در اراضی تحت مدیریت چراي شدید در . است  بوده 34/2 و 19/5، 77/4ترتیب   بهدرصد

  . برابر تلفات خاك در مدیریت کشت دیم بوده است38/3
  

  مدیریت اراضی ،فرسایش خاك، کاربري اراضی، تبدیل اراضی ،ساز باران: ي کلیديها واژه
  

  مقدمه
 داراي ايو منطقهی  در سطح ملیطهاي اقتصادي و زیست محینبهجآبخیز آن از هاي حوزه رودخانه کارون و 

 3 ، کارون1 سد بزرگ نظیر سدهاي شهید عباسپور، گدار لندر، کارون چندیناحداث  .اي هستندژهیگاه ویاهمیت و جا
هاي ریزيو برنامهرونی ها   هرچگان، تومانک، وانان، خلک،  و کوچک، نظیر سدهاي چقاخور، سولگان،متوسطها سد  و ده

این رودخانه، توجه به مسئله هاي مختلف شاخه در سرهاسداز این گونه ي زیادترر احداث تعداد منظو بهانجام شده 
 را بیش از ي مزبور در مخازن سدهاگذاري رسوب هاي آبخیز و جلوگیري از فرسایش خاك، تولید رسوب و  مدیریت حوزه

سعه دامداري و زراعت در آن، فشار وارد بر  تو ز وین آبخیت ساکن در ایش جمعیافزا از طرفی با .سازد میضروريپیش 
روز به روز ز یم نیل اراضی مرتعی به اراضی دیر کاربري و تبدیی تغآنه رو به فزونی نهاده و عالوه بر ین ناحیمراتع در ا
 چراي بیش از حدِ مجاز وت مراتع نبوده و یاساس ظرفبرداري رایج بر شیوه بهرهمتأسفانه. یابد میي تر بیشگسترش 

 درصد از مراتع حوزه شمالی 60ط کنونی در حدود یاي که در شرا گونه  به.گیرد میصورت ها صورت افراطی در آن به
ش خاك و یدگاه فرسای از د.)1366سازمان برنامه و بودجه، ( اند ر و یا از دست رفته قرار گرفتهیکارون در زمره مراتع فق

                                         
1 raesiyan@yahoo.com 
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امی نامطلوب  اقد،ه بر اثر چراي شدید و چه بر اثر تغییر کاربرياهی، چین رفتن پوشش گیاز ب زها،یت آبخیریمد
مطرح زیر   سواالتدر این رابطه. عمل آید ي مناسب از آن جلوگیري بهها  الزم است با اعمال شیوه ورود میشمار  به

  .شود می
   است؟ تر بیش برداري بهرهه  از این دو شیویک اثر تخریبی کدام .1
گیري از فرسایش و تولید رسوب منظور حفاظت خاك و جلو هاي آبخیزداري که به و فعالیتریزي برنامهدر  .2

کاربري این دو نوع یک از   کدامبااولویت اقدامات حفاظتی  گیرد،ة آبخیز سدها صورت میویژه در حوز به
  ؟ است

کشور صورت گرفته  تحقیقات زیادي در داخل و خارج از ،در ارتباط با تأثیر تغییر کاربري مراتع به اراضی زراعی
 بوده و توصیه به جلوگیري از تبدیل زار دیم حاکی از افزایش تولید رسوب بر اثر تبدیل مراتع به ها  آناست و غالباً نتایج

و اراضی  شده  چراشدت  مراتع بهدرندرت میزان تولید رسوب  اما در تحقیقات انجام شده به. ست شده ازار دیممراتع به 
حوزه در   به سواالت فوقگویی پاسخمنظور  ین تحقیق به ارو از این. د مقایسه قرار گرفته است، مورزار دیمتبدیل یافته به 

  . درآمداجرا  است، بههاي کارون شمالی  یکی از زیرحوزهگرگک، که 
 30 میزان تولید رسوب در حوزه آبخیز طالقان را در طول یک دوره آماري ،)1384(  و همکارانحیدرآبادي شعبانی

 با کاهش سطح اراضی ،دست آمده نشان داده است که در نیمه اول دوره هاند که نتایج بساله مورد بررسی قرار داده
 ولی در نیمه دوم دوره با تداوم کاهش .زراعی و افزایش سطح اراضی مرتعی میزان تولید رسوب افزایش یافته است

بررسی انجام شده .  استداشتهمیزان تولید رسوب کاهش  افزایش سطح مرتع همراه بوده، که باسطح اراضی زراعی، 
دهد که  نشان می، پیرامون تأثیر قرق مراتع بر نفوذپذیري و کاهش فرسایش خاك،)1384( توسط قدوسی و همکاران

 ،هاي قرق میزان فرسایش خاك در پهنهوبوده هاي شاهد  بیش از دو برابر پهنه،هاي قرقپذیري در پهنهشدت نفوذ
پذیري خاك ي مختلف چراي دام بر نفوذها نتایج حاصل از بررسی اثر مدیریت. هاي شاهد بوده استدهم پهنه  یکحدود

شخم خورده،  که نفوذپذیري خاك در تیمار چراي مفرط در اراضی نمود مشخص ،)1384( توسط اسکندري و همکاران
ین مقدار مربوط به تر بیشدر ساعت بوده است که  متر سانتی 1/7 و 8/4، 8/12ترتیب برابر  چراي کنترلی و قرق به

نتایج تحقیق . ترلی می باشدترین مقدار مربوط به تیمار چراي کن تیمار چراي مفرط در اراضی شخم خورده و کم
Yousefi Fard )2005(،  محال علی چهار  خاك در منطقه چشمههدررفتپیرامون اثر تغییر کاربري اراضی مرتعی بر
 زار دیم، زار دیم به اراضی با کاربري ، مرتعی با پوشش گیاهی خوب داده که با تغییر کاربري اراضیِو بختیاري نشان

.  برابر شده است57/3 و 08/7، 05/18ترتیب   خاك بههدررفتشده و مرتع با پوشش گیاهی ضعیف، مقدار  رها
 در فرسایش و تولید زار، دیمرتعی به ثیر تبدیل اراضی م پیرامون تأ،)1384(  و همکاراناسکویی ي سکوتیها بررسی

 ،ي مشابه از نظر شیب در اراضی مرتعی و تبدیل یافتهها رسوب نشان داده است که مقدار رسوب ایجاد شده در موقعیت
صادقی . ی فرسایش در اراضی دیم بیش از اراضی مرتعی بوده استصورت جزئ ي نداشته است و تنها بهدار معنیاختالف 

 در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که نسبت تولید رسوب در مراتع فقیر به اراضی تحت کشت ،)1384( و همکاران
ي وجود نداشته دار معنی اختالف ، بوده است که از نظر آماري بین تولید رسوب در تیمارهاي مورد بررسی07/1دیم، 
غییر کاربري اراضی  تثر ای پیرامون در تحقیق،)1380( ایلخچی و همکاران احمديو ) 1379 (ایلخچی احمدي. است

 مرتعی بر تولید رواناب و کیفیت خاك منطقۀ دوراهان در استان چهار محال و بختیاري به این نتیجه دست یافتند که
تمان خاك و مواد آلی آن و در خاس به اراضی زراعی، باعث کاهش کیفیت خاك از طریق کاهش پایداري عتبدیل مرت

ربري اراضی و اه کطابر در خصوص ،)1380(قدوسی  نتایج تحقیقات آقارضی و .واناب شده استنتیجه افزایش تولید ر
 شده،  رهاشخمبري در کار ،ترین میزان شیب با فرسایش خاك و تولید رسوب  نشان داده است که در کاربري مرتع، کم

افزایش  که در کاربري مرتع با ن آن ضم.واسط مقدار فرسایش ایجاد شده است حد ،ین مقدار و در کاربري زراعتتر بیش
 با آب و هواي باختر در ناحیه نیمه خشک م،)1994(  و همکارانPrinz.  مقدار فرسایش کاهش یافته است،شیب

 تحقیقی ،ساز باراناي با تشکیالت مارنی، توسط  در ناحیهمتر میلی 350 تا 300اي و میانگین بارندگی سالیانه مدیترانه
.  استمؤثر در کاهش رواناب و فرسایش خاك ییجه گرفتند که کشت و کار در اراضی با تشکیالت مارن و نت دادهانجام 
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، با استفاده از معادله جهانی شدولز انجام   در ناحیه حفاظت خاك در نیوسات،)Walt )1983اي که توسط در مطالعه
شخص شد که در نتیجۀ تغییر کاربري فرسایش، پتانسیل فرسایش خاك در نواحی مورد مطالعه تخمین زده شد و م

 ،)Dickey )1991و  Jasaمطالعات نتایج حاصل از .  برابر افزایش یافته است18مرتع طبیعی با کشت گندم، فرسایش 
دار کاهش صورت معنی هدهد، اما سرعت فرسایش خاك ب سرعت رواناب را کاهش می،نشان داد که شخم عمیق

 Dadkhah. داشته است يتر بیشفرسایش  ،هدنسبت به سطح شخم نخور %  55یابد و سطح شخم خورده حدود  نمی
کوبی را بر سرعت نفوذ و تولید رسوب در خاك لومی با شش سنگی و لگد تأثیر پوشش گیاهی، پو،)Giford )1980 و

ایش درصد ند که با افز و نتیجه گرفتندنموددر شمال لوگان واقع در ایالت یوتا را بررسی % 15پوشش گراس و شیب 
نفوذ و تولید رسوب، ین عوامل مؤثر بر سرعت تر مهمسرعت نفوذ سریعاًٌ کاهش یافته است و % 20لگدکوبی از صفر به 

 .یابدطور نمایی کاهش می هکوبی و پوشش علفی بوده است و با افزایش پوشش گیاهی تولید رسوب بلگد
چنین   و همزار دیممرتع به از  تغییر کاربري اراضی کهبیان کننده این مطلب است بندي بررسی سوابق تحقیق  معج

براي جلوگیري از افزایش د و شو  افزایش فرسایش خاك و تولید رسوب می باعث،رویه و شدید در مراتع اجراي چراي بی
 با کنترل ورود دام به مراتع و  بلکه بایداست،تنها حفظ کاربري اراضی مرتعی ضروري   نه، خاكیا تشدید فرسایش

نتایج بعضی از طرفی . عمل آید  بین رفتن پوشش گیاهی جلوگیري بهاز  از کاهش و یاعایت اصل تناوب در چرا،ر
 و صادقی و )1384(  و همکاراناسکویی ، سکوتی)1384(  و همکارانحیدرآبادي تحقیقات از جمله تحقیقات شعبانی

این .  اراضی تبدیل یافته دارد ازشده از مراتع فقیر و بین رسوب تولید دار معنی نشان از عدم اختالف ،)1384( همکاران
 نیست و حتی زار دیمتر از تبدیل اراضی به  به معناي آن است که اثرات منفی از بین بردن پوشش گیاهی مراتع کم

  .   تر از مراتع فقیر باشد کمها زار دیمگاهی ممکن است میزان فرسایش و رسوب در 
  

  ها مواد و روش
رودخانه گرگک یکی از . محال و بختیاري انجام شدرودخانه گرگک واقع در استان چهار آبخیز ة حوزاین تحقیق در

یانگین بارش ساالنه در  کیلومترمربع و م290ت این حوزه ح مسا).1 شکل( هاي رودخانه کارون شمالی است سرشاخه
مهندسین مشاور ( استسرد هاي نمستازمرطوب معتدل با  این منطقه داراي اقلیم نیمه.  استمتر میلی 450آن برابر

آلودگی و بار رسوبی رودخانه گرگک در مواقع  گلمیزان  مشاهدات حاکی از فرسایش خاك و افزایش ).1367 ،یکم
  در لیترگرم میلی 364رودخانه این میزان بار رسوبی  ، بر اساس آمار موجود). 2 شکل( بارندگی و وقوع سیالب است

 ه است شدگزارش گرم در لیتر 90ي خاصی از آن تا ها در محدودهدر مواردي و  )1384رئیسیان و همکاران، (
  .)1384مقدم و همکاران،  خلیل(

 میزان تلفات خاك ناشی از ،ت آزمایشی در پنج نقطه از حوزه گرگک اجرا و در هر نقطهکرروش  بهق قیتحن ای
در هر نقطه و . دشگیري  اندازه اراضی تحت کشت دیم چرا شده وشدت  اراضی مرتعی بهدر اي دقیقه30هاي بارندگی

 تا 20، %20 تا 10 ( شیبطبقهو سه ) هواخشک و ظرفیت زراعی( ها در دو شرایط رطوبتی آزمایش،هر نوع کاربري
 واقعه بارندگی 180 واقعه و جمعاٌ 36تیب در هر نقطه ن تریبد. انجام و هر تیمار سه بار تکرار شد%) 40 تا 30و  30%

سان از   ایجاد شرایط یکمنظور  به. شدريیگمربع اندازهک متریهاي با مساحت تکرزان تلفات خاك از سطح یجاد و میا
 ساز باران.  استفاده گردیدساز باراناز یک دستگاه  ها آزمایشدر انجام تمام  ، مدت و سایر خصوصیات باران،نظر شدت

 ، چهارپایه، مخزن آب وبارشدارندة صفحۀ   متر، قاب نگه1×1ابعاد  باران به بارشمورد استفاده متشکل از یک صفحۀ 
 است که متر سانتی 10 متر و  بلنداي لبه 1×1به ابعاد کوادرات یک قاب فلزي ).3 شکل(  کوادرات می باشدیک
 قسمت انتهایی کوادرات. ر گرفت مورد استفاده قرا، محیط خارج از آنازت آزمایشی کرمنظور جداسازي سطح  به
رواناب و رسوب تولید شده از ا ت شده استمانند ساخته شده و یک لوله فلزي کوتاه در انتهاي آن نصب   قیفشکل به

نحوه انجام هر ). 4 شکل(  باشدآوري جمعآسانی قابل   و بهشده تنها از طریق این لوله خارج ،ت آزمایشیسطح کر
، هاي آرام ضربهمحل مناسب قرار داده و سپس با وارد کردن در آزمایش به این صورت بوده است که ابتدا کوادرات را 

ت کر بر روي ساز بارانپس از نصب کوادرات، . رفت  داخل خاك فرو میبه متر سانتیاندازه پنج  بههاي چارگوش فلزي لبه
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داخل  در دید وگرخارج ت آزمایشی کراز  رسوب جریان یافت و همراه با، رواناب شو با ایجاد بار شدآزمایشی قرار داده 
  . شد آوري جمع ،گذاري شده ظروف شماره

  

  
  کارون شمالیو آباد   بهشتة گرگک در حوزةرحوززیت عیوق م-1شکل

  

  
  سایش در آن استرف دهندة ب خروجی ازحوزة آبخیز گرگک نشانگی سیالدآلو گل  -2شکل

  
مدت و شدت . اعت در نظر گرفته شدمتر بر س  میلی40ها مدت هر بارش نیم ساعت و شدت آن براي تمام آزمایش

منظور شده به این دلیل بوده است که براساس نتایج بعضی از تحقیقات، از جمله تحقیقاتی که ویشمایر انجام داده 
ضرب انرژي جنبشی است، بهترین تخمین جهت میزان خاك از دست رفته، یک پارامتر مرکب است که از حاصل

 از طرفی براساس آمار بیشینه شدت بارندگی در .)1368مورگان، ( آید ت میدس هاي ب دقیقه30رگبارش و شدت 
ساعته با دوره بازگشت   بارش نیم کیلومتري این حوزه قرار دارد، بیشینه15ایستگاه سینوپتیک شهرکرد که در فاصلۀ 

  ). 1384، رئیسیان و همکاران( متر بر ساعت برآورد گردیده است میلی 40ساله براي این حوزه برابر  25
 هواخشک و نیمی دیگر در شرایط رطوبتی ظرفیت زراعی یها در شرایط رطوبت نیمی از آزمایش،چنانچه اشاره شد

 لیتر 20 ساعت قبل از انجام آزمایش، مقدار 24 ظرفیت زراعی در حدود  در حد شرایط رطوبتیبراي ایجاد. انجام شدند
 که تمام طوري  به،شدت پاشیده کرنواخت روي سطح  ور آرام و یکط  بهدگی، بارن یک واقعهل آب حاصل ازدا معآب،
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رطوبت در مقدار  گن نمودن با هم عمق کافی از پروفیل خاك مرطوب گردید و کاراین  با. داخل خاك نفوذ نمود آب، به
از . آمدمل ع جلوگیري بهناشی از تفاوت رطوبت، خاك، از ایجاد اختالف ضریب هدایت آبی جبهه رطوبتی نفوذ آب در 

  ساعت پس از آبیاري به حد ظرفیت مزرعه رسیده48 الی 6هاي قابل آبیاري معموالً که خاك با توجه به اینطرفی 
 براي جلوگیري از تبخیر اضافی ناشی از تابش ،پاشی شود، لذا پس از آبو آب آزاد از آن تخلیه  می) 1374خیرابی، (

را برداشته و با  پوشش  ساعت24 پس از گذشت رنگ پوشانده و پالستیک تیرهها را با تکرمستقیم نور خورشید، روي 
  . ساز، اقدام به انجام آزمایش گردید نصب کوادرات و باران

  

  
  کار برده شده در این تحقیق ه مصنوعی بساز باراننمایی از  -3شکل 

  

  
  ت آزمایشی در زمان انجام آزمایشکرکوادرات جهت محصور کردن  -4شکل 

  
و رسوب موجود در رواناب با عمل فیلتـراسیون گردید ها به آزمایشگاه منتقل  نمونه هر روز با احتیاط کامل  پایاندر
مدت  بهرسوبات را نیز و گیري مترمکعب اندازه  سانتی5آب با دقت  سازي رسوب از رواناب، حجمپس از جدا. شد جدا 

سپس جرم رسوبات خشک . دشونشد تا کامالًٌ خشک رار داده گراد ق  درجه سانتی105تحت حرارت در آون  ساعت 24
روش آماري   بهدست آمده هدر نهایت نتایج ب. گیري شدصدم گرم اندازه وسیله ترازوي دیجیتال با دقت یک شده به

  .  تجزیه و تحلیل شدSPSSافزار  کمک نرم به tها با استفاده از آزمون مقایسه میانگین
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 و بحثنتایج 
 3تا  1 در جداول ، مورد آزمایش انجام یافته در این تحقیق180دست آمده از میزان هدررفت خاك براي  هنتایج ب

  .ارائه شده است
  

 )مربعگرم در متر(  در شرایط آزمایشی مختلفمقدار تلفات خاك -1 جدول

 ( % )شیب 

35 35 35 25 25 25 15 15 15 

  شرایط
 رطوبتی

  کاربري
 اراضی

  مکان
 آزمایش

 خشک 2/137 8/159 7/145 3/344 3/253 7/309 5/133 1/129 8/118

 مرطوب 2/288 9/319 9/353 9/345 1/380 4/454 389 288 1/147
 چراي شدید

 خشک 0 0 0 0 0 0 16/4 84/4 4/5

 مرطوب 75/80 67/71 57/64 36/69 3/145 51/83 482 6/493 4/578

  زراعت
 دیم

1 

 خشک 6/107 37/93 3/129 9/100 2/171 213 11/81 6/114 8/215

 مرطوب 9/209 3/161 6/115 3/151 9/251 7/355 1/403 5/340 8/354
 چراي شدید

 خشک 0 0 0 0 0 0 12/1 21/0 0

 مرطوب 91/82 15/46 36/56 78/55 8/48 51/61 72/65 71/61 58/90
 زراعت دیم

2 

 خشک 91/54 23/44 4/151 3/148 3/203 33/87 5/190 7/196 5/139

 مرطوب 58/63 2/165 2/143 4/242 9/259 5/158 8/371 1/618 7/795
 چراي شدید

 خشک 0 0 0 55/0 0 0 47/20 55/22 03/70

 مرطوب 6/114 59/93 51/51 41/51 1/202 173 156 1/242 8/272
 زراعت دیم

3 

 خشک 74/60 7/2 1/0 56/23 65/91 80 37/28 79/46 14/72

 مرطوب 56/43 48/96 73/85 07/61 108 6/123 73/96 177 2/117
 چراي شدید

 خشک 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 مرطوب 78/36 3/35 5/179 54/76 79/82 3/215 3/139 7/151 84/64
 زراعت دیم

4 

 خشک 56/38 83/72 0/67 3/221 5/317 1/219 7/143 0/153 5/142

 مرطوب 1/180 6/152 3/112 3/398 1/249 7/485 6/366 8/514 3/401
 چراي شدید

 خشک 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 مرطوب 44/2 32/7 5/15 3/31 21/4 09/28 15/5 28/19 98/54
 زراعت دیم

5 

  
   حوزه گرگکرم دی دکشت چراي شدید و تحتدر اراضی مرتعی  ات خاكلف تانیزم -2 ولجد

 شیب
 ريربکا

 طیارش
 %35 %25 %15 یتبوطر

 تعداد داده
  نیگنایم

  تلفات خاك
)g/m2( 

 دادعت
 هداد

  نیگنایم
  تلفات خاك

)g/m2( 

تع با چراي مر 2/132 45  1/133  2/179  4/84 کشخ
 2/265 45  8/358  4/268  5/168 بوطرم شدید

90 31/198 

 9/2 45  6/8  04/0  0 کشخ
  دیمتاعزر

 7/113 45  9/201  2/86  53 بوطرم
90 70/58 
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   حوزه گرگکرف دتلمخي برار ک و در شرایط رطوبتیات خاك تلف ننگیامی -3 دولج

  هداد دادعت  يربراک  تیوبرطط ایشر
 تلفات خاك       ینگنایم

)g/m2(  
  هداد دادعت

  ن تلفات خاكیگنایم
)g/m2(  

  کخش  9/2  45  مید تعارز
  2/132  45  چراي شدید  %)5حدود ( 

90  76/67  

  زراعیت فیظر  7/113  45  مید تعارز
  2/265  45  چراي شدید  )20-15(%

90  25/189  

  
 ، در ساعتمتر میلی 40 باران مصنوعی با شدت متر میلی 20گیري میزان تلفات خاك ناشی از نتایج حاصل از اندازه

 نشان داده است که ،ت آزمایشی در شرایط رطوبتی و شیب متفاوت تحت دو نوع مدیریت اعمال شدهکر مورد 180در 
 همواره ،هاي مختلف و شرایط رطوبتی متفاوتر اراضی تحت مدیریت چراي شدید در شیبمیانگین تلفات خاك د

 ،دهندمی نشان 3 و 2طور که جداول  همان. است در شرایط مشابه زار دیمبیش از میزان تلفات خاك تحت مدیریت 
 ظرفیت زراعی بیش خشک و هوا دو شرایط رطوبتی هررضی مرتعی تحت چراي شدید درار ادمیزان رسوب تولید شده 

در اراضی و مرطوب خشک هواان رسوب در شرایط یزم. تس ا بوده دیمکشتاز میزان رسوب تولید شده از اراضی تحت 
روش مقایسه  به  که برابر میزان رسوب در اراضی تحت کشت دیم بوده3/2 و 45 ترتیب  به،تحت چراي شدیدمرتعی 
دست آمده نشان  هاز طرف دیگر نتایج ب. ندمی باش% 1ح طر سدي دار معنیف الختاداراي  هر دو، tها و آزمون میانگین

 بیش از مقدار تلفات ، خاك در اراضی تحت چراي شدیدهدررفتهاي مختلف نیز میزان تلفات و  که در شیبدهد می
 تولید  به،اي که نسبت تولید رسوب در اراضی مرتعی تحت چراي شدید گونه به. استخاك در اراضی تحت کشت دیم 

در  .است 34/2 و 19/5، 77/4ترتیب برابر   به درصد35 و 25، 15هاي  رسوب در اراضی تحت کشت دیم در شیب
کشت دیم و در اراضی گرم  31/198طور متوسط برابر  در اراضی مرتعی تحت چراي شدید بهمجموع میزان تلفات خاك 

میزان  ات خاك در اراضی با چراي شدید بههنده افزایش تلفد این نتیجه نشان. ر مربع بوده است گرم در مت70/58 برابر
روش مقایسه   حاصل از تجزیه و تحلیل آماري به نتایج.باشد ها میزار دیم در مقایسه با تلفات خاك در ،بیش از سه برابر

  .تسا دار معنی%  1ح سط ر دفدهد که این اختالنشان می )4 جدول( tن وساس آزمابر ها و میانگین
  وYousefi Fard، )1384 (ند نتایج این تحقیق برخالف نتایج بعضی از محققان نظیر قدوسی و همکارانهر چ
) 1991 (Dickeyو  Jasaو ) 1983( Walt، )1380(قدوسی ، آقارضی و )1379 (ایلخچی ، احمدي)2005 (همکاران

 ولی نکته مهم این است که ؛ است مورد اثر تغییر کاربري مرتع به زراعت دیم بر فرسایش و تولید رسوب بودهدر
محققان مذکور غالباًٌ شرایط قرق و مراتع داراي پوشش گیاهی را با شرایط زراعت دیم بررسی و مورد مقایسه قرار 

تع تحت چراي ا با میزان تلفات خاك در مرزار دیمدر حالی که در تحقیق حاضر مقدار تلفات خاك در اراضی . اند داده
توان نتایج بنابر این نمی. ن لخت و بدون پوشش گیاهی بوده، مورد مقایسه قرار گرفته استشدید که خاك سطحی آ

  .  و انکار نمود کردتحقیقات دیگران را رد
انجام شده   محل اجراي طرحگانه هاي مضاعف در نقاط پنجروش استوانه  به خاك، کهينفوذپذیر هاي آزمایشنتایج

 بوده که نسبت به cm/h1/24ي خاك اراضی دیم در نیم ساعت اول آزمایش رنفوذپذیمتوسط دهد که نشان می است
 اسکندري و یافته نیز توسطاین .  بوده استتر بیشبسیار ) cm/h7/14 (  چراي شدیدتحتنفوذپذیري خاك اراضی 

تایج ن.  قرار گرفته استمورد تأیید) 1994(و همکاران  Prinzو ) 1980( Giford و Dadkhah، )1384 (همکاران
وب کدر اثر چراي بیش از حد و لگد شوند، واقع میتحت چراي شدیدفوق داللت بر این دارد که خاك اراضی مرتعی که 

 در حالی که با انجام عملیات .گردد منافذ آن مسدود میتر بیششدت فشرده شده و  شدن آن بر اثر تردد احشام، به
این شرایط باعث افزایش عمق آب . یابد میي آن افزایش پذیرنفوذتر شده و   اراضی تحت کشت دیم، خاك سست شخم
 و در نتیجه شدت ایجاد رواناب در شود می چراي شدید  مرتعی تحت نسبت به اراضی، به خاك اراضی دیمکردهنفوذ 

  .گردد می شده و موجب افزایش فرسایش و تولید رسوب در این گونه اراضی تر بیشمراتع با چراي شدید 
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 حال میزان تلفات خاك در اراضی مرتعی مه که در هاستنباط شوده اول از نتایج این تحقیق چنین شاید در نگا
چنین نیست و بدیهی است که در شرایطی که مراتع از پوشش ولی در واقع . استبیش از اراضی تحت کشت دیم 

 ،راضی تخریب یافته و تبدیل شدهها نسبت به ا  میزان تلفات خاك و تولید رسوب در آن،گیاهی مناسب برخوردار باشند
رویه مورد  یصورت ب  اگر مراتع بهکه است  ي زنگ خطرگر بیان به نوبه خود  نتایج این تحقیقاما. تر خواهد بود بسیار کم

 از تولید تر بیشها بسیار   میزان تولید رسوب در آن،دهند زمان پوشش گیاهی خود را از دست مرور چرا قرار گرفته و به
که مساحت اراضی مرتعی نسبت به اراضی  با توجه به این. شدر اراضی شخم خورده و تحت زراعت دیم خواهد رسوب د

سارات مستقیم و  و خیابد میشدت افزایش   فرسایش و رسوب به رواناب و درنتیجه حجم، استتر بیشتحت کشت دیم 
منظور کاهش میزان فرسایش و تولید رسوب  بهدر نتیجه الزم است . اهد گذاشتناپذیري بر جاي خو غیر مستقیم جبران

 شده و کاستهتا از فشردگی خاك سطحی  گیرد مراتع در اولویت کاري قرار مدیریت صحیحو  جلوگیري از چراي شدید
  .شودگیري ها نقش اساسی دارد نیز جلودر ضمن از کاهش ماده آلی خاك سطحی که در حفظ خاکدانه

  
 ر دو نوع مدیریت اراضیي تلفات خاك دها آماره -4 جدول

  ها نگینا براي برابري میtآزمون 
% 95فاصله اطمینان 

  ها تفاوت
ة شیو

  مدیریت
تعداد 
  داده

انحراف   میانگین
  معیار

میانگین 
خطاي 
 t  معیار

درجه 
  آزادي

سطح 
 دار معنی

  بودن

اختالف 
  ها میانگین

  باال  پایین
  زراعت دیم
  چراي شدید

90  
90  

70/58  
31/198  

74/105  
93/142  

64/11  
07/14  

45/7-  
45/7-  

178  
164  

000/0  
000/0  

61/139-  
61/139-  

60/176-  
60/176-  

6/102-  
6/102-  
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Abstract 
One of the main factors accelerating soil erosion in the watersheds in Iran is improper 

management including overgrazing and improper land use changes of pastures into agriculture. 

This problem is true in the whole Karoon watershed. Therefore, the objective was to study the 

effects of land use changes on soil loss in Gorgak sub-watershed. The statistical design was split 

plot design with pasture and rain fed agriculture as main factors. A drop maker rainfall 

simulator with 40 mm/hr intensity and 30-minute rainfall period was used on five field locations 

under two soil moisture conditions of air-dry and field capacity and three slope classes of 10-20, 

20-30, and 30-40%. A total of 180 sediment and runoff measurements were made using the 

above rainfall simulator under field conditions for two land use systems of rain fed cereal and 

overgrazed pastures. All the measurements were done in triplicates (5 fields x 2 land uses×2 

moisture content×3 slope classes×3 replicates = 180 plots). The results showed the soil loss 

under overgrazed and air-dry soil condition was 45.6 times more than the rain fed agriculture 

under the similar soil moisture condition. However, the results showed the soil loss under 

overgrazed and field capacity soil moisture condition was 2.33 times more than the rain fed 

agriculture under similar soil moisture condition. Once the soil loss was compared for different 

slope classes of 10-20, 20-30, and 30-40 slope percent, the results indicated the soil loss under 

overgrazed and air-dry soil condition were 4.77, 5.19, and 2.34 times more than the rain fed 

agriculture under similar soil moisture condition. Overall, soil loss under overgrazed condition 

was 3.38 times more than rain fed agriculture. Therefore, although most soil conservationists 

generally believe that the rain fed agriculture in Iran is very improper managed and it has high 

soil erosion rates but the results of this study showed the overgrazed pastures in the north 

Karoon watershed need much more priority for any soil loss measures and controls. 
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