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چکیده
آب و خاک از گرانبهاترین منابع ملي كشور هستند .متأسفانه در دهه اخیر ،در اثر تغییر كاربری اراضي و تخریب
پوشش گیاهي ،قسمت اعظم نزولات تبدیل به رواناب شده ،علاوه بر هدررفت این منبع حیاتي ،با ایجاد سیلابهای
عظیم ،باعث خسارات مالي و جاني فراوان ميشود .این پژوهش به منظور بررسي رواناب و فرسایش خاک در مراتع تحت
پوشش گیاهي متراكم و مقایسه آن با مراتع با پوشش گیاهي نیمهمتراكم و اراضي زراعي كه منتج از تغییر كاربری
مرتع بوده در منطقهی حیران اردبیل صورت گرفت .بدین منظور سه كاربری شامل مرتع دستنخورده با پوشش گیاهي
 011درصد ،مرتع با پوشش گیاهي  11درصد ،و زمین زراعي (مرتع تبدیل شده به زمین زراعي) فاقد پوشش گیاهي در
منطقه شناسایي شد .سپس در هر كاربری سه طبقه شیب ( 01 ،01و  22درصد) تعیین شد .آزمایش بهصورت كرت-
های خرد شده در قالب طرح كاملا تصادفي اجرا شد .در هر كاربری و در هر طبقه شیب بهطور تصادفي اقدام به شبیه-
سازی باران و اندازهگیری میزان رواناب و هدررفت خاک با سه تكرار در كرتهایي با ابعاد دو در  0/1متر (در مجموع
 21كرت) شد .با استفاده از بارانساز ،بارشي با شدت ثابت  0/1میليمتر بر دقیقه و به مدت  01دقیقه در هر كرت
ایجاد و همزمان با آغاز رواناب ،هر دو دقیقه یکبار از رواناب نمونهبرداری شد .نتایج نشان داد ،بیشترین حجم رواناب،
مقادیر خاک هدر رفته ،غلظت رسوب مربوط به مرتع تبدیل شده به زمین زراعي در شیب  22درصد و كمترین آنها
مربوط به كاربری مرتع با  011درصد پوششگیاهي و شیب  01درصد ميباشد .همچنین ،نتایج نشان داد كه با تبدیل
مرتع دستنخورده به زمین زراعي ،حجم رواناب تولیدی حدود پنج برابر افزایش داشت .از طرف دیگر با افزایش شیب از
 01به  22درصد ،حجم رواناب  0/1برابر افزایش نشان داد .ضریب رواناب برای سه كاربری و سه سطح شیب تعیین شد
كه بیشترین ضریب رواناب مربوط به كاربری مرتع تبدیل شده به زمین زراعي با شیب  22درصد و كمترین آن مربوط
به مرتع با  011درصد پوشش گیاهي و شیب  01درصد بود كه بهترتیب  1/12و  1/10بهدست آمد.
واژههای کلیدی :استان اردبیل ،بارانساز ،پوشش گیاهي ،رسوب ،هدررفت خاک
مقدمه
فرسایش خاک از مهمترین معضلات زیست
محیطي ،كشاورزی و تولید غذا در جهان است كه
___________________________
* مسئول مكاتباتarasoulzadeh@gmail.com :

تأثیرات مخربي بر تمام اكوسیستمهای طبیعي و تحت
مدیریت انسان دارد .هر چند فرسایش خاک در طول
تاریخ وجود داشته است ،ولي در سالهای اخیر بهدلیل
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مدیریت و كاربری نامناسب اراضي ،شدت یافته است
( Kimو همكاران .)2110 ،جوامع گیاهي با نگهداشت
قطرات باران بهوسیله تاج پوشش گیاهي موجب
كاهش انرژی جنبشي آنها ميشوند و بقایای گیاهي
افزوده شده به خاک ،موجب افزایش كربن آلي موجود
در خاک و ایجاد خاكدانههای چسبنده و پایدار شده و
در نتیجه موجب حفاظت خاک ميشوند
( Schlesingerو همكاران.)2113 ،
جریان رواناب ،فرایند مهمي است كه از طریق
انتقال ذرات خاک موجب هدررفت عناصر غذایي مؤثر
ميشود ( Perez-Latorreو همكاران .)2101 ،بنابراین،
بررسي رواناب بهعنوان یكي از فرایندهای اصلي
فرسایش خاک ،امری اجتنابناپذیر است .از طرفي،
بهدلیل محدودیتهای مالي و زماني ،شرایط سخت
فیزیكي آبخیزها و نیز نوسانات غیرقابل پیشبیني
اقلیمي مانند خشکساليهای درازمدت ،جمعآوری
اطلاعات مربوط به جنبههای مختلف فرایندهای
هدررفت خاک در پهنههای طبیعي دشوار ميباشد
( Barthesو  ،)2112 ،Roosبه همین دلیل ،در
بسیاری از پژوهشهای برآورد فرسایش و تولید
رسوب ،به بهرهگیری و استفاده از بارانسازها اقدام
شده است .از نظر تئوری استفاده از این وسیله نه تنها
موجب صرفهجویي در وقت و هزینه ميشود ،بلكه
ميتوان مقدار رواناب و رسوب را به همراه تمامي
فرایندهای دخیل در فرسایش و تولید رسوب پایش
كرد .در هر حال ،باید توجه داشت كه استفاده از
بارانساز خود با محدودیتهایي همراه است .بهطوری
كه ،دستگاههای بارانساز هرگز نميتوانند شرایط
طبیعي را بهطور كامل ایجاد كنند .اما بهرغم
چالشهای موجود ،استفاده از بارانسازها بهدلیل
مزایای یاد شده ،در جهان رایج است ( Panو
.)2110 ،Shangguan
در زمینه بررسي اثرات نوع و میزان پوشش گیاهي
بر میزان رواناب و رسوب و شناخت عوامل مؤثر در
وقوع آن مطالعات مختلفي انجام شده است Gomez .و
 )2111( Nearingرواناب و هدررفت خاک سطوح
ناهموار و مسطح را در دو شیب پنج و  21درصد و در
شرایط آزمایشگاه ،با پنج بارش شبیهسازی شده ،مورد
بررسي قرار دادند .نتایج نشان داد كه تفاوت آماری در
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مقدار رواناب و هدررفت خاک در شیب  21درصد
وجود ندارد Sadeghi .و همكاران ( )2110نشان دادند
كه مقدار رواناب و رسوب در فصل تابستان در مراتع
فقیر ،در سطح احتمال یک درصد بیشتر از دیمزارهای
رها شده است .در صورتيكه در فصل زمستان تولید
رواناب و رسوب در دیمزارها در سطح احتمال مشابه
بیشتر از مزارع فقیر بود Ghoddusi .و همكاران
( )2110تأثیر قرق مرتع در كاهش و مهار فرسایش
خاک و تولید رسوب را بررسي كردند .نتایج
نشاندهنده همبستگي معنيدار بین افزایش میزان
تراكم پوشش گیاهي در پهنه قرق با كاهش ارتفاع
رواناب سطحي و مقادیر رسوب بهترتیب با ضرایب
 r=1/32و  r=1/93در سطح یک درصد بود.
 Saghafianو همكاران ( ،)2111با تلفیق سامانه-
های اطلاعات جغرافیایي و مدل تک واقعهایHEC-
 HMSاثرات تغییر پوشش گیاهي بر دبي اوج و حجم
سیل در حوزه آبخیز سد گلستان را بررسي كردند.
نتایج شبیهسازی هیدروگراف نشان داد كه بهعلت
تغییر كاربری اراضي و تخریب جنگلها و مراتع
حوضه ،دبي اوج سیل در دوره بازگشت پنج ساله به
میزان  90/1درصد افزایش یافته است Yousefifard .و
همكاران ( )2111مطالعهای را با هدف برآورد رسوب،
رواناب و هدررفت عناصر غذایي در چهار كاربری
اراضي ،شامل مرتع با پوشش گیاهي تقریبا خوب
(كمتر از  21درصد) ،مرتع با پوشش گیاهي ضعیف
(كمتر از  01درصد) ،دیمزار و دیمزارهای رها شده
واقع در منطقه چشمه علي (سولیجان) استان چهار
محال و بختیاری انجام دادند .نتایج نشان داد كه
بیشترین مقدار رواناب در كاربری دیمزار رها شده و
كمترین مقدار در كاربری مرتع با پوشش گیاهي خوب
ایجاد ميشود .همچنین ،بیشترین مقدار رسوب و
هدررفت عناصر غذایي در كاربری دیمزار و كمترین
مقدار رسوب و هدررفت عناصر غذایي در كاربری مرتع
با پوشش گیاهي خوب مشاهده شد.
 Vahabiو  ،)2119( Mahdianدر حوضه طالقان
از یک بارانساز در كرتي به ابعاد  0/2×1/93متر،
بهمنظور بررسي اثر شیب ،پوشش گیاهي ،بافت خاک
و رطوبت اولیه خاک بر رواناب استفاده كردند .آنها
گزارش كردند كه پوشش گیاهي و رطوبت اولیه خاک
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بهترتیب بیشترین تأثیر عكس و مستقیم را بر رواناب
دارد ،ولي درصد شیب همبستگي كمي با رواناب نشان
داد Azmoudeh .و همكاران ( )2101تأثیر تغییر
كاربری را روی رواناب و فرسایش خاک در محدوده
شهرستان ساری را بررسي كردند .نتایج تحقیق آنها
نشان داد ،بیشترین و كمترین میزان رواناب بهترتیب
در كاربری جنگل و باغ ایجاد شده است .همچنین،
مقدار فرسایش خاک در اراضي زراعي و باغ بهترتیب
 0/10و  0/90برابر كاربری جنگل بود.
 Zare Khormiziو همكاران ( )2102با استفاده از
شبیهسازی بارش ،پژوهشي را با هدف تعیین اثر شیب
و خصوصیات خاک بر رواناب و هدررفت خاک در
حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان اجرا كردند.
نتایج نشان داد كه بین حجم رواناب و شیب،
همبستگي كمي وجود دارد و در سطح پنج درصد
معنيدار نیست .اما بین مقادیر خاک هدررفته و شیب،
در سطح یک درصد اختلاف معنيداری وجود دارد.
همچنین ،درصد رطوبت همبستگي مثبت و مقاومت
خاک سطحي ،همبستگي منفي و معنيدار با هدررفت
خاک نشان داد .در مجموع ،حجم رواناب و هدررفت
خاک در شیب بیش از  91درصد نسبت به شیب صفر
تا  01درصد بهترتیب هشت و  011درصد افزایش
داشت و با افزایش شیب مقاومت ذرات خاک كاهش و
هدررفت خاک افزایش نشان داد.
بر اساس مطالعات انجام شده ميتوان نتیجهگیری
كرد كه عوامل متعددی در تولید رواناب و هدررفت
خاک نقش دارد .شناخت این عوامل ميتواند در ارایه
پیشنهادهای مدیریتي و كمي نمودن تغییرات رواناب
و هدررفت خاک مفید واقع شود .این پژوهش در
ارتفاعات حیران اردبیل صورت گرفت كه قسمت
اعظمي از مراتع در جهت شیب شخم خوردهاند و
پوشش گیاهي طبیعي كاهش یافته است و با توجه به
اینكه پاییندست حیران ،شهرهای مهمي قرار دارند،
بنابراین با تبدیل مرتع به زمین زراعي ،احتمال وقوع
رواناب و سیلخیزی افزایش ميیابد .در این پژوهش از
طرح آماری برای بررسي تأثیر عوامل پوشش گیاهي و
شیب روی رواناب و هدررفت خاک استفاده شد .با
توجه به موارد یاد شده ،هدف این پژوهش بررسي
تأثیر تغییر كاربری اراضي از مرتع به كشاورزی در
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طبقات مختلف شیب بر میزان رواناب و هدررفت خاک
در منطقه حیران استان اردبیل بود.
مواد و روشها
ويژگیهای منطقه مورد پژوهش :این پژوهش در
ارتفاعات حیران استان اردبیل با ارتفاع  0011متر از
سطح آزاد دریاها اجرا شد .محل مورد آزمایش از نظر
آب و هوایي و طبقهبندی اقلیمي به روش آمبرژه جزء
مناطق مرطوب سرد محسوب ميشود .متوسط بارش
سالیانه بر اساس آمار  91ساله هواشناسي  990میلي-
متر ميباشد .شكل  0نمایي از منطقه مورد مطالعه را
نشان ميدهد.
ويژگی بارانساز مورد استفاده و اطلاعات
بارندگی :بارانساز مورد استفاده ،بارانساز صحرایي
مدل شركت  Eijkelkampبود كه با پلات  1/13متر
مربع به راحتي قابل حمل است (شكل  .)2این
بارانساز برای تعیین خصوصیات فرسایشي خاک،
میزان نفوذ آب و همچنین ،تحقیقات حفاظت خاک
مناسب است .بارانساز از سه قسمت آب پاش با
تنظیم كننده فشار برای ایجاد بارش استاندارد ،پایه و
قاب فلزی تشكیل شده است .حداكثر شدت بارندگي
با دوره بازگشت  011ساله از روی منحنيهای شدت،
مدت و فراواني ایستگاه اردبیل  0/1میليمتر بر دقیقه
استخراج شد ( .)2100 ،Jenabiبنابراین ،شدت و مدت
بارندگي برای تمام شبیهسازیهای انجام شده ،ثابت و
برابر  0/1میليمتر بر دقیقه ،با مدت زمان  01دقیقه
در نظر گرفته شد.
طرح آزمايشی و نحوه برداشت نمونههای رواناب،
رسوب و خاك :منطقه مورد مطالعه دارای قابلیت
اراضي مرتعي با پوشش گیاهي انبوه بوده ولي با توجه
به تغییر كاربری صورت گرفته ،در حال حاضر قسمت
اعظمي از مراتع در جهت شیب شخم خوردهاند و
پوشش گیاهي طبیعي كاهش یافته است .برای بررسي
اثر تغییر كاربری از مرتع به كشاورزی و كاهش پوشش
گیاهي روی رواناب و رسوب ،بعد از بررسيهای میداني
سه كاربری نزدیک به هم شامل مرتع دستنخورده با
پوشش گیاهي  011درصد ،مرتع با پوشش گیاهي 11
درصد و زمین زراعي فاقد پوشش گیاهي (مرتع تبدیل
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شده به زمین زراعي) در منطقه شناسایي شد (شكل
 .)0سپس در هر كاربری ،با استفاده از دوربین نقشه-
برداری سه شیب ( 01 ،01و  22درصد) تعیین شد و
آزمایش با سه تكرار و در مجموع  21كرت (نه كرت
در مرتع با  011درصد پوشش ،نه كرت در مرتع با 11
درصد پوشش و نه كرت در زمین زراعي فاقد پوشش)
در كرتهایي با ابعاد دو در  0/1متر بهصورت
كرتهای خرد شده در قالب طرح كاملا تصادفي اجرا
شد .سپس ،در هر كرت بارشي به مدت  01دقیقه و با
شدت  0/1میليمتر بر دقیقه ایجاد و بعد از شروع
رواناب ،هر دو دقیقه یکبار (در مجموع چهار زمان) ،از
رواناب ،نمونهبرداری صورت گرفت .برای تعیین حجم
رواناب و غلظت رسوب ،نمونهها در بطری جمعآوری و
به آزمایشگاه منتقل شدند .در هر كرت ،مقاومت خاک
سطحي در نقاط مختلف ،با استفاده از مقاومتسنج
قابل حمل با  01تكرار اندازهگیری شد (،Schjonning
 .)0332نمونهبرداری خاک ،در داخل هر كرت،
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بهصورت كاملا تصادفي انجام گرفت .به این ترتیب كه،
از هر كرت با استفاده از استوانه نمونهبرداری به حجم
تقریبي  011سانتيمتر مكعب ،نمونه دستنخورده
برای تعیین جرم مخصوص ظاهری و نمونه دست-
خورده از عمق صفر تا  21سانتيمتری برای تعیین
بافت خاک ،جرم مخصوص حقیقي ،رطوبت اولیه و
كربن آلي برداشت شد .پس از جمعآوری و ثبت داده-
ها برای تحلیل آماری از نرمافزار  SPSS16استفاده
شد .با توجه به وجود سه عامل كاربری ،شیب و زمان
و پیچیده شدن اثرات متقابل دو جانبه و بهخصوص
سه جانبه این عوامل ،لذا دادههای هر زمان (چهار
زمان دو دقیقهای) بهطور مجزا تجزیه شد .در نهایت
تجزیه دادههای آزمایش با در نظر گرفتن سه نوع
كاربری اراضي و سه طبقه شیب بهصورت كرتهای
خرد شده در قالب طرح پایه كاملا تصادفي انجام شد.
در صورت معنيداری ،برای مقایسهی میانگینها ،از
روش دانكن در سطح احتمال یک درصد استفاده شد.
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شکل  -2شبیهسازی بارش در سه كاربری بهترتیب از راست به چپ :زمین زراعي ،مرتع با  11و مرتع با  011درصد پوشش

عملیات آزمايشگاهی :حجم رواناب تولیدی هر دو
دقیقه یکبار جمعآوری و با استفاده از استوانه مدرج
اندازهگیری شد ( Marquesو همكاران .)2111 ،رسوب
تولیدی نیز پس از عبور از كاغذ صافي واتمن  21به
مدت  22ساعت در آون قرار گرفت و در دمای ˚C
 ،011خشک و توزین شد ( .)2111 ،Seegerهمچنین،
از تقسیم میزان هدررفت خاک بر حجم رواناب ،غلظت
رسوب بر حسب گرم در لیتر محاسبه شد و در نهایت
ضریب رواناب از تقسیم حجم رواناب به حجم بارش
محاسبه شد .رطوبت اولیه خاک به روش وزني ( Jinو
همكاران ،)2119 ،جرم مخصوص ظاهری از عمق صفر
تا  01سانتيمتری خاک با بهكارگیری استوانههای
نمونهبرداری (با حجم تقریبي  011سانتيمتر مكعب)
و تهیه نمونه دستنخورده و خشک كردن آنها در
دمای  011 ˚Cدر آون بهدست آمد .برای اندازهگیری
جرم مخصوص حقیقي خاک از روش پیكنومتر
استفاده شد ( Daneو  .)2112 ،Toppبافت خاک
شامل درصد رس (كوچکتر از  1/112میليمتر)،
سیلت ( 1/112-1/11میليمتر) و شن (1/11-2
میليمتر) به روش هیدرومتری ( Daneو ،Topp
 )2112و درصد كربن آلي به روش والكي بلاک
( Duikerو همكاران )2110 ،تعیین شد.
نتايج و بحث
نتایج بهدست آمده از اندازهگیری خصوصیات
فیزیكي خاک در طبقات مختلف شیب و كاربریهای
مختلف اراضي با درصدهای متفاوت پوشش گیاهي در
جدول  0ارایه شده است .نتایج نشان داد كه مقاومت
سطحي خاک در هر كاربری با افزایش شیب ،كاهش
ميیابد .بهطوری كه ،مقاومت خاک در هر سه كاربری

در شیب  22درصد ،كمتر از سایر طبقات شیب مي-
باشد .همچنین ،مقاومت خاک در زمین زراعي بدون
پوشش گیاهي (مرتع تبدیل شده به زمین زراعي)
كمتر از مرتع با  11درصد پوشش و مرتع دستنخورده
با  011درصد پوشش گیاهي است كه دلیل این امر ،به
هم خوردن و نرم شدن خاک بر اثر عملیات خاكورزی
ميباشد كه با نتایج  Shiraniو همكاران ( )2113و
 Varsaو همكاران ( )0331همخواني دارد.
با افزایش شیب ،جرم مخصوص ظاهری كاهش
یافت كه این امر احتمالا ناشي از انتقال ذرات ریز از
شیبهای بیشتر بهسمت شیبهای كمتر بدون
خاكدانهای شدن ميباشد .از طرف دیگر ،جرم
مخصوص ظاهری در زمین زراعي تازه شخم خورده
كمتر از دو كاربری دیگر بود .عملیات شخم سبب
كاهش جرم مخصوص ظاهری ميشود .لذا ،زمیني كه
تغییر كاربری داده شده است ،در اثر عملیات
خاكورزی ،نسبت به دو كاربری دیگر ،دارای جرم
مخصوص ظاهری كمتری است .همچنین ،هر چقدر
مقدار كربن آلي خاک بیشتر باشد ،جرم مخصوص
حقیقي كمتر ميشود و كاربری مرتع دستنخورده با
 011درصد پوشش گیاهي بیشترین كربن آلي و
كمترین جرم مخصوص حقیقي را به خود اختصاص
داد (جدول .)0
از نظر بافت خاک نیز كاربری مرتع با  011درصد
پوشش گیاهي دارای بافت لومي ،كاربری مرتع با 11
درصد پوشش گیاهي و زمین زراعي فاقد پوشش
گیاهي دارای بافت لوم رسي بود .این سه كاربری به
گونهای انتخاب شدند كه مرتع با  011درصد پوشش
گیاهي در قسمت بالا و مرتع با  11درصد پوشش
گیاهي و زمین زراعي در مجاور هم بودند .بافتهای
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لذا ،این كاربری دارای بافت لومي بود .دو كاربری مرتع
با  11درصد پوششگیاهي و زمین زراعي كه در مجاور
هم قرار داشتند ،دارای بافت لوم رسي بودند.

سه كاربری بسیار نزدیک به هم هستند و دلیل تفاوت
اندک بافت مرتع با  011درصد پوششگیاهي و دو
كاربری دیگر ،قرار داشتن این كاربری در قسمت بالاتر
و انتقال ذرات ریز به پائیندست به مرور زمان است.

جدول  -1خصوصیات فیزیكي خاک در طبقات مختلف شیب و درصدهای مختلف پوشش گیاهي در منطقه مورد پژوهش
خصوصیت

پوشش گیاهي  011درصد

پوشش گیاهي  11درصد

پوشش گیاهي صفر درصد

شیب (درصد)

شیب (درصد)

شیب (درصد)

01

01

22

01

01

22

01

01

22

9/00

0/10

0/20

0/91

0/09

1/90

1/11

1/02

1/00

0/01

0/01

0/12

0/02

0/11

0/12

1/39

1/39

1/31

2/20

2/92

2/90

2/10

2/11

2/10

2/00

2/10

2/11

رطوبت وزني (درصد)

22/33

29/32

91/31

29/02

21/12

29/39

29/10

20/9

03/11

كربن آلي (درصد)

9/22

9/20

9/29

2/20

2/22

2/99

2/20

2/23

2/21

بافت خاک

لوم

لوم

لوم

لوم رسي

لوم رسي

لوم رسي

لوم رسي

لوم رسي

لوم رسي

مقاومت خاک ()Mpa
جرم مخصوص ظاهری
)(g cm-3

جرم مخصوص حقیقي
)(g cm-3

در این پژوهش،كاربریهای مختلف و طبقات
شیب  01 ،01و  22درصد از نظر پتانسیل تولید
رواناب و رسوب مورد ارزیابي قرار گرفتند .نتایج تجزیه
واریانس نشان داد كه در منطقه مورد پژوهش بین
طبقات مختلف شیب و كاربریهای با پوشش گیاهي
متفاوت از نظر مولفههای حجم رواناب ،جرم رسوب و
غلظت رسوب در سطح احتمال یک درصد اختلاف
معنيداری وجود دارد .اثر متقابل كاربری با شیب نیز
بر روی پارامترهای اندازهگیری شده معنيدار بود
(جداول  2و  .)9این نتیجه با یافتههای  Barthesو
 ،)2112( Roosمطابقت داشت .بر اساس مقایسه
میانگینها به روش دانكن ،كمینه حجم رواناب ،جرم
رسوب و غلظت رسوب در تمامي زمانها در شیب 01
درصد و پوشش گیاهي  011درصد و بیشینه آنها در
شیب  22درصد و زمین زراعي فاقد پوشش گیاهي
مشاهده شد (شكلهای  2 ،9و  .)1در جوامع با
پوشش گیاهي مناسب ،تاج پوشش گیاهي موجب
كاهش انرژی جنبشي قطرات باران ميشوند و بقایای
گیاهي افزوده شده به خاک ،سبب افزایش كربن آلي
موجود در خاک و ایجاد خاكدانههای چسبنده و پایدار

شده و در نتیجه موجب كاهش هدررفت خاک مي-
شوند .از طرف دیگر ،هر چه میزان شیب بیشتر باشد،
آب با سرعت بیشتری بهسمت پایین جاری شده و در
نتیجه انرژی جنبشي و قدرت فرسایندگي آن بیشتر
ميشود (.)2113 ،Rafahi
با افزایش شیب ،سرعت جریان آب روی دامنه
افزایش ميیابد و آب فرصت كافي برای نفوذ را از
دست ميدهد و در نتیحه انرژی جنبشي و قدرت
فرسایندگي آن بیشتر ميشود ،)0339( Navas .نیز به
این موضوع اشاره كرد و بیان داشت كه بیشترین
میزان رواناب و فرسایش در كرتهای با شیب تند
ایجاد شد .نتایج نشان داد حجم رواناب تولیدی در
شیب  22درصد ،حدود  03درصد نسبت به شیب 01
درصد و  001درصد نسبت به شیب  01درصد بیشتر
است Cheng .و همكاران ( )2119نیز گزارش كردند
كه با افزایش شیب پایداری خاک كاهش ميیابد.
بهعبارت دیگر ،نیروی انتقال ذرات به طرف پایین
افزایش ميیابد و منجر به افزایش هدر رفت خاک مي-
شود.
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جدول  -2تجزیه واریانس پارامترهای اندازهگیری شده بعد از شبیهسازی باران در زمان اول و دوم نمونهبرداری

منابع تغییر
پوشش
گیاهي
خطا
شیب
شیب×پوشش
خطا

زمان 0

زمان 2

میانگین
مربعات

میانگین
مربعات
غلظت رسوب

حجم رواناب
()ml

درجه
آزادی

حجم رواناب

جرم رسوب

()g

()ml

()g

**091131/1

**019/20

**0011/0

2

**31101/91

**11/11

**900/00

029/33
**10902/19
**0111/10
033/10

2/22
**92/09
**99/99
0/02

93/31
**912/02
**022/29
1/99

0
2
2
09

33/20
**29010/99
**9221/00
019/23

1/03
**09/21
**1/90
1/03

01/30
**012/10
**90/03
9/01

(l-1

)g

جرم رسوب

غلظت رسوب
(l-1

)g
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جدول  -3تجزیه واریانس پارامترهای اندازهگیری شده بعد از شبیهسازی باران در زمان سوم و چهارم نمونهبرداری در منطقه مورد پژوهش

منابع تغییر
پوشش
گیاهي
خطا
شیب
شیب×پوشش
خطا

زمان 9

زمان 2

میانگین
مربعات

میانگین
مربعات

درجه
آزادی

حجم رواناب

جرم رسوب

غلظت رسوب

حجم رواناب

جرم رسوب

غلظت رسوب

()ml

()g

()g l-1

()ml

()g

()g l-1

2

**009390/11

**232/39

**0911/90

**033010/92

**911/0

**0302/12

0
2
2
02

29/20
**32321/9
**2299/02
023/13

1/92
**001/21
**91/23
1/11

1/09
**019/93
**219/32
1/00

221/19
**001200/1
**2100/29
022/29

1/30
**203/10
**019/11
1/21

01/90
**101
**201/29
1/01

 nsو ** بهترتیب غیر معنيدار و معنيدار در سطح احتمال یک درصد

در تمامي زمانها ،كاربری زمین زراعي بدون
پوششگیاهي با شیب  22درصد بیشترین مقدار
رواناب ،جرم رسوب و غلظت رسوب را داشت .سپس،
مرتع با  11درصد پوشش گیاهي مقدار متوسط و
مرتع با  011درصد پوشش گیاهي و شیب  01درصد
كمترین میزان رواناب ،رسوب و غلظت رسوب را به
خود اختصاص دادند .جرم رسوب و غلظت رسوب در
پوششگیاهي  011درصد ،در زمان اول حتي با وجود
رواناب صفر بود .در سایر زمانها نیز این كاربری دارای
مقادیر ناچیز رسوب و نزدیک به صفر بود (شكلهای
 2 ،9و  .)1یک خاک پوشیده از گیاهان متراكم
بیشینه مقاومت را در برابر جریان آب دارد .بنابراین،
در زمیني با پوششگیاهي متراكم ،حتي با وجود
بارندگيهای شدید و شیبهای تند ،فرسایش وجود
نخواهد داشت و در صورت وجود ،مقدار آن ناچیز

خواهد بود .بنابراین ،ميتوان نتیجه گرفت كه
بارندگيهای با مدت كم در كاربری مرتع با پوشش
گیاهي مناسب ،با وجود رواناب سبب فرسایش خاک
نخواهد شد.
اثر متقابل دو عامل مستقل شیب و پوششگیاهي
از نظر حجم رواناب ،در شكل  9نشان داده شده است.
مقدار رواناب در تمام زمانها ،در كاربریهای مختلف و
شیبهای متفاوت در سطح احتمال یک درصد تفاوت
معنيداری دارند .بیشترین حجم رواناب در هر چهار
زمان مربوط به كاربری شخم خورده با شیب 22
درصد و كمترین آن مربوط به مرتع با  011درصد
پوشش و شیب  01درصد ميباشد (شكل  .)9در
نتیجه با تبدیل مراتع به اراضي زراعي بهخصوص در
شیبهای تند ،احتمال وقوع سیلابهای شدید و
ناگهاني افزایش ميیابد.
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 Zolfaghariو  )2119( Haj Abbasiنیز به این
موضوع اشاره كردند كه تغییر در كاربری اراضي سبب
كاهش نفوذ آب در خاک و افزایش رواناب و فرسایش
ميشود .در كاربری با  011درصد پوشش گیاهي ،بین
دو شیب  01و  01درصد در زمان اول و دوم از نظر
حجم رواناب ،اختلاف وجود دارد اما این تفاوت از نظر
آماری در سطح احتمال یک درصد معنيدار نیست
(شكل  -9الف و ب) .نتایج نشان داد كه با تبدیل مرتع
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به زمین زراعي ،حجم رواناب حدود پنج برابر افزایش
ميیابد .همچنین ،نتایج حاكي از آن است كه از بین
بردن پوشش مراتع سبب افزایش رواناب ميشود.
بهطوری كه ،اگر پوشش مراتع از  011به  11درصد
كاهش یابد ،میزان رواناب  2/29برابر افزایش خواهد
یافت .بنابراین ،در منطقه مورد پژوهش تغییر كاربری
از مرتع به زراعي ،سبب افزایش رواناب و احتمال خطر
سیلخیزی ميشود.

شکل  -3اثر متقابل شیب و پوشش گیاهي بر روی حجم رواناب ،الف) زمان اول ،ب) زمان دوم ،ج) زمان سوم و د) زمان چهارم (حروف
متفاوت در ستونها نشاندهنده تفاوت معنيدار ميباشند)

نتایج مربوط به اثر متقابل شیب و پوشش گیاهي
از نظر جرم رسوب نشان داد كه در هر چهار زمان
بیشترین هدر رفت خاک مربوط به زمین زراعي فاقد
پوشش گیاهي در شیب  22درصد و كمترین آن
مربوط به مرتع با  011درصد پوشش گیاهي و شیب
 01درصد است كه دارای مقادیر ناچیز هدر رفت خاک
ميباشد كه دلیل این امر ،تراكم بالای پوشش گیاهي
است كه حتي با وجود شدت بالای بارندگي و افزایش
شیب ،فرسایش چنداني ایجاد نشده است .مقادیر جرم
رسوب در مرتع با  011درصد پوشش گیاهي در هر
سه شیب در تمام زمانهای بارش از نظر آماری در
سطح احتمال یک درصد دارای تفاوت معنيدار

نیستند (شكل  .)2در زمان اول در مرتع با  11درصد
پوشش ،اختلاف بین شیبهای  01و  22درصد و در
زمان دوم در مرتع با  11درصد پوشش و زمین شخم
خورده ،اختلاف بین شیبهای  01و  01درصد از نظر
جرم رسوب تولیدی معنيدار نشد (شكل .)2
 ،)2111( Napipey Lashkarianدر بررسي اثرات
كاربری اراضي در فرسایش خاک و رسوبدهي نشان
داد كه با كاهش وسعت جنگلها و مراتع و افزایش
وسعت سایر كاربریها میزان رسوب دهي و فرسایش
افزایش ميیابد .میانگین غلظت رسوب در زمین زراعي
با پوشش صفر درصد با شیب  22درصد نیز بیشتر از
دو كاربری پوشش  11و  011درصد با شیب 01
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درصد بود .در منطقه مورد پژوهش ،در اثر توسعه بي
رویه اراضي دیم ،مراتع از بین ميروند و چون دیمزارها
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معمولا در نقاط شیبدار قرار دارند (شكل  ،)0خطر
فرسایش تشدید ميشود.

شکل  -4اثر متقابل شیب و پوشش گیاهي بر روی جرم رسوب ،الف) زمان اول ،ب) زمان دوم ،ج) زمان سوم و د) زمان چهارم (حروف
متفاوت در ستونها نشاندهنده تفاوت معنيدار ميباشند)

نتایج نشان داد كه در دو كاربری مرتع با 11
درصد پوشش گیاهي و زمین زراعي عاری از پوشش ،با
افزایش شیب ،غلظت رسوب افزایش یافت ،ولي در
كاربری مرتع با  011درصد پوشش گیاهي ،از نظر
غلظت رسوب بین شیبهای مختلف ،تفاوت معنيدار
وجود نداشت (شكل  .)1لذا ،ميتوان نتیجه گرفت كه
در مراتع با پوشش  011درصد ،افزایش شیب از  01به
 22درصد سبب افزایش معنيدار غلظت رسوب نمي-
شود .در حاليكه ،در زمین زراعي و مرتع با  11درصد
پوشش گیاهي ،افزایش شیب سبب افزایش معنيدار
غلظت رسوب ميشود .این نتیجه بیانگر اهمیت حفظ
مراتع برای جلوگیری از فرسایش ميباشد .بهطوری
كه ،در شیبهای زیاد در مراتع دستنخورده بهعلت
وجود پوشش گیاهي كامل ،غلظت رسوب اختلاف
معنيداری با شیبهای كم ندارد .غلظت رسوب در
مرتع با  011درصد پوشش گیاهي حتي با وجود
رواناب ایجاد شده ،بسیار ناچیز بود .زمین زراعي (مرتع
تبدیل به كشاورزی) با شیب  22درصد بیشترین مقدار
غلظت رسوب را داشت .در زمان اول نمونهبرداری ،بین
دو سطح شیب  01و  01درصد در زمین زراعي و دو

شیب  01و  22درصد در مرتع با  11درصد پوشش،
در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنيدار مشاهده
نشد (شكل  -1الف) .در زمان دوم نیز در مرتع با 11
درصد پوشش ،اختلاف شیبهای  01و  01درصد و
همچنین 01 ،با  22درصد معنيدار نبود ،اما در همین
كاربری ،بین دو شیب  01و  22درصد از نظر غلظت
رسوب تفاوت معنيدار در سطح احتمال یک درصد
مشاهده شد (شكل  -1ب) .در دو زمان آخر نمونه-
برداری ،در دو كاربری زمین زراعي و مرتع با 11
درصد پوشش ،بین شیبهای مختلف از نظر غلظت
رسوب تفاوت معنيدار وجود داشت (شكل  -1ج و د).
 ،)0331( Morganدر پژوهشي در انگلستان به
این نتیجه رسید كه تغییر كاربری به اراضي كشاورزی،
نقش مهمي بر روی مقدار رسوب رودخانه دارد و بیان
داشت كه تغییر در اراضي مرتعي باعث تشدید
فرسایش خاک در مقیاس وسیعي ميشود .نتایج نشان
داد ،غلظت رسوب در زمین شخم خورده و مرتع با 11
درصد پوششگیاهي بهترتیب  22/3و  01/3برابر
نسبت به مرتع با  011درصد پوشش گیاهي افزایش
یافت .همچنین ،غلظت رسوب در شیب  22درصد 99
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درصد بیشتر از شیب  01درصد و  030درصد بیشتر از
شیب  01درصد است .هدر رفت بیشتر خاک در شیب
 22درصد ،بهدلیل كاهش مقاومت خاک سطحي است.
 Ekwueو همكاران ( ،)2113در مطالعات خود به
افزایش میزان هدررفت خاک با افزایش شیب اشاره
كردند .افزایش شیب باعث كاهش پایداری خاک مي-
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شود Cheng .و همكاران ( )2119و  Barthesو
( )2112به وجود همبستگي منفي بین مقاومت خاک
با هدررفت خاک اشاره كردند .میزان افزایش شدید
جرم و غلظت رسوب بیانگر اهمیت حفظ مراتع برای
مقابله با فرسایش را نشان ميدهد.
Roos

شکل  -5اثر متقابل شیب و پوشش گیاهي بر روی غلظت رسوب ،الف) زمان اول ،ب) زمان دوم ،ج) زمان سوم و د) زمان چهارم (حروف
متفاوت در ستونها نشاندهنده تفاوت معنيدار ميباشند)

ضریب رواناب برای سه كاربری و سه طبقه شیب
در جدول  2نشان داده شده است .تغییر كاربری
اراضي از مرتع به زمین زراعي ،ضریب رواناب و
احتمال وقوع رواناب و سیلخیزی را افزایش ميدهد

(جدول  .)2بیشترین ضریب رواناب مربوط به زمین
زراعي بدون پوشش با شیب  22درصد و كمترین
مقدار آن مربوط به مرتع با  011درصد پوشش گیاهي
با شیب  01درصد بود.

جدول  -4ضریب رواناب برای كاربریهای مختلف و طبقات شیب متفاوت
كاربری

شیب (درصد)

ضریب رواناب

زمین زراعي بدون پوشش گیاهي

01
01
22

1/22
1/19
1/12

01
01

1/01
1/99

22

1/23

01
01
22

1/10
1/02
1/21

مرتع با  11درصد پوشش گیاهي

مرتع با  011درصد پوشش گیاهي
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نتایج تجزیه واریانس مقاومت سطحي خاک ،جرم
مخصوص ظاهری و كربن آلي در طبقات مختلف شیب
و درصدهای مختلف پوشش گیاهي در جدول  1ارایه
شده است .از نظر جرم مخصوص ظاهری و كربن آلي
بین طبقات مختلف شیب اختلاف معنيداری وجود
نداشت ولي اختلاف بین درصدهای مختلف پوشش
گیاهي از نظر جرم مخصوص ظاهری در سطح احتمال
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پنج درصد و از نظر كربن آلي و مقاومت خاک در
سطح احتمال یک درصد ،اختلاف معنيدار مشاهده
شد .همچنین ،تفاوت بین شیبهای مختلف از نظر
مقاومت سطجي خاک ،در سطح احتمال یک درصد،
معنيدار بود .اثر متقابل كاربری با شیب نیز بر روی
مقاومت سطحي خاک معنيدار بود (جدول .)1

جدول  -5تجزیه واریانس مقاومت سطحي خاک ،جرم مخصوص ظاهری و كربن آلي در طبقات مختلف شیب و پوشش گیاهي
منابع تغییر

درجه آزادی

پوشش
خطا
شیب
شیب×پوشش
خطا

2
0
2
2
0

میانگین مربعات
جرم مخصوص ظاهری )( g cm-3

مقاومت سطحي ()Mpa

كربن آلي

*1/120
1/110
1/109ns
1/112ns
1/102

**2/211
1/1110
**0/031
**1/011
1/110

**2/129
1/111
1/110ns
1/100ns
1/113

 ** ،nsو * بهترتیب غیر معنيدار و معنيدار در سطح احتمال یک و پنج درصد

تغییر در كاربری اراضي مرتع و جنگل سبب هدر-
رفت كربن آلي ،تخریب ساختمان خاک ،كاهش
هدایت هیدرولیكي و تغییر جرم مخصوص ظاهری
خاک ميشود كه همسو با نتایج  Zare Khormiziو
همكاران ( )2102است .جرم مخصوص ظاهری در
زمین زراعي تازه شخم خورده كمتر از دو كاربری
دیگر بود .عملیات شخم سبب كاهش جرم مخصوص
ظاهری ميشود .لذا ،زمیني كه تغییر كاربری داده

شده است ،در اثر عملیات خاكورزی ،نسبت به دو
كاربری دیگر ،دارای جرم مخصوص ظاهری كمتری
است .میزان كربن آلي در مرتع با  011درصد پوشش
گیاهي  22درصد بیشتر از زمین زراعي است (جدول
 .)0شاخ و برگ و ریشه گیاهان پس از پوسیدن
هوموس ایجاد ميكند .هوموس ایجاد شده نفوذپذیری
و ظرفیت نگهداری خاک را بالا برده ،حجم آبدوی را
كاهش ميدهد (.)2113 ،Rafahi

جدول  -6مقایسه میانگین درصد مختلف پوششهای گیاهي از نظر جرم مخصوص ظاهری ،مقاومت سطحي و كربن آلي به روش دانكن در
سطح احتمال یک درصد
پوشش گیاهي (درصد)

جرم مخصوص )( g.cm-3

1
11
011

1/301 a
0/11 ab
0/0 b

كربن آلي
2/223 c
2/211 b
9/291 a

اعداد دارای حروف متفاوت در یک ستون دارای تفاوت معنيدار ميباشند.

اثر متقابل شیب و پوشش گیاهي بر روی مقاومت
سطحي خاک در شكل  0نشان داده شده است .كمینه
مقاومت سطحي خاک در زمین زراعي فاقد پوشش
گیاهي با شیب  22درصد و بیشینه آن در مرتع با
 011درصد پوشش و شیب  01درصد (شكل  .)0در

نتیجه با افزایش شیب ،مقاومت سطحي خاک كاهش
یافته است .بهطوری كه ،مقاومت خاک در هر سه
كاربری در شیب  22درصد ،كمتر از سایر طبقات
شیب است .تفاوت دو شیب  01و  22درصد در زمین
زراعي از نظر مقاومت سطحي خاک معنيدار نبود ،اما
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بین سایر طبقات شیب و كاربریهای مختلف ،تفاوت
معنيدار از مقاومت سطحي خاک مشاهده شد (شكل
 .)0در منطقه مورد پژوهش ،تغییر كاربری منجر به
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كاهش مقاومت سطحي در زمین زراعي شده است و
دلیل این امر نرم شدن خاک در اثر عملیات خاک-
ورزی ميباشد.

شکل  -6اثر متقابل شیب و پوشش گیاهي بر روی مقاومت سطحي خاک (حروف متفاوت در ستونها نشاندهنده تفاوت معنيدار ميباشند)

نتیجهگیری
در این پژوهش ،تاثیر تغییر كاربری اراضي از
مرتع به كشاورزی در طبقات مختلف شیب بر میزان
رواناب و هدررفت خاک در منطقه حیران استان
اردبیل بررسي شد .نتایج نشان داد كه در سطح
احتمال یک درصد بهطور معنيداری بیشترین حجم
رواناب ،هدررفت خاک و غلظت رسوب مربوط به مرتع
تبدیل شده به زمین زراعي در شیب  22درصد و
كمترین آنها مربوط به كاربری مرتع با  011درصد
پوشش گیاهي و شیب  01درصد ميباشد .نتایج نشان
داد كه تبدیل مرتع دستنخورده به زمین زراعي،
حجم رواناب تولیدی را حدود پنج برابر افزایش داده
است .از طرف دیگر با افزایش شیب از  01به 22
درصد ،حجم رواناب  0/1برابر افزایش یافت .میزان

افزایش شدید جرم و غلظت رسوب بیانگر اهمیت
حفظ مراتع برای مقابله با فرسایش را نشان ميدهد.
بنابراین ،در منطقه مورد پژوهش با تبدیل مرتع به
زمین زراعي و شخم خوردن مراتع در شیبهای تند،
احتمال وقوع رواناب و سیلخیزی افزایش یافته است.
تغییر در كاربری اراضي مرتع و جنگل سبب هدر رفت
كربن آلي ،تخریب ساختمان خاک و تغییر جرم
مخصوص ظاهری خاک ،كاهش نفوذ آب در خاک و
افزایش رواناب و فرسایش شد .بيتردید وجود پوشش
گیاهي در سطح حوضه بهدلیل اثراتي كه در مولفههای
سیكل هیدرولوژی دارد ،از عوامل كاهش سیلخیزی
به شمار ميرود .بنابراین ،در حوضههای سیلخیز،
حفاظت ،اصلاح و ایجاد پوشش گیاهي بهدلیل تاثیر
زیاد آنها در افزایش نفوذپذیری و زمان تمركز و
كنترل رواناب سطحي ،بسیار حائز اهمیت ميباشد.
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Abstract
Soil and water are the most valuable national resources. Unfortunately in recent decade,
due to land use change and vegetation cover degradation, most of the rainfall changed
into runoff and in addition to loss of this vital resource, causes abundant loss of life and
property by creating enormous floods. The aim of this study is to assess the effect of
land use change from range land to agriculture with different percent of vegetation
cover on runoff and soil erosion. For this purpose, three types of land use included
preserved range land with 100 percent of vegetation cover; range land with 50 percent
of vegetation cover and agricultural land (range land changed to agriculture) were
identified in the study area. Then, in each land use, three slopes were determined (10, 15
and 24%). This study was carried out split plot experiment based on completely
randomized design. In each land use and slope, runoff and erosion were measured in
plots randomly using rainfall simulator with 1.5 mm.min-1 intensity and 15 min duration
with 3 replicates. Results showed that the maximum of runoff, sediment mass and
sediment density were in the range land changed to agriculture with 24% slope and the
minimum of them were in the preserved range land with 10% slope. Also the results
showed that the change of range lands to agricultures increase runoff 5 times. In the
other hand, with increasing slope from 10 percent to 24 percent, runoff increased 1.7
times. Runoff coefficient was determined for 3 land uses and 3 slopes level. The
maximum and minimum runoff coefficient were found 0.72 and 0.06 for the range land
changed to agriculture with 24% slope and preserved range land with 10% slope,
respectively.
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