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بررسی اثر شیب و کاربری اراضی بر خصوصیات خاک، رواناب و رسوب با استفاده از 

 ساز باران )مطالعه موردی: حوزه آبخیر کچیک، استان گلستان(شبیه

 گرگان ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیی دکتری آبخیزداری، آموختهدانش :*محمد عباسی

گرگان ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،بخیزداریعضو هیئت علمی گروه آ نژاد:علی نجفی  

دانشگاه گلستان ،عضو هیئت علمی گروه آمار شیخ:واحد بردی  

 دانشگاه گلستان ،عضو هیئت علمی گروه آمار محسنی:مجید عظیم

        (22/۷/139۵تاریخ پذیرش:   3/۵/139۵)تاریخ دریافت:  

 

 چکیده

 و د. ارزییابیکنییمهای مختلف اراضیی تییییر یکاربرو  در شیب صیات فیزیکی و شیمیایی خاکخصو

 صحیح مدیریت و یزیربرنامه به رسوب و رواناب خاک، هاییژگیو یدر زمینه تیییرات این و تحلیلیه تجز

 .اسیتهشید اجرا گلستان استان در تپهمراوه شهرستان کچیک آبخیز یحوزه در ،حاضر تحقیق .شودمنجر می

سیت ا شیدهمرتع و زراعت هندوانه و گندم درو کاشت، ی، جنگل دستی اراضی شامل جنگل طبیعپنج کاربر

نیاب مترمربعی انتخاب شد. روا 4ی هاپالتدرصد و  2۵-40، 18-2۵، 12-18، 3 -12شیب  چهار طبقه که در

میواد  ووانیاب، میواد مییذی )فسیفر، نیتیرو ن مقدار رسوب، حجیم ر ی وآورجمع یمرحلهو رسوب در هر 

 اسیت.شیده گیریانیدازه یشگاهدر آزما یونی، رطوبت پیشین و وزن مخصوص خاککاتآلی(، ظرفیت تبادل 

ده و وزن برابیر شی 22و  ۷/3نتایج نشان داد با تیییر کاربری از جنگل به زراعت، رواناب و رسوب به ترتییب 

آلیی، هماد. میزان نیترو ن، فسفر، استیافتهمتر مکعب افزایش یسانتگرم بر  ۵2/0به میزان  ،مخصوص خاک

و  2/3 ،8/۵، 3، ۷/2 ترتییب بیه ،رطوبت پیشین خاک و ظرفیت تبادل کاتیونی از کاربری جنگل بیه زراعیت

گیری نیدازههای مختلف، اثرات متفاوتی را در میزان متییرهای ااست. شیب در کاربرییافتهبرابر کاهش  ۷/2

ثیر را در رتیب ماده آلی، فسیفر و ظرفییت تبیادل کیاتیونی بیشیترین تی . طبق نتایج به تاستشده ایجاد کرده

وب، اند. با توجه به نقش محوری پوشش گییاهی در کیاهش روانیاب و رسیدادهمیزان رواناب و رسوب نشان 

اشیته د زییادی تی ثیر آنهیااثرات منفی ناشیی از  تواند در کاهشمیمدیریت صحیح اراضی و اصالح کاربری 

  باشد.

 .مواد مغذی، پالت، اراضی لسی، هدررفت خاک ن کلیدی:وا گا
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 مقدمهی 1     

 Ekwue)رود محیطی به شمار مییهای زیستترین چالشیش خاک و پیامدهای ناشی از آن، امروزه یکی از مهمفرسا     

et al, 2009)از نیمهاست. شدهمنجر های طبیعی یستماکوسبه گسترش مرز کشاورزی در  ،. تقاضا برای اراضی کشاورزی-

افیزایش بزرگی و شدت تغییر کاربری باا رارعت زیاادی  ،به دلیل رشد جمعیت و شرایط اقتصادی و اجتماعی دوم قرن بیستم ی

 ؛ این امیردگذاراثر می نرخ فرسایش اراضی و رژیم بارش به شدت بر. تغییر کاربری (Vanacker et al, 2003)است یافته

تغیییر کیاربری اراضیی از  .(Boix-Fayos et al, 2007)گیرد صورت می وب و هیدرولوژیاز طریق تغییر دینامیک رس

بیشیتر اسیت  نیز حتی در برخی موارد اثر آن از شدت بارش و شیبکه  شدت فرسایش است یکنندهیینتععوامل اصلی 

(Garcia-Ruiz and Lana-Renault, 2010)آلی، نیتروژن و رطوبیت ادتوجه مقادیر رس، موکاهش قابل تراشی به. جنگل

 .(Kavian et al, 2013)دهد و چگالی خاک را افزایش می pHو درصد شن،  شودمنجر میپیشین خاک 

تیونی، هیدایت الکتریکیی، میواد ظرفیت تبادل کا جمله ازخصوصیات خاک  ،با تبدیل اراضی از جنگل به کشاورزی

عنوان یکیی از  وه بر کاربری اراضی، شیب نیز بهعال .(et al, Bahrami 2010)یابد یمنیتروژن کل موجود کاهش  آلی و

آلی و  میزان هدر رفت مواد ،شیب یکه با افزایش درجهطوریبه ؛است توجهقابلفرسایش و رواناب  ییجادکنندهاعوامل 

 تولیید بیر ثرمی و  یرهای مهیممتغاز  خاک شیمیایی و فیزیکی . خصوصیات(Wei et al, 2003)یابد یمرسوب افزایش 

 هاییریگانیدازهامکان  ،فرسایش و رواناب بر م ثر فاکتورهای تعیین منظور بهسازهای باران شبیه .است رسوب و رواناب

وجیود  . باکرد استفاده اهداف مختلف توان در، میآن از حاصل یهاداده از که سازدمی فراهم مختلف اراضی در را متعدد

 یهیاپژوهش در متعیدد یبرتیر دلییل بیه ؛ این امردر جهان رایج است سازهای بارانشبیهز ا استفاده ،موجود یهاچالش

تولید رواناب و هیدر  یابزار مهمی برای مطالعه ،ساز بارش. شبیه(Seeger, 2007) باشدمی رسوب تولید و خاکهدررفت 

 ,Sanguesa et al) شود استفادهطبیعی  تواند تحت شرایط آزمایشگاهی یا در شرایطیمچون  ؛رودبه شمار میرفت خاک 

که در ادامیه  استشده در رفت رواناب و رسوب انجامهای خاک بر هتحقیقات مختلفی در خصوص تأثیر ویژگی .(2010

 .شودمیاشاره  آنهابه برخی از 

 مقیدار بیر خیاک بافیت و باران دامنه، تداوم شیب اثر تعیین به ساز بارانشبیه از استفاده با (1385)همکاران  و آرمین

، شییب مختلیف سیطو  در رسیوب وزن رواناب و حجم بین داد نشان نتایج ی پرداختند.مترمربعدر پالت یک  فرسایش

ی بررسی میوردپاسخ هیدرولوژیکی فرسایشی اراضی بدلند را  (2013)و همکاران  1موریلو .دارد وجود داریاختالف معنی

دارد امیا در تیأثیر مببتیی غلظت و تولید رسیوب  بر ،و شیبهرز آب ضریب  و دادند. نتایج نشان داد شدت بارش قرار

 . استگیاهی خاک متغیر درصد پوشش اساسبراین شدت و ضریب پوشش غیریکنواخت، 

سیاز در اراضی جنگلی با اسیتفاده از شبیه آنبر رواناب و فرسایش  های خاکاثر ویژگی (1389)آزموده و همکاران 

یرهای رطوبت پیشین خیاک، میاده آلیی، وزن متغداد که  نشاننتایج  ی کردند.بررسمتری یسانت 30در  30پالت  باران در
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. همچنین در فرآینید فرسیایش داشتندبه ترتیب بیشترین تأثیر را در تولید رواناب  ،مخصوص ظاهری و درصد ذرات شن

 یشترین تأثیر را در اراضی جنگلی داشتند.خاک نیز به ترتیب متغیرهای درصد ماده آلی، رطوبت پیشین خاک و سیلت ب

ایین  بررسی کردنید. رسوب و رواناب میزان را در خاک و خصوصیات شیب اثر ،(1391)زارع خورمیزی و همکاران 

 ،درصید 1طح سدر  شیب و فرسایش بین که نشان داد نتایج صورت گرفت. 09/0ساز باران در پالت با استفاده از شبیه امر

 رصیدد و درصید 1 نتایج همبستگی پیرسون نشان داد، درصد شن ریز در سیطح .دارد وجود داریمعنی و مببت همبستگی

 و بیتمب همبستگی رطوبت، درصد همچنین .دارد رواناب با دارمعنی و مببت همبستگی درصد، 5 سطح در سیلت و آهک

 .دهدمی نشان هدر رفت خاک با یدارمعنی و منفی همبستگی سطحی، خاک مقاومت

ده از بیا اسیتفارا بر کاهش رواناب و هیدررفت خیاک  در تحقیقی اثر پوشش گیاهی (1394)پور و همکاران کاویان

 09/0ر پیالت دقیقیه د 11بیا زمیان تیداوم  ،متر بر دقیقهمیلی 2ازی باران با شدت سکردند. شبیهسازی باران بررسی شبیه

دارد و بار داری یتأثیر معن ی رواناب و رسوبهام لفهگیاهی بر ششتایج نشان داد مقادیر مختلف پومترمربعی انجام شد. ن

شیش مقیادیر درصید پو اساسبربرابر پوشش گیاهی حداکبر مشاهده شد. همچنین  8/6حداقل  ،رسوب در پوشش گیاهی

 هرچگیانی یانبرآورد کرد. کی 69/0و  71/0میزان بار رسوب و حجم رواناب را به ترتیب با ضریب تبیین  توانیم ،گیاهی

 تیأثیر زا ناشیی فرسیایش هایم لفیه بر را آزمایشگاهی هایپالت شیب و باران شدت اثر تحلیلی در ،(1394)همکاران  و

 ،5 هاییبشبا  متر 6×1 هایپالت در بارش سازیشبیه آزمایش 81 از حاصل نتایج کردند. مقایسه (RIIE) باران هایقطره

 و دستایینپ و باالدست پاشمان تأثیرپذیری داد که نشان ،ساعت بر مترمیلی 90 و 60 ،30 هایشدت در و درصد 25 و 15

  .بود دارمعنا درصد 99 سطح در ،مکانی تغییرات و بارش شدت از ناشی خالصِ و کل پاشمان

ا اسیتفاده از تیمارهیای آلیی و ، در تحقیقی کاهش غلظت رسوب و هدررفت خاک را ب(2015)صادقی و همکاران  

متر بیر میلی 90و  70، 50، 30های با شدت سازی بارشد. نتایج حاصل از شبیهمتری بررسی کردن 6×1های آلی در پالتغیر

 45مالچ بقایای گیاهی در بین دو تیمار کود و پلی آکریالمیید بیشیترین تیأثیر )که  نشان داد ،درصد 30ساعت در شیب 

 90در شیدت  ،رین تأثیر در کاهش غلظیت رسیوب در تیمارهیادرصد( را در کاهش غلظت رسوب دارند. همچنین بیشت

 و شییب زاوییه یرابطه بررسی به ،باران سازیهشب از استفاده با (2008)همکاران  و 1چنگمتر بر ساعت مشاهده شد. میلی

 ایجنتی. پرداختنید چیین لسی فالت یماهورتپه ی مناطقمترمربع 5پالت  در خاک هدر رفت و رواناب بر سطح خاک سله

 هیدر رفیت و روانیاب تولید خاک، سطح سله شکستن با و افزایش خاک هدر رفت و رواناب شیب، افزایش نشان داد با

های مختلف پوشش گیاهی با استفاده از رسوب و رواناب را در تیپ ،(2014)و همکاران  2بیگیآقا. یابدمی کاهش خاک

 ،نتایج آزمون دانکن و رگرسیون چند متغیره نشان داد که علفیزار .کردندی بررسی مترمربع 09/0پالت  باران درساز شبیه

همچنین  زار کمتر بود.اما آستانه وقوع رواناب در علفزار نسبت به بوته ؛داشت زاربوتهرواناب و رسوب بیشتری نسبت به 
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زمان آسیتانه رواناب و رسوب و  بر ،شیب و خصوصیات خاک )فسفر، هدایت الکتریکی، کلسیم و رس( یجهت، درجه

 داری دارند. وقوع اثر معنی

 ،دارشیده از اراضیی شییب گیری کربن آلی محلول و مواد مغیذی خیار با هدف اندازه (2014)و همکاران  1جینائو

نتایج کمترین و  بیشترین مقدار کربن  اساسبرسازی بارش را انجام دادند. های شبیهیشآزماهای مختلف مجموعه کاربری

و  2موکاری بدون الشبرگ مشاهده شد. ای به ترتیب در اراضی لخت و اراضی جنگلدقیقه 40طی یک بارش  ،آلی محلول

رویشیی ذرت بیا  یمرحلیه 4در  ،رواناب و محتوی رطوبت خیاک براثر شدت بارش و درجه شیب را  (2015)همکاران 

درجیه در  20و  15، 5شییب  4بر دقیقه و  مترمیلی 67/1و  1، 67/0. سه شدت بارش کردندساز باران بررسی استفاده از شبیه

رویشیی  یخشک انتخاب شد. نتایج نشان داد ضریب رواناب با افزایش شدت بارش و شییب در هیر مرحلیهمناطق نیمه

ی برآورد رخطیغصورت چند متغیره و خاک و درصد پوشش به  یافزایش یافت. رابطه بین ضریب رواناب، رطوبت اولیه

 رویشی یکسان کاهش یافت. یبا افزایش شدت بارش و شیب در مرحله نیز رواناب ریختأشد. زمان 

ا عاد بزرگ یسازی بارش در سطح پالت با اببررسی تحقیقات گذشته بیانگر آن است که به دلیل دشواری عملیات شبیه

 مقییاس اسیتفادههای کوچک تسازی در مقیاس کوچک، در غالب مطالعات پالساز بارش با قابلیت شبیهاستفاده از شبیه

اند. از نداشیته نمیود آنهیاو تغییرات شیب در  نبودهگویای شرایط طبیعی  ، این سطو در برخی موارد از این رو ؛استشده

اراضیی و  یرگذار )شیب، کیاربریتأثعوامل نظر بررسی جامعی از  ،ون در اراضی لسی مستعد به فرسایشدیگر تاکن سوی

اسیت. فتهیزیکی و شیمیایی خاک صورت نگرهای فبا ویژگی آنهاذیر )رواناب و رسوب( و ارتباط یرپتأثشدت بارش( و 

و  هسیتندخشیک درصد از اراضی لسی استان گلستان تحت اقلیم خشک و نیمه 65با توجه به اینکه بیش از  ،بر این اساس

 واناب، رسوبات کاربری و شیب در تولید رکمّی کردن اثرات تغییر برایاین تحقیق حساسیت باالیی به فرسایش دارند، 

 هیاریمیایی و فیزیکی خاک در کاربهای شیمیزان ویژگی یمقایسه هدف با تحقیق حاضر صورت گرفت. و مواد مغذی

-شید. شیبیه متر مربعی انجام 4های در پالت ،رسوبو  رواناب تولید برها این ویژگیتأثیر  های مختلف و بررسییبشو 

 راتز جمله تغیییاهای مختلف سازد که تأثیر ویژگی، این امکان را فراهم میبا ابعاد بزرگ در این تحقیق سازی در پالت

 .ارزیابی شودهای فیزیکی و شیمیایی خاک به دقت کمّی و طبقه شیب و نوع کاربری بر ویژگی

  مواد و روشی 2

 منطقه مورد مطالعه ی 1ی 2

رود محسیوب ای کوچیک از آبخییز گرگیانزیر حوضه ،ستان گلستانشمال شرق ا آبخیز کچیک واقع در یحوضه

طیول  55° 57´52˝تیا  55° 52´10˝عرض شیمالی و  37° 46´ 25˝تا  37° 42´15˝تپه و حوضه در شهرستان مراوه شود. اینمی

شیکل سیت )امتر از سطح دری 1260متر و حداکبر ارتفاع  620کچیک دارای حداقل ارتفاع  ی. حوضهاستشرقی واقع شده

اسیت. مییانگین قریباً تمام سطح حیوزه را پوشیاندهت ،شناسی یکنواخت و سازند لسی(. این منطقه از نظر سنگ1 یشماره

                                                           
1 Janeau 
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 8/63و  گرادیسیانت یدرجیه 7/16متیر، میلی 482بارندگی ساالنه، متوسط درجه حرارت و رطوبت نسبی ساالنه به ترتییب 

خشیک اقلییم نیمهدارای  ،روش آمبرژه اساسبرو  دارد خشکوضه اقلیم نیمهاین ح ،روش دومارتن اساسبر درصد است.

 (. 1سرد است )شکل 

 

 
 و استان گلستان کشورمورد مطالعه نسبت به  یموقعیت منطقه :1شکل 

 ، 3آلوکیوهی همیراه بیه، 2تلیو سییاه و 1ممرز درختان شامل عمده طور به این حوضه جنگلی یهابخش غالب پوشش

 شیبدر همیراه بیه  6بیا  علیف شامل مطالعه مورد یمنطقهدر  مرتعی غالب گیاهی پوشش. است 5انار و 4یوحش زالزالک

و  10گندم عمدهطور  به سال، 40 از بیش مدت به نیز زراعی اراضی در. است Thalictrum spو  9، ختمی 8بابونه ، 7شیرین

 12یانقیرهسیرو  یکاری با گونیهجنگل ،از حوضههایی در بخشدر حدود بیست سال گذشته  .استکشت شده  11هندوانه

ی وجود دارد. با توجیه اآبراههفرسایشی از نوع سطحی، خندقی و کنار  هایصورتدر منطقه  ،عمده طوربهاست. انجام شده

لیات همچنین به دلیل عم است.های خندقی از نوع شدید و فعال بودهیشفرسا ،ی رگباری در منطقههابارشبه اقلیم و وقوع 

                                                           
1 Carpinus betulus 
2 Paliurus spina 
3 Prunus sp 
4 Bursaria spinosa 
5 Punica granatum 
6 Dactylis glomerata 
7 Melilotus sp 
8 Anthemis nobilis 
9 Althaeaofficinalis 
10 Triticum aestivum 
11Citrullus lanatus  
12 Copressus Arizonica 
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مهندسیین )شیود یمدر مناطق مختلف حوضه دییده  یفرسایش سطحی نسبتاً شدید ،های باالیبش درزراعی خار  از قاعده 

 (.1390مشاور بوم آباد، 

 سازی بارششبیهی 2ی 2

 یمنطقه ی معرف و زوجی کچیک نشان داد کهایستگاه کلیماتولوژی حوضهنگار در ی هواشناسی بارانآمارهابررسی 

ن اسیاس، بر ای است.بر ساعت تجربه کرده مترمیلی 70با شدت بیش از  را دو رخداد بارش ،د مطالعه در پنج سال اخیرمور

 استفاده شد؛ بدین صورت کیه (1383آبخضر )قهرمان و آبخضر،  - روش قهرمانبرای تعیین بارش فرساینده در منطقه از 

سازی قرار گرفیت. بیه استخرا  و مالک شبیه ، در منطقهمتر بر ساعتیمیل 90ساله به میزان  50 بازگشت یبارش با دوره

زمیان  ؛(1382)رفیاهی، بیشترین همبستگی را با میزان فرسایش خیاک دارد  ،ایدقیقه 30که حداکبر شدت بارش این دلیل 

بیا قابلییت  BFTS شیارفتحتساز از نوع دقیقه در نظر گرفته شد. سپس بارش با استفاده از دستگاه شبیه 30تداوم بارش 

توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اصیال  و توسیعه داده متر مربعی ی که  4سازی در سطح پالت شبیه

 .سازی شدشبیه است یشده

 برداری خاکسازی و نمونهانتخاب محل شبیهی 3ی 2

کاشت، مرتع، زراعت هندوانه و زراعت تدر پنج بخش جنگل طبیعی، جنگل دسمورد مطالعه  یکاربری اراضی منطقه

های هندوانه در حالت چهار الی شش برگی و گنیدم در حالیت درو بوته ،سازیزمانی شبیه یی شد. در بازهبندطبقهگندم 

. از شیدتفکییک  25-40و  18 -25، 12-18، 3-12چهار طبقیه شییب شیامل  ،شده و بدون شخم قرار داشت. در این تحقیق

بیا توجیه بیه  سوی دیگر،دهد و از درصد سطح کمی از آبخیز را به خود اختصاص می 40یب باالتر از ه شطبقکه آنجایی

. برای تعیین شد الذکر انجامفوق، این مطالعه بر روی چهار طبقه شیب فاقد استقرار است ساز بارش در این طبقهشبیهاینکه 

ی اراضی ی کاربرهاکه نقشهبه این صورت  ای استفاده شد؛مرحله ای سهشیانهاز طر  آ ،هایبردارنمونهها و محل آزمایش

  (.2شد )شکل  هم اندازیروی ArcGIS 9.3افزار و شیب با استفاده از نرم
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 سازی بارشیهشبعملیات میدانی و  :2شکل 

ت راعت در طبقازو  های جنگل، مرتعیاز کاربربه بازدید میدانی  ،طبیعی یتطبیق نقشه با عرصه برایبعد  یدر مرحله

ی کیاربر یهاپالتطبقات شیب، توزیع  یی جنگل طبیعی در همهکاربر. با توجه به گستردگی پرداخته شدشیب مختلف 

اکنش آن به دلیل پر کاشتانجام شد. کاربری جنگل دست 25-40و  18-25، 12-18، 3-12شیب  چهار طبقهجنگل طبیعی در 

، 3 - 12 یبقهسازی در کاربری مرتع نیز در چهار طیهشب. شددو طبقه شیب انتخاب  ، این25 -40و  18 -25در طبقات شیب 

ار طبقیه و دو انجام شد. به دلیل گستردگی کاربری زراعت هندوانه و گندم به ترتیب در هر چه 25 -40و  18 -25، 12 -18

ن شیش میورد با در نظیر گیرفت هاپالت م شد. بعد از انتخاب محلها در این طبقات انجاپایین شیب، توزیع پالت یطبقه

 . شدی آورها جمعپالتو رواناب و رسوب حاصله در خروجی  اجراسازی بارش شبیه ،پالت 96تکرار در 

صیورت به -باشد نخوردهدستطبیعی و  کامالًبرای اینکه سطح پالت  - پالت از مجاورت خاک یبردارنمونه ،در ادامه

 نخوردهدسیت اینمونیه متری،سیانتی 5 سیلندر و اوگر با پالت مجاورت هر از که ترتیب ینا به شد؛ انجام تصادفی کامالً

 برداشت موردنظر متغیرهای سایر برای بررسی مترسانتی 0 -20خورده از عمق دست اینمونه و وزن مخصوص تعیین برای

 و خشیک آزاد هیوای در خوردهدست یهانمونهیشگاه حمل شد. آزماها به . سپس نمونه(Casermeiro et al, 2004)شد 

نیتروژن با اسیتفاده از روش  .گرفت صورت آنها برموردنظر  هایآزمایش ،متریمیلی 2 الک از عبور از بعد و شد کوبیده

واد آلیی بیا و می (1954السین و همکیاران، ) 2السن روش، فسفر با استفاده از ( ,1975Parkinson and Allen) 1کجلدال

r et alBowe ,)فتومتر کاتیونی با استفاده از روش فلیم یت تبادلظرف ،( ,2001Duiker et al) 3بلکروش والکیاستفاده از 

                                                           
1Kjeldahl 
2Olsen 
3Black  and Wackly 
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 سیلندر حجم و خشک خاک وزن بین یرابطه به توجه با ی وبردارنمونه سیلندر طریق وزن مخصوص ظاهری از و (1952

 ,Jin et al) وزنیی های خیاک بیه روشوبت پیشین نمونههمچنین رط .(Tejada and Gonzalez, 2008)یری شد گاندازه

 برداری تعیین شد. های نمونهدر مجاور پالت ،(2008

 تجزیه و تحلیل آماریی 4ی 2

بیدین  شید؛ی انجیام امرحلیهای سه اساس طر  آشیانهها برداری و تجزیه و تحلیل دادهبرنمونه اجرایدر این تحقیق، 

ای سیه صورت سلسله مراتبی در نظر گرفته شید. در طیر  آشییانه و شدت بارش بهصورت که کاربری، تغییرات شیب 

به علیت عیدم  باشند که در این تحقیقداشته سطو  متفاوتی  ،های مورد بررسیای این امکان فراهم است که متغیرمرحله

ها مختلف در نظر کاربریب، تعداد طبقات شیب در های شیکالس یهای مورد مطالعه در همهپراکنش یکنواخت کاربری

 Neter) سازدتعیین میتأثیرگذاری هر متغیر را در حضور سایر متغیرها  ینحوه ،است. تجزیه واریانس این طر گرفته شده

et al, 1996) .سپس در صیورت  ی واریانس انجام شد.ابتدا تجزیه ،هابررسی و تجزیه و تحلیل آماری میانگین متغیر برای

و نمودارها با استفاده از  شدمطالعه  ییرپذیری متغیرهاتغ براثر شیب و کاربری اراضی  ،LSDروش  ستفاده ازبا اداری معنی

 همبسیتگی ضیریب مطالعه، موردپارامترهای  بین آماری یرابطه وجود بررسی برای. همچنین، شدترسیم  Excelافزار نرم

 هیای اراضیییکاربر ییکتفکبیه  ،یری شده در طبقیات شییبگمیانگین متغیرهای اندازه بررسی برای .شد محاسبه آنها

 .شداستفاده  SASو  Minitab یافزارهانرم از مطالعه به ترتیب پارامترهای مورد بین آماری یرابطه همچنین وجود

 ها )نتایج( یافتهی 3

 ؛هیاگیری شده در کاربریدازهالف( مقادیر متغیرهای ان شود:ارائه می در سه بخش شده انجام هایو تحلیل یهتجزنتایج 

گیری  ( ضریب همبستگی بین متغیرهای انیدازه ؛هابه تفکیک کاربری ،یبش درگیری شده ب( مقادیر متغیرهای اندازه

 شده و میزان رواناب و رسوب.

 هاگیری شده در کاربریالف( مقادیر متییرهای اندازه

ه زارعت )به ترتیب جنگل طبیعی، جنگل دست کاشیت، مرتیع، دهد که با تغییر کاربری از جنگل بنشان می 1جدول 

، 5/57میانگین رسوب از  ولیتر افزایش  9/54به  7/40، 2/25، 40، 8/12میانگین رواناب از  ،زراعت هندوانه و گندم درو شده(

 یابد. یمگرم افزایش  1/1190به  6/1369، 1/119، 9/230
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 ی مختلفهایکاربر: میانگین رواناب و رسوب در 1جدول 

 

 

 

 

 

 

 
 دهد.دار را نشان میف معنیاختال عدم وجود ،دار و حروف یکساناختالف معنی ،حروف متفاوت     

یابید. بیا درصد کاهش می 13/0به  11/0 و 18/0،  25/0،  36/0دهند که میانگین نیتروژن از یمنشان  8الی  3 هایشکل

یابد کیه میگرم در کیلوگرم کاهش میلی 4/4به  3/6 و 8/10،  8/8، 4/13مقدار فسفر از  ،تغییر کاربری از جنگل به زارعت

 6/1 و 2/3،  4،  4/6 ماده آلیی از ،کاشت رفتار متفاوتی دارد. با تغییر کاربری از جنگل به زارعتن جنگل دستبیدر این 

 2/6 و 1/9، 3/10، 8/16میزان ظرفیت تبادل کاتیونی از  ،یابد. با تغییر کاربری از جنگل به زارعتدرصد کاهش می 1/1به 

، 2/22 صورت به ،طوبت پیشین خاک با تغییر کاربری از جنگل به زارعتیابد. ریلوگرم کاهش میکمول بر سانتی 6/7به 

، 16/1،  05/1وزن مخصیوص خیاک از  ،کند. با تغییر کاربری از جنگل به زارعیتیمدرصد تغییر  7/6و  8/6، 8/12،  4/6

 یابد.یممتر مکعب افزایش گرم بر سانتی 57/1به  63/1 و 25/1

 
 های مختلفمیزان فسفر خاک کاربری :4های مختلف        شکل بت پیشین خاک کاربریمیزان رطو :3شکل           

 .دهددار را نشان میعدم وجود اختالف معنی ،دار و حروف یکساناختالف معنی ،حروف متفاوت-     

 نوع کاربری )لیتر( رواناب      )گرم(رسوب            

c5/57 d8/12 جنگل طبیعی 

c9/230 b40 جنگل مصنوعی 

c1/119 c2/25 مرتع 

a6/1369 b7/40 هندوانه 

b1/1190 a9/54 گندم درو شده 
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 های مختلفمیزان وزن مخصوص خاک کاربری :6های مختلف     شکل ظرفیت تبادل کاتیونی خاک کاربری :5شکل 

 

 
 های مختلفمیزان مواد آلی خاک کاربری :8شکل                      های مختلفمیزان نیتروژن خاک کاربری: 7شکل 

 . دهددار را نشان میعدم وجود اختالف معنی ،دار و حروف یکساناختالف معنی ،حروف متفاوت-

 های اراضییکاربر یکتفکبه  ،گیری متییرها در طبقات شیبب( اندازه

 است.نشان داده شده 16الی  9 هایشکل در ،های مختلفیو کاربرگیری شده در شیب نتایج متغیرهای اندازه

 
 یبشمیانگین رسوب در کاربری و  :10یب                  شکل شمیانگین رواناب در کاربری و  :9شکل 
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 یبشدر کاربری و  رطوبت پیشین خاک :12یب       شکل شو ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در کاربری  :11شکل        

 
 یبشخاک در کاربری و  نیتروژن :14شکل                     یبشخاک در کاربری و  وزن مخصوص :13شکل           

 . دهددار را نشان میدار و حروف یکسان عدم وجود اختالف معنیحروف متفاوت اختالف معنی-

 

 
 یبشخاک در کاربری و  فسفر :16شکل                          یبشخاک در کاربری و  اد آلیمو :15شکل 

 .دهد دار را نشان میدار و حروف یکسان عدم وجود اختالف معنیحروف متفاوت اختالف معنی-
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 ج( نتایج ضریب همبستگی متییرهای خاک با رواناب و رسوب

با رواناب  آنهاهای مختلف و ارتباط یکاربرخاک در  ییری شدهگاندازهای یرهمتغبرای بررسی و شناخت ارتباط بین 

 (. 2)جدول  شدیرها ارزیابی متغداری یمعنو رسوب، میزان همبستگی و سطح 

 

 گیریبحث و نتیجهی 4

 هاگیری شده در کاربریالف( مقادیر متییرهای اندازه

ن میزان و در گندم درو شده بیشترین مییزان را دارد. همچنیین از در کاربری جنگل طبیعی کمتری روانابطبق نتایج، 

  وجود ندارد. داریمعنی تفاوتکاشت و هندوانه های جنگل دستبین کاربری ،نظر رواناب

های جنگل طبیعیی و هندوانیه یکاربربه ترتیب به  ،یری شدهگاندازهنتایج نشان داد کمترین و بیشترین میزان رسوب 

همچنین بین هندوانه و گندم درو شیده تفیاوت  کاشت و مرتعنگل طبیعی، جنگل دستاز این نظر بین ج اختصاص دارد.

 معناداری وجود ندارد. 

تواند به علیت فقیدان یم ،کاشت در مقایسه با کاربری زراعیعنادار در میزان رواناب جنگل دستعدم وجود تفاوت م

لخیت و  صورت بهسطح نسبتاً زیادی از این اراضی  ،ه همین علتب کاشت باشد؛گیاهی و الشبرگ در جنگل دستپوشش

-انیدازهعمالً  ،کاشت  پوشش درختان در اراضی جنگل دستتا ارتفاعبه علت  ،. از طرف دیگرپوشش گیاهی است فاقد

وضیوع مکه ایین  ممکن نبودساز بارش با استفاده از شبیه ،در کاهش میزان رواناب و رسوب این پوششتا   ثیرگیری تأ

خاک با رواناب و رسوب یگیری شدههمبستگی متییرهای اندازه: 2جدول   

 رطوبت 

 پیشین

 وزن 

 مخصوص
 نیترو ن فسفر ماده آلی

ادل ظرفیت تب

 کاتیونی
 کاربری 

29/0  02/0  -0/87** -0/81** -0/55** -0/66** 

ب
سو
 ر

 جنگل طبیعی

0/66* 37/0  -0/92** -0/97** 05/0-  جنگل دست کاشت *0/61- 

01/0  41/0  03/0  10/0-  34/0-  19/0-  مرتع 

29/0-  32/0  زراعت هندوانه *0/40- **0/76- **0/83- **0/89- 

56/0  46/0  -0/83** -0/94** 39/0-  گندم درو شده **0/86- 

0/51** 19/0  -0/86** -0/93** 48/0-  -0/77** 

ب
وانا

 ر

 جنگل طبیعی

0/82** 29/0  -0/96** -0/93** 23/0-  جنگل دست کاشت *0/62- 

0/74** 0/59* -0/95** -0/72** 06/0  مرتع **0/72- 

20/0-  20/0  زراعت هندوانه *0/48- **0/72- **0/87- **0/88- 

0/67* 41/0  -0/85** -0/95** 38/0-  گندم درو شده **0/83- 

 **همبستگی معنیدار در سطح 1 درصد و*همبستگی معنیدار در سطح 5 درصد را نشان میدهد.
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کاشت با اراضی زراعی باشد. کاهش داری رواناب اراضی جنگل دستمعنیتواند به عنوان یکی از علل عدم تفاوت نیز می

 است.شده گزارشنیز  (1389)توسط آزموده و همکاران  ،رواناب در کاربری جنگل طبیعی در مقایسه با کاربری زراعی

مطابقیت  (1394)پیور و همکیاران با نتایج تحقیقات کاویان ،به زراعتافزایش رسوب در اثر تغییر کاربری از جنگل 

جنگل  گیاهی در سطحه علت وجود الشبرگ و پوششتواند بیمبرابری رسوب در کاربری جنگل طبیعی  22دارد. کاهش 

ی و مرتعی یآلودگی کمتر در مقایسه با اراضایجاد رواناب با گل بهباشد که نقش مهمی در کاهش غلظت رسوب دارد و 

ایین  ،ندوانیههرواناب بیشتر در اراضی گندم در مقایسه بیا کیاربری  رغم وجود، علیبراساس نتایج. شودمنجر می زراعی

-بب شیدهتواند وجود بقایای گیاهی گندم باشد که سیاست که علت این موضوع میکردهرسوب کمتری را ایجاد اراضی 

 گیری برسد.های اندازهری به خروجی پالترسوب کمت ،در مقایسه با کاربری هندوانه است

صد( رطوبت در 4/6درصد( و کمترین ) 2/22های مختلف نشان داد که بیشترین )گیری متغیرها در کاربرینتایج اندازه

اک با تغییر رطوبت پیشین خ ،مطالعه مورد یکاشت تعلق دارد. در منطقهترتیب به جنگل طبیعی و دست به ،پیشین خاک

نیز نتیایج  (1393)یابد. برومند و همکاران یمبرابر کاهش  2/3داری به میزان از جنگل به زراعت با اختالف معنی کاربری

وجیود تیا   کاهش رطوبت با تغییر کاربری از جنگل به زراعت بیان کردند. کاربری جنگل طبیعی به دلیل مشابهی برای

یش کیه ایین موضیوع در افیزا کنیدجلوگیری میکف جنگل  از تابش مستقیم نور خورشید به ،پوشش و الشبرگ انبوه

طوبت بیا از نظر میزان ر تکاش، کاربری جنگل دستدارد. از سوی دیگرتأثیر مهمی  ،های این کاربریرطوبت در خاک

ی وزنود درختان سبه دلیل وج ؛ این امردهدختالف معناداری از خود نشان نمی، ادوانه و گندم درو شدهکاربری زراعت هن

 برسد.نور بیشتری به سطح زمین  شودمی که سبب است و تراکم پایین درختان در واحد سطح برگ

و کیاربری گنیدم درو  4/13به ترتیب در کاربری جنگل طبیعی بیا  ،یری شدهگاندازهبیشترین و کمترین میزان فسفر 

برابیر کیاهش  3فسفر به مییزان  ،ل به زراعتگیری شد. با تغییر کاربری از جنگگرم در کیلوگرم اندازهیلیم 4/4شده با 

های مختلف اراضی در فالت لس چین نتیایج در کاربری ،(2009) و همکاران 2و گائو (2001)و همکاران  1. ونگیابدمی

و  8/16مربوط به کاربری جنگل طبیعی بیا  ،. نتایج نشان داد که بیشترین میزان ظرفیت تبادل کاتیونیکردندمشابهی ارائه 

برابری ظرفیت تبادل کیاتیونی از  7/2مول بر کیلوگرم است. کاهش سانتی 2/6مربوط به کاربری هندوانه با  ،رین آنکمت

آلی در اراضی زراعی باشد که بیر تواند ناشی از کاهش مادهیم ،مورد مطالعه یکاربری جنگل به اراضی زراعی در منطقه

نییز  (1388)ی و همکیاران محمودآبادو شمسی (2006)و همکاران  3ییرگذار است. عجمتأثمیزان ظرفیت تبادل کاتیونی 

 آلی مطر  کردند.در پی کاهش موادکاهش ظرفیت تبادل کاتیونی را 

در اراضی جنگل طبیعی  ،و کمترین میزان 63/1در اراضی زراعی با کاربری هندوانه با  ،بیشترین میزان وزن مخصوص

آالت ینماشیآلی، کاهش تخلخل خاک و تردد زیاد گیری شد. تجزیه و کاهش مادهدازهگرم در سانتیمتر مکعب ان 05/1با 

                                                           
1 Wang 
2 Gao 
3 Ajami 
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سطحی خاک و افزایش وزن مخصوص در این اراضی نسبت به اراضی  ین الیهشد فشرده به ،کشاورزی در اراضی زراعی

 .کردندا گزارش نتایج مشابهی ر ،(1393)و برومند و همکاران  (1390). خالدیان و همکاران شودمنجر میجنگلی 

ییزان مبیشیترین  کیه یطیوربیه  منجر شد؛کاهش سه برابری میزان نیتروژن  بهتغییر کاربری از جنگل به زراعت  

نظیر  درصید مشیاهده شید کیه از ایین 11/0و کمترین میزان در زراعت هندوانیه بیا  36/0نیتروژن در جنگل طبیعی با 

 عجمیی و (1390)داری را نشان ندادند. خالدیان و همکاران تالف معنیاخ ،های زراعت )هندوانه و گندم درو شده(کاربری

 گزارش کردند. این امرنتایج مشابهی را برای  ،دیگری یدر مطالعه (2006)و همکاران 

در کاربری گندم درو شیده  درصد و کمترین میزان، 4/6طبیعی  در جنگل ،آلیان مادهنتایج نشان داد که بیشترین میز 

آلی ماده مقدار یشافزابه  فراوان الشبرگ تجمع های زراعی،یتفعال فقدان دلیل به جنگل طبیعی خاک ست. دردرصد ا 1/1

 کیاهش مییزان یجیهدرنت وها دام مفرط چرای از ناشی تواندیم نیز مرتع کاربری در آلیماده کاهش .شودمی منجر خاک

 ،شیب جهت در عمدتاً شخم عملیات و دائمی کار و کشت ،زراعی کاربری در همچنین. باشد خاک بهشده اضافه الشبرگ

آلیی در کیاربری برابیری میواد 8/5د علت کاهش توانیماین موارد  .دارندنقش مهمی  آلیماده یتجزیه و رفت هدر در

 انفیرد و همکیارو یوسیفی (2011)و همکاران  1د. ایوبیی مورد مطالعه باشمنطقه در زراعی در مقایسه با کاربری جنگل

 ارائه کردند.در این زمینه  را نتایج مشابهی نیز (1386)

 های اراضییکاربر یکتفکگیری متییرها در طبقات شیب به ب( اندازه

ایین های مختلف نشیان داد کیه بیا افیزایش درصید شییب در یو کاربرگیری شده در شیب نتایج متغیرهای اندازه

فرصیت کیافی بیرای نفیوذ در  فقیدانشود. افزایش سرعت رواناب و میی زیاد طور معناداربهحجم رواناب ها، کاربری

تواند از علل افزایش حجم رواناب در این طبقات شیب باشد. این رابطه در یم تر،های پایینیبشهای باالتر نسبت به یبش

خورمیزی تحقیق زارع است و با نتایجشده نیز گزارش (2014) 2و نقدی اکبری مهر و (2014)تحقیق آقابیگی و همکاران 

علت ابعاد کوچک پالت در نظر گرفته شیده در مقایسیه بیا تحقییق ه ب مغایرتاین  مغایرت دارد که (1389)و همکاران 

 ،هیایابید و در سیایر کاربریی افزایش میطور معناداربهمیزان رسوب در کاربری زراعت  ،. با افزایش شیباستحاضر 

 افیزایش بیه خیود مطالعات نیز در (1389)خورمیزی و همکاران و زارع (2009) مکارانه و 3نیست. اکوتغییرات معنادار 

عامل مهمیی در عیدم وجیود  ،وجود الشبرگ در جنگل و مرتع .کردند اشاره شیب افزایش در پی خاکرفت هدر میزان

گونه رواناب و رسیوبی در یچه دهدیمطور که نتایج نشان . همانرودمیدار رسوب در طبقات شیب به شمار یمعناختالف 

های مختلیف بیا مییزان شییب های یک و دو شیب در کاربری مرتع ایجاد نشد. ظرفیت تبادل کاتیونی در کاربریطبقه

تفیاوت معنیاداری را در  ،کاشت و هندوانیههای جنگل دستختلف شیب در کاربریهای مدارد. کالس معکوسی یرابطه

به ترتییب در کیالس ییک شییب  ،بیشترین و کمترین میزان ظرفیت تبادل کاتیونیظرفیت تبادل کاتیونی نشان ندادند. 

                                                           
1 Ayoubi 
2 Akbarimehr and Naghdi 
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میول بیر سیانتی 5/5مول بر کیلوگرم( و کالس سه شیب کاربری زراعیت هندوانیه )سانتی 6/21کاربری جنگل طبیعی )

دلیل این موضیوع داری ندارد. یتفاوت معن مختلفهای یبش دررطوبت خاک  ،نتایج اساسبرگیری شد. کیلوگرم( اندازه

نیز ( 1389)خورمیزی و همکاران ی مورد مطالعه باشد. زارعهای مختلف منطقهند فقدان زهکشی قابل مالحظه در شیبتوامی

درصید و  27 مقیداررطوبیت بیه  میزانبیشترین  ،در کاربری جنگل طبیعی ،یکل طور به اند.دادهنتایج مشابهی را گزارش 

 درصد مشاهده شد. 37/5 مقداربه  ،کاشتگل دستدر کاربری جنکمترین میزان 

نشان نداد و از این نظر  های مختلفداری را در میزان وزن مخصوص خاک در کاربریتفاوت معنی ،تغییر درصد شیب

و کیالس دو شییب  71/1به ترتیب به کالس چهار شیب زراعت هندوانیه بیا  ،بیشترین و کمترین مقدار وزن مخصوص

هیای مختلیف دار وزن مخصیوص در کالسیمعنمتر مکعب تعلق دارد. عدم اختالف گرم بر سانتی 07/1جنگل طبیعی با 

 (2013)همکاران  و 2. آمویواستشدهارائهنیز  (2015) 1یوو آیتن (1389)خورمیزی و همکاران ، در نتایج تحقیق زارعشیب

تیأثیر شییب قیرار آن، کمتیر تحیتیایی نیز بیان کردند که خصوصیات فیزیکی خاک در مقایسه با خصوصییات شییم

داری را نشان نداد و تفاوت معنی ،های مختلف شیبها در کالسیکاربرتغییرات میزان نیتروژن در هر یک از گیرند. می

 1/0و کالس چهار شیب کاربری هندوانه با  39/0در کالس یک شیب جنگل طبیعی با  ،بیشترین و کمترین میزان نیتروژن

 ،های شیب در مقایسه با اراضی زراعیگیری شد. باالتر بودن میزان نیتروژن در اراضی جنگلی در همه کالسدرصد اندازه

ییرپذیری نیتیروژن را تغدر تحقیق دیگری  (2011) و همکاران 4دارد. ژنگمطابقت  (2009)همکاران  و 3نتایج خرمالیبا 

در کیالس  ،آلییداد بیشترین و کمترین میزان میوادیج نشان ی و نتایج مشابهی ارائه کردند. نتابررسهای شیب در کالس

 گیری شد. افزایش درصد شییبدرصد اندازه 55/0و کالس چهار شیب کاربری هندوانه با  4/7یک شیب جنگل طبیعی با 

و  (2011) تحقیقات ژنگ و همکیاراناست. نتایج منجر شدهآلی کاهش معنادار در میزان مواد بههای مختلف، در کاربری

 حاضر مطابقت دارد. با تحقیق (2015) آیتن یو

و کالس چهار شیب کاربری هندوانیه بیا  7/15در کالس یک شیب جنگل طبیعی با  ،بیشترین و کمترین میزان فسفر

به اثرات متفاوتی در میزان فسفر  ،های مختلفگیری شد. افزایش درصد شیب در کاربریگرم در کیلوگرم اندازهیلیم 3/4

یابید. طور معنیاداری کیاهش میتغییرات فسفر با افزایش درصد شییب بیه ،است. در کاربری جنگل و مرتعآوردهوجود 

ت نیست. براساس نتایج، تغییرات فسفر در طبقیا معنادارتغییرات میزان فسفر در کاربری زراعت در طبقات مختلف شیب 

فسفر نقش دارد. ایین  فقدانآلی در حضور یا دهد که مواد. این موضوع نشان میآلی استمختلف شیب تقریباً مشابه مواد

 مطابقت دارد. (2014) و همکاران 5نتایج تحقیق هدگو بانتیجه 
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 ج( نتایج ضریب همبستگی متییرهای خاک با رواناب و رسوب

اند کیه زراعت هندوانه و جنگل طبیعی نشان ند جز بههای مختلف داری در کاربرینیتروژن و رسوب همبستگی معنی

 جیز بیه .مطابقت دارد. فسفر همبستگی معکوس و قوی را با رسوب نشیان داد (2006)همکاران  و 1ایجازبا نتایج تحقیق 

نییز نتیایج  (1390). بهرامی و همکاران است 81/0و  97/0بیشترین و کمترین همبستگی معکوس به ترتیب  ،کاربری مرتع

 و ییهتجزکاربری مرتع معکوس قوی  جزبههای مختلف با رسوب در کاربریآلی ی ماده. رابطهکردندمشابهی را گزارش 

و همکیاران  2محاسبه شید. کاوییان 83/0و  92/0تحلیل شد، از این نظر بیشترین و کمترین همبستگی معکوس به ترتیب 

 اند.با رواناب و رسوب گزارش کرده را آلیهمبستگی معکوس قوی ماده ینیز رابطه (2013)

نتایج ( 1394)همبستگی معناداری با رسوب نشان نداد. نهتانی و همکاران  های مختلف،در کاربری وص خاکوزن مخص

 ،دیگیر عبیارت بیه ها متفیاوت اسیت؛ان رسوب در کاربریمشابهی را گزارش کردند. همبستگی رطوبت پیشین با میز

 یرابطیه ،(66/0ب همبسیتگی مسیتقیم کاشت )با ضیریهای به جز جنگل دستی کاربریر همهرطوبت پیشین خاک د

دهید با میزان ظرفیت تبادل کاتیونی نشان می ی رامعکوس یرابطه ،معناداری را با رسوب نشان نداد. نتایج نشان داد رواناب

های مختلف . میزان نیتروژن در کاربریاست 48/0و  83/0که از این نظر بیشترین و کمترین همبستگی معکوس به ترتیب 

همبستگی معکوس قوی را نشان  ،همبستگی معناداری را با رواناب نشان نداد. فسفر با میزان رواناب ،زراعت هندوانه جز به

و   شد که با نتایج آقابیگی مشاهده 72/0و  95/0داد که از این نظر بیشترین و کمترین مقدار همبستگی معکوس به ترتیب 

از ایین نظیر بیشیترین و  .با رواناب نشان داد راهمبستگی معکوس قوی  یهرابط ،آلیمطابقت دارد. ماده (2014)همکاران 

نتایج مشابهی را گزارش کردند.  (1389)تحلیل شد. آزموده و همکاران  85/0و  96/0کمترین همبستگی معکوس به ترتیب 

میزان رواناب نشان نداد.   با را داریرابطه معنی ی مستقیم در مرتع یرابطه جز بههای مختلف ی یدر کاربروزن مخصوص 

کاشیت، مرتیع و های جنگل طبیعی، جنگل دستکاربریمستقیم را در  یرابطه ،نتایج همبستگی رطوبت پیشین با رواناب

 (2013)با نتایج تحقیق کاوییان و همکیاران  ،یشینپهمبستگی مستقیم رواناب با رطوبت  یگندم درو شده نشان داد. رابطه

 ،در نتایج مشابهی به پیچیدگی اثر رطوبت پیشین خاک در ایجاد روانیاب (1995)و همکاران  3ونانسبیزلیمطابقت دارد. 

 اشاره کردند. 

های مختلیف و تجزییه و های فیزیکی و شیمیایی خاک در کاربری و شیباین مطالعه با هدف ارزیابی برخی ویژگی

 یهای نسبتاً بیزرگ در حوضیهساز بارش و پالتاده از شبیهها با میزان رواناب و رسوب با استفتحلیل ارتباط این ویژگی

آلی تنها متغیری است که با تغییر طبقات شیب در شد. نتایج تحقیق نشان داد، ماده انجام تپهمراوهآبخیز کچیک شهرستان 

ی شده با مقدار رواناب گیر. همچنین در فرآیند بررسی ارتباط بین متغیرهای اندازهاختالف معناداری داردها کاربری یهمه

آلی، فسفر و ظرفیت تبادل کاتیونی بیشترین تأثیر را بر ایجاد روانیاب و رسیوب که به ترتیب ماده مشاهده شد ،و رسوب

تیأثیر  یدهندهیک گرادیان شییب نشیان درهای خاک دار در میزان ویژگیهای مختلف دارند. تغییرات معنییدر کاربر

                                                           
1 Ijaz 
2 Kavian 
3 Le Bissonnais 
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اهمییت  ،هاست. افزایش میزان رواناب در کاربری زراعیی در مقایسیه بیا جنگیلیژگیواین  نوع کاربری بر توجهقابل

تولیید رسیوب  ،. از طرف دیگیردهدنشان مییرزمینی زی هاآب یدر کاهش میزان رواناب، سیالب و  تغذیه را هاجنگل

در تولید رسوب و پیر شیدن مخیازن نقش این اراضی را  ،در مقایسه با جنگل دارشیبدر اراضی زراعی  برابر 20بیش از 
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Extended abstract 

 

1- INTRODUCTION 
Soil erosion and its issues are among the most important environmental challenges. In many areas, soil 
erosion affected valuable natural resources and soil fertility. The recognition of the factors affecting 
runoff and soil erosion, and the determination of their issues are essential for soil and water 
management conducive to sustainable development. The assessment and analysis of the changes 
associated with the soil characteristics; runoff and sediment lead to proper planning and management. 

 

2- THEORETICAL FRAMEWORK 
Review of former studies shows that the land use change is one of the main effective factors regarding 
the erosion intensity whose effect is sometimes more than the rainfall intensity and slope. For 
quantifying the effects of land use change and slope on runoff, sediment and soil nutrients, the present 
study was carried out with the aim of comparing the chemical and physical properties of soil in different 
land uses and slope classes, and of investigating their effects on runoff and sediment. 
 

3- METHODOLOGY 
This research was accomplished in Kechik watershed on loess formation located in Maravetape 
township, Golestan province.Rainfall simulations were done in 4-square-meter plots on five land use 
including forest (Natural forest and Reforestation), rangeland, farmland (Watermelon and Harvested 
Wheat) and four-slope classes including 3-12%, 12-18%, 18-25% and 25-40%. Based on the three-nested 
design, 96 simulation experiments and samplings were done. Output runoff and sediment and soil 
samples were collected. Nutrient amount (Phosphorus, Nitrogen, and Organic matter), Cation Exchange 
Capacity, Antecedent moisture content and Soil density were measured at the laboratory. 

4- RESULTS  

The result showed a change in the type of land use (natural forest, forestation, rangeland, 

watermelon farmland and harvested wheat) due to the increase in runoff from 12.8, 40, 25.2, and 
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40.7 to 54.9 lit., respectively. The average sediment changed from 57.5, 230.9, 119.1, and 1369.6 

to 1190.1 regarding the land uses, respectively. The reduction of phosphorus was found from 

13.4, 8.8, 10.8, and 6.3 to 4.4 in different land uses. The organic matter reduced from 6.4, 4, 3.2, 

and 1.6 to 1.1 in different land uses, respectively. The cation exchangeable capacity reduced 

from 16.8, 10.3, 9.1, and 6.2 to 7.6 c mol kg-1 in different land uses, respectively. The soil 

moisture changed from 22.2, 6.4, 12.8, and 6.8 to 6.7 in different land uses, respectively. The soil 

density in different land uses increased from 1.05, 1.16, 1.25, and 1.63 to 1.57 gr cm3, 

respectively. 

5- Discussion 

According to the results, organic matter is the only variable that has significant difference 

affected by slope changing in all of the land uses. Also, the investigation of the relation between 

measured variables of runoff and sediment showed that the organic matter, phosphorus, cation 

exchange capacities have the highest effects on runoff and sediment, respectively. The increase 

in runoff in farmland comparing to the forest shows the importance of forests in reducing runoff, 

flood management, and ground water recharge. On the other hand, sediment production in 

farmlands 20 times more than in forests shows the important of forest in preventing sediment 

production, filling the reservoir of dams, and losing valuable soil. 
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