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بررسی اثر شیب و کاربری اراضی بر خصوصیات خاک ،رواناب و رسوب با استفاده از
شبیهساز باران (مطالعه موردی :حوزه آبخیر کچیک ،استان گلستان)
محمد عباسی* :دانشآموختهی دکتری آبخیزداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،گرگان
علی نجفینژاد :عضو هیئت علمی گروه آبخیزداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،گرگان
واحد بردیشیخ :عضو هیئت علمی گروه آمار ،دانشگاه گلستان
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چکیده
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در شیب و کاربریهای مختلف اراضیی تییییر میکنید .ارزییابی و
تجزیه و تحلیل این تیییرات در زمینهی ویژگیهای خاک ،رواناب و رسوب به برنامهریزی و مدیریت صحیح
منجر میشود .تحقیق حاضر ،در حوزهی آبخیز کچیک شهرستان مراوهتپه در استان گلستان اجرا شیدهاسیت.
پنج کاربری اراضی شامل جنگل طبیعی ،جنگل دستکاشت ،مرتع و زراعت هندوانه و گندم درو شیده اسیت
که در چهار طبقه شیب  2۵-40 ،18-2۵ ،12-18 ،3 -12درصد و پالتهای  4مترمربعی انتخاب شد .روانیاب
و رسوب در هر مرحلهی جمعآوری و مقدار رسوب ،حجیم روانیاب ،میواد مییذی (فسیفر ،نیتیرو ن و میواد
آلی) ،ظرفیت تبادل کاتیونی ،رطوبت پیشین و وزن مخصوص خاک در آزمایشگاه انیدازهگیری شیدهاسیت.
نتایج نشان داد با تیییر کاربری از جنگل به زراعت ،رواناب و رسوب به ترتییب  3/۷و  22برابیر شیده و وزن
مخصوص خاک ،به میزان  0/۵2گرم بر سانتیمتر مکعب افزایش یافتهاست .میزان نیترو ن ،فسفر ،مادهآلیی،
رطوبت پیشین خاک و ظرفیت تبادل کاتیونی از کاربری جنگل بیه زراعیت ،بیه ترتییب  3/2 ،۵/8 ،3 ،2/۷و
 2/۷برابر کاهش یافتهاست .شیب در کاربریهای مختلف ،اثرات متفاوتی را در میزان متییرهای انیدازهگیری
شده ایجاد کردهاست .طبق نتایج به ترتیب ماده آلی ،فسیفر و ظرفییت تبیادل کیاتیونی بیشیترین تی ثیر را در
میزان رواناب و رسوب نشان دادهاند .با توجه به نقش محوری پوشش گییاهی در کیاهش روانیاب و رسیوب،
مدیریت صحیح اراضی و اصالح کاربری میتواند در کاهش اثرات منفی ناشیی از آنهیا تی ثیر زییادی داشیته
باشد.

وا گان کلیدی :مواد مغذی ،پالت ،اراضی لسی ،هدررفت
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1ی مقدمه
فرسایش خاک و پیامدهای ناشی از آن ،امروزه یکی از مهمترین چالشهای زیستمحیطی به شمار مییرود ( Ekwue

 .)et al, 2009تقاضا برای اراضی کشاورزی ،به گسترش مرز کشاورزی در اکوسیستمهای طبیعی منجر شدهاست .از نیمه-

ی دوم قرن بیستم به دلیل رشد جمعیت و شرایط اقتصادی و اجتماعی ،بزرگی و شدت تغییر کاربری باا رارعت زیاادی افیزایش
یافتهاست ( .)Vanacker et al, 2003تغییر کاربری اراضی و رژیم بارش به شدت بر نرخ فرسایش اثر میگذارد؛ این امیر
از طریق تغییر دینامیک رسوب و هیدرولوژی صورت میگیرد ( .)Boix-Fayos et al, 2007تغیییر کیاربری اراضیی از
عوامل اصلی تعیینکنندهی شدت فرسایش است که حتی در برخی موارد اثر آن از شدت بارش و شیب نیز بیشیتر اسیت
( .)Garcia-Ruiz and Lana-Renault, 2010جنگلتراشی به کاهش قابلتوجه مقادیر رس ،موادآلی ،نیتروژن و رطوبیت
پیشین خاک منجر میشود و درصد شن pH ،و چگالی خاک را افزایش میدهد (.)Kavian et al, 2013
با تبدیل اراضی از جنگل به کشاورزی ،خصوصیات خاک از جمله ظرفیت تبادل کاتیونی ،هیدایت الکتریکیی ،میواد
آلی و نیتروژن کل موجود کاهش مییابد ( .)Bahrami et al, 2010عالوه بر کاربری اراضی ،شیب نیز به عنوان یکیی از
عوامل ایجادکنندهی فرسایش و رواناب قابلتوجه است؛ بهطوریکه با افزایش درجهی شیب ،میزان هدر رفت مواد آلی و
رسوب افزایش مییابد ( .)Wei et al, 2003خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک از متغیرهای مهیم و می ثر بیر تولیید
رواناب و رسوب است .شبیهسازهای باران به منظور تعیین فاکتورهای م ثر بر رواناب و فرسایش ،امکان انیدازهگیریهای
متعدد را در اراضی مختلف فراهم میسازد که از دادههای حاصل از آن ،میتوان در اهداف مختلف استفاده کرد .با وجیود
چالشهای موجود ،استفاده از شبیهسازهای باران در جهان رایج است؛ این امر بیه دلییل برتیری متعیدد در پژوهشهیای
هدررفت خاک و تولید رسوب میباشد ( .)Seeger, 2007شبیهساز بارش ،ابزار مهمی برای مطالعهی تولید رواناب و هیدر
رفت خاک به شمار میرود؛ چون میتواند تحت شرایط آزمایشگاهی یا در شرایط طبیعی استفاده شود ( Sanguesa et al,

 .)2010تحقیقات مختلفی در خصوص تأثیر ویژگیهای خاک بر هدر رفت رواناب و رسوب انجام شدهاست که در ادامیه
به برخی از آنها اشاره میشود.
آرمین و همکاران ( )1385با استفاده از شبیهساز باران به تعیین اثر شیب دامنه ،تداوم باران و بافیت خیاک بیر مقیدار
فرسایش در پالت یک مترمربعی پرداختند .نتایج نشان داد بین حجم رواناب و وزن رسیوب در سیطو مختلیف شییب،
اختالف معنیداری وجود دارد .موریلو 1و همکاران ( )2013پاسخ هیدرولوژیکی فرسایشی اراضی بدلند را میورد بررسیی
قرار دادند .نتایج نشان داد شدت بارش و ضریب هرز آب و شیب ،بر غلظت و تولید رسیوب تیأثیر مببتیی دارد امیا در
پوشش غیریکنواخت ،این شدت و ضریب براساس درصد پوششگیاهی خاک متغیر است.
آزموده و همکاران ( )1389اثر ویژگیهای خاک بر رواناب و فرسایش آن در اراضی جنگلی با اسیتفاده از شبیهسیاز
باران در پالت  30در  30سانتیمتری بررسی کردند .نتایج نشان داد که متغیرهای رطوبت پیشین خیاک ،میاده آلیی ،وزن
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مخصوص ظاهری و درصد ذرات شن ،به ترتیب بیشترین تأثیر را در تولید رواناب داشتند .همچنین در فرآینید فرسیایش
خاک نیز به ترتیب متغیرهای درصد ماده آلی ،رطوبت پیشین خاک و سیلت بیشترین تأثیر را در اراضی جنگلی داشتند.
زارع خورمیزی و همکاران ( ،)1391اثر شیب و خصوصیات خاک را در میزان رواناب و رسوب بررسی کردنید .ایین
امر با استفاده از شبیهساز باران در پالت  0/09صورت گرفت .نتایج نشان داد که بین فرسایش و شیب در سطح  1درصید،
همبستگی مببت و معنیداری وجود دارد .نتایج همبستگی پیرسون نشان داد ،درصد شن ریز در سیطح  1درصید و درصید
آهک و سیلت در سطح  5درصد ،همبستگی مببت و معنیدار با رواناب دارد .همچنین درصد رطوبت ،همبستگی مببیت و
مقاومت خاک سطحی ،همبستگی منفی و معنیداری با هدر رفت خاک نشان میدهد.
کاویانپور و همکاران ( )1394در تحقیقی اثر پوشش گیاهی را بر کاهش رواناب و هیدررفت خیاک بیا اسیتفاده از
شبیهسازی باران بررسی کردند .شبیهسازی باران با شدت  2میلیمتر بر دقیقه ،بیا زمیان تیداوم  11دقیقیه در پیالت 0/09

مترمربعی انجام شد .نتایج نشان داد مقادیر مختلف پوششگیاهی بر م لفههای رواناب و رسوب تأثیر معنیداری دارد و بار
رسوب در پوشش گیاهی ،حداقل  6/8برابر پوشش گیاهی حداکبر مشاهده شد .همچنین براساس مقیادیر درصید پوشیش
گیاهی ،میتوان میزان بار رسوب و حجم رواناب را به ترتیب با ضریب تبیین  0/71و  0/69برآورد کرد .کیانی هرچگیانی
و همکاران ( ،)1394در تحلیلی اثر شدت باران و شیب پالتهای آزمایشگاهی را بر م لفیههای فرسیایش ناشیی از تیأثیر
قطرههای باران ( )RIIEمقایسه کردند .نتایج حاصل از  81آزمایش شبیهسازی بارش در پالتهای  6×1متر با شیبهای ،5
 15و  25درصد و در شدتهای  60 ،30و  90میلیمتر بر ساعت ،نشان داد که تأثیرپذیری پاشمان باالدست و پاییندست و
پاشمان کل و خالصِ ناشی از شدت بارش و تغییرات مکانی ،در سطح  99درصد معنادار بود.
صادقی و همکاران ( ،)2015در تحقیقی کاهش غلظت رسوب و هدررفت خاک را با اسیتفاده از تیمارهیای آلیی و
غیرآلی در پالتهای  6×1متری بررسی کردند .نتایج حاصل از شبیهسازی بارش با شدتهای  70 ،50 ،30و  90میلیمتر بیر
ساعت در شیب  30درصد ،نشان داد که مالچ بقایای گیاهی در بین دو تیمار کود و پلی آکریالمیید بیشیترین تیأثیر (45
درصد) را در کاهش غلظت رسوب دارند .همچنین بیشترین تأثیر در کاهش غلظیت رسیوب در تیمارهیا ،در شیدت 90

میلیمتر بر ساعت مشاهده شد .چنگ 1و همکاران ( )2008با استفاده از شبیهساز باران ،به بررسی رابطهی زاوییه شییب و
سله سطح خاک بر رواناب و هدر رفت خاک در پالت  5مترمربعی مناطق تپهماهوری فالت لسی چیین پرداختنید .نتیایج
نشان داد با افزایش شیب ،رواناب و هدر رفت خاک افزایش و با شکستن سله سطح خاک ،تولید روانیاب و هیدر رفیت
خاک کاهش مییابد .آقابیگی 2و همکاران ( ،)2014رسوب و رواناب را در تیپهای مختلف پوشش گیاهی با استفاده از
شبیهساز باران در پالت  0/09مترمربعی بررسی کردند .نتایج آزمون دانکن و رگرسیون چند متغیره نشان داد که علفیزار،
رواناب و رسوب بیشتری نسبت به بوتهزار داشت؛ اما آستانه وقوع رواناب در علفزار نسبت به بوتهزار کمتر بود .همچنین
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جهت ،درجهی شیب و خصوصیات خاک (فسفر ،هدایت الکتریکی ،کلسیم و رس) ،بر رواناب و رسوب و زمان آسیتانه
وقوع اثر معنیداری دارند.
جینائو 1و همکاران ( )2014با هدف اندازهگیری کربن آلی محلول و مواد مغیذی خیار شیده از اراضیی شییبدار،
کاربریهای مختلف مجموعه آزمایشهای شبیهسازی بارش را انجام دادند .براساس نتایج کمترین و بیشترین مقدار کربن
آلی محلول ،طی یک بارش  40دقیقهای به ترتیب در اراضی لخت و اراضی جنگلکاری بدون الشبرگ مشاهده شد .مو 2و
همکاران ( )2015اثر شدت بارش و درجه شیب را بر رواناب و محتوی رطوبت خیاک ،در  4مرحلیهی رویشیی ذرت بیا
استفاده از شبیهساز باران بررسی کردند .سه شدت بارش  1 ،0/67و  1/67میلیمتر بر دقیقه و  4شییب  15 ،5و  20درجیه در
مناطق نیمه خشک انتخاب شد .نتایج نشان داد ضریب رواناب با افزایش شدت بارش و شییب در هیر مرحلیهی رویشیی
افزایش یافت .رابطه بین ضریب رواناب ،رطوبت اولیهی خاک و درصد پوشش به صورت چند متغیره و غیرخطی برآورد
شد .زمان تأخیر رواناب نیز با افزایش شدت بارش و شیب در مرحلهی رویشی یکسان کاهش یافت.
بررسی تحقیقات گذشته بیانگر آن است که به دلیل دشواری عملیات شبیهسازی بارش در سطح پالت با ابعاد بزرگ یا
استفاده از شبیهساز بارش با قابلیت شبیهسازی در مقیاس کوچک ،در غالب مطالعات پالتهای کوچک مقییاس اسیتفاده
شدهاست؛ از این رو در برخی موارد ،این سطو گویای شرایط طبیعی نبوده و تغییرات شیب در آنهیا نمیود نداشیتهاند .از
سوی دیگر تاکنون در اراضی لسی مستعد به فرسایش ،بررسی جامعی از نظر عوامل تأثیرگذار (شیب ،کیاربری اراضیی و
شدت بارش) و تأثیرپذیر (رواناب و رسوب) و ارتباط آنها با ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک صورت نگرفتهاسیت.
بر این اساس ،با توجه به اینکه بیش از  65درصد از اراضی لسی استان گلستان تحت اقلیم خشک و نیمهخشیک هسیتند و
حساسیت باالیی به فرسایش دارند ،این تحقیق برای کمّی کردن اثرات تغییرات کاربری و شیب در تولید رواناب ،رسوب
و مواد مغذی صورت گرفت .تحقیق حاضر با هدف مقایسهی میزان ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی خاک در کاربریهیا
و شیبهای مختلف و بررسی تأثیر این ویژگیها بر تولید رواناب و رسوب ،در پالتهای  4متر مربعی انجام شید .شیبیه-
سازی در پالت با ابعاد بزرگ در این تحقیق ،این امکان را فراهم میسازد که تأثیر ویژگیهای مختلف از جمله تغیییرات
طبقه شیب و نوع کاربری بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک به دقت کمّی و ارزیابی شود.
2ی مواد و روش
2ی 1ی منطقه مورد مطالعه
حوضهی آبخیز کچیک واقع در شمال شرق استان گلستان ،زیر حوضهای کوچیک از آبخییز گرگیانرود محسیوب
میشود .این حوضه در شهرستان مراوهتپه و ˝ 37° 42´15تا ˝ 37° 46´ 25عرض شیمالی و ˝ 55° 52´10تیا ˝ 55° 57´52طیول
شرقی واقع شدهاست .حوضهی کچیک دارای حداقل ارتفاع  620متر و حداکبر ارتفاع  1260متر از سطح دریاسیت (شیکل
شمارهی  .)1این منطقه از نظر سنگشناسی یکنواخت و سازند لسی ،تقریباً تمام سطح حیوزه را پوشیاندهاسیت .مییانگین
Janeau
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بارندگی ساالنه ،متوسط درجه حرارت و رطوبت نسبی ساالنه به ترتییب  482میلیمتیر 16/7 ،درجیهی سیانتیگراد و 63/8

درصد است .براساس روش دومارتن ،این حوضه اقلیم نیمهخشک دارد و براساس روش آمبرژه ،دارای اقلییم نیمهخشیک
سرد است (شکل .)1

شکل  :1موقعیت منطقهی مورد مطالعه نسبت به کشور و استان گلستان

پوشش غالب بخشهای جنگلی این حوضه به طور عمده شامل درختان ممرز 1و سییاه تلیو ،2بیه همیراه آلوکیوهی، 3
زالزالک وحشی 4و انار 5است .پوشش گیاهی غالب مرتعی در منطقهی مورد مطالعه شامل علیف بیا

6

بیه همیراه شیبدر

شیرین ، 7بابونه ، 8ختمی 9و  Thalictrum spاست .در اراضی زراعی نیز به مدت بیش از  40سال ،به طور عمده گندم 10و
هندوانه

11

کشت شدهاست .در حدود بیست سال گذشته در بخشهایی از حوضه ،جنگلکاری با گونیهی سیرو نقیرهای

12

انجام شدهاست .بهطور عمده ،در منطقه صورتهای فرسایشی از نوع سطحی ،خندقی و کنار آبراههای وجود دارد .با توجیه
به اقلیم و وقوع بارشهای رگباری در منطقه ،فرسایشهای خندقی از نوع شدید و فعال بودهاست .همچنین به دلیل عملیات

1

Carpinus betulus
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
11
Citrullus lanatus
12
Copressus Arizonica
2
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زراعی خار از قاعده در شیبهای باال ،فرسایش سطحی نسبتاً شدیدی در مناطق مختلف حوضه دییده میشیود (مهندسیین
مشاور بوم آباد.)1390 ،

2ی 2ی شبیهسازی بارش
بررسی آمارهای هواشناسی باراننگار در ایستگاه کلیماتولوژی حوضهی معرف و زوجی کچیک نشان داد که منطقهی
مورد مطالعه در پنج سال اخیر ،دو رخداد بارش را با شدت بیش از  70میلیمتر بر ساعت تجربه کردهاست .بر این اسیاس،
برای تعیین بارش فرساینده در منطقه از روش قهرمان  -آبخضر (قهرمان و آبخضر )1383 ،استفاده شد؛ بدین صورت کیه
بارش با دورهی بازگشت  50ساله به میزان  90میلیمتر بر ساعت ،در منطقه استخرا و مالک شبیهسازی قرار گرفیت .بیه
این دلیل که حداکبر شدت بارش  30دقیقهای ،بیشترین همبستگی را با میزان فرسایش خیاک دارد (رفیاهی)1382 ،؛ زمیان
تداوم بارش  30دقیقه در نظر گرفته شد .سپس بارش با استفاده از دستگاه شبیهساز از نوع تحتفشیار  BFTSبیا قابلییت
شبیهسازی در سطح پالت  4متر مربعی ی که توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اصیال و توسیعه داده
شدهاست ی شبیهسازی شد.
2ی 3ی انتخاب محل شبیهسازی و نمونهبرداری خاک
کاربری اراضی منطقهی مورد مطالعه در پنج بخش جنگل طبیعی ،جنگل دستکاشت ،مرتع ،زراعت هندوانه و زراعت
گندم طبقهبندی شد .در بازهی زمانی شبیهسازی ،بوته های هندوانه در حالت چهار الی شش برگی و گنیدم در حالیت درو
شده و بدون شخم قرار داشت .در این تحقیق ،چهار طبقیه شییب شیامل  18 -25 ،12-18 ،3-12و  25-40تفکییک شید .از
آنجاییکه طبقه شیب باالتر از  40درصد سطح کمی از آبخیز را به خود اختصاص میدهد و از سوی دیگر ،بیا توجیه بیه
اینکه شبیهساز بارش در این طبقه فاقد استقرار است ،این مطالعه بر روی چهار طبقه شیب فوقالذکر انجام شد .برای تعیین
محل آزمایشها و نمونهبرداریها ،از طر آشیانهای سه مرحلهای استفاده شد؛ به این صورت که نقشههای کاربری اراضی
و شیب با استفاده از نرمافزار  ArcGIS 9.3رویهم اندازی شد (شکل .)2
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شکل  :2عملیات میدانی و شبیهسازی بارش

در مرحلهی بعد برای تطبیق نقشه با عرصهی طبیعی ،به بازدید میدانی از کاربریهای جنگل ،مرتع و زراعت در طبقات
شیب مختلف پرداخته شد .با توجه به گستردگی کاربری جنگل طبیعی در همهی طبقات شیب ،توزیع پالتهای کیاربری
جنگل طبیعی در چهار طبقه شیب  18-25 ،12-18 ،3-12و  25-40انجام شد .کاربری جنگل دستکاشت به دلیل پراکنش آن
در طبقات شیب  18 -25و  ،25 -40این دو طبقه شیب انتخاب شد .شبیهسازی در کاربری مرتع نیز در چهار طبقهی ،3 - 12
 18 -25 ،12 -18و  25 -40انجام شد .به دلیل گستردگی کاربری زراعت هندوانه و گندم به ترتیب در هر چهار طبقیه و دو
طبقهی پایین شیب ،توزیع پالتها در این طبقات انجام شد .بعد از انتخاب محل پالتها با در نظیر گیرفتن شیش میورد
تکرار در  96پالت ،شبیهسازی بارش اجرا و رواناب و رسوب حاصله در خروجی پالتها جمعآوری شد.
در ادامه ،نمونهبرداری خاک از مجاورت پالت  -برای اینکه سطح پالت کامالً طبیعی و دستنخورده باشد -بهصیورت
کامالً تصادفی انجام شد؛ به این ترتیب که از مجاورت هر پالت با اوگر و سیلندر  5سیانتیمتری ،نمونیهای دسیتنخورده
برای تعیین وزن مخصوص و نمونهای دستخورده از عمق  0 -20سانتیمتر برای بررسی سایر متغیرهای موردنظر برداشت
شد ( .)Casermeiro et al, 2004سپس نمونهها به آزمایشگاه حمل شد .نمونههای دستخورده در هیوای آزاد خشیک و
کوبیده شد و بعد از عبور از الک  2میلیمتری ،آزمایشهای موردنظر بر آنها صورت گرفت .نیتروژن با اسیتفاده از روش
کجلدال ،)Parkinson and Allen, 1975( 1فسفر با استفاده از روش السن( 2السین و همکیاران )1954 ،و میواد آلیی بیا
استفاده از روش والکیبلک ،)Duiker et al, 2001( 3ظرفیت تبادل کاتیونی با استفاده از روش فلیمفتومتر ( Bower et al,

1

Kjeldahl
Olsen
3
Black and Wackly
2
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 )1952و وزن مخصوص ظاهری از طریق سیلندر نمونهبرداری و با توجه به رابطهی بین وزن خاک خشک و حجم سیلندر
اندازهگیری شد ( .)Tejada and Gonzalez, 2008همچنین رطوبت پیشین نمونههای خیاک بیه روش وزنیی ( Jin et al,

 ،)2008در مجاور پالتهای نمونهبرداری تعیین شد.
2ی 4ی تجزیه و تحلیل آماری
در این تحقیق ،اجرای نمونهبرداری و تجزیه و تحلیل دادهها براساس طر آشیانهای سه مرحلیهای انجیام شید؛ بیدین
صورت که کاربری ،تغییرات شیب و شدت بارش به صورت سلسله مراتبی در نظر گرفته شید .در طیر آشییانهای سیه
مرحلهای این امکان فراهم است که متغیرهای مورد بررسی ،سطو متفاوتی داشته باشند که در این تحقیق به علیت عیدم
پراکنش یکنواخت کاربریهای مورد مطالعه در همهی کالسهای شیب ،تعداد طبقات شیب در کاربریها مختلف در نظر
گرفته شدهاست .تجزیه واریانس این طر  ،نحوهی تأثیرگذاری هر متغیر را در حضور سایر متغیرها تعیین میسازد ( Neter

 .)et al, 1996برای بررسی و تجزیه و تحلیل آماری میانگین متغیرها ،ابتدا تجزیهی واریانس انجام شد .سپس در صیورت
معنیداری با استفاده از روش  ،LSDاثر شیب و کاربری اراضی بر تغییرپذیری متغیرها مطالعه شد و نمودارها با استفاده از
نرمافزار  Excelترسیم شد .همچنین ،برای بررسی وجود رابطهی آماری بین پارامترهای مورد مطالعه ،ضیریب همبسیتگی
آنها محاسبه شد .برای بررسی میانگین متغیرهای اندازهگیری شده در طبقیات شییب ،بیه تفکییک کاربریهیای اراضیی
همچنین وجود رابطهی آماری بین پارامترهای مورد مطالعه به ترتیب از نرمافزارهای  Minitabو  SASاستفاده شد.
3ی یافتهها (نتایج)
نتایج تجزیه و تحلیلهای انجام شده در سه بخش ارائه میشود :الف) مقادیر متغیرهای اندازهگیری شده در کاربریهیا؛
ب) مقادیر متغیرهای اندازهگیری شده در شیب ،به تفکیک کاربریها؛ ) ضریب همبستگی بین متغیرهای انیدازهگیری
شده و میزان رواناب و رسوب.
الف) مقادیر متییرهای اندازهگیری شده در کاربریها
جدول  1نشان میدهد که با تغییر کاربری از جنگل به زارعت (به ترتیب جنگل طبیعی ،جنگل دست کاشیت ،مرتیع،
زراعت هندوانه و گندم درو شده) ،میانگین رواناب از  40/7 ،25/2 ،40 ،12/8به  54/9لیتر افزایش و میانگین رسوب از ،57/5
 1369/6 ،119/1 ،230/9به  1190/1گرم افزایش مییابد.
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جدول  :1میانگین رواناب و رسوب در کاربریهای مختلف

نوع کاربری

رواناب (لیتر)

جنگل طبیعی

12/8d

57/5c

40b

230/9c

جنگل مصنوعی

رسوب (گرم)

مرتع

c

هندوانه

40/7b

1369/6a

گندم درو شده

54/9a

1190/1b

25/2

c

119/1

حروف متفاوت ،اختالف معنیدار و حروف یکسان ،عدم وجود اختالف معنیدار را نشان میدهد.

شکلهای  3الی  8نشان میدهند که میانگین نیتروژن از  0/18 ، 0/25 ، 0/36و  0/11به  0/13درصد کاهش مییابید .بیا
تغییر کاربری از جنگل به زارعت ،مقدار فسفر از  10/8 ، 8/8 ،13/4و  6/3به  4/4میلیگرم در کیلوگرم کاهش مییابد کیه
در این بین جنگل دست کاشت رفتار متفاوتی دارد .با تغییر کاربری از جنگل به زارعت ،ماده آلیی از  3/2 ، 4 ، 6/4و 1/6
به  1/1درصد کاهش مییابد .با تغییر کاربری از جنگل به زارعت ،میزان ظرفیت تبادل کاتیونی از  9/1 ،10/3 ،16/8و 6/2

به  7/6سانتیمول بر کیلوگرم کاهش مییابد .ر طوبت پیشین خاک با تغییر کاربری از جنگل به زارعت ،به صورت ،22/2
 6/8 ،12/8 ، 6/4و  6/7درصد تغییر میکند .با تغییر کاربری از جنگل به زارعیت ،وزن مخصیوص خیاک از ،1/16 ، 1/05
 1/25و  1/63به  1/57گرم بر سانتیمتر مکعب افزایش مییابد.

شکل  :3میزان رطوبت پیشین خاک کاربریهای مختلف

شکل  :4میزان فسفر خاک کاربریهای مختلف

-حروف متفاوت ،اختالف معنیدار و حروف یکسان ،عدم وجود اختالف معنیدار را نشان میدهد.

112

 ،)24(4 :6زمستان 1395

پژوهشهای فرسایش محیطی

شکل  :5ظرفیت تبادل کاتیونی خاک کاربریهای مختلف

شکل  :7میزان نیتروژن خاک کاربریهای مختلف

شکل  :6میزان وزن مخصوص خاک کاربریهای مختلف

شکل  :8میزان مواد آلی خاک کاربریهای مختلف

-حروف متفاوت ،اختالف معنیدار و حروف یکسان ،عدم وجود اختالف معنیدار را نشان میدهد .

ب) اندازهگیری متییرها در طبقات شیب ،به تفکیک کاربریهای اراضی
نتایج متغیرهای اندازهگیری شده در شیب و کاربریهای مختلف ،در شکلهای  9الی  16نشان داده شدهاست.

شکل  :10میانگین رسوب در کاربری و شیب

شکل  :9میانگین رواناب در کاربری و شیب
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شکل  :11ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در کاربری و شیب

شکل  :12رطوبت پیشین خاک در کاربری و شیب

شکل  :14نیتروژن خاک در کاربری و شیب

شکل  :13وزن مخصوص خاک در کاربری و شیب

-حروف متفاوت اختالف معنیدار و حروف یکسان عدم وجود اختالف معنیدار را نشان میدهد .

شکل  :16فسفر خاک در کاربری و شیب

شکل  :15مواد آلی خاک در کاربری و شیب

-حروف متفاوت اختالف معنیدار و حروف یکسان عدم وجود اختالف معنیدار را نشان میدهد .
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ج) نتایج ضریب همبستگی متییرهای خاک با رواناب و رسوب
برای بررسی و شناخت ارتباط بین متغیرهای اندازهگیری شدهی خاک در کاربریهای مختلف و ارتباط آنها با رواناب
و رسوب ،میزان همبستگی و سطح معنیداری متغیرها ارزیابی شد (جدول .)2
جدول  :2همبستگی متییرهای اندازهگیری شدهی خاک با رواناب و رسوب

ظرفیت تبادل

کاربری

وزن

رطوبت

مخصوص

پیشین
0/29

نیترو ن

فسفر

ماده آلی

جنگل طبیعی

**-0/66

**-0/55

**-0/81

**-0/87

0/20

جنگل دست کاشت

*-0/61

-0/05

**-0/97

**-0/92

0/37

*0/66

-0/19

-0/34

-0/10

0/03

0/41

0/01

زراعت هندوانه

*-0/40

**-0/76

**-0/83

**-0/89

0/32

-0/29

گندم درو شده

**-0/86

-0/39

**-0/94

**-0/83

0/46

0/56

جنگل طبیعی

**-0/77

-0/48

**-0/93

**-0/86

0/19

**0/51

جنگل دست کاشت

*-0/62

-0/23

**-0/93

**-0/96

0/29

**0/82

**-0/72

0/06

**-0/72

**-0/95

*0/59

**0/74

**

**

-0/88

0/20

-0/20

**-0/85

0/41

*0/67

رواناب

مرتع

رسوب

مرتع

کاتیونی

زراعت هندوانه

*

گندم درو شده

**-0/83

-0/48

**

-0/72

-0/87

**-0/95

-0/38

**همبستگی معنیدار در سطح  1درصد و*همبستگی معنیدار در سطح  5درصد را نشان میدهد.

4ی بحث و نتیجهگیری
الف) مقادیر متییرهای اندازهگیری شده در کاربریها
طبق نتایج ،رواناب در کاربری جنگل طبیعی کمترین میزان و در گندم درو شده بیشترین مییزان را دارد .همچنیین از
نظر رواناب ،بین کاربریهای جنگل دستکاشت و هندوانه تفاوت معنیداری وجود ندارد.
نتایج نشان داد کمترین و بیشترین میزان رسوب اندازهگیری شده ،به ترتیب به کاربریهای جنگل طبیعیی و هندوانیه
اختصاص دارد .از این نظر بین جنگل طبیعی ،جنگل دستکاشت و مرتع همچنین بین هندوانه و گندم درو شیده تفیاوت
معناداری وجود ندارد.
عدم وجود تفاوت معنادار در میزان رواناب جنگل دستکاشت در مقایسه با کاربری زراعی ،میتواند به علیت فقیدان
پوششگیاهی و الشبرگ در جنگل دستکاشت باشد؛ به همین علت ،سطح نسبتاً زیادی از این اراضی به صورت لخیت و
فاقد پوشش گیاهی است .از طرف دیگر ،به علت ارتفاع تا پوشش درختان در اراضی جنگل دستکاشت ،عمالً انیدازه-
گیری تأثیر تا این پوشش در کاهش میزان رواناب و رسوب ،با استفاده از شبیهساز بارش ممکن نبود که ایین موضیوع
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نیز میتواند به عنوان یکی از علل عدم تفاوت معنیداری رواناب اراضی جنگل دستکاشت با اراضی زراعی باشد .کاهش
رواناب در کاربری جنگل طبیعی در مقایسه با کاربری زراعی ،توسط آزموده و همکاران ( )1389نیز گزارش شدهاست.
افزایش رسوب در اثر تغییر کاربری از جنگل به زراعت ،با نتایج تحقیقات کاویانپیور و همکیاران ( )1394مطابقیت
دارد .کاهش  22برابری رسوب در کاربری جنگل طبیعی میتواند به علت وجود الشبرگ و پوششگیاهی در سطح جنگل
باشد که نقش مهمی در کاهش غلظت رسوب دارد و به ایجاد رواناب با گلآلودگی کمتر در مقایسه با اراضی مرتعیی و
زراعی منجر میشود .براساس نتایج ،علیرغم وجود رواناب بیشتر در اراضی گندم در مقایسه بیا کیاربری هندوانیه ،ایین
اراضی رسوب کمتری را ایجاد کردهاست که علت این موضوع میتواند وجود بقایای گیاهی گندم باشد که سیبب شیده-
است در مقایسه با کاربری هندوانه ،رسوب کمتری به خروجی پالتهای اندازهگیری برسد.
نتایج اندازهگیری متغیرها در کاربریهای مختلف نشان داد که بیشترین ( 22/2درصد) و کمترین ( 6/4درصد) رطوبت
پیشین خاک ،به ترتیب به جنگل طبیعی و دستکاشت تعلق دارد .در منطقهی مورد مطالعه ،رطوبت پیشین خاک با تغییر
کاربری از جنگل به زراعت با اختالف معنیداری به میزان  3/2برابر کاهش مییابد .برومند و همکاران ( )1393نیز نتیایج
مشابهی برای کاهش رطوبت با تغییر کاربری از جنگل به زراعت بیان کردند .کاربری جنگل طبیعی به دلیل وجیود تیا
پوشش و الشبرگ انبوه ،از تابش مستقیم نور خورشید به کف جنگل جلوگیری میکنید کیه ایین موضیوع در افیزایش
رطوبت در خاکهای این کاربری ،تأثیر مهمی دارد .از سوی دیگر ،کاربری جنگل دستکاشت از نظر میزان رطوبت بیا
کاربری زراعت هندوانه و گندم درو شده ،اختالف معناداری از خود نشان نمیدهد؛ این امر به دلیل وجود درختان سوزنی
برگ و تراکم پایین درختان در واحد سطح است که سبب میشود نور بیشتری به سطح زمین برسد.
بیشترین و کمترین میزان فسفر اندازهگیری شده ،به ترتیب در کاربری جنگل طبیعی بیا  13/4و کیاربری گنیدم درو
شده با  4/4میلیگرم در کیلوگرم اندازهگیری شد .با تغییر کاربری از جنگل به زراعت ،فسفر به مییزان  3برابیر کیاهش
مییابد .ونگ 1و همکاران ( )2001و گائو 2و همکاران ( ،)2009در کاربریهای مختلف اراضی در فالت لس چین نتیایج
مشابهی ارائه کردند  .نتایج نشان داد که بیشترین میزان ظرفیت تبادل کاتیونی ،مربوط به کاربری جنگل طبیعی بیا  16/8و
کمترین آن ،مربوط به کاربری هندوانه با  6/2سانتیمول بر کیلوگرم است .کاهش  2/7برابری ظرفیت تبادل کیاتیونی از
کاربری جنگل به اراضی زراعی در منطقهی مورد مطالعه ،میتواند ناشی از کاهش مادهآلی در اراضی زراعی باشد که بیر
میزان ظرفیت تبادل کاتیونی تأثیرگذار است .عجمی 3و همکاران ( )2006و شمسیمحمودآبادی و همکیاران ( )1388نییز
کاهش ظرفیت تبادل کاتیونی را در پی کاهش موادآلی مطر کردند.
بیشترین میزان وزن مخصوص ،در اراضی زراعی با کاربری هندوانه با  1/63و کمترین میزان ،در اراضی جنگل طبیعی
با  1/05گرم در سانتیمتر مکعب اندازهگیری شد .تجزیه و کاهش مادهآلی ،کاهش تخلخل خاک و تردد زیاد ماشیینآالت
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کشاورزی در اراضی زراعی ،به فشرده شدن الیهی سطحی خاک و افزایش وزن مخصوص در این اراضی نسبت به اراضی
جنگلی منجر میشود .خالدیان و همکاران ( )1390و برومند و همکاران ( ،)1393نتایج مشابهی را گزارش کردند.
تغییر کاربری از جنگل به زراعت به کاهش سه برابری میزان نیتروژن منجر شد؛ بیه طیوری کیه بیشیترین مییزان
نیتروژن در جنگل طبیعی با  0/36و کمترین میزان در زراعت هندوانیه بیا  0/11درصید مشیاهده شید کیه از ایین نظیر
کاربریهای زراعت (هندوانه و گندم درو شده) ،اختالف معنیداری را نشان ندادند .خالدیان و همکاران ( )1390و عجمیی
و همکاران ( )2006در مطالعهی دیگری ،نتایج مشابهی را برای این امر گزارش کردند.
نتایج نشان داد که بیشترین میزان مادهآلی ،در جنگل طبیعی  6/4درصد و کمترین میزان ،در کاربری گندم درو شیده
 1/1درصد است .در خاک جنگل طبیعی به دلیل فقدان فعالیتهای زراعی ،تجمع الشبرگ فراوان به افزایش مقدار مادهآلی
خاک منجر میشود .کاهش مادهآلی در کاربری مرتع نیز میتواند ناشی از چرای مفرط دامها و درنتیجیه کیاهش مییزان
الشبرگ اضافهشده به خاک باشد .همچنین در کاربری زراعی ،کشت و کار دائمی و عملیات شخم عمدتاً در جهت شیب،
در هدر رفت و تجزیهی مادهآلی نقش مهمی دارند .این موارد میتواند علت کاهش  5/8برابیری میوادآلیی در کیاربری
زراعی در مقایسه با کاربری جنگل در منطقهی مورد مطالعه باشد .ایوبی 1و همکاران ( )2011و یوسیفیفیرد و همکیاران
( )1386نیز نتایج مشابهی را در این زمینه ارائه کردند.
ب) اندازهگیری متییرها در طبقات شیب به تفکیک کاربریهای اراضی
نتایج متغیرهای اندازهگیری شده در شیب و کاربریهای مختلف نشیان داد کیه بیا افیزایش درصید شییب در ایین
کاربریها ،حجم رواناب بهطور معناداری زیاد میشود .افزایش سرعت رواناب و فقیدان فرصیت کیافی بیرای نفیوذ در
شیبهای باالتر نسبت به شیبهای پایینتر ،می تواند از علل افزایش حجم رواناب در این طبقات شیب باشد .این رابطه در
تحقیق آقابیگی و همکاران ( )2014و اکبری مهر و نقدی )2014( 2نیز گزارش شدهاست و با نتایج تحقیق زارعخورمیزی
و همکاران ( )1389مغایرت دارد که این مغایرت به علت ابعاد کوچک پالت در نظر گرفته شیده در مقایسیه بیا تحقییق
حاضر است .با افزایش شیب ،میزان رسوب در کاربری زراعت بهطور معناداری افزایش مییابید و در سیایر کاربریهیا،
تغییرات معنادار نیست .اکو 3و همکاران ( )2009و زارعخورمیزی و همکاران ( )1389نیز در مطالعات خیود بیه افیزایش
میزان هدررفت خاک در پی افزایش شیب اشاره کردند .وجود الشبرگ در جنگل و مرتع ،عامل مهمیی در عیدم وجیود
اختالف معنیدار رسوب در طبقات شیب به شمار میرود .همانطور که نتایج نشان میدهد هیچگونه رواناب و رسیوبی در
طبقه های یک و دو شیب در کاربری مرتع ایجاد نشد .ظرفیت تبادل کاتیونی در کاربریهای مختلیف بیا مییزان شییب
رابطهی معکوسی دارد .کالسهای مختلف شیب در کاربریهای جنگل دستکاشت و هندوانیه ،تفیاوت معنیاداری را در
ظرفیت تبادل کاتیونی نشان ندادند .بیشترین و کمترین میزان ظرفیت تبادل کاتیونی ،به ترتییب در کیالس ییک شییب
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کاربری جنگل طبیعی ( 21/6سانتی مول بر کیلوگرم) و کالس سه شیب کاربری زراعیت هندوانیه ( 5/5سیانتیمیول بیر
کیلوگرم) اندازهگیری شد .براساس نتایج ،رطوبت خاک در شیبهای مختلف تفاوت معنیداری ندارد .دلیل این موضیوع
میتواند فقدان زهکشی قابل مالحظه در شیبهای مختلف منطقهی مورد مطالعه باشد .زارعخورمیزی و همکاران ( )1389نیز
نتایج مشابهی را گزارش دادهاند .به طور کلی ،در کاربری جنگل طبیعی ،بیشترین میزان رطوبیت بیه مقیدار  27درصید و
کمترین میزان در کاربری جنگل دستکاشت ،به مقدار  5/37درصد مشاهده شد.
تغییر درصد شیب ،تفاوت معنیداری را در میزان وزن مخصوص خاک در کاربریهای مختلف نشان نداد و از این نظر
بیشترین و کمترین مقدار وزن مخصوص ،به ترتیب به کالس چهار شیب زراعت هندوانیه بیا  1/71و کیالس دو شییب
جنگل طبیعی با  1/07گرم بر سانتیمتر مکعب تعلق دارد .عدم اختالف معنیدار وزن مخصیوص در کالسهیای مختلیف
شیب ،در نتایج تحقیق زارعخورمیزی و همکاران ( )1389و آیتنیو )2015( 1نیز ارائهشدهاست .آمویو 2و همکاران ()2013

نیز بیان کردند که خصوصیات فیزیکی خاک در مقایسه با خصوصییات شییمیایی آن ،کمتیر تحیتتیأثیر شییب قیرار
میگیرند .تغییرات میزان نیتروژن در هر یک از کاربریها در کالسهای مختلف شیب ،تفاوت معنیداری را نشان نداد و
بیشترین و کمترین میزان نیتروژن ،در کالس یک شیب جنگل طبیعی با  0/39و کالس چهار شیب کاربری هندوانه با 0/1

درصد اندازهگیری شد .باالتر بودن میزان نیتروژن در اراضی جنگلی در همه کالسهای شیب در مقایسه با اراضی زراعی،
با نتایج خرمالی 3و همکاران ( )2009مطابقت دارد .ژنگ 4و همکاران ( )2011در تحقیق دیگری تغییرپذیری نیتیروژن را
در کالسهای شیب بررسی و نتایج مشابهی ارائه کردند .نتایج نشان داد بیشترین و کمترین میزان میوادآلیی ،در کیالس
یک شیب جنگل طبیعی با  7/4و کالس چهار شیب کاربری هندوانه با  0/55درصد اندازهگیری شد .افزایش درصد شییب
در کاربریهای مختلف ،به کاهش معنادار در میزان موادآلی منجر شدهاست .نتایج تحقیقات ژنگ و همکیاران ( )2011و
آیتن یو ( )2015با تحقیق حاضر مطابقت دارد.
بیشترین و کمترین میزان فسفر ،در کالس یک شیب جنگل طبیعی با  15/7و کالس چهار شیب کاربری هندوانیه بیا
 4/3میلیگرم در کیلوگرم اندازهگیری شد .افزایش درصد شیب در کاربریهای مختلف ،اثرات متفاوتی در میزان فسفر به
وجود آوردهاست .در کاربری جنگل و مرتع ،تغییرات فسفر با افزایش درصد شییب بیهطور معنیاداری کیاهش مییابید.
تغییرات میزان فسفر در کاربری زراعت در طبقات مختلف شیب معنادار نیست .براساس نتایج ،تغییرات فسفر در طبقیات
مختلف شیب تقریباً مشابه موادآلی است .این موضوع نشان میدهد که موادآلی در حضور یا فقدان فسفر نقش دارد .ایین
نتیجه با نتایج تحقیق هدگو 5و همکاران ( )2014مطابقت دارد.
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ج) نتایج ضریب همبستگی متییرهای خاک با رواناب و رسوب
نیتروژن و رسوب همبستگی معنیداری در کاربریهای مختلف به جز زراعت هندوانه و جنگل طبیعی نشان نداند کیه
با نتایج تحقیق ایجاز 1و همکاران ( )2006مطابقت دارد .فسفر همبستگی معکوس و قوی را با رسوب نشیان داد .بیه جیز
کاربری مرتع ،بیشترین و کمترین همبستگی معکوس به ترتیب  0/97و  0/81است .بهرامی و همکاران ( )1390نییز نتیایج
مشابهی را گزارش کردند .رابطهی مادهآلی با رسوب در کاربریهای مختلف بهجز کاربری مرتع معکوس قوی تجزییه و
تحلیل شد ،از این نظر بیشترین و کمترین همبستگی معکوس به ترتیب  0/92و  0/83محاسبه شید .کاوییان 2و همکیاران
( )2013نیز رابطهی همبستگی معکوس قوی مادهآلی را با رواناب و رسوب گزارش کردهاند.
وزن مخصوص خاک در کاربریهای مختلف ،همبستگی معناداری با رسوب نشان نداد .نهتانی و همکاران ( )1394نتایج
مشابهی را گزارش کردند .همبستگی رطوبت پیشین با میزان رسوب در کاربریها متفیاوت اسیت؛ بیه عبیارت دیگیر،
رطوبت پیشین خاک در همهی کاربریهای به جز جنگل دستکاشت (با ضیریب همبسیتگی مسیتقیم  ،)0/66رابطیهی
معناداری را با رسوب نشان نداد .نتایج نشان داد رواناب ،رابطهی معکوسی را با میزان ظرفیت تبادل کاتیونی نشان میدهید
که از این نظر بیشترین و کمترین همبستگی معکوس به ترتیب  0/83و  0/48است .میزان نیتروژن در کاربریهای مختلف
به جز زراعت هندوانه ،همبستگی معناداری را با رواناب نشان نداد .فسفر با میزان رواناب ،همبستگی معکوس قوی را نشان
داد که از این نظر بیشترین و کمترین مقدار همبستگی معکوس به ترتیب  0/95و  0/72مشاهده شد که با نتایج آقابیگی و
همکاران ( )2014مطابقت دارد .مادهآلی ،رابطهی همبستگی معکوس قوی را با رواناب نشان داد .از ایین نظیر بیشیترین و
کمترین همبستگی معکوس به ترتیب  0/96و  0/85تحلیل شد .آزموده و همکاران ( )1389نتایج مشابهی را گزارش کردند.
وزن مخصوص در کاربریهای مختلف ی به جز رابطهی مستقیم در مرتع ی رابطه معنیداری را با میزان رواناب نشان نداد.
نتایج همبستگی رطوبت پیشین با رواناب ،رابطهی مستقیم را در کاربریهای جنگل طبیعی ،جنگل دستکاشیت ،مرتیع و
گندم درو شده نشان داد .رابطهی همبستگی مستقیم رواناب با رطوبت پیشین ،با نتایج تحقیق کاوییان و همکیاران ()2013

مطابقت دارد .لیبیزونانس 3و همکاران ( )1995در نتایج مشابهی به پیچیدگی اثر رطوبت پیشین خاک در ایجاد روانیاب،
اشاره کردند.
این مطالعه با هدف ارزیابی برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در کاربری و شیبهای مختلیف و تجزییه و
تحلیل ارتباط این ویژگیها با میزان رواناب و رسوب با استفاده از شبیهساز بارش و پالتهای نسبتاً بیزرگ در حوضیهی
آبخیز کچیک شهرستان مراوهتپه انجام شد .نتایج تحقیق نشان داد ،مادهآلی تنها متغیری است که با تغییر طبقات شیب در
همهی کاربریها اختالف معناداری دارد .همچنین در فرآیند بررسی ارتباط بین متغیرهای اندازهگیری شده با مقدار رواناب
و رسوب ،مشاهده شد که به ترتیب مادهآلی ،فسفر و ظرفیت تبادل کاتیونی بیشترین تأثیر را بر ایجاد روانیاب و رسیوب
در کاربریهای مختلف دارند .تغییرات معنیدار در میزان ویژگیهای خاک در یک گرادیان شییب نشیاندهندهی تیأثیر
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 اهمییت، افزایش میزان رواناب در کاربری زراعیی در مقایسیه بیا جنگیل.قابلتوجه نوع کاربری بر این ویژگیهاست
 تولیید رسیوب، از طرف دیگیر. سیالب و تغذیهی آبهای زیرزمینی نشان میدهد،جنگلها را در کاهش میزان رواناب
 نقش این اراضی را در تولید رسوب و پیر شیدن مخیازن، برابر در اراضی زراعی شیبدار در مقایسه با جنگل20 بیش از
. بیش از پیش آشکار میسازد،سدها و تأسیسات پاییندست و از دست رفتن خاک با ارزش
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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
1

Corresponding Author: mohammad_abbasi1382@Yahoo.com

123

... بررسی اثر شیب و کاربری اراضی بر خصوصیات خاک

عباسی و همکاران

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.
Key Words: loess lands, nutrients, plot, soil loss
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