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  چكيده

آيـد، يكـي از انـواع       در روي دامنه بـه وجـود مـي        فرسايش شياري كه در نتيجه تمركز رواناب        

اي در مراتـع    هاي درون آبراهـه    اين نوع فرسايش به عنوان آغازين مرحله فرسايش        .هاي آبي است  فرسايش

ـااليي برخـوردار اسـت    ، به همين دليل .شودمحسوب مي يكـي از  . شناخت عوامل موثر بر آن از اولويـت ب

واقع در جنوب غربـي شهرسـتان     ( مشهدماهوري منطقه احمدآباد    هاي تپه عوامل تخريب خاك در دامنه    

ـابراين  . ، فرسايش شياري است كه شناخت عوامل موثر بر اين نوع فرسايش، كامالً ضروري است          )مشهد بن

گيـري   دامنه، پارامترهاي مـوثر در شـكل  هاي مختلف متري در هر يك از طول      50هاي    با استقرار ترانسكت  

ـاك     پوشششيارها شامل تاج   ـيلت و رس   ( گياهي، پوشش سطح زمين، سنگريزه سطحي، بافت خ شـن، س

ـتفاده از   . گيري شدند، شيب و اثر مشترك طول شيب و مقدار شيب اندازه    )موجود در خاك   ـا اس در نهايت ب

تب، ارتباط اين عوامل با فراوانـي       افزار ميني به كمك نرم  % 5داري  ضريب همبستگي پيرسون در سطح معني     

ـين،   .  واحد طول مورد بررسي قرارگرفت     شيارها در  درصـد  هر يك از پارامترهاي درصد پوشش سـطح زم

ـيار در      پوشش گياهي تاج ـارامتر فراوانـي ش ـا پ ، درصد سنگريزه سطح زمين و ميزان رس موجود در خاك ب

اني داري با فراوطول شيب و مقدار شيب ارتباط معني. داري نشان دادند واحد طول، همبستگي منفي و معني     

ـا  ) 14/0(داري  شيارها در واحد طول نشان ندادند، اما اثر مشترك آنها به صورت مثبت، همبـستگي معنـي                 ب

ـين بيـشترين               . فراواني شيارها در واحد طول نشان داد       ـا پوشـش سـطح زم فراواني شيارها در واحد طول ب

ـام  اولين مرتع ديريتم همچنين و گياهي پوشش مديريت بنابراين). -3/0(ضريب همبستگي را دارا بود   گ

  .باشدمي فرسايش به نسبت منطقه خاك پتانسيل كاهش جهت در

  .فرسايش شياري، مرتع، پوشش سطح زمين، طول شيب، بافت خاك: ها واژه كليد

                                                 
 Email: Mosaedi@um.ac.ir                                                                                    09155007458: ول نويسنده مسو١
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 مقدمه

به همين دليل مبارزه با فرسايش در       . شودها مي روند و فرسايش باعث هدررفت آن     آب و خاك بستر حيات به شمار مي       

يندي است كه طي آن ذرات خاك از بستر اصلي خود جـدا شـده و                آفرسايش فر . استجهان مورد توجه قرار گرفته    سطح  

ـال     .)13-15: 1382رفاهي، (شوند دهنده به مكان ديگر حمل مي به كمك يك عامل انتقال     ـلي انتق دهنـده  يكـي از عوامـل اص

 آبي روي دامنه است كه در اثر تمركز نيرو و انـرژي           هايفرسايش شياري از جمله فرسايش    . ذرات خاك، جريان آب است    

ـان آب،  با توجه به اين كه    . )217: 1386احمدي،  (شود  جريان آب ايجاد مي    گسترش ابعاد شيارها با تمركز بيش از پيش جري

ـا كنند و با توجه به اين كه آورد كه حجم زيادي رسوب توليد ميهايي را به وجود ميها و خندقآبراهه كمـي در   تتحقيق

-مـي  احـساس  آن تر دربارهكامل است، ضرورت كسب اطالعات بيشتر وصورت گرفته در ارتباط با فرسايش شياري ايران

  . شود

ـاي فيزيكـي و   ويژگيگيري فرسايش شياري در ارتباط با عوامل مختلف سطحي و زيرزميني مانند       شكلبه طور كلي     ه

ـيب  نظير (، عوامل توپوگرافي شيميايي سازند، بافت خاك، شرايط آب و هوايي        و ميـزان پوشـش   ) درصد شيب و طـول ش

ـيب    با اندازه  )2008( و همكاران    1كيمارو). 63-82: 1382رفاهي،  (باشد  گياهي مي  گيري فرسايش شياري و بين شياري در ش

يـشتري نـسبت بـه    هاي تانزانيا اعالم نمودند كه فرسايش شياري با هدررفت بيشتر خاك، اهميت بشمالي يكي از كوهستان  

  . است درصد داشته40هاي باالي فرسايش بين شياري به ويژه در شيب

ـاج .شود خاك ميزان فرسايش كاهش باعث تواندمي مختلف طرق از پوشش گياهي ـان قـسمتي از آب     ت پوشـش گياه

 ضربات ناشـي از برخـورد   شود و همچون مانع، باعث تقليلدارد كه بعدا تبخير ميباران را دريافت كرده و در خود نگه مي   

ـند   شود كه همه اين موارد در كاهش فرسايش خاك مـوثر مـي            قطرات باران به سطح خاك مي      ـاهي،   (باش ـا  . )80: 1382رف ب

ترين عامل  ، مهم )1991 (2 گاورس و ليون   هاي مركزي بلژيك توسط   بيني فرسايش شياري در بخش    بررسي سرعت و پيش   

 درصد  40هايي با پوشش بيش از      مين، پوشش گياهي اعالم شد به طوري كه در دامنه         ي تغييرات در فرسايش ز    كننده كنترل

 در بررسي اثر بقاياي گياهي روي فرسايش شياري به اين نتيجه            )2007 (3 جيمنز و گاورس   همچنين. اندشيارها حذف شده  

ما اگر جريان رواناب بـه انـدازه        دهندگي جريان شيار داشته ا    رسيدند كه حضور بقاياي گياهي تاثير قوي بر كاهش فرسايش         

ر د) 2011( و ديگـران  4هـراس -مورنـودالس  .يابـد جا كند، ميزان تاثير آنها كاهش مـي      بهكافي زياد باشد تا اين بقايا را جا       

رفتن آب توسـط    دستاي اعالم نمودند كه از    هاي خشك مديترانه  محيطي فرسايش شياري روي دامنه    بررسي اثرات زيست  

اي نجر به افزايش استرس آب در گياهان درحال رشد گشته و باعث كاهش غير خطي بيومس و غناي گونه                  شبكه شيارها م  

  . شودو بروز شرايط نامطلوب براي استقرار گياهان مي

                                                 
1 Kimaro  
2 Govers & Leuven 
3 Giménez & Govers 
4 Moreno - de las Heras 
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ـام     هاي فرسايشي با طول   به منظور بررسي تاثير طول دامنه بر ميزان فرسايش، مطالعاتي بر روي كرت             هاي مختلـف انج

ـاكو و نيرنـگ      متر، 20هايي به طول     كرت  با )1998( و ديگران    1 رجمان تحقيقاتتوان به   اين زمينه مي  است كه در    شده  2 پلي

ـاره نمـود  20هاي  كرت)2007( و ديگران 3 ماركوس متري و4هاي  با كرت ) 2003( ـاتي .  متري اش نيـز  ) 1389(خطيبـي  بي

  . مال غربي سبالن اعالم نمودهاي شعامل طول دامنه را در ارتباط مستقيم با فرسايش در دامنه

ـنگريزه  دهد كهمي نشان خاك ميزان فرسايش بر سنگ خرده قطعات اثر زمينه در مطالعات بررسي ـاي س ـاك  اليـه  ه  خ

ـايندگي  نتيجه كاهش در و باران قطرات ضربه از خاك سطح محافظت باعث يك طرف از سطحي ـاران  فرس ـايش  و ب  فرس

 ايمطالعه  در).2003 (4، ليشودمي خاك ريز ذرات انتقال از ممانعت و زبري افزايش ضريب باعث ديگر طرف از و خاك

 بـر  تأثيرگذار فاكتور تريناصلي زمين شيب درصد شد، انجام چين لسي فالت  در)2001( و ديگران 5 كانگتوسط كه ديگر

ن ذرات خاك در اثر جريان شدبا بررسي فرآيند جدا، )2002( و ديگران 6 ژنگ.استشناخته شده خاك و هدررفت رواناب

ـان و                   ميلي 5تر از   عمق براي ذرات كوچك   سطحي كم  متر، دريافتند كه شدت جدا شدن ذرات، با هـر دو عامـل دبـي جري

  .درجه شيب رابطه مستقيم دارد

ـايش      پذيري از اين جهت حائز اهميت مي      نقش بافت خاك در فرسايش     ـاك و فرس -باشد كه بين مقدار سيلت يـك خ

 در مطالعـه    .يابـد پذيري آن افزايش مي   هرچه مقدار سيلت خاك بيشتر باشد فرسايش      . رتباط نزديك وجود دارد   پذيري آن ا  

رود، اثر منفـي بـر   ، درصد رس خاك كه از عوامل اصلي تعيين ساختمان خاك به شمار مي         )1389(آبادي و همكاران    زنگي

 . استميزان فرسايش خاك نشان داده

ـا تغييـر قابـل           نشان داده  )1965 (7 نگويشماير و مانري   مطالعات ـا ب ـاك غالب است كه تغيير جزئي در درصد سيلت خ

ـات خـود نـشان         )1977 (8 نگندانك  ريچتر و   همچنين .پذيري خاك همراه است   توجهي در ميزان فرسايش     نيـز در تحقيق

بـه  (رونـد  رسايش به شمار ميها نسبت به فترين خاك، حساسهستند درصد سيلت  60 تا   40هايي كه داراي    اند، خاك داده

  . )201: 1386نقل از احمدي، 

ـارت ديگـر     . ماهوري منطقه احمدآباد مشهد، فرسايش شياري است      هاي تپه يكي از عوامل تخريب خاك در دامنه       به عب

ـان آب     ها، منجر به از دستگيري اين نوع فرسايش در اين دامنه    شكل ـاك و جري ـادي از خ ـبكه   رفتن حجـم زي توسـط ش

شود كه عالوه بر كاهش پتانسيل اكوسيستم، منجر به افزايش استرس آب در گياهان در حال رشد و بروز شرايط                 ميها  شيار

ـياري در ايـن   با توجه به اين كه تاكنون، مطالعه      . شودنامطلوب براي استقرار آنها مي     اي در بررسي علل و عوامل فرسايش ش

                                                 
1 Rejman 
2 Polyakov & Nearing 
3 Marques 
4 Li 
5 Kang 
6 Zhang 
7 Wischmeier & Mannering   
8 Richter & Negendank   
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 جهت مديريت و به حداقل رساندن هدررفت خاك،  كرد اين نوع فرسايش،     است، بنابراين شناخت و عمل    منطقه انجام نشده  

  . رسدضروري به نظر مي

مطالعه و بررسي ارتباط و چگـونگي  است، انجام شدهآباد مشهد  در بخشي از مراتع منطقه احمد     هدف از اين تحقيق كه      

ـاك،        پوشش گياهي، درص  درصد پوشش سطح زمين، درصد تاج     هاي  ويژگيتاثير هر يك از      د سنگريزه سـطحي، بافـت خ

  .ستبر فرسايش شياري از نظر تعداد و فراواني شيارها طول شيب و ميزان شيب

  منطقه مورد مطالعه

ايـن  .  كيلومتري جنوب غربي شهر مشهد، در مسير جاده مشهد به نيـشابور قـرار دارد               60منطقه مورد مطالعه در حدود      

ـاكي         ماهوراست و توپوگرافي عمومي آن تپه     دهمنطقه بر روي سازند مارن و كنگلومرا واقع ش         ـا پوشـش خ هاي كم ارتفاع ب

ـا    59° 28′منطقه مورد مطالعه در محدوده طول شرقي        . باشدمي ـا    35° 58′ و عـرض شـمالي       59° 35′ ت  قـرار   36° 00′ ت

 توجه با. باشداران ميب به صورت عمدتا كه گرديده آوردبر مترميلي 251 منطقه حدود ساليانه متوسط بارندگي. استگرفته

ـاهي  سيماي پوشش. استخشك آن، بر اساس روش دومارتن، نيمه شده، اقليممحاسبه متوسط دماي و بارندگي ميزان به گي

هايي نظير گل گندم، طوسك، گلرنـگ و  زارهايي نظير بادام كوهي، كاهوي بياباني، خارگوني و فورب   منطقه به صورت بوته   

  . دهدمي نشانرا  مطالعه مورد محدوده موقعيت 1 شكل. باشدودي از گياهان گندمي ميكنگر خوراكي و تعداد محد
  

  

  موقعيت محدوده مورد مطالعه در استان خراسان رضوي و شهر مشهد 1شكل 

  هامواد و روش

  هاي مطالعاتيانتخاب سايت

ـا  دامنهشامل  در داخل منطقه مورد مطالعه،      )  سايت 7(مطالعاتي   يهاسايت ـاني از          هايي ب ـاوت و داراي گرادي  طـول متف

ـاك           (درصد شيب    ـيب      )عامل موثر بر سرعت رواناب، انرژي جنبشي آن و پايداري خ عامـل مـوثر بـر قـدرت        (، طـول ش
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ـاران، سـرعت          ( سطح زمين    ، ميزان پوشش  )فرسايندگي رواناب و حجم و سرعت آن       عامل موثر بر جذب انرژي جنبشي ب

عامل مـوثر بـر سـرعت نفـوذ، ظرفيـت      (و بافت خاك ) ير آن، نفوذ باران و روانابحركت رواناب و ايجاد انحراف در مس     

كه وسعت منطقه مورد مطالعه اندك و در حـدود چنـد   با توجه به اين. انتخاب شدند) ذخيره و ظرفيت نگهداري آب خاك    

ن، كاربري اراضي و نوع و      شناسي، اقليم، بارندگي و خصوصيات آ     نوع سازند زمين  ،  جهت دامنه ، عوامل   استكيلومتر مربع   

  . توانند يكسان در نظر گرفته شوندها ميهاي انساني در محدوده اين سايتميزان دخالت

ـايش در  هاي محدب به دليل فراهمدر دامنهاز آن جا كه     بودن تمام عوامل فرسايشي از جمله شيب و ميزان جريان، فرس

ـا وجـود        هاي مقعر به دليل كمبود شيب، در قسمت       هاي پاييني دامنه قابل توجه است و در دامنه        قسمت هاي پاييني دامنـه ب

به عبارت  . المقدور ويژگي يكنواختي شكل دامنه مورد توجه قرارگرفت       حتي،  باشدجريان مناسب، فرسايش قابل توجه نمي     

 بخـشي از  2شـكل  . هاي مورد مطالعه از نظر مورفولوژيكي از تحدب و تقعر خاصي برخوردار نباشند     ديگر سعي شد دامنه   

  . دهدهاي مورد مطالعه را با فرسايش شياري كامال مشهود در منطقه احمدآباد مشهد نشان ميسايت
  

  

  هاي موردمطالعه در منطقه احمدآباد مشهدبخشي از سايت 2شكل 

  گيرياندازه و برداريروش نمونه

-ها، از شيوه نمونه   در انتخاب سايت  . استي صورت گرفته  گيرها با استفاده از نمونه    در اين مطالعه، نحوه گردآوري داده     

ها، محل استقرار ترانسكت در طول شيب مشخص، به صورت          است و در هر يك از سايت      گيري سيستماتيك استفاده شده   

  . گيري شدندگيري سيستماتيك اندازهتصادفي، انتخاب و در طول هر ترانسكت، پارامترهاي مورد بررسي به شيوه نمونه

، )باالترين نقطه خط تقسيم آب و حركت آب بـه سـمت دامنـه       (الراس دامنه   هاي مطالعاتي از خط   در هر يك از سايت    

 متر در دو ضلع   10الراس به فواصل     مترمربعي بر روي دامنه نموده، سپس از محل خط         50×50ايجاد يك مربع    اقدام به   ابتدا  

 متـر بـر روي دامنـه    50 تا 10 متري از طول شيب 50 ترانسكت 5 كه بتوان طوريها را در زمين فرو برده بهقائم مربع، پيكه  

 35 سايت انتخاب شـدند كـه     7در مجموع   .  متري مستقر شد   50 ترانسكت   5بنابراين در هر سايت     ). 3شكل  (مستقر نمود   
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ـاي موردبررسـي   گيـري پار ها اندازهها مستقر و در طول هريك از آن متر در آن50 تا 10هاي ترانسكت در طول شيب  امتره

كه در هـر  طوريبه. قرارگرفتگيري اندازهمورد  متري 10در هر ترانسكت شيب از ابتداي آن و در فواصل   . صورت گرفت 

  . گيري شد متري از ابتداي ترانسكت اندازه50 و 40، 30، 20، 10، 0 نقطه، شيب در فواصل 6ترانسكت در 

  

  هاي مورد مطالعهها در هريك از سايتوضعيت شماتيكي استقرار ترانسكت 3شكل 
  

. شودپوشش گياهان، پوشش يقه نيز لحاظ مي      گيري تاج اي است كه در اندازه    شكل پوشش غالب گياهان منطقه به گونه      

-به عبارتي ديگر، غالب گياهان در منطقه از پوششي نزديك به سطح زمين برخوردار هستند و در اين ميان پارامتر ميزان تاج              

ـين      د. گيري مقدار پوشش گياهي انتخاب شد     گياهان براي اندازه  پوشش   ـامل مجمـوع درصـد       ،رصد پوشـش سـطح زم  ش

ـتفاده از   . اي استو درصد تاج پوشش گياهان علفي و بوته)  و بيشتر متر سانتي 2به قطر   (سنگريزه سطحي    ـا اس اين فاكتور ب

ترانـسكت بـه    هـر   بر اين اساس در طول      . شدگيري  دازهان )198 -200: 1995(1 الزينگا   ايگيري برخورد نقطه  روش نمونه 

ـاك                   متر، ميله  سانتي 20فاصله هر    ـا خ ـنگريزه ي اي به صورت عمودي فرودآمده و برخورد آن با هريك از اجزاء پوشش، س

  . شدندهاي حاصل براي هريك از اجزاء به درصد تبديل سپس داده. شدلخت ثبت 

 زايـش  در فرآيند مهم از عوامل ژئومورفولوژيكي و توپوگرافي عوامل بر خاك، ذارتأثيرگ عوامل كليه در بيناز آنجا كه 

ـاي كوهـستاني،   محدوده در خاك هايويژگي هايتفاوت درك براي دليل همين شوند، بهمي ها محسوبخاك تحول و ه

هاي فيزيكـي  ه تغيير پذيري ويژگيبا توجه ب. )1389خطيبي، بياتي(كنند مي بررسي هادامنه طول ها را در تغييرات اين ويژگي

ـاك  براي تعيين ها در طول يك ترانسكت،   هاي مختلف و ثبات تقريبي اين ويژگي      ها در طول دامنه   خاك - نمونـه ،بافـت خ

)  متـر 50طـول  (دست دامنـه  و پايين )  متر 30طول  (، وسط   ) متر 10طول  ( نقطه از طول دامنه شامل باال دست         3در  برداري  

. اسـت متر تحت تاثير فرسايش شياري قرارگرفتـه       سانتي 20ت ميداني نشان دادند كه خاك منطقه تا عمق          مشاهدا. شدانجام  

                                                 
1 Elzinga 



 77                               ... بر فرسايش شياريمؤثرترين عوامل شناسايي مهم                اول                  سال

 

ـا بـه     برداشت شده و به آزمايشگاه منتقل و بافـت نمونـه           متر سانتي 20عمق   نمونه خاك از هر سايت به        3بنابراين، تعداد    ه

ـيارهاي موجـود در   4شكل . گيري شد اندازه )1996 (1 ان آر سي اس –يو اس دي آر      روش هيدرومتري   تعدادي از ش

  . دهدبخشي از دامنه را نشان مي
  

  

  هاي مورد مطالعهنمايي از شيارهاي موجود در سايت 4كلش

ها به شش قطعـه تقـسيم   گيري شيب در شش نقطه از طول هر ترانسكت، انجام شد، بنابراين طول كليه ترانسكت    اندازه

 متـر  10 قطعه مياني، طول 4 متر و   5طول قطعات اول و آخر      .  قطعه ايجاد شد   210 ترانسكت،   35شد، كه با توجه به تعداد       

ـنج متـري از      ( متر 5است به اولين قطعه با طول    گيري شده شيبي كه در ابتداي هر ترانسكت اندازه      . دارند ـا پ ـله صـفر ت فاص

 متر از طول هر ترانسكت به ترتيـب  40 و 30، 20، 10گيري شده در فواصل    شيب اندازه . باشدمربوط مي ) ابتداي ترانسكت 

 35 تا   25فاصله   (4،  ) متري از ابتداي ترانسكت    25 تا   15فاصله   (3،  ) متري از ابتداي ترانسكت    15 تا   5فاصله   (2به قطعات   

ـا  45شيب در فاصله . تعلق دارد)  متري از ابتداي ترانسكت45 تا  35فاصله   (5و  ) متري از ابتداي ترانسكت    متـري در   50 ت

  . گيري شداندازه)  متري از ابتداي ترانسكت50در فاصله (طول هر ترانسكت معادل شيبي است كه در انتهاي ترانسكت 

ـات           سانتي 20گيري پوشش در فواصل     با توجه به اندازه     نقطـه  25 متـري داراي  5متري در طـول هـر ترانـسكت، قطع

 پوشش سطح زمين يا خاك بنابراين هر نقطه برخورد به اجزاي    . ند هست  نقطه برخورد  50 متري شامل    10برخورد و قطعات    

  . شوندگذاري مي درصد ارزش2 متري معادل 10 درصد و در قطعات 4 متري معادل 5لخت، در قطعات 

. شـد  مشخص هرقطعهي  ارهايش تعداد آن، طول در ترانسكتي  ابتدا از ارهايش از ك ي هر شروع فاصله داشتن به توجه

 طـول  واحـد  در اريشـ ي  فراوان پارامتر است،شده انتخاب متر 10 قطعات ريسا طول و متر 5 قطعاتي  برخ طول كه آنجا از

ـين  %)5ي داريمعنـ  سـطح  در (همبـستگي  تعيين و هاداده آماري تحليلوتجزيه منظور به نهايت در. شد محاسبه ـ  ب ي فراوان

   .شد استفاده 16 2تبينيم يآمار افزارنرم از شده، گيرياندازه مختلف فاكتورهاي با طول واحد در ارهايش

                                                 
1 USDA-NRCS 
2 Minitab 16 
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     و نتايجبحث   

ـايت             خالصه نتايج حاصل از اندازه     ـاي  گيري پارامترهاي مربوط به شيب، پوشش، بافت خاك و فراواني شيارها در س ه

تـوان بافـت    مـي نتايج حاصل از تعيين بافت خاك در آزمايشگاه نشان دادند كـه             . است ارائه شده  1مورد مطالعه، در جدول     

ـيش از     شني شني و لومرسيلومي، لوم، لومشنيهاي خاك منطقه مورد مطالعه را در كالس     ـان ب  70جاي داد كـه در ايـن مي

سـه نـوع    . دهنـد  را به خود اختصاص مي     شنيلوم متر، بافت    50 تا   10هاي  هاي مستقرشده در طول شيب    درصد ترانسكت 

ـاك   شنيلومبنابراين، بافت   . شوندها مشاهده مي   درصد از ترانسكت   30بافت ديگر تنها در كمتر از         به عنوان بافت غالـب خ

  . شودمنطقه در نظر گرفته مي

 ذرات  ي درصد بيـشترين سـهم را در اجـزا         61شود، جزء شن با ميزان متوسط        مشاهده مي  1همان طور كه در جدول      

 درصد فراوانـي بيـشتري را     5/25پس از آن جزء سيلت با ميزان متوسط         . ده خاك به خود اختصاص داده است      تشكيل دهن 

ـا جـدول       .دهددر خاك منطقه موردمطالعه به خود اختصاص مي       ) درصد7/13با ميانگين   (نسبت به رس      مقـدار   1 مطابق ب

نگريزه نقش قابل توجهي در پوشاندن سـطح        متوسط سنگريزه سطح زمين بيش از ميزان پوشش گياهي است و در اينجا س             

  .باشدزمين دارا مي

  مطالعه مورد محدوده در گيري شدهاندازه مختلف پارامترهاي ميانگين و حداكثر حداقل، 1 جدول

فراواني شيار در 

 واحد طول
 (%)شن (%)سيلت (%)رس

پوشش سطح 

 (%)زمين

پوشش تاج

 (%)گياهي

سنگريزه سطح 

 (%)زمين
 (%)شيب

- اندازهپارامتر

 گيري شده

 حداكثر 62 66 44 75 7/84 49 4/23 2/2

 حداقل 16 0 0 4 9/28 4/8 3/5 0

  ميانگين 2/41 9/26 6/13 5/40 61 5/25 7/13 8/0
  

پوشش گياهي، بيانگر اين مطلب است كه مقدار متوسط اين فاكتور از يـك              هاي مربوط به تاج   گيري و تحليل داده   اندازه

ـا افـزايش طـول          . اندداده شده ها نشان  اين تفاوت  5در شكل   . ب ديگر متفاوت است   طول شيب به طول شي     به طوري كـه ب

تر شده، به هـم  ها هرچه به طرف پايين رفته شيارها عميقزيرا از يك طرف، در دامنه. يابددامنه ميزان اين پوشش كاهش مي    

در شـود و از طـرف ديگـر    ررفت خاك بيـشتر مـي   آورند و تخريب و هد    تري به وجود مي   شوند و آبراهه بزرگ   وصل مي 

ـان نامناسـب اسـت و رشـد         فرسايش به دليل افزايش مقاومت خاك در برابر رشد و نمو گياه، شرايط براي جوانه               زني گياه

   .)142: 1382رفاهي، (شود ريشه گياهان، محدود مي

ـين،        پوشش گي تاجهاي هر يك از پارامترهاي      بودن داده به منظور بررسي نرمال    اهي، پوشش سطح زمين، سنگريزه سطحي زم

ـال    بافت خاك، شيب سطح زمين، اثر مشترك طول شيب و مقدار شيب و فراواني شيارها در واحد طول                   ١بـودن ، آزمون بررسي نرم

                                                 
1 Normality test  
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ـال   هاي تمامي متغيرهاي مورد بررسي از توزيع       انجام شد كه بر طبق اين آزمون، داده        16تب  افزار ميني ها در نرم  اين داده   نرم

ـاط هريـك از          بودن آن بودن متغيرها و كمي   با توجه به نرمال   . برخوردار بودند  ـان ارتب ها از ضريب همبستگي پيرسـون در بي

  .عوامل موثر بر فرسايش با فراواني شيارها در واحد طول استفاده شد

ور فراواني شيار در واحد طول فاكت با را مطالعه اين شده در گيرياندازه مختلف فاكتورهاي همبستگي ضرايب 2جدول 

ـاكتور  5 فاكتور بررسي شده، ضرايب همبستگي 9است از ميان گونه كه در اين جدول نشان داده شدههمان. دهدمي نشان  ف

ـين در محـدوده مـورد مطالعـه داراي بيـشترين                     درصد معني  5در سطح    دار هستند كه در اين ميان ميزان پوشش سـطح زم

  . استپ با فراواني شيار در واحد طول دارضريب همبستگي معني

  

  هاي مختلفپوشش گياهي در طول شيبهاي تاجمقايسه ميانگين 5شكل 
  

داري در  بين هر يك از عوامل طول شيب و درصد شيب با فراواني شيار در واحد طول رابطه معني2با توجه به جدول   

ـايندگي، حجـم و سـرعت              اين در حالي است كه طول شيب از       .  درصد وجود ندارد   5سطح    عوامل موثر بـر قـدرت فرس

ـيب نيـز سـرعت            . هاي طوالني بيشتر است   جريان رواناب است و به همين دليل فرسايش در شيب          ـا افـزايش درصـد ش ب

ـايج  . يابدپذيري خاك افزايش مي   بنابراين ميزان فرسايش  . شودحركت رواناب افزايش يافته و انرژي جنبشي آن بيشتر مي          نت

 ژانـگ و    و )2001(ان  رگـ انـگ و دي   ك ،)1389(خطيبـي   ، بياتي )1389(آبادي و همكاران    زنگياز تحقيق با نتايج     اين بخش   

  . مغايرت دارد )2002(ديگران 

ـيب       توان بيان نمود كه     در توجيه اين مغايرت مي     طول شيب و ميزان آن اثر متقابلي دارند و هنگامي كه كاهش درصد ش

يش درصد شيب با كاهش طول شيب توام باشد، اثرات يكديگر را بر فرسايش كاهش داده و                 با افزايش طول شيب و يا افزا      

ـاچيز                     . يا حتي خنثي خواهند نمود     ـايش ن بر عكس ممكن است اثر طول شيب و يا در صد شيب هر يك به تنهايي بر فرس

ضرب دو عامـل    حاصل(آنها  باشد، اما در صورتي كه هر دو در جهت افزايش و يا كاهش فرسايش عمل كنند، اثر مشترك                   

- كـه نـشان   LSبنابراين در چنين حالتي تنها يك عامل ماننـد . دار خواهد بودبر فرسايش معني) طول شيب و درصد شيب

ـيب و         اين مطالعه نيز عامل     در  ). 160-161:1382رفاهي،(رود  دهنده اثر مشترك هر دو باشد به كار مي         اثـر مـشترك طـول ش
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ارتباط اين عامل با ميزان فرسايش      . داري را نشان داد   رها در واحد طول همبستگي مثبت و معني       درصد شيب، با فراواني شيا    

  .  مطابقت دارد)2009 ( و ديگران2گيتاسو )2010 (1 رودريگز و سوارز و چگونگي تاثير آن با نتايج

دار يار در واحد طول معنـي ، همبستگي ميان درصد سنگريزه سطح زمين با فراواني ش  2عالوه بر اين، با توجه به جدول        

ـاهش                  . مي باشد و نوع رابطه معكوس مي باشد        ـيار ك ـين فراوانـي ش ـنگريزه سـطح زم به عبارت ديگر با افزايش درصد س

  .است )2003(و لي ) 1992 (3 پواسن و اينگلمو ـ سانچزاين نتيجه مورد تاييد محققيني چون. يابد مي

داري با پارامتر پوشش گياهان نيز همبستگي منفي و معني، ميزان تاج2ل شده در جدو با توجه به ضرايب همبستگي ارائه     

ـنگريزه پوشش سطح زمين كه شامل مجموع پوشش      همچنين  . استدادهفراواني شيار در واحد طول نشان      -هاي گياهي و س

هش سـرعت حركـت   اي است با داشتن بيشترين ميزان همبستگي با پارامتر فراواني شيار در واحد طول، نقش مهمي در كا                

-رواناب، كاهش ميزان آبدوي و محافظت سطح خاك در برابر جداشدن ذرات ريز آن در اثر برخورد قطرات باران، ايفا مي                    

  . استهمسو ) 1389(آبادي و همكاران اين نتيجه نيز با نتايج تحقيق انجام شده توسط زنگي. كند

  لف با فراواني شيار در واحد طولداري فاكتورهاي مختضرايب همبستگي و سطوح معني 2جدول

 عامل ضريب همبستگي

 درصد پوشش سطح زمين -3/0*

 پوشش گياهيدرصد تاج -16/0*

 درصد سنگريزه سطح زمين -24/0*

ns 07/0 درصد شن 

ns 01/0- درصد سيلت 

 درصد رس -16/0*

ns09/0 طول شيب 

ns09/0 درصد شيب 

  اثر مشترك درصد شيب و طول شيب 14/0*

بي معني:   دارمعني% 95در سطح : *  ns 
  

  

است، رابطه همبستگي ميزان شن، سيلت و  هاي مورد مطالعه تغيير چنداني نداشته     با توجه به اين كه نوع بافت در سايت        

ـيارها در         ـا فراوانـي ش ـاك ب رس با فراواني شيارها در واحد طول مورد بررسي قرار گرفت كه تنها ميزان رس موجود در خ

ـا   . دار منفي ايجاد كرد كه بيانگر اثر معكوس اين عامل بر روي فراواني شيارهاست       طول رابطه معني   واحد به عبارت ديگـر ب

                                                 
1 Rodríguez & Suárez 
2 Gitas 
3 Poesen & Ingelmo-Sanchez 
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ـاك و افـزايش مقاومـت خاكدانـه         زيرا رس، در حفظ     . يابدافزايش در صد رس فراواني شيارها كاهش مي        ـا  ساختمان خ ه

  ). 1389آبادي و همكاران، ، زنگي202: 1386دي، احم(ها، موثر است شدن و پراكندگي آننسبت به متالشي

  گيرينتيجه

 فرسايش شياري باعث هدررفت     ؛چراكه مشهد صورت گرفت    شهرستان آباداين تحقيق در بخشي از مراتع منطقه احمد       

پوشش گياهي، درصد پوشش سطح زمين، درصد تاجگيري عوامل  پس از اندازه.استبخش زيادي از خاك اين منطقه شده      

ـيارها مـورد                         در صد سنگريزه سطح زمين، بافت خاك، طول شيب و ميزان شيب، تاثير هر يك از اين عوامل بـر فراوانـي ش

ـين و ميـزان   پوشش گياهيدرصد تاجپارامترهاي درصد پوشش سطح زمين، . بررسي قرارگرفت  ، درصد سنگريزه سطح زم

اثـر  . بر فراواني شيار در واحد طول نـشان دادنـد  %) 5داري در سطح معني(دار و معكوس رس موجود در خاك، تاثير معني  

-داري در همان سطح معنـي مشترك طول شيب و ميزان آن، با پارامتر فراواني شيار در واحد طول، همبستگي مثبت و معني           

  بر.در اين ميان فراواني شيارها در واحد طول با پوشش سطح زمين بيشترين ضريب همبستگي را دارا بود. داري نشان داد

ـاران  قطـرات  برخورد برابر در مانعي عنوان به خاك پوشش سطح به توجه نتايج به دست آمده، اساس ـاهش  درجهـت  ب  ك

هاي نزديك بـه  تقويت پوشش گياهي مراتع به ويژه پوشش. رسدنظرمي به ضروري رسوب توليد و خاك فرسايش پتانسيل

بنابراين، حفظ و احياء پوشش گياهي مراتع عالوه بر     . ثر است سطح زمين، در كاهش فراواني شيارها در فرسايش شياري مو         

باشد به كاهش فرسايش و حفاظت خاك كمك نموده و زمينه احياء و توسعه پايدار مراتـع را فـراهم    ها مزيتي كه دارا مي    ده

ـا            شود تحقيقاتي مشابه    پيشنهاد مي . آوردمي ـاوت انج ـا بتـوان در     اين تحقيق، در ساير مناطق كشور و با شرايط متف م شـود ت

بيني فرسايش و    از اين طريق به امكان پيش      اي دست يافت؛ زيرا   ارتباط با عوامل موثر بر فرسايش شياري به يك مدل منطقه          

  .مديريت مراتع در جهت كاهش هدر رفت خاك كمك خواهد شد

  تشكر و قدرداني

ـام شـده  18834 ارشد با كـد طـرح     نامه كارشناسي اين تحقيق در راستاي انجام پايان       معاونـت   حـوزه اسـت، كـه از   انج

 .شودپژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد تشكر و قدرداني مي
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