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 چکيده

از منابع  استفاده درست يزیربرنامه يمناسب برا يکارهاراهارائۀ  يبر آن برامؤثر و عوامل  فرسایش خاک يو مکان يرات زمانييتغ يبررس

ن یدر ا اند.آن پرداخته يرات مکانييو تغ فرسایش خاک يرات زمانييتغ يبررس به يکه مطالعات کمّآن دارد. حال یيسزات بهيز اهميآبخ

هکتار،  033ز شاهد و نمونه گنبد، استان همدان با مساحت يآبخ يهادر حوزه فرسایش خاک يمشارکت مکان يزمان يریرپذييپژوهش تغ

عه ز مورد مطاليآبخحوزۀ  يکاريهاق و واحديب، تلفيش ي، بافت خاک و تندياراض يکاربر يهان منظور نقشهیا يشده است. برا يبررس

 03متر بر ساعت با تداوم يليم 03ساز باران با شدت هيرسوب با استفاده از شب يريگاقدام به اندازه يکاردست آمد. سپس در هر واحدبه

واقع  يکارمشابه و معرف هر واحد يات نسبيسپس سه نقطه با خصوصشد.  3030دو ماه آبان و آذر فصل بارش منطقه در  يقه طيدق

 ۀک بار پس از شروع تا خاتمیقه ير رسوب در هر پنج دقیاالضالع مشخص شد. در طول مدت اعمال بارش، مقاديدر رئوس مثلث متساو

در ف مختل يکار يهان واحديداد که اختالف ب انس نشانیز واريل آناليبا استفاده از تحل يآمار يهاليه و تحلیشد. تجز يريگآن اندازه

و مؤید تغييرات مکاني فرسایش خاک و دار معنيدرصد  یکنان يدر سطح اطم فرسایش خاکاز نظر مقدار آبخيزهاي نمونه و شاهد 

 برايمورد مطالعه  يکار يدر واحدها فرسایش خاکاختالف  که،حال آن .بودآبخيز  ۀهاي مختلف حوزمتعاقباً توليد رسوب در بخش

 شد. ن يابیدار ارزيمعن tآبان و آذر با استفاده از آزمون  يهاماه

 .رسوب يباران، مشارکت مکان يسازهيش خاک، شبیفرسا یيایرسوب، پو يرات زمانييتغ: کليد واژگان
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 مقدمه. 1
 ليدلبه يعيمنابع طب ياراضاااه از یا رويب يهاا يبرداربهره

 یيمنابع غذا افزون بهاز روزيدنباال آن ن ت و باه يا ش جمعیافزا

شاااده و در  ين اراضااایدر ا يعيزدن تعادل طبهممنجر باه بر 

 دين توليچنزان رواناب و هميش میت هدررفت خاک و افزاینها

 يهاين راسااتا کاربريدنبال داشااته اساات. در همرسااوب را به

نااد یدر فرآ يمتفاااوت يهاااز نقشيآبخ يهااازهمختلف در حو

 فرسایش خاک [.00و  03، 39] کننديم يباز فرساایش خاک 

باران )شااادت و مدت  و  يهايژگیاز وپاذیري  تاثثير در کناار  

ر یه  از سااااياول ، رطوبتيریخاک )بافت، سااااختمان، نفوذپذ

 مختلف يهان در بخشيدار ساااطح زمیدار و ناپایپا يهايژگیو

ر تثثيز يها  نها و ماه)فصاال يمختلف زمان يهااسيدر مقز يآبخ

 ير کاربرييتغ واسطۀ ش رسوب بهیافزا ي. از طرف[1]رد یپذيم

ن ييتع يبرا يتوانااد شااااخص خوب يز ميآبخ يهااادر حوزه

ن يچنهم [.07]ن مناطق باشااد یالب در ايش ساایاحتمال افزا

و  يزيخخاک و کاهش حاصاال یيرفت مواد غذارسااوب با هدر

مناطق  يهاکاهش رطوبت خاک، عملکرد محصاااول در خاک

 [.37، 9]دهد يقرار متثثير  مختلف را تحت

رساااوب در  يع زمااانیتوز ياز چگونگ ي، آگاااهياز طرف

 يآلودگ ۀکنندک منبع حملیعنوان به ي مختلفهايکااربر 

 يرات زمانييزان رسوب مهم است. در کنار تغين ميچنو هم

گر ید رخدادي به رخدادک سااال مقدار آن از ی يرسااوب ط

، ماااننااد يطيرات محييکنااد و تااابع تغير مييز تاغ يا نا 

و رطوبت خاک و باران اساات که با دانسااتن  ياهيگپوشااش

شاااود يز فراهم ميآبخ يهاتر حوزهت جامعیریآن امکان مد

ر ييدر کنار تغ فرسایش خاک يو مکان يرات زمانيي. تغ[33]

 يز بساااتگيخاک ن يهايژگیر وييبااران به تغ  يهاا يژگیو

دانه، ب خاکیرات سااااختماان خااک ماانند تخر   ييتغ .دارد

از علل  ،ساااطح يرات زبرييجااد ترک، تغ یجااد سااالاه، ا  یا

ت ن اسيگر در خاک معیبه باران د يرات رسوب از بارانييتغ

رساااوب در فرساااایش خاک و توليد  يرات زمانيي. تغ[36]

ک مهم بوده و متناسب یدرولوژيه يهاليه و تحلیدقت تجز

 
 

 

 ين اساس، انتخاب مبنايشود. بر همين مييبا نوع هدف تع

 يریپذرييزان تغيمدر مطالعات مربوطه به يمنااساااب زمان 

ت مورد انتظار و ، هادف مطاالعاه، دق    ير مورد بررسااايمتغ

نتيجه زمان مورد در دارد.  يامکانات قابل دسااترس بسااتگ 

ل تواند در فواصمي نظر گيري مورداندازه لفۀؤبررسي براي م

 صاااورت گيردحتي مقياااس قرن  تااااي زماااني دقيقااه

 يديزان رسوب توليم يبررسا  يبرا يمختلف يهاروش3.[3]

نااد یفرا يبررسااا ين روش برایترمتااداول يول ؛وجود دارد

است  1ساز بارانهياز دستگاه شب يريگبهره فرساایش خاک 

طور دلخواه در توان بهيبااران را م  يکیزيف يهاا يژگیکاه و 

ر گیاز د يریپذو امکان تکرار يکارائ ،آن اعمال کرد. ساارعت

از سهيشب يهااما دستگاه ؛هاستسازاساتفاده از باران  يایمزا

جاد یطور کامل ارا به يعيط طبیتوانند شاارايباران هرگز نم

 يایل مزايدلها بهساااز ن وجود، اسااتفاده از بارانیکنند. با ا

مختلف مطااالعااات  يهاااپژوهش در جنبااه يفاو  بارا  

 [.09و  06]ج است یدر سطح جهان را يدرولوژيه

زمان هم يبررسر بهياخ يهاساال  يدر ط يادیمطالعات ز

، 36،16، 30] هارسااوب با انواع مدل يو مکان يرات زمانييتغ

به  يمکاان  تغييراتو بررساااي  [03و  99، 97، 00، 19، 17

ن يچناند. همپرداخته [03و  00، 10، 13] تنهاایي باا مادل   

رات رساااوب در مناااطق ييتغ يادیااز يهاااتاااکنون پژوهش

 ، جنگل و مرتعيدر مناطق کشاااورز[، 09و  03] يکشاااورز

در  ،[09و  10، 3] ، در مراتع با پوشاااش متفاوت[13و 33]

با  يمرتع ياراضاا ،[99و  03، 10، 31، 33]دار بيمناطق شاا

افته یش ی، مناطق فرساااا[01و  6]خاک خشاااک و مرطوب 

و شااااهد تحت باران  يساااوزتحات آتش  يهاا پالت[، 01]

مختلف  يها، در خاک[96و  30، 7]سااااز هيو شاااب يعيطب

 فرساااایش خاکر کاه و کلش گندم در يثث، ت[93و  93، 33]

در  ياهيگر تاج پوشاااشيثث، تا [9]مختلف  يهاا بيا در شااا

 اند.قرار داده يمورد بررسرا  [30و  0] يدهرسوب

ن یتوان به ايقات صاااورت گرفته ميحاال باا توجه به تحق  

و  يانرات مکييد که اکثر مطالعات انجام گرفته تغيجه رساااينت

1 Sediment Yield 
2 Rainfall Simulator 
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ها و شاايب ها،در خاکو  هامدلرا با اسااتفاده از  رسااوبزماني 

تحقيقي به بررساااي لي اناد و کرده يبررسااااراضاااي مختلف 

تغييرپذیري زماني )طي فصل بارش منطقه  و مشارکت مکاني 

ساز باران در قالب واحدهاي با شابيه  شااهد و نمونه   آبخيز)دو 

و  يبرداربهره ين برای. عالوه بر ااساااتنشاااده  پرداختهکاري 

 يهاز و مشااخص نمودن برنامهيح از منابع آبخياسااتفاده صااح

چون  يدک به اطالعات متعدّحفظ آب و خاا  يت برایا ریماد 

ز يآبخ يهادر حوزهگياهي و بافت خاک ثير شاايب و پوشااشثت

ن راستا ياز اسات. در هم يکاهش رساوب ن  يشااهد و نمونه برا 

ز يآبخ ۀدر حوز يرات زمانييتغ يق حاضاار با هدف بررساا يتحق

 يز زوجيک حوزه آبخیل وجود يدلگنباد اساااتاان همادان به   

و  يزدارياقدامات آبخ يبا برخ ز نمونهيآبخ ک حوزهیشاااامال  

، يکيومکاااني، بيکيحفااتاات خاااک از جملااه اقاادامااات مکااان 

ات يااچ نوع عمليز شااااهااد باادون هيک و قر  و آبخیااولوژيب

 شد. يزیره برنامهیز وجود اطالعات پايو قر  و ن يحفاتت

 

 شناسي. روش2

 منطقۀ مورد مطالعه .2.1
ر واقع د حوزه آبخيز گنبد ،منظور انجام این تحقيقباه 

شاااهد و نمونه با  کوچک آبخيز اسااتان همدان با دو حوزۀ

متر و اقليم منطقه ميلي 9/033بارش متوساااط سااااالنه 

 033آبخيز گنبد با مساااحت  شااد. حوزۀ اسااتپي انتخاب

کيلومتري  19واقع در باالدست روستاي گنبد و در هکتار، 

 99˚ 90´تا  99 ˚93´شهر همدان، با مختصات جغرافيایي 

واقع عرض شاامالي  09˚ 91´تا  09˚ 93´طول شاارقي و 

ارائه شااده در  يت عموميوضااع باچاي حوزه آبخيز قرهدر 

 شد. انتخاب 3شکل 

 . روش تحقيق2.2

ي سازبرداري و شبيههاي نمونهتعيين محل .2.2.1

 باران
براي انجااام مراحاال اجرایي پژوهش، ابتاادا بااا تهيااۀ 

خاک و تندي شااايب با هاي کاربري اراضاااي، بافت نقشاااه

ها از اداره کل گزارش باه همراه ساااایر  3:10333 مقيااس 

ها منابع طبيعي اسااتان همدان، نساابت به تلفيق این نقشااه

کاااري در هاااي و تاعيين واحااد  ArcGISافازار  در نارم 

  .0تا  1هاي آبخيز شاهد و نمونه اقدام شد شکل )حوزهزیر

 

 
 . موقعيت عمومي منطقه مورده مطالعه در حوزه آبخيز نمونه و شاهد گنيد در استان همدان1شکل 



 3037تابستان ، 1، شماره 73منابع طبيعي ایران، دوره جله رتع و آبخيزداري، مم

 

 939 

  

 بافت خاک آبخيزهای نمونه و شاهد گنبد ة. نقش3شکل  های نمونه و شاهد گنبدکاربری اراضي آبخيزة. نقش2شکل 

  

 کاری آبخيزهای نمونه و شاهد گنبدهایواحد ة. نقش5شکل  های نمونه و شاهد گنبدشيب آبخيز ة. نقش4شکل 
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وارد  GPSنظر به دستگاه مورد اصليگاه مختصاات  آن

ن اقدام شااد. يمذکور در زم يهان واحدييو نساابت به تع

مشابه و معرف هر  يات نسبيساپس ساه نقطه با خصاوص   

 [0]االضاااالع يواقع در رئوس مثلث متسااااو يکارواحد

ان ساز بارهيمشخص شد. در ادامه با استفاده از دستگاه شب

Kamphorst  با  یيااساااتوانه ،آب رۀيمجهز باه مخزن ذخ

باران شد. باران  يسااازهيمبادرت به شاب  ،ليتر 33ت يترف

متر بر ساعت و دوام يليم 03ت متوساط  مورد نظر با شادّ 

سااال و  03تا  13برگشاات  قه و متناسااب با دورۀيدق 03

ه قمنط يگارنبارانسااتگاه ین ایترکیمسااتخرج از آمار نزد

استان همدان  يهواشناس )فرودگاه همدان ، مطالعات ادارۀ

ن یشد. ا يسازهيشااب3يت، فراوانت، مدّشادّ  يهايو منحن

 1نگنيدانشگاه واخن نمونۀ يساز باران بر مبناهيدستگاه شب

متر توساااط يساااانت 10 × 10با ابعاد پالت  [13]هلناد  

کشور ساخته شده  يزداريخاک و آبخپژوهشاکده حفاتت 

آب به خاک  يده و مانع حرکت جانبيکاه داخل خاک کوب 

جه رسوب حاصل از بارش را به يو در نت است اطراف شاده 

کند. در يت میپالت هدا يمساااتقر در انتهاا  یيهاا يبطر

قه ير رساااوب در هر پنج دقیطول مدت اعمال بارش، مقاد

 يريگآن اندازه ۀس از شاااروع رواناب و تا خاتمک بار پیا 

و  3030ساااال  آبان و آذر ماه دو درن پژوهش یا .شاااد

گيري منطبق باا زماان غاالاب باارش باران و امکان اندازه     

در هر  تکرارواحاادکاااري و در سااااه  09 درصاااحرایي 

 3030طي دو ماه آبان و آذر . [03] انجام شاادواحدکاري 

متر در روز  و ميلي 7تااا  1/3رگبااار )از  3و  0ترتيااب بااه

زمان  متر اتفا  افتاده اساات، لکنميلي 1/16و  0/9مقدار 

بدون بارش و با فاصااله زماني  برداري منطبق با دورۀنمونه

مناساب از رگبار قبلي و در شارایط خشاک خاک )اواسط    

پس از اتمام اعمال بارش در هر هر مااه  صاااورت گرفت.  

شگاه منتقل و داخل یبه آزمارواناب  يها، نمونهيواحدکار

خته و داخل یش ساخته شده و وزن شده رياز پ يهالیفو

ساااعت  19مدت گراد بهيدرجه سااانت 330 يآون با دما

ها صورت ن و ثبت دادهیو ساپس توز  [91]قرار داده شاد  

 کار يساااز باران و مراحل اجراهياز شااب يکل یيگرفت. نما

 نشان داده شده است. 1در شکل 

 يل آماريه و تحليتجز. 2.2.2
هر دوره و  يبرا یيصاااحرا يبعااد از انجااام کااارهااا

ز شااااهد و نمونه، يآبخ يهارحوزهیهاا از ز داده يآورجمع

در  يصاااورت بااناک اطالعات  دسااات آماده باه  ج باه ینتاا 

 يهام نموداريره و ضاامن ترساايذخ  Excel 2010افزارنرم

به  يبعد يهاليه و تحلیتجز ي، براياساااهیمااهااناه مقا   

منتقاال شااااد. پس از انجااام آزمون  SPSS 19افزار نرم

ها، در رنوف، در صورت نرمال بودن دادهياسام  کولموگروف

ن يچنشاااهد و نمونه و هم يهارحوزهیدر ز يکارهر واحد

ن با يانگيسااه می، مقاآبان و آذر يهامربوط به ماه يهاداده

 انجامآزمون دانکن و طرفه یکانس یه واریاسااتفاده از تجز

 فرسایش خاک يرات زمانييسه تغیمقا ين برايچنشد. هم

 3030آبان و آذر  يهاماه يشاااهد و نمونه ط ۀدر دو حوز

 استفاده شد. tاز آزمون 

 

 جينتا. 3
ز يآبخ ۀدر دو حوز فرساااایش خاک يمنظور بررسااابه

روش کار شاارد داده شااده در  شاااهد و نمونه با توجه به

ج حاصااال از ین نتايانگيو م يريگ، اندازهيقبل يهاا بخش

 يارائه شاده است. از طرف  1و  3 يهاساه تکرار در جدول 

در دو ماه آبان و  فرسااایش خاکسااه یمقا ج حاصاال ازینتا

 tآزمون و  9تا  0 يهاو آزمون دانکن در شااکل 3030آذر 

ارائه  33و  3 يهاز شااااهد و نمونه در شاااکليدر دو آبخ

 اند.شده

  

 
 

 

1 Intensity Duration Frequency, IDF  
2 Wageningen 
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 1333گنبد، استان همدان در آبان  ز شاهد و نمونةيخر دو آبشده د یسازهيشب یرگبارها يط فرسایش خاکن يانگي. م1جدول 

فرسایش خاک نيانگيم  

 )گرم(

یکد واحدکار  

 )نمونه(

فرسایش خاک نيانگيم  

 )گرم(

یکد واحدکار  

 )نمونه(

فرسایش خاکن يانگيم  

 )گرم(

*یکد واحدکار  

 )شاهد(

30/3  631 99/3  331 96/3  333 

73/3  601 60/3  330 31/3  933 

37/3  733 37/3  933 93/3  931 

33/3  731 99/3  931 39/3  033 

37/3  730 93/3  930 09/3  031 

03/3  713 99/3  900 93/3  091 

91/3  701 36/3  033 76/3  633 

03/3  700 31/3  031 30/3  631 

  30/3  030 96/3  613 

  13/3  013 07/3  733 

  33/3  011 91/3  731 

  79/3  000 11/1  711 

  33/3  633 00/3  791 

 )رقم وسط  و بافت خاک )رقم سمت چپ  ياهيگپيب )رقم سمت راست ، تيش يق تنديدست آمده از تلفبه يکار يها* واحد

 

 1333 آذر گنبد، استان همدان در نمونة و شاهد زيآبخ دو شده در یسازهيشب یهارگبار يطفرسایش خاک  نيانگيم .2 جدول

 فرسایش خاکن يانگيم

 گرم )
 )نمونه  يواحدکارکد

 فرسایش خاکن يانگيم

 گرم )

 يکدواحدکار

 )نمونه 

 فرسایش خاک نيانگيم

 )گرم 

 *يکد واحدکار

 )شاهد 

33/3  631 63/3  331 30/3  333 

73/3  601 03/3  330 79/3  933 

93/3  733 93/3  933 10/3  931 

93/3  731 03/3  931 71/3  033 

33/3  730 70/3  930 31/3  031 

31/0  713 79/3  900 11/3  091 

39/3  701 33/3  033 07/3  633 

 700 91/3  031 90/3  631 

  73/3  030 66/3  613 

  39/3  013 13/3  733 

  70/3  011 09/3  731 

  00/3  000 39/1  711 

  30/3  633 13/3  791 
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 ز نمونه گنبد، يمختلف آبخ یکار یمربوط به واحدها فرسایش خاک یاسهیل مقايتحل یج آزمون دانکن برای. نتا3شکل 

 1333 استان همدان در آبان
 

 

 ز شاهد گنبد، يمختلف آبخ یکار یمربوط به واحدهافرسایش خاک  یياسهیل مقايتحل یج آزمون دانکن برای. نتا4شکل 

 1333استان همدان در آبان 

 

 
 ز نمونه گنبد، يمختلف آبخ یکار یمربوط به واحدها فرسایش خاک یاسهیل مقايتحل یج آزمون دانکن برای. نتا5شکل 

 1333استان همدان در آذر 

م(
گر

ک )
خا

ش 
سای

فر
ن 

گي
يان

م
 

م(
گر

ک )
خا

ش 
سای

فر
ن 

گي
يان

م
 

م(
گر

ک )
خا

ش 
سای

فر
ن 

گي
يان

م
 



 3037تابستان ، 1، شماره 73منابع طبيعي ایران، دوره جله رتع و آبخيزداري، مم

 

 931 

 
 ز شاهد گنبد، يمختلف آبخ یکار یمربوط به واحدها فرسایش خاک یاسهیل مقايتحل یج آزمون دانکن برای. نتا6شکل 

 1333استان همدان در آذر 
 

نمونه و شاهد گنبد،  یزهايانتخاب شده در آبخ یکار یدر واحدهافرسایش خاک اختالف  يطرفه در بررسکیانس یج مربوط به واری. نتا3جدول

 1333استان همدان در آبان و آذر 
 

 ريمتغ ماريت راتييمنبع تغ يدرجه آزاد مجموع مربعات يداريسطح معن

33/3 

331/3 
 

119/3 

13 

007 

077 

 196/11               ين گروهيب

 310/93             يدرون گروه

 079/331                        کل

 نمونه

 فرسایش خاک

 3030 آبان

33/3 

093/1 
 

033/3 

31 

113 

100 

 669/19                 ين گروهيب

 911/73               يدرون گروه

 396/33کل                        

 شاهد

33/3 

396/9 
 

960/9 

13 

007 

077 

 310/379                ين گروهيب

 930/0369             يدرون گروه

 939/0090         کل              

 نمونه

 فرسایش خاک

 3030 آذر

33/3 

993/1 
 

133/3 

31 

113 

100 

 700/13                 ين گروهيب

 393/66               يدرون گروه

 306/30کل                          

 شاهد

 

 

  
 )ب  )الف 

 ، استان همدان ز نمونه و شاهد گنبديمختلف آبخ یکار یواحدهادر )گرم(  فرسایش خاک یياسهیل مقايتحل یبرا tج آزمون ی. نتا7شکل 

 های آبان )الف( و آذر )ب(در ماه

م(
گر

ک )
خا

ش 
سای

فر
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گي
يان

م
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 گيريو نتيجه بحث. 4
 مختلف در قاالب دو  يکاار  يق واحادهاا  ين تحقیدر ا

 گنباد در اساااتاان همدان   ز شااااهاد و نموناۀ  يآبخ حوزۀ

آنها  ک ازید رسوب در هر يل توليشدند و پتانس یيشاناسا 

نشان داد  tآزمون از طرفي نتایج قرار گرفت.  يمورد بررس

هاي مختلف هاي خاکداري مياان بافت کاه اختالف معني 

 [ مطابقت ندارد.93واحدکاري وجود ندارد که با نتایج ]در 

گنبد  در دو حوزۀ شااااهاد و نمونۀ  فرساااایش خااک 

ات خاک و يب، خصااوصااير درصااد شاايثثتت تحت شاادّبه

 . ماه 1و  3قرار دارد )جداول  ياهيگخصااوص پوشااش به

ک ماه یو وجود  ا نبود باارنادگي  یا بود مل کيا دلآباان باه  

خاک خشااک بوده و با اعمال بارش ساابب  يخشااک دارا

 اکفرسایش خن يانگيجه ميع رواناب شده در نتید سريتول

ج ی  که با نتا1و  3افت )جداول یش ینسبت به ماه آذر افزا

فصاال خشااک  در فرسااایش خاکش یبر افزا يمبن [01]

در ماه آبان  فرسااایش خاکزان يم يمطابقت دارد. از طرف

آن  يو چرا ياهيگ پوشش ل کاهشيدلز شااهد به يدر آبخ

توساط دام سبب لخت شدن سطح خاک و در معرض قرار  

دن خاک در یب ديو آسااا يگرفتن قطرات باران و هوازدگ

، 6] جیتر از نمونه است که با نتاشينده بیبرابر عوامل فرسا

 يهاماه يبرا tج آزمون ی. نتادارد يخوان[ هم93و  93، 33

شااااهد و نمونه  ۀحوز يهازيآبخ يبرا 3030آباان و آذر  

ر مقدار رساااوب ييمزبور بر تغ يمارهايت يداريمعنر يثثتا 

داد )شکل نمشاابه را نشان   يمطالعات ياز واحدها يخروج

 يکاربر يدارير معنيتاث با و [96و  30]ج ی  کاه باا نتاا   7

دارد.  يخوان  هم6تا  0 يها)شکل فرسایش خاکمرتع در 

ب يش شااایبا افزاق نشاااان داد که ين مناابع تحق يچنهم

 ياهيگش پوشااشیش و با افزایافزا فرسااایش خاکزان يم

، 10، 31، 33]ج ی  که با نتا6تا  0 يهاافت )شکلیکاهش 

 در ياهيگپوشااش يبر نقش حفاتت يمبن [90 و 99، 03

 در خصاااوص نقش[ 10و  3]کااهش رواناب و رساااوب،  

ش رسااوب یب در ممانعت نفوذ آب باران افزايش شاایافزا

 يهاپيبا ت يکار يهان پژوهش واحدیدارد. در امطاابقت  

زان رسوب يات متفاوت ميبا خصاوصا   یيهاو خاک ياراضا 

مطابقت دارد.  [33]ج ید کردناد که با نتا يا را تول يمتفااوت 

 ل پوششيدلبهمرتع  ياز کاربر يبا پوشش يکار يهاواحد

 زان رساااوب وين میترکمها، يه کاربريبهتر نسااابت به بق

د کرده اسااات يزان رساااوب را تولين میترشيلخت بنيزم

 [09و  13، 10، 33] جی  که با نتا6تاا   0 يهاا )شاااکال 

 يبا کاربر يدر واحد کار فرساااایش خاکمطاابقت دارد.  

تر رسوب کم يرخنمون سنگ ينسبت به کاربر يکشااورز 

 يمحصوالت کشاورز يهاماندهيرا معموالً باقیبوده است ز

 نش نفوذ آب بارایافزا جاد کرده و باعثیا يپوشاش سطح 

، 31، 9]شااود که با يم فرسااایش خاکو کاهش رواناب و 

در ماه آبان  فرسایش خاکزان يمطابقت دارد. م[ 93و  03

 ياربردنمونه يتر بوده است. در منطقهشينسبت به آذر ب

ل باارش کم در ماه آبان، در هنگام اعمال بارش با  يا باه دل 

افت. یش یافزا خاکفرسایش خاک  يسااز و خشاک  هيشاب 

 يهان، رسوب در روانابيشيعلت بارش پدر ماه آذر به يول

جاد شاده شاسته شده و از دست رفته و در زمان اعمال   یا

 [96]افته است. یکاهش  فرسایش خاکساز هيبارش با شب

با کد  يکار ز گزارش مشااابه را ارائه نموده اساات. واحد ين

فت ، باا ي، پوشاااش رخنمون سااانگ<03ب يا )شااا 713

را در ماه آبان  فرسایش خاکزان ين میترشي  بيلوميرس

، پوشااش رخنمون <03بي)شاا 711ز نمونه و کد يدر آبخ

ز شاهد داشته است که ي  در آبخيلوميو بافت شن يسانگ 

ه باشد کيم ياهيگب و کاهش پوششيش شیعلت آن افزا

ز نمونه يمطابقت دارد. در ماه آذر در آبخ [09و  0]ج یبا نتا

  يلوم ي، پوشش مرتع و بافت شن31-9ب ي)شا  931کد 

، پوشااش رخنمون <03بي)شاا 711و حوزه شاااهد کد 

 فرسااایشزان ين میترشي  بيلوم يو بافت شاان يساانگ

ل ساارد بودن منطقه، يدلرا داشااتند. در ماه آبان به خاک

دا کرده و يپ يزده و حالت پفکخی يسااطح خاک تا حدود

از سطح خاک  يراحتبه هادانهدر هنگام اعمال بارش خاک

که در  يدر حال ؛افتیش یزان رسااوب افزايجدا شااده و م

 [96]ج یافته اسااات که با نتایا منطقاه مورد نظر کااهش   

زان يب در پژوهش حاضاار ميش شاایمطابقت ندارد. با افزا

افته و یزان پوشااش کاهش يافته چون میش یرسااوب افزا
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ل يدلبهز شاااهد يافت. آبخیش یر قابل نفوذ افزايسااطح غ

ت مرتع و در يمفرط، عدم تناسااب تعداد دام و ترف يچرا

مداوم باعث  يخاک حاصااال از لگدکوب يجه فشاااردگينت

از  يارياابرهم خوردن سااااختماان خاااک شاااده و بسااا  

ات خاک را از حد مطلوب خارج نموده اساات و يخصااوصاا

از خود  يعیسر يدرولوژيواکنش ه يخاک در زمان بارندگ

ل به رواناب و در یرش را تبدنشاااان داد که بخش اعظم با

در  يدنبال داشااته اساات. ول ش رسااوب را بهیجه افزاينت

ط خاک نسااابت به یل بهتر بودن شااارايدلز نمونه بهيآبخ

ر تد رواناب و رسوب کميش خاک به تولز شااهد واکن يآبخ

 يش خلل و فرج، ماده آلیتوان در افزاين امر را میبود که ا

ن یج ایدانساات که نتا ترمناسااب يتر و پوشااش علفشيب

 مدنظر دارد. با مطابقت [99]ج یبخش از مطاالعاه باا نتا   

ن امر یا به توانيم مطالعه نیا از حاصااال جیقراردادن نتا

 نيچنو هم مختلف کاري واحدهاي نيب در که نمود اشاره

 دارييمعن نظر اختالفمورد  منطقه در هاکااربري  انواع

وجود  آن غلظت و معلق مقدار رسااوب رواناب، مقدار نيب

 و يکیزيف اتيخصااوصاا از يناشاا توانديامر م نیا که دارد

زه و یآن )سنگ و سنگر يسطح پوشاش  خاک، یيايميشا 

 و ژئومورفولوژي يتوپوگراف اتي ، خصااوصاايپوشااش علف

 باشاااد. يمختلف کار ين واحادها ييمنطقاه و موثر بر تع 

فرسایش  يرات مکانييساه تغ یپژوهش حاضار با هدف مقا 

ر قر   و نمونه )قر   گنبد، يشاهد )غ يهازيدر آبخ خاک

ها ج آزمونیدر اساااتان همدان انجام گرفت. با توجه به نتا

هر دو ماه  يبرا اختالف فرساااایش خاکش، ین آزمایدر ا

ج ینتا ي. از طرفمشاااهده نشااددار يمعن 3030آبان و آذر 

ت نسب يباالتر فرسایش خاکزان ينشان داد که ماه آبان م

بارندگي و افزایش  رخدادکه به دليل  ذر داشااته اسااتبه آ

ل يدلن بهيچن. همباشدرطوبت پيشين خاک در ماه آذر مي

 ز نمونهيدر آبخ ياهيط خاک و پوشااش گیبهتر بودن شارا 

 ي. انجام کارهااساااتز شااااهد يتر از آبخد رواناب کميتول

 و ياهيز نمونه موجب بهبود پوشاااش گيدر آبخ يتیریمد

خاک شااده  نفوذپذیريو  ي، پوشااش علفيآل ش مادهیافزا

م ن، انجایابد. با وجود ایيد رواناب کاهش ميجاه تول يدر نت

عاد با اب يسازهيبا استفاده از شب و طوالني پژوهش مشاابه 

ام انج يبرا يعياز بااران طب  يريگتر باا بهره و کرت بزرگ

کارهاي مناسااب راه و امکان ارائۀ ياسااهیمقا يهايابیارز

 شود.يشنهاد ميپآبخيز  مدیریت پایدارحوزه براي
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