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مقايسۀ تغييرات مکاني فرسايش خاک در آبخيزهاي شاهد و نمونه گنبد
در استان همدان
 سيدحميدرضا صادقي*؛ استاد گروه آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،ایران
 زهرا هاشمي آريان؛ دانشآموختگان کارشناسی ارشد آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،ایران
 مهدي وفاخواه؛ دانشیار گروه آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،ایران
 زينب کريمي؛ دانشآموختگان کارشناسی ارشد آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،ایران
چکيده
بررسي تغييرات زماني و مکاني فرسایش خاک و عوامل مؤثر بر آن براي ارائۀ راهکارهاي مناسب براي برنامهریزي درست استفاده از منابع
آبخيز اهميت بهسزایي دارد .حال آنکه مطالعات کمّي به بررسي تغييرات زماني فرسایش خاک و تغييرات مکاني آن پرداختهاند .در این
پژوهش تغييرپذیري زماني مشارکت مکاني فرسایش خاک در حوزههاي آبخيز شاهد و نمونه گنبد ،استان همدان با مساحت  033هکتار،
بررسي شده است .براي این منظور نقشههاي کاربري اراضي ،بافت خاک و تندي شيب ،تلفيق و واحدهايکاري حوزۀ آبخيز مورد مطالعه
بهدست آمد .سپس در هر واحدکاري اقدام به اندازهگيري رسوب با استفاده از شبيهساز باران با شدت  03ميليمتر بر ساعت با تداوم 03
دقيقه طي فصل بارش منطقه در دو ماه آبان و آذر  3030شد .سپس سه نقطه با خصوصيات نسبي مشابه و معرف هر واحدکاري واقع
در رئوس مثلث متساوياالضالع مشخص شد .در طول مدت اعمال بارش ،مقادیر رسوب در هر پنج دقيقه یک بار پس از شروع تا خاتمۀ
آن اندازهگيري شد .تجزیه و تحليلهاي آماري با استفاده از تحليل آناليز واریانس نشان داد که اختالف بين واحدهاي کاري مختلف در
آبخيزهاي نمونه و شاهد از نظر مقدار فرسایش خاک در سطح اطمينان یک درصد معنيدار و مؤید تغييرات مکاني فرسایش خاک و
متعاقباً توليد رسوب در بخشهاي مختلف حوزۀ آبخيز بود .حال آنکه ،اختالف فرسایش خاک در واحدهاي کاري مورد مطالعه براي
ماههاي آبان و آذر با استفاده از آزمون  tمعنيدار ارزیابي نشد.
کليد واژگان :تغييرات زماني رسوب ،پویایي فرسایش خاک ،شبيهسازي باران ،مشارکت مکاني رسوب.

* نویسنده مسئول :شماره تماس+393399333310 :

Email: sadeghi@modares.ac.ir
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 .1مقدمه
بهرهبرداريهااي بيرویاه از اراضا اي منابع طبيعي بهدليل
افزایش جمعيات و باهدنباال آن نياز روزافزون به منابع غذایي
منجر باه برهمزدن تعادل طبيعي در این اراضا اي شاااده و در
نهایت هدررفت خاک و افزایش ميزان رواناب و همچنين توليد
رسااوب را بهدنبال داشااته اساات .در همين راسااتا کاربريهاي
مختلف در حوزه هاااي آبخيز نقش هاااي متفاااوتي در فرآینااد
فرساایش خاک بازي ميکنند [ 03 ،39و  .]00فرسایش خاک
در کناار تاثثيرپاذیري از ویژگيهاي باران (شااادت و مدت و
خاک (بافت ،سااااختمان ،نفوذپذیري ،رطوبت اوليه از ساااایر
ویژگيهاي پایدار و ناپایدار ساااطح زمين در بخشهاي مختلف
آبخيز در مقياسهاي مختلف زماني (فصاالها و ماهها نيز تثثير
ميپذیرد [ .]1از طرفي افزایش رسوب به واسطۀ تغيير کاربري
در حوزه هاااي آبخيز مي توانااد شااااخص خوبي براي تعيين
احتمال افزایش ساايالب در این مناطق باشااد [ .]07همچنين
رسااوب با هدررفت مواد غذایي خاک و کاهش حاصاالخيزي و
کاهش رطوبت خاک ،عملکرد محصاااول در خاکهاي مناطق
مختلف را تحت تثثير قرار ميدهد [.]37 ،9
از طرفي ،آگاااهي از چگونگي توزیع زماااني رساااوب در
کااربريهاي مختلف بهعنوان یک منبع حملکنندۀ آلودگي
و همچنين ميزان رسوب مهم است .در کنار تغييرات زماني
رسااوب طي یک سااال مقدار آن از رخدادي به رخداد دیگر
ناياز تاغيير مي کنااد و تااابع تغييرات محيطي ،ماااننااد
پوشااشگياهي و رطوبت خاک و باران اساات که با دانسااتن
آن امکان مدیریت جامعتر حوزههاي آبخيز فراهم ميشاااود
[ .]33تغييرات زماني و مکاني فرسایش خاک در کنار تغيير
ویژگيهااي بااران به تغيير ویژگيهاي خاک نيز بساااتگي
دارد .تغييرات سااااختماان خااک ماانند تخریب خاکدانه،
ایجااد سااالاه ،ایجااد ترک ،تغييرات زبري ساااطح ،از علل
تغييرات رسوب از باراني به باران دیگر در خاک معين است
[ .]36تغييرات زماني فرساااایش خاک و توليد رساااوب در
دقت تجزیه و تحليلهاي هيدرولوژیک مهم بوده و متناسب

با نوع هدف تعيين ميشود .بر همين اساس ،انتخاب مبناي
منااساااب زماني در مطالعات مربوطه بهميزان تغييرپذیري
متغير مورد بررساااي ،هادف مطاالعاه ،دقت مورد انتظار و
امکانات قابل دسااترس بسااتگي دارد .در نتيجه زمان مورد
بررسي براي مؤلفۀ اندازهگيري مورد نظر ميتواند در فواصل
زماااني دقيقااه اي تااا حتي مقياااس قرن صاااورت گيرد
[3.]3روشهاي مختلفي براي بررساي ميزان رسوب توليدي
وجود دارد؛ ولي متااداولترین روش براي بررساااي فراینااد
فرساایش خاک بهرهگيري از دستگاه شبيهساز باران 1است
کاه ویژگيهااي فيزیکي بااران را ميتوان بهطور دلخواه در
آن اعمال کرد .ساارعت ،کارائي و امکان تکرارپذیري از دیگر
مزایاي اساتفاده از بارانسازهاست؛ اما دستگاههاي شبيهساز
باران هرگز نميتوانند شاارایط طبيعي را بهطور کامل ایجاد
کنند .با این وجود ،اسااتفاده از بارانسااازها بهدليل مزایاي
فاو باراي پژوهش در جنبااه هاااي مختلف مطااالعااات
هيدرولوژي در سطح جهان رایج است [ 06و .]09
مطالعات زیادي در طي ساالهاي اخير بهبررسي همزمان
تغييرات زماني و مکاني رسااوب با انواع مدلها [،36،16 ،30
 99 ،97 ،00 ،19 ،17و  ]03و بررساااي تغييرات مکااني به
تنهاایي باا مادل [ 00 ،10 ،13و  ]03پرداختهاند .همچنين
تاااکنون پژوهش هاااي زیاادي تغييرات رساااوب در مناااطق
کشاااورزي [ 03و  ،]09در مناطق کشاااورزي ،جنگل و مرتع
[ 33و ،]13در مراتع با پوشاااش متفاوت [ 10 ،3و  ،]09در
مناطق ش ايبدار [ 03 ،10 ،31 ،33و  ،]99اراض اي مرتعي با
خاک خشاااک و مرطوب [ 6و  ،]01مناطق فرساااایش یافته
[ ،]01پالتهااي تحات آتشساااوزي و شااااهد تحت باران
طبيعي و شااابيهسااااز [ 30 ،7و  ،]96در خاکهاي مختلف
[ 93 ،33و  ،]93تثثير کاه و کلش گندم در فرساااایش خاک
در شا ايابهااي مختلف [ ،]9تاثثير تاج پوشاااشگياهي در
رسوبدهي [ 0و  ]30را مورد بررسي قرار دادهاند.
حاال باا توجه به تحقيقات صاااورت گرفته ميتوان به این
نتيجه رسا ايد که اکثر مطالعات انجام گرفته تغييرات مکاني و
Sediment Yield
Rainfall Simulator
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زماني رسااوب را با اسااتفاده از مدلها و در خاکها ،شاايبها و
اراضاااي مختلف بررسا اي کردهاناد ولي تحقيقي به بررساااي
تغييرپذیري زماني (طي فصل بارش منطقه و مشارکت مکاني
(دو آبخيز شااهد و نمونه با شابيهساز باران در قالب واحدهاي
کاري پرداخته نشاااده اسااات .عالوه بر این براي بهرهبرداري و
اسااتفاده صااحيح از منابع آبخيز و مشااخص نمودن برنامههاي
مادیریات براي حفظ آب و خااک به اطالعات متعدّدي چون
تثثير شاايب و پوشااشگياهي و بافت خاک در حوزههاي آبخيز
شااهد و نمونه براي کاهش رساوب نياز اسات .در همين راستا
تحقيق حاضاار با هدف بررسااي تغييرات زماني در حوزۀ آبخيز
گنباد اساااتاان همادان بهدليل وجود یک حوزه آبخيز زوجي
شاااامال یک حوزه آبخيز نمونه با برخي اقدامات آبخيزداري و
حفااتاات خاااک از جملااه اقاادامااات مکااانيکي ،بيومکااانيکي،
بيولوژیاک و قر و آبخيز شااااهااد باادون هيچ نوع عملياات
حفاتتي و قر و نيز وجود اطالعات پایه برنامهریزي شد.

 .2روششناسي
 .1.2منطقۀ مورد مطالعه

اسااتان همدان با دو حوزۀ آبخيز کوچک شاااهد و نمونه با
بارش متوساااط سااااالنه  033/9ميليمتر و اقليم منطقه
اسااتپي انتخاب شااد .حوزۀ آبخيز گنبد با مساااحت 033
هکتار ،واقع در باالدست روستاي گنبد و در  19کيلومتري
شهر همدان ،با مختصات جغرافيایي ´ 99˚ 93تا ´99˚ 90
طول شاارقي و ´ 09˚ 93تا ´ 09˚ 91عرض شاامالي واقع
در حوزه آبخيز قرهچاي با وضااعيت عمومي ارائه شااده در
شکل  3انتخاب شد.

 .2.2روش تحقيق
 .1.2.2تعيين محلهاي نمونهبرداري و شبيهسازي
باران
براي انجااام مراحاال اجرایي پژوهش ،ابتاادا بااا تهيااۀ
نقشاااههاي کاربري اراضاااي ،بافت خاک و تندي شااايب با
مقيااس  3:10333باه همراه ساااایر گزارشها از اداره کل
منابع طبيعي اسااتان همدان ،نساابت به تلفيق این نقشااهها
در نارم افازار  ArcGISو تاعيين واحااد هاااي کاااري در
زیرحوزههاي آبخيز شاهد و نمونه اقدام شد شکل ( 1تا . 0

باهمنظور انجام این تحقيق ،حوزه آبخيز گنبد واقع در

شکل  . 1موقعيت عمومي منطقه مورده مطالعه در حوزه آبخيز نمونه و شاهد گنيد در استان همدان
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شکل  .2نقشةکاربری اراضي آبخيزهای نمونه و شاهد گنبد

شکل  .3نقشة بافت خاک آبخيزهای نمونه و شاهد گنبد

شکل  .4نقشة شيب آبخيزهای نمونه و شاهد گنبد

شکل  .5نقشة واحدهایکاری آبخيزهای نمونه و شاهد گنبد
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آنگاه مختصاات اصلي موردنظر به دستگاه  GPSوارد
و نساابت به تعيين واحدهاي مذکور در زمين اقدام شااد.
ساپس ساه نقطه با خصاوصيات نسبي مشابه و معرف هر
واحدکاري واقع در رئوس مثلث متسااااوي االضاااالع []0
مشخص شد .در ادامه با استفاده از دستگاه شبيهساز باران
 Kamphorstمجهز باه مخزن ذخيرۀ آب ،اساااتوانهایي با
ترفيت  33ليتر ،مبادرت به شابيهسااازي باران شد .باران
مورد نظر با شادّت متوساط  03ميليمتر بر ساعت و دوام
 03دقيقه و متناسااب با دورۀ برگشاات  13تا  03سااال و
مسااتخرج از آمار نزدیکترین ایسااتگاه باراننگاري منطقه
(فرودگاه همدان  ،مطالعات ادارۀ هواشناسي استان همدان
و منحنيهاي شادّت ،مدّت ،فراواني3شاابيهسازي شد .این
دستگاه شبيهساز باران بر مبناي نمونۀ دانشگاه واخنينگن1
هلناد [ ]13با ابعاد پالت  10 × 10ساااانتيمتر توساااط
پژوهشاکده حفاتتخاک و آبخيزداري کشور ساخته شده
کاه داخل خاک کوبيده و مانع حرکت جانبي آب به خاک
اطراف شاده است و در نتيجه رسوب حاصل از بارش را به
بطريهاایي مساااتقر در انتهااي پالت هدایت ميکند .در
طول مدت اعمال بارش ،مقادیر رساااوب در هر پنج دقيقه
یاک بار پس از شاااروع رواناب و تا خاتمۀ آن اندازهگيري
شاااد .این پژوهش در دو ماه آبان و آذر ساااال  3030و
منطبق باا زماان غاالاب باارش باران و امکان اندازهگيري
صاااحرایي در  09واحاادکاااري و در سااااه تکرار در هر
واحدکاري انجام شااد [ .]03طي دو ماه آبان و آذر 3030
بااهترتيااب  0و  3رگبااار (از  3/1تااا  7ميليمتر در روز و
مقدار  9/0و  16/1ميليمتر اتفا افتاده اساات ،لکن زمان
نمونهبرداري منطبق با دورۀ بدون بارش و با فاصااله زماني
مناساب از رگبار قبلي و در شارایط خشاک خاک (اواسط
هر مااه صاااورت گرفت .پس از اتمام اعمال بارش در هر
واحدکاري ،نمونههاي رواناب به آزمایشگاه منتقل و داخل
فویلهاي از پيش ساخته شده و وزن شده ریخته و داخل

آون با دماي  330درجه سااانتيگراد بهمدت  19ساااعت
قرار داده شاد [ ]91و ساپس توزین و ثبت دادهها صورت
گرفت .نمایي کلي از شاابيهساااز باران و مراحل اجراي کار
در شکل  1نشان داده شده است.

 .2.2.2تجزيه و تحليل آماري
بعااد از انجااام کااارهاااي صاااحرایي براي هر دوره و
جمعآوري دادههاا از زیرحوزههاي آبخيز شااااهد و نمونه،
نتاایج باهدسااات آماده باهصاااورت بااناک اطالعاتي در
نرمافزار  Excel 2010ذخيره و ضاامن ترساايم نمودارهاي
مااهااناه مقایساااهاي ،براي تجزیه و تحليلهاي بعدي به
نرم افزار  SPSS 19منتقاال شااااد .پس از انجااام آزمون
کولموگروف اساميرنوف ،در صورت نرمال بودن دادهها ،در
هر واحدکاري در زیرحوزههاي شاااهد و نمونه و همچنين
دادههاي مربوط به ماههاي آبان و آذر ،مقایسااه ميانگين با
اسااتفاده از تجزیه واریانس یکطرفه و آزمون دانکن انجام
شد .همچنين براي مقایسه تغييرات زماني فرسایش خاک
در دو حوزۀ شاااهد و نمونه طي ماههاي آبان و آذر 3030
از آزمون  tاستفاده شد.

 .3نتايج
بهمنظور بررسااي فرساااایش خاک در دو حوزۀ آبخيز
شاااهد و نمونه با توجه بهروش کار شاارد داده شااده در
بخشهااي قبلي ،اندازهگيري و ميانگين نتایج حاصااال از
ساه تکرار در جدولهاي  3و  1ارائه شاده است .از طرفي
نتایج حاصاال از مقایسااه فرسااایش خاک در دو ماه آبان و
آذر  3030و آزمون دانکن در شااکلهاي  0تا  9و آزمون t
در دو آبخيز شااااهد و نمونه در شاااکلهاي  3و  33ارائه
شدهاند.

Intensity Duration Frequency, IDF
Wageningen
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جدول  .1ميانگين فرسایش خاک طي رگبارهای شبيهسازی شده در دو آبخيز شاهد و نمونة گنبد ،استان همدان در آبان 1333

کد واحدکاری*

ميانگين فرسایش خاک

کد واحدکاری

ميانگين فرسایش خاک

کد واحدکاری

ميانگين فرسایش خاک

(شاهد)

(گرم)

(نمونه)

(گرم)

(نمونه)

(گرم)

333

3/96

331

3/99

631

3/30

933

3/31

330

3/60

601

3/73

931

3/93

933

3/37

733

3/37

033

3/39

931

3/99

731

3/33

031

3/09

930

3/93

730

3/37

091

3/93

900

3/99

713

3/03

633

3/76

033

3/36

701

3/91

631

3/30

031

3/31

700

3/03

613

3/96

030

3/30

733

3/07

013

3/13

731

3/91

011

3/33

711

1/11

000

3/79

791

3/00

633

3/33

* واحدهاي کاري بهدست آمده از تلفيق تندي شيب (رقم سمت راست  ،تيپگياهي (رقم وسط و بافت خاک (رقم سمت چپ

جدول  .2ميانگين فرسایش خاک طي رگبارهای شبيهسازی شده در دو آبخيز شاهد و نمونة گنبد ،استان همدان در آذر 1333
کد واحدکاري*
(شاهد

ميانگين فرسایش خاک
(گرم

کدواحدکاري
(نمونه

ميانگين فرسایش خاک
(گرم

کدواحدکاري (نمونه

ميانگين فرسایش خاک
(گرم

333

3/30

331

3/63

631

3/33

933

3/79

330

3/03

601

3/73

931

3/10

933

3/93

733

3/93

033

3/71

931

3/03

731

3/93

031

3/31

930

3/70

730

3/33

091

3/11

900

3/79

713

0/31

633

3/07

033

3/33

701

3/39

631

3/90

031

3/91

700

613

3/66

030

3/73

733

3/13

013

3/39

731

3/09

011

3/70

711

1/39

000

3/00

791

3/13

633

3/30
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ميانگين فرسایش خاک (گرم)

شکل  .3نتایج آزمون دانکن برای تحليل مقایسهای فرسایش خاک مربوط به واحدهای کاری مختلف آبخيز نمونه گنبد،
استان همدان در آبان 1333

ميانگين فرسایش خاک (گرم)

شکل  .4نتایج آزمون دانکن برای تحليل مقایسهایي فرسایش خاک مربوط به واحدهای کاری مختلف آبخيز شاهد گنبد،
استان همدان در آبان 1333

ميانگين فرسایش خاک (گرم)

شکل  .5نتایج آزمون دانکن برای تحليل مقایسهای فرسایش خاک مربوط به واحدهای کاری مختلف آبخيز نمونه گنبد،
استان همدان در آذر 1333
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ميانگين فرسایش خاک (گرم)

شکل  .6نتایج آزمون دانکن برای تحليل مقایسهای فرسایش خاک مربوط به واحدهای کاری مختلف آبخيز شاهد گنبد،
استان همدان در آذر 1333

جدول .3نتایج مربوط به واریانس یکطرفه در بررسي اختالف فرسایش خاک در واحدهای کاری انتخاب شده در آبخيزهای نمونه و شاهد گنبد،
استان همدان در آبان و آذر 1333
متغير

درجه آزادي

مجموع مربعات

منبع تغييرات

تيمار

11/196
93/310
331/079
19/669
73/911
33/396

13
007
077
31
113
100

3/331

نمونه

بين گروهي
درون گروهي
کل

379/310
0369/930
0090/939

13
007
077

شاهد

بين گروهي
درون گروهي
کل

13/700
66/393
30/306

31
113
100

بين گروهي
درون گروهي
کل
بين گروهي
درون گروهي
کل

نمونه
فرسایش خاک
آبان 3030
شاهد

فرسایش خاک
آذر 3030

3/33
3/119
1/093
3/33
3/033
9/396
3/33
9/960
1/993
3/33
3/133

ميانگين فرسایش خاک (گرم)

ميانگين فرسایش خاک (گرم)

(الف

سطح معنيداري

(ب

شکل  .7نتایج آزمون  tبرای تحليل مقایسهایي فرسایش خاک (گرم) در واحدهای کاری مختلف آبخيز نمونه و شاهد گنبد استان همدان،
در ماههای آبان (الف) و آذر (ب)
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 .4بحث و نتيجهگيري
در این تحقيق واحادهااي کااري مختلف در قاالب دو
حوزۀ آبخيز شااااهاد و نموناۀ گنباد در اساااتاان همدان
شاناسایي شدند و پتانسيل توليد رسوب در هر یک از آنها
مورد بررسي قرار گرفت .از طرفي نتایج آزمون  tنشان داد
کاه اختالف معنيداري مياان بافتهاي خاکهاي مختلف
در واحدکاري وجود ندارد که با نتایج [ ]93مطابقت ندارد.
فرساااایش خااک در دو حوزۀ شااااهاد و نمونۀ گنبد
بهش ادّت تحت تثثير درصااد ش ايب ،خصااوص ايات خاک و
بهخصااوص پوشااش گياهي قرار دارد (جداول  3و  . 1ماه
آباان باهدليال کمبود یاا نبود باارنادگي و وجود یک ماه
خشااک داراي خاک خشااک بوده و با اعمال بارش ساابب
توليد سریع رواناب شده در نتيجه ميانگين فرسایش خاک
نسبت به ماه آذر افزایش یافت (جداول  3و  1که با نتایج
[ ]01مبني بر افزایش فرسااایش خاک در فصاال خشااک
مطابقت دارد .از طرفي ميزان فرسااایش خاک در ماه آبان
در آبخيز شااهد بهدليل کاهش پوشش گياهي و چراي آن
توساط دام سبب لخت شدن سطح خاک و در معرض قرار
گرفتن قطرات باران و هوازدگي و آسااايب دیدن خاک در
برابر عوامل فرساینده بيشتر از نمونه است که با نتایج [،6
 93 ،33و  ]93همخواني دارد .نتایج آزمون  tبراي ماههاي
آباان و آذر  3030براي آبخيز هاي حوزۀ شااااهد و نمونه
تاثثير معنيداري تيمارهاي مزبور بر تغيير مقدار رساااوب
خروجي از واحدهاي مطالعاتي مشاابه را نشان نداد (شکل
 7کاه باا نتاایج [ 30و  ]96و با تاثير معنيداري کاربري
مرتع در فرسایش خاک (شکلهاي  0تا  6همخواني دارد.
همچنين مناابع تحقيق نشاااان داد که با افزایش شااايب
ميزان فرسااایش خاک افزایش و با افزایش پوشااشگياهي
کاهش یافت (شکلهاي  0تا  6که با نتایج [،10 ،31 ،33
 99 ،03و  ]90مبني بر نقش حفاتتي پوشااشگياهي در
کااهش رواناب و رساااوب 3[ ،و  ]10در خصاااوص نقش
افزایش شاايب در ممانعت نفوذ آب باران افزایش رسااوب
مطاابقت دارد .در این پژوهش واحدهاي کاري با تيپهاي
اراضاي و خاکهایي با خصاوصايات متفاوت ميزان رسوب
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متفااوتي را تولياد کردناد که با نتایج [ ]33مطابقت دارد.
واحدهاي کاري با پوششي از کاربري مرتع بهدليل پوشش
بهتر نسااابت به بقيه کاربريها ،کمترین ميزان رساااوب و
زمينلخت بيشترین ميزان رساااوب را توليد کرده اسااات
(شاااکالهااي  0تاا  6که با نتایج [ 13 ،10 ،33و ]09
مطاابقت دارد .فرساااایش خاک در واحد کاري با کاربري
کشااورزي نسبت به کاربري رخنمون سنگي رسوب کمتر
بوده است زیرا معموالً باقيماندههاي محصوالت کشاورزي
پوشاش سطحي ایجاد کرده و باعث افزایش نفوذ آب باران
و کاهش رواناب و فرسااایش خاک ميشااود که با [،31 ،9
 03و  ]93مطابقت دارد .ميزان فرسایش خاک در ماه آبان
نسبت به آذر بيشتر بوده است .در منطقهي نمونهبرداري
باه دليال باارش کم در ماه آبان ،در هنگام اعمال بارش با
شابيهسااز و خشاکي خاک فرسایش خاک افزایش یافت.
ولي در ماه آذر بهعلت بارش پيشين ،رسوب در روانابهاي
ایجاد شاده شاسته شده و از دست رفته و در زمان اعمال
بارش با شبيهساز فرسایش خاک کاهش یافته است]96[ .
نيز گزارش مشااابه را ارائه نموده اساات .واحد کاري با کد
( 713شاااياب  ،>03پوشاااش رخنمون سااانگي ،باافت
رسيلومي بيشترین ميزان فرسایش خاک را در ماه آبان
در آبخيز نمونه و کد ( 711ش ايب ،>03پوشااش رخنمون
سانگي و بافت شنيلومي در آبخيز شاهد داشته است که
علت آن افزایش شيب و کاهش پوششگياهي ميباشد که
با نتایج [ 0و  ]09مطابقت دارد .در ماه آذر در آبخيز نمونه
کد ( 931شايب  ،31-9پوشش مرتع و بافت شني لومي
و حوزه شاااهد کد ( 711شاايب ،>03پوشااش رخنمون
ساانگي و بافت شااني لومي بيشترین ميزان فرسااایش
خاک را داشااتند .در ماه آبان بهدليل ساارد بودن منطقه،
سااطح خاک تا حدودي یخزده و حالت پفکي پيدا کرده و
در هنگام اعمال بارش خاکدانهها بهراحتي از سطح خاک
جدا شااده و ميزان رسااوب افزایش یافت؛ در حالي که در
منطقاه مورد نظر کااهش یاافته اسااات که با نتایج []96
مطابقت ندارد .با افزایش شاايب در پژوهش حاضاار ميزان
رسااوب افزایش یافته چون ميزان پوشااش کاهش یافته و
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سااطح غير قابل نفوذ افزایش یافت .آبخيز شاااهد بهدليل
چراي مفرط ،عدم تناسااب تعداد دام و ترفيت مرتع و در
نتيجه فشاااردگي خاک حاصااال از لگدکوبي مداوم باعث
برهم خوردن سااااختماان خاااک شاااده و بسااايااري از
خصااوصاايات خاک را از حد مطلوب خارج نموده اساات و
خاک در زمان بارندگي واکنش هيدرولوژي سریعي از خود
نشاااان داد که بخش اعظم بارش را تبدیل به رواناب و در
نتيجه افزایش رسااوب را بهدنبال داشااته اساات .ولي در
آبخيز نمونه بهدليل بهتر بودن شااارایط خاک نسااابت به
آبخيز شااهد واکنش خاک به توليد رواناب و رسوب کمتر
بود که این امر را ميتوان در افزایش خلل و فرج ،ماده آلي
بيشتر و پوشااش علفي مناساابتر دانساات که نتایج این
بخش از مطاالعاه باا نتایج [ ]99مطابقت دارد .با مدنظر
قراردادن نتایج حاصااال از این مطالعه ميتوان به این امر
اشاره نمود که در بين واحدهاي کاري مختلف و همچنين
انواع کااربري ها در منطقه مورد نظر اختالف معني داري
بين مقدار رواناب ،مقدار رسااوب معلق و غلظت آن وجود
دارد که این امر ميتواند ناش اي از خصااوص ايات فيزیکي و
شايميایي خاک ،پوشاش سطحي آن (سنگ و سنگریزه و

پوشااش علفي  ،خصااوص ايات توپوگرافي و ژئومورفولوژي
منطقاه و موثر بر تعيين واحادهاي مختلف کاري باشاااد.
پژوهش حاضار با هدف مقایساه تغييرات مکاني فرسایش
خاک در آبخيزهاي شاهد (غير قر و نمونه (قر گنبد،
در اساااتان همدان انجام گرفت .با توجه به نتایج آزمونها
در این آزمایش ،اختالف فرساااایش خاک براي هر دو ماه
آبان و آذر  3030معنيدار مشاااهده نشااد .از طرفي نتایج
نشان داد که ماه آبان ميزان فرسایش خاک باالتري نسبت
به آذر داشااته اساات که به دليل رخداد بارندگي و افزایش
رطوبت پيشين خاک در ماه آذر ميباشد .همچنين بهدليل
بهتر بودن شارایط خاک و پوشااش گياهي در آبخيز نمونه
توليد رواناب کمتر از آبخيز شااااهد اسااات .انجام کارهاي
مدیریتي در آبخيز نمونه موجب بهبود پوشاااش گياهي و
افزایش ماده آلي ،پوشااش علفي و نفوذپذیري خاک شااده
در نتيجاه توليد رواناب کاهش ميیابد .با وجود این ،انجام
پژوهش مشاابه و طوالني با استفاده از شبيهسازي با ابعاد
و کرت بزرگ تر باا بهرهگيري از بااران طبيعي براي انجام
ارزیابيهاي مقایسااهاي و امکان ارائۀ راهکارهاي مناسااب
براي مدیریت پایدارحوزه آبخيز پيشنهاد ميشود.
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