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رويه و شخم در جهت شيب بر ميزان توليد رسوب و رواناب  بررسي اثر چراي متعادل، چراي بي

  ويشماير در كرتهاي
 

 3 ، علي محمديان3، ، رضا كرميان2، محمد جعفري1رضا سياه منصور
 اعضاء هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي لرستان-1
  تهرانعضو هيئت علمي و استاديار دانشگاه-2
 طبيعي مركز لرستان  تحقيقات منابع بخشكارشناسان ارشد-3

 :چكيده
باشند مگر اينكه تحت تأثير يك نيروي  هاي طبيعي بطور طبيعي داراي نظم و تعادل خاص خود مي اكوسيستم

شيتي محض نظمي گردند، كه متاسفانه انسان با بي رويه و غيراصولي از برخي از عناصر آن باعث آنار خارجي دچار بي
تواند تخريب آب و خاك و  هاي فراوان هم نمي تا آنجائيكه با صرف هزينه. است هاي آبخيز شده در بسياري از حوزه 

ترين پيامدهاي تخريب توليد رسوب و رواناب است كه عالوه بر آلودگي  يكي از عمده. محيط زيست را كنترل نمايد
شود و عامل اصلي آن كنترل يا دستبرد در پوشش گياهي  ش ميمحيط زيست، باعث بروز سيل و فقر خاك و فرساي

 كه از مراحل مقدماتي فرسايش splash erosionاست كه طبعاً با كاهش كمي و كيفي سپر حفاظت خاك زمينه براي 
بهر حال بر اساس بررسي كه قالب كرتهاي          با .  ممكن است كشيده شودBad landاست فراهم شده و تا 

 متر است و با استفاده از بلوكهاي قابل تصادفي و بصورت اسپيلت پالت در دو تكرار به اجراء درآمد و 9×22ابعاد
چراي -5چراي متعادل يا برابر ظرفيت و-4شاهد، -3بر  درو يا كف-2شخم در جمعيت شيب -1تيمارهاي آن شامل 

رويه و شخم به ترتيب با توليد  اي چراي بيپس از مقايسه مشخص گرديد كه تيماره. رويه يا معمول منطقه بودند بي
 ليتر 64/0 درصد در گروه برتر قرار گرفتند و تيمار چراي متعادل با توليد5 ليتر بر مترمربع در سطح 05/1و 36/1ميزان 

رويه و شخم در جهت شيب به  بر مترمربع كمترين مقدار را توليد نمود و اين در حالي است كه تيمارهاي چراي بي
 گرم بر مترمربع حداكثر ميزان توليد رسوب را داشته و نسبت به چراي استاندارد و شاهد 62/1و12/2 با مقادير ترتيب

همچنين از نظر توليد ميزان رسوب به ازاء هر ليتر رواناب يا در واقع غلظت رواناب . دار بودند اختالف ميانگين معني
 گرم رسوب و در شيب 58/0 ازاء هر ليتر رواناب مشخص گرديد كه تيمارهاي واقع در جهت شيب جنوبي به

 گرم رسوب 71/0 گرم رسوب توليد نمودند و در تيمار شخم در جهت شيب به ازاء هر ليتر رواناب 176/0غربي
 7/1 و شدت متوسط mm/h8  كه مشخصات و شدت حداكثر ( 9وجود داشته است و در نهايت در بارش شماره 

 ميليمتر، در حالت 3/23 كه با تعداد كل 8 ميليمتر، و در فروردين ماه پس از بارش 8/16ميليمتر، برساعت با ميزان 
 درصد اختالف 5و1اشباع به وقوع پيوست توانست بيشترين ميزان رسوب و رواناب را توليد نموده و در سطح 

ند به ترتيب رويه توانست و جهت شيب جنوبي و تيمار شخم در جهت شيب و چراي  بي) دار داشته باشد معني
 .گرم رسوب به ازاء هر ليتر رواناب را توليد نمايند2/4و3/4مقادير

 
 لغات كليدي

 متعادل، چراي بي رويه، شخم، شيب، رسوب، رواناب چراي
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 مقدمه
چار د ر اينكه تحت تأثير يك نيروي خارجيباشند مگ  نظم و تعادل خاص خود ميذاتاً دارايهاي طبيعي و  اكوسيستم

شيستي محض ي از برخي از عناصر آن باعث آنارويه و غيراصول برداري بي ند، كه متأسفانه انسان با بهرهنظمي گرد بي
ك و تواند تخريب آب و خا نگفت هم نميهاي ه هاي آبخيز شده است تا آنجا كه با صرف هزينه در بسياري از حوزه

برداري يا  ترين پيامدهاي اين نوع بهره از عمدهيكي . محيط زيست را جبران يا در بسياري از موارد حتي كنترل نمايد
زيست باعث بروزسيل و فقر خاك و فرسايش  آلودگي محيطتخريب توليد رواناب و نتيجتاً رسوب است كه عالوه بر 

شود و عامل اصلي تخريب و دستبرد در پوشش گياهي است كه طبعاً با كاهش كمي و كيفي سپر حفاظت خاك  مي
هاي فرسايشي  شود و تا تشكيل رخساره  كه از مراحل مقدماتي فرسايش است فراهم ميSplash erosionزمينه براي 

Bad landوابسته است اما در اين  خاك ممكن است كشيده شود كه البته به نوع سازندها و عوامل فيزيكوشيميايي 
كوههاي زاگرس عمدتاً و  هبهرحال استان لرستان و رشت. بين آنچه اهميت خاص دارد عامل تخريب و شدت آن است

عموماً با توجه به وضعيت پوشش گياهي، شيب و ناهمواري و بطور كلي عوامل فيزيوگرافي خاص، مديريت و 
هاي طبيعي، مسائل اقتصادي و اجتماعي مشابه و ميزان بارندگي در معرض اين نوع از فرسايش  برداري در عرصه بهره

حليل كمي و كيفي قرار گرفته است و در اين مقاله سعي بر اين است تا آبي قرار دارد كه كمتر مورد تجزيه و ت
 .اي از موارد فوق مورد بررسي قرار گيرد گوشه

 
 روش تحقيق

 دقيقه 28 درجه و 33 طول شرقي و 48˚ و 22΄آباد كه در موقعيت  اين بررسي در سايت تحقيقاتي مخملكوه خرم
واقع شده است مورد  كيلومتري شمال غربي شهرستان 8 دريا و در  متر از سطح1220عرض شمالي به ارتفاع متوسط 

اي واقع شده و بارش ساليانه آن  اين ايستگاه در اقليم معتدل خشك كوهپايه. بررسي قرار گرفته و به انجام رسيده است
مرتعي آن نيز دهد و پوشش گياهي  متر و پوشش گياهي آن را غالباً درختان بلوط تشكيل مي  ميلي5/520بطور متوسط 

اين آزمايش با استفاده از طرح پايه بلوكهاي كامل .باشد  ميAegilops cylindricaمتشكل از گراسها با غالبيت 
 تيمار معرف وضعيت پوشش گياهي مشتمل 4تصادفي و بصورت اسپيلت پالت در دو تكرار به اجرا درآمد كه شامل 

 :بر
 .اند ه در معرض چراي سنگين دام قرار داشته و تخريب شدهمعرف اراضي مرتعي منطقه ك: رويه چراي بي -1
برداري از آنها صورت  صحيح و برابر ظرفيت چرايي بهرهمعرف مراتعي كه با اعمال مديريت : چراي متعادل -۲

 .گيرد مي
و بطور نادرست عمليات كاشت در غيراصولي به ديمزار تبديل شده معرف اراضي كه بطور : شخم در جهت شيب -3
 .شود نها انجام ميآ
 ،گيرد بعنوان معياري براي مقايسه آمار برداري از آنها صورت نمي قرق يا شاهد كه معرف اراضي زراعي بوده و بهره -4

 متر در اراضي كه 22×9به منظور حذف اثر شيب و ساير موارد جانبي براساس كرتهاي استاندارد ويشماير و در ابعاد 
هاي جنوبي و   جهتدر شيب يكسان با درصدو و اثرات آن مشابه بودند  گياهي داراي شيب، بافت خاك و پوشش

 .به اجرا درآمدغربي در دو تكرار 
 ساله مخازن فلزي يك متر مكعبي مطابق شكل 30 تيمارها با استفاده از آمار بارندگي و دوره بازگشت يپس از اجرا

سپس بعد از هر بارش  .آوري شود  و رواناب حاصله جمعدر پائين دست هر يك از تيمارها تعبيه شد تا مقدار رسوب
گيري شده و براي تعيين مقدار رسوب  با استفاده از يك اشل مدرج حجم رواناب بطور مستقيم از داخل مخزن اندازه
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 ساعت آب 24 پس از c˚100يك ليتر از رواناب مخلوط شده به آزمايشگاه منتقل گرديد تا با استفاده از آون در دماي 
قت صدم گرم مشخص گرديد كه نتايج تبخير شده و وزن رسوب بر جاي مانده با استفاده از ترازوي الكتريكي با د

 .آن در ذيل ارائه شده استحاصل از 
 
 

نمای کلی مخازن و رسوب و رواناب جمع آوری شده از   ‐۱ تصوير   
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 نتايج
توان  نتايج فراواني ضمن اين بررسي بدست آمد كه از جمله مهمترين مباحث مربوط به عنوان مقاله مطالب ذيل را مي

 .ارائه نمود
 

 تأثير اثر تيمارها بر ميزان رواناب 
 05/1 و 36/1رويه و شخم در جهت شيب به ترتيب با ميزان  دهد كه تيمارهاي چراي بي نتايج آزمون دانكن نشان مي

 درصد در گروه برتر قرار گرفتند و كمترين ميزان رواناب مربوط به قرق و چراي متعادل با 5مترمربع در سطح ليتر بر 
 .)1( ليتر بر مترمربع بوده است نمودار شماره 64/0 و 84/0ميزان 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بررسي اثر شدتهاي مختلف چرايي و شخم بر ميزان رسوب
رويه و  با تجزيه و تحليل آماري ارقام حاصل از مقادير رسوب هر يك از تيمارها مشاهده شد كه تيمارهاي چراي بي

 5اند و در سطح   گرم بر مترمربع حداكثر ميزان رسوب را داشته62/1 و 12/2شخم در جهت شيب به ترتيب با مقادير 
 گرم بر مترمربع داراي اختالف 246/0 و 123/0درصد نسبت به چراي متعادل و تيمار شاهد يا قرق با مقادير به ترتيب 

 .)2(اند نمودار شماره  دار بوده معني
 
 
 
 
 
 

  مقايسه توليد رواناب در تيمارهاي مختلف–۱نمودار
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 )رسوب( از نظر ميزان غلظت مقايسه رواناب تيمارهاي مختلف
 گرم رسوب به ازاء 71/0 با ميزان دهد كه تيمار شخم در جهت شيب  ميها به روش آزمون دانكن نشان ميانگينمقايسه 

 گرم رسوب در ليتر در گروه 47/0رويه با ميزان  ت به تيمار چراي بيبهر ليتر رواناب در سطح يك و پنج درصد نس
در ليتر  گرم رسوب 253/0 و 143/0برتر قرار گرفته است و در نهايت چراي متعادل و تيمار شاهد به ترتيب با مقادير 

 .تر قرار گرفتند در گروه پائين
 
 

 بحث 
ل كنده شدن، حمل و رسوبگذاري است، واضح است كه  پروسه اصلي و عمده است كه شام3فرآيند فرسايش داراي 

 هم بر اين امر البته صاحبنظران. دهند انرژي جنبشي انجام ميكه مرحله كنده شدن را عمدتاً قطرات باران با استفاده از 
كند كه  ين صورت خود بروز ميكند كه فرسايش باراني وقتي در شديدتر  بيان مي1951 در سال معتقدند چون بنت

همچنين رفاهي معتقد است كه انرژي جنبشي ناشي از باران به مراتب . بار شديدي بر روي زمين بدون پوشش بباردرگ
 متر در ثانيه است در حالي كه 5/6-10بيشتر از انرژي جنبشي آبروي حاصل از باران است زيرا سرعت قطرات باران 

حله دوم فرسايش است كه معموالً بوسيله انحالل يا حمل مر.باشد  متر در ثانيه مي1سرعت جريان آبروي كمتر از 
هاي متفاوت  اي دارد چون در سرعت پذيرد كه البته سرعت آن اهميت ويژه تعليق ذرات خاك در آب يا باد صورت مي

نشين  آورد كه ممكن است موجب ته هر كدام از سياالت مذكور با مانع تغييراتي در حجم رسوب بوجود مييا برخورد 
كه فرسايش آبي عبارت كند   بيان مي1993در اين راستا داويز . رسوبگذاري و يا تعليق ذرات بيشتري شودشدن يا

هدف آب در سطح خاك كه در خاكهاي سخت و بدون پوشش داراي سرعت بيشتري است و پس  است از حركت بي
اما در اين زمينه .يال همراه استبا كاهش سرعت و قدرت حمل سافتد كه معموالً  از انجام حمل رسوبگذاري اتفاق مي

پذيري خاك، شيب زمين و وضعيت پوشش گياهي را از   موارد قدرت عامل فرسايش دهنده، فرسايش1368عليزاده 
 .عوامل مؤثر در سيستم فرسايش خاك معرفي نمود
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 گيري نتيجه
وگيري شده يا حداقل كنترل دهد كه اگر از عمل كنده شدن يا مرحله اول فرسايش جل توجه به موارد فوق نشان مي

بيولوژيك شده و كاهش يابد طبعاً حمل و رسوبگذاري نيز متوقف خواهد شد يا حتي اگر در اراضي نامساعد عمليات 
ع طبيعي در بسياري از موارد عمل توان با ايجاد موان ام شده است ميپوشش عمل كنده شدن و حمل انجو استقرار 
 عامل و ابزار اصلي در اين بين پوشش گياهي است كه عامل مؤثر در رل نمود،ي را در محل دلخواه كنترسوبگذار

 طي يك بررسي به اين نتيجه رسيد كه قطرات باران ضربه نسبتاً 1989كنترل فرسايش پاشماني است مثالً فريورت 
نند و اين در حالي ك  متر پراكنده مي5/1متر و شعاع   سانتي60آورند و ذرات آن را تا  محكمي به سطح خاك وارد مي

 كيلومتر در ساعت برسد، همچنين مقدار بسيار زيادي از 48است كه سرعت سقوط برخي قطرات آب ممكن است تا 
شوند و اين پراكندگي در مورد بسياري از آنها بيش از يكبار است، مقدار خاكي كه به  ذرات خاك به هوا پراكنده مي

 برابر 90 تا 50 آزمايش تعيين و نتيجه گرفته شده است كه اين مقدار شود به وسيله تشتهاي كوچك هوا پرتاب مي
 .شود مقدار خاكي است كه شسته مي

اي براي  هاي تگرگ در حال فرود آمدن هستند داراي نيروي بالقوه بهرحال هنگامي كه قطرات باران و يا ندرتاً دانه
شند كه مهمترين عامل جلوگيري كننده از اين عمل با بندي و ساختمان خاك و نتيجتاً فرسايش خاك مي تخريب دانه

. اند پوشش گياهي است و در اين تحقيق مشاهده شد كه هر دو فاكتور پوشش تاجي و پوشش يقه كامالً تأثيرگذار بوده
در مواقعي كه جريان هوا وجود ندارد چون سقوط قطرات بطور عمودي و مستقيم است طبعاً تصوير عمودي گياهان 

يابد ولي هنگامي كه وزش باد وجود دارد اين روال تغيير يافته و با توجه به  اهميت مي) تاج پوشش(ين بر سطح زم
كند و  شوند تصوير عمودي اهميت كمتري نسبت به حالت قبل پيدا مي اينكه قطرات باران از مسير مستقيم خارج مي

كنند و اگر  ستقيم باران و خاك ايفاي نقش ميدر اين وضعيت عالوه بر تاج پوشش يقه ساقه گياهان هم در برخورد م
هاي غالب از  وزش باد داراي سرعت بيشتري باشد پوشش ساقه و يقه اهميت بيشتري دارند و در حالتي كه گونه

وزش باد و بارندگي شود ارتفاع پوشش در صورت   يقه كمتر ميها باشند چون نسبت قسمتهاي برگ و ساقه به ينهگرام
 .يفا دارا استرا انقش مهمتري 

هاي باران با برخورد به گياهان از قطر و سرعت خود كاشته و آب  شود تا دانه ف ديگر پوشش گياهي باعث مياز طر
دار كه به فرسايش حساسيت بيشتري دارند در اختيار داشته  الخصوص در اراضي شيب زمان بيشتري را براي نفوذ علي

شود  ب كمتر شده در نتيجه فرسايش و خروج آب و خاك از حوزه كمتر مينفوذپذيري بيشتر باعث توليد روانا. باشد
 نمايد، ادامه متري ايفاهاي آتي نقش مه تري در بارندگي و همين امر باعث تقويت گياهي شده و پوشش گياهي قوي

، مگر اينكه و بيولوژيكي كنترل نموده و آن را تا حد آستانه كاهش دهدتواند فرسايش را بطور دائمي  اين روند مي
پوشش گياهي شود و در (رويه مراتع سبب حذف عامل بازدارنده   و يا چراي بياشجارانسان با دخالت از طريق قطع 

رويه يا چراي  با توجه به موارد فوق قابل ذكر است كه در چراي بي.اين سيستم خودتنظيم پايدار ايجاد اختالل نمايد
% 5به مقدار ناچيزي حتي زير ) شروع بارندگي(ج پوشش در پايان فصل چرايي معمول منطقه با توجه به اينكه ميزان تا

 شده، خلل و فرج كاهش يافته و وزن تشديدبرداري مفرط و حركت زياد دام  رسد عمل كوبيدگي خاك بدليل بهره مي
باال رفتن ميزان گيرد و اين امر سبب  بخود ميشود يا بعبارتي خاك حالتي با نفوذپري خيلي كم  حجمي آن بيشتر مي

 .شود رواناب مي
شود  رود ولي از طرف ديگر باعث نرم شدن خاك سطحي مي در تيمار شخم در جهت شيب هر چند پوشش از بين مي

شود تا رواناب كمتري نسبت به دو تيمار مذكور داشته باشيم، هر  يابد و همين امر باعث مي و نفوذپذيري افزايش مي
دار نيست ولي هر دو عامل عدم پوشش و كوبيدگي دخالت دارند در نتيجه  صد معني در5چند اين تفاوت در سطح 

) شاهد(و قرق ) برابر ظرفيت(در تيمارهاي چراي متعادل .رواناب كمتري توليد شده اما غلظت رسوب آن بيشتر است
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شبرگ و خار  درصد تاج پوشش و همچنين عدم كوبيدگي خاك و وجود ال65بدليل برخورداري از پوشش مناسب با 
، مراتب كمتر از سه د خلل و فرج ميزان رواناب و رسوبو خاشاك در سطح خاك و نفوذپذيري بيشتر بواسطه وجو

 .اند اي و در گروه كمتر قرار گرفته تيمار قبلي بوده و به همين دليل دو تيمار خود در دسته جداگانه
تر نسبت به شيب غربي  تر و پوشش گياهي تنكهمچنين تيمارهاي واقع در شيب جنوبي بدليل وجود رطوبت كم

 يا 176/0دي نمودند و اين در حالي است كه تيمارهاي شيب غربي مقدار ي گرم رسوب به ازاء هر ليتر تول58/0مقدار 
تر  شود كه شيبهاي جنوبي از نظر فرسايش خاك بحراني  گرم در ليتر رسوب توليد نمودند بنابراين مشخص مي12/0
 .باشند مي
متر بر ساعت با   ميلي7/1 و شدت متوسط mm/h 8كه با مشخصات و شدت حداكثر  (9 نهايت در بارش شماره در

متر و در حالت اشباع به   ميلي3/23 با مقدار كل 8متر و در فروردين ماه پس از بارش شماره   ميلي8/16ميزان كل 
دار   درصد اختالف معني5 و 1ه و در سطح نمود و رواناب را توليد رسوبوقوع پيوست توانست بيشترين مقدار 

 2/4 و 3/4رويه توانستند به ترتيب مقادير  داشته باشدو جهت شيب جنوبي و تيمار شخم در جهت شيب و چراي بي
دهد بارانهاي با مدت طوالني كه خاك را اشباع  گرم رسوب به ازاء هر ليتر رواناب توليد نمايند كه اين امر نشان مي

 .آورند از نظر فرسايش قدرت بيشتري دارند بوجود مينموده و الي 
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