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چكيده
پهنههاي در گياهي پوشش تراكم افزايش زيرا است. آبخيزداري و مرتعداري در گياهي پوشش احياي روش هاي از يكي مرتع قرق
ميگرد د. به رسـوب توليد و خاك هد ررفت كاهش و آن پايداري و تثبيت نتيجه در و خاك روي حفـاظ افزايش موجب تحـت قـرق
رسوب، بخشي توليد و (فرسـايش) خاك هدررفت جوي، نزوالت رفت هدر كاهش در مرتع قرق كمي اثرات كردن مشـخص منظور
انتخاب بوشهر استان دشتستان در محد وده شهرستان دلواري رئيسعلي سد شهيد حوزه آبخيز در واقع قرق تيمار تحت مراتع از
پهنههاي واحدهاي همگن در به تحقيق تقسيمبندي پهنه قالب در رسـوب و روآناب توليد مقاد ير و گياهي پوشـش تراكم ميزان و
از استفاده با رسوب روآناب سطحي و مقادير محاسبه براي نياز مورد د اده هاي كه طوري به مورد بررسي قرار گرفتند . شاهد و قرق
تحليل همبستگي استيودنت و t آزمون از گرديد. شاهد جمعآوري و شده قرق همگن واحدهاي در شد ه پالتهاي آزمايشي ايجاد
بد ست نتايج شد. استفاد ه گياهي پوشش تغييرات تراكم با توليدي رسوبات مقادير روآنابهاي سـطحي و بين روابط بررسـي جهت
وجود و درصد ۵ در سطح شاهد پهنه با تيمار تحت در پهنه  تراكم پوشـش گياهي ميزان بين اختالف معني دار بود ن نشـانگر آمده
رسوب مقاديـر سطحـي و روآنابهاي ارتفاع با كـاهش قرق پهنه در پوشش گياهي تراكم ميزان افزايش بين معنيدار  همبستگي
مثبت تأثير بد ست آمده مبين نتايج ديگر، عبارت به بود. صد در ۱ سطح در r و۰/۸۹= r=۰/۹۲ ضرايب به ترتيب با خاك فرسايش و
قابل آبهاي از استفاده بهينه سازي و يكسـو از توليد رسـوب و ميزان فرسـايش كاهش مد يريتي د ر اقدام يك عنوان به قرق مراتع
عنوان به قرق برنامه از امكان ميشود در صورت توصيه اينرو از است. آبخيز ديگر در حوزههاي سوي از مراتع سطح د ر دسترسي
اعتماد قابل و كارآمد هزينه، راهكاري ساده،كم عنوان به و آبخيز حوزه هاي در پوشش گياهي توسعه احياء جهت مديريتي اقدام يك
و خاك برنامههاي حفاظت اهداف دستيابي به د ر جوي از نزوالت استفاده و بهينهسـازي خاك فرسـايش معضل حل و مطمئن براي

شود. استفاده آبخيزداري

آبخيزداري خاك، ،حفاظت سطحي پوشش گياهي، روآناب ، توليد رسوب، فرسايش ، مراتع قرق كليدي: كلمات
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مقدمه
اهلي ورود (دامهاي جلوگيري از ــر علمي به مفهوم نظ از مرتع قرق
تغييرات ــاد هدف ايج با ــع ــي) به مرت دامهاي وحش موارد ــي برخ در و
ذخيره ــه از بهين ــتفاده اس گياهي، ــش پوش كيفي در و كمي نظر ــورد م
ــد(۹، ــوب ميباش رس توليد كاهش و خاك حفاظت و ــماني ــزوالت آس ن
كره ــكيهاي خش ــطح س ــترين بيش مراتع كه آنجا از .(۱۷ ،۱۶ ،۱۴ ،۱۰
مهمترين يكي از بهعنوان همواره اينرو از دارند، ــش پوش تحت را زمين
مسائل از يكي خاك ــايش اند(۲). فرس توجه بوده تأمين غذا مورد منابع
تأمين مهم منبع اين پايداري كه ــد ميباش مراتع در ــي اساس معضالت و
ــت جه ضرورت دارد ــل دلي بههمين ــد. ميكن تهد يد ــي را غذاي ــواد م
نيز آن ــد در كه پايداري تولي ــع، بنحوي مرت از حفاظت و ــرد اري بهرهب
به شناسايي و اجرايي روش هاي مناسبترين و سادهترين ــود، تضمين ش

.(۱۲ ) ــود ش گذارده اجرا مرحله
مرتع در ــي مديريت ــدام اق يك ــرق بهعنوان ق تيمار ــر تأثي ــه مطالع

Pajouhesh & Sazandegi No:73 pp: 136-142 
Assessing effect of rangeland exclusion on control and reduction of soil erosion rate and sediment yield
By: Ghoddousi, J,Ast. Prof. Soil Conservation and Watershed Management Research Center ., M. Tavakoli,Expert 
in Nomads Affairs.  Jehad- e- Agriculture Organizating of  Shiraz Province - Iran .,S.A. Khalkhali .,Expert in Range 
Management. Soil Conservation and Watershed Management Research Center. Tehran- Iran and M.J. Soltani.,Junior 
researcher. Soil Conservation and Watershed Management Research Center. Tehran- Iran
Rangeland exclusion to livestock is one of the management methods for range management as well as watershed 
management that are applied for range rehabilitation and improvement. This management is used for increase in 
vegetation cover in watershed area that leads to increase in amount of land cover and consequently, causing stabilization 
of soil, reduction of soil loss rate and sediment yield. In order to determine quantitative effect of rangeland exclusion 
to livestock on reduction of rainfall loss in terms of surface run-off, soil loss (i.e. soil erosion) and sediment yield, The 
five years excluded rangeland on Raeis-Ali Dam watershed locating in Dastestan Districk of Boshehr Province – Iran, 
was selected as the study area and amount of vegetation cover, surface run-off depth and amount of sediment yield 
were studied. The needed data were collected of homogenous units both in the excluded rangeland as a treated area 
and in the no tread rangeland as a control area. Explanatory and statistical methods were applied to analyze data (i.e. 
t- student test and correlation analyses between depth of surface run-off and amount of sediment yield with vegetation 
cover changes). Results of the study are shown that there is significant deference between vegetation cover density 
in excluded rangeland and control rangeland. Negative correlation between amount of vegetation cover and depth of 
run-off sediment yield rate (r = 0.92 and r = 0.84 respectively, α= 0.01) indicates that there is a significant relationship 
between exclusion of rangelands with decrease in soil loss and sediment yield rate as well as surface run-off loss on 
rangelands. Thus, it can be concluded that rangeland exclusion to livestock is a simple and low cost management 
program for rehabilitation and improvement of rangelands if and only if socio-economic problems could be resolve 
properly. Therefore, this management method can be considered as a workable method for solving soil erosion and 
sediment yield problems and achieving to the goals and objectives of soil conservation and watershed  management  
program.  
             
Keywords: Rangeland exclusion, Erosion, Sediment yield, Vegetation cover,Surface run-off, Soil conservation, 
Watershed management 

ــظ حاصلخيزي حف با همراه ــدت آن ش خاك و ــايش فرس كاهش ــراي ب
ــتفاده اس ــازي س و بهينه ــطحي س آبهاي از هدر رفت جلوگيري ــاك، خ
ــت. اس بود ه محققين مورد توجه باز دير ــز، از آبخي ــاي حوزهه در آب از
قرق تأثير که شده است ــخص مش پژوهشي پيشين يافتههاي ــاس اس بر
مراتع از توليدي ــطحي س كيفيت آبهاي ــك، هيدرولوژي ــاي رفتاره در
از خاك ــايش ميزان فرس و گياهـي ــش پوش كيفي و ــي ــرات كم تغيي و
تعيين ــنرو اي از .(۱۲ ،۱۱) ميکنند تغيير ــر منطقه ديگ به ــهاي منطق
توليد ــه اي، کاهش علوف توليدات افزايش در ــع قرق مرت كارآيي ــزان مي
عدم يا لزوم نمودن و مشخص و رسوب خاک فرسايش ــطحي، س روآناب
عمليات فني ــماني، آس نزوالت ذخيره مانند تيمارها ــاير س اجراي ــزوم ل
مرتعداري در متداول بيولوژي عمليات با همراه خاك حفاظت ــي مهندس
ناپذير اجتناب مختلف ــق در مناط الزم پژوهشهاي انجام ــزد اري آبخي و

.(۱۷ ،۱۵ ،۱۳) ميباشد
از تحقيقات انجام حاصل نتايج ،(۸ ) ــي وهاب اظهار به مثال ــه طور ب
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جايگزين در باعث تغييراتي قرق تيمار كه اجراي مي دهد ــان نش ــد ه ش
تراکم ــش افزاي با که نحوي ــه ب ــود. ميش مرغوب علوفهاي ــاي گونهه
ــطحي س هاي هدررفت روآناب از خاك، اثر حفظ در گياهي ــش پوش
بهبود بر مرتع قرق اثر ــي حاصل از بررس نتيجه ــود. جلوگيري مي ش نيز
رفت هدر و ــايش فرس كاهش و خاك ــيميائي ش و فيزيكي ــات خصوصي
مستقيم بر تأثير افزون بر قرق مد يريت كه ــت اس ــان داده نيز نش خاك
مانع ( درصد ۵۲ تا حد ود ) خاك آب در ــري نفوذپذي ــرعت س افزايش
هدررفت در قابل توجه نتيجه موجب كاهش و در خاك ــدن ش ــرده فش
تأثير روي ــر ب ــده ش ــي انجام بررس اين بر عالوه ميگردد(۶). ــاك خ
شده قرق مقايسه با مراتع د ر گياهي ــش پوش روي بر مدت بلند چراي
پوشش تاج ميزان بين اختالف كه است داده نشان ،(۸) ــط وهابي توس
خاك تود ه رطوبت در ــره ذخي ــطحي، س هدررفت روآنابهاي گياهي،
نشده قرق مراتع با ــه در مقايس قرق شده در مراتع ــايش فرس ميزان و
مدت كوتاه در ــي حتـ مديريت چرا ــه ك بهطوري ــد، مي باش معنيدار
در ــوب رس توليد و روآناب توجهي در كاهش قابل تأثيـر مـيتواند ــز ني

باشد. داشته مراتع
د ر مرتع قرق اصوًال ــه گرفت ك ميتوان نتيجه فوق مطالب ــرح ش با
روش هاي از ــي يك عنوان به ــواره هم آن پذيري اجراي ــكان ام ــورت ص
و مراتع د ر رسوب توليد و فرسايش خاك روآناب، كاهش براي ــب مناس
که است شده ــعي س حاضر مقاله د ر ــت. اس مطرح بوده آبخيز حوزه هاي
كاهش روآناب ــرق در تأثير ق زمينه در ــده ش پژوهش انجام به توجه ــا ب
شهيد سد حوزه آبخيز مراتع در رسوب توليد خاك و فرسايش ــطحي، س
کم ارتفاع مناطق معرف پهنه عنوان به بوشهر استان در رئيسعلي دلواري

شود. ارائه بدست آمده بياباني نتايج اقليم با

تحقيق منطقه اجمالي ويژگي هاي
محدوده در دلواري واقع سد شهيد آبخيز از حوزه ــي بخش تحقيق پهنه
۵۱° تا ΄۴ ۵۱° حد فاصل΄۲ در كه بود ه بوشهر استان شهرستان دشتستان
پهنههاي شده است. واقع شمالي عرض ۲۹° ۳۹΄ تا ۲۹° ۳۷΄ و شرقي طول
آبخيز زير حوزه سه از متشكل آبخيز حوزه زير ۴ بر ــتمل مش ــاهد ش و قرق

است. به عنوان شاهد بوده آبخيز حوزه زير ۱ و سال مدت ۵ به شده قرق
از ــكل متش ــي شناس ــن زمي ــر از نظ ــاهد ش و ــرق ق ــاي پهنه ه
لهبري) بخش ــامل عمده ش طور (به ــاري، آغاجاري بختي ــازندهاي س
ــازند آغاجاري س لهبري بخش ــب تخري از ــي ناش كواترنر ــوبات رس و
تپه ــي) ــا (تيپ اراض آنه در ــن زمي رويه ــي اصل ـــكـل ش كـه ــت اس
ــنگي س زدگي بيرون ــارههاي رخس با و درصد ۸-۲۵ ــيب ش با ماهور
دامـنـههاي روي ــم د ر متـراكـ ــياري و ش ــي خندق ــايشهاي فرس و
ــور ــه طـ بـ ــق ــه تـحـقـيـ مـنـطـقـ ــاك خـ ـــد. مـيبـاش ــم مـنـظـ
ــل تـكـامـ ــد فـاقـ Entisols ــاي خـاكه ــر بـ ـــتـمـل مـش ــي كـلـ
بهنام ــروه گ ــك زير ي ــا بـ Ochric ـــطـحـي س ــق افـ و ــي پـروفـيـلـ
بـنـام ــروه گـ ــر زيـ ــك يـ ــا بـ Inceptisols و Torriorthents Ustic
خـاكـ هـاي ــزء جـ تـرتـيـب ــه بـ ــه ـــت كـ اس Aridic Ustochrepts
Fine Loamy Carrbonatic Hyperthermic Ustic Torriorthents
Fine Loamy Carbonatic Hyperthermic Aridic Ustochrepts و
ايستگاههاي داد ههاي ــاس اس بر ساالنه منطقه ميزان بارش ــتند. هس

حداقل ــا ت ۱۳۰۲ حداكثر آن بين ــاورت ــود در مج موج ــي هواشناس
ميكند . تغيير ــاليها خشكس و ــاليها ترس در ترتيب به متر ميلي ۵۹
د ر درصد ۳۷ ــتان، زمس فصل در بارش ها ــد د رص ۵۰ كه طوري ــه ب
ــازل ن ــتان تابس در درصد ۳ از ــر كمت و ــار به در ــد درص ۱۰ ــز، پائي
روزانه و ــر، حداقل حداكث ميانگين كه ــت اس حالي در اين ــود. ميش
۲۴ /۵ و ۱۹ /۷ ،۲۲ /۴ معادل ترتيب به منطقه در ــوا حرارت ه درجه
منطقه اقليم درباره ــده ش انجام مطالعات ميباشد. ــانتيگراد س د رجه
نقاط د ر بياباني اقليم ــانگر شده، نش اصالح دومارتن روش ــاس اس بر
با اقليم نماي تطبيق در كه ــت اس ارتفاعات در ــك خش اقليم و ــت پس
ــايان ش ــد. ميباش منطقه در بياباني اقليم حاكميت ــر ب ــرژه مبني آمب
زمين فيزيوگرافي، و ــي توپوگراف ــت به وضعي توجه ــا ب كه ــت اس ذكر
منطقه، ــر ب ــرايط اقليميحاكم و ش ــاك خ ــوژي، ژئومورفول ــي، شناس
ــد. نميباش ــاد برخوردار زي تنوع از مراتع ــطح س در گياهي ــش پوش
Platychaete- ــق تحقي منطقه د ر ــب غال ــي گياه تيپ ــه ك طوري ــه ب

است. Zygophyllum

روشها و مواد
الف:مواد

ارتش، جغرافيايي ــازمان ۱:۵۰۰۰۰ س با مقياس توپوگرافي ــه هاي نقش - ۱
و منابع كشور، شناسي زمين سازمان ۱:۱۰۰۰۰۰ مقياس با ــي زمين شناس
آب وزارت و تحقيقات خاك ــه مؤسس ۱:۲۵۰۰۰۰ مقياس با اراضي قابليت

کشاورزي، جهاد
ترتيب با ــه ب ۱۳۴۶ ۱۳۳۵و ــالهاي س به مربوط ــي هواي ــاي عكسه – ۲
TM – ــت لندس ماهوارهاي تصاوير و ۱:۲۰۰۰۰ و ۱:۵۵۰۰۰ ــاي مقياسه

سال ۱۳۷۷. مربوط به
و منطقه تحقيق اطالعات هواشناسي ايستگاههاي هواشناسي در و آمار - ۳

شبانكاره، سعدآباد و بوشهر، ايستگاههاي شامل مجاور آن مناطق
ــد  س آبخيز در ــده ش انجام تكميلي مطالعات از حاصل اطالعات و - آمار ۴
مطالعات توجيهي و ۱۳۷۲ ــال س يكم به مشاور مهند سين ــط توس دلواري
به مربوط ــعلي دلواري رئيس سد آبخيز حوزه از ــي بخش آبخيزد اري اجرائي

،۱۳۷۴ سال
ــازي و نقشهس براي ترتيب SPSS به ILWIS و افزاري نرم ــتههاي بس - ۵
اطالعات جغرافيائي (GIS) و تجزيه سيستم محيط در نتايج تحليل تجزيه و

آماري. تحليلهاي و

روشها : ب
تحقيق منطقه ويژگيهاي ــي بررس ــامل ش مرحله دو در تحقيق اين
مقادير ــي و تعيين گياه ــش پوش تراكم ميزان ــبه محاس اندازهگيري و و
زير انجام شرح شاهد به و قرق تيمار تحت در پهنههاي رسوب روآناب و

شده است:
ــامل ش تحقيق ــه منطق ــي تفصيل ــخصات مش ــن تعيي و ــي بررس - ۱
ــوژي، ژئومورفول ــي، زمينشناس ــي، فيزيوگراف و ــي توپوگراف ــاي ويژگيه
با اقليم، و ــي اراضي، هواشناس از گياهي، استفاد ه ــش پوش ، ــي خاكشناس
تحقيق در منطقه شد ه انجام ــين پيش مطالعات نتايج حاصل از از بهرهگيري
کردن ــخص مش جهت ميد اني عمليات ــق طري از آنها ــق تد قي و ــل تكمي و

در كاهش... مرتع قرق ارزيابي تاثير
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۱۳۸ طبيعي  منابع  
 در

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

طبيعي۱۳۹ منابع
 در

تراکم مقادير ــت و وضعي مطالعه و اندازهگيري ــور منظ به کاري ــاي واحده
آنها. در سطحي روآناب و رسوب و فرسايش گياهي، پوشش

پهنه در ۳ پالت شامل ــي ۱۰*۱۰ متر(۷) آزمايش پالت ايجاد ۳۳ - ۲
در شده شناسائي همگن واحدهاي ۱۲ در قرق پهنه د ر پالت ۳۰ و ــاهد ش
ــيب ش (طبقات ارتفاعي ويژگيهاي فيزيوگرافي ــاس اس بر محدوده تحقيق
قطع طريق از خاك و شناسي ــنگ س رويه زمين، ــكل ش دامنهها)، جهت و
جغرافيايي اطالعاتي سيستمهاي محيط در ذيربط اطالعاتي اليههاي دادن

،ILWIS از نرم افزار استفاده با
شامل زنده) و غير زنده (پوششهاي زمين روي اندازهگيري حفاظ - ۳
خاک روي د ر ــنگ ريزه س و ــنگ س و گياهي بقاياي گياهي، ــش پوش تراکم
كامًال انتخابي به صورت ۹۹ نقطه در ــر مت ۱*۱ كوادراتهاي از ــتفاده اس با

،( ۳ نقطه پالت هر (در پالت ۳۳ تصادفي در
اند ازهگيري کوادراتها از يک محل هر د ر خاک پروفيل تشريح و حفر - ۴
تعيين ــراي خاک ب نمونههاي ــه تهي و ،۳ ــد بن ــرح ش به روي زمين ــاظ حف
بهکارگيري با نفوذپذيري خاک ميزان کردن ــخص مش فيزيکي و ويژگيهاي
گياهي ــش پوش وضعيت و خاک بافت و نوع با نفوذپذيري ــدت ش بين رابطه
ميزان اندازهگيري مستقيم مضاعف براي از استوانه استفاد ه عدم امکان بهدليل

تحقيق، منطقه بودن پرشيب لحاظ به خاک نفوذپذيري
توليد  و ــايش فرس ــطحي و ــاع روآناب س ارتف ــبه محاس و ــرآورد ب - ۵
مدل (CN) و ــي منحن ــماره ش روشهاي با بهكارگيري ترتيب ــه ب ــوب رس

،MSPSIAC
روآناب ارتفاع در كاهش قرق ــار اثرات كمي تيم مطالعه و ــي - بررس ۶
استيودنت -t آزمون انجام از طريق توليد رسوب و فرسايش مقادير و سطحي
و روآناب سطحي با ارتفاع گياهي پوشش تراكم رابطه بين تحليل تجزيه و و

آنها. بين همبستگي تحليل و تجزيه طريق از رسوب توليد مقدار

بحث نتايج و
تطبيقي مقايسه نتايج الف-

پوشش تاج ــامل ش گياهي ــش پوش ويژگي هاي اندازه گيري به توجه با
محاسبه و روي خاك ــنگريزه د ر س و ــنگ و س ــبرگ گياهي الش گياهي،
روشهاي بهكارگيري با ترتيب به توليد رسوب و سطحي روآنابهاي مقادير
توضيح به الزم ــت. اس ــده ش تا ۳ ارائه ۱ جداول نتايج در MPSIAC و CN
ياد روشهاي از با بهرهگيري رسوب و مقادير روآناب برآورد علت که ــت اس
شاهد و در پهنههاي قرق شده اندازهگيري فقدان دادههاي کمبود و ــده، ش

است. بوده
حفاظ مقادير تطبيقي ــه مقايس حاصل از نتيجه و ۱ جداول با توجه به
ميشود مالحظه (۴ (جدول رسوب و فرسايش و سطحي روآناب خاک، روي
شد ه قرق پهنههاي در رسوب توليد و ــايش فرس روآناب، كه کاهش مقادير
شدت و افزايش تراکم پوشش گياهي تأثير با پهنه شاهد تحت ــه مقايس در
روآناب کاهش در قرق تأثير ميتوان رابطه اين در مي باشد. خاک نفوذپذيري

بهبود  د ام و عدم چراي اثر د ر گياهي ــش پوش تراكم افزايش را به ــوب رس و
در دامها ــط خاك توس لگد كوبي عدم دليل ــاك به خ نفوذپذيري ــت وضعي

داد. نسبت قرق پهنه

آماري آزمونهاي نتايج ب-
ارائه از دادههاي با استفاده ــتيودنت t اس آزمون انجام از حاصل نتايج - ۱
كمي مقاد ير ــن ميانگي اختالف بودن معنيدار لحاظ به ، ــدول ۴ در ج ــده ش
در پهنههاي توليد رسوب و فرسايش و گياهي ــش پوش مربوط به ويژگيهاي
افزايش مستقيم قرق در دهنده تأثير ــان نش درصد ۵ سطح د ر ــاهد ش و قرق
بقاياي و و الشبرگ گياهي ــش پوش تراكم افزايش طريق از روي خاك حفاظ

ميباشد. رسوب فرسايش و كاهش در قرق تيمار قابل توجه اثر و گياهي

پهنه واحد همگننام (هكتار)شماره (د رصد)مساحت پالتمساحت تعد اد

قرق

۱۱۳/۷۵۳/۶۱
۲۵۶/۷۵۱۴/۹۴
۳۶۹/۷۵۱۸/۴۶
۴۱۶/۷۵۴/۴۱
۵۲۵/۰۰۶/۶۲
۶۳۴/۲۵۹/۰۰۳
۷۲۴/۰۰۶/۳۲
۸۹۷/۵۲۵/۷۸
۹۱۶/۰۰۴/۲۱
۱۰۲۵/۲۵۶/۶۲

واحدجمع ۱۰۳۷۹۱۰۰۳۰

شاهد
۱۹۲/۵۳۰/۸۱
۲۲۰۷/۵۶۹/۲۲

۲۳۰۰۱۰۰۳جمع

محاسبه شده پالتهاي تعداد شاهد و و قرق پهنههاي در همگن واحدهاي مشخصات :۱ جدول
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۱۴۰ طبيعي  منابع  
 در

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

طبيعي۱۴۱ منابع
 در

پهنه نام
واحد شماره

همگن
پالت تعد اد

متوسط تاج پوشش
(د رصد) گياهي

الشبرگ متوسط
(د رصد) گياهي

خاك متوسط
(درصد) لخت

و سنگ متوسط
(درصد) سنگريزه

قرق

۱۴۳۸/۰۰۲۱/۷۰۲۳/۷۰۱۶/۶۰
۲۱۵۰/۰۰۲۰/۰۰۲۰/۰۰۱۰/۰۰
۳۶۴۱/۷۰۲۰/۳۰۱۳/۳۰۲۴/۷۰
۴۱۳۵/۰۰۸/۰۰۴۷/۰۰۱۰/۰۰
۵۲۲۵/۵۰۱۰/۵۰۴۷/۰۰۱۷/۰۰
۶۲۴۰/۵۰۴/۵۰۳۲/۵۰۲۲/۵۰
۷۸۴۳/۱۰۱۱/۰۰۳۱/۷۰۱۴/۲۰
۸۱۴۶/۰۰۲۰/۰۰۱۰/۰۰۲۴/۰۰
۹۳۴۴/۰۰۲۰/۷۰۲۶/۰۰۹/۳۰
۱۰۲۴۰/۰۰۱۰/۵۰۲۷/۵۰۲۲/۰۰

شاهد
۱۲۱۷/۰۰۲/۵۰۶۸/۵۰۱۲/۰۰
۲۱۲۳/۰۰۴/۰۰۵۶/۰۰۱۷/۰۰

----۱۲۳۳جمع

تيمار
شرح

شاهدقرق

همگن واحدهاي ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲شماره

گياهي پوشش ۳۸/۰۰۵۰۴۱/۷۰۳۷۲۵/۵۴۰/۵۴۳/۱۰۴۶۴۴۴۰۲۳۱۷درصد تراكم

CN ۷۵/۳۷۲۷۴۷۵۷۷۷۴۷۳/۵۷۳۷۳۷۴۸۰۸۱مقدار

روآناب(ميليمتر) ۳۹/۷۲۸/۱۷۳۵/۲۳۸/۶۶۴۳/۸۱۳۸/۶۶۳۳/۳۷۳۱/۶۴۳۱/۶۳۵/۲۵۶/۱۵۲/۶۳ارتفاع

واحدهاي مساحت
همگن(هكتار)

۵۶/۷۵۱۳/۷۵۶۹/۷۵۱۶/۷۵۲۵/۰۰۲۴/۰۰۹۷/۵۰۱۶/۰۰۳۴/۲۵۲۵/۲۵۹۲/۵۰۱۳/۵۰

روآناب حجم
مكعب) (متر

۲۲۵۲۹/۷۳۸۷۳ ۲۴۵۵۲۶۴۷۵۱۰۹۵۲۸۴۲۴۳۲۵۳۵/۷۵۰۶۲/۴۱۸۷۱۷/۶۸۸۸۸۵۱۸۹۲۷۱۰۵۰

در ويژه(تن رسوب مقدار
سال) در مربع كيلومتر

۳۴۵/۵۳۳۵/۶۲۹۲/۰۰۳۴۳/۴۵۱۳/۳۳۸۹/۶۳۵۲/۵۴۲۳/۳۴۰۷/۳۴۲۳/۳۱۲۹۴/۳۱۱۱۱/۳

در (تن فرسايش مقدار
سال) در مربع كيلومتر

۷۱۹/۸۶۳۳/۲۶۲۱/۳۶۷۳/۳۱۰۲۶/۶۷۷۹/۲۸۱۹/۸۸۳۰/۰۰۸۸۵/۴۸۴۶/۶۲۰۵۴/۴۱۸۵۲/۲

و شاهد قرق پهنههاي همگن واحدهاي د ر خاك روي حفاظ كمي داد ههاي مقادير جدول ۲:

شاهد و قرق پهنههاي واحدهاي همگن برآورد شده در و رسوب روآناب مقادير : جدول۳

در كاهش... مرتع قرق ارزيابي تاثير
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۱۴۰ طبيعي  منابع  
 در

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

طبيعي۱۴۱ منابع
 در

سطحي روآناب ارتفاع با گياهي پوشش تراكم بين رابطه بررسي نتيجه - ۲
رابطه دهنده نشان رگرسيوني، روابط ايجاد طريق از رسوب و فرسايش مقاد ير و
مقادير فرسايشو ارتفـاعروآنابسطحـيو معكوسبين تراكمپوششگياهيبا
r است = ۰/۸۹ r و تعيين ۰/۹۲= ضرايب با تيمار قرق رسوب د ر پهنههاي تحت

.(۳ ۱ تا (روابط درصد معنيدار است ۱ در سطح که

RO = ۹۵ /۸۵ – ۰/۹۷۴ Vc (رابطه ۱)
آن: در كه

گياهي  پوشش تراكم = Vc ــطحي (ميليمتر) و روآناب س ارتفاع = RO
:(۱ است(شكل درصد به

Qs = ۱۸ /۸۱ – ۰/۳۵Vc  (رابطه ۲)
آن: در كه

تراكم پوشش  =Vc هكتار در سال) و ــوب (تن در توليد رس د بي = Qs
(شكل۲): است درصد به گياهي

Qs = ۱۷/۱۹  + ۰ /۳۸۵  RO            (۳  (رابطه
كه در آن:

سطحي  روآناب ارتفاع = RO و سال) در هكتار در (تن رسوب دبي =Qs 
(شكل۳): است (ميليمتر)

گيري و پيشنهادها نتيجه
پژوهشي با يافتههاي ــازگاري در س كه تحقيق اين از حاصل نتايج
همكاران(۳)؛ و ــي رحمت (۶)؛ داغي ــره ق (۱)؛ اكبرزاد ه (۸)؛ ــي وهاب
اين مبين ــد، ــاهويي(۵) ميباش ش و (۴) مراتع ــا و ــازمان جنگله س
هدر كاهش د ر ــه مالحظ به تأثير قابل ــه توج با قرق تيمار ــت كه اس
توليد و خاک و ــطحي) صورت روآنابهاي س (به جوي نزوالت ــت رف
گياهي، ــش پوش تراكم ــش افزاي ــق طري ــع از مرات ــطح س در ــوب رس
موجب ــه ك خاك پذيري ــوذ نف ــدت ش و گياهي ــاي و بقاي ــبرگ الش
ــاك مي گردد، ــوي در پروفيل خ ج ــزوالت ن ــتر بيش چه هر ــره ذخي

روشهاي ــاير با س ــه مقايس در آمد كار ــي مديريت ــات اقدام از ــي يك
خاك و آب ــت هدررف از جلوگيري ــراي ب ــزداري ــعد اري و آبخي مرت
ــرق بهعنوان ق تيمار كه ــد ميرس ضروري بهنظر اينرو، از ــد. مي باش
ــونده ش طبيعي تجديد منابع طرحهاي در ــي اصل برنامههاي از ــي يك
ــت داش بايد توجه اما گيرد. قرار مدنظر ــزداري آبخي طرحهاي ــژه بوي
د ر قرق تيمار ــراي بود ن اج هزينه كم ــب و مناس كارايي رغم به ــه ك
و حفاظت آبخيزداري مهندسي و مديريتي اقدامات ــاير س با ــه مقايس
ــتقيم با مس تقابل و ــل برخورد د لي به تيمار اين ــال آب، اعم و ــاك خ
نميتواند مراتع از ــرداران ب بهره و ــاكنين آبخيزها س ــتي معيش منافع
ضرورت بنابراين، ــد. باش اقتصادي و اجتماعي منفي ــاي پيآمده فاقد 
در الزم پيشبينيهاي ــه اقدام ب الزامًا مذكور ــئله مس دارد براي حل
و آبخيزها ساكنين براي ــتي منابع معيش ــاير س نمودن جايگزين زمينه
اجراي مقابل در آبخيز ــاي حوزهه در منابع از ــتقيم مس بهره برداران
به ــونده ش تجديد طبيعي منابع ــاي طرحه در چارچوب قرق ــه برنام

شود. آبخيزداري طرحهاي ويژه

استفاده مورد منابع
در گرايش و وضعيت گياهي، پوشش تغييرات بررسي .۱۳۷۵؛ مرتضي -اكبرزاد ه، ۱

كشور. مراتع و تحقيقات جنگلها مؤسسه پلور، انتشارات رود شور قرقهاي
ــيد  س خلخالي، اردكاني، علي و جعفري محمود؛ مراحم؛ عرب خدري، رحمتي، - ۲
و پژوهش فصلنامه خاك. و هدررفت آب بر و شيب چرا ــدت ش علي. ۱۳۸۳؛ تأثير

.۳۲-۳۷ صفحات سازندگي،
تهران. انتشارات دانشگاه خاك، فيزيك .۱۳۷۰؛ محمد جعفر رفيع، - ۳

خشك در مناطق ــتراتژي توسعه مراتع اس ۱۳۷۴؛ مراتع و جنگلها ــازمان س - ۴
خشك. نيمه و

در خاك ــايش فرس در مؤثر فاكتورهاي ــي .۱۳۶۸؛ بررس ــر صاب ــاهويي، ش - ۵
ــه تهيه نقش در نتايج تعميم آب كوئين و و ــاك خ حفاظت ــات تحقيق ــتگاه ايس
ــد دانشكده ارش ــي كارشناس پاياننامه مالرد . ــاخه سرش آبخيز خاك ــايش فرس

تهران. دانشگاه كشاورزي
در گياهي پوشش تركيب در دام رويه بي چراي تأثير ۱۳۷۶؛ حسين. داغي، قره - ۶

عامل

تيمار

تراكم
پوشش
گياهي
(درصد)

الشبرگ
بقاياي و
گياهي
(درصد)

لخت خاك

(درصد)

شدت
نفوذپذيري
بر (ميليمتر

ساعت)

روآناب ارتفاع
سطحي

(ميليمتر)

مقدار
در فرسايش(تن
مربع كيلومتر

سال) در

رسوب(تن مقدار
كيلومتر در

سال در مربع

۴۰/۴۰۱۴/۷۲۲۷/۸۷۱۵/۶۳۵/۶۷۸۳/۵۳۸۲/۶قرق

۲۰/۰۰۳/۲۵۶۲/۲۵۷/۵۵۴/۴۱۹۵۳/۳۱۲۰۲/۸شاهد

تغييرات ۸۲۰/۲-۱۶۹/۸+۱۷/۸-۸/۱+۳۴/۳۸-۱۱/۴۷+۲۰/۴۰+ميزان
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۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

طبيعي۱۴۳ منابع
 در

مدرس. تربيت ارشد. دانشگاه كارشناسي نامه شور، پايان رود استپي مناطق
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كشاورزي. جهاد وزارت كشور. سطح در نمايشي و معرف
تركيب گياهي، پوشش ــه تغييرات مقايس و ــي بررس ۱۳۶۸؛ وهابي، محمدرضا. - ۸
فريدن در منطقه و چرا قرق وضعيتهاي د ر آب نفوذ ــرعت س علوفه و توليد گياهي،
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