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   استان گلستاني لس خاك در خاك هاييكيزي عوامل فيو برخ) K (يريش پذين عامل فرسايرابطه ب
  3 و وجيهه قربان نيا2، علي نجفي نژاد1محسن آرمين

  دهيچك
% 95ش از ي و ب مساحت كل %70ش از يب كيلومتر مربع مساحت دارند به طوريكه 3200رسوبات لسي در استان گلستان  

 خلل و فرج بزرگ   و اصلي خاكهاي لسي رنگ زرد، بافت سيلتي مشخصه . را در بر مي گيرنداستان  اين ي زراعياراض
 براي تعيين ميزان تلفات خاك است كه معموالً به عنوان يك مفرسايش پذيري خاك به عنوان يك فاكتور مه. آنهاست

 ي در معادله جهانK( خاك يريش پذيان فرسي رابطه بيق به منظور بررسين تحقي ا.خصوصيت ذاتي خاك بررسي مي شود
ج ين منظور از نتايبد. انجام گرفت در خاكهاي لسي استان گلستان  خاكيكيزي عوامل فيبا برخ) ش خاكيفرسا
ر و همكاران يشمايابتدا با استفاده از نموگراف و. ن روابط استفاده شدي اي بررسي براي نمونه خاك سطح128 يشگاهيآزما

زان ي خاك و ميكيزيك از عوامل فيسپس ارتباط هر . دي محاسبه گرد)k ( خاكيريش پذيفرسا مقدار عامل) 1971(
.  لوم استيلتي سه مورد مطالعه، منطق خاكهايج بدست آمده نشان داد كه بافت غالبينتا.  شديررس بيريش پذيفرسا
ن ي خاكها بيمواد آل دامنه  . شد گيري اندازه8/7 آن تيائيزان قليمنس بر متر و متوسط مي زي دس5/3 منطقه  حداكثريشور

. دي گرد برآورد54/0  خاكهايريش پذيزان فرسايمتوسط م.  درصد است28 تا 5زان آهك از ي درصد و م9/5 تا 1/0
مجموع درصد ،   مجموع درصد شن و سيلت نسبت به درصد رسني ب)R  (يب همبستگين مشخص شد كه ضريهمچن
 ،93/0 ،86/0ب ي خاك به ترتيريش پذي فرساعامل  به درصد رس با ت درصد سيلتودر نهاي، درصد رس ي و ماده آلرس

ارائه  منطقه ي خاكهايريش پذياان فرسي بي برايقابل اعتمادهمبستگي ها  روابط ن ي دهد كه اي بود و نشان م78/0 و 9/0
  .ري را تعيين كردمي دهند  به طوريكه مي توان تنها با اندازه گيري بافت خاك مقدار عامل فرسايش پذي

   استان گلستان.  لسي خاك، نهشته هايكيزي، عوامل ف)k ( خاكيريش پذيفرسا: يدي كليواژه ها
  

  مقدمه
 مختلف بشر يت هاي افتد و با فعالينده اتفاق مير عوامل فرساي تحت تأثيعي كه به طور طبش خاك فرايندي است يفرسا 

، ده استي ابداع گردي معادالت مختلفشيزان فرسايبه منظور برآورد م.  آوردي را به بار ميده و خسارات فراوانيد گرديتشد
ب ي با ش(  ي و مرتعي كشاورزيصوصاً در اراضبه طور گسترده خ است كه ي از معادالتيكيش خاك ي فرسايمعادله جهان

ر معادالت برآورد يه و سان معادلي از عوامل مهم ايريش پذيعامل فرسا.)1379رفاهي، ( ردي گي مورد استفاده قرار م)كم
  .ش خاك است كه به عنوان يك عامل مهم براي تعيين تلفات خاك استيفرسا

                                                 
   mohsenarmin@ut.ac.ir                                  دانشجوي دوره دكتري آبخيزداري دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران-1

  2 دانشيار دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان-
  3  دانش آموخته محيط زيست دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان-
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در سه ،  خاكييايمي و شيكيزيات في با خصوصرا در ارتباط تغييرات فضايي فرسايش پذيري )1994( و همكاراناسواد
يري ميزان فرسايش خاك از دستگاه باران ساز براي اندازه گ. ه اندمورد مطالعه قرار داد يبي خاك در كشور ليپ اصليت

   با استفاده از معادلهيريش پذيفاكتور فرسااستفاده شده و 
 K = A / EI30LSCP شده و ارتباط يري خاك اندازه گييايمي و شيكيزيات فين خصوصيهمچن. محاسبه شده است 

 يي از لحاظ فضايريش پذيه مقدار عامل فرسا كهج نشان داديتان.  شده استي بررسيريش پذي عامل فرساريآنها با مقاد
 Camborthid ي خاكهاي برا81/0 تا Torrorthent ي خاكهاي برا27/0كه مقدار آن از ي به طور داشته ياديرات زيتغ

 خاك را به عنوان بهترين يريز و درجه نفوذپذي رز، درصد ماسهيار ري بسر درصد ماسهي مقاد آنها .بوده استمتغير 
   .ه اندسايش پذيري تعيين كردشاخصهاي فر

.  لهستان مورد مطالعه قرار داده اندي لسي را در خاكهايريش پذي فرساي و مكانيرات زمانييتغ) 1997(رجمن و همكاران 
ار ي بسي لسي و خاكهااد  استيار زي بسيه شخم در فراصل كوتاهيات خاك در الي خصوصيرير پذييج نشان داد كه  تغينتا

 برابر كوچكتر از 10 تا 6 با استفاده از باران ساز يريش پذير محاسبه شده عامل فرساين مقادي  همچن.رنديش پذيفرسا
  . بوده استUSLE با استفاده از نموگراف يريش پذيعامل فرسار يمقاد

 تحت  چينهفت نوع خاك مختلف را در منطقه   جنب حاره) K( در مطالعه اي عامل فرسايش پذيري) 2001(شي و يو 
 اندازه گيري شده در شرايط باران Kنتايج نشان داد كه مقادير .  ايط باران طبيعي و  شبيه سازي شده اندازه گيري كردندشر

 تحت كشت با سنگ مادر ماسه سنگ  Cambisol در 39/0 حدود  Kبيشترين مقدار . شبيه سازي شده بسيار متفاوتند
همچنين عامل فرسايش .  بود054/0با همان سنگ مادر و حدود  زمينهاي لخت Cambisol در Kقرمز و كمترين مقدار 

پذيري براي اين خاك ها با استفاده از پالتهاي صحرايي و بدون پوشش گياهي تحت شرايط باران طبيعي نيز اندازه گيري 
  روي شيل ارغواني است، در Calcaric Regosol در 45/0 در حدود Kنتايج نشان داد كه بيشترين مقدار . شد

 Kمقادير .  بوده است107/0 فرسايش يافته روي رسهاي قرمز كواترنري و حدود  Acrisolحاليكه كمترين مقدار آن در 
اندازه گيري شده در شرايط باران طبيعي و باران شبيه سازي شده با هم مقايسه شده اند، نتايج حاصله نشان داد كه اين 

  .مقادير  اختالف معني داري با همديگر دارند
در مطالعه اي عامل فرسايش پذيري خاك را با استفاده از دستگاه شبيه ساز باران در كشور ) 2001(و همكارانسنتري 

 متر و سرعت برخورد 3/3 با ارتفاع Pannon R-o2 لاستفاده  مد شبيه ساز باران مورد. مجارستان اندازه گيري كردند
مل فرسايش پذيري اندازه گيري شده تحت شرايط شبيه سازي باران مقدار عا. ر بر ساعت بوده است مت7- 8قطرات بيش از 

 در خاكهاي قهوه اي Kنتايج نشان داد كه عامل . ميليمتر بر ساعت  با مقدار برآورد شده آن مقايسه شده است 40با شدت 
شده در  اندازه گيري 0377/0 - 0665/0 و 0378/0، 0115/0جنگلي و در شرايط رطوبتي مرطوب و خيس به ترتيب 

  . برآورد شده است45/0 تا 25/0حاليكه مقدار اين عامل 
 قرار ي مورد بررس غنا شمال مختلف در يخاكهارا در ارتباط با  تيپ  خاك يريش پذي فرساييرات فضايتغ) 2002(هيو   
 قرار  خاك مورد استفادهيسطحات ي و خصوصيريش پذي فرساش عوامل ي نمونه خاك را جهت آزما136 يو .ه استداد

ه  كرد را داشته، معرفييي و نوسان فضاي كه حداقل ناهمگنيريش پذين شاخص فرسايداده و مقدار ماسه را به عنوان بهتر
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 خاك يپ اصلي نوع ت4لومتر در ي ك10*10 با فواصلGPSله يك و بوسيستماتي خاك به صورت سينمونه بردار. است
 نقطه با 9 كوچكتر متشكل از يپ خاك شبكه هاي و در هرت گرفتي را در بر ميري نقطه اندازه گ100صورت گرفته كه 

 كوچكتر را ي علت شبكه هايو. ز مشخص شده بودي بودند، ني متر كه در درون مزارع مجزا قابل نمونه بردار60فواصل 
 پ خاك ذكري ت 4 ي برايآمار جهت تحليل هاي ياس و كسب نمونه كافي در ارتباط با مقيريش پذي فرساير پارامترهاييتغ

  .ه استكرد
 را در كشور ي مناطق لسي كشاورزي خاكهايريش پذيفرسا) 2004(زگ و همكاران                                          

تا 0269/0ي از لسي خاكهايريش پذي مقدار عامل فرساراتيي دامنه تغج نشان داد كهينتا. ن مورد مطالعه قرار داده انديچ
 و مقدار درصد رس به صورت معادله يريش پذين عامل فرساي بي دارين ارتباط معنيهمچن.  بوده است0096/0
  . مقدار درصد رس مي باشدCLدر اين معادله . بوده استK = 0.031 – 0.0013 CL  r2 = 0.75 يونيرگرس

ت رواناب طبيعي فرسايش پذيري خاك را در خاكهاي شمال عراق با استفاده از داده هاي پال) 2006(حسين و همكاران 
 نتايج نشان داده كه نسبت مقدار حداكثر فرسايش پذيري به مقدار حداقل آن در طي فصول اندازه .مورد بررسي قرار دادند

    .گيري زياد است
 را از طرف شمال تا  لسبر اساس ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي، جهت بادهاي غالب در تشكيل رسوبات ) 1376( پاشايي 

 عنوان مي كند، وي رسوبات دشت سيالبي و تپه هاي ماسه اي شرق خزر را به عنوان منشأ اين نهشته ها در شمال باختري
  .نظر مي گيرد

زمين آمار، ( در تحقيقي در حوزه آبخيز مهر سبزوار، طي مقايسه روشهاي عامل فرسايش پذيري) 1383(حسينعلي زاده
 فيني اختالف زيادي را با – داده  كه روشهاي مورگان و مورگان با واقعيت نشان) فيني و مرسوم –مورگان و مورگان 

  فيني و مرسوم در تعيين عامل –واقعيت نشان مي دهد، وي همچنين اظهار مي دارد كه روشهاي مورگان و مورگان 
گرافي فرسايش پذيري خاك، به علت عدم در نظر گرفتن تغيرات مكاني و لحاظ كردن يك مقدار ثابت در واحدهاي فيزيو

  .و يا واحدهاي كاري در اجراي مدلهاي توزيعي فرسايش و رسوب فاقد ارزش مي باشند
 در حوزه هاي  راارتباط خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك هاي لسي با اشكال فرسايش) 1384(عيسايي و همكاران 

 افزايش مواد آلي باعث استحكام بيشتر نتايج نشان داده كه. آبخيز اترك و گرگانرود استان گلستان مورد بررسي قرار دادند
همچنين در لسهايي كه درصد رس قابل . خاكدانه ها شده و مقاومت لسها بويژه در افقهاي سطحي را افزايش مي دهد

مالحظه اي دارند قابليت ريزشي كمتري داشته زيرا رس باعث چسبندگي شده و مانع ريزش ديواره و توسعه سطح حفره 
        .ي شوددر فرسايش تونلي م

  RUSLE  و    USLE در مـدلهاي     تغييرات عامل فرسايش پذيري خاك به روش وزنـي        ) 1384( قرباني واقعي و بهرامي     
نتـايج نـشان داد كـه    . به كمك سيستم اطالعاتي جغرافيايي در خاكهاي شمال شرق استان لرستان مورد ارزيابي قـرار دادنـد             

درصد توزيع اندازه ذرات دارد به طوريكـه كـوچكترين تغييـر آن بيـشترين               فرسايش پذيري خاك بيشترين همبستگي را با        
همچنين نتايج نشان داد كه يكـي از داليـل مقـدار كـم عامـل                . خواهد داشت ) عامل فرسايش پذيري  ( تغيير را در خروجي     

    .   فرسايش پذيري در خاكهاي منطقه مقدار مواد آلي نسبتاً زياد است
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 متر كه تقريباً سن كواترنر مياني دارند و در          20-80ه و همگن درحد ماسه ريز و سيلت با ضخامت           سازند لسي مواد ريز دان    
ـ         ي نهـشته هـا    .حاشيه و بستر قديمي دريا واقـع شـده انـد           لـومتر مربـع وسـعت      ي ك 3200ش از   ي لـس در اسـتان گلـستان ب

ـ  ي انـد همچنـ    سطح استان را بـه خـود اختـصاص داده         % 70ش از   يكه ب ي، به طور  )1381،خواجه(دارند سـطح   % 90ش از   ين ب
 كه  پراكنش اين  رسوبات  در استان گلستان  و نقاط نمونـه  ت رسوبات لس واقع شده اسين استان در رو   ي ا ي زراع ياراض

  . نشان داده شده است1برداري در شكل 

  
   پراكنش رسوبات لس در استان گلستان و نقاط نمونه برداري– 1 - شكل

 
نولومتري و شرايط ژئومورفولوژي اعتقاد به لـسهاي هـوازده در اسـتان گلـستان و يـا هـوازدگي                    بر اساس گرا  ) 1370(اونق

درجاي سنگها در شرايط اقليمي گرم و مرطوب ناحيه خزري و تحوالت بعدي درجا بر اثر آبشويي و حركت دامنه اي مواد         
  . متر ضخامت دارند18-20دارد كه اين رسوبات در منطقه هزارپيچ 

 يب مورد استفاده قرار مـ ي پرشي دامنه هاي و بر روير اصولي به صورت غين اراضي از اينكه سطح قابل توجهيبه علت ا   
ن يـ ش سـاالنه در ا يزان فرسـا ي مكهيجاد نموده است ، به طوري ايش خاك سطح  ي در رابطه با فرسا    يرند، مشكالت فراوان  يگ

 يزيش عالوه بـر كـاهش حاصـلخ       ين فرسا يا). 1376 استان    يزداريت آبخ يريمد(  باشد ي تن در هكتار در سال م      22استان  
 توان به سد ي گردد، به عنوان مثال م ين دست م  ي در مخازن سدها و آب بندها در پا        يخاك در باال دست، باعث رسوبگذار     

 24ون متـر مكعـب بـه        يلي م 90 از    لسها در مخزن     ي آب آن در اثر رسوبگذار     يد نگهدار يت مف ير اشاره كرد كه ظرف    يوشمگ
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 از  يريح منابع آب و خاك و جلوگ      يت صح يريبه منظور مد  ). 1377يني نژاد و ام   ينجف (افته است يون متر مكعب كاهش     يليم
بـا توجـه بـه      .  دارد يش خاك، نقش اساس   ي عوامل مؤثر در فرسا    يي آن، شناسا  ي منف يامدهايش خاك و كاهش پ    يروند فرسا 
ن  قدرت توليد فراوان اين اراضي از لحـاظ          ياقتصادي آنها، وهمچن    اهميت  در استان گلستان و    ي لس يع  سازندها  يسطح وس 
  :دير گردي به اهداف زيابين مطالعه جهت دستياقدام به انجام ا، يكشاورز
   و لزوم حفاظت از آنهاييايميكوشيزي فيهايژگي وييرات فضايي از لحاظ تغي لسيق تر خاك هاياخت دقشن - 1
 ي لسي  خاك هايريش پذيزان عامل فرساين مييتع - 2

 ينكه براي اتوجه بهبا .  خاكيكيزين عوامل فيتر از مهمي و برخيريش پذين عامل فرسايه بيارائه روابط پا - 3
 يشگاهي و آزماساس مطالعات ميداني خاك بر ايكيزي عامل ف5از است كه ي نيريش پذيبرآورد عامل فرسا

ن ي و همچنذيري با صرف وقت كمتر تعيين عامل فرسايش پي وشگاهي آزماينه هايكاهش هز يود، بران شييتع
، اقدام به ارائه روابط پايه بين عامل فرسايش پذيري و برخي از مهمترين عوامل فيزيكي خاك سهولت برآورد

 مي توان عامل فرسايش پذيري را تعيين  عوامل فيزيكي خاكگرديده است، به طوريكه تنها با تعيين يكي از
   .  كرد
 مواد و روشها

 – 1/0(زي ريليخ شندرصد ) + متريلي م002/0- 05/0(لت ير درصد سيد از مقايتابع) K( خاك يري پذشيعامل فرسا  
 5ن ين اي ب از . خاك و نفوذپذيري خاك  مي باشد، ساختماني، مقدار مواد آل)متريلي م1/0 – 2(، درصد شن)متريلي م05/0

 15 – 20( خاك يه سطحي ال افق و ساختمان در يز، درصد شن، مقدار مواد آلي ريليشن خدرصد لت، يعامل، درصد س
   ) .1971ويشماير و همكاران (  شودي ميريمرخ خاك اندازه گين افقهاي  ي درتماميري مقدار نفوذپذو) سانتيمتر

  :  نمونه خاك مربوط به128 ي مطالعات خاكشناسجي نتابراي تعيين مقادير عامل فرسايش پذيري 
   استان گلستانيزداريت آبخيريته توسط مد انجام گرفي مطالعاتي طرح ها- 1
   گلستان استانيعي و منابع طبيقات كشاورزيمركز تحق اجراشده توسط يقاتي تحقي طرحها - 2
 يجمع آور استان كار شده است، ي كه در مناطق لسيعي و منابع طبي كشاورزاني دانشجوي دانشجوئيان نامه هاي پا - 3

 تعيين شد،)1971ويشماير و همكاران (ك را با استفاده از رابطه و نمودار ارائه شدهمقاديرعامل فرسايش پذيري خا. ديگرد
از نموگراف % 70شتر از يلت بي با سي نمونه هايو برا1 رابطه  از% 70لت كمتر از ي با سي نمونه هاين صورت كه برايبد

 ).1379 ،ي رفاه(د استفاده شآنها 

   
100K = 1/2 M 4/1  *10 4¯  *( 12 - % OM ) + 25/3  ( S – 2 ) + 5/2  ( P – 3 )    1(رابطه(  

  :كه در آن
M – زي ر خيليدرصد شن+ لت يدرصد س( در ) 100 -% رس(  حاصلضرب(  

OM –درصد ماده آلي   
S –كالس ساختمان خاكدانه ها   
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P –كالس نفوذپذيري پروفيل   
K –مقدار عددي عامل فرسايش پذيري در سيستم انگليسي   

  .درصد ماسه، سيلت، رس و ماده آلي از نتايج مطالعات آزمايشگاهي طرح هاي انجام شده استخراج شده است
در سر زمين ) GPS( پروفيل را با دستگاه موقعيت ياب جهاني 128 پروفيل  از 30 ريز محل خيليبراي تعين درصد شن 

با عبور دادن سوسپانسيون تهيه شده در آزمايش بافت  ريز  خيليدرصد شنپيدا كرده و نمونه برداري انجام شده است كه 
اندازه گيري شده ( و تعيين ميزان شن باقيمانده روي الك و اختالف آن با كل شن ) ميلي متر1/0( مش 140خاك از الك 
ذرات  ريز درصد كمي را نسبت به ساير خيلي شن يريها نشان داد كه در خاكهاي لسياندازه گ.تعيين گرديد) در بافت خاك

 در 2004 در سال  ژانگ و همكاران مطالعه و خاك به خود اختصاص مي دهد كه در نهايت بر اساس اين اندازه گيريها
  خيلي ريز از شن ميليمتر را به عنوان سيلت در نظر گرفته شد و از تفكيك1/0 تا 002/0 ذرات با قطرفالتهاي لسي چين 

 . صرفنظر شده استسيلت

 به اطالعات ، انجام شده فاقد اطالعات كاملي در مورد كالسهاي ساختمان و نفوذپذيري خاك بوده انداز آنجائيكه مطالعات
موجود در اين طرحها و تعدادي بازديد صحرايي بسنده شد و كالس ساختمان و نقوذپذيري خاك با استفاده از كتابچه 

  .      تعيين شده است) USDA,1983 ( 430دستي ملي خاكها شماره 
  :ري زيكيزيعامل ف4 ارتباط  در اين مطالعه  

 رابطه درصد رس   - 1

 يرابطه مجموع درصد رس و ماده آل - 2

 رابطه درصد سيلت به درصد رس - 3

 .با عامل فرسايش پذيري بررسي شدلت نسبت به درصد رس ي و سشنرابطه  مجموع درصد  - 4

، 6ي، چند جمله ا5يتمي، لگار4ي با معادالت خطيريش پذيعامل فرسا باال و يكيزي عوامل فيونيرابطه رگرس          
 اين روابط نمودارهاي كه  انتخاب گرديد) R2(يب همبستگين ضريشتري بي دارا برازش داده شد و معادله 8يي و نما7يتوان

   .در بخش نتايج ارائه شده است
   وبحثجينتا

 كه فرسايش پذيري خاك تحت تأثير عوامل مختلف فيزيكي، بررسي هاي انجام شده بوسيله پژوهشگران نشان مي دهد
 كه در  جريان و نيمرخ خاك قرار مي گيردمكانيكي، هيدرولوژيكي، شيميايي، مينرالوژيكي و بيولوژيكي در كنار ويژگيهاي

 .فته استاين ميان رابطه بين خصوصيات فيزيكي و فرسايش پذيري خاك در نقاط مختلف دنيا بيشتر مورد بررسي قرار گر
 ايالت مختلف آمريكا نتيجه گرفتند كه فرسايش پذيري خاك 42ويشماير و همكاران با بررسي فرسايش پذيري خاكهاي 

موگراف ويشماير و اسميت و معادله ن. ماده آلي و نفوذپذيري خاك داردهمبستگي معني داري با بافت، ساختمان، مقدار 
                                                 
4 - Linear  
5 - Logarithmic 
6 - Polynomial 
7 - Power 
8 - Exponential 
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 .شي آسان براي پيش بيني و برآورد فرسايش پذيري خاك استفاده مي گرددفرسايش پذيري در اغلب كشورها به عنوان رو
  تا با صرف  سعي شده اهميت استفاده از نتايج ساير مطالعات  ودر اين مطالعه براي صرفه جويي در اتالف وقت و هزينه

 خاك بتوان عامل فرسايش پذيري هزينه بسيار كم نتايج  مطلوب و مفيدي را ارائه داد به طوريكه تنها با اندازه گيري بافت
  .را در خاكهاي لسي تعيين كرد

رات يي تغ و1در جدول  ) K ( يريش پذي مورد استفاده در محاسبه عامل فرسايرهاي متغيج مربوط به خالصه آمارينتا
   .ده استي ارائه گرد2ز در جدول ي خاك نيريش پذيعامل فرسا

  
   )K(يريش پذيفاده در محاسبه عامل فرسا مورد استير هاي متغي خالصه آمار– 1جدول

  خصوصيات آماري
  )درصد(متغير

  دامنه تغييرات  متوسط  حداكثر  حداقل
ضريب 
  تغييرات

  چولگي

  88/1  54  8/57  27/21  8/65  8  رس
  -06/1  16  8/49  67/67  84  2/34  سيلت

  41/1  87  78/5  44/1  86/5  1/0  موادآلي
  11/1  44  6/32  58/11  33  4/0  شن

  
  )K( خاكيريش پذي فرسا عامل مقاديرراتيي تغ – 2جدول

  انحراف معيار  دامنه تغييرات  متوسط  حداكثر  حداقل  متغير
ضريب 
  تغييرات

  چولگي

  -k  1/0  84/0  54/0  74/0  17/0  32/0  33/1عامل
  
  

   ) K ( يريش پذي با عامل فرسا خاكيكيزي رابطه عوامل فيبررس –
  
همانطور كه در شكل نشان داده شده است، .  است شده پذيري نشان دادهو عامل فرسايشن درصد رس يرابطه ب2 شكل در

و ) 2004(، اين نتيجه با نتايج ژانگ و همكارانل فرسايش پذيري كاهش پيدا مي كندبا افزايش درصد رس مقدار عام
                            .ر استي ز رابطه رگرسيوني و ضريب همبستگي بين اين دو متغيربه صورت.همخواني دارد) 1384(عيسايي و همكاران 

82.0
0871.1

2

0396.0

=

= −

r
ey x
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y = 1.0871e-0.0369x

R2 = 0.8264
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  )K(رابطه بين درصد رس و عامل فرسايش پذيري نمودار - 2شكل

  
  

در اين شكل نشان داده .  رابطه بين مجموع درصد رس و ماده آلي با عامل فرسايش پذيري نشان داده شده است3در شكل 
 رابطه  .شده است كه با افزايش مجموع درصد رس و ماده آلي مقدار عامل فرسايش پذيري كاهش پيدا كرده است

          .رگرسيوني و ضريب همبستگي بين اين دو متغير به صورت  زير است
87.0

1593.1
2

0374.0

=

= −

r
ey x

  

 

y = 1.1593e -0.0374x

R 2  = 0.87

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0
درصد رس + درصد ماده آلی

(k
) ی
یر
پذ

ش 
ای
س
فر

ر 
تو
اک
ف

 
  )K(و عامل فرسايش پذيري) ماده آلي +  رس  ( رابطه بين درصد نمودار-3شكل                
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ت نشان داده شده اس) K( رابطه بين  مجموع درصد سيلت و شن نسبت به  درصد رس  و عامل فرسايش پذيري4شكل در
 رابطه رگرسيوني و ضريب همبستگي بين . نيز كوچكتر است، عامل فرسايش پذيريهرچه اين نسبت كمتر باشد درآن كه

.                                                    ه صورت زير استاين دو متغير ب
75.0

1952.0
2

5538.0

=

=

r
xy  

  يعني نسبت مجموع درصد سيلت و شن به درصد X مشاهده مي شود كه به ازاي يك نسبت ثابت در محور 4در شكل 
براي توضيح اين مطلب با توجه به  داده هاي جدول .  زيادي دارد تغييراتYرس، مقدار عامل فرسايش پذيري در محور 

 مشاهده مي شود كه نمونه هاي خاك با وجود داشتن نسبت يكسان مجموع درصد سيلت و شن به درصد رس،  3شماره 
ئله حاكي كه تغيير قابل مالحظه اي مي باشد و  اين مس است 24/0دامنه تغييرات عامل فرسايش پذيري بين اين سه نمونه 

 با وجود 3 و 2مثال نمونه شماره از تأثير ساير عوامل معادله ويشماير بر روي عامل فرسايش پذيري مي باشد به عنوان 
اوت مقدار  ماده آلي، مقدار عامل فرسايش پذيري آنها با هم متفاوت تمان و نفوذپذيري يكسان، بدليل تفداشتن كالس ساخ

  مقدار عامل فرسايش 3 و 2مقدار ماده آلي خيلي كمتر نسبت به نمونه هاي شماره  بدليل داشتن 1نمونه شماره .است
  دربنابراين .و نقوذپذيري متفاوت نيز مي باشدپذيري آن خيلي بيشتر است، البته اين مسئله به دليل داشتن كالس ساختمان 

يري بايد احتياط كامل صورت بگيرد  ستفاده از رابطه بين  مجموع درصد سيلت و شن به درصد رس و عامل فرسايش پذا
جاي نسبت مجموع درصد سيلت و شن به درصد رس   كه بهتوصيه مي شود  مدنظر نباشد، 75/0بستگي و تنها ضريب هم

 نشان داده شده با افزايش اين نسبت عامل فرسايش 5چنانچه در شكل . بت درصد سيلت به درصد رس استفاده شوداز نس
  .  مي كندپذيري نيز افزايش پيدا

     پارامترهاي موردنياز براي محاسبه عامل فرسايش پذيري در معادله ويشماير در سه نمونه خاك-3جدول
عامل 

فرسايش 
  پذيري

درصد 
سيلت به 
  درصد شن

مجموع درصد 
سيلت و شن به 

  درصد رس

كالس 
نقوذپذيري 

  خاك

كالس 
ساختمان 

  خاك

درصد 
  ماده آلي

درصد 
  رس

درصد 
  سيلت

درصد 
  شن

شماره 
  مونهن

65/0  14/5  14/6  4  4  1/0  14  72  14  1  
41/0  28/5  14/6  3  2  5/3  14  74  12  2  
49/0  42/5  14/6  3  2  2/1  14  76  10  3  
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y = 0.1952x 0.6639

R 2  = 0.75
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  )K( رابطه بين بين مجموع درصد سيلت و شن نسبت به  درصد رس  و عامل فرسايش پذيري نمودار- 4شكل 
  

مشاهده مي شود كه با افزايش .  پذيري نشان داده شده است نمودار رابطه درصد سيلت به رس و عامل فرسايش5در شكل 
رابطه رگرسيوني و ضريب همبستگي بين اين دو .  مي يابدافزايش نسبت درصد سيلت به رس عامل فرسايش پذيري 

                      .رابطه رگرسيوني و ضريب همبستگي بين اين دو متغير به صورت زير است. متغير به صورت زير است

62.0
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2
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=

=

r
xy                                                                      

  

y = 0.2283x0.5258
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  ) k( نمودار رابطه درصد سيلت به درصد رس و عامل فرسايش پديري- 5شكل 
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     نتيجه گيري
  و   خاك نشان داده ذرات را با درصد توزيع انداز باالييفرسايش پذيري خاك همبستگي به طور كلي در اين تحقيق 

در مناطق لسي استان گلستان بين هر چهار عامل فيزيكي درصد رس، مجموع درصد سيلت و شن نـسبت بـه درصـد رس،               
وعامل فرسايش پذيري ارتباط رگرسيوني قوي و معني داري وجـود    و درصد سيلت به رسمجموع درصد ماده آلي و رس     

  .نها با اندازه گيري بافت خاك مقدار عامل فرسايش پذيري خاك را تعيين نمودبنابراين در اين مناطق مي توان ت. دارد
           منابع

پايان نامه . اثرات بهره برداري از اراضي لسي بر حاصلخيزي و فرسايش خاك در منطقه مراوتپه. 1378.  اعتراف، ح- 1
  . دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. كارشناسي ارشد

اولين همايش توانمنديهاي استان . نقش لس ها و شبه لسها در توسعه اقتصادي استان گلستان. نجفي نژاد. ، و عي، آ امين- 2
  .دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. 1377 بهمن 7-8گلستان، 

  .صفحه110. گانجزوه درسي سازندهاي دوره كواترنر دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گر. 1383.  اونق، م- 3
. ررسي ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي و چگونگي خاستگاه رسوبهاي لسي در منطقه گرگان و دشتب. 1376.  پاشايي، ع- 4

  . ، بهار و تابستان23-24مجله علوم زمين، شماره 
و سيستم اطالعات  فيني با استفاده از روش زمين آمار - ئي مدل فرسايش مورگانارزيابي كارا. 1383. علي زاده، م حسين- 5

. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. پايان نامه كارشناسي ارشد. جغرافيايي در حوضه آبخيز مهر سبزوار
  .صفحه114

بررسي رابطه خصوصيات خاك، توپوگرافي و پوشش گياهي با توليد  رسوب در نهشته هاي .1380.  دولت خواهي، م- 6
  . صفحه75. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.  نامه كارشناسي ارشدپايان.لسي در حوضه آبخيز كچيك

   .صفحه671.انتشارات دانشگاه تهران. چهارمچاپ . فرسايش آبي و كنترل آن. 1379.  رفاهي، ح- 7
 در سريهاي با درصد پايداري خاكدانه ها )  usle در معادله  k(بررسي رابطه فاكتور فرسايش پذيري . 1376.  صباح، آ- 8

  . صفحه123 .دانشگاه تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد. عمده خاكهاي دشت قزوين
بررسي ارتباط خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاكهاي لسي با اشكال . اعتراف.  ح، عيسايي، ا، م، چرخابي، و ح- 9

 شهريور 6-9. رسايش و رسوبسومين همايش ملي ف .در حوزه آبخيز اترك و گرگانرود در استان گلستانفرسايشي 
    .مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري.1384

  و USLE تغييرات عامل فرسايش پذيري خاك به روش وزني در مدلهاي ارزيابي. بهرامي.  قرباني واقعي، ح، و ح- 10
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