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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  
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  چكيده
خصوصيات خاك را ميتوان به عنوان تابعي از چندين خصوصيت ارزيابي كرد كه ممكن است در مقياسهاي مكـاني و زمـاني مختلـف                        

زدايي و تخريب زمين از مباحث       در مناطق خشك و نيمه خشك، بيابان       با توجه به مساله فرسايش خاك و اهميت مطالعه آن         . تغيير كند 
شود، بـه همـين خـاطر بررسـي تغييـرات           هاي اخير در نظر گرفته شده كه منجر به هدررفت خاك مي           زيست محيطي مهم در طي دهه     

مطالعـه  . شودزماني فرسايش بادي براي تشخيص مشكالت زيست محيطي در دو مقياس محلي و جهاني از مباحث مهم محسوب مي                  
ين المللي ترسيب كربن حسين آبـاد غينـاب بيرجنـد بـا             حاضر بمنظور بررسي تغييرات زماني فرسايش بادي در سايت اجرايي پروژه ب           

 مرحله زماني مختلف در 3گيري تغييرات ارتفاعي اين پينها در در واحدهاي كاري و اندازه  ) پيكه( عدد پين مدرج     120تكيه بر استقرار    
اي و سه   ي مختلف بصورت دو دوره    هامقايسه تغييرات ارتفاعي پينها در دوره     . صورت گرفت ) 85-86( ماهه   19يك بازه زماني تقريبا     

 بيـشترين انحـراف   .با تعداد نابرابر پيكـه، صـورت گرفـت   ) در نظر گرفتن مرحله شاهد(اي اي با تعداد يكسان پيكه و چهار دوره   دوره
 در سـه دوره     مقادير حداكثر تغييرات ارتفـاعي پـين      . گيري پينها، به مرحله سوم اختصاص داشته است        مرحله اندازه  3معيار در بين اين     

 85فقط بصورت فرسايشي بوده و بيشترين مقدار فرسـايش در ايـن دوره بـه پـاييز                  )  پيكه 14(مشترك از لحاظ تعداد و موقعيت پينها        
 ) پيكه 14 ( در اين سه دوره مشترك     .باشداختصاص داشته است كه اين نشاندهنده اهميت باالي فرسايش نسبت به رسوب و انتقال مي              

. اختـصاص داشـته اسـت     انتقـال   صفر مورد    مورد رسوب و     13مرحله سوم با تعداد     اي به   رخدادهاي نقطه تعداد  داقل  نيز حداكثر و ح   
، تغييرات بصورت رسوبگذاري بـوده      86، تغييرات بصورت فرسايشي و از آن به بعد الي زمستان            85 الي پاييز    85بطور كلي از تابستان     

با استفاده از آزمون توكي فقط در مورد دوره دوم با شاهد،            . ورت رسوبگذاري بوده است   هاي مختلف بص  اكثر روندها در مقايسه    .است
  .ها تغييرات معني داري نداشته استميانگين تغييرات ارتفاعي پيكه

  تغييرات زماني، فرسايش بادي، پين، پروژه بين المللي ترسيب كربن، حسين آباد غيناب بيرجند: هاي كليديواژه
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

    مقدمه
خصوصيات خاك و باالخص تخريب خاك را ميتوان بـه عنـوان تـابعي از            اند كه اشاره كرده )) 1999( استين و گيرت استرك    الفرد(

چندين خصوصيت ذاتي و غيرذاتي اعم از زيستي، فيزيكي، شيميايي و مديريتي مستقل و وابـسته ارزيـابي كـرد كـه ممكـن اسـت در                           
اي به متغير خاك نظير حساسيت به فرسايش و يا تجمع خـاك   رخداد در مقياس ناحيهمقياسهاي مكاني و زماني مختلف تغيير كند اين       

زدايـي و تخريـب زمـين از مباحـث          تراشي، بيابـان  ، جنگل با توجه به مساله فرسايش خاك و اهميت مطالعه آن         . ارتباط داده شده است   
شود، به همين خاطر پايش شرايط پوشـش  ت خاك ميهاي اخير در نظر گرفته شده كه منجر به هدررفزيست محيطي مهم در طي دهه    

شـود  گياهي و تغييرات آن براي تشخيص مشكالت زيست محيطـي در دو مقيـاس محلـي و جهـاني از مباحـث مهـم محـسوب مـي                           
 مطالعات متعددي در مورد تغييرات زماني متغيرهاي خاك صورت گرفته است كه برخي از آنهـا در زيـر آورده                   . )2008،زادهحسينعلي(

  . شده است
گيري كرده و  تله رسوبگير، اندازه21 ناشي از چهار طوفان را توسط فرسايشتغييرات زماني )) 1999(الفرد استين و گيرت استرك(

. كاهش دهند % 17بندي زماني آنها پرداخته تا به كمبود اطالعات مكاني غلبه كنند و توانستند ميانگين خطاي مطلق را به مقدار              به طبقه 
-به بررسي تغييرات مكاني و زماني برخي از خصوصيات خاك در يكي از مناطق گرمسيري چين در شبكه                 )) 2003( و همكاران    سان(

 پرداخته و به ايـن نتيجـه رسـيدند كـه تغييـرات        1997 و   1985برداري در دو سال      محل نمونه  105 متر با تعداد     100 متر در    100هاي  
 در سـاحل افريقـاي جنـوبي بـه       ))2003(اسـترك و همكـاران    (. داراي ساختار مكاني بوده اسـت     زماني تمامي متغيرهاي مورد مطالعه،      

و ) MWAC( رسوبگير تغييـر يافتـه ويلـسون و كـوك             تله 21بررسي تغييرات زماني نوسانات رسوبات بادي در مزرعه ارزن بوسيله           
)  متـري 5*4( زير پالت 21و )  متري60*40(مايشي در يك پالت آز) سنجنده صداي ناشي از انتقال ماسه بصورت جهش   (1سالتيفون

 رخداد فرساينده بادي پرداخته و به ارتباط معناداري بين فرسايش و رسوب بادي با رشد ارزن دست نيافته و بيـان كردنـد كـه                          4براي  
  . باشدرخدادهاي فرساينده موجود در يك دوره رشد ارزن براي اين كار كافي نمي

اند كه رسوبات ناشي از فرسايش بادي از لحاظ نيتروژن غني بـوده، و بنـابراين فرسـايش و                    بيان كرده  ))2002(بيلدرز و همكاران  (
منو و  (داري بر روي خصوصيات شيميايي مورد نياز براي رشد محصوالت تاثيرگذار باشد             تواند بصورت معني  اي مي رسوب مواد ماسه  

بصورت زير بيان   )) 2002(توي و همكاران  (گيري فرسايش توسط    ش، داليل اندازه  گيري فرساي با توجه به مشكالت اندازه    . )،  همكاران
 توسعه و ارزيـابي تكنولـوژي   -3 تحقيقات علمي در مورد فرسايش،  -2 تعيين تاثير محيطي فرسايش و اقدامات حفاظتي،       -1:شده است 

  ها، سياستها و قوانين حفاظتيوسعه برنامه اختصاص منابع حفاظتي و ت-5بيني فرسايش، توسعه تكنولوژي پيش-4كنترل فرسايش، 
بنابراين با توجه به مطالب ذكر شده و اهميت فرسايش بادي مخصوصا در مناطق خشك و نيمه خشك، هدف از انجام اين تحقيق                       

  .باشدالمللي ترسيب كربن ميبررسي تغييرات زماني فرسايش بادي در سايت اجرايي سال اول پروژه بين
  

  مواد و روشها
   محدوه مورد مطالعه-2-1

باشـد كـه     كيلومتر مربـع مـي     30محدوده مورد مطالعه در شهرستان سربيشه از استان خراسان جنوبي واقع شده و داراي وسعتي حدود                 
 600 10/ 44"هاي جغرافيايي   اين محدوده بين طول   . دهداولين محدوده اجرايي طرح بين المللي ترسيب كربن را به خود اختصاص مي            

                                                 
1- Saltiphone 
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  
.  شمالي واقع شده و داراي اقلـيم سـرد و خـشك اسـت    320 33/ 27" تا 320 30/ 11"هاي جغرافيايي  شرقي و عرض600 15/ 24"تا 

  .نشان داده شده است) 1(در شكل ) ب(و استان خراسان جنوبي ) الف(در ايران ) ج(موقعيت محدوده مورد مطالعه 
  

  
  موقعيت محدوده مورد مطالعه: 1شكل 

  
  بكه نمونه برداري طراحي ش-2-2

ها و نقشه اجرايي پوشش گياهي محدوده مـورد مطالعـه، نقـشه واحـدهاي               هاي رخساره ژئومورفولوژي، آبراهه   ابتدا با استفاده از نقشه    
سپس با توجه به انـدازه، تـراكم و         ). باشدهر واحد كاري از لحاظ رخساره ژئومورفولوژي و پوشش گياهي يكسان مي           (كاري تهيه شد    

 به طراحي شبكه نمونه برداري بمنظور در نظـر گـرفتن تمـامي محـدوده مـورد مطالعـه از لحـاظ تنـوع                         GIS آنها، در محيط     پراكنش
 در غالب سـه شـبكه نمونـه بـرداري           GISاين عمل بصورت گام به گام و فاقد نمونه برداري در محيط             . واحدهاي كاري پرداخته شد   

  محـل نمونـه بوجـود آمـد        126بـا   )) 2003 (آدريان چپيـل و انـدرو وارن      (اي  انه آشي - متري، بصورت سيستماتيك   1000 و   500،200
 .دهدالگوي پراكنش نقاط را نشان مي) 2(شكل . ))2007(زاده حسينعلي(

  

  
  متر 1000 و 500، 200الگوي پراكنش پينها در منطقه مورد مطالعه در فاصله تفكيكي مختلف : 2 شكل
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  
  

   استقرار پينها-2-3
گيـري مقـدار فرسـايش و رسـوب تهيـه       جهت اندازه )  سانتيمتري با دو رنگ آبي و قرمز       70ميلگرد مدرج شده رنگي     (ين   پ 120تعداد  

  )).2007(زادهحسينعلي(  صورت گرفت1385گرديد كه بعد از تعيين مختصات تمامي نقاط معلوم شده، استقرار پينها در خرداد ماه 

  گيري پينها  اندازه-2-4
صـورت  ) برداري اول سال دوم   نمونه ( 1386و زمستان   ) برداري اول و دوم سال اول     نمونه (1385ا در تابستان و پاييز      گيري پينه اندازه
رسـوب  : فرسايش، كاهش ارتفاع پين   : افزايش ارتفاع پين  : (باشدتغيير ارتفاع پينها نمايشگر فرسايش، رسوب و انتقال خاك مي         . گرفت

  ). انتقال: و بدون تغيير

  هاي آماري روش-2-5
بمنظور مقايـسه ميـانگين تغييـرات         صورت گرفته و   2اسميرنوف-گيري پينها، آزمون نرمال بودن كولموگراف     براي تمامي مراحل اندازه   

 4 و آزمـون تـوكي     ٣از مقايسه ميانگينهاي يك طرفه    ) شاهد(ر اوليه ارتفاعي پينها     يارتفاعي پينها در مراحل مختلف و مقايسه آنها با مقاد         
  .)هاي مختلف استفاده گرديد پينها در دوره تعدادنابرابر بودنبعلت (
  نتايج  -3
   و تجزيه و تحليلهاي آماريگيري پينها اندازه-3-1

تغييـرات  مقايـسه   ). 1جدول شماره   (گيري پينها، صورت گرفت     در طي انجام عمليات در اين بخش، تجزيه و تحليل سه مرحله اندازه            
) تعداد نمونه نابرابر در هـر مرحلـه       (و كلي   ) داده يكسان در هر دو يا سه مرحله       ( وره به دو صورت زوجي       اين سه د   ارتفاعي پينها در  
  .صورت گرفت

   در مراحل مختلف و درصد فرسايش و رسوبگيري پينهابرخي خصوصيات آماري اندازه: 1جدول 
  

  

  

  

  

  )مرحله سوم: (3)                مرحله دوم (:2)                مرحله اول: (1

 -1 و   -6/0 بـه ترتيـب      )رسـوب  ( مقادير حداقل  )3شكل شماره    () دوم  و اول(دو مرحله    در    پين 43با توجه به مقايسه تعداد مشترك       
مقـدار  . باشـد يش مـي   سـانتيمتر فرسـا    5/2اين دو مرحله هيچ تغييري را متحمل نشده و برابر مقدار            ) فرسايش(بوده و مقادير حداكثر     

را به خود اختـصاص داده      ) 64/0(باشد كه تغييرات چشمگيري    مي 18/0 و   82/0متوسط تغييرات پين در اين دو مرحله بترتيب برابر با           

                                                 
2- Kolmogorov-Smirnov  
3- One- Way ANOVA 
4- Tukey 

ر ا م آ ت  ا ي ص و ص   يخ
  گيريمرحله اندازه

  تعداد 
  نمونه

  انحراف  حداكثر  حداقل  ميانگين
   معيار

ــد   مد  ميانه درصـ
  فرسايش

  درصد
  رسوب

  13  87  1  85/0  82/0  5/2  -5/3  74/0  77   1گيري اول سال اولاندازه
  25  75  0  1/0  61/0  5/2  -1  18/0  43  2گيري دوم سال اولاندازه
  13  87  3/0  1  05/2  9  -1  28/1  22  3گيري اول سال دوماندازه
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  
متـر قابـل     ميلـي  6حـدود   ) 1385 مهرماه   7 و 6 تا   1385 مرداد ماه    9 و   7،8: پاييز-تابستان ( ماهه 2دوره  كاهش فرسايش در يك     . است

  .باشدميتوجه 

  

مقدار فرسايش و رسوب پينهاي محدوده مورد مطالعه در برداشت اول و دوم سال اول
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برداشت دوم برداشت اول
  روند

  ) پين مشترك43( دوم هاي اول ومرحلهگيري شده در  نمودار پينهاي اندازه-3شكل 
 

 سـانتيمتر كـاهش     7/2 سانتيمتر رسـوب يعنـي       1 سانتيمتر فرسايش به     7/1تغيير از  (81 حداكثر تغييرات در اين دوره به پينهاي شماره         
اختـصاص  )  سانتيمتر افـزايش هـدررفت خـاك     6/0 سانتيمتر رسوب يعني     0 سانتيمتر رسوب به     6/0تغيير از    (109و  ) هدررفت خاك 

  .گيري نشان ميدهد را در دو دوره مختلف اندازه81 مقايسه دو پين شماره 5 و 4شكلهاي . داشته است

    
  گيري در دو دوره مختلف اندازه81مقايسه دو پين شماره : 5 و 4شكلهاي 

 -5/0به ترتيب ) رسوب( مقادير حداقل )6شكل شماره  () مرحله دوم و سوم(ين در دو مرحله  پ21مقايسه تعداد مشترك (با توجه به    
مقـدار  . باشـد مـي ) 76پـين شـماره   ( سـانتيمتر  7/1 و 5/2اين دو مرحله به ترتيـب  ) فرسايش( سانتيمتر بوده و مقادير حداكثر       -1/0و  

.  را به خود اختصاص داده اسـت       19/0باشد كه تغييراتي معادل      مي 56/0 و   37/0متوسط تغييرات پين در اين دو مرحله بترتيب برابر با           
. باشـد متر مي ميلي2حدود ) 1386دي ماه 10 و 9تا  1385 مهرماه 7 و6: 86زمستان -85پاييز  ( ماهه15 دوره افزايش فرسايش در يك

 سانتيمتر كاهش   5/1 سانتيمتر فرسايش يعني     3/0 به    سانتيمتر فرسايش  8/1تغيير از    (63حداكثر تغييرات در اين دوره به پينهاي شماره         
اختـصاص  )  سانتيمتر افزايش هدررفت خـاك     2/1 سانتيمتر فرسايش يعني     1/1 سانتيمتر رسوب به     1/0تغيير از  (73و  ) هدررفت خاك 

  .داشته است
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  
  

مقدار فرسايش و رسوب پينهاي محدوده مورد مطالعه در برداشت دوم سال اول و برداشت اول سال دوم
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شماره پين 

ب
سو

  ر
   

 (C
m

)  
ش  

ساي
فر

دومين برداشت ســال اول اولين برداشت سـال دوم  روند 

 ) پين مشترك21( هاي دوم و سوممرحلهگيري شده در  نمودار پينهاي اندازه-6شكل

  

 اختصاص داشته كه كنش شديدي ناشي از باد شديد در پاي ميله             76برداري به پين شماره      مقدار فرسايش در اين دوره نمونه       بيشترين
   ).7شكل (رخ داده كه منجر به گود شدن اطراف آن شده است 

  
   به همراه كنش شديد ناشي از باد شديد در پاي ميله85 در پاييز 76گيري پين شماره اندازه:  7شكل 

 
 و همچنين زمـستان     85 ماهه متحمل نشده و از زمان نصب تا پاييز           15 هيچ گونه تغيير اختالف ارتفاعي را در اين دوره           91پين شماره   

  .آورده شده است 8 سانتيمتر فرسايش بود كه در شكل شماره 1 نشانگر 86

  
  85 در پاييز 91گيري پين شماره اندازه: 8شكل 
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  
 

 -1 و 0به ترتيب ) رسوب( مقادير حداقل )9شكل شماره  ()مرحله اول و سوم( پين در دو مرحله 22با توجه به مقايسه تعداد مشترك 
مقدار متوسط تغييـرات پـين در ايـن دو    . باشد مي  سانتيمتر 9 و   5/2اين دو مرحله به ترتيب      ) فرسايش(سانتيمتر بوده و مقادير حداكثر      

افزايش فرسـايش در يـك دوره       .  را به خود اختصاص داده است      33/0باشد كه تغييراتي معادل      مي 28/1 و   95/0مرحله بترتيب برابر با     
تغييـر   (18 به پينهاي شماره     حداكثر تغييرات در اين دوره    . باشدمتر مي  ميلي 3حدود  ) 1386 ماه    دي 10 الي 1385 مرداد ماه    7( ماهه 17
 -7/0 سانتيمتر فرسـايش بـه   3/0تغيير از (37و )  سانتيمتر افزايش هدررفت خاك8 سانتيمتر فرسايش يعني 9 سانتيمتر فرسايش به    1از

متر  سـانتي  1 سانتيمتر رسوب يعنـي      -1 سانتيمتر فرسايش به     0تغيير از  (69و  )  سانتيمتر كاهش هدررفت خاك    1سانتيمتر رسوب يعني    
  . اختصاص داشته است) كاهش هدررفت خاك

1.2-

0.8

2.8

4.8

6.8

8.8

18 32 35 37 41 44 55 59 66 68 69 74 76 77 91 92 94 99 11
0

11
6

11
8

11
9

شماره پين 

( C
m

ب   (
سو

  ر
دار

 مق
    

    
    

    
    

   (
C

m
)     

ش
ساي

 فر
دار

مق

اولين اندازه گيري ســال اول اولين اندازه گيري سـال دوم  روند 

  
  ) پين مشترك21( هاي اول و سوممرحلهگيري شده در  نمودار پينهاي اندازه-9شكل

 مقادير حداقل در اين سه دوره هر )10شكل شماره ) (مراحل اول، دوم و سوم( پين در سه مرحله 14با توجه به مقايسه تعداد مشترك    
) مرحلـه اول   (85 سانتيمتر بـوده كـه در تابـستان          -1و   0،1رسوب را دارا بوده و به ترتيب زماني به اندازه           سه زون فرسايش، حمل و      

 -1معادل  ) مرحله سوم  (86 سانتيمتر فرسايش و در زمستان       1/0معادل   )مرحله دوم  (85، در پاييز    )زون حمل (تغييري را متحمل نشده   
  . باشدسانتيمتر رسوب مي

گيري پينها، به مرحله سوم اختصاص داشته كه قسمت اعظم آن به حـضور مـردم در                  مرحله اندازه  3ار در بين اين     بيشترين انحراف معي  
  ).2008،زادهحسينعلي(منطقه جهت آبياري و كشت مجدد نهالها بستگي داشته است 
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)عيمديريت پايدار بالياي طبي(  
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اولين اندازه گيري سال اول  دومين اندازه گيري سال اول اولين اندازه گيري سال دوم 
روند مرحله 1 و 2 روند مرحله 1 و 3 روند مرحله 2و 3

  
  ) پين مشترك14(هاي اول، دوم و سوم گيري شده در مرحله نمودار پينهاي اندازه-10شكل

 سانتيمتر  3/3 و   5،  5/2 حداكثر تغييرات ارتفاعي پين در اين سه دوره فقط بصورت فرسايشي بوده كه به ترتيب زماني به اندازه                    قاديرم
 كه   اختصاص داشته است   85باشد همانطور كه آورده شده است بيشترين مقدار فرسايش در اين سه دوره مشترك به پاييز                 فرسايش مي 

مقدار متوسط تغييرات پين در اين سه مرحله بترتيب برابر بـا            . باشداالي فرسايش نسبت به رسوب و انتقال مي       اين نشاندهنده اهميت ب   
 4 به اندازه تقريبـي      85 اختصاص داشته كه نسبت به تابستان        85باشد كه بيشترين اين تغييرات باز هم به پاييز           مي 71/0 و   35/1،  96/0

 معـادل  86 تا زمـستان    85متوسط تغييرات پين در اين پينهاي مشترك از پاييز        . صاص داده است  ميليمتر فرسايش بيشتري را به خود اخت      
بطـور كلـي بـا      . باشـد  ميليمتر رسوبگذاري مـي    15/0 معادل   86 تا زمستان    85متوسط اين تغييرات نيز از تابستان       . باشد ميليمتر مي  5/6

، تغييـرات بـصورت     86 تغييرات بصورت فرسايشي و از آن به بعد الي زمـستان             ،85 الي پاييز    85به نتايج اين قسمت از تابستان       توجه  
   . آورده شده است2 مقايسه روندها در جدول شماره .رسوبگذاري بوده است

   پين مشترك14مقايسه روندهاي در حالت : 2جدول 

  اي   تعداد  رخدادهاي نقطه      

  روند

  انتقال  رسوب   فرسايش 

  2  2  10  2 و 1روند مرحله 

  1  9  4  3 و 1روند مرحله 

  0  13  1  3 و 2روند مرحله 

  

 دوره اول بـصورت  ،توان اسـتدالل كـرد  همينطور كه از اين جدول مي  .  آورده شده است   3نتايج در اين قسمت در قالب جدول شماره         
  .اجرايي بوده استفرسايشي و دو دوره ديگر بصورت رسوب بوده است كه اين نمايشگر كاهش فرسايش به علت عمليات 
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)عيمديريت پايدار بالياي طبي(  

  گيري پينها با تفاوت زماني آنهابرخي از خصوصيات آماري سه دوره اندازه: 3جدول 

  

  

  
  

  

  

  رسوب   **فرسايش    *

پاي ميله گود شده كـه ايـن گـود شـدگي            ) خار و خاشاك يا عبور و مرور احشام       (قابل ذكر است كه در برخي مناطق به داليل طبيعي           
  ).11لشك(ناشي از باد نبوده است 

  
  شكلهاي نشان دهنده فرسايش غير از عامل باد: 11شكل 

  .  آورده شده است12گيري در شكل شماره موقعيت سه مرحله اندازه

  خصوصيت آماري
  گيري پينزمان اندازه

  متوسط  حدكثر  حداقل

  96/0  5/2  0  85تابستان 
  35/1  5  1/0  85پاييز 

  71/0  3/3  -1  86زمستان 
   39/0*  -  -  85 و پاييز 85تفاوت بين تابستان 
  15/0**  -  -  86 و زمستان 85تفاوت بين تابستان 

  64/0**  -  -  86 و زمستان 85تفاوت بين پاييز 
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)عيمديريت پايدار بالياي طبي(  

  
  گيري پينها مرحله يكسان اندازه3موقعيت : 12شكل 

 موجود نبـوده كـه بـه علـت     ها در هر مرحله، روند منظمي در فرسايش و رسوب و خصوصيتهاي آماري آنها      با در نظر گرفتن كل داده     
گيـري بيـشتري نيـاز    توان به استدالل قوي در اين مورد پرداخت، كه به تعداد تكرار و اندازه         گيري نمي حضور مردم با سه مرحله اندازه     

  .باشدمي

  .رفتگيري، تجزيه و تحليل آماري آنها به شرح زير انجام گبا در نظر گرفتن تمامي پينهاي موجود در هر دوره اندازه

هاي نرمـال    نمودار هيستوگرام داده   13شكل شماره   . گيري از توزيع نرمال تبعيت كردند     با توجه به آزمون همگني، تمامي مراحل اندازه       
  .دهدمرحله اول را نشان مي

  
  هيستوگرام تغييرات ارتفاعي پينها در برداشت اول: 13شكل 

  
  .آورده شده است 5و  4 شماره هاينتايج ناشي از آزمون توكي نيز در جدول
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)عيمديريت پايدار بالياي طبي(  

  نتايج حاصل از آزمون توكي: 4جدول 
  
  
  
  
  

  يكسان بودن ميانگينها:H0تاييد فرض :*
  لفگيري در گروههاي مختلحاظ شدن مراحل مختلف اندازه: 5جدول

  
  
  
  
  
  
  

 وجود نداشـته و     و مرحله دوم تفاوت معني داري     ) شاهد( بيانگر اين است كه فقط بين مقادير اوليه پينها           4 و   3نتايج جدولهاي شماره    
بنابراين تغييرات ارتفاعي پينها در دو مرحله شاهد و اول به يـك             . داري وجود دارد  بين ساير مراحل با يكديگر و با شاهد تفاوت معني         

  .تعلق گرفته است) 4 جدول شماره 1گروه (گروه 
 
  بحث -4

جهت انجام عمليات آبياري و واكاري نتايج ناشـي از         با توجه به حضور مردم در منطقه         در اين قسمت ذكر اين نكته ضروري است كه        
  .اي بسيار حائز اهميت استفرسايش بصورت طبيعي نيست و تردد ماشين آالت و مردم در فرسايش نقطه

گيري پينها، به مرحله سوم اختصاص داشته كه قسمت اعظم آن به حـضور مـردم در                  مرحله اندازه  3بيشترين انحراف معيار در بين اين       
گيريها در زمانهاي بيشتر بـه نتـايج بهتـري منجـر             كه افزايش تكرار اندازه    قه جهت آبياري و كشت مجدد نهالها بستگي داشته است         منط

  ).داراي تناوب زماني(گيري تغييرات فرسايش و رسوب تا بحال بصورت سينوسي بوده استدر اين سه دوره اندازه. خواهد شد

ــسه  - ــت مقاي ــشترك  43 در حال ــين م ــه دو پ ــك دوره : ) دوم واول( مرحل ــه  2در ي ــايش نقط ــرات فرس ــه، تغيي ــصورت  اي ماه ب
تعـداد فرسـايش، رسـوب و    (، اكثر روند بصورت رسوبگذاري است  3كاهش يافته است و با توجه به شكل شماره          ) 64/0(چشمگيري
  ).1 و 36، 6اي بترتيب برابر است با انتقال نقطه

 متـر  ميلـي 2 حـدود  ايتغييـرات فرسـايش نقطـه     ماهـه، 15 دوره در يك :)دوم و سوم(رحله دو م  پين مشترك21 در حالت مقايسه   -
اي تعـداد فرسـايش، رسـوب و انتقـال نقطـه     (، اكثر روند بصورت رسـوبگذاري اسـت   6و با توجه به شكل شماره  افزايش يافته است  

  ).1 و 6،14بترتيب برابر است با 

مراحل 
گيرياندازه  

 مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول

680/0* 0 شاهد  0 
003/0 - مرحله اول  053/0  
 0 - - مرحله دوم

هاي همگنگروه گيريمراحل اندازه   تعداد 
٣ ٢ ١ 

   * ٧٧ شاهد
  *  ٧٧ مرحله اول
   * ٤٣ مرحله دوم
 *   ٢٢ مرحله سوم
داريسطح معني  - ٧٧/٠  ١ ١ 
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)عيمديريت پايدار بالياي طبي(  

 متـر  ميلـي 3 حـدود  ايتغييـرات فرسـايش نقطـه      ماهـه،  17 دوره   در يك  :)اول و سوم  ( دو مرحله   پين مشترك  22 در حالت مقايسه     -
اي تعـداد فرسـايش، رسـوب و انتقـال نقطـه     (، اكثر روند بصورت رسـوبگذاري اسـت   9و با توجه به شكل شماره  افزايش يافته است  

  ).2 و 9،11بترتيب برابر است با 

 در اين مقايسه، مرحلـه اول فاقـد زون رسـوب، مرحلـه دوم فاقـد                :) و سوم  ، دوم لاو( مرحله   سه  پين مشترك  14 در حالت مقايسه     -
 فقـط بـصورت     مرحله ارتفاعي پين در اين سه       مقادير حداكثر تغييرات  .باشدمي انتقال    زون هاي رسوب و انتقال و مرحله سوم فاقد       زون

 85 به پاييز    مقايسهبيشترين مقدار فرسايش در اين      بوده و     سانتيمتر فرسايش  3/3 و   5،  5/2فرسايشي بوده كه به ترتيب زماني به اندازه         
   .باشد كه اين نشاندهنده اهميت باالي فرسايش نسبت به رسوب و انتقال مياختصاص داشته است

طي مقايسه روندها از لحاظ تعداد موقعيتها، روند منظمي در كاهش زونهاي فرسايش و انتقـال و همچنـين رونـد منظمـي در افـزايش                          
 هكتـار بـه كـاهش       30000شود كه اين نشاندهنده اين است كه احياي پوشـش گيـاهي در ايـن منطقـه                  اد زونهاي رسوب ديده مي    تعد

  .فرسايش منجر شده است

گيـري بـا شـاهد داراي       ها در مراحل مختلف و مقايسه آنها با يكديگر و شاهد، فقط مرحله دوم اندازه               در حالت نامساوي بودن پيكه     -
ها به منظور رشد بـيش از  در اين بخش به تعداد مراحل بيشتر و اختالف زماني بيشتر نسبت به نصب پيكه . انگين هستند عدم تفاوت مي  

  .باشدپيش پوشش گياهي و تاثير بيشتر و موثرتر آنها در فرسايش و رسوب نياز مي

  
   پيشنهادها-5
ه داراي آمار مربوط به باد در منطقه بوده و بتوان تاثير باد را نيز        المقدور اين اقدامات در جاهايي صورت گيرد ك       شود حتي  پيشنهاد مي  -

  .در مراحل مختلف در نظر گرفت
توان به عنوان يكي از روشهاي ارزيابي اقدامات آبخيزداري و منابع طبيعي در نظر گرفت، مشروط به اينكـه تـا حـد             اين روش را مي    -

  .ها صورت گيردامكان قبل و يا در حين انجام اقدامات، نصب پيكه
  قدرداني

 ترسيب كربن، آقايان دكتر سيد محسن موسـوي نيـك و       المللي پروژه بين  مسئولين محترم تيم پايش    از زحمات     نگارندگان بدين وسيله 
زاده، مدير اجرايي طرح ترسيب كربن آقاي مهندس خراشاديزاده، كارشناس ناظر، دبير و عضو كميته فني دفتـر           دكتر سيد سعيد احمدي   

طهماسبي بيرگاني و تمامي افرادي كه تسهيالت علمي، مالي و رفاهي را مهيا كردند، كمال تـشكر                  ثبيت شن آقاي مهندس علي محمد     ت
  .و قدرداني را دارند

 
   فهرست منابع -6
  .ص 34 .آباد غيناب بيرجندالمللي ترسيب كربن حسينگزارش سال اول فرسايش خاك پروژه بين .1386 .زاده،محسينعلي -1
  . ص76 .آباد غيناب بيرجندالمللي ترسيب كربن حسينگزارش سال دوم فرسايش خاك پروژه بين .1387 .زاده،محسينعلي -2
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