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 خلاصه

در معادله جهانی  (k) پذیری خاکضریب فرسایش د.باشمیتخریب منابع طبیعی  هایجنبهترین فرسایش خاک یکی از مهم

پذیری فرسایش ،ند حائز اهمیت باشدواتفرسایش یکی از عوامل تاثیرگذار بر مقـدار تلفـات خـاک و انجـام مطالعه و تعیین آن می

ثر از جمله عوامل مو. توسـط بـاران و روانـاب مـی باشدبیان کیفی و کمی حساسیت ذاتی یك خاک معین به جدا شدن و انتقـال 

پذیری در معادله جهانی فرسایش که با شاخص فرسایش پایداری فیزیکی خاک در برابر عوامل فرساینده است ،خاکبر فرسایش 

 در(K) پذیری خاک شزمین بر شاخص فرسایاثیر دو عامل محیطی شیب و ارتفاع ت پژوهششود. در این خاک مشخص می

ی بر دارافزایش ارتفاع منطقه تاثیر معنیپژوهش نشان داد که  حاصل از ملااحمد اردبیل مورد بررسی قرار گرفت. نتایجمنطقه 

ب یافزایش شدار بود. این در حالی است که متر این تاثیر معنی 0571گذارد و تنها در طبقه ارتفاعی بیشتر از نمیK شاخص 

کمترین  درصد بودند 7-2و  2-1اراضی مسطح منطقه که دارای شیب و پذیری خاک گردید فرسایشزمین مرتبا موجب افزایش 

ی ثیر چندانی بر پایداری ذاتارتفاع تأ ،که در منطقه مورد مطالعه به طور کلی نتایج حاکی از این استرا داشتند. Kمقدار شاخص 

 است. در حالی که شیب دارای تاثیر شدیدی ،خاک در برابر فرسایش ندارد

 ملااحمدمنطقه  ، فرسایش پذیری، طبقات ارتفاع، طبقات شیب کلمات کلیدی:
 

 

 

 همقدم .1

عنوان یکی از  توان از آن بهشود و میهای آبخیز ایران محسوب میفرسایش خاک یکی از مسایل و مشکلات جدی حوزه

ای است پذیری خاک عامل پیجیدهفرسایش .]8[دعی نام برپایدار کشاورزی و منابع طبیترین موانع برای دستیابی به توسعه مهم

هایی مانند توزیع اندازه ذرات، ویژگی. ]6[گیردها قرار میمتقابل بین آن های فیزیکی و شیمیایی خاک و اثرکه تحت تاثیر ویژگی

پـذیری خــاک بــه عنـوان فـاکتور فرســایش]. 7[هستند رسایش پذیری خاک موثرپذیری در فساختمان خاک، مواد آلی و نفوذ

مواد آلی خاک به . ]0[باشـدبرابر جدا شدن ذرات و انتقال می پـذیری خـاک درذاتـی خـاک بیـانگر آسـیب خصوصیت یــك

پذیری کاهش فرسایشاختمان خاک شده و در های پایـدار و بهبود سموجب تولید خاکدانه ،دلیل بالا بردن ظرفیت نگهداری آب
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هسـتند کـه بـر ضـریب  یمهـم هایویژگی و شیب زمینپایداری ساختمان خاک ، پذیرینفوذ. ]2[کندخاک نقش بسزایی ایفامی

که بین مقدار رس و ضریب فرسایش پذیری خاک  در آزمایشی نشان داد] 01[ژانگ .]2[گذارنداثـرمی خاکپـذیری فرسـایش

های فیزیکی خاک مورد اثر کربن آلی بر ویژگی ]4[لین و همکاران  پژوهشی توسطدر . وجود دارد دار منفـیهمبستگی معنـی

 .نتایج نشان داد که مقدار کربن آلی اثری مثبت بر تخلخل خاک و ظرفیت آب قابل استفاده گیاه دارد و بررسی قرار گرفت

یب ش .گیردتحت تاثیر عوامل محیطی قرار می هباشد کهای ذاتی خاک میشود فرسایش پذیری خاک از جمله ویژگیمشاهده می

مان ساخت ،ویژه بافته ب ،های خاککه بر ویژگی باشند.پذیری خاک میو ارتفاع منطقه از جمله عوامل محیطی موثر بر فرسایش

در این ]. 3[ر باشند حساسیت خاک در برابر فرسایش موثگذارند می توانند بر میتأثیر خاک نزدیك اشباع و مقاومت برشی 

-یکی از زیرحوزهدر  ]9[( Kپذیری معادله جهانی فرسایش خاک )و ارتفاع زمین بر شاخص فرسایش ثیر دو عامل شیبتأپژوهش 

 مورد ارزیابی قرار گرفت. حوزه آبخیز ملا احمد در جنوب اردبیل ،های

 

 هامواد و روش .2

 منطقه پژوهش

واقع در محدوده ،هکتار 0440حوزه آبخیز ملا احمد شهرستان اردبیل با مساحت های یکی از زیر حوزهمنطقه مورد مطالعه 

درجه  38عرض جغرافیایی  شرقیدقیقه  06درجه و  48دقیقه تا  02درجه و 48که در طول جغرافیایی  باشدمیگونی روستای آق

گراد و میانگین بارش سالانه درجه سانتی 9(. میانگین دمای سالانه 0 شکلدقیقه واقع شده است ) 6درجه و  38دقیقه تا  4و 

 باشد. خشك مینیمه دارای اقلیم دومارتن توسعه یافته، منطقهبندی اقلیمی طبقهطبق  متر ومیلی 9/313

 

 
 بیل.بخیز ملااحمد در سطح استان اردحوزه آهایموقعیت زیر حوزه. 0شکل 

نمونه  نقاطمختصات  .انجام گرفت متر 311حدود برداری نمونه با فواصلبندی منظم به صورت شبکه  خاک بردارینمونه

)با استفاده از بیلچه با  نمونه خاک به صورت دست خورده 011ثبت شد. تعداد  (GPS)یاب جهانی سیستم موقعیتبرداری با 

 31تا  1متر( از عمق سانتی 7های استیل به قطر و ارتفاع استوانهحداقل دست خوردگی( و نمونه دست نخورده )با استفاده از 

لیبه ده آما و سپس .ر داده شدندعبو متریمیلی 2لك ن از اخشكشدهوا از پس  کخاهاینمونه .ندمتری خاک برداشته شدسانتی
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اندازه  ساختمان خاکو  به روش بارافتان نیز هدایت هیدرولیکی اشباع ،توزیع اندازه ذرات به روش هیدرومتری، بلكلکلیروش وا

ی درصد سیلت+شن خیلپذیری خاک شامل پنج ویژگی تعیین کننده شاخص فرسایشموجود های با استفاده از دادهگیری شد. 

ین استفاده از نمودار تعی تعیین شد و بافوذپذیری پروفیل خاک ه آلی، کلاس ساختمان خاک و کلاس نریز، درصد شن، درصد ماد

اردبیل و در سیستم  0071111با استفاده از نقشه توپوگرافی . ]9[رای هر نقطه تعیین شدبK پذیری خاک، شاخص فرسایش

تعیین و نقشه طبقات ارتفاع و طبقات شیب منطقه تهیه شد. سپس  منطقه(DEM) مدل رقومی ارتفاع (GIS) اطلاعات جغرافیایی 

 t-testبا طبقات دیگر به صورت و شیب در هر طبقه ارتفاع  دموجو خاک هاینمونه (Kفرسایش پذیری )شاخص مقایسه میانگین 

 انجام گردید.SPSS19 نرم افزار و با استفاده از جفت نشده 

 نتایج و بحث .3

تغییرات ارتفاع دامنه نقشه طبقات ارتفاع و طبقات شیب منطقه مورد مطالعه ارائه شده است.  3و  2در شکل شماره 

یم گردیده است، همچنین تغییرات شیب منطقه متری تقس 71فواصل  طبقه ارتفاعی با 7متر بود که به  0582تا  0746از  منطقه

که از  پذیری کل منطقهمیانگین شاخص فرسایش طبقه شیب تقسیم گردیده است. 6باشد که به درصد می 68درصد تا  2/1از 

 تعیین گردید.  08/1نیز  نمونه خاک به دست آمده بود 011

 
 

 نقشه طبقات ارتفاع منطقه مورد مطالعه. 2شکل 
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 نقشه طبقات شیب منطقه مورد مطالعه . 3شکل 

مانطور که ملاحظه هطبقات مختلف ارتفاع و شیب منطقه ارائه شده است. بین  Kمقایسه میانگین شاخص  4در شکل شماره 

به  متر 0571بیش از ندارد و فقط طبقه ارتفاعی  دوجو Kداری در شاخص اختلاف معنی ،مختلفشود در بین طبقات ارتفاع می

ارتفاع تاثیر چندانی بر حساسیت دهد که در منطقه مورد مطالعه داری فرسایش پذیری بالایی دارد. این امر نشان میمعنیطور 

توپوگرافی تواند به علت تر( نیز میم 0571بیش از  فرسایش پذیری زیاد قسمت مرتفع منطقه )طبقهخاک به فرسایش ندارد. 

نیز نتایج مشابهی را در مورد تاثیر ارتفاع بر  ]3[خلیلی مقدم و همکاران(. 3کوهستانی و شیب زیاد این قسمت باشد )شکل 

 گزارش کردند.K شاخص 

 

 
 .طبقات ارتفاع و شیب منطقه مورد مطالعهدر  (K)خاک مقایسه میانگین شاخص فرسایش پذیری . 4شکل 

 

افزایش K شود که با افزایش شیب منطقه به طور مرتب شاخص پذیری خاک مشاهده میشاخص فرسایشر مورد تاثیر شیب بر د

منطقه در طبقات K کمترین مقدار شاخص . شوددرصد مشاهده می 71های بیش از پذیری در شیبترین فرسایشیابد و بیشمی

خاک در سطح و افزایش ماده آلی و بهبود ساختمان خاک به علت پایداری درصد وجود دارد که این امر  7با شیب کم و کمتر از 

ی دارپذیری پایین است هر چند که نسبت به دو طبقه قبلی افزایش معنیدرصد نیز فرسایش 01-7ر طبقه شیب دافتد. اتفاق می

ر نشان دهنده تاثی دهند. به طور کلی این نتایجرا نشان میK قابل توجهی در شاخص طبقات شیب بالاتر افزایش دهد. نشان می
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-تاثیر شیب زمین در افزایش فرسایشنیز بر ] 3[ خلیلی مقدم و همکاران پذیری خاک است.قابل توجه شیب منطقه بر فرسایش

نیز تاثیر  ]4[اند. لین و همکاران را ناشی از کاهش مقاومت برشی نزدیك اشباع خاک دانسته اشاره کرده و علت آنپذیری خاک 

 شیب زمین بر افزایش حساسیت خاک به فرسایش را بیان کردند.

ته شپذیری خاک داداری بر افزایش فرسایشتواند اثر معنیزمین میشود در بین عوامل محیطی، شیب به طور کلی مشاهده می

دهد. این در حالی ها را نشان میدار به فرسایش خاک و لزوم حفاظت بیشتر از آنهای شیبباشد که این امر حساسیت زمین

 اهمیت کمتری دارند. است که تغییرات ارتفاعی در این زمینه
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Abstract 
Soil erosion is one of the most important aspects of natural resource degradation. Soil erosivity 

coefficient (k) in the universal soil loss equation is one of the factors affecting the amount of soil losses 

and the study and its determination can be important.One of the effective factors on soil erosion is the 

physical stability of the soil against the degradation factors that is determined by the erodibility index in 

the universal soil loss equation.Gradient effects on soil erodibility were a member of various land. In this 

study, the effect of slope and elevation on soil erodibility index in the Molla Ahmad area of 

Ardabilprovince, was investigated. The results showed that elevation of the area did not have a 

significant effect on the K index and this effect was significant only in the altitudes above 1750 m. But, 

the increase of the land slope constantly increased soil erodibility and the flat lands of the region with 0-

2 and 2-5 percent slope class had the least value of the K index.In general, the results indicate that in the 

study area, the height of effect, the height does not have much effect on the inherent stability of the soil 

against erosion, while the slope has an important effect. 

Keywords: Erodibility, Elevation classes, Slope classes, Molla Ahmad 

 

 


