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 5/2/90 : ؛ تاریخ پذیرش19/12/87: تاریخ دریافت

 چکیده
رو از این . هاي آبخیز دارداز سطح حوزهآلی  رفت ماده فرآیند فرسایش خاك نقش کلیدي در هدر

 حفاظت آب و خاك و آبخیزداري از اهمیت هايریزي براي برنامهمطالعه مواد آلی همراه رسوبات
 انجام در حوزه آبخیز کجور لیآمنظور بررسی هدررفت ماده  بهاین پژوهش. ردار استباالیی برخو
روش  بهدر رودخانه  مواد آلی همراه آن و ات معلقبرداري از رسوب منظور نمونهینا هب .شده است

 واقعه ثبت 8 نشان داد طی این پژوهشنتایج  .صورت پذیرفت  طی وقایع بارشانتگراسیون عمقی
 گرم در یک کیلوگرم 48 هر رگبار در تن ماده آلی همراه رسوبات حمل شده است که 57 شده حدود

  . ندشدرسوب را شامل می
  

 1.ز کجوری حوزه آبخ،ی ماده آلهدررفتش خاك، یفرسا :يدی کلهاي واژه
  
 

  مقدمه
. رندرفته توجه دا دست  مطالعات صورت گرفته در زمینه فرسایش خاك به کمیت خاك ازبیشتر

 از 2ماده آلی .استغذایی یکی از بارزترین اثرات فرسایش خاك آلی و رفت مواد  هدرکه ل آنحا
عنوان یک سیستم زنده به این  و بسیاري از کارکردهاي خاك بههدبوخاك دهنده  تشکیلترین اجزاء  مهم
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ر مورد  دمحیطی حال حاضر دیدگاه جدید زیستدر  ).2006 ، و همکارانلینگراسپا(جزء بستگی دارد 
ها شده و فرسایش خاك باعث جدا شدن کربن از خاکدانه. مواد آلی خاك مورد توجه قرار گرفته است

اطالع بنابراین  .کند تسهیل می را به اتمسفر کربن معدنی شدن و بازگشت،طی مرحله حمل و رسوب
  منابع طبیعیریزانرنامه مدیران و ببرايفراوانی   اهمیتهااز هدررفت مواد آلی و انتقال آن در رودخانه

با توجه به محدودیت مطالعات انجام شده در چنین  هم،داردحفاظت آب و خاك و توجیه اقدامات 
. ضرورت داردکشور  مختلفهاي هدررفت مواد آلی از اکوسیستمه با  رابط، انجام مطالعات درکشور

 سهولت دلیل جنگلی کجور بهلی در حوزه آبخیزآنحوه هدررفت ماده  با هدف آگاهی از این پژوهش
  .هاي منظم و تحت کنترل انجام پذیرفتدسترسی و نیز امکان برداشت داده

  
 هامواد و روش

 هکتار در جنوب شرقی شهرستان  هزار50منطقه مورد مطالعه حوزه آبخیز کجور با مساحت حدود 
نور و همکاران،  (استهاي آزاد  متر از سطح آب2650 و 150با حداقل و حداکثر ارتفاع نوشهر 

 فاصله زمانی حداکثر یک ساعتبا ودخانه راز جریان برداري نمونه این پژوهشمنظور انجام به .)2010
گذاري روش ثابت به ترتیببه مقدار مواد آلی همراه رسوبات وتعیین غلظت رسوب معلّق  .عمل آمدبه
 ،غلظت مواد آلی و دبی جریانپس از محاسبه غلظت رسوب معلق، . صورت پذیرفت 1سوراندن و

مقادیر کل رسوبات معلق، تلفات مواد آلی و  گردید و  Excelجداگانه وارد محیطهاي هر واقعه داده
  .حجم رواناب محاسبه شد

 
 جینتا

 .خالصه شده است 1در جدول   دبی، غلظت رسوب و غلظت مواد آلی حداقل و حداکثرمقادیر
هاي کوچک هاي پایه و روانابدر دبیتوان بیان نمود میشود میجدول مشاهده این طور که در همان

 .شود تر می، ولی مقادیر با افزایش دبی جریان بیشلی کمآمواد رفت  مقدار هدر
  

                                                
1- loss-on-ignition 
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  .در حوزه آبخیز کجورآلی  دبی، غلظت رسوب و غلظت مواد مقادیر -1جدول 
 حداقل حداکثر

  **دبی
 )مترمکعب در ثانیه (

   ماده آلیغلظت
 )گرم در لیتر' (

  غلظت رسوب
 )گرم در لیتر(

  **دبی
 )مترمکعب در ثانیه( 

  غلظت ماده آلی
 )گرم در لیتر'( 

  غلظت رسوب
 )گرم در لیتر(

 تاریخ رگبار

3/0  04/0  8/0  2/0  02/0  5/0  

74/0  3/5  07/110  22/0  073/0  185/1  

11/7/1387  

19/7/1387*  

6/0  8/0  26 34/0  08/0  7/1  

34/0  07/0  4/1  26/0  05/0  9/0  
5/0  3/1  4/27  3/0  04/0  3/4  

7/1  3/0  2 13/1  05/0  8/8  

7/8/1387  

9/8/1387  
11/8/1387  

18/8/1387  

5/0  1/0  1/3  34/0  01/0  26/0  

8/2  4/0  8/14  7/1  05/0  5/8  

11/9/1387  

12/9/1387  
   .لی شده استوقوع لغزش در مسیر آبراهه باعث ثبت مقادیر باالي غلظت رسوبات معلق و مواد آ*

  .باشنداي رواناب میحداقل و حداکثر لحظه  کلیه مقادیر دبی**
  

 26/0 تن با حداقل و حداکثر 56/57 در حوزه آبخیز کجور رویداد 8میزان کل هدر رفت ماده آلی 
 حوزه آبخیز خارج شدهاین  تن ماده آلی در هر سیالب از 2/7متوسط طور به  وباشدمی تن 73/22و 

در جریان رودخانه ) گرم به کیلوگرم( حمل شده  به رسوبات معلقنسبت مواد آلی چنین هم.است
یوسفی فرد و ) 2005 ( و همکارانبیلگو ،)2005( و همکاران ژانگ. باشدمی 86 حداکثر  و23حداقل 

 علت که به گزارش نمودندتري  کمهاينسبت ي مرتعی و کشاورزيهادر کاربري )2007(و همکاران 
وزن  مقدار ماده آلی در واحد باالتر بودن .استمطالعه حاضر   درتر بودن رسوبات از مواد آلیغنی

 دلیل جنگلی بودن منطقه و میزان بهپژوهش در این ) در کیلوگرم رسوب گرم48متوسط  (رسوبات
 مواد آلیسبت ن باال وقایع با دبیدر ذکر است که  در انتها الزم به .باشد مواد آلی در خاك آن میباالي

 12/9/1387 و 18/8/1387 رویدادهاي واقع در که طوريبه، یافته است رسوبات کاهش به وزن کل
از ع ین وقایدر امقدار ماده آلی حمل شده که باشند، حال آن رخ داده در منطقه میهايباالترین دبی

 و ترکم)  رسوبگرم گرم به ازاي یک کیلو48(دست آمده در حوزه آبخیز کجور  متوسط مقدار به
باال بودن دبی در این دو سیالب نیروي الزم براي فرسایش و حمل مواد  .باشد میترین مقادیرپایین

 و همکاران ژانگ  و)1981(و همکاران  آلبرت .را فراهم نموده استتر تر با ماده آلی پاییندرشت دانه
 و افزایش قطر ذرات هاي باالت در دبی شده ذرادر زمینه کاهش نسبت غنی یج مشابهیبه نتا) 2005(
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مطالعه موردي به بررسی هدررفت ماده آلی در یک حوزه عنوان  بهپژوهشاین  .افتندیدست  رسوب
هاي چند ساله در برداريتر نیازمند نمونهتر و کسب اطالعات دقیقبندي کامل جمعآبخیز پرداخت و

 .باشدها میاین منطقه و سایر اکوسیستم
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Abstract  
Soil erosion posses play a key role in organic matter loss from watershed. 

Therefore, study of the organic matter on suspended sediment is very important for 
watershed management and soil and water conservation planning. The present 
study was conducted in Kojour Watershed to determine loss of the suspended 
sediment associated organic matter. The suspended sediment and organic matter 
sampling was made via depth integration. The results of this study showed that 57 
ton organic matter loss from 8 rainfall events and 48gr om in 1 kg sediment loss in 
each rainfall this period. 
   
Keywords: Soil erosion; Organic matter loss; Kojour watershed.1 
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