تحقيقات آب و خاک ايران ،دورة  ،46شمارة  ،4زمستان ( 1394ص )631-640

تحليل مقايسهاي اثر شدت باران و شيب پالتهاي آزمايشگاهي بر مؤلفههاي فرسايش ناشي از اثر قطرههاي باران
()RIIE
محبوبه کيانيهرچگاني ،1سيدحميدرضا صادقي ،*2حسين اسدي
 .1دانشجوي دکتري گروه مهندسي آبخيزداري ،دانشكدة منابعطبيعي و علوم دريايي،
دانشگاه تربيت مدرس ،مازندران ،نور
 .2استاد گروه مهندسي آبخيزداري ،دانشكدة منابعطبيعي و علوم دريايي ،دانشگاه تربيت مدرس ،مازندران ،نور
 .3دانشيار گروه علوم خاک ،دانشگاه گيالن
تاريخ دريافت  – 1393/12/23 :تاريخ تصويب 1394/5/26:
3

چکيده
جدايش پاشماني و انتقال ذرات خاک بهوسيلة اثر قطرههاي باران در خاک سطحي شروع روند فرسايش آبي محسوب
ميشود .اين در حالي است که به تحليل فرايندي و اثر عوامل مختلف روي آن کمتر توجه شده است .بههمين منظور
پژوهش حاضر با هدف تحليل مقايسهاي اثر شيب و شدت باران بر مؤلفههاي فرسايش ناشي از اثر قطرههاي باران ()RIIE
در خاک لوم رسي شني در مقياس آزمايشگاهي برنامهريزي شد .براي اين کار 81 ،آزمايش شبيهسازي بارش در
پالتهاي  6×1متر در شيبهاي  15 ،5و  25درصد متناسب با شرايط فعلي منطقه و در شدتهاي  60 ،30و 90
ميلي متر بر ساعت با استفاده از منحني شدت ،مدت و فراواني منطقه و در سه تكرار با شبيهساز باران و در باالدست و
پاييندست فنجان پاشمان مورگان و در سه موقعيت باالدست ،وسط و پاييندست پالتها صورت گرفت .طبق نتايج
پژوهش حاضر ،تأ ثيرپذيري تمامي متغيرهاي مورد بررسي شامل پاشمان باالدست و پاييندست و پاشمان کل و خالص
ناشي از شدت بارش و تغييرات مكاني در سطح  99درصد معنادار بود .تنها تأثير تغييرات مكاني بر پاشمان خالص معنادار
نبود ( .)P ≥ 0/13همچنين تحليل نتايج ،بر نبود اثر معنادار شيب بر متغيرها ( )P ≥ 0/11به جز پاشمان خالص
( )P ≤ 0/01داللت داشته است.
کليد واژگان :خاک ،شبيهساز باران ،عوامل فرسايش ،فرسايش باراني ،فرايند فرسايش.

مقدمه
فرسايش باراني برايند انرژي افتادن قطرههاي باران و جريان با
همديگر يا به تنهايي است .در نتيجة فرايند تخريب ناشي از اثر
قطرههاي باران ،ذرات خاک جدا ميشود و با يک يا برخي از
فرايندهاي انتقال مثل پاشمان )ST( 1يا الية نازک جريان ناشي
از قطرههاي باران )RIFT( 2يا جريان )FT( 3از محل اصلي خود
دور ميشود .زمانيکه تخريب خاک در نتيجة انرژي قطرههاي
باران و در نبود جريان با عمق حفاظتي الزم رخ دهد ،فرسايش
ناشي از اثر قطرههاي باران )RIIE( 4اتفاق ميافتد که عامل
اصلي در فرسايش بينشياري نيز محسوب ميشود و شامل يک
سري فرايندهاي پيچيده است .سه مرحلة برخورد و تغيير شكل
قطرههاي باران در سطح خاک ،گسيختگي و فروپاشي قطرهها
* نويسنده مسئولSadeghi@modares.ac.ir :
1. Transport by raindrop Splash
2. Raindrop-Induced Flow Transport
3. Transport by Flow
4. Raindrop Impact Induced Erosion

درون الية نازکي از جريان بهصورت پاشش شعاعي 5دور از نقاط
اثر و پاشش قطرههاي کوچک فرعي پرتابشده در مسير
سهميشكل 6دور از مكان برخورد قطرههاي اصلي ،براي آثار
قطرههاي باران در خاک سطحي بيان شده است ()Terry, 1998
که در مرحلة اول و دوم فرايند جدايش و در مرحلة سوم فرايند
انتقال رخ ميدهد (.)Kinnell, 2005, 2009, 2012
روشهاي قديمي اندازهگيري کمّي تخريب ناشي از اثر
قطرههاي باران و انتقال بر اثر پاشمان با استفاده از فنجانهاي
پاشمان ( Ellison, 1944; Ekern, 1950; Poesen and Torri,
)1988; Salles and Poesen, 1999; Legout et al., 2005
بررسي شده است .سپس ،محققان مختلف اين مطالعات را در
آزمايشگاه و عرصههاي طبيعي از ديدگاههاي مختلف بررسي
کردهاند .تخريب پاشماني هم با اثر قطرههاي باران و هم درجة
شيب مرتبط است ( Hairsine and Rose, 1991; Kinnell,
.)2005; Defersha and Melesse, 2012; Liu et al., 2015
5. Spraying Radially
6. Parabolic Trajectories

 632تحقيقات آب و خاک ايران ،دورة  ،46شمارة  ،4زمستان 1394

بررسي روابط بين تخريب پاشماني و خصوصيات بارش به
مطالعات  60سال اخير برميگردد که بهطور کلي بيان شده
است تخريب پاشماني بهصورت نمايي يا خطي با شدت بارش يا
انرژي جنبشي قطرههاي بارش افزايش مييابد ( Gerits et al.
 .)1990در مطالعات اخير Valettea et al ،و همكاران (،)2006
 Barryو همكاران ( Bhattacharyya ،)2010و همكاران (،)2010
و  Goebesو همكاران ( )2014نيز به ارتباط بين تأثير
خصوصيات بارش مثل شدت ،اندازة قطرهها و انرژي جنبشي
آنها بر ميزان هدررفت توجه کردهاند .اما ارتباط بين تخريب
پاشماني با درجة شيب به سبب اثر آن بر فرسايشپذيري و
فرسايندگي پيچيده بيان شده است ( Ben-Hur and Agassi,
 .)1997در همين راستا ،برخي مطالعات به بررسي رابطة بين
تخريب پاشماني و درجة شيب در شرايط آزمايشگاه شبيهساز
باران با استفاده از شدت ثابت در خاکهاي کشاورزي پرداختند
( Bryan, 1979; Torri and Poesen, 1992; Fan and Wu,
 .)1999افزايش خطي و غيرخطي و کاهش ميزان تخريب
پاشماني با درجة شيب را بهترتيب ،)1977( Foster et al.
) Bryan (1979و ) Misra and Rose (1995گزارش کردند.
همچنين ،تعدادي از مطالعات عرصهاي به بررسي رابطة بين
تخريب پاشماني با درجة شيب پرداختند.
) Morgan (1978فرسايش پاشماني را در نهصد روز با
استفاده از شش فنجان پاشمان در شيب  6تا  11درجه
اندازهگيري کرد ،اما هيچ رابطهاي بين متوسط تخريب پاشماني
و درجة شيب پيدا نكرد ،چون نتايج او از وقايع بارش با
شدتهاي بارش مختلف ،تكرارهاي ناکافي مكاني و دامنة کم
درجات شيب تأثير پذيرفته بود.
 (2003) Janeau et al.آزمايشهايي در شرايط مزرعه
انجام دادند و بيان کردند که تخريب پاشماني با افزايش درجة
شيب از  9درجه به  32درجه کاهش يافت .همچنين،

Fu et al.

) (2011به بررسي فرسايش پاشمان در شرايط آزمايشگاهي و در
شدت بارش  67ميليمتر برساعت ،در چهار جهت و در
شيبهاي مختلف پرداختند .نتايج تحقيق آنها نشاندهندة
افزايش مقدار کل پاشمان با افزايش شيب بود که بهدليل
افزايش نيروي قطرههاي باران از نيروي چسبندگي ذرات خاک
براي جدايش ذرات خاک بيان شد .همچنين،

Brodowski

) (2013نيز به افزايش معنادار پاشمان با افزايش شيب اشاره
داشت.
در ايران نيز  (2014) Yusefi et al.به بررسي فرسايش
پاشمان در شدت بارش  90ميليمتر بر ساعت با دوامهاي

مختلف و با قطر قطرههاي باران  2/5تا  3ميليمتر و در
شيبهاي  5و  15درصد پرداختند .نتايج مقايسة ميانگينها با
استفاده از آزمون دانكن بيانگر افزايش ميزان پاشمان با افزايش
شيب در سطح احتمال  1درصد بوده است.
جمعبندي سوابق تحقيق نشان ميدهد که تاکنون تحقيق
جامعي در خصوص بررسي اثر شدت بارش ،شيب و تغييرات
محل در باال ،وسط و پايين در طول پالت ،همچنين آثار متقابل
آنها و با تأکيد بر فرسايش ناشي از اثر قطرههاي باران ()RIIE
گزارش نشده است .لذا ،تحقيق حاضر به تحليل مقايسهاي اثر
شدت و شيب بر مؤلفههاي فرسايش ناشي از اثر قطرههاي باران
در شرايط آزمايشگاهي و با رعايت حداکثري مهارپذيري شرايط
حاکم بر فرسايش خاک و دامنهاي گسترده از شدت بارش و
شيب پالت پرداخته است.

مواد و روشها
تأمين خاک و آمادهسازي پالتها

پژوهش حاضر روي خاکهاي برداشتشده از منطقهاي واقع در
مراتع ييالقي دامنههاي شمالي البرز در حد فاصل جادة کدير-
کجور بهترتيب با طول و عرض جغرافيايي  51˚ 44′و 36˚ 24′
انجام پذيرفت .در شرايط فعلي منطقه ،خيلي از تغييرات کاربري
اراضي اختالط شرايط حاکم بر آنها را بهوجود آورده است .لذا،
درنظرگرفتن شيبهاي مختلف براي تحليل شرايط مختلف،
بهويژه بررسي نقش تغييرات کاربري اراضي و فرايندهاي
فرسايش اهميت دارد .بنابراين ،براي اجراي آزمايشها سه شيب
 15 ،5و  25درصد متناسب با اراضي کشاورزي استاندارد،
شرايط عمومي و غالب حاکم بر اراضي کشاورزي ديم کشور و
عرصههاي منابع طبيعي انتخاب شد .همچنين ،آزمايشهاي
شبيهسازي باران در شرايط رطوبتي خاک متناسب با شرايط
عمومي حاکم بر منطقه و با اندازهگيري رطوبت حجمي در
منطقه و آزمايشگاه به روش توزين نمونة تر و خشک و حفظ
شرايط نسبتاً مشابه در آزمايشهاي پيشبينيشده با شدتهاي
تقريبي  60 ،30و  90ميليمتر در ساعت و دوامهاي  15 ،30و
10دقيقه متناسب با هر يک از شدتهاي مزبور با استفاده از
نمودارهاي شدت ،مدت و فراواني تهيهشده در ايستگاه
باراننگاري کجور براي منطقه اجرا شد .همچنين ،تالش الزم
براي حذف اثر رطوبت پيشين از طريق اندازهگيري مكرر رطوبت
حجمي خاک قبل از آزمايشها و تا حصول شرايط نسبتاً مشابه
صورت گرفت.
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کل شبيهسازي بارانها روي پالتهاي متوسط
آزمايشگاهي با طول و عرض بهترتيب  6و  1متر و در سه تكرار
همزمان در آزمايشگاه شبيهساز باران و فرسايش خاک دانشكدة
منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس انجام شد .در مرحلة
آمادهسازي پالتها از  20سانتيمتر الية سطحي منطقه ،خاک
مورد نظر تهيه و به محل آزمايشگاه منتقل شد .سپس ،نمونة
خاک هواخشک و سنگريزه و بقاياي گياهي براي سادهسازي
شرايط پيچيدة طبيعي و امكان مطالعة جامع در زمان و شرايط
محدود حذف و از الک  10ميليمتري عبور داده و بهخوبي
مخلوط شد ( Agassi and Bradford, 1999; Kukal and
 .)Sarkar, 2011قبل از انتقال خاک به درون پالت ،الية زهكشي
از جنس پوکة معدني بهصورت تغيير تدريجي اندازة ذرات از
بادامي تا ريزدانه به ضخامت  20سانتيمتر در کف پالت تعبيه
شد ( Defersha et al., 2011; Khaledi Darvishan et al.,
 .)2014نمونة خاک مورد نظر در دو الية  5سانتيمتري در پالت
ريخته و تا رسيدن به وزن مخصوص خاک منطقة مادري غلتک
زده شد.
براي حصول اطمينان براي حداکثر مشابهت وزن
مخصوص خاک غلتکخورده در شرايط آزمايشگاهي با وزن
مخصوص خاک منطقة مادري و تعيين تعداد دفعات غلتکزدن
از لولة پيويسي پرشده از سيمان براي اندازهگيري استفاده شد
( .)Hawke et al., 2006بعد از ريختن الية اول ،خاک بهصورت
عرضي شيار داده شد تا از انقطاع بين الية اول و دوم جلوگيري
شود .سپس ،آزمايشهاي مزبور در سه تكرار و در پالت آزمايش
و روي خاکهاي آمادهشده اجرا شد .بعد از هر آزمايش  3تا 7
سانتيمتر از خاک مورد نظر در پالتها جهت آزمايشهاي بعدي
تعويض شد ( .)Armstrong et al., 2011در ادامه و قبل از شروع
آزمايشها ،نمونههاي خاک براي رسيدن به رطوبت طبيعي
منطقه با بارش غيرفرساينده با شدت  5ميليمتر در ساعت
مرطوب شد ( .)Khaledi Darvishan et al., 2014برخي
خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاک مورد استفاده در
آزمايشها مانند درصد ماسه ،الي و رس ،وزن مخصوص،pH ،
هدايت الكتريكي ،مادة آلي ،نيتروژن کل و رطوبت حجمي
اندازهگيري و بهترتيب  62درصد 16 ،درصد و  22درصد1/46 ،
گرم در سانتيمتر مكعب 195 ،7/65 ،ميكرو زيمنس بر
سانتيمتر 2/61 ،درصد 0/13 ،و  12±3درصد بهدست آمد .بر
اساس اندازهگيريهاي انجامپذيرفته ،خاک منطقه داراي بافت
لوم رسي شني با مادة آلي نسبتاً زياد و در ردة خاکهاي با
مرغوبيت زياد و پسدوگلي با رنگ خاکستري تيره قرارميگيرد،
لذا دانهبندي ،تهويه و ظرفيت نگهداري آب خاک مناسب ارزيابي
شد.

آزمايشهاي شبيهسازي باران

در اين آزمايشها از آب چاه با  ،7/27 pHهدايت الكتريكي 727
ميكرو زيمنس بر سانتيمتر ،اکسيژن محلول  30/7درصد و
فسفر فسفاتي  0/17ميليگرم در ليتر و نيترات  4/41ميليگرم
در ليتر براي شبيهسازي باران استفاده شد ( Montenegro et
 .)al., 2013همچنين ،براي اندازهگيري توان باران و محاسبة اثر
شدتهاي مختلف بارش در پاشمان از معادلة  1استفاده شد
(.)Shi et al., 2013
(رابطة )1
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که در آن  Rتوان باران بر حسب وات بر مترمربع ρ ،چگالي آب
برابر 1000کيلوگرم بر مترمكعب تا  25درجة سانتيگرادI ،
شدت باران بر حسب متر بر ثانيه و  νسرعت قطرههاي باران بر
حسب متر بر ثانيه و  θدرجة شيب است .طبق معادلة (،)1
ميانگين توان باران در شيبهاي  9 ،3و  15درجه و براي
شدتهاي بارش  60 ،30و  90ميليمتر بر ساعت با ميانگين
اندازة قطرههاي باران بهترتيب  1/57 ،1/5و  1/58ميليمتر
( (Abdollahi et al., 2013; Sadeghi et al., 2013همچنين،
سرعت متناظر  6/91 ،6/86و  6/67متر برثانيه ( Khaledi
 )Darvishan et al., 2014بهترتيب  0/39 ،0/19و  0/54وات بر
مترمربع بهدست آمد.
اندازهگيري هدررفت خاک در EIIR

در پژوهش حاضر ،براي اندازهگيري پاشمان خاک و نمايش
شرايط غالب بارندگي در جداکردن و انتقال ذرات از سه فنجان
پاشمان با قطر  0/25متر و ارتفاع  0/1متر ( Khaledi
 )Darvishan et al., 2014در باال ،وسط و پايين هر پالت به
فاصلة  1/5متري از هم و در فاصلة  3 ،1/5و  4/5متر از سريز
فلوم استفاده شد .براي اندازهگيري  RIIEميانگين مدت زمان
اندازهگيري پاشمان در سه تكرار در شيبها و شدتهاي مختلف
مطابق جدول  1از زمان شروع بارش تا زمان جاريشدن رواناب
بهصورت پايش چشمي طي فرايند تكاملي فرسايش صورت
پذيرفت .براي اطمينان از عدم تأثير  RIIEاز رواناب طي فرايند
تكاملي فرسايش ،بعد از رسيدن اولين قطرهها به سرريز فلوم،
دهانة ظروف پاشمان سريع با قطعات ابري از پيش آمادهشده
پوشانده ميشد .ذرات خاک پاشمانشده از خاک پالت به درون
ظروف پاشمان در باالدست و پاييندست ظرف پاشمان در سه
ظرف باال ،وسط و پايين در طول پالت در سه تكرار در سه شيب
و در سه شدت در مجموع به تعداد  81نمونه در باالدست و 81
نمونه در پاييندست به کمک شستوشو با آب مقطر به داخل
بشر منتقل شد و در آون بهمدت  24ساعت در دماي 105
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درجة سانتيگراد خشک و توزين شد .از مجموع پاشمان جهت
باالدست و جهت پاييندست فنجان پاشمان ،پاشمان کل و از
تفاضل پاشمان جهت پاييندست با جهت باالدست پاشمان
خالص بهدست آمد .مقادير رسوب اوليه در شرايط آزمايشي بر

حسب ميليگرم و از تقسيم مقادير مذکور بر ميانگين مدت
زمان  RIIEدر شيبها و شدتهاي مختلف بر حسب ميليگرم
بر ثانيه و ايجاد امكان شرايط مقايسهاي شدت هدررفت خاک
بهدست آمد.

شکل  .1فنجان پاشمان (اقتباس از  )Khaledi Darvishan et al., 2014و پالت مورد استفاده با موقعيت فنجانهاي پاشمان در پايين ،وسط و باالدست پالت

تجزيه و تحليلهاي آماري

پس از اندازهگيري غلظت رسوب ناشي از فرسايش
دادههاي حاصل از انجام آزمايشها در اکسل ،دستهبندي و بانک
اطالعاتي آنها تهيه شد .قبل از هر گونه آناليز آماري،
نرمالبودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف -اسميرنوف
آزمايش و دادههاي غيرنرمال از طريق يكي از روشهاي متداول
تبديل داده (لگاريتم ،جذر) تبديل و آزمون شد .همچنين ،از
آزمون همگني واريانس  Leveneبهمنظور بررسي همگني
واريانس تيمارهاي مختلف استفاده شد .مقايسة ميانگين
گروههاي مختلف با استفاده از آزمونهاي  ANOVAو دانكن
صورت گرفت و براي بررسي اثر يكجانبه و متقابل شيب و شدت
بارندگي و تغييرات محلي در طول پالت از آزمونهاي GLM
استفاده شد.
RIIE

نتايج و بحث
مدت زمان  RIIEدر شيبها و شدتهاي مختلف

نتايج حاصل از ميانگين و انحراف معيار مدت زمان اندازهگيري
 RIIEدر شيبها و شدتهاي مختلف در سه تكرار در جدول 1
آمده است .مقايسة ميانگين دادههاي اندازهگيريشده با استفاده
از آزمون دانكن بيانگر اختالف معنادار بين مدت زمان
اندازهگيري  RIIEدر شيب  25با  5و  25با  15درصد و نبود
اختالف معنادار در شيب  5با  15درصد بود .همچنين ،در

شدتهاي مختلف  60 ،30و  90ميليمتر بر ساعت نيز اختالف
معنادار در سطح  5درصد براي هر سه شيب بهدست آمد.
جدول  .1مدت زمان اندازهگيري ( RIIEثانيه) در شدتها و شيبهاي مختلف
مورد آزمايش

شيب پالت (درصد)

شدت بارش
(ميليمتر بر
ساعت)

5

15

25

انحراف معيار  ±ميانگين

انحراف معيار  ±ميانگين

انحراف معيار  ±ميانگين

30
60
90

344 ± 24/82
211 ± 27/40
126 ± 26/01

392 ± 27/50
184 ± 12/89
149 ± 1/73

496 ± 31/43
165 ± 22/43
147 ± 5/77

همچنين ،نتايج جدول  1نشان ميدهد که بيشترين مدت
زمان براي فرسايش ناشي از اثر قطرههاي بارش براي شدت 30
ميليمتر بر ساعت و در شيب  25درصد و کمترين مدت زمان
براي آن در شدت  90ميليمتر بر ساعت و در شيب  5درصد رخ
داده است .دقت در نتايج بيانگر روند افزايشي مدت زمان
فرسايش ناشي از اثر قطرههاي بارش در شدت  30و 90
ميليمتر بر ساعت با افزايش شيب بود ،ولي در شدت 60
ميليمتر بر ساعت روند کاهشي با افزايش شيب مشاهده شد.
چون در شدت  60ميليمتر بر ساعت قطر قطرهها نسبت به
شدت  30ميليمتر بر ساعت بزرگتر شد و داوم بارش آن نسبت
به شدت بارش  90ميليمتر بر ساعت بيشتر بود ،همچنين قطر
قطرهها با اختالف  0/01بسيار ناچيز است ،لذا رفتار متفاوتي
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نسبت به شدت بارش  30و  90ميليمتر بر ساعت روي مقادير
رسوب در مؤلفههاي  RIIEنشان داد .همچنين ،در اين شدت و
در شيب  25درصد به دليل همافزايي مثبت شيب و شدت بارش
بر فرسايش خاک مدت زمان  RIIEکاهش پيدا کرد و روندي
متفاوت نسبت به دو شدت ديگر بهدست آمد.
 تغييرپذيري متغيرهاي  RIIEدر شيبها ،شدتها و محلهايمختلف در طول پالت

نتايج حاصل از ميانگين و انحراف معيار مقادير رسوب و مقادير
رسوب در واحد زمان متغيرهاي باالدست و پاييندست
فنجانهاي پاشمان ،پاشمان کل و پاشمان خالص در جدول 2
آمده است .نتايج جدول  2بيانگر افزايش مقادير رسوب و مقادير
رسوب در واحد زمان براي متغيرها با افزايش شدت بارش است،
بهطوريکه نسبت ميانگين مقادير رسوب در شيب  5درصد در
شدت  30به  60و  60به  90ميليمتر بر ساعت  2/5برابر و در
شدت  30به  90ميليمتر بر ساعت حدوداً  7برابر شده است.
همچنين ،نسبت ميانگين مقادير رسوب در شيب  15درصد
براي شدت  30به  60 ،60به  90و  30به  90ميليمتر بر ساعت
بهترتيب حدود  3/5 ،2و  7/5برابر و در شيب  25درصد
بهترتيب حدود  7/5 ،1و  6/5برابر بهدست آمد .در شيب  5و
 15درصد بين نسبتهاي مقادير رسوب در شدت  30به  60و
 60به  90ميليمتر تفاوت بسيار ناچيز است اما در شيب 25
درصد و در شدت  60به  90و  30به 90ميليمتر بر ساعت
نسبت بسيار بااليي بهدست آمد ،بهطوريکه با دقت در مقادير
جدولهاي  1و  2نيز ميتوان اذعان کرد که در شدتهاي باال
با توجه بهمدت زمان وقوع فرايند  RIIEحدود  126تا 149
ثانيه ،مرحلة فرسايش بينشياري طي فرايند تكاملي فرسايش
نمايان ميشود .لذا ،در عمل سهم فرايند  RIIEدر فرسايش کل
بسيار ناچيز برآورد شد .همچنين ،بررسي نسبت ميانگين مقادير
رسوب در واحد زمان براي متغيرها در شدتهاي  30به 60 ،60
به  90و  30به  90ميليمتر بر ساعت ،در شيب  5درصد حدود
 1/5 ،1/5و  2/5برابر و در شيب  15درصد حدود  2/5 ،1و  3و
در شيب  25درصد حدود  6/5 ،0/5و  2بهدست آمد که بيانگر
همافزايي تأثير متقابل شيبها و شدتهاي باال در مقادير رسوب
است.
کاهش نسبت مقادير رسوب در واحد زمان متغيرها در
شدت و شيبهاي کم به زياد نسبت به مقادير رسوب متغيرها
علي رغم روند افزايشي ،بيانگر افزايش شدت تخريب پاشمان در
واحد زمان در شدت و شيبهاي زياد است.
 -مقايسة آماري  RIIEدر شرايط مختلف آزمايشي

نتايج حاصل از آزمونهاي تجزية واريانس دوطرفه براي دادههاي

بهدست آمده از آزمايشهاي شبيهسازي  RIIEطي فرايند
تكاملي فرسايش در سه شيب  15 ،5و  25درصد ،سه شدت
 60 ،30و  90ميليمتر بر ساعت ،در سه تكرار و در سه محل
باال ،وسط و پايين در طول پالت در جدول  3آمده است.
همچنين ،نتايج حاصل از آزمون آناليز واريانس يکطرفه براي
مقايسة ميانگين متغيرها و گروهبندي آنها بهروش دانكن در
جدول  4آمده است.
نتايج جدول  3بيانگر تأثيرپذيري متغيرهاي وابسته از
شدت بارش در سطح  99درصد است که با نتايج Defersha and
) Melesse (2012مبني بر تأثيرپذيري هدررفت خاک با افزايش
شدت بارش مطابقت داشت و با نتايج  Liuو همكاران )(2015
مبني بر عدم تأثيرپذيري هدررفت خاک با افزايش شدت بارش
همخواني نداشت .همچنين ،نتايج تجزية واريانس يکطرفه نيز
بهصورت جزئيتر گوياي اين مطلب بود که بين متغيرها در
شدت بارش  30با  90و شدت بارش  60با  90اختالف
معناداري در سطح  99درصد وجود داشت .اما ،در شدت بارش
 30با  60براي مقادير رسوب پاشمان خالص و مقادير رسوب در
واحد زمان ،باالدست و پاييندست ظروف پاشمان و پاشمان کل
اختالف معنادار مشاهده نشد .نتايج جدول  2نيز بيانگر اختالف
ناچيز بين مقادير رسوب در شدت  30با  60ميليمتر بر ساعت و
اختالف زياد بين مقادير رسوب  30با  90و  60با  90ميليمتر
بود .لذا ،ميتوان بهطور کلي بيان کرد با افزايش شدت بارش،
ميزان پاشمان ناشي از قطرهها ( )RIIEکاهش يافت که بهدليل
ارتباط شدت بارش با دوام بارش است .بهطور کلي ،هرچه شدت
بارش بيشتر باشد ،دوام بارش کمتر است؛ ازاينرو مدت زمان
فرسايش ناشي از اثر قطرههاي بارش کمتر خواهد بود که البته
اين اختالف بهدليل افزايش توان باران و در نهايت افزايش قدرت
فرسايندگي در واحد سطح تا حدي تعديل ميشود.
بنابراين ،افزايش تخريب ناشي از اثر قطرههاي باران در
شدتهاي کم با تداوم بيشتر بارش ،کاهش چسبندگي ميان
ذرات بهدليل خيس شدن خاکدانهها را بهدنبال دارد که در
نهايت ،به افزايش تخريب پاشماني منجر ميشود؛ اما تأثيرپذيري
رسوب در واحد زمان متغيرهاي مورد بررسي ،در شدت بارش
 30با  60ميليمتر بر ساعت معنادار نبود .دوام کمتر شدت
بارش  60نسبت به  30احتماالً بهدليل بزرگتر بودن ميانگين
قطر قطرههاي باران ( (Abdollahi et al., 2013; Sadeghi et al.,
 ،2013همچنين سرعت و انرژي جنبشي ناشي از قطرهها و در
نهايت افزايش قدرت فرسايندگي باران در شدت  60ميليمتر بر
ساعت است که با يافتههاي بيشتر محققان مثل Valettea et al.
) (2010) Bhattacharyya et al. ،(2010) Barry et al. ،(2006و

 636تحقيقات آب و خاک ايران ،دورة  ،46شمارة  ،4زمستان 1394

به نحوي که اثر شدت  60ميليمتر بر ساعت و شيب  25درصد
بهصورت همافزايي باعث افزايش مقادير رسوب در مؤلفههاي
 RIIEشده است.

 (2014) Goebes et al.همخواني دارد .همچنين ،نتايج جدول 2
نشاندهندة رفتار متفاوت مقادير رسوب مؤلفههاي  RIIEدر
شدت  60ميليمتر بر ساعت بهخصوص در شيب  25درصد بود،

جدول  .2نتايج آمارههاي توصيفي متغيرهاي  RIIEدر شيبها ،شدتها و محلهاي مختلف در طول پالت

ميانگين
سه تكرار
فنجانها

شيب

60

90

30

110 410

40

170 780

370 120 280 1180 80

160 280

50

200 390

80

110 130 340 680

30

190 270

80

240 430

90

170 170 420 700

60

10

ميانگين کل پالت 150 320

60

200 530

80

210 140 350 850

50

20

انحراف معيار

161

58

23

463

48

29

610

320 45

44

28

پايين

120

80

50

130 150

80

30 120 200 270

50

30

230 380

70

110 410 170 570 1170 100 340 790

30

210 420

80

420 940

220 530 170 630 1360 90

20

ميانگين کل پالت 170 310

60

300 630

90

120 320 150 470 940

30

انحراف معيار

173

75

24

154 395

28

219 550

103 265 50

14

پايين

140

70

30

120 210

70

60 110 190 350

50

40

420 290

60

490 460 160 1340 1040 100 910 750

40

580 530

60

420 240 160 1590 1300 100 1011 770

40

ميانگين کل پالت 360 320

50

680 570

90

320 250 140 1040 900

40

انحراف معيار

291 254

17

586 539

32

377 362 47

24

پايين

0/27 0/31 1/08 0/92 1/31 3/44 0/60 0/81 2/26 0/32 0/50 1/18

وسط

30
5

باال

کل
رسوب
(ميليگرم)

شدت بارندگي

شدت بارندگي

شدت بارندگي

شدت بارندگي

(درصد) (ميليمتر بر ساعت) (ميليمتر بر ساعت) (ميليمتر بر ساعت) (ميليمتر بر ساعت)

پايين

مقدار

باالدست

پاييندست

پاشمان کل

پاشمان خالص

وسط

15

باال

وسط

25

باال

وسط

5

باال

60

90

30

60

94

845 760

90

30

60

90

70

30
30

0/23 0/15 0/31 1/00 1/60 1/96 0/61 0/93 1/14 0/39 0/78 0/83
0/04 0/26 0/48 1/35 2/01 2/05 0/69 1/14 1/26 0/66 0/88 0/78

ميانگين کل پالت 0/18 0/24 0/62 1/09 1/64 2/48 0/63 0/96 1/55 0/46 0/72 0/93
مقدار
رسوب
در واحد
زمان
(ميليگرم
بر ثانيه)

انحراف معيار

0/23 0/21 0/93 0/36 0/45 1/79 0/24 0/23 1/35 0/18 0/29 0/47

پايين

0/22 0/26 0/08 0/83 1/11 0/69 0/53 0/68 0/39 0/31 0/42 0/31

وسط

15

باال

0/20 0/59 1/05 1/14 3/09 2/99 0/67 1/84 2/02 0/47 1/25 0/97
0/11 1/17 1/34 1/13 3/44 3/47 0/61 2/31 2/41 0/52 1/14 1/07

ميانگين کل پالت 0/18 0/67 0/83 1/04 2/55 2/39 0/60 1/61 1/61 0/43 0/94 0/78
انحراف معيار

0/09 0/56 0/68 0/34 1/19 1/40 0/18 0/84 1/01 0/17 0/41 0/44

پايين

0/25 0/30 0/13 0/73 1/14 0/70 0/49 0/72 0/42 0/24 0/42 0/29

وسط

25

باال

0/30 2/95 0/93 1/06 8/09 2/10 0/68 5/52 1/51 0/38 2/57 0/59
0/29 2/57 0/47 1/09 9/64 2/62 0/69 6/10 1/55 0/40 3/53 1/07

ميانگين کل پالت 0/28 1/94 0/51 0/96 6/29 1/81 0/62 4/11 1/16 0/34 2/18 0/65
انحراف معيار

0/16 2/28 0/73 0/32 5/12 1/53 0/22 3/55 1/09 0/12 1/77 0/51
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جدول  .3آناليز واريانس دوطرفه براي کل متغيرها با استفاده از GLM

متغير وابسته
پاشمان
باالدست

مقدار
رسوب
(ميليگرم)

کل

پاشمان
پاييندست
پاشمان
کل

درجة آزادي
مقدار آماره

F

سطح معناداري
درجة آزادي
مقدار آمارة

F

سطح معناداري
درجة آزادي
مقدار آمارة

F

سطح معناداري
درجة آزادي

پاشمان خالص

مقدار آمارة

F

سطح معناداري
پاشمان
باالدست

مقدار رسوب در
واحد زمان
(ميليگرم بر
ثانيه)

پاشمان
پاييندست
پاشمان
کل

درجة آزادي
مقدار آمارة

F

سطح معناداري
درجة آزادي
مقدار آمارة

F

سطح معناداري
درجة آزادي
مقدار آمارة

F

سطح معناداري
درجة آزادي

پاشمان خالص

مقدار آمارة

F

سطح معناداري

شدت

شيب

محل

شدت × شيب

شدت × محل

شيب × محل

2

2

2

4

4

4

131/15

0/03

36/97

3/06

2/60

4/91

0/00

0/74

0/00

0/02

0/05

0/00

2

2

2

4

4

4

92/76

2/30

23/81

2/41

3/12

5/01

0/00

0/11

0/00

0/05

0/02

0/00

2

2

2

4

4

4

113/01

1/61

30/37

2/86

2/82

5/45

0/00

0/21

0/00

0/03

0/03

0/00

2

2

2

4

4

4

27/02

7/32

2/02

1/18

4/69

2/94

0/00

0/00

0/14

0/33

0/00

0/03

2

2

2

4

4

4

27/34

3/83

37/65

3/77

0/39

3/69

0/00

0/27

0/00

0/01

0/81

0/01

2

2

2

4

4

4

28/29

1/02

23/68

6/39

3/15

5/01

0/00

0/37

0/00

0/00

0/02

0/00

2

2

2

4

4

4

21/88

1/54

31/39

3/70

1/54

3/68

0/00

0/22

0/00

0/01

0/21

0/01

2

2

2

4

4

4

10/07

6/37

2/11

2/26

4/64

3/05

0/00

0/00

0/13

0/07

0/00

0/02

جدول  .4نتايج گروهبندي متغيرهاي وابسته با استفاده از روش دانکن

متغير وابسته

مقدار کل رسوب
(ميليگرم)

شدت (ميليمتر بر ساعت) شيب (درصد) تغييرات محل در طول پالت
30

60

90

پاشمان باالدست

c

b

a

a

پاشمان پاييندست

c

b

a

a

a

پاشمان کل

c

b

a

a

a

a

پاشمان خالص

b

b

a

a

b

b

a

a

a

b

a

a

a

b

a

b

b

a

a

a

a

a

b

b

a

a

b

a

a

a

b

a

a

b

b

a

a

b

b

a

a

a

پاشمان باالدست
مقدار رسوب در واحد زمان پاشمان پاييندست
پاشمان کل
(ميليگرم بر ثانيه)
پاشمان خالص

نتايج جدولهاي  3و  4همچنين ،بيانگر نبود اختالف
معنادار متغيرها از شيبهاي  15 ،5و  25درصد غير از پاشمان
خالص در سطح  99درصد است .نبود اختالف معنادار در همة
متغيرها در شيب  5با  15و  5با  25و  15با  25درصد
نشاندهندة عدم تأثيرپذيري متغيرها به غير از پاشمان خالص

پايين

وسط

باال

25 15 5
a

a

a

b

b

a

a

b

b

a

b

b

a

a
a

در شيب  5با  15و  5با  25درصد است که با تحقيقات  Fuو
همكاران ) (2011و  Yusefiو همكاران ) (2014مبني بر افزايش
ميزان پاشمان در پاييندست با افزايش و در نتيجه مقادير
پاشمان خالص بهدليل افزايش نيروي قطرههاي باران از نيروي
چسبندگي ذرات خاک براي جدايش ذرات خاک مطابقت داشت.
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همچنين ،با نظر ) Ben-Hur and Agassi (1997مبني بر
تأثيرگذاري شيب بر فرسايشپذيري و فرسايندگي و وجود روابط
پيچيدة حاکم بر ميزان تخريب پاشماني همخواني داشت .با
افزايش شيب از  5به  25درصد در شدت بارش  60براي همة
متغيرها به غير از پاشمان خالص در عين نبود اختالف معنادار،
روند افزايشي مشاهده شد .اما در شدت بارش  30و 90
ميليمتر بر ساعت با افزايش شيب از  5به  15درصد در بيشتر
متغيرها روند افزايشي و از  15به  25درصد روند کاهشي
مشاهده شد که با يافتههاي  (2003) Janeau et al.مبني بر
کاهش تخريب پاشماني با افزايش شيب از  9درجه ( 15درصد)
به  23درجه ( 39درصد) و نتايج  (2015) Liu et al.مبني بر
کاهش تخريب پاشماني با افزايش شيب از  11درجه (19
درصد) به باالتر ،همچنين يافتههاي )Misra and Rose (1995
مبني بر رابطة غيرخطي بين شيب و تخريب پاشماني مطابقت
داشت .ولي با يافتههاي ) Defersha and Melesse (2012مبني
بر افزايش ميزان هدررفت رسوب با افزايش شيب از  9درصد به
 25درصد در سه نوع خاک متفاوت مطابقت نداشت ،ولي آنها
نيز به رابطة غيرخطي بين شيب و هدررفت رسوب اذعان
کردهاند ،زيرا با افزايش شيب از  25درصد به  45درصد کاهش
هدررفت مشاهده شد .دليل تأثير شيب بر تغيير پاشمان را
ميتوان به زاوية برخورد قطرههاي باران به سطح زمين و تغيير
مؤلفههاي فرعي تقسيمشده از مقدار انرژي کل ورودي به محل
ريزش نسبت داد ،به نحوي که با افزايش شيب ،مؤلفة نيروي
موازي با سطح زمين افزايش مييابد و طبعاً ميزان جدايش
ناشي از پاشمان ،بهخصوص در جهت شيب ،افزايش مييابد.
در ادامه همچنين اثر متقابل شيب با شدت ،شدت با محل
و شيب با محل از طريق آناليز واريانس دوطرفه بررسي شد.
نتايج آناليز نشان داد اثر متقابل شيب با شدت غير از پاشمان
خالص ،و متغيرهاي مربوط به اثر متقابل شدت و محل غير از
مقادير رسوب در واحد زمان پاشمان باالدست و پاشمان کل
اختالف معنادار وجود داشت .همچنين ،تأثيرپذيري متغيرها از
اثر متقابل شيب و محل در سطح  99درصد معنايدار ارزيابي
شد.
نتايج آناليز واريانس دوطرفه براي محل فنجانهاي
پاشمان در باال ،وسط و پاييندست در طول پالت يا تحليل
تغييرات مكاني  RIIEدر طول پالت گوياي اختالف معنادار در
متغيرهاي بررسيشده غير از پاشمان خالص است .همچنين،
نتايج جدول  4نشان ميدهد که محل فنجانهاي پاشمان در

باال و وسط پالت در يک گروه ،و پايين پالت در گروه ديگر
دستهبندي شده است که متأثر از آستانة مكاني شروع رواناب
است ،چون از  2تا  3متري باالدست پالت بهدليل ايجاد شيب
هيدروليكي جريان ،اولين نشانههاي آستانة زماني شروع رواناب
مشاهده ميشد .لذا ،از آستانة شروع رواناب تا زمان رسيدن
رواناب به سرريز مدت زماني صرفشده بر مقادير رسوب
فنجانهاي واقع در وسط و باالي پالت تأثيرگذار است،
بهطوريکه مقادير رسوب ناشي از  RIIEدر فنجان پاشمان واقع
در پايين پالت کمتر از وسط و باالي پالت بوده است.

جمعبندي
پژوهش حاضر بهمنظور تحليل مقايسهاي اثر شيب و شدت بر
مؤلفههاي فرسايش ناشي از اثر قطرههاي باران ( )RIIEطي
فرايند تكاملي فرسايش در شرايط آزمايشگاه شبيهساز باران و
فرسايش خاک در دانشكدة منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس
و روي خاک لوم رسي شني تهيهشده از مراتع ييالقي دامنههاي
شمالي البرز در حدفاصل جادة کدير -کجور در پالتهاي 6×1
مترمربع در شيبهاي  15 ،5و  25درصد و در شدتهاي ،30
 60و  90ميليمتر در ساعت مطابق با منحني شدت ،مدت و
فراواني ايستگاه سينوپتيک کجور ،در سه تكرار و در باالدست و
پاييندست فنجان پاشمان مورگان در سه محل باال ،وسط و
پايين پالت اجرا شد .تحليل نتايج مربوط به مدت زمان
اندازهگيري  RIIEبيانگر روند افزايشي مدت زمان فرسايش ناشي
از اثر قطرههاي بارش در شدت  30و  90ميليمتر بر ساعت با
افزايش شيب بود ،ولي در شدت  60ميليمتر بر ساعت روند
کاهشي با افزايش شيب مشاهده شد .همچنين ،نتايج
مقايسههاي آماري متغيرها در شرايط مختلف آماري بيانگر
تأثيرپذيري تمامي متغيرهاي بررسيشده شامل پاشمان
باالدست و پاييندست و پاشمان کل و خالص از شدت بارش و
عدم تأثيرپذيري همة متغيرها به غير از پاشمان خالص از
تغييرات مكاني بوده است .همچنين ،تحليل نتايج نشاندهندة
معنادار نبودن اثر شيب بر متغيرها به جز پاشمان خالص بوده
است .در مجموع ،ميتوان جمعبندي کرد که در شرايط
آزمايشگاهي ،عمدة مؤلفههاي فرسايش ناشي از اثر قطرههاي
باران از شدت باران و محلهاي قرارگيري فنجانهاي پاشمان
تأثير پذيرفتهاند؛ اگرچه جمعبندي جامع و کامل نيازمند
مطالعات جامعتر و طوالنيتري است.
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