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توزيع اندازه ذرات پاشمان در طول فلوم آزمايشگاهي تحت تأثير شيبها و شدتهاي مختلف بارندگي
1
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 .1استاد،گروه مهندسي آبخيزداري ،دانشكده منابعطبيعي و علوم دريايي ،دانشگاه تربيت مدرّس ،مازندران
 .2دانشجوي دکتري ،گروه مهندسي آبخيزداري ،دانشكده منابعطبيعي و علوم دريايي ،دانشگاه تربيت مدرّس مازندران
 .3دانشيار ،گروه علوم خاک ،دانشكده مهندسي و فناوري ،دانشگاه تهران
(تاريخ دريافت - 1311/6/11:تاريخ تصويب)1311/2/1:

چکيده
جدايش و انتقال پاشماني ذرات خاک بهوسيله اثر قطرات باران بهعنوان شروع فرآيند فرسايش آبي محسوب ميشود .در
نتيجه پاشمان ،توزيع اندازه ذرات رسوبي ناشي از آن در مراحل ديگر فرآيند فرسايش بسيار مهم و تأثيرگذار ارزيابي شده
است .حال آنکه تغييرپذيري توزيع اندازه ذرات پاشمان در شرايط مختلف کم تر مورد توجه قرار گرفته است .لذا در
تحقيق حاضر به بررسي اثر يکجانبه و متقابل شيب و شدت بارندگي در باالدست و پاييندست فنجان پاشمان بهصورت
جداگانه روي مؤلفههاي توزيع اندازه ذرات رسوبي پاشمان شده با استفاده از آزمون تحليل واريانس دوطرفه پرداخته شده
است .همچنين گروهبندي مؤلفهها با استفاده از آزمون توکي در نرمافزار  RStudioانجام شد .نتايج آزمون تحليل واريانس
دوطرفه نشان داد که شدتهاي مختلف بارندگي تأثير معنيداري بر همه مؤلفهها غير از ذرات کوچکتر از  2ميكرون و
چولگي ذرات رسوبي در باالدست فنجان پاشمان داشت؛ اما در پاييندست فنجان پاشمان همه مؤلفهها غير از ،D10
جورشدگي و کشيدگي ذرات رسوبي نسبت به شدتهاي مختلف بارندگي ،شيبهاي مختلف و تعامل آنها داراي اختالف
معنيدار ( )P≥5/51بودند که نتايج آزمون توکي نيز بيانگر تأثيرپذيري بيشتر متغيرهاي مذکور از شدت  15ميليمتر بر
ساعت نسبت به  35و  65ميليمتر بر ساعت بود.
واژههاي کليدي :شبيهساز باران ،مؤلفههاي توزيع اندازه ذرات رسوب ،نرمافزار RStudio

مقدمه

*

فرسايش آبي با جدايش و انتقال ذرات خاک بهوسيله اثر قطرات
باران در سطح خاک شروع ميشود .در نتيجه فرآيند تخريب
ناشي از اثر قطرات باران ،ذرات خاک جدا شده ،توسط يک يا
برخي از فرآيندهاي انتقال مثل پاشمان ( ،)STيا انتقال دروني
جريان ناشي از قطرات ( )RIFTو يا جريان ( )FTاز محل
اصلي خود دور ميشوند .زمانيکه انرژي جريان به حد آستانه
(بحراني) کندن و انتقال ذرات نرسيده باشد ،ايجاد فرسايش
(جدا شدن و انتقال) صرفاً در اثر برخورد قطرات باران ()RIIE
است ( )Kinnell, 2005که عامل اصلي در فرسايش بينشياري
نيز محسوب ميشود .در نتيجه فرسايش ناشي از اثر قطرات
باران توزيع مجدد ذرات جدا شده و تخريب ساختمان خاک
سطحي رخ ميدهد ( ;Legout et al 2005; Kinnell, 2005
 .)Asadi et al 2007a and b; Zhang et al 2011از دهه 1115
* نويسنده مسئولSadeghi@modares.ac.ir :
)1. Transport by raindrop Splash (ST
)2. Raindrop-Induced Flow Transport (RIFT
)3. Transport by Flow (FT
)4. Raindrop Impact Induced Erosion (RIIE

اندازهگيري کمي تخريب خاک و انتقال رسوبات ناشي از آن
توسط قطرات باران با استفاده از فنجانهاي پاشمان ( Ellison,
1944; Ekern, 1950; Terry, 1998; Legout et al 2005; Fu et
 )al, 2011و سپس توسعه مطالعات توسط محققان مختلف در

آزمايشگاه و عرصههاي طبيعي از ديدگاههاي مختلف و در
شيبها ( ;Torri and Poesen, 1992; Misra and Rose, 1995
 )Janeau et al 2003; Fu et al 2011و شدتهاي مختلف
( ;Gerits et al 1990; Barry et al 2010; Goebes et al 2014
 )Yusefi et al 2014آغاز شده است و در دهههاي اخير
مطالعات محدودي به توزيع اندازه ذرات پاشمان شده توسط
انرژي قطرات باران و يا باران و باد بهطور همزمان پرداختهاند.
توزيع اندازه ذرات پاشمان شده هم به خصوصيات خاک در
مرحله شكستن خاکدانهها و هم به خصوصيات بارندگي
مخصوصاً انرژي جنبشي قطرات باران در مرحله انتقال و شيب
دامنه وابسته ميباشد .مطالعات زيادي در زمينه خاکدانههاي
خاک بهعنوان يک عامل بسيار مهم و تأثيرگذار در خصوصيات
فيزيكي ،شيميايي و بيولوژيكي خاک ( Huang et al 2010 and
 )Falsone et al 2012و همچنين مؤثر در انتخاب اندازه ذرات
پاشمان شده توسط قطرات باران ( Leguédois and Bissonnais,
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 )2004 and Vermang et al 2009صورت پذيرفته است .در
همين راستا برخي مطالعات به بررسي انتقال انتخابي ذرات اوليه
يا خاکدانههاي پاشمان شده نسبت به نمونه خاکدانههاي با
اندازه مشخص پرداختند از جمله ) Sutherland et al (1996که
به بررسي قطر متوسط خاکدانهها در پاشمان ناشي از قطرات
باران در فلوم با سطح  5/11مترمربع و در سه شيب  15 ،1و
 11درجه و در شدت حدود  155ميليمتر بر ساعت پرداختند،
آنها قطر ذرات پاشمان شده را با استفاده از الک و در  7گروه
بررسي نمودند و به اين نتيجه رسيدند که ذرات پاشمان شده
داراي قطر متوسط  155تا  1555ميكرون بودهاند و اختالف
معنيداري بين قطر متوسط خاکدانهها در شيبهاي مختلف
وجود نداشت .همچنين ) Legout et al (2005رابطه بين اندازه
ذرات و فاصله ذرات پاشمان يافته در خاکهاي غرب فرانسه را
بررسي کردند .براي اين کار خاکدانههاي با قطر  3تا 1
ميليمتري زير دستگاه شبيهساز باران قرار داده شدند .نتايج
نشان داد که مقدار پاشمان خاک ،فاصله خاک پاشمان يافته و
توزيع اندازه ذرات خاک به پايداري ساختمان خاک بستگي دارد.
بيشترين مقدار پاشمان مربوط به ذرات شن و کمترين آن
مربوط به ذرات رس بود که علت اين موضوع چسبندگي زياد
ذرات رس و استحكام ساختمان رسها بيان شده است .در همين
راستا ) Ma et al (2014نيز به بررسي ارتباط بين پايداري
خاکدانهها و اندازه ذرات پاشمان شده در چهار نوع خاک در
شدت بارش حدود  65ميليمتر بر ساعت پرداختند .آنها براي
بررسي اين ارتباط از آناليز ابعادي و نسبت غنيشدگي استفاده
و بيان نمودند که ذرات پاشمان شده بهوسيله قطرات باران در
دامنه  5/21تا  5/1و  5/1تا  1ميليمتر قرار داشتند .جمعبندي
سوابق تحقيق نشان ميدهد که تاکنون تحقيق جامعي در
خصوص توزيع اندازه ذرات رسوبي پاشمان شده ناشي از اثر
قطرات باران ،در عدم حضور جريان و روي نمونه خاک بدون
عمل انتخابي خاکدانهها در شيبها و شدتهاي مختلف
بارندگي و همچنين اثرات متقابل آنها بهطور جداگانه در جهت
باالدست و پاييندست فنجان پاشمان گزارش نشده است .لذا
تحقيق حاضر به بررسي اثرات شيبهاي مختلف فلوم
آزمايشگاهي و شدتهاي مختلف بارندگي بر خصوصيات توزيع
اندازه ذرات رسوبي پاشمان شده ناشي از اثر قطرات باران در
باالدست و پاييندست فنجان پاشمان و با رعايت حداکثري
مهارپذيري شرايط حاکم بر فرسايش خاک و دامنهاي گسترده از
شدت باران و شيب فلوم پرداخته است.
)1. Fractal Dimension (D
)2. Enrichment Ratio (ER

مواد و روشها
ازآنجاييکه فرسايش پاشماني بخش ابتدايي فرآيند تكاملي
فرسايش خاک محسوب ميشود ،لذا براي درک صحيح اين
فرآيند و همچنين لحاظ مدت زمانهاي متفاوت فرسايش
پاشماني در شيبها و شدتهاي مختلف بارندگي تا زمان شروع
فرسايش بينشياري ،آمادهسازي شرايط شبيهسازي آزمايشها
در پژوهش حاضر بهصورت زير انجام پذيرفت .براي اين منظور
ابتدا خاک مورد مطالعه در فلومهاي آزمايشي بارگذاري و پس از
ايجاد شرايط مناسب اجرايي به شرح ذيل ،فنجانهاي فرسايشي
در بخشهاي مورد نظر مستقر و آزمايشهاي مربوطه انجام شد.
 -آمادهسازي شرايط شبيهساز باران

براي انجام پژوهش آمادهسازي شرايط شبيهساز باران و فرسايش
خاک دانشگاه تربيت مدرس در سه شيب  11 ،1و  21درصد و
براي سه شدت بارش  65 ،35و  15ميليمتر بر ساعت و روي
يک نمونه خاک برداشتشده از مراتع ييالقي دامنههاي شمالي
البرز در حدفاصل جادة کديرـ کجور ،با طول و عرض جغرافيايي
نقطة نمونهبرداري بهترتيب  11˚ 11′و  36˚ 21′انجام گرفت.
نمونه خاک برداشتشده به آزمايشگاه منتقل و آمادهسازي خاک
مثل هوا خشککردن تا حد رطوبت بهينه ( Fox and Brayan,
 )1999و حذف سنگريزه و بقاياي گياهي ( Agassi and
 )Bradford, 1999انجام و از الک  1ميليمتري عبور داده و
بهخوبي مخلوط شد .برخي از ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي
نمونه خاک مورداستفاده اندازهگيري شد که بهاختصار در جدول
( )1ارائه شده است .قبل از انتقال خاک به درون فلوم ،اليه
زهكشي از جنس پوکه معدني بهصورت تغيير تدريجي اندازه
ذرات از بادامي تا ريزدانه از عمق به سطح به ضخامت 25
سانتيمتر در کف فلوم تعبيه شد ( Khaledi Darvishan et al
 .)2014نمونه خاک موردنظر در دو اليه  1سانتيمتري در فلوم
ريخته شد و تا رسيدن به جرم مخصوص ظاهري خاک منطقه
مادري (جدول  )1با لوله پيويسي پرشده از سيمان ،غلطک
زده شد ( .)Hawke et al 2006بعد از ريخته شدن اليه اول،
خاک بهصورت عرضي شيار داده شد تا از انقطاع بين اليه اول و
دوم جلوگيري شود سپس آزمايشهاي مزبور در سه تكرار و در
فلوم آزمايش و روي خاکهاي آمادهشده اجرا شد .بعد از هر
آزمايش  3تا  7سانتيمتر از خاک موردنظر در فلوم براي
آزمايشهاي بعدي تعويض شد ( )Armstrong et al 2011در
ادامه و قبل از شروع هر بار آزمايش ،نمونه خاک براي رسيدن
به رطوبت طبيعي منطقه با يک بارش غير فرساينده با شدت 1
ميليمتر در ساعت مرطوب شد ( Khaledi Darvishan et al
.)2014
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جدول  -3خصوصيات فيزيکي و شيميايي نمونه خاک مورداستفاده در آزمايشها

در آزمايشهاي شبيهسازي باران از آب چاه با ،pH=7/27
هدايت الكتريكي  727ميكرو زيمنس بر سانتيمتر ،اکسيژن
محلول  35/7درصد و فسفر  5/17ميليگرم در ليتر و نيترات
 1/11ميليگرم در ليتر براي شبيهسازي باران استفاده شد.
همچنين براي اندازهگيري توان باران و محاسبه اثر شدتهاي
مختلف بارش در پاشمان از معادله زير ()Shi et al 2013
استفاده شد:

شده در جهت باالدست و پاييندست ظروف فنجان پاشمان در

(رابطه )1

باال ،وسط و پايين طول فلوم در سه شيب و در سه شدت

که در آن R ،بيانگر توان باران برحسب وات بر مترمربع،
 ρچگالي آب برابر  1555کيلوگرم بر مترمكعب تا  21درجه
سانتيگراد I ،شدت باران برحسب متر بر ثانيه و  νسرعت
قطرات باران برحسب متر بر ثانيه و  θدرجه شيب ميباشد.
طبق معادله ( ،)1ميانگين توان باران در شيبهاي  1 ،3و 11
درجه و براي شدتهاي بارش  65 ،35و  15ميليمتر بر ساعت
با ميانگين اندازه قطرات باران بهترتيب  1/17 ،1/1و 1/11
ميليمتر ( (Sadeghi et al., 2013و همچنين سرعت متناظر
 6/11 ،6/16و  6/67متر بر ثانيه (

Khaledi Darvishan et al.,

و شدتهاي مختلف مطابق شكل ( )1از زمان شروع بارندگي تا
زمان جاري شدن رواناب بهصورت پايش چشمي طي فرآيند
تكاملي فرسايش صورت پذيرفت .براي اطمينان از عدم تأثير
پاشمان از رواناب ،طي فرآيند تكاملي فرسايش ،بعد از رسيدن
اولين قطرات به سرريز فلوم ،دهانه ظروف پاشمان سريعاً با
قطعات ابري از پيش آمادهشده پوشانده شد .ذرات خاک پاشمان

درمجموع به تعداد  27نمونه در باالدست و  27نمونه در
پاييندست براي اندازهگيري توزيع اندازه ذرات رسوبي مؤثر
توسط دستگاه دانهبندي ليزري اندازهگيري شد و درنهايت بانک
اطالعاتي توزيع اندازه ذرات رسوبي در شرايط مختلف تهيه و
سپس با استفاده از صفحه گسترده  GRADISTATمؤلفههاي
توزيع اندازه ذرات رسوبي مثل درصد ذرات کوچکتر از 2
ميكرون 2 ،تا  63ميكرون ،بزرگتر از  63ميكرون ،ميانه،
ميانگين ،نما ،چولگي ،کشيدگي و جورشدگي به روش ژئومتريک
 Folkو  )Blott and Pye, 2001( Wardمحاسبه شد.

 )2014بهترتيب  5/31 ،5/11و  5/11وات بر مترمربع بهدست

 -تجزيه و تحليلهاي آماري

آمد.

پس از اندازهگيري مؤلفههاي توزيع اندازه ذرات رسوبي مؤثر

 -اندازهگيري توزيع اندازه ذرات پاشمان شده

ناشي از پاشمان قطرات باران ،بررسي اثر يکجانبه و متقابل

براي اندازهگيري ذرات پاشمان شده و نمايش شرايط غالب
بارندگي در جدا کردن و انتقال ذرات از سه فنجان پاشمان با
قطر  5/21متر و ارتفاع  5/1متر (

Khaledi Darvishan et al

 )2014در باال ،وسط و پايين فلومي با طول و عرض  6در 1

شيب و شدت بارندگي در طول فلوم در باالدست فنجان پاشمان
و پاييندست فنجان پاشمان بهصورت جداگانه با استفاده از
آزمون تجزيه واريانس دوطرفه و گروهبندي متغيرها با استفاده از
آزمون توکي در نرمافزار  RStudio 3.1.3انجام شد.

مترمربع به فاصله  1/1متري از هم و در فاصله  3 ،1/1و 1/1
متر از خروجي فلوم استفاده شد .براي اندازهگيري پاشمان
ميانگين مدت زمان اندازهگيري پاشمان در سه تكرار در شيبها

1. Tukey’s test

6

 6/25متر

 6/3متر
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ا
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شکل  -3فنجان پاشمان و فلوم مورداستفاده با موقعيت فنجانهاي پاشمان در پايين ،وسط و باالدست فلوم

نتايج و بحث
نتايج ميانگين و انحراف معيار مؤلفههاي توزيع اندازه ذرات
رسوبي مؤثر فرسايش ناشي از اثر قطرات باران در باالدست و
پاييندست فنجان پاشمان و گروهبندي متغيرها با استفاده از
آزمون توکي در جدولهاي ( )2و ( )3ارائه شده است .نتايج
جدول ( )2و ( )3نشاندهنده تأثيرپذيري همه مؤلفههاي توزيع
اندازه ذرات رسوبي مؤثر غير از درصد ذرات کوچکتر از 2
ميكرون و مؤلفههاي  ،D10جورشدگي و چولگي از شيب 11
درصد و شدت  15ميليمتر بر ساعت در پاييندست فنجان
پاشمان نسبت به باالدست فنجان پاشمان بود .همچنين مقايسه
مقادير ميانگين مؤلفههاي توزيع اندازه ذرات رسوبي در باالدست
و پاييندست فنجان پاشمان در شيب  1درصد و در شدتهاي
مختلف بارندگي بيانگر روند معكوس در اندازه ذرات از شدت
 35به  15ميليمتر بر ساعت است بهطوريکه در باالدست
فنجان پاشمان با افزايش شدت بارندگي مقادير ذرات رسوبي
درشتتر کاهش و ذرات کوچکتر افزايش مييابد ،درصورتيکه
در پاييندست عكس اين روند مشاهده ميشود؛ اما در شيب 11
درصد با افزايش شدت بارندگي در باالدست نسبت به
پاييندست فنجان پاشمان ،ذرات کوچکتر و در پاييندست
نسبت به باالدست فنجان پاشمان ذرات بزرگتر افزايش داشتند.
در شيب  21درصد در شدتهاي مختلف بارندگي روند
مشخصي بهدليل پيچيدگي فرآيندهاي آن و مدت زمان بسيار

کم پاشمان ذرات رسوبي مخصوصاً در شدتهاي  65و 15
ميليمتر بر ساعت مشاهده نشد .همچنين با دقت در نتايج
مربوط به جورشدگي ،چولگي و کشيدگي ذرات رسوبي در
جدولهاي مذکور ميتوان بهطورکلي اذعان نمود که توزيع ذرات
رسوبي دا راي جورشدگي بسيار ضعيف ،کشيدگي کم و منحني
چولگي به سمت ذرات درشتتر بود.
نتايج آزمون تجزيه واريانس دوطرفه براي بررسي اثرات
شدت بارندگي ،شيب و محلهاي قرارگيري فنجان پاشمان بر
مؤلفههاي توزيع اندازه ذرات رسوبي پاشمان ناشي از اثر قطرات
باران در باالدست و پاييندست فنجان پاشمان در جدول ()1
ارائه شده است.
دقت در جدول ( )1داللت بر تأثيرپذيري ذرات کوچکتر
از  2ميكرون از شيب در سطح احتمال  11درصد براي باالدست
و پاييندست فنجان پاشمان داشت .همچنين در پاييندست
فنجان پاشمان ذرات کوچکتر از  2ميكرون داراي تغييرپذيري
در سطح احتمال  11درصد در تعامل عوامل شيب و شدت
بارندگي بودند.
ذرات بزرگتر از  2ميكرون در باالدست فنجان رفتار
متفاوتي نسبت به پاييندست فنجان پاشمان داشتند بهطوريکه
در باالدست فنجان پاشمان ذرات بزرگتر از  2ميكرون از شدت
بارندگي تأثير پذيرفته و شيب و تعامل شدت بارندگي با شيب
تأثيري در تغييرات ذرات بزرگتر از  2ميكرون نداشتهاند.

صادقي و همکاران :توزيع اندازه ذرات پاشمان در طول فلوم ...

درصورتيکه ذرات بزرگتر از  2ميكرون در پاييندست فنجان
پاشمان از شيب و شدت بارندگي و تعامل آن دو تأثير پذيرفته
است .بهطورکلي ميتوان بيان کرد که تغييرات ذرات کوچکتر
از  2ميكرون در باالدست و پاييندست فنجان پاشمان ناشي از
شيبهاي مختلف بوده و از شدتهاي مختلف بارندگي تأثير
نگرفتهاند که البته بهنحوي مقادير کم درصد ذرات کوچکتر از
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 2ميكرون در محتواي نمونه خاک اصلي ( 11درصد) و
چسبندگي ذرات رس نيز در بيتفاوتي آنها نسبت به شدتهاي
مختلف بارندگي مؤثر بوده است .درصورتيکه ذرات بزرگتر از 2
ميكرون در باالدست فنجان پاشمان از شدتهاي مختلف
بارندگي تأثير پذيرفته و در پاييندست از شدت و شيبهاي
مختلف و تعامل آنها با هم تأثير پذيرفته است.

جدول  -2ميانگين و انحراف معيار مؤلفههاي توزيع اندازه ذرات رسوبي مؤثر در باالدست فنجان پاشمان در شيبها و شدتهاي مختلف بارندگي و گروهبندي
متغيرها با استفاده از آزمون توکي در سطح اطمينان  95درصد

مؤلفهها

شيب (درصد)

1

شدت بارندگي
(ميليمتر بر ساعت)

35
1/13±2/17a

 >2ميكرون (درصد)

11
15

65

65

35
3/11±1/17a

35

15

15

65

6/61±1/13a

7/11±1/63a

7/32±3/11a

1/11±3/11a

15/31±1/31a

 2تا  63ميكرون (درصد)

11/57±15/63a

11/11±21/71a 62/11±11/63a 11/16±1/17a

31/12±1/22a

71/17±1/71a

11/27±7/13a

17/11±27/16a

61/32±1/11a

 <63ميكرون (درصد)

15/65±12/71a

31/12±6/15a

31/55±1/16a

12/51±11/1ab

13/13±15/11b

25/15±2/31a

13/57±1/11a

11/31±31/11a

21/21±7/13a

1/61±2/11a

1/71±1/12a

1/31±2/11a

7/13±2/31a

1/73±2/11a

3/36±1/21a

1/13±1/61a

3/11±1/11a

1/13±5/15a

( D10ميكرون)

1/12±1/51a

6/51±3/12a

21

21/11±3/12a 111/1±151/57a 111/11±67/61a 31/12±6/11a

( D50ميكرون)

12/71±1/71a 155/11±12/71a

( D90ميكرون)

111/11±61/1a 151/7±216/67a 311/1±113/12a 127/21±21/1a 113/1±171/31a 165/11±251/3a 257/71±15/1a 331/16±11/1a 155/1±222/11a
32/11±1/21a 16/11±15/31a 77/11±16/31a

23/11±1/11a 122/25±15/13a 15/52±13/61a

12/15±33/11a

71/11±17/31a

21/11±1/21a

11/63±25/31a

67/11±16/61a

25/13±1/76a

جورشدگي (ميكرون)

1/13±5/36a

1/31±5/11a

1/11±1/61a

1/11±1/65a

6/11±1/51a

1/17±5/1a

6/62±1/77a

6/56±1/11a

1/13±1/11a

چولگي (ميكرون)

-5/21±5/11a

-5/56±5/56a

-5/13±5/15a

-5/27±5/27a

-5/33±5/11a

-5/21±5/57a

-5/11±5/22a

-5/17±5/51b

-5/21±5/56ab

کشيدگي (ميكرون)

5/13±5/16a

1/51±5/13a

1/16±5/16a

1/11±5/31ab

5/17±5/15b

1/15±5/51a

5/16±5/13b

5/11±5/11ab

1/21±5/51a

متوسط (ميكرون)

جدول  -1ميانگين و انحراف معيار مؤلفههاي توزيع اندازه ذرات رسوبي مؤثر در پاييندست فنجان پاشمان در شيبها و شدتهاي مختلف بارندگي و گروهبندي
متغيرها با استفاده از آزمون توکي در سطح اطمينان  95درصد
شيب (درصد)
مؤلفهها

شدت بارندگي
(ميليمتر بر ساعت)

 >2ميكرون (درصد)
 2تا  63ميكرون (درصد)
 < 63ميكرون (درصد)
( D10ميكرون)
( D50ميكرون)
( D90ميكرون)
متوسط (ميكرون)
جورشدگي (ميكرون)
چولگي (ميكرون)
کشيدگي (ميكرون)

5
35

7/17±1/71a
16/11±1/37a
11/11±15/12a
3/11±1/21a
61/63±21/11a
312/15±161/51a
11/13±22/11a
6/11±5/11a
-5/23±5/52 a
5/17±5/12a

65
1/21±5/13a
16/77±2/13a
17/11±2/11a
1/11±1/16a
11/51±6/13a
366/15±15/26a
11/11±1/57a
1/25±5/71a
-5/12±5/51 b
5/11±5/51ab

35
15
6/71±1/23a
16/12±2/12a
36/17±2/76a
3/11±5/13a
31/57±3/13a
217/12±22/12a
31/12±2/11a
1/31±5/15a
-5/13±5/53 b
1/11±5/57b

35
1/51±1/51a
33/56±1/21a
61/15±1/15a
6/52±2/51a
113/37±17/16ab
131/11±11/11a
11/11±11/11ab
1/11±5/11a
-5/31±5/23 a
5/11±5/56a

دقت در جدول ( )1نشاندهنده تأثيرپذيري مؤلفه  D10در
باالدست فنجان پاشمان از شدت بارندگي بوده و داراي اختالف
معنيدار ( )P<5/51بود درصورتيکه  D10در پاييندست فنجان
هيچگونه تغييري را نسبت به شدت بارندگي ،شيب و تعامل
آنها با يكديگر نشان نداد .متغير  D50در باالدست فنجان
پاشمان داراي اختالف معنيدار در سطح اطمينان  11درصد
نسبت به شدتهاي مختلف بارندگي بود درصورتيکه مؤلفه D50

65
1/71±2/71a
21/12±1/75a
61/75±12/13a
11/61±16/17a
212/12±17/51a
623/11±151/11a
111/11±71/17a
1/75±1/17a
-5/11±5/51 a
1/55±5/51a

25
15
1/11±1/12a
63/11±3/13b
27/35±1/71b
2/12±5/77a
21/22±3/77b
117/11±11/53b
27/11±1/15b
1/61±1/55a
-5/17±5/57 a
1/35±5/11b

35
6/11±3/17a
15/23±21/71a
12/12±21/1a
1/11±2/13a
113/11±131/12a
317/63±217/11a
61/71±15/11a
6/11±2/62a
-5/21±5/35 a
1/11±5/16a

65
13/16±1/71a
75/11±7/61a
11/26±11/12a
1/16±1/51a
16/51±12/17a
156/61±11/76a
11/17±11/11a
1/13±5/11a
-5/12±5/51 a
1/11±5/12a

15
1/75±3/55a
11/23±6/52a
31/56±1/21a
2/31±1/31a
31/51±12/71a
225/31±21/11a
21/61±15/11a
6/12±5/71a
-5/17±5/57a
1/16±5/52a

در پاييندست فنجان پاشمان داراي اختالف معنيدار در سطح
اطمينان  11درصد نسبت به شدتهاي مختلف بارندگي،
شيبهاي مختلف و تعامل آن با شدت بارندگي بود .در همين
راستا مؤلفه  D90در باالدست فنجان پاشمان داراي اختالف
معنيدار در سطح اطمينان  11درصد در شدتهاي مختلف
بارندگي و عدم اختالف معنيدار در شيبها و تعامل شيب با
شدت بود .درصورتيکه مؤلفه  D90در پاييندست فنجان پاشمان
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هم نسبت به اثر يکجانبه و متقابل شيب و شدتهاي مختلف
بارندگي داراي اختالف معنيدار ( )P>5/51بود .همچنين
متوسط اندازه ذرات در باالدست فنجان پاشمان متأثر از

شدتهاي مختلف بارندگي درصورتيکه در پاييندست متأثر از
شدتهاي مختلف بارندگي ،شيبهاي مختلف و تعامل شيب با
شدت در سطح احتمال بيشتر از  11درصد بود.

جدول  -7نتايج تجزيه واريانس دوطرفه بررسي اثرات شدت بارندگي و شيب و تعامل آنها بر مؤلفههاي توزيع اندازه ذرات رسوبي مؤثر فرسايش ناشي از اثر
قطرات باران در باالدست و پاييندست فنجان پاشمان

مؤلفهها
 >2ميكرون (درصد)
 2تا  63ميكرون
(درصد)
 < 63ميكرون
(درصد)
D10
(ميكرون)
D50
(ميكرون)
D90
(ميكرون)
متوسط
(ميكرون)
جورشدگي
(ميكرون)
چولگي
(ميكرون)
کشيدگي
(ميكرون)

آمارههاي توصيفي
درجه آزادي
آماره F
سطح معنيداري
درجه آزادي
آماره F
سطح معنيداري
درجه آزادي
آماره F
سطح معنيداري
درجه آزادي
آماره F
سطح معنيداري
درجه آزادي
آماره F
سطح معنيداري
درجه آزادي
آماره F
سطح معنيداري
درجه آزادي
آماره F
سطح معنيداري
درجه آزادي
آماره F
سطح معنيداري
درجه آزادي
آماره F
سطح معنيداري
درجه آزادي
آماره F
سطح معنيداري

باالدست فنجان پاشمان
شدت شيب شدت × شيب
1
2
2
5/11
3/62 2/21
5/15
5/51 5/13
1
2
2
5/66
5/12 6/12
5/62
5/11 5/556
1
2
2
5/61
5/37 7/16
5/63
5/61 5/551
1
2
2
5/21
1/31 2/17
5/11
5/21 5/57
1
2
2
1/11
5/61 3/17
5/36
5/13 5/51
1
2
2
5/11
5/16 1/17
5/71
5/11 5/552
1
2
2
5/61
5/65 1/73
5/62
5/11 5/51
1
2
2
5/11
1/57 2/11
5/11
5/36 5/11
1
2
2
2/17
2/17 1/55
5/51
5/11 5/31
1
2
2
1/62
2/11 1/11
5/21
5/11 5/552

بهطورکلي درباره مؤلفههاي  D90 ،D50و متوسط اندازه
ذرات ميتوان گفت در باالدست فنجان پاشمان از شدتهاي
مختلف بارندگي و در پاييندست از شدتهاي مختلف بارندگي،
شيبهاي مختلف و تعامل آن با شدتهاي مختلف تأثير
پذيرفتهاند.
دقت در نتايج مربوط به جورشدگي در جدول ( )1بيانگر
عدم تأثيرپذيري جورشدگي در باالدست و پاييندست فنجان
پاشمان از شدتهاي مختلف بارندگي ،شيبهاي مختلف و

پاييندست فنجان پاشمان
شيب شدت × شيب
شدت
1
2
2
3/22
6/11
1/11
5/53
5/557 5/21
1
2
2
1/61
1/17
7/67
5/551
5/551 5/553
1
2
2
6/11
11/13 7/17
5/552
5/55 5/551
1
2
2
1/21
1/61
1/35
5/33
5/22
5/21
1
2
2
2/12
1/11
1/53
5/51
5/52
5/53
1
2
2
1/61
7/11
1/11
5/55
5/55
5/55
1
2
2
3/11
1/11
1/21
5/53
5/51
5/53
1
2
2
5/35
5/51
1/51
5/17
5/11
5/31
1
2
2
1/62
1/73
2/11
5/21
5/52
5/11
1
2
2
5/12
1/51
3/11
5/17
5/36
5/56

همچنين تعامل آنها بود .همچنين دقت در نتايج مربوط به
چولگي ذرات رسوبي ناشي از پاشمان در باالدست فنجان
پاشمان بيانگر تأثيرپذيري آن در سطح معنيدار ( )P<5/51از
تعامل شيب و شدتهاي مختلف بارندگي داشت درصورتيکه در
پاييندست فنجان پاشمان چولگي فقط تحت تأثير شيبهاي
مختلف در سطح احتمال  11درصد بود .درنهايت متغير
کشيدگي ذرات رسوبي در باالدست و پاييندست فنجان پاشمان
تحت تأثير شدت بارندگي در سطح احتمال بهترتيب بيشتر از

صادقي و همکاران :توزيع اندازه ذرات پاشمان در طول فلوم 661 ...

 11و کمتر از  11درصد بود.
درنهايت نتايج آزمون تجزيه واريانس دوطرفه براي بررسي
اثرات شدت بارندگي ،شيب و تعامل آنها بر خصوصيات توزيع
اندازه ذرات رسوبي ناشي از اثر قطرات باران در باالدست و
پاييندست فنجان پاشمان نشان داد همه مؤلفه غير از ذرات
کوچکتر از  2ميكرون با توجه به چسبندگي زياد ذرات رس و
استحكام ساختمان رسها ( )Legout et al 2005و چولگي ذرات
رسوبي نسبت به شدتهاي مختلف بارندگي در باالدست فنجان
پاشمان داراي اختالف معنيدار بوده که نتايج جدول ( )3نيز
بيانگر تأثيرپذيري بيشتر مؤلفههاي مذکور از شدت 15
ميليمتر بر ساعت نسبت به  35و  65ميليمتر بر ساعت بوده
است که ميتوان به افزايش توان جريان از  5/11به  5/11وات بر
مترمربع از شدت بارش  35تا  15ميليمتر بر ساعت براي انتقال
ذرات بزرگتر از  2ميكرون نسبت داد .در پاييندست فنجان
پاشمان همه مؤلفهها غير از  ،D10جورشدگي و کشيدگي ذرات
رسوبي نسبت به شدتهاي مختلف بارندگي ،شيبهاي مختلف
و تعامل آنها داراي اختالف معنيدار بودند درصورتيکه در
باالدست فنجان پاشمان مؤلفهها تنها از شدتهاي مختلف
بارندگي تأثير پذيرفته و شيبهاي مختلف و تعامل آن با
شدتهاي مختلف بارندگي تأثيري معنيداري بر مؤلفههاي
توزيع اندازه ذرات رسوبي نداشتند که با توجه به بررسي جداگانه
توزيع اندازه ذرات در باالدست و پاييندست فنجان پاشمان
درباره مطالعه ) Sutherland et al (1996ميتوان بيان نمود که
تأثيرپذيري توزيع اندازه ذرات از شيب در جهتهاي مختلف
فنجان پاشمان متفاوت ميباشد.

نتيجهگيري

افزايش مطالعه و درک بيشتر پويايي توزيع اندازه ذرات رسوبات
باعث بهبود درک فرآيند فرسايش خاک و توليد رسوب و در
نهايت مدلسازي فرسايش و همچنين ارتقاء دانش انتقال
آلودگي و مواد غذايي از اراضي کشاورزي و مرتعي در آبراههها
خواهد شد و از آنجا که جدايش و انتقال ذرات رسوبي ناشي از
پاشمان و درنتيجه توزيع اندازه ذرات پاشمان ناشي از قطرات
باران بهعنوان آغازين مراحل فرآيند فرسايش آبي محسوب
ميشود ميتواند بسيار مهم و حائز اهميت در فهم و تحليلها
رخدادهاي مراحل بعدي فرآيند فرسايش خاک باشد .لذا در
تحقيق حاضر به بررسي اثرات شدت بارندگي ،شيب و تعامل
آنها بر مؤلفههاي توزيع اندازه ذرات رسوبي پاشمان شده ناشي
از اثر قطرات باران در باالدست و پاييندست فنجان پاشمان در
شرايط آزمايشگاهي پرداخته شد .تحقيق بيانگر تأثيرپذيري
اکثر مؤلفههاي توزيع اندازه ذرات در باالدست فنجان پاشمان از
شدتهاي مختلف بارندگي و در پاييندست فنجان پاشمان از
شدت و شيبهاي مختلف و تعاملها بود .نتايج اين مطالعه
اهميت بررسي و مطالعه توزيع اندازه ذرات رسوب ناشي از
پاشمان و افزايش درک مكانيسم انتقال آنها در شيبها و
شدتهاي مختلف مخصوصاً در خاکهاي با خصوصيات مختلف
را بهعنوان يک امر ضروري در شناخت مراحل آغازين فرآيند
فرسايش خاک و درنتيجه پيشبيني و مديريت مسائل مربوط به
فرسايش خاک و انتقال مواد غذايي و آلودگيهاي همراه توزيع
ذرات رسوبي را بيان نموده و ميتواند راهگشاي بسياري از
مسائل مربوط به کنترل و حفاظت خاک محسوب شود.
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