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تحليل حلقههای سنجه رسوبی فرسايش بينشياری در رگبارهای پياپی تحت شرايط آزمايشگاهی
1

محبوبه کيانیهرچگانی ،*3پری سعيدی ،2سيّد حميدرضا صادقی

 .1پژوهشگر پسادکتری گروه مهندسي آبخيزداری ،دانشكده منابع طبيعي ،دانشگاه تربيت مدرّس
 .2دانشآموخته دکتری گروه مهندسي آبخيزداری ،دانشكده منابع طبيعي ،دانشگاه تربيت مدرّس
 .3استاد گروه مهندسي آبخيزداری ،دانشكده منابع طبيعي ،دانشگاه تربيت مدرّس
(تاریخ دریافت -1331 /12 /21 :تاریخ بازنگری -1336 /6 /22 :تاریخ تصویب)1336 /7 /12 :

چکيده
رسوبنمودها و حلقههای سنجه رسوب به عنوان ابزارهایي مهم و مناسب در تحليل رفتار رسوب با تغييرات دبي و درك
نقش کنترلکنندگي دبي در توليد رسوب در وقایع رگباری محسوب ميشوند .از اینرو بررسي رفتار و تغييرات رسوب
معلق طي رگبار و در قالب حلقههای سنجه رسوبي از اهميت ویژهای در برنامهریزیهای مدیریتي برخوردار ميباشد .بر
همين اساس پژوهش حاضر با هدف تحليل رسوبنمود و حلقههای سنجه رسوبي رگبارهای پياپي در شرایط شبيهساز
باران و پالت آزمایشگاهي در یک نوع خاك تهيهشده از منطقه کجور در استان مازندران برنامهریزی شد .به این منظور
شبيهسازی آزمایشها در پالتهای  1 × 6متر در شيب  1درصد و در شدتهای بارندگي  32و  32ميليمتر بر ساعت
طي شش رگبار پياپي بهوسيله شبيهساز باران مورد بررسي قرار گرفت .نتایج بيانگر افزایش عمق رواناب کل با افزایش
تعداد رگبارهای پياپي در شدت بارندگي  32ميليمتر بر ساعت از  7/77ميليمتر در رگبار اول به  11/21ميليمتر در
رگبار ششم و در شدت بارندگي  32ميليمتر بر ساعت از  3/27ميليمتر در رگبار اول به  11/23در رگبار ششم بود .اما
هدررفت خاك رفتار پيچيدهتری نسبت به عمق رواناب داشت بهنحویکه یک کاهش ناگهاني در هدررفت خاك در توالي
چهارم بر خالف بقيه تواليها رخ داد .در نهایت نتایج حاصل از حلقههای سنجه رسوبي در رگبارهای پياپي تحت شدت
بارندگي  32و  32ميليمتر بر ساعت نشاندهنده تنوع رفتاری رسوب خروجي در مقایسه با تغييرات دبي در قالب
شكلهای مختلف حلقههای سنجه شامل ساعتگرد ،پاد ساعتگرد و نيز مرکب بود.
واژههای کليدی :فرسایش بينشياری ،آبنمود ،رسوبنمود ،تغييرات زماني ،رگبار

مقدمه

3

فرسایش خاك یكي از مهمترین مسائل محيط زیستي و
خطرآفرین در منابع طبيعي (خاك و آب) است .آمار و ارقام
موجود در مورد ميزان فرسایش و رسوب و خسارات ناشي از آن
(تخریب و کاهش حاصلخيزی خاك ،کاهش ظرفيت آبراههها و
مخازن و آلوده شدن محيط زیست) در سطح جهاني و در ایران
هشداری جدی در رابطه با پدیده فرسایش خاك را تأیيد نموده
است .از اینرو تشخيص ،تعيين ،پيشبيني و همانندسازی این
فرآیند طبيعي در شرایط مختلف ميتواند راهگشا و راهنمای
مدیریت و برنامهریزی حفاظت خاك باشد ( Kiani Harchegani
 .)et al., 2017cاز آنجایيکه رسوب بهعنوان نتيجه نهایي فرآیند
فرسایش خاك و یكي از اجزاء اصلي در عملكرد هيدرولوژیكي و
محيط زیستي رواناب محسوب ميشود و دارای تغييرات
پيچيدهی زماني و مكاني در مقياس رگبار است لذا بررسي
* نویسنده مسئولm.kiani@modares.ac.ir :

تغييرات بار رسوب در مقياسهای مختلف زماني و مكاني
بهعنوان یک ضرورت محسوب ميشود و ميتواند بهعنوان
شاخصي برای ارزیابي و درك وضعيت حاکم بر سيستم مورد
استفاده قرار گيرد.
در چند دهه اخير تهيه اطالعات تفضيلي و درك صحيح
سامانههای آبخيز و نيز شرایط حاکم بر چرخه هيدرولوژی از
ضرورتهای اجتنابناپذیر برای مدیریت جامع و همهجانبه
حوزههای آبخيز محسوب ميشود .در این ميان انجام مطالعات
در مقياسهای مختلف زماني و مكاني و تحليل دقيق اجزای
مختلف فرآیندهای توليد رسوب مورد توجه محققان و مدیران
در حوزههای آبخيز قرار گرفته است .بهطوری که ضرورت آگاهي
از ميزان بار رسوب انتقالي و تغييرات زماني و مكاني آن منجر به
انجام مطالعات گستردهای در این زمينه شد ( Saeidi and
 .)Sadeghi, 2010در همين راستا محققان زیادی الگوی
تغييرات رسوب معلق در طول وقایع هيدرولوژیكي و بهخصوص
وقایع رگباری در شرایط مختلف را مورد بررسي قرار دادند
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( ;Rovira, and Batalla, 2006; Sadeghi et al., 2008 a and b
Nadal-Romero et al., 2008; Sadeghi et al., 2009; Sadeghi
and Saeidi, 2010; Mostafazadeh et al., 2015; Sun et al.,
 )2016که نتایج آنها بيانگر تغييرات شدید رابطه بين دبي و

غلظت رسوب تحت تأثير عوامل متعدد ميباشد .لذا
رسوبنمودها 1یا منحنيهای رسوب که نمایانگر توزیع زماني یا
تغييرات غلظت رسوب در طول وقایع هيدرولوژیكي ميباشند
بهعنوان ابزار مهمي در تحليل رفتار رسوب با تغييرات دبي
( )Sadeghi and Singh, 2005; Saeidi and Sadeghi, 2010و
حلقههای سنجه رسوب 2که مبتني بر ارتباط دقيق و
تغييرپذیری دروني و بين رگباری وقایع موردبررسي ميباشند،
بهعنوان ابزار مناسبي برای درك نقش کنترلکنندگي دبي در
توليد رسوب ( )Mostafazadeh et al., 2015در پژوهشهای
مختلف در مقياس حوزه آبخيز مورد استفاده قرار گرفته است.
حلقههای سنجه رسوب بر اساس ارتباط غلظت رسوب با مقدار
3
دبي شامل شكلهای مختلف از جمله حالت خطي تک ارزشي
(برای یک مقدار مشخصي از دبي ،مقدار غلظت رسوب در
منحني آبنمود برابر است) ،ساعتگرد( 4طي یک رگبار وقوع
اوج رسوبنمود قبل از اوج آبنمود باشد) ،پاد ساعتگرد( 1طي
یک رگبار وقوع اوج رسوبنمود بعد از اوج آبنمود باشد) ،حالت
خط -حلقه( 6ترکيبي از حالت خطي با ساعتگرد یا پاد
ساعتگرد ميباشد) و هشت شكل( 7ابتدا حالت پاد ساعتگرد و
سپس ساعتگرد بهدليل موجودیت و تأمين رسوب و در نتيجه
افزایش غلظت رسوب طي رگبار رخ ميدهد) طبقهبندی
ميشوند ( .)Williams, 1989تحليل شكلهای مختلف
حلقههای سنجه در مقياس حوزه آبخيز با توجه به تغيير در
زمان وقوع اوج آبنمود ،رسوبنمود و نيز عوامل مؤثر بر
تغييرات رسوبنمودها و همچنين با توجه محل تأمين منابع
رسوبي که یا در نزدیک خروجي حوضه و یا ناشي از سطح
حوضه هستند انواع شكلهای حلقههای سنجه را بهدنبال داشته
و منجر به افزایش دقت مطالعات رسوبنمودها و درك بيشتر
فرآیندهای هيدرولوژیكي در حوزههای آبخيز ميشود ( Gholami
et al., 2012; Mostafazadeh et al., 2015; Saeidi et al.,
.)2016

بررسي سوابق پژوهش موجود نشان ميدهد که با وجود
مطالعه رفتار و تغييرات حلقههای سنجه رسوب در شرایط
1. Sedimentgraphs
2. Rating Loops
3. Single-Valued Line
4. Clockwise
5. Anti-Clockwise
6. Single Line Plus a Loop
7. Figure Eight

مختلف در مقياس حوزه آبخيز برای درك و فهم بيشتر
فرآیندهای فرسایش و رسوب و با توجه به شرایط بسيار پيچيده
طبيعي حاکم بر حوضه نياز به سادهسازی و کنترل برخي شرایط
و در نظر گرفتن برخي متغيرها و بررسي تأثير آنها بر رفتار
پدیدههای مذکور ضروری به نظر ميرسد .لذا با توجه به
دشواریهای فراوان و هزینه نمونهبرداری دبي و رسوب ناشي از
رگبار در مقياس حوزه آبخيز ،انجام آزمایشهای شبيهسازیشده
در آزمایشگاه و با استفاده از سامانه شبيهساز باران 8و در مقياس
پالت آزمایشگاهي بهعنوان یكي از بنيادیترین وسایل مورد نياز
برای تحقيقات و مطالعات اجزای مختلف فرآیند فرسایش خاك
( )Parsons and Lascelles, 2000توصيه ميشود .مهمترین
مزایای استفاده از شبيهساز باران ،سرعت عمل ،کارایي ،قابليت
کنترل و انعطافپذیری بيشتر آن نسبت به بارانهای طبيعي
است ( .)Meyer, 1994بر همين اساس این پژوهش با هدف
تحليل حلقههای سنجه رسوبي وقایع رگبار پياپي در شرایط
شبيهساز باران و پالت آزمایشگاهي در یک نوع خاك تهيه شده
از منطقه کجور در استان مازندران در شيب  1درصد و در
شدتهای بارندگي  32و  32ميليمتر بر ساعت طي  6رگبار
پياپي در فرسایش بينشياری مورد بررسي قرار گرفت.

مواد و روشها
 -شبيهسازی باران و فرسايش خاک

کليه شبيهسازی بارانها روی پالتهای متوسط آزمایشگاهي با
طول و عرض به ترتيب  6و  1متر و در سه تكرار در آزمایشگاه
شبيهساز باران و فرسایش خاك دانشكده منابع طبيعي دانشگاه
تربيت مدرس انجام شد (شكل .)1
در مرحله آمادهسازی پالتها از  22سانتيمتر الیه
سطحي منطقه ،خاك مورد نظر تهيه و به محل آزمایشگاه
منتقل شد .نمونه خاك برداشت شده از منطقهای واقع در مراتع
یيالقي دامنههای شمالي البرز در حد فاصل جاده کدیر-کجور به
ترتيب با طول شرقي و عرض شمالي جغرافيایي  11˚ 44′و 24′
˚ 36انجام پذیرفت .برخي از ویژگيهای فيزیكي و شيميایي
خاك مورد استفاده در آزمایشها مانند درصد ماسه ،سيلت و
رس ،جرم مخصوص ظاهری ،واکنش خاك ،هدایت الكتریكي،
ماده آلي و رطوبت حجمي برای حذف اثر رطوبت پيشين در
زمان نمونهبرداری اندازهگيری شد .مقادیر این ویژگيها به
ترتيب  31درصد 11 ،درصد و  14درصد 1/46 ،گرم بر
8. Rainfall Simulator

کيانی هرچگانی و همکاران :تحليل حلقههای سنجه رسوبی فرسايش بين شياری ...

سانتيمتر مكعب 7/64 ،7/61 ،ميليزیمنس بر متر 2/61 ،درصد
و  12±3درصد بهدست آمد .بر اساس اندازهگيریهای انجام
پذیرفته ،خاك منطقه با ماده آلي نسبتاً باال ،در رده خاكهای با
مرغوبيت باال با رنگ خاکستری تيره ،تهویه و ظرفيت نگهداری
آب خاك مناسب ارزیابي شد .سپس نمونه خاك ،هوا خشک و
سنگریزه و بقایای گياهي برای سادهسازی شرایط پيچيده
طبيعي و امكان مطالعه جامع در زمان و شرایط محدود ،حذف و
از الک  7ميليمتری عبور داده و بهخوبي مخلوط شد .قبل از
انتقال خاك به درون پالت ،الیه زهكشي از جنس پوکه معدني
بهصورت ت غيير تدریجي اندازه ذرات از بادامي تا ریزدانه به
ضخامت  22سانتيمتر در کف پالت تعبيه شد ( Kiani
.)Harchegani et al., 2018
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از نمودارهای شدت ،مدت و فراواني تهيه شده در ایستگاه
باراننگاری کجور برای منطقه با دوره برگشت  21تا  32سال
انتخاب شدند .بنابراین شش رگبار پياپي با فاصله زماني  1روز
نسبت به یكدیگر برای رسيدن به رطوبت پيشين خاك
( )Mahdavi, 2002با توجه به شيب  1درصد در دو شدت
انتخابي اجرا شد .همچنين آزمایشهای شبيهسازی باران در
شرایط رطوبتي خاك متناسب با شرایط عمومي حاکم بر منطقه
قبل از وقوع بارندگي و با اندازهگيری رطوبت حجمي در منطقه
و آزمایشگاه به روش توزین نمونه تر و خشک و حفظ شرایط
نسبتاً مشابه در آزمایشهای پيشبيني شده انجام شد .در این
آزمایشها از آب چاه با  pHبرابر با  ،7/27هدایت الكتریكي
 1/12ميليزیمنس بر متر ،اکسيژن محلول  32/7درصد ،فسفر
 2/17ميليگرم بر ليتر و نيترات  4/41ميليگرم بر ليتر برای
شبيهسازی باران استفاده شد.
 -اندازهگيری توان باران و رواناب

برای اندازهگيری توان باران و رواناب تحت شرایط آزمایشگاهي
شبيهسازی شده از روابط موجود ( ;Gabet and Dunne, 2003
 )Wang et al., 2014استفاده شد:
(رابطه )1
(رابطه )2

د

ه

شکل  .3تصويری از داخل شبيهساز باران و فرسايش خاک :الف) مخزن تأمين
آب باران ،ب) اتاق کنترل ،ج) طول پالت ( 6متر) ،د) عرض پالت ( 3متر) و ه)
سرريز (محل خروج رواناب و رسوب)

پژوهش حاضر در شيب  1درصد با توجه به درصد
مساحت طبقات شيب بهدست آمده و با کاربری کشاورزی در
منطقه مادری خاك مورد استفاده انجام پذیرفت .همچنين
شدت بارندگي  32و  32ميليمتر بر ساعت با دوامهای به ترتيب
 32و  12دقيقه متناسب با هر یک از شدتهای مزبور با استفاده

ω=ρgSQ/W

که در آنها  Rو  ωبيانگر توان باران و جریان برحسب
وات بر مترمربع ρ ،چگالي آب برابر  1222کيلوگرم بر مترمكعب
تا  21درجه سانتيگراد I ،شدت باران برحسب متر بر ثانيه و ν
سرعت قطرات باران برحسب متر بر ثانيه و  θدرجه شيب g
شتاب ثقل (برابر با  3/7متر بر مجذور ثانيه) S ،سينوس شيب
پالت Q ،دبي برحسب مترمكعب بر ثانيه و  Wعرض جریان
برحسب متر ميباشد .در همين راستا ميانگين توان باران در
شيبهای  3درجه و برای شدتهای بارش  32و  32ميليمتر
بر ساعت با ميانگين اندازه قطرات باران بهترتيب  1/1و 1/17
ميليمتر و همچنين سرعت متناظر  6/76و  6/67متر بر ثانيه
( Kiani Harchegani et al., 2018; Kiani Harchegani and
 )Sadeghi, 2017cبهترتيب  2/13و  2/14وات بر مترمربع
بهدست آمد و ميانگين توان رواناب نيز بهترتيب  2/217و
 2/247وات بر مترمربع بهدست آمد .همچنين تالش الزم برای
حذف اثر رطوبت پيشين از طریق اندازهگيری مكرر رطوبت
حجمي خاك قبل از آزمایشها و تا حصول شرایط نسبتاً مشابه
صورت گرفت .در ادامه و قبل از شروع آزمایشها ،نمونههای
خاك برای رسيدن به رطوبت طبيعي منطقه در زمان
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نمونهبرداری ،با یک بارش غير فرساینده با شدت  1ميليمتر بر
ساعت مرطوب شدند (.)Kiani Harchegani et al., 2018
اندازهگيری دادهها

زمان ظهور اولين نشانههای رواناب در خروجي هر پالت بهعنوان
مراحل اوليه توليد رواناب و اثر مشترك بارندگي و جریان
(جدایش ذرات خاك توسط قطرات باران و انتقال آنها توسط
جریان ناشي از اثر قطرات باران ( 1)RD-RIFTیا جدایش ذرات
خاك توسط قطرات باران و انتقال آنها توسط جریان رواناب
2
( ) )RD-FTدر ایجاد فرسایش بينشياری ( Kinnell, 2005 and
 )2009و انتقال رسوبات با استفاده از زمانسنج ثبت و سپس
حجم رواناب در فواصل زماني یکدقيقهای اندازهگيری شد .در
همين راستا نمونههای آب و رسوب از خروجي پالت در هر
واقعه باران با توجه به شيب و شدتهای بارندگي مورد استفاده،
با فاصله زماني یک دقيقه و با استفاده از بشرهای یک ليتری
برداشت شد .سپس غلظت رسوب در فرسایش بينشياری به
روش برجاگذاری بهمدت  24ساعت و تخليه آبرویي و در
نهایت خشک نمودن رسوب در دمای  121درجه آون مشخص
شد ( Sadeghi and Saeidi, 2010; Sadeghi and Kiani
.)Harchegani, 2012
تحليل حلقههای سنجه رسوبی

دادههای حاصل از دبي رواناب یا جریان و غلظت رسوب در
فرسایش بينشياری در شش رگبار پياپي در شيب  1درصد و
شدتهای بارندگي  32و  32ميليمتر بر ساعت در Excel 2010
دستهبندی و بانک اطالعاتي دادهها تهيه شد در نهایت آبنمود،
رسوبنمود و حلقههای سنجه رسوبي تهيه و تحليل حلقههای
رسوبي صورت پذیرفت.

نتايج و بحث
 تحليل تغييرات مقادير رواناب و هدررفت خاک طی ششرگبار پياپی

نتایج مربوط به مقادیر کل رواناب و هدررفت کل خاك حاصل از
شش رگبار پياپي در شيب  1درصد و شدتهای بارندگي  32و
 32ميليمتر بر ساعت مورد استفاده برای تحليل حلقههای
سنجه رسوب در جدول ( )1ارائه شده است .نتایج نشان داد که
با افزایش توالي رگبارها مقدار کل رواناب هر واقعه افزایش یافته
بهنحویکه مقدار کل رواناب روند صعودی دارد .اما هدررفت
1. Raindrop Detachment with Transport by Raindrop-Induced Flow
Transport
2. Raindrop Detachment with Transport by Flow

خاك رفتار پيچيدهتری داشت بهطوریکه در هر دو شدت
بارندگي  32و  32ميليمتر بر ساعت در واقعه بارندگي چهارم
با وجود افزایش مقدار کل رواناب ،هدررفت کل خاك کاهش
پيدا کرده و مجدد در وقایع پنجم و ششم افزایش هدررفت
خاك مشاهده شد .در همين راستا نتایج حاصل از مقایسه
هدررفت کل خاك و مقدار کل رواناب طي شش رگبار پياپي در
دو شدت بارندگي  32و  32ميليمتر بر ساعت بيانگر 1/24
برابری مقدار کل رواناب در شدت بارندگي  32نسبت به 32
ميليمتر بر ساعت ميباشد؛ همچنين هدررفت خاك نيز افزایش
 2/77برابری در شدت بارندگي  32نسبت به  32ميليمتر بر
ساعت طي شش رگبار پياپي را نشان ميدهد .کمترین مقدار
هدررفت خاك در توالي چهارم برای شدت بارندگي  32و 32
ميليمتر بر ساعت بهترتيب برابر  114/17و  633/12گرم بر
مترمربع بر ساعت و بيشترین مقدار عمق رواناب و هدررفت کل
خاك در شدت بارندگي  32ميليمتر بر ساعت در توالي ششم
بهترتيب با مقدار  11/21ميليمتر و  237/13گرم بر مترمربع بر
ساعت و در شدت  32ميليمتر بر ساعت در توالي پنجم
بهترتيب با مقادیر  12/13ميليمتر و  217/33گرم بر مترمربع
بر ساعت مشاهده شد.
مقایسه عمق رواناب در شش رگبار پياپي در دو شدت
بارندگي  32و  32ميليمتر برساعت نشاندهنده عمق کمتر
رواناب در باران با شدت  32ميليمتر بر ساعت نسبت به باران با
شدت  32ميليمتر بر ساعت ميباشد که ميتواند ناشي از توان
باالی باران و رواناب در شدت بارندگي  32نسبت به 32
ميليمتر بر ساعت باشد و بهدليل توان باالی باران و رواناب در
شدت بارندگي  32ميليمتر بر ساعت در ایجاد فرسایش و انتقال
رسوبات هدررفت خاك در شدت بارندگي  32نسبت به 32
ميليمتر بر ساعت افزایش نشان ميدهد .چون توانایي جدایش
ذرات خاك بيشتر و ایجاد ضریب زبری بيشتر در سطح پالت و
در نتيجه کاهش ضریب رواناب را به دنبال داشت .لذا مقدار نفوذ
در شدت باران  32ميليمتر بر ساعت نسبت به  32ميليمتر بر
ساعت بيشتر بوده و مقدار رواناب کمتری مشاهده شد.
دقت در نتایج جدول همچنين بيانگر ضریب تغييرات
 7/34و  3/17برای مقدار کل رواناب و  12/41و  12/46برای
هدررفت کل در شش رگبار پياپي به وقوع پيوسته بهترتيب در
شدت بارندگي  32و  32ميليمتر بر ساعت است .دليل این امر
را ميتوان ناشي از فرآیند انتخابي حاکم بر فرآیند فرسایش
بينشياری و طبعاً انتقال ذرات رسوبي با اندازههای متفاوت و
ایجاد تغيير در وزن رسوب انتقالي دانست .بهطوریکه
رسوبهای با اندازه کوچکتر در شدتهای بارندگي  32و 32

کيانی هرچگانی و همکاران :تحليل حلقههای سنجه رسوبی فرسايش بين شياری ...

ميليمتر بر ساعت طي فرآیند فرسایش بهدليل نياز به توان کم
باران و رواناب منتقل شده و ذرات بزرگتر در شدت
بارندگيهای مذکور مخصوصاً در تواليهای آخر به سرریز پالت
رسيده و منجر به ایجاد تغييرات بيشتر در ضریب تغييرات
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هدررفت خاك شدهاند که با نتایج
) (2017aمبني بر تعيين دامنه ضریب تغييرات مقادیر عمق
رواناب و هدررفت خاك در شرایط شبيه ساز باران و فرسایش
خاك همخواني دارد.
Kiani Harchegani et al

جدول  .3نتايج مقادير عمق رواناب و هدررفت خاک حاصل از شش رگبار پياپی در شيب  2درصد و شدتهای بارندگی  10و  40ميلیمتر بر ساعت

شدت بارندگي
(ميليمتر بر ساعت)
رگبارهای پياپي

40

10

هدررفت خاك
عمق رواناب
هدررفت خاك
عمق رواناب
(ميليمتر) (گرم بر مترمربع بر ساعت) (ميليمتر) (گرم بر مترمربع بر ساعت)

3

7/77

37/37

3/27

226/62

2

13/26

114/33

3/72

224/16

1

14/24

137/11

11/13

637/67

9

14/74

114/17

11/73

633/12

2

11/24

112/16

12/13

217/33

6

11/21

237/13

11/23

222/22

ميانگين

13/47

111/37

12/33

173/71

ضریب تغييرات (درصد)

7/34

12/41

3/17

12/46

تحليل آبنمود ،رسوبنمود و حلقه سنجه رسوبی طی شش
رگبار پياپی

نتایج حاصل از تحليل آبنمود ،رسوبنمود و حلقههای سنجه
رسوبي شش رگبار پياپي در شيب  1درصد و شدت بارندگي32
و  32ميليمتر بر ساعت بهترتيب در شكل ( )2و ( )3ارائه شده
است .دقت در نتایج مربوط به حلقههای سنجه رسوبي ارائه شده
در شش رگبار پياپي در شدت بارندگي  32و  32ميليمتر بر
ساعت (شكل  2و  )3نشاندهنده تنوع رفتاری رسوب خروجي
در مقایسه با تغييرات دبي در قالب شكلهای مختلف حلقههای
سنجه شامل ساعتگرد ،پاد ساعتگرد و نيز مرکب بود .در این
راستا ،در اولين رگبار از سری رگبارهای پياپي برای هر دو شدت
بارندگي  32و  32ميليمتر بر ساعت ،الگوی حلقه سنجه
ساعتگرد و تخليه سریع رسوب نسبت به رواناب مشاهده شد
که نشاندهنده تأثير فرآیند پاشمان در تأمين رسوب قابل انتقال
در طول پالت بود.
بررسي الگوی رسوبنمود برای دو رگبار دوم و سوم در
شدت بارندگي  32ميليمتر بر ساعت نيز داللت بر وقوع اوج
تأخيری رسوبنمود در مقایسه با آبنمود و نيز تشكيل حلقه
سنجه پادساعتگرد داشت .اگر چه بر اساس نتایج حاصل از
جدول ( ،)1برای این دو رگبار در شدت مذکور در مقایسه با
شدت  32ميليمتر بر ساعت مقادیر هدررفت خاك روند

افزایشي داشته ،بنابراین دليل وقوع اوج تأخيری رسوبنمود را
ميتوان به تأثير تدوام بارندگي در انتقال رسوب توليدی طي
فرآیندهای مختلف فرسایش نسبت داد .این در حالي است که بر
اساس نتایج ارائه شده در جدول ( ،)1مقادیر هدررفت خاك در
این دو رگبار برای شدت بارندگي  32ميليمتر بر ساعت در
مقایسه با رگبار اول کاهش یافته که تأکيدی بر عدم موجودیت
رسوب تحت تأثير تخيله رسوب توليدی طي وقایع رگبار قبلي و
افزایش توان رواناب در انتقال رسوب به خروجي پالت بود .نتایج
حاصل با یافتههای Walling and Webb (1982), Saeidi and
) Sadeghi (2010), Mostafazadeh et al (2015مبني بر نقش
کنترلکنندگي موجودیت رسوب بر شكل رسوبنمود مطابقت
دارد .نتایج همچنان بر نقش رگبارهای پياپي در کاهش مقادیر
وزن کل رسوب حمل شده توسط رگبار داللت داشته که با
یافتههای Nadal-Romero et al (2008), Sadeghi et al
)Saeidi and Sadeghi ،Mostafazadeh et al (2015) ،(2008a
) ،(2010مطابقت دارد.
تحليل آبنمود ،رسوبنمود و حلقه سنجه رسوبي حاصل
از رگبارهای پياپي چهارم و ششم در شدت بارندگي 32
ميليمتر بر ساعت نيز نشاندهنده تفاوت عملكرد رسوب
خروجي از پالت در تشكيل شكلهای مختلف حلقه سنجه
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رسوبي بود .بهنحویکه بررسي تغييرات لحظهای رسوب در رگبار
پياپي چهارم نيز نشاندهنده شكلگيری الگوی سنجه
پادساعتگرد عليرغم وقوع اوج زودرس رسوبنمود بود .از
طرفي بررسي نتایج حاصل از مقادیر هدررفت خاك (جدول )1
نشاندهنده کاهش مقادیر رسوب عليرغم افزایش عمق رواناب
در رگبار چهارم داشت .دليل این امر را ميتوان به نقش وقایع
بارندگي قبلي در انتقال ذرات رسوب ریزدانهتر و باقي ماندن
ذرات درشتتر و در نتيجه تأثير افزایش وزن رسوب خروجي از
پالت تحت تأثير افزایش اندازه ذرات رسوبي نسبت داد که با
یافتههای ) Walling et al (2000در اینباره همسو بود .از طرفي
این تفاوت رفتاری در رگبار پياپي ششم در قالب تشكيل حلقه
سنجه ساعتگرد عليرغم اوج تأخيری رسوبنمود نشان داده
شد .اگر چه نتایج جدول ( )1داللت بر افزایش مقادیر رسوب
عليرغم کاهش عمق رواناب خروجي از پالت در رگبار ششم
داشته که دليل این امر را ميتوان به ریزش احتمالي رسوبات
درشتدانه موجود در نزدیكي خروجي پالت تحت تأثير خروج
رواناب و افزایش وزن رسوب ناشي از مشارکت ذرات درشتدانه
نسبت داد.
افزایش مقادیر رسوب خروجي از پالت برای رگبار پياپي
پنجم در شدت بارندگي  32ميليمتر بر ساعت منجر به
شكلگيری حلقه سنجه مرکب با حلقه پادساعتگرد تحت تأثير
مشارکت طبقات مختلف اندازه ذرات رسوبي بود و نيز داللت بر
رفتار پيچيده رسوب تحت تأثير وقایع پياپي بارندگي داشته که
با یافتههای Nadal-Romero et al (2008), Sadeghi et al
(2008a), Saeidi and Sadeghi (2010), Mostafazadeh et al
) (2015در این زمينه مطابقت دارد.

بررسي نتایج حاصل از شكل ( ،)3نشاندهنده رفتار
متفاوت رسوب خروجي در شدت  32ميليمتر بر ساعت در
مقایسه با شدت  32ميليمتر بر ساعت بود .بهنحویکه در رگبار
پياپي دوم عليرغم وقوع زودرس اوج رسوبنمود ،حلقه سنجه
رسوبي پادساعتگرد بيانکننده تغييرات رسوب در مقابل رواناب
بوده و همچنين بر اساس نتایج ارائهشده در جدول ( ،)1عليرغم
افزایش ميزان رواناب ،مقادیر هدررفت خاك نسبت به رگبار اول
کاهش یافته است .تحليل الگوی حلقه سنجه رسوبي در دو
رگبار پياپي سوم و چهارم در شدت مذکور نيز داللت بر تشكيل
حلقههای سنجه مرکب داشته که نشاندهنده تأثيرپذیری و
تنوع رفتار و مشارکت رسوب از عوامل مختلف از جمله توان
رواناب ،شدت و تواتر بارندگي بود .نتایج حاصل با یافتههای
Rovira, and Batalla, (2006), Saeidi and Sadeghi (2010),
) Nu-Fang et al (2011), De Girolamo et al (2015مبني بر

نقش الگوی بارندگي و نيز تعامل پيچيده بين سامانههای بارشي
در پاسخ رسوبي سامانه مطابقت دارد .این عكسالعمل متفاوت
رسوب نيز در رگبارهای پياپي پنجم و ششم در قالب رفتار
متفاوت حلقههای سنجه رسوبي و رسوبنمود نيز قابل مشاهده
بود .بهنحویکه در رگبار پنجم عليرغم افزایش مقادیر هدررفت
خاك و نيز وقوع اوج زودرس رسوبنمود الگوی حلقه سنجه
بهصورت پادساعتگرد مشاهده شد .دليل این امر را ميتوان به
نقش مؤثرتر توان باران در انتقال ذرات ریزتر به خروجي در
مقایسه با رواناب نسبت داد که با یافتههای Kiani Harchegani
) et al (2017cمبني بر تأثيرپذیری بيشتر رفتار رسوب از
بارندگي در مقایسه با رواناب در مقياس پالت مطابقت دارد .این
در حالي است که رگبار ششم نشاندهنده کاهش مقادیر رواناب
و هدررفت رسوب و نيز وقوع اوج زودرس با الگوی سنجه
ساعتگرد بود .بهطور کلي تحليل نتایج حاصل از آبنمود،
رسوبنمود و حلقههای سنجه مشاهداتي از شش توالي بارندگي
برای دو شدت  32و  32ميليمتر بر ساعت در شيب  1درصد و
در مقياس پالت نشاندهنده رفتار متنوع و بسيار پيچيده رسوب
خروجي داشته و به نوعي بر تأثيرگذاری سایر عوامل از جمله
توان و تواتر بارندگي ،توان رواناب و توزیع اندازه ذرات رسوب
موجود ،اتصالهای رسوبي و ميزان مشارکت انواع مختلف
فرسایش در بروز رفتار متفاوت رسوب خروجي از پالت تأکيد
داشت.
نتيجهگيری

تحليل سنجههای رسوب ميتواند در دستيابي به نتایج
قابلاعتماد برای مدیریت بهتر و مناسبتر آب و خاك مخصوصاً
متناسب با مقياسهای زماني تأثير بسزایي داشته باشد .در
همين راستا تحليل حلقههای سنجه رسوب و تغييرات آنها در
دو شدت بارندگي مختلف  32و  32ميليمتر بر ساعت در
آزمایشگاه شبيهساز باران و فرسایش خاك در پالت  1×6متر و
بر روی یک نمونه خاك در شش رگبار پياپي انجام پذیرفت.
نتایج حاصل از مقایسه هدررفت کل خاك و مقدار کل رواناب
طي شش رگبار پياپي در دو شدت بارندگي  32با  32ميليمتر
بر ساعت بيانگر افزایش  1/24برابری مقدار کل رواناب و
افزایش  2/77برابری هدررفت خاك در شدت بارندگي 32
نسبت به  32ميليمتر بر ساعت بود .نتایج نشاندهنده تنوع
رفتاری رسوب خروجي در مقایسه با تغييرات دبي در قالب
شكلهای مختلف حلقههای سنجه شامل ساعتگرد ،پاد
ساعتگرد و نيز مرکب بود که این تفاوت در رفتارهای
هيدرولوژیكي رسوب طي رگبارهای پياپي مخصوصاً از نظر توليد
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،شيبها و شدت های مختلف بارندگي با الگوهای مختلف باران
بافت های مختلف خاك و شرایط رطوبتي مختلف خاك در
 همچنين برای.شرایط شبيهسازی شده پيشنهاد ميگردد
جلوگيری از جا به جایي خاك منطقه مادری و صرفهجویي در
 پالتهایي با مقياسهای مختلف و،هزینههایي مثل انتقال خاك
تحت باران طبيعي در عرصه نصب و فرآیندهای فرسایش و رسوب
.و حلقههای سنجه آنها طي رگبارهای پياپي بررسي شود

، موجودیت رسوب،رسوب تحت تأثير شدت رواناب توليدی
 فرآیندهای اتصال رسوب طي،توزیع اندازه ذرات رسوب
 تحليل فرآیندهای.فرآیندهای تكاملي فرسایش قرار دارند
فرسایش و رسوب با استفاده از الگوهای حلقه رسوبي ميتواند به
.پژوهشگران در درك و فهم بهتر فرآیندهای مذکور کمک نماید
در همين راستا با توجه به موارد بيان شده برای توسعه و
جمعبندی نتایج بهدست آمده در این زمينه پژوهشهایي در
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