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چكیده
روش هاي مختلف اندازه گیري رواناب و فرسایش ممكن است منجر 
به نتایج گوناگوني شوند که لزوماً وابسته به اثرات خاص متغیر مورد 
مطالعه بر فرسایش نیست. اگرچه مطالعه رواناب، فرسایش و رسوب 
روي خاک آماده سازي شده در کرت هاي آزمایشگاهي به دلیل داشتن 
مزایاي زیاد اجتناب ناپذیر است، اما دست خوردگي و انتقال خاک و 
آماده سازي کرت هاي آزمایشگاهي از اعتبار نتایج این گونه پژوهش ها 
مي کاهد. تمام روش هاي آماده سازي خاک جهت انجام پژوهش هاي 
آزمایشگاهي یک هدف اساسي دارند و آن این که نمونه خاک آماده 
شده تا حد امكان همگن باشند. تغییرات ایجاد شده در خاک حین 
جمع آوري، حمل و مراحل مختلف آماده سازي آن شامل هواخشک 
کردن، الک کردن و به ویژه اثر رطوبت خاک در طول این فرآیند و 
در نهایت افزایش وزن مخصوص ظاهري سطح خاک ممكن است 
بر نتایج رواناب و فرسایش اثرگذار باشند. بر همین اساس، مطالعه اي 
موردي به منظور مقایسه رواناب سطحي، غلظت رسوب و هدررفت 
)آماده سازي  دست خورده  خاک  با  صحرایي  کرت هاي  از  خاک 
شده براي کرت هاي آزمایشگاهي فرسایش( و دست نخورده )خاک 
طبیعي( انجام شد. نتایج نشان داد که اثر دست خوردگي خاک بر 
تمامي متغیرهاي زمان شروع، حجم و ضریب رواناب، غلظت رسوب 
و هدررفت خاک معني دار )p≥01/0( بود. متغیرهاي زمان شروع، 
حجم و ضریب رواناب، غلظت رسوب و هدررفت خاک به ترتیب 
2/29، 3/45، 2/79، 2/83 و 11/50 برابر در اثر دست خوردگي خاک 

افزایش یافتند.
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مقدمه و مباني
خاکبهعنوانیکيازمنابعطبیعيارزشمندياستکهدرمقیاس
زمانيکوتاهتجدیدناپذیراستوبایدبااستفادهازدیدگاهچندرشتهاي
عامل چندین تقابل نتیجه فرسایش .]18[ گیرد قرار بررسي مورد
استکهدرزمانومکانمتغیرهستند]45،20[.فرسایشبهعنوان
معموال آن اثرات و ميشود محسوب خاک تخریب اصلي عامل
غیرقابلجبرانميباشد.بررسيفرسایشخاکوتولیدرسوبدر
حوزههايآبخیزبرايدستیابيبهمدیریتصحیحاراضيوحفظ
کمیتوکیفیتآبوخاکازضروریاتاساسيمحسوبميشود.
ازطرفياندازهگیريهریکازآنهادرشرایططبیعيبسیارهزینهبر

وزمانبراست.
انتخاب،طراحيو منظور به فرسایشپذیريخاک مقدار تعیین
نیازمندشناسایيوکمينمودنویژگيها کاربردعملیاتحفاظتي
رواناب تولید پتانسیل بهویژه خاک هیدرولوژیک فرآیندهاي و
طریق از رسوب و رواناب مقادیر برآورد .]59[ است رسوب و
ایستگاههايرسوبسنجيواستفادهازاندازهگیريهايزمینيوبا
استفادهازشبیهسازباراندرآزمایشگاهوعرصهقابلانجاماست.
اگرچهاندازهگیريروانابورسوببااستفادهازشبیهسازباراندر
،31 ،11 ،7[ آزمایشگاهي و ]53 ،49 ،21 ،17[ صحرایي شرایط
62،56،33[قابلانجاماست؛امااندازهگیريهايصحرایيمعموالً
نیازمندصرفهزینهوزمانبیشترياست.بنابراین،یافتنروشهایي
برايبرآورددقیقمیزانرسوبدهيحوزههايآبخیزامريضروري
از امروزهاستفادهازروشهايآزمایشگاهيبیش اینرو، از است.

پیشموردتوجهقرارگرفتهاست.
ابتدايپژوهشدر از مقیاسکرت مطالعاتفرسایشخاکدر
موردفرسایشخاکداراياهمیتزیاديبودهاست]48[.استفاده
ازشبیهسازبارانبراياندازهگیريفرسایشدارايدومزیتاصلي،
بارندگي بودن بارندگيوتکرارپذیر توانایيکنترلشدتومدت
ارزیابيهاي امکان نیز و دادهها افزایشدقت به منجر که ميباشد
آزمایشگاهي مطالعه .]8[ شد خواهد مختلف تیمارهاي مقایسهاي
نتایج به مطلق اعتماد که است محدودیتهاي داراي فرسایش
ازآنرابرايکاربرددرشرایطواقعيسلبميکند بهدستآمده
بر مختلف عوامل اثر بررسي مطالعه از هدف که زماني بهویژه
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اندازهگیري مختلف روشهاي آن، بر عالوه .]64[ باشد فرسایش
روانابوفرسایشممکناستمنجربهنتایجگوناگونيشوندکه
لزومًاوابستهبهاثراتخاصمتغیرموردمطالعهبرفرسایشنیست
و رواناب تولید و فرسایش بررسي روشهاي از یکي .]19 ،16[
کرتهاي در آمادهسازيشده رويخاک مطالعات انجام رسوب،
انجام جهت خاک آمادهسازي براي اگرچه است. آزمایشگاهي
پژوهشهايآزمایشگاهيفرسایشخاکروشهايمتعدديپیشنهاد
شده]61،43،41،36،27،26[،اماهمهاینروشهایکهدف
اساسيدارندوآناینکهنمونههايخاکقراردادهشدهدرکرت

آزمایشگاهيتاحدامکانهمگنباشند]36[.
مراحل و حمل برداشت، حین خاک در شده ایجاد تغییرات
مختلفآمادهسازيآنشاملهواخشککردنوعبوردادنخاکاز
الکوبهویژهمقداررطوبتخاکدرطولاینفرآیندهاودرنهایت
بهوسیله افزایشوزنمخصوصظاهريسطحخاک براي تالش
باشند. اثرگذار فرسایش و رواناب نتایج بر است ممکن غلطک،
بلنديهاي اثربرخيویژگيهايخاکمثلپستيو مثال، بهعنوان
کوچکوشکلخاکدانههادرمقداروالگويمکانيرواناب]42[
ونیزاثرمعنيدارزبريسطحبرروانابوفرسایش]34[تأییدشده
و خاکدانهها شکل کوچک، بلنديهاي و پستي بهطوريکه است
زبريسطحخاکهمگيميتواننددراثرغلطکزدنسطحخاک

ایجادشدهویاتضعیفوتشدیدشوند.
بررسيپیشینهپژوهشنشاندادکهمطالعاتمحدوديبهبررسي
اثرتغییراتخاکبرفرآیندهايتولیدروانابوفرسایشعمدتادر
کاربريکشاورزيپرداختهاندکهدرتماميآنهااثرشخمودیگر
بررواناب]58،34،28،22،5[وهدررفت اقداماتخاکورزي

خاک]44،35،34،5[مدنظرقرارگرفتهاست.
نتایجپژوهشهايمرتبطبااثرخاکورزيکامالمتفاوتوبعضًا
و رواناب مقایسه هدف آنها از برخي در چراکه است متناقض
فرسایشخاکدرسیستمهايمختلفخاکورزيبودهودربرخي
دیگرروانابورسوبدرحالتبدونخاکورزيوباخاکورزي
باهممقایسهشدهاند.بدیهياستبررسياثرخاکورزينسبتبه
حالتبدوندستخوردگيخاکبهپژوهشحاضرنزدیکتربوده
که شده گفته منابع برخي در دارد. وجود نتایج مقایسه قابلیت و
زراعي، اراضي در خاک فرسایش میزان کاهش روشهاي از یکي
نفوذپذیرکردنخاکبااستفادهازالگوهايمناسبخاکورزياست
]24[ومیزانفرآیندفرسایشوابستهبهنوعادواتبکاربردهشده
درخاکورزياست]14[.نوعادواتخاکورزيدراراضيزراعي
شیبداروروشانجامعملیاتخاکورزيميتواندموجبذخیره
بیشتررطوبتدرخاکهايزراعيشود]39[.خاکورزينامناسب
باافزایشتراکمخاکوکاهشنفوذپذیريميتواندموجبایجادیا
افزایشروانابشود]69[درحاليکهخاکورزيمناسبباافزایش
نفوذپذیريخاکهايمتراکمشدهميتواندمیزانروانابسطحيرا
کاهشدهد]14[.خاکورزينامناسبمنجربهفرسایشخاکودر

نتیجهآنکاهشحاصلخیزيخاکميشود]69[.قیوميمحمديو
همکاران]9[نیزنشاندادندکهرهاسازيمجدداراضيکشاورزيدیم
موجبافزایشمجدنفوذپذیريوکاهشروانابسطحيميگرددکه

طبعایکيازدالیلآنتوقفعملیاتخاکورزيميباشد.
درجمعبنديميتوانگفتکهامروزهانجاممطالعاتآزمایشگاهي
فرسایشورسوبدرمقیاسکرت،کهباانتقالخاکبهآزمایشگاهو
درنتیجهتغییرودستخوردگيآنهمراهاست،باتوجهبهمزایاي
پژوهشهاي درحاليکه ميباشد. اجتنابناپذیر امري آن پژوهشي
با آمادهسازيخاک اثر بررسي به عمومًا زمینه این در انجامشده
هدفزراعت،جنگلکاريویاباغداريپرداختهاندکهحداقلدریک
جنبهبسیارمهمباآمادهسازيخاکبرايپژوهشهايآزمایشگاهي
گفته موارد بنابر است. متفاوت کاماًل ورسوب فرسایش رواناب،
اثر شده،آگاهيازجهتومقدارتغییراتروانابوفرسایشدر
فرآیندآمادهسازيخاکبرايمطالعاتآزمایشگاهيفرسایشامري
اجتنابناپذیراستوپژوهشحاضردرصددپاسخگویيبهایننیاز
برآمدهاست.نتایجپژوهشحاضرميتواندبهتعمیمدقیقترنتایج
مطالعاتآزمایشگاهيفرسایشخاکبهشرایططبیعيمنجرشود.

مطالعه موردي
1- منطقه مورد مطالعه 

با کاربري جنگل تخریبشدهدرحاشیه روستاي کدیر  دامنهاي
ودرشرقحوزهآبخیزآموزشيوپژوهشيدانشکدهمنابعطبیعي
دانشگاهتربیتمدرسدرشمالایرانودرجنوبغربيشهرستان
نوربرايانجاممطالعهمورديانتخابگردید.اینمنطقهدرمحدوده
جغرافیایي51درجهو46دقیقهو27ثانیهطولشرقيو36درجه
و27دقیقهو15ثانیهعرضشماليودرناحیهالبرزمرکزيواقع
شدهاست.شیبمحلنمونهبرداري18درصدوجهتشیبدامنه
حوزه در پژوهش اجراي محدوده کلي موقعیت ميباشد. جنوبي
شده داده نشان 1 درشکل ایران و مازندارن استان کجور، آبخیز
خاک و شني-رسي-لومي مطالعه مورد منطقه خاک بافت است.
)پوشش درصد 10 از کمتر متوسط مقدار با سنگریزه داراي
سطحي(بود.مقدارمادهآليخاک2/167وpHدرحدود7/9و
متر بر دسيزیمنس 0/01576 برابر خاک الکتریکي هدایت مقدار

اندازهگیريگردید.

2- روش کار
2-1- نصب و آماده سازي کرت ها

دستنخورده خاک الف( اصلي تیمار دو در موردي مطالعه
هر شده( )آمادهسازي دستخورده خاک ب( و طبیعي( )شرایط
یکباسهتکراربااستفادهازکرتهایيبهابعادیکمترمربعساخته
شدهازورقههايفلزيگالوانیزهانجامگرفت.بهمنظورجمعآوري
روانابورسوب،درقسمتانتهايپاییندستکرتها،مجاريو

مخازنمناسبتعبیهشد.
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پوشش حذف از غیر به طبیعي، شرایط تیمار با کرت سه در
در نشد. ایجاد خاک در دستخوردگي و تغییر هیچگونه گیاهي،
مقدار استقرارکرتها، ازمحل ابتدا آمادهسازيشده، تیمارخاک
کافيخاکازعمق20سانتيمتر]43،40،15[برداشتشد.سپس،
برايآمادهسازيخاکازروشکوکالوسرکار]43[بهعنوانروش
باهدفحفظساختارخاکدانهها برخياصالحات، با پایههمراه
هوا طریق از خاک آمادهسازي اساس این بر  شد. استفاده ]40[
هشت الک از عبور ]30[ بهینه رطوبت حد تا آن کردن خشک
میليمتري]27،25،1[وحذفبقایايگیاهيوسنگریزهها]12[
انجامگرفت.پسازانتقالخاکبهداخلکرتها،باتوجهبهاهمیت
واثراتوزنمخصوصظاهريدرمقاومتسطحيخاکدربرابر
10 قطر با سي وي پي لولهاي از ،]50[ رواناب و باران قطرات
بابتنبهعنوانغلطکاستفادهگردید.یکياز سانتيمتروپرشده
عواملمؤثردرروانابوهدررفتخاک،شرایطرطوبتيخاکقبل
ازشروعبارندگياست]23،11،3،1[.لذاقبلازاجرايتیمارها

میزانرطوبتخاکتماميکرتهاتاحدممکنبهمقداررطوبت
شرایط نشاندهنده تقریبًا که درصدحجمي 29 حدود در یکسان
هواخشکدرفاصلهزمانيانجامپژوهش)آذرماه1392(بودرسانده
شد.درشکل2نمایيازکرتهايمورداستفادهدرپژوهشنشان

دادهشدهاست.
سینوپتیک ایستگاه باراننگاري آمار به توجه با بعد مرحله در
کجور،سهسطحشدتبارندگي60،40و80میليمتردرساعت
بامدتزمانثابتحدود20-15دقیقهومتناسببادورهبازگشت
انتخابشد. 20-10سالوقابلاستنادبرايمطالعاتآبخیزداري
حمل قابل باران شبیهساز از حاضر پژوهش انجام براي همچنین
دارايیکیادونازلBEX: 3/8 S24Wبهصورتتحتفشار

برايشدتهايمختلفبارانوارتفاعریزش3متراستفادهشد.
2-2- اندازه گیري متغیرهاي رواناب، غلظت رسوب و هدررفت 

خاک 
بهمنظورآگاهياززمانشروعوتغییراتزمانيروانابخروجي

 

 مازندارن

 درياي خزر

 ايران

 

 حوزه آبخيز كجور

محل انجام 

 پژوهش

شكل1 - موقعیت کلي محدوده اجراي پژوهش در حوزه آبخیز کجور، استان مازندران و ایران

شكل 2- نمایي از کرت ها در دو حالت خاک با شرایط طبیعي )چپ( و آماده سازي شده )راست(
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اولینقطرهرواناببهخروجيهرکرت ازکرتها،زمانرسیدن
ثبتشد.سپسروانابخروجيازهرکرتدرپنجفاصلهزمانيسه
دقیقهودرمجموع15دقیقهپسازشروعروانابونیزپسازخاتمه
بارشتاقطعشدنرواناببهصورتمجزاجمعآوريواندازهگیري
گردید.برايجمعآوريرواناب،درانتهايهرکرتگوداليحفرو
درداخلآنیکبطريمدرج)مخزنجمعآوريرواناب(قرارداده
شد.سپسروانابخروجيبهبطريمذکورهدایتشدهوحجم
براي شد. اندازهگیري و محاسبه دقیقه سه زماني بازه هر در آن
تکرارها،کل و تیمارها از درهریک نیز رواناب محاسبهضریب
حجمروانابخروجيازکرتبرکلحجمبارندگيدرسطحکرت
کرت( از خاک )هدررفت خروجي رسوب مقادیر گردید. تقسیم
هرآزمایشنیزبهتفکیکبازههايزمانيسهدقیقهاي،محاسبهشد.
غلظترسوبومقدارهدررفتخاکازکرتبهترتیببرحسب

گرمدرلیتروگرمدرمترمربعمحاسبهگردید.
عنوان تحت آماري طرح گرفتن نظر در با الزم آزمونهاي
)دو خاک عامل دو با فاکتوریل آزمایشات و خردشده کرتهاي
سطح(وشدتبارندگي)سهسطح(ودرمجموعتعدادششتیمار
ترکیبيانجامشد.سپسبرايبررسياختالفنتایجزمانشروعو
حجمروانابوهدررفتخاکدرتیمارهايمختلفخاکوشدت

بارندگيازآنالیزواریانس]2[استفادهشد.

تحلیل نتایج مطالعه موردي
نتایجمربوطبهاندازهگیريزمانشروعوحجمروانابدرفواصل
زمانيسهدقیقهايپسازشروعروانابونیزپسازتوقفبارش،
حجمکلروانابودرنهایتضریبروانابدرخاکدستنخورده

ودستخوردهدرجدول1نشاندادهشدهاند.
همانطورکهدرجدول1دیدهميشود،کوتاهترینزمانتاشروع
شدت در دستنخورده خاک به مربوط دقیقه( 2/99( رواناب
بارندگي80میليمتردرساعتوطوالنيترینآنمربوطبهخاک
دستخوردهدرشدتبارندگي40میليمتربرساعتبودکهبیانگر
بیشتربودنزمانالزمبرايشروعیامشاهدهرواناببرايخاک

دستخوردهنسبتبهخاکدستنخوردهدرهرسهشدتبارندگي
است.ازنظرضریبروانابنیزباافزایششدتبارندگياز40به
60و80میليمتردرساعت،ضریبروانابدرخاکدستنخورده
از6/82به13/92و25/70درصدودرخاکدستخوردهاز25/08
یافتههاي بودن معنيدار یافت. افزایش و57/17درصد به34/24
مذکورپسازتحلیلآمارينتایجنیزتأییدشد.نتایجمیانگینغلظت
بررسي تیمارهايمورد از تکرار رسوبوهدررفتخاکدرسه
داده نشان 4 درجدول آماري تحلیلهاي نتایج 3 و 2 درجدول

شدهاست.
وزني میانگین دامنه که ميشود مشاهده 2 جدول به توجه با
غلظترسوباز2/70تا12/41متغیروبهطورکليمیانگینوزني
غلظترسوبنمونههايروانابدرفواصلزمانيمختلفپساز
شروعروانابدرخاکدستخوردهنسبتبهخاکدستنخورده

افزایشیافتهاست.
کلي بهطور که داد نشان )4 )جدول آماري تحلیلهاي نتایج
دستخوردگيخاکدرسطح99درصدبرزمانشروعرواناباثر
افزایندهمعنيدارداشتهاست.دلیلافزایشزمانشروعروانابدراثر
دستخوردگيخاکراميتواناینگونهتحلیلنمودکهبهدلیلالک
کردنوانتخابوتفکیکغیرعمدياندازههايهمگنخاکدانهها،
ابعادبزرگتريازفضاهايمتخللدرخاکدستخوردهوجوددارد.
درنتیجهدرابتدايبارندگيشدتنفوذنسبتبهخاکدستنخورده
بر نتایج،دستخوردگيخاک برطبق ازطرفدیگر باالتراست.
حجمروانابدرسطحاعتماد99درصداثرمعنيدارداشتهاست.
یکيازدالیلافزایشروانابدرخاکدستخوردهنسبتبهخاک
دستنخوردهميتواندحذفسنگریزهسطحيدرحینآمادهسازي
ابعادخللوفرج افزایش بهدلیل باشدزیرادرخاکطبیعي خاک
نیمرخخاک، داخل قطعاتسنگيکوچکدرسطحو اطراف در
نفوذپذیريافزایشیافتهوروانابسطحيکاهشميیابدکهبانتایج
برخيمحققینمبنيبرکاهشروانابباافزایشدرصدسنگریزه
همخوانيدارد]65،29و66[.همچنینجمعهوهمکاران]37[بیان
ميکندکهقطعاتخردشدهسنگساختارعموميخاکراازانرژي

جدول 1- نتایج میانگین زمان شروع، حجم و ضریب رواناب در سه تكرار از تیمارهاي مورد بررسي
شدتبارندگي
)میليمتردر

ساعت(

زمانشروعتیمارخاک
رواناب)دقیقه(

ضریبکلحجمرواناب)لیتر(
رواناب
)درصد(

پسازتوقفدربازههايزمانيسهدقیقه
بارش

حجمکل
رواناب 0-33-66-99-1212-15

8/540/120/220/200/230/220/071/0576/82دستنخورده40
11/360/190/530/951/151/260/204/29125/08دستخورده

3/990/210/410/520/620/730/132/61813/92دستنخورده60
15/740/701/512/1202/732/850/2710/17334/24دستخورده

2/990/471/031/311/491/620/286/20125/70دستنخورده80
4/731/202/813/493/443/640/3914/96057/17دستخورده
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بارانحفاظتکردهوباعثکاهشجدایشخاک جنبشيقطرات
درنتیجهبرخوردقطراتبارانودرنهایتافزایشنفوذميشوند.
دلیلدیگراینامرميتواندوجودریشهوبقایايگیاهيدرخاک
دستنخوردهباشدکهبهنوبهخودباعثافزایشنفوذوکاهشمیزان
نتایجليوزو،واووهمکاران،وجوزفو با روانابميشودو
آن تبع به و نفوذ افزایش بر ریشهاي اثرسامانه بر مبني همکاران

کاهشروانابهمسواست]67،46،38[.
خاک در اگرچه کلي بهطور که گفت ميتوان مجموع در

دستخوردهنسبتبهخاکدستنخوردهروانابتاحدوديدیرتر
شروعشدهاماحجمروانابوتغییراتآنباگذشتزمان)فواصل
دستخورده خاک در رواناب( شروع از پس دقیقهاي سه زماني
دستخورده خاک در است. بوده دستنخورده خاک از بیشتر
اگرچهدرابتدامیزاننفوذتاحدوديباالترازخاکدستنخورده
پاشمان و نتیجهجدایش در مدتي از پس احتماالً اما ،]10[ است
بیشتردرسطحخاکدستخوردهخللوفرجریزخاکپرشده
ودرنتیجهمیزانروانابافزایشپیداميکند.اثراندودهسطحيبر

جدول 2- نتایج میانگین غلطت رسوب در سه تكرار از تیمارهاي مورد بررسي
شدتبارندگي

)میليمتردرساعت(
غلطترسوب)گرمدرلیتر(تیمارخاک

پسازتوقفدرزمانپسازشروعرواناب)دقیقه(
بارش

میانگینوزني
3691215

2/592/782/732/822/042/783/49دستنخورده40
10/569/929/007/596/684/7810/44دستخورده

3/452/372/562/742/682/262/70دستنخورده60
10/3510/999/6210/489/988/9510/38دستخورده

6/765/566/066/005/062/867/57دستنخورده80
12/0610/8910/158/567/514/3212/41دستخورده

جدول 3- نتایج میانگین هدررفت خاک در سه تكرار از تیمارهاي مورد بررسي

شدتبارندگي
تیمارخاک)میليمتردرساعت(

هدررفتخاک)گرم(
پسازتوقفدرزمانپسازشروعرواناب)دقیقه(

بارش
مقدارکل
هدررفت 3691215

40
0/280/500/500/610/390/123/19دستنخورده
2/125/368/698/978/720/9646/42دستخورده

60
0/790/791/421/872/000/277/15دستنخورده
8/1218/3922/8433/3030/102/50115/25دستخورده

80
4/078/1812/3212/2011/621/0549/45دستنخورده
20/0441/9947/0639/7636/962/20188/02دستخورده

جدول 4- تحلیل آماري اثر دست خوردگي خاک بر متغیرهاي رواناب، غلظت رسوب و هدررفت خاک از کرت

سطحمعنيداريمقدارFمیانگینمربعاتدرجهآزاديمجموعمربعاتمتغییروابستهمنبع

تیمار
دستخوردگي

خاک

133/17زمانشروعرواناب)دقیقه(

1

133/1733/33**0/000

0/001**1/521/5220/28لگاریتمحجمرواناب)لیتر(

0/002**2454/202454/2015/53ضریبرواناب)درصد(

0/003**189/67189/6726/794غلظترسوب)گرمدرلیتر(

0/000**4/5554/55549/192لگاریتمهدررفتخاک)گرم(
*عالمتمعنيداريدرسطوح99درصدميباشد.
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کاهشنفوذپذیريدرسطحخاکقبالتوسطپزوهشگرانمتعددي
افزایش دالیل از .]55 ،15 ،13 ،6[ است گرفته قرار تایید مورد
سنگریزههاي حذف به ميتوان دستخورده خاک در پاشمان
نتایججمعهوهمکاران]37[مبنيبرحفاظت سطحياشارهکرد.
توسط باران قطرات انرژيجنبشي برابر در ساختارعموميخاک
نتایج به توجه با ميباشد. نکته همین مؤید نیز قطعاتسنگریزه
مندرجدرجدول1،ضریبروانابدرهرسهشدتبارندگيمورد
بوده دستنخورده ازخاک بیشتر دستخورده درخاک بررسي،
است.باتوجهبهنتایجتحلیلهايآماريدستخوردگيخاکنیزبر

ضریبرواناباثرمعنيداردرسطح99درصدداشتهاست.
تیمار که داد نشان 4 جدول در آماري تحلیلهاي نتایج
دستخوردگيخاکبرغلظترسوباثرافزایندهمعنيداردرسطح
که نمود استنباط ميتوان همچنین است. داشته درصد 99 اعتماد
سنگریزههايریزودرشتبهعنوانعامليدربرابرانرژيجنبشي
منبع کاهش و پاشمان کاهش موجب و بوده ]37[ باران قطرات
رسوبدردسترسبرايحملوطبعًاکاهشغلظترسوبميشوند.
همچنینریشههاودیگربقایايگیاهيدرونخاکدستنخوردهبه
بهبودپایداريخاکدانههاکمکميکنند]57،54،32[.بنابردالیل
فوقمیزانغلظترسوبوهدررفتدرخاکدستخوردهافزایش
ميیابد.عليرغمانتظارعمومي،میانگینغلظترسوبهردوتیمار
در میليمتر 40 شدت به نسبت درساعت میليمتر 60 شدت در
ساعتکمتراست.دلیلاینامرراميتوانبهزمانشروعرواناب
میليمتردرساعتو بیشتردرخاکدستنخوردهدرشدت60
درنتیجهزمانبیشتربارندگيقبلازشروعرواناببرايجدایش
براي بیشتر بودنرسوب قابلدسترس نتیجه بیشترذراتودر

انتقالوطبعًاافزایشغلظتآننسبتداد.
نتایجنشاندادکهدرشدتهايبارندگيمختلف،مقدارغلظت
رسوبدرهردوتیمارخاکدستخوردهودستنخوردهپساز
گذشتمدتزمانيازبارندگيبهاوجخودرسیدهوپسازآندر
نتایج با که است کرده پیدا کاهش بررسي مورد تیمارهاي بیشتر
بارندگي شدت افزایش با .]15[ است همسو بن-هور و آسولین
و دستخورده خاک تیمار دو هر در رسوب غلظت اوج مقدار

دستنخوردهافزایشیافتهاستاما
افزایش با دستنخورده خاک در رسوب غلظت اوج تا زمان
ميتوانگفت کلي بهطور است. کرده پیدا کاهش بارندگي شدت
کهدرتیمارخاکدستخوردهنسبتبهخاکدستنخورده،غلظت
افزایشیافتهوپساز رسوبقبلازنقطهاوجباشیببیشتري
نقطهاوجنیزباشیببیشتريکاهشیافتهاست.بنابراینميتوان
گفتکهمقدارمتوسط،مقداراوجوشیبتغییراتغلظترسوب
بهدلیلدستخوردگيخاکبیشترشدهاست.بهعبارتدیگرمنبع
رسوبدردسترسبرايجدایشوانتقال،بستهبهشدتبارندگي،
مدتکوتاهيپسازشروعبارندگيکاهشپیداميکند.همچنین
غلظت تغییرات شیب دستنخورده خاک در که داد نشان نتایج

دالیل از یکي است. کم بسیار مختلف زماني فواصل در رسوب
اختالفغلظترسوبدرخاکدستنخوردهودستخوردهاین
استکهدرخاکدستخوردهزمانشروعروانابطوالنيترودر
نتیجهپاشمانوجدایشذراتبیشترميباشد.درنتیجهدراولین
فاصلهزمانيپسازشروعرواناب،منابعرسوبدردسترسبراي
حملبیشتربودهودرنتیجهغلظترسوبدرآنباالتراستولي
باگذشتمدتزماناندکيپسازشروعرواناب،منبعرسوبدر
دسترسبرايحملوپیروآنغلظترسوبنیزکاهشپیداميکند.
درحاليکهدرخاکدستنخوردهمیزانجدایشوپاشمانذرات
کمبودهوبهدلیلشروعسریعتررواناب،منابعرسوبدردسترس
برايحملدراولینفواصلزمانيپسازشروعروانابکمودر

ادامهنیزمقدارآنتقریبًاثابتبودهاست.
هدررفت و رسوب غلظت رواناب، متغیرهاي افزایش درصد
خاکازکرتدراثردستخوردگيخاکنیزدرشکل3نشانداده
شدهاست.حجمروانابدراثردستخوردگيخاکدرشدتهاي
بارندگي60،40و80میليمتردرساعتبهترتیبحدود289،306
و141درصدافزایشیافتهاست)شکل3(.بهنظرميرسدباافزایش
شدتبارندگي،اثراینعاملدرمقایسهبااثرعاملدستخوردگي

خاک،غالبیتیافتهاست.
درشدتهايبارندگيکمتربهدلیلاینکهبارندگيزمانبیشتري
قرار ویژگيهايخاک تاثیر تحت بیشتر بنابراین دارد نفوذ براي
ميگیرد.درحاليکه،درشدتهايباالتربیشترمتغیرهاتحتتاثیر
شدتبارندگيقرارميگیرند.بهعبارتيدیگراثرشدتبارندگيبر
اثر اینزمینهغالبیت پیداميکند.در اثرویژگيهايخاکغالبیت
عاملشدتبارندگيبرتیمارهايمختلفتوسطدیگرپژوهشگران
در بارندگي اثر همکاران و زارتل جمله آن از است. شده تاکید
و همکاران و هوکه ،]68[ شیب اثر از  بیشتر را باال شدتهاي






















 




















 














  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

زمان شروع رواناب حجم كل رواناب ضريب رواناب غلظت رسوب هدر رفت خاك
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متغير مورد بررسي

ميلي متر در ساعت 40 ميلي متر در ساعت 60
ميلي متر در ساعت 80 متوسط

شكل 3 نسبت تغییرات متغیرهاي رواناب، غلظت رسوب و 
هدررفت خاک از کرت در اثر دست خوردگي خاک
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خالديدرویشاناثربارندگيدرشدتهايباالرابیشترازرطوبت
پیشینخاک]36،3[وشریفيوهمکاراناثرویژگيهايبارندگيرا

بیشترازویژگيهايخاک]7[دانستهاند.
در خاک دستخوردگي اثر در رسوب غلظت افزایش نسبت
شدتهايبارندگي60،40و80میليمتردرساعتبهترتیبحدود
285،200و64درصدبودهاست)شکل3(.بنابراینبهطورکلي
ميتوانبیاننمودکهمتوسطغلظترسوبدراثردستخوردگي
خاکدرشدتهايبارندگي40و60میليمتردرساعتزیادبوده
درحاليکهباافزایششدتبارندگيتاحدود80میليمتردرساعت،

اثردستخوردگيخاکبرغلظترسوبکاهشیافتهاست.
باتوجهبهشکل3شدتهاي60،40و80میليمتردرساعت
نسبتافزایشهدررفتخاکازکرتدراثردستخوردگيخاک
بهترتیبحدود1513،1357و280درصدمحاسبهشدهاست.یکي
ازدالیلاینامرميتواندحذفسنگریزههايسطحيدرهنگامالک
کردندرخاکدستخوردهباشدکهبانتایجتايالنگوهمکاران
مبنيبراینکهسنگریزهسطحيمیزانکلرسوبراکاهشميدهد،
همخوانيدارد]63[.همچنینریکزاپنشاندادندکهسنگریزه
قدرتفرسایندگيجریانهايسطحيودرنتیجهمقدارتلفاتخاک
رانیزکاهشميدهد]60[.بنابرمواردگفتهشده،شایدبتوانیکي
ازمشکالتعمدهروشهايامادهسازيخاکراحذفسنگریزه
خاکدانست.بهطورکلي،درعملفرسایشآبيابتداذراتخاک
دراثرنیرويجنبشيحاصلازبرخوردقطراتبارانیانیرويبرشي
روانابازتودهخاکجداميشوند،سپساینذراتبهوسیلهقطرات
خاک فرسایشپذیري بنابراین ميشوند. منتقل رواناب یا و باران
تابعيازقابلیتجداشدنذراتوقابلیتانتقالآنهاميباشد.بدین
مانعجداشدنذرهخاکو بتواند ازخاککه ترتیب،هرویژگي
انتقالآنشدهیاآنرامشکلسازد،فرسایشپذیريخاکراکاهش
خواهدداد]4[.وجودسنگوسنگریزهدرسطحخاکدستنخورده
موجبحفاظتازخاکدانههادربرابرقطراتبارانووجودریشهها
وبقایايگیاهاندرسطحودرونپروفیلخاکنیزموجبحفاظت
خاکدانههادربرابرجریانروانابشدهولذادستخوردگيخاک
باحذفریشههاوبقایايگیاهيوسنگریزههايکوچکازسطح
وپروفیلخاکموجبافزایشفرسایشپذیريودرادامهافزایش

غلظترسوبوهدررفتخاکازکرتخواهدشد.
حاضر، پژوهش شرایط در که داد نشان نتایج جمعبندي
افزایش2/79،3/45،2/29، دستخوردگيخاکبهترتیبموجب
برابريدرمتغیرهايزمانشروع،حجموضریب 2/83و11/50
رواناب،غلظترسوبوهدررفتخاکازکرتنسبتبهخاک
)خاک آزمایشگاهي کرت نتایج تعمیم لذا گردید. دستنخورده
دستخورده(بهشرایطکرتطبیعيفقطبادرنظرگرفتننسبت
تغییراتمتغیرهاياندازهگیريشدهروانابورسوبامکانپذیرو
عملياستوالبتهنسبتهايمذکورممکناستباتغییرخاکویا

روشآمادهسازيآن،متفاوتباشند.
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Different methods of measuring runoff and erosion may lead to different results, which are not necessarily 

related to specific effects of studied variable on erosion. Although runoff, erosion and sediment studies on 

the prepared soil in the experimental plots is inevitable because of many advantages, but the disturbance 

and transport of soil and prepared experimental plots reduces the reliability of these studies. All methods 

of preparing soils for use in laboratory experiments have one basic objective, namely, that the prepared soil 

sample should be as homogeneous as possible. Changes in soil during collecting, transport and preparation 

procedures including air drying, sieving and especially the effects of soil moisture during this process and 

finally, increasing the bulk density of the soil surface may affect the results of the runoff and erosion. A 

case study was therefore conducted to compare the surface runoff, sediment concentration and soil loss 

from the field plots with disturbed soil (prepared for experimental erosion plots) and undisturbed (natural 

soil). The results showed that the effect of soil disturbance on all variables including time to runoff, runoff 

volume and coefficient, sediment concentration and soil loss was significant (p≤0.01). Time to runoff, 

runoff volume and coefficient, sediment concentration and soil loss increased by 2.29, 3.45, 2.79, 2.83 and 

11.50 times respectively after soil disturbance.  

Keywords: Experimental plots, Rainfall simulator, Runoff coefficient, Soil disturbance.

1. Assistant Professor (Corresponding Author), Department of Watershed Management Engineering, Faculty of Natural Resources, Tarbiat 
Modares University, Noor, Mazandaran, Iran. Email: a.khaledi@modares.ac.ir
2. Former Master Student, Department of Watershed Management Engineering, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, 
Noor, Mazandaran, Iran.
3. Professor, Department of Watershed Management Engineering, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, Mazanda-
ran, Iran.


