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بررسی تأثيرشيب و پوشش سنگريزه بر توليد رواناب و فرسايش خاک با استفاده از شبيهساز باران (مطالعه
موردی :حوزه آبخيز پل الماس ،اردبيل)
الناز آذرتاج ،1علی رسولزاده ،*2علی اصغری ،1اباذر اسمعلی
 .1دانشجوي كارشناسي ارشد رشته آبخیزداري ،دانشكده كشاورزي و منابع طبیعي ،دانشگاه محقق اردبیلي
 .2دانشیار گروه مهندسي آب ،دانشكده كشاورزي و منابع طبیعي ،دانشگاه محقق اردبیلي
 .3دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشكده كشاورزي و منابع طبیعي ،دانشگاه محقق اردبیلي
 .4دانشیار گروه مرتع و آبخیزداري ،دانشكده كشاورزي و منابع طبیعي ،دانشگاه محقق اردبیلي
(تاريخ دريافت –1331/4/1 :تاريخ تصويب)1331/1/13 :
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چکيده
فرسايش خاک يكي از مشكالت اساسي زيستمحیطي در كشورهاي در حال توسعه ازجمله ايران ميباشد و ميتواند آثار
مخربي بر اكوسیستم داشته باشد .اين پژوهش به منظور بررسي تأثیر پوشش سنگريزهاي در شیبهاي مختلف بر روي
رواناب و هدررفت خاک ،در مراتع تخريب يافتهي باالدست سد انحرافي الماس در حوزه آبخیز پل الماس اردبیل صورت
گرفت .بدين منظور بعد از بررسيهاي میداني در منطقه مورد پژوهش ،سه طبقه شیب (شش 11 ،و  22درصد) در
منطقه شناسايي شد .در هر طبقه شیب ،تیمارهايي با پوشش سنگريزه صفر 21 ،11 ،و  31درصد مد نظر قرار گرفت.
آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوکهاي كامل تصادفي اجرا شد .نتايج نشان داد بیشترين حجم رواناب،
مقادير خاک هدررفته  ،غلظت رسوب وضريب رواناب مربوط به تیمار شاهد (بدون پوشش سنگي) در شیب  22درصد و
كمترين آنها مربوط به تیمار  31درصد پوشش سنگي در شیب شش درصد ميباشد .همچنین نتايج نشان داد با به كار
بردن  31درصد سنگريزه ،حجم رواناب تولیدي نسبت به تیمار شاهد (بدون پوشش سنگي)  39درصد و هدر رفت خاک
 113درصد كاهش يافت .از طرفي بر اساس يافتههاي پژوهش ،حجم رواناب تولیدي در شیب  22درصد ،حدود  33درصد
نسبت به شیب  11درصد و  113درصد نسبت به شیب شش درصد بیشتر بود .در مجموع پوشش  21تا  31درصدي
سنگريزه و در شیبهاي كمتر از  11درصد بیشترين تأثیر در كاهش هدررفت خاک ،غلظت رسوب و حجم رواناب را
داشت.
واژههای کليدی :تولید رسوب ،ضريب رواناب ،پوشش سنگريزه ،هدررفت خاک
*

مقدمه

پوشش سنگريزه سطحي بهويژه در مناطق خشك و نیمهخشك
با پوششگیاهي كمتر ،يك عامل مهم در كنترل فرسايش خاک
ميباشد .پژوهشگران ،مطالعات مختلفي در مورد تأثیر پوشش
سنگريزه اي و ارتباط آن با افزايش يا كاهش میزان رسوب انجام
دادهاند .گروهي از اين پژوهشگران با آزمايشهاي متعددي نشان
دادند كه وجود پوشش سنگريزهاي بر روي سطح خاک منجر
به افزايش فرسايش ميشود كه مبین وجود رابطه مثبت بین
پوشش سنگي در سطح خاک و افزايش رواناب و فرسايش است.
اندازه و نحوه استقرار سنگريزه چه به صورت آزاد و يا فرورفته
در خاک روي میزان نفوذپذيري و رسوب تولیدي موثر ميباشد.
* نويسنده مسئولarasoulzadeh@gmail.com :

در مناطقي كه سنگريزههاي درشت (قطر متوسط بیشتر از
 112میليمتر) به صورت فرو رفته در خاک قرار دارند ،میزان
نفوذپذيري كاهش و تولید رواناب و فرسايش افزايش مي يابد
( ،(1994) Poesen et al .)Valentin and Casenave, 1992در
پژوهشي نشان دادند كه در زمان وقوع رواناب ،پوشش سنگ-
ريزهاي ميتواند منجر به افزايش يا كاهش رواناب گردد .وجود
سنگريزه در سطح خاک ميتواند از برخورد مستقیم قطرات
باران بر روي خاک جلوگیري نموده و از اين طريق موجب
كاهش فرسايش گردد .از طرف ديگر اگر میزان پوشش سنگ-
ريزهاي ،از حد معیني كمتر شود ،فشار برشي ناشي از رواناب در
اطراف سنگريزهها به طور موضعي افزايش يافته و فرسايش را
تشديد ميكند .در حالي كه محققان ديگري بر اين باورند كه در
صورت وجود پوشش سنگريزهاي در سطح خاک ،فرسايش
كاهش مييابد ( Poesen and Lavee, 1994; Rieke-Zapp et
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 .)al., 2007; Guo et al.,2010اختالف در نتايج اين مطالعات
احتماالً به علت تفاوت در شرايط اولیه سطح خاک مانند درصد
سنگريزه ،اندازه و نحوه استقرار سنگريزه ،شكل هندسي آن و
خصوصیات فیزيكي و شیمیايي خاک (رطوبت ،ساختمان خاک،
ماده آلي و )...است كه همه آنها در شروع رواناب ،تلفات خاک و
نفوذپذيري مؤثر ميباشند.
 ،)2012( Mirzaee et al.با بررسي تأثیر پوشش سنگ-
ريزه سطحي بر فرسايش خاک و رسوب با استفاده از شبیهسازي
رواناب گزارش كردند كه با افزايش سنگريزه ،سرعت جريان
 93/2درصد كاهش ،ضريب زبري مانینگ از  1/112به 1/111
افزايش و عدد فرود كه بیانگر قدرت فرسايندگي جريانهاي
سطحي ميباشد از  2/24به  1/22كاهش يافت .عالوه بر اين با
افزايش پوشش سنگريزه ،مقدار تلفات خاک به طور متوسط
 21/1درصد كاهش يافت ،(2012) Jomma et al. .در تحقیق
ديگري تاثیر پوشش سنگريزه را روي فرسايش خاک و واكنش-
هاي هیدرولوژيكي با استفاده از فلوم آزمايشگاهي و مدلسازي
بررسي كردند .نتايج نشان داد پوشش سنگريزهاي باعث حفظ
ذرات خاک در برابرجدا شدن بوسیله قطرات باران و كُند شدن
جريان سطحي و در نهايت كاهش ظرفیت انتقال رسوب شد.
پوشش سنگريزهاي ،در موقع رگبار همانند يك عامل حفاظتي
عمل كرده ،فرسايش آبي را كاهش ميدهد ( Wang et al.,

 .)al, 2012اگرچه اثر سنگريزه در كاهش فرسايش بديعي به
نظر ميرسد اما مقدار و شدت تأثیر آن و همچنین اثر متقابل
شیب و سنگريزه بر روي رواناب و فرسايش ،در مناطق مختلف
ايران ،هنوزكمّي نشده است .بنابراين هدف از اين پژوهش،
بررسي تأثیر پوشش سنگريزهاي در شیبهاي مختلف و اثر
متقابل آنها بر روي رواناب و هدررفت خاک ميباشد .همچنین
ضريب رواناب پوششهاي مختلف سنگريزه در سه طبقه شیب
مختلف ،مورد بررسي قرار گرفت.

مواد و روش ها
موقعيت منطقه مورد پژوهش

اين پژوهش ،در باالدست سد انحرافي الماس در حوزه آبخیز پل
الماس اردبیل ،واقع در مناطق مركزي استان اردبیل با ارتفاع
 1331متر از سطح دريا ،طول جغرافیايي˝  42˚11́ 12/33و
عرض جغرافیايي˝  32˚13́ 11/39اجرا شد .محل مورد آزمايش
از نظر طبقهبندي اقلیمي به روش آمبرژه جزو مناطق نیمه-
خشك سرد محسوب ميشود .متوسط بارش سالیانه بر اساس
آمار  31ساله هواشناسي  311میليمتر بوده و بارشها بیشتر به
صورت برف و در زمستان صورت ميگیرد .شكل  1موقعیت
منطقه مورد مطالعه را نشان ميدهد.

 ،(2015) Fang et al. .)2012در يك دوره  1ساله ،انتقال رسوب
معلق را در يك حوزهي كوهستاني كوچك و حاوي ذرات سنگي
در نواحي نیمهگرمسیري چین مورد مطالعه قرار دادند .ضريب
رواناب متوسط اين حوزه  1/91گزارش گرديد .نتايج حاصل از
اين مطالعه نشان داد كه وجود سنگريزه در سطح خاک به طور
معنيداري روي فرآيندهاي هیدرولوژيكي موثر بوده و میزان
نفوذپذيري را افزايش داد.
پوشش سنگريزه سطحي در كاهش فرسايش خاک در
شرايطي كه استقرار پوششگیاهي امكانپذير نميباشد مانند
خاکهاي مشكلدار (خیلي شور ،قلیايي ،اسیدي و )...و
خاکهاي لسي با حساسیت باال به فرسايش ،داراي اهمیت
زيادي است ( .)Mirzaee et al., 2012فرسايش خاک يكي از
مشكالت اساسي زيستمحیطي و كشاورزي است .بنابراين،
پژوهش در زمینه جلوگیري از فرسايش خاک ،ضروري به نظر
ميرسد .يكي از روش هاي موثر در اين خصوص ،استفاده از
پوشش سنگريزهاي است .مقدار تاثیر پوشش سنگريزه،
بستگي به موقعیت ،مقدار پوشش ،ضخامت ،اندازه ذرات ،منشاء
سنگريزه و بافت خاک دارد ( Ma and Li, 2012; Eynatten et
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ويژگی بارانساز مورد استفاده و اطالعات بارندگی

بارانساز مورد استفاده ،بارانساز صحرايي مدل
شركت  Eijkelkampبود كه با پالت  1/13مترمربع به راحتي
قابل حمل است حداكثر شدت بارندگي با دوره بازگشت 111
ساله از روي منحنيهاي شدت ،مدت و فراواني ايستگاه اردبیل
 1/1میليمتر بر دقیقه استخراج شد ( .)Jenabi, 2011بنابراين،
شدت و مدت بارندگي براي تمام شبیهسازيهاي انجام شده،
ثابت و برابر  1/1میليمتر بر دقیقه ،با مدت زمان  11دقیقه در
نظر گرفته شد.
انتخاب محل و فرآيند نمونهبرداری

براي بررسي اثر شیب و پوشش سنگريزهاي بر روي رواناب و
رسوب ،تیمارها شامل پوشش سنگريزهاي ( صفر 21 ،11 ،و
 31درصد) با قطر متوسط دو تا  21میليمتر و سه طبقه شیب
(شش 11 ،و  22درصد) بودند .سنگريزهها از نزديكترين
معادن شن و ماسه تهیه شد .بعد از بررسيهاي میداني در
منطقه مورد مطالعه ،سه طبقه شیب شامل شش 11 ،و 22
درصد در يك راستا در منطقه مشخص گرديد .سپس در هر
طبقه شیب ،بلوکهايي با  12كرت (چهار نوع پوشش سنگي با
سه تكرار) ايجاد شد .تیمارها (درصدهاي مختلف پوشش سنگ-
ريزهاي) به طور كامالً تصادفي اعمال و آزمايش با سه تكرار در
قالب طرح بلوکهاي كامل تصادفي در كرتهايي با طول و
عرض دو در  1/1متر و در مجموع  39كرت (  12كرت در هر
يك از شیبهاي شش 11 ،و  22درصد) اجرا شد .شايان ذكر
است پوشش سنگريزه ،به صورت كامالً يكنواخت در سطح
كرتها اعمال گرديد .سپس ،در هر كرت بارشي به مدت 11
دقیقه و با شدت  1/1میليمتر بر دقیقه ايجاد شد .همزمان در
هر پالت ،مقاومت سطحي خاک در نقاط مختلف ،با استفاده از
مقاومتسنج قابل حمل و با  11تكرار اندازهگیري شد ( Arnaez
.)et al., 2007
عمليات آزمايشگاهی

حجم رواناب تولیدي پس از هر شبیهسازي بارش ،با استفاده از
استوانهي مدرج اندازهگیري شد ( .)Marques et al, 2007میزان
هدررفت خاک پس از عبور از كاغذ صافي واتمن  41به مدت
 24ساعت در آون قرار گرفت و در دماي  ،111˚Cخشك و
توزين شد ( .)Seeger, 2007همچنین ،از تقسیم میزان هدررفت
خاک بر حجم رواناب ،غلظت رسوب بر حسب گرم در لیتر
محاسبه گرديد و در نهايت ضريب رواناب از تقسیم حجم رواناب
به حجم بارش محاسبه شد .رطوبت اولیه خاک به روش وزني
( ،)Jin et al, 2008جرم مخصوص ظاهري از عمق صفر تا
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11سانتيمتري خاک با به كارگیري استوانههاي نمونهبرداري
(با حجم  111سانتيمتر مكعب) و تهیه نمونه دست نخورده و
خشك كردن آنها در دماي  111˚Cدر آون به دست آمد .براي
اندازهگیري جرم مخصوص حقیقي خاک از روش پیكنومتر
استفاده شد ( .)Dane and Topp, 2002بافت خاک شامل درصد
رس (كوچكتر از  1/112میليمتر) ،سیلت ( 1/112-1/11میلي
متر) و شن ( 1/11-2میليمتر) به روش هیدرومتري ( Dane
 )and Topp, 2002و درصد كربن آلي به روش والكي بالک
( )Duiker et al, 2001تعیین شد.
پس از جمعآوري و ثبت دادهها براي تحلیل آماري از نرم-
افزار  SPSS16استفاده گرديد .نرمال بودن دادهها با استفاده از
آزمون كولموگرف اسمیرنف 1سنجیده شد .در نهايت تجزيه
دادههاي آزمايش با در نظر گرفتن چهار درصد سنگريزه و سه
طبقه شیب به صورت فاكتوريل در قالب طرح پايه كامالً تصادفي
انجام شد .در صورت معنيداري ،براي مقايسهي میانگینها ،از
روش توكي 2در سطح احتمال يك درصد استفاده شد.

نتايج و بحث
خصوصيات فيزيکی خاک

نتايج به دست آمده از اندازهگیري خصوصیات فیزيكي خاک در
طبقات مختلف شیب در جدول  1ارايه شده است .شايان ذكر
است مقادير ارايه شده ،متوسط تكرارها ميباشد .نتايج نشان داد
كه مقاومت سطحي خاک و جرم مخصوص ظاهري با افزايش
شیب ،كاهش يافت .به طوري كه ،مقاومت خاک و جرم
مخصوص ظاهري در شیب  22درصد ،كمتر از ساير طبقات
شیب بود .همچنین ،شیب شش درصد بیشترين كربن آلي و
كمترين جرم مخصوص حقیقي را به خود اختصاص داد
(جدول .)1جرم مخصوص حقیقي به اجزاي تشكیل دهندهي
خاک وابسته است ( .)Dane and Topp, 2002ماده آلي باعث
كاهش در وزن ذرات جامد خاک شده و جرم مخصوص حقیقي
را كاهش ميدهد.
تغييرات توليد رواناب ،هدررفت خاک ،غلظت رسوب و ضريب
رواناب

در اين پژوهش ،طبقات شیب شش11 ،و  22درصد از نظر
پتانسیل تولید رواناب و رسوب مورد ارزيابي قرار گرفتند .نتايج
تجزيه واريانس نشان داد كه در منطقه مورد پژوهش بین طبقات
1. Kolmogorov– Smirnov test
2. Tukey
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شیب نشان داد حجم رواناب تولیدي در شیب  22درصد ،حدود
 33درصد نسبت به شیب  11درصد و  113درصد نسبت به
شیب شش درصد بیشتر بود .با افزايش شیب ،سرعت جريان آب
روي دامنه افزايش مييابد و آب فرصت كافي براي نفوذ را از
دست ميدهد و در نتیحه انرژي جنبشي و قدرت فرسايندگي
آن بیشتر ميشود )1993( Navas .نیز به اين موضوع اشاره كرد
و بیان داشت كه بیشترين میزان رواناب و فرسايش در كرتهاي
با شیب تند ايجاد شد .همچنین ،نتايج حاكي از آن است كه با
افزايش پوشش سنگريزهاي ،حجم رواناب تولیدي و ضريب
رواناب كاهش يافت .به طوري كه ،استفاده از  31درصد
سنگريزه ،حجم رواناب را نسبت به شاهد  39درصد كاهش داد.
اين نتايج با يافتههاي  Poesenو  )1994( Laveeو Abrahams et

مختلف شیب و درصدهاي مختلف سنگريزه از نظر مولفههاي
حجم رواناب ،هدررفت خاک ،غلظت رسوب و ضريب رواناب در
سطح احتمال يك درصد اختالف معنيدار وجود دارد (جدول
 .)2اين بدين معني است كه شیب و پوشش سنگريزهاي از
عوامل موثر در ايجاد رواناب و رسوب در اين مطالعه هستند .اثر
متقابل سنگريزه با شیب بر روي هدررفت خاک و غلظت
رسوب معنيدار و حجم رواناب و ضريب رواناب غیر معنيدار بود
(جدول  .)2به علت عدم معنيداري اثر متقابل دو عامل شیب و
سنگريزه روي حجم رواناب و ضريب رواناب ،لذا دو عامل شیب
و پوشش سنگريزهاي به طور جداگانه از نظر حجم رواناب
تولیدي و ضريب رواناب به روش توكي مقايسه شدند (جدول
هاي  3و .)4

 )2001( alمبني بر نقش پوشش سنگريزه بر كنترل فرسايش

جدول -1خصوصيات فيزيکی خاک در طبقات مختلف شيب و درصدهای

خاک از سه بعد شامل حفاظت سطح خاک از برخورد قطرات
باران و جدا شدن ذرات خاک ،كاهش تخريب فیزيكي و كند
كردن سرعت جريان سطحي مطابقت دارد .بنابراين ،تیمار 31
درصد سنگريزه به طور معنيداري بیشترين نقش را در كاهش
رواناب ايجاد شده داشت (جدول  .)3در نتیجه پوشش سنگريزه
سطحي با جلوگیري از برخورد قطرات باران به سطح خاک سبب
كاهش تشكیل سله و افزايش نفوذ آب به خاک ميشود
(.)Martinez-Zavala and Jordan, 2008
ضريب رواناب براي چهار تیمار سنگريزه و سه طبقه
شیب در جدول  1ارايه شده است .جدول  1نشان ميدهد كه در
هر طبقه شیب ،افزايش درصد سنگريزه منجر به كاهش ضريب
رواناب شد.

مختلف پوشش گياهی در منطقه مورد پژوهش

شیب  9%شیب  11%شیب 22%

خصوصیت
مقاومت سطحي خاک ()Mpa

1/33

1/11

0/33

جرم مخصوص ظاهري )(g.cm-3

1/33

1/00

0/60

جرم مخصوص حقیقي )(g.cm-3

3/13

3/03

3/51

رطوبت وزني (درصد)

0/13

5/03

0/33

كربن آلي (درصد)

1/01

0/33

0/31

بافت خاک

رسی

رسی

رسی

توليد رواناب و ضريب رواناب

براساس مقايسه میانگینها به روش توكي ،حداقل حجم و ضريب
رواناب ،در شیب شش درصد و پوشش سنگي  31درصد و
حداكثر آنها در شیب  22درصد و تیمار شاهد (بدون پوشش
سنگي) مشاهده شد (جدولهاي  3و  .)4نتايج مقايسه سه سطح

جدول -2تجزيه واريانس پارامترهای اندازهگيری شده

میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه آزادي

شیب
سنگريزه
شیب× سنگريزه
خطا

2
3
9
24

حجم رواناب)(ml

غلظت رسوب ()g.l-1

هدررفت خاک ()g

**

1333142/13
**322231/41
3293/19 ns
4222/93

**

**

23241/11
**49191/14
**2333/32
214/21

14231/3
**3123/32
**1133/11
11/1

ضريب رواناب
**

1/321
**1/133
1/112 ns
1/111

 nsو ** به ترتیب غیرمعني دار و معني دار در سطح احتمال  1درصد
جدول -1مقايسه ميانگين درصد مختلف پوشش سنگی از نظر حجم رواناب

جدول -8مقايسه ميانگين شيبهای مختلف از نظر حجم رواناب و ضريب

و ضريب رواناب در سطح احتمال  1درصد

رواناب در سطح احتمال  1درصد

سنگريزه (درصد)

حجم رواناب)(ml

1

d

1212/2

11

c

1113/1

21
31

b

211/1

933/32 a

ضريب رواناب
d

1/92

c

1/19

b

1/33

1/32 a

اعداد داراي حروف متفاوت دريك ستون داراي تفاوت معني دار مي باشند.

شیب (درصد)

حجم رواناب)(ml
a

ضريب رواناب
a

9
11

923/12
342/1 b

1/31
1/43 b

22

1239/2 c

1/94 c

اعداد داراي حروف متفاوت در يك ستون داراي تفاوت معني دار مي
باشند.

آذرتاج و همکاران :بررسی تأثير شيب و پوشش سنگريزه بر توليد ...
جدول -1ضريب رواناب برای درصدهای مختلف سنگريزهای و طبقات شيب

درصد پوشش سنگي و شیب شش درصد بود كه داراي مقادير
ناچیز هدررفت خاک بود (شكل  .)2با به كار بردن  31درصد
سنگريزه ،هدررفت خاک نسبت به تیمار شاهد (بدون پوشش
سنگي)  113درصد كاهش يافت .بنابراين ،وجود سنگ و سنگ-
ريزه در سطح خاک ميتواند از برخورد مستقیم قطرات باران با
سطح خاک جلوگیري نموده و از اين طريق موجب كاهش
فرسايش شود .در مجموع ،در هر طبقه شیب با افزايش درصد
پوشش سنگريزه در منطقه ،میزان هدررفت خاک كاهش يافت
اما اين كاهش در مواردي معنيدار نبود .اختالف بین دو تیمار
 21و  31درصد پوشش سنگريزه در دو سطح شیب شش و 11
درصد از نظر میزان هدررفت خاک در سطح احتمال يك درصد
معنيدار نشد (شكل  .)2بنابراين ،ميتوان به منظور كاهش
هدررفت خاک در منطقه مورد پژوهش ،از  21درصد پوشش
سنگريزهاي استفاده نمود .در مجموع با افزايش شیب ،میزان
هدررفت خاک نیز افزايش يافت .با افزايش شیب ،پايداري خاک
كاهش و فرسايشپذيري آن افزايش مييابد .رسوب تولیدي در
شیب  22درصد ،حدود  132درصد نسبت به شیب  11درصد و
 439درصد نسبت به شیب شش درصد افزايش يافت .با افزايش
شیب ،رواناب نقش به سزايي را در تولید رسوب داشته و بدين
ترتیب میزان رسوب تولیدي به طور چشمگیري افزايش يافت.
محققان بر اين اعتقادند كه با افزايش پوشش سنگريزه سطحي،
زبري سطح خاک افزايش ،سرعت جريان سطحي كاهش و به
دنبال آن قدرت فرسايندگي جريان سطحي كاهش مييابد ( Guo

متفاوت

سنگريزه (درصد)

شیب (درصد)

ضريب رواناب

تیمار شاهد

9
11
22

1/49
1/13
1/21

11

9
11
22

1/41
1/13
1/31

21

9
11
22

1/22
1/32
1/12

31

9
11
22

1/19
1/32
1/49
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هدررفت خاک

از نظر هدررفت خاک ،اثر متقابل دو عامل شیب و پوشش
سنگي معنيدار شد (جدول  .)2بنابراين ،به جاي مقايسه
میانگینهاي اين دو عامل به طور مجزا ،تأثیر همزمان اين دو
عامل بر روي هدررفت خاک تولیدي بررسي شد .نتايج نشان داد
بیشترين هدررفت خاک مربوط به تیمار شاهد فاقد پوشش
سنگي در شیب  22درصد و كمترين آن مربوط به تیمار با 31

.)et al, 2010
h

شيب (درصد)

22
15

f

f

6

e

d
ab a

c

هدررفت خاک ()g

g

cd

b ab
سنگريزه (درصد)
شکل  -2اثر متقابل شيب و سنگريزه بر روی هدررفت خاک

غلظت رسوب

اثر متقابل سه طبقه شیب و چهار سطح پوشش سنگريزه از
نظر غلظت رسوب نشان داد ،بیشترين غلظت رسوب مربوط به
تیمار شاهد در شیب  22درصد و كمترين آن مربوط به شیب

شش درصد و پوشش سنگريزهاي  31درصد بود (شكل  .)3با
اعمال  31درصد سنگريزه ،غلظت رسوب نسبت به تیمار شاهد
 312درصد كاهش يافت ، )2010( Guo et al. .به ترتیب در
شرايط آزمايشگاهي و صحرايي نشان دادند كه با افزايش پوشش
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سنگريزه سطحي قدرت فرسايندگي جريانهاي سطحي و
مقدار تلفات خاک كاهش مييابد .از طرف ديگر ،در هر طبقه
شیب ،با افزايش درصد سنگريزه ،غلظت رسوب كاهش يافت،
اما اين كاهش ،در شیب  11درصد بین دو تیمار سنگريزه 21
و  31درصد ،و در شیب شش درصد بین دو تیمار شاهد و 11
درصد سنگريزه در سطح احتمال يك درصد معنيدار نبود
(شكل .)3ولي غلظت رسوب در شیب  22درصد بهطور معني-
داري بیشتر از دو طبقه شیب  9و  11درصد شد (شكل  .)3با
افزايش شیب ،سرعت جريان و قدرت فرسايندگي آن افزايش
مييابد و در نتیجه رواناب و هدررفت خاک بیشتر ميشود .به
گونهاي كه ،در اين پژوهش میزان گل آلودگي و غلظت رسوب
در شیب  22درصد نسبت به دو شیب  11و شش درصد به

ترتیب برابر  122و  391درصد بود )2009( Ekwue et al. .و
 )2008( Cheng et al.نیز گزارش كردند كه با افزايش شیب
پايداري خاک كاهش مييابد ،به عبارت ديگر ،نیروي انتقال
ذرات به طرف پايین افزايش مييابد و منجر به افزايش هدررفت
خاک ميگردد ، )2012( Mirzaee et al .با بررسي تأثیر پوشش
سنگريزه سطحي بر فرسايش خاک و رسوب با استفاده از
شبیهسازي رواناب گزارش كردند كه پوشش سنگريزه سطحي،
به علت حفاظت از سطح خاک در مقابل عوامل فرساينده،
كاهش سرعت و قدرت جريانهاي متمركز سطحي ،مقدار
رسوب را به صورت نمايي كاهش ميدهد.

g

شيب (درصد)
f
e

15

e

6

d

cd

a

ab

c
b

cd

غلظت رسوب ()g.l-1

22

b

سنگريزه ( درصد)
شکل -1اثر متقابل شيب و سنگريزه بر روی غلظت رسوب

نتيحهگيری
هدررفت خاک به عنوان يك مشكل جدي زيستمحیطي
شناخته شده است ( )Ekwue et al., 2009كه ،ظرفیت نگهداري
آب را در اثر ايجاد رواناب و كاهش ماده آلي خاک ،كم ميكند
( .)Duran Zuazo and Rodriguez Pleguezuelo, 2008وجود
سنگ و سنگريزه در سطح خاک ميتواند از برخورد مستقیم
قطرات باران با سطح خاک جلوگیري نموده و از اين طريق
موجب كاهش فرسايش گردد .در اين پژوهش ،چهار سطح
متفاوت سنگريزه شامل صفر 21 ،11 ،و  31درصد و سه طبقه
شیب (شش 11 ،و  22درصد) به منظور تعیین تأثیر پوشش
سنگريزه و شیب روي رواناب و هدررفت خاک مورد ارزيابي
قرار گرفت .با افزايش درصد سنگريزه ،میزان رواناب و رسوب
سیر نزولي نشان داد ،اما اين تفاوت بین دو تیمار سنگريزه 21
و  31درصد در شیبهاي شش و  11درصد معنيدار ()P<1/11
نبود .از طرفي هدررفت خاک در شیب  11درصد و با

پوششهاي  21 ،11و  31درصد سنگريزه نسبت به شاهد
(خاک لخت) به ترتیب  23/41 ،39/33و  23/32درصد كاهش
يافت .همچنین هدررفت خاک در شیب شش درصد و با
پوششهاي سنگريزهاي  21 ،11و  31درصد ،نسبت به شاهد،
به ترتیب  22/22 ،19/33و  39/12درصد كاهش يافت .لذا در
منطقه مورد مطالعه ،براي اين گونه شیبها ،به جاي 31درصد،
از  21درصد سنگريزه به منظور كاهش هدررفت خاک ميتوان
استفاده كرد .اما در شیب  22درصد ،تفاوت بین پوششهاي
مختلف معنيدار ( )P<1/11شد .در اين شیب در پوششهاي
 21 ،11و  31درصد سنگريزه نسبت به شاهد ،مقدار هدررفت
خاک به ترتیب  13/33 ،32/33و  33/23درصد كاهش يافت.
افزايش پوشش سنگريزهاي از  11به  21درصد در شیبهاي
 11و شش درصد ،تأثیر بیشتري در كاهش هدررفت خاک
نسبت به شیب  22درصد نشان داد .بنابراين با توجه به نتايج
حاصله ،در منطقه مورد مطالعه ،به منظور كاهش رسوبگذاري
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 شیبهاي متفاوت و مدت بارندگي،اندازههاي مختلف سنگريزه
 براي ارتقاء، مطالعهاي مشابه براي اقلیمهاي ديگر،بیشتر
.حفاظت و مديريت بهینه اراضي انجام گیرد

 درصد كه پتانسیل11 در مخازن سدها در شیبهاي كمتر از
 درصد سنگريزهاي21  پوشش،باالي هدررفت خاک را دارند
 پیشنهاد ميشود كه با درصدهاي متفاوت و.توصیه ميگردد

REFERENCES
Abrahams, A.D. Li, G. Krishnan, C. and Atkinson, J.F.
(2001). A sediment transport equation for interrill
overland flow on rough surfaces. Earth Surface
Processes and Landforms, 26, 1443-1459.
Arnaez, J. Lasanta, T. Ruiz-Flaño, P. and Ortigosa, L.
(2007). Factors affecting runoff and erosion
under simulated rainfall in Mediterranean
vineyards. Soil Tillage Research, 93, 324–334.
Cheng, Q. Ma, W. and Cai, Q. (2008). The relative
importance of soil crust and slope angle in runoff
and soil loss: A case study in the hilly areas of the
Loess Plateau, North China. GeoJournal, 71,
117-125.
Dane, J.H. and Topp, G.C. (2002). Methods of Soil
Analysis, Part 4, Physical Method. Soil Science
Society of America Journal., Inc. Madison,
Wisconsin, USA. 1692 p.
Duiker, S.W. Flanagan, D.C. and Lal, R. (2001).
Erodibility and filtration characteristics of five
major soils of southwest Spain. Catena, 45, 103121.
Duran Zuazo, V.H. and Rodriguez Pleguezuelo, C.R.
(2008). Soil-erosion and runoff prevention by
plant covers. A review. Agronomy for
Sustainable Development, 28, 65-86.
Ekwue, E.I. Bharat, C. and Samaroo, K. (2009). Effect
of soil type, peat and farmyard manure addition,
slope and their interactions on wash erosion by
overland flow of some Trinidadian soils.
Biosystems Engineering, 102, 236-243.
Eynatten, H.V. Delgado, R.T. and Karius V. (2012).
Sediment generation in modern glacial settings:
Grain-size and source-rock control on sediment
composition. Sedimentary Geology, 280, 80-92.
Fang, N.F. Shi, Z.H. Chen, F.X. Zhang, H.Y. and
Wang, Y.X. (2015). Discharge and suspended
sediment patterns in a small mountainous
watershed with widely distributed rock
fragments. Journal of Hydrology, 528, 238-248.
Guo, T. Wang, Q. Li, D. and Zhuang, J. (2010). Effect
of surface stone cover on sediment and solute
transport on the slope of fallow land in the semiarid loess region of northwestern China. Journal
of Soils and Sediments, 10, 1200-1208.
Jenabi, A. (2011). Flooding assessment of atashgah
watershed inArdabil province using HEC-HMS
mathematical model, statistical analysis and GIS
techniques, Master thesis watershed management.
Mohagheghe Ardabili University. (In Farsi).
Jin, K. Cornelis, W.M. Gabriels, D. Schiettecatte, W.
Neve, S.D. Lu, J. Buysse, T. Wu, H. Cai, D. Jin,
J. and Hartmann, R. (2008). Soil management
effects on runoff and soil loss from field rainfall

simulation. Catena, 75, 191-199.
Jomma, S. Barry A.D. Heng, B.C.P. Brovelli, A.
Sander, G.C. and Parlange, J.Y. (2012). Influence
of rock fragment coverage on soil erosion and
hydrological response: Laboratory flume
experiments and modeling. Water resources
research, 48, 1- 21.
Ma, X.J. and Li, X.Y. (2011). Water accumulation in
soil by gravel and sand mulches: Influence of
textural composition and thickness of mulch
layers. Journal of Arid Environments, 75, 432437.
Marques, M.J. Bienes, R. Jimenez, L. and PerezRodriguez, R. (2007). Effect of vegetal cover on
runoff and soil erosion under light intensity
events. Rainfall simulation over USLE plots.
Science of the Total Environment, 378, 161-165.
Martinez-Zavala, L. and Jordan, A. (2008). Effect of
rock fragment cover on interrill soil erosion from
bare soils in Western Andalusia, Spain. Soil Use
and Management, 24, 108-117.
Mirzaee, S. Gorji, M. Jafari Ardakani, A. (2012).
Effect of surface rock fragment cover on soil
erosion and sediment using simulated runoff.
Journal of Soil Management and Sustainable
Production, 2 (1), 141-154. (In Farsi).
Navas, N. (1993). Soil losses under simulated rainfall
in semi-arid shrublands of the Ebro Valley,
Spain. Soil Use and Management, 9(4), 152-157.
Poesen, J. W. and Lavee, H. (1994). Rock fragments in
top soils: significance and processes. Catena, 23,
1-28.
Poesen, J.W. Torri, D. and Bunte, K. (1994). Effect of
rock fragments on soil erosion bye water at
different spatial scales review, supplement,
Catena, 23, 141-166.
Rieke-Zapp, D. Poesen, J. and Nearing, M.A. (2007).
Effects of rock fragments incorporated in the soil
matrix on concentrated flow hydraulics and
erosion. Earth Surface Processes and Landforms,
32, 1063-1076.
Seeger, M. (2007). Uncertainty of factors determining
runoff and erosion processes as quantified by
rainfall simulations. Catena, 71, 56-67.
Valentin, C. and Casenave, A. (1992). Infiltration into
sealed soils as influenced by gravel cover. Soil
Science Society of America Journal, 56, 16671673.
Wang, X. Li, ZH. Cai, C.H.. Shi, Z.H. Xu, Q. Fu, Z.H.
and Guo, Z.H. (2012). Effects of rock fragment
cover on hydrological response and soil loss from
Regosols in a semi-humid environment in SouthWest China. Geomorphology, 151,152, 234-242.

