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ABSTRACT
Poor vegetation cover on the surface and lower content of soil organic matter are main factors influencing the
sensitivity of soils to erosion from cultivation strips in semi-arid regions. The aim of this study was to
investigate the effect of raindrops impact on runoff and soil loss from rills in different soil textures in the semiarid region. Soil samples were taken from dominant soil textures in hillslopes affected by rill erosion in Zanjan
province. For this purpose, three soils with different textures (clay loam, silty loam and sandy loam) were
examined with three replications in a flume with 1 m in length and 0.6 m in width and 10% slope under
simulated rainfall. Each soil sample was subjected under direct and non-direct raindrop impact with an intensity
of 50 mm/h for 30 minutes. Runoff production and soil loss from the rills were measured at a time-scale of 5min to reach a steady state runoff flow. The results showed that runoff production and soil loss were affected
by raindrop impact (p<0.01). The highest and the lowest impact of raindrops on runoff production were found
in clay loam (2.95 times) and sandy loam (2.02 times), respectively. In terms of soil loss, sandy loam was the
most sensitive to raindrop impact (3.66 times), whereas clay loam was the most resistant soil (2.47 times) to
raindrop impact. An increasing trend was observed in runoff production during rainfall time, while soil loss
varied irregularly in the rills. This study revealed that runoff production is significantly affected by the
distribution of particle size, while soil loss is remarkably dependent on the aggregate stability. Therefore,
maintaining soil surface cover plays an effective role in preventing soil loss by raindrop impact in the rainfed
furrows.
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تأثير ضربه قطرات باران بر هدررفت خاک از نوارهای کشت در خاکهای با بافت مختلف
1

علیرضا واعظی ،*1رعنا بيگدلی

 .1گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/3/31 :تاریخ بازنگری -1399/5/23 :تاریخ پذیرش)1399/6/18 :

چکيده
ضعف پوشش گیاهی روی سطح و محتوای اندک ماده آلی خاک از عواملی هستند که حساسیت خاکهای مناطق نیمه-
خشک به فرسایش خاک در نوارهای کشت را افزایش میدهند .این پژوهش با هدف بررسی اثر ضربه قطرات باران بر رواناب
و هدررفت خاک از شیارها در خاکهای با بافت مختلف در منطقه نیمهخشک اجرا شد .نمونههای خاک از بافتهای غالب
خاک در دامنههای تحت فرسایش شیاری در استان زنجان تهیه شدند .برای این منظور ،سه خاک با بافت مختلف ( لومرسی،
لومسیلتی و لومشنی) در فلومی به طول  1متر و عرض  0/6متر با سه تکرار در شیب یکنواخت  10درصد تحت باران
شبیهسازی شده بررسی شدند .هر یک از خاکها در دو حالت بارندگی :زیر ضربه مستقیم قطرات و بدون ضربه قطرات
باران تحت بارانی با شدت  50میلیمتر در ساعت به مدت  30دقیقه قرار گرفتند .تولید رواناب و هدررفت خاک از شیارها
در زمانهای مختلف اندازه گیری شد .نتایج نشان داد تولید رواناب و هدررفت خاک تحت تأثیر ضربه قطرات باران قرار
گرفت (  .)p<0/01بیشترین و کمترین تأثیر ضربه قطرات باران بر تولید رواناب بهترتیب در خاک لومرسی (  2/95برابر) و
لومشنی ( 2/02برابر) بود .از نظر هدررفت ،خاک لومشنی حساسترین خاک به اثر ضربه قطرات باران ( 3/66برابر) و خاک
لومرسی مقاومترین (  2/47برابر) بود .تولید رواناب طی زمان در شیارها تحت ضربه قطرات باران از روند افزایشی پیروی
کرد در حالی که تغییرات زمانی هدررفت خاک الگوی نامنظمی داشت .این مطالعه نشان داد که تولید رواناب در شیارها
تحت بارندگی به شدت تحت تأثیر توزیع اندازه ذرات خاک است در حالی که هدررفت خاک از شیارها به پایداری ساختمان
خاک وابسته است .بنابراین نگهداری پوشش سطح خاک نقشی مؤثر در جلوگیری از هدررفت خاک از شیارها تحت بارندگی
دارد.
واژههای کليدی :جداشدن شیاری ،رواناب ،شدت باران ،ویژگیهای فیزیکی خاک ،هدررفت خاک.

مقدمه

کشتزارهای دیم شخم خورده در راستای

فرسایش شیاری یکی از فرآیندهای تخریب خاک توسط آب در
مراتع و زمینهای زراعی شیبدار در بسیاری از مناطق جهان
است ( .)Porto et al., 2014این فرسایش در اثر تولید جریان
متمرکز در دامنهها آغاز میشود و پس از سالها ،آبراههای کم
عمق در امتداد شیب به وجود میآید .در تعریفی دقیقتر،
فرسایش شیاری عبارت از جدا شدن و انتقال رسوب به وسیله
جریان متمرکز آب در آبراههای باریک و فرسایشپذیر است
( .)Chen et al., 2017این فرسایش بهعنوان آغازین مرحله
فرسایش آبکندی از اهمیت بسیاری برخوردار است .از یک سو
شیارها نه تنها باعث از بین رفتن قابل توجه خاک و آب در مزارع
شیبدار شده ،بلکه باعث از بین رفتن عمده مواد مغذی خاک
سطحی و در نتیجه باعث تخریب اراضی و آلودگی رودخانههای
پاییندست میشوند (.)Lei et al., 2008; Wirtz et al., 2012
فرسایش شیاری یکی از مهمترین علل هدررفت خاک در

 .)and Heidari., 2018فرسایش شیاری بیش از  80درصد کل
فرسایش در اراضی شیبدار کشاورزی در بسیاری از مناطق جهان
را به خود اختصاص میدهد ( )Qin et al., 2019بر اساس آمار
سازمان خوار بار کشاورزی ملل متحد در سال  ،2016حدود 20
میلیون هکتار از اراضی زراعی ایران دیم است .با توجه به باران
بسیار متغیر ،فصل خشک طوالنی و خشکسالیهای مکرر ،آب
محدودیت عمده در کشاورزی به شمار میآید و چالش اساسی در
کشاورزی دیم در مناطق خشک و نیمهخشک است ( El Kateb
 .)et al., 2013تولید جریان سطحی و انتقال مؤثر ذرات در
شخمهای مختلف وقتی بهوجود میآید که عملیات شخم از باال
به پایین شیب انجام شود .فرسایش ناشی از شخم در اراضی
شیبدار عامل اصلی توزیع دوباره ذرات خاک در کشاورزی است
(.)Van Ooset et al., 2006
نتایج پژوهشها بر روی فرسایش شیاری نشان میدهد که
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گسترش این فرسایش به شدت بارندگی ،سرعت جریان آب،
خصوصیات هیدرولیکی جریان ،درجه ،طول شیب ( Li et al.,
 )2005و خصوصیات خاک ( )Romero et al., 2007بستگی دارد.
تأثیر خصوصیات خاک بر فرسایش شیاری را میتوان با مفهوم
فرسایش پذیری شیاری بیان کرد .این عامل تحت تأثیر
خصوصیاتی مانند توزیع اندازه ذرات ،ساختمان (اندازه و پایداری
خاکدانه) ،نفوذپذیری ،مقدار ماده آلی و درصد سدیم تبادلی (
 )Romero et al., 2007قرار دارد .هر چه مقاومت خاک در برابر
جریان متمرکز بیشتر باشد فرسایشپذیری خاک کمتر شده و
ذرات کمتری از خاک کنده میشود و درنتیجه از گسترش شیار
جلوگیری میشود ( .)Knapen et al., 2007خصوصیات
هیدرولیکی جریان نقش مهمی در شدت جدا شدن ذرات از
شیارها بهویژه در خاکهای آهکی دارد ( Mirzaee and
 .)Ghorbani-Dashtaki, 2018پاشمان به وسیله ضربه قطره باران
که مهمترین عامل تعیینکننده میزان جدا شدن ذرات خاک
است ،نتیجه تعامل پیچیده بین فرسایندگی قطرات باران و
حساسیت پاشمانی خاک است ( .)Choo et al., 2018هنگامی که
قطرات باران بر سطح خاک اثر میگذارند ،انرژی این قطرات برای
غلبه بر پیوند بین ذرات مصرف میشود (.)Ma et al.,2014
خاکدانهها از یک سو با جذب آب باران دچار وارفتگی شده و از
سوی دیگر در اثر ضربه قطرات باران دچار پراکنش میشوند
( .)Vaezi et al., 2017با تخریب ساختمان خاک و خیس شدن
ذرات پراکنش یافته ،الیه نازکی در سطح خاک به نام اندوده
تشکیل میشود .تشکیل اندوده در سطح خاک در اثر قطرات باران
یک ویژگی مشترک از خاکهای تخریب شده است .این عارضه
فیزیکی با کاهش هدایت هیدرولیکی خاک سطحی ،نفوذ آب به
خاک را محدود و شرایط را برای تولید رواناب فراهم میکند (
 .)Kidron, 2007تأثیر قطره باران مهمترین عامل وقوع فرسایش
خاک است که نه تنها مواد خاک را جدا کرده بلکه حمل و نقل
ذرات را نیز افزایش میدهد (.)Zhang and Wang, 2017
در پژوهش های مختلف نقش ضربه قطرات باران بر میزان
رواناب و فرسایش خاک مورد بررسی قرار گرفته است .در این
راستا ) Xu et al. (2010تأثیر قطرات باران بر رواناب و رسوب در
اراضی شیبدار را مورد بررسی قرار داده و دریافتند که اثر قطره
باران سبب افزایش آشفتگی و عدم پایداری الگوی جریان بهوسیله
افزایش عدد رینولدز و عدد فرود میشود An et al. (2012) .با
بررسی نقش اثر ضربه قطرات باران بر ساز و کار هیدرودینامیکی
فرسایش خاک تحت سه شدت باران شبیهسازی شده و دو حالت
باران (تحت ضربه و بدون ضربه قطرات) باران نشان دادند که در
حالت تحت ضربه نسبت به حالت بدون ضربه قطرات باران ،تنش

برشی هیدرودینامیکی ،قدرت جریان واحد و قدرت جریان بیش
از دو برابر میشود .فرسایش خاک تحت اثر ضربه قطره باران 72/3
تا  96/2درصد کل رسوب را به خود اختصاص میدهدSajjadi .
) and Mahmoodabadi (2015آزمایشهای پاشمان خاک توسط
قطرات باران را در دو شدت انجام داده و بیان داشتند که تحت
شدتهای باالی باران مقادیر پاشمان ذرات با قطر کوچکتر از
 0/043بیشتر از ذرات بزرگ بوده و همچنین با افزایش زمان
بارندگی ،میزان پاشمان کل در ابتدای بارندگی به اوج خود
میرسد Lu .و همکاران ( )2016تأثیر قطرات باران بر فرسایش
خاک و خاکدانه را بررسی کرده و نشان دادند که اثر ضربه قطره
باران نقش مهمی در فرسایش خاک دامنه بازی میکند .هدررفت
خاک به وسیله قطرات باران بیشتر از هدررفت آن به وسیله رواناب
بوده و از بین بردن تأثیر قطرات باران ،اثر شدت باران بر هدررفت
خاک را کاهش میدهد Vaezi et al (2017) .با بررسی اثر ضربه
قطرات باران بر فرسایش شیاری و هدررفت خاک با هفت شدت
باران دریافتند که میزان رواناب و هدررفت خاک با افزایش شدت
بارندگی افزایش یافت .همچنین سهم اثر قطرات باران در هدررفت
خاک به طور پیوسته با افزایش شدت بارندگی کاهش یافتand .
) Foroumadi )Vaezi 2017با بررسی نقش شدت و ضربه قطرات
باران بر ویژگیهای فیزیکی خاک و ظرفیت جدا شدن ذره از شیار
نشان دادند توزیع اندازه ذرات ،اندازه خاکدانه ،تخلخل و تشکیل
اندوده به شدت تحت تأثیر شدت باران قرار گرفتند .افزایش شدت
باران ،از یک سو افزایش ضربه قطرات و تخریب ساختمان خاک
و از سوی دیگر تولید جریان متمرکز در شیارها را به دنبال داشت.
فرسایش شیاری یکی از عوامل اصلی تخریب خاک بهویژه
در مناطق خشک و نیمهخشک است .این خاکها اغلب محتوای
ماده آلی کمتری دارند و همچنین به دلیل کمبود رطوبت ،انرژی
جنبشی قطرات باران به سهولت موجب تخریب ساختمان خاک و
افزایش فرسایش شیاری در این مناطق میشود .در پژوهشهای
پیشین اغلب به بررسی فرآیند کلی فرسایش شیاری یا بررسی
جداگانه مراحل فرسایش شیاری پرداخته شده و تعداد اندکی از
پژوهشها به سهم فرآیندهای انفرادی مانند رواناب یا قطره باران
اختصاص داشته است ( )Qin et al., 2019با وجود آن که در
پژوهشهای پیشین عوامل مؤثر بر فرسایش شیاری از جمله
بارندگی ( )Li et al., 2003مورد بررسی قرار گرفته است ،در مورد
اثرات ضربه قطرات باران بر هدررفت خاک از شیار ،به ویژه در
مناطق نیمهخشک مانند بسیاری از مناطق ایران ،اطالعات اندکی
در دسترس است .اهمیت این موضوع در پیشبینی حساسیت
خاکهای مختلف به فرسایش شیاری بسیار آشکار است .استان
زنجان از جمله مناطق نیمهخشک در شمال غرب ایران است که
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اشکال مختلف فرسایش به ویژه فرسایش شیاری در آن آشکارا
دیده میشود .بسیاری از خاکها در این منطقه آهکی هستند و
از محتوای مواد آلی کمتری برخوردارند و به دلیل محدودیت
توسعه ساختمانی به شدت حساس به تخریب ناشی از ضربه
قطرات باران هستند .ضعف پوشش گیاهی عامل اساسی است که
منجر به افزایش تأثیر ضربه قطرات باران بر تخریب ساختمان و
ایجاد فرسایش خاک در دامنهها میشود .بررسی نقش ضربه
قطرات باران تحت بارانهای طبیعی دشوار است ،چرا که از یک
سو پیشبینی زمان وقوع بارانها دشوار است و از سوی دیگر
ویژگیهای بارانها یکسان نیست و اساس ًا بارانها تکرارناپذیرند.
از این رو ،این پژوهش در مقیاس آزمایشگاهی ،با هدف تعیین
سهم ضربه قطرات باران در هدررفت خاک از شیارها در برخی
خاکهای منطقه نیمهخشک انجام گرفت.

مواد و روشها
انتخاب خاکهای مورد بررسی

انجام گرفت .بر اساس دادههای سازمان هواشناسی ،میانگین
بارندگی ساالنه این منطقه  311میلیمتر است و اقلیم منطقه به
روش دمارتن نیمهخشک میباشد .در ابتدا دامنههای تحت
فرسایش شیاری در منطقه شناسایی شد و در آن از خاکهای
منطقه نمونههای خاک برداشت شد .پس از نمونهبرداریهای
متعدد از خاکهای منطقه و بررسیهای اولیه آزمایشگاهی ،نهایت ًا
سه خاک با بافت مختلف که در دامنههای تحت فرسایش شیاری
در منطقه غالب بودند (لومرسی ،لومشنی و لومسیلتی) انتخاب
شدند .این خاکها به ترتیب از نقاط با طول و عرض جغرافیایی E
ʺ 48˚ 24ʹ 21و  48˚ 24ʹ 11ʺ E ،36˚ 41ʹ 03 ʺ Nو 54 ʺ N
ʹ ،36˚ 41و  48˚ 23ʹ 42ʺ Eو  36˚ 41ʹ 09 ʺ Nبرداشت شدند
(شکل  .)1حدود  200کیلوگرم از هر خاک از عمق صفر تا 30
سانتی متری جمعآوری و به آزمایشگاه فرسایش خاک منتقل و
خاکها برای انطباق خاک با شرایط خاک طبیعی و حفظ
ساختمان خاک از الک  8میلیمتری عبور داده شدند ( Chen et
.)al., 2016

این پژوهش در برخی از خاکهای استان زنجان طی سال 1398

شکل  -1موقعيت نقاط نمونهبرداری خاک در استان و کشور

اندازهگيری هدررفت خاک از شيارها

بهمنظور اندازهگیری هدررفت خاک از شیارها در دو حالت تحت
ضربه قطره باران و بدون ضربه ،از فلومی به ابعاد  1متر و عرض
 60سانتیمتر استفاده شد .فلوم آزمایشی توسط دو ورق گالوانیزه
به سه بخش به ابعاد  1متر و  20سانتیمتر تقسیم گردید (شکل
 .)2ابعاد فلوم متناسب با ابعاد صفحه بارش دستگاه شبیهساز باران
طراحی شد و به دلیل محدودیت طراحی دستگاه بزرگ شبیهساز
باران ،امکان بررسی آزمایش در ابعاد بزرگ فلوم فراهم نبود .در

هر مرحله از آزمایش ،هر یک از نمونههای خاک به درون فلوم
ریخته و شیاری با ارتفاع دیواره  15سانتیمتر و عمق شیار  6تا
 8سانتیمتر و طول  1متر ایجاد شد .آزمایش در شیب  10درصد
(مطابق با شیبهای غالب در دامنههای تحت فرسایش آبی) انجام
گرفت .با آگاهی از چگالی ظاهری خاکها در منطقه مطالعاتی
سعی شد با مرطوب کردن خاک در چند مرحله ،شرایط طبیعی
خاک از نظر چگالی به دست آید .برای انطباق آزمایش با شرایط
طبیعی و رسیدن به رطوبت ظرفیت مزرعه ،خاک ها به آرامی و
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بدون تخریب شیارها ،اشباع شده و پس از گذشت  24تا  48ساعت
از زمان اشباع که خروج آب ثقلی از زیر فلوم به پایان رسید،
آزمایش آغاز گردید .در این شرایط رطوبتی ،محتوای رطوبتی
خاک به حداکثر ظرفیت نگهداری آب در شرایط طبیعی ()FC
نزدیکتر بود .تحت چنین شرایط رطوبتی و به دلیل وجود شیب،
فرصت ماندگاری و نفوذ آب به خاک محدود شده و احتمال وقوع
جریان و هدررفت خاک از شیارها انتظار میرود .بهمنظور بررسی
هدررفت خاک تحت دو شرایط تحت ضربه و حذف ضربه قطره
باران ،توریهای فلزی به طول  1متر و عرض  0/2متر که توسط
قاب های چوبی ثابت شده و برای هر بخش از فلوم طراحی شده
بودند ،در آزمایشهای مربوط به حذف قطره باران روی فلوم قرار
گرفتند .برای انجام آزمایش یک دستگاه شبیه ساز باران قطره ساز
به ارتفاع  3متر و ابعاد 1متر ×  1/5متر استفاده شد .دستگاه
شبیهساز باران به دلیل یکنواختی باران ،روی شدت  50میلیمتر

در ساعت تنظیم گردید .علت استفاده از چنین بارانی بر اساس
بررسی های اولیه روی شدتهای مختلف باران در آزمایشگاه بود
که نتایج نشان داد بارانهای با شدت کمتر از توان فرسایشزایی
در شیارها برخوردار نیستند .از سوی دیگر با وجود فراوانی اندک
بارانهای با شدت  50میلیمتر بر ساعت در منطقه ،وقوع فرسایش
آبی بیشتر نتیجه وقوع چنین بارانهای نادر در منطقه است.
نمونههای خاک داخل فلوم پس از رسیدن به رطوبت ظرفیت
مزرعه به مدت  30دقیقه تحت شدت مورد نظر باران قرار گرفتند.
در فواصل زمانی  5دقیقه نمونههای رسوب و رواناب برای هر
آزمایش جمعآوری شد .در طول آزمایش ،زمان زهکشی آب و
روانا ب برای هر نمونه ثبت گردید .پس از پایان هر آزمایش جرم
کل مخلوط رواناب و رسوب داخل سطلها اندازهگیری شد .جرم
رسوب هر سطل نیز پس از خشک کردن در آون( دمای 105
درجه 24 ،ساعت) تعیین گردید.

(ب)

(الف)

شکل  -2نمايی از شيارهای ايجاد شده با مقطع سهمی (الف) و لولههای انتقال رسوب در انتهای شيارها (ب)

اندازهگيری ويژگیهای خاک

برای تعیین ویژگیهای فیزیکی خاکهای مورد بررسی ،نمونه ای
از هر خاک به آزمایشگاه منتقل و مورد بررسی قرار گرفتند .برای
تعیین توزیع اندازه ذرات اولیه خاک ذرات بخش شن (بسیار
درشت ،درشت ،متوسط ،ریز و بسیار ریز) با استفاده از الکهای
مربوطه جدا و وزن شدن و ذرات کوچکتر (سیلت و رس) به روش
هیدرومتری ( ،)Bouyoucos., 1962چگالی ظاهری با استفاده از
روش سیلندر فلزی ( ،) Blake and Hartge.,1986هدایت
هیدرولیکی اشباع به روش بار ثابت (،)Mc Kenzie et al., 2002
ماده آلی به روش والکی و بلک ( )Walkley and Black., 1934و
پایداری خاکدانه به روش الک تر ( )Yoder., 1936اندازهگیری
شد.

تجزيه و تحليل دادهها

دادههای حاصل از آزمایش قبل از تحلیل ،از نظر توزیع نرمال
بودن مورد بررسی قرار گرفتند .برای بررسی تغییرات فرسایش
شیاری در سه بافت متفاوت خاک از آزمون چند دامنهای دانکن
استفاده شد .همچنین برای بررسی تأثیر ضربه قطرات باران بر
فرسایش شیاری در بافتهای متفاوت از آزمون  t-testاستفاده شد.
تجزیه واریانس دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد و
برای رسم نمودار از نرمافزار  Excelنسخه  2016بهره گرفته شد.

نتايج و بحث
ويژگیهای خاکهای مورد بررسی

برخی ویژگیهای فیزیکی خاکها در جدول ( )1ارائه شده است.
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خاکهای م ورد مطالعه از نظر ماده آلی فقیر هستند بهطوری که
محتوای ماده آلی از  0/44درصد در خاک لوم رسی تا حداکثر
 0/96درصد در خاک لوم سیلتی تغییر می کند .خاک لوم رسی
به دلیل داشتن حجم منافذ بیشتر ،از چگالی ظاهری کمتری
( 1/17گرم بر سانتی متر مکعب) برخوردار است در حالی که در
خاک لوم شنی باوجود اندازه بزرگتر منافذ ،چگالی ظاهری نیز
بیشتر ( 1/40گرم بر سانتی متر مکعب) است.
جدول  -1برخی ويژگیهای فيزيکی خاکهای مورد بررسی
ویژگیهای خاک

لومرسی

لومسیلتی

لومشنی

شن ()%

26/88

33/90

67/17

شن خیلی درشت ()%

1/81

3/47

0/90

شن درشت()%

1/37

9/12

8/58

شن متوسط ()%

8/28

7/02

15/2

شن ریز ()%

5/37

5/97

20/90

شن خیلی ریز ()%

10/04

8/30

19/6

سیلت ()%

60/35

53/60

25/32

رس ()%

5/37

12/5

7/5

مادهآلی ()%

0/44

0/96

0/81

هدایت هیدرولیکی اشباع ( )cm.h-1

5/34

7/51

13/86

چگالی ظاهری () g.cm-3

1/17

1/28

1/40

0/52

0/98

0/92

پایداری خاکدانه ()mm

-

از این رو نفوذپذیری خاک لوم شنی بیشترین مقدار (
 )13/861است ،در حالیکه خاک لوم رسی از کمترین نفوذپذیری
( )5/34 cm.h -1برخوردار میباشد .خاکها از نظر پایداری
ساختمانی در برابر آب ضعیف تر بوده و مقدار میانگین وزنی قطر
خاکدانههای پایدار در آب از  0/52میلیمتر در خاک لوم رسی تا
 0/98میلی متر در خاک لوم سیلتی تغییر می کند .بررسیها
نشان میدهد که خاکهایی که دچار کمبود ذرات هماور (رس و
ماده آلی) هستند ساختمانی ناپایدار دارند .تحت این شرایط
فرسایشپذیری شیاری خاک بیشتر است ( Romero et al.,
 .)2007محتوای اندک ذرات رس در خاکهای لوم شنی و لوم
سیلتی عامل مهمی در کاهش پایداری خاکدانه در آنها است؛ در
حالی که در خاک لوم رسی با وجود ذرات رس زیاد به دلیل فقر
ماده آلی ،پایداری ساختمان بسیار اندک است.
cm.h

تغييرات توليد رواناب و فرسايش بين خاکها

تجزیه واریانس تولید رواناب در بین خاکهای مورد بررسی
(جدول  ) 2نشان داد که مقدار تولید رواناب تحت ضربه قطرات
باران ،تفاوت معنیدار بین خاکها دارد .این موضوع نشاندهنده
تأثیر ساختمان خاک بر تولید رواناب است بهطوری که در شرایط
وجود ضربه قطرات ،خاکهای با ساختمان نسبتاً پایدار از
خاکهای با ساختمان ضعیف رواناب کمتری تولید میکنند .در
شرایط عدم وجود ضربه قطرات باران ،نقش ساختمان خاک در
شدت نفوذ آب و تولید رواناب نمایان نمی شود .اهمیت ساختمان
خاک در پژوهشهای پیشین در کاهش فرسایش آبی بیان شده
است؛ ) Hoyos (2005در پژوهش خود نشان دادند که پایداری
خاکدانه و نفوذپذیری از ویژگیهای مهم مؤثر بر فرسایشپذیری
خاک هستند .همچنین ) Rouhipour et al (2004در پژوهش
خود ،چهار نمونه خاک را تحت چهار شدت بارندگی و پنج شیب
متفاوت بررسی کرده و نشان دادند که با افزایش درصد
خاکدانههای پایدار ،تخریب خاک توسط ضربه قطرات باران کاهش
یافته و مقاومت خاک به فرسایش افزایش مییابدSadeghian .
) and Vaezi (2019در پژوهش خود انتخابپذیری رسوب در اثر
فرسایش شیاری را در سه بافت خاک بررسی کرده و اعالم داشتند
پایداری خاکدانه ،نقش مهم در نفوذپذیری خاک و تولید جریان
متمرکز ایفا میکند و در خاکهای با ساختمان ناپایدار ،شدت
تولید جریان و بار رسوب بیشتر است .تجزیه واریانس هدررفت
خاکهای مورد بررسی نیز نشان داد تفاوت معنیداری در مقدار
هدررفت این خاکها در هر دو حالت بارندگی تحت ضربه قطرات
و بدون ضربه آن وجود ندارد.
همانطور که شکل ( )3نشان میدهد ،اگرچه تولید رواناب
و هدررفت خاک میان سه خاک مورد بررسی تفاوت معنیدار
نداشت (به جز در مورد تولید رواناب تحت ضربه قطرات باران)،
تفاوت زیادی بین دو حالت باران ( تحت ضربه و بدون ضربه
قطرات) از نظر رواناب و هدررفت خاک وجود داشت .این موضوع
اهمیت ضربه قطرات باران را در هدررفت آب و خاک نشان
می دهد .نقش ضربه قطرات باران در هدررفت آب و خاک در
خاکهای با بافت مختلف متفاوت بود .این موضوع میتواند به
ویژگیهای ساختمان خاک از جمله پایداری خاکدانه مرتبط باشد.

جدول  -2تجزيه واريانس رواناب و فرسايش در خاکهای مورد بررسی در دو حالت بارندگی( تحت ضربه و بدون ضربه قطرات)
متغیر
رواناب
هدررفت خاک

درجه آزادی

شرایط باران

میانگین مربعات

F

معنی داری

**

5/243

0/008

n.s

0/415

0/663

0/914

0/407

0/461

تحت ضربه قطرات

2

بدون ضربه قطرات

2

0/041

تحت ضربه قطرات

2

166/693

بدون ضربه قطرات

2

n.s

n.s

52/819

n.sو ** بهترتیب غیرمعنیداری و معنیدار در سطح احتمال  99/99درصد

0/844

0/436
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تحت ضربه قطرات

a

(الف)

8

b

7

(ب)

6
5
4
3
2

120
100

رواناب (ميلیمتر)

c

140

80
60
40
20

1

0

0
لوم شنی

لوم سيلتی

هدررفت خاک (گرم بر متر مربع)

بدون ضربه قطرات

بدون ضربه قطرات

تحت ضربه قطرات

160

لوم شنی

لوم رسی

لوم سيلتی

لوم رسی

شکل  -3تفاوت مجموع توليد رواناب (الف) و هدررفت خاک بين خاکها (ب) در دو حالت باران (تحت ضربه و بدون ضربه قطرات باران)
حروف انگلیسی روی ستونها نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  99درصد هستند (.)p<0/001

تأثير ضربه قطرات باران بر رواناب و هدررفت خاک

بر اساس آزمون  tجفتی ،تفاوت معنیدار از نظر تولید رواناب میان
دو حالت بارندگی در هر سه خاک بود ( .)p<0/001مقدار رواناب
تولیدی در حالت تحت ضربه بهترتیب حدود  3/82 ،4/001و
 2/33میلیمتر در خاک لومرسی ،لوم سیلتی و لومشنی بیشتر از
حالت بدون ضربه بود (شکل  .)3بر این اساس میتوان بیان کرد
ضربه مکانیکی قطرات باران با تخریب خاکدانه و ایجاد سله،
موجب کاهش نفوذپذیری خاک شده ( )Valettea et al., 2006و
مقدار رواناب را افزایش داد .میزان افزایش رواناب تحت ضربه
قطرات باران در خاک لوم رسی بیشترین ( 2/95برابر) و در خاک
لوم شنی کمترین ( 2/02برابر) بود .هدایت هیدرولیکی باال و
فراوانی ذرات درشت در خاک لومشنی موجب شد که این خاک،
کمترین نسبت رواناب را داشته باشد .در همین راستاVaezi et ،
) al. (2016با بررسی نقش ویژگیهای خاک در فرسایش شیاری
بیان داشتند که توزیع اندازه ذرات به مقدار قابل توجهی هدایت
هیدرولیکی اشباع خاک ( )KSکه یکی از عاملهای اساسی کاهش
رواناب میباشد را تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین بررسیها
نشان میدهد که در خاکهای ریز بافت ،به دلیل نفوذپذیری
پایین خاک ،تولید رواناب و در نتیجه هدررفت خاک در شیارها
بیشتر میشود (.)Vatani and Vaezi., 2013
نتایج آزمون  tجفتی نشان داد که تفاوت معنیدار از نظر
هدررفت خاک بین در دو حالت بارندگی وجود دارد (.)p<0/01
(شکل  .)4در حالت تحت ضربه ،مقدار هدررفت خاک مانند مقدار
رواناب بیشتر از حال بدون ضربه بود .بررسی نسبت هدررفت خاک
در حالت تحت ضربه قطرات و بدون ضربه قطرات باران نشان داد
که برخالف رواناب ،بیشترین نسبت هدررفت خاک از شیار در
خاک لوم شنی ( )3/66و کمترین میزان هدررفت خاک در خاک

لوم رسی ( )2/47بود .در خاک لوم شنی ،هدایت هیدرولیکی خاک
بیشتر از آنچه تحت تأثیر ساختمان باشد ،متأثر از توزیع اندازه
ذرات بود و از این رو به دلیل فراوانی زیاد ذرات درشت اولیه
( 67/2درصد شن کل) ،شدت نفوذ آب به خاک ذاتاً بیشتر بود به
طوری که در شرایط ضربه قطرات باران نیز با وجود تخریب
ساختمان ،شدت نفوذ آب کمتر از سایر خاکها تحت تأثیر قرار
گرفت .با این وجود ،شدت هدررفت خاک در آن به میزان زیادی
متأثر از ضربه قطرات باران بود .وجود خاکدانههای نسبتاً پایدار از
یک سو و فراوانی زیاد ذرات درشت و سنگین در آن (شن) موجب
شد هدررفت خاک در شرایط فقدان ضربه قطرات به مراتب کمتر
از شرایط وجود ضربه قطرات باران باشد.
تغييرات زمانی رواناب و هدررفت خاک تحت تأثير ضربه قطرات
باران

بررسی تغییرات مقدار رواناب طی زمان در خاکهای مختلف
نشان داد که مقدار آن تحت ضربه قطره باران نسبت به حالت
بدون ضربه در هر سه خاک بیشتر است (شکل  .)5بهطور کلی در
آغاز بارندگی به دلیل پایین بودن رطوبت خاک ،مقدار آب
بیشتری به خاک نفوذ کرد و در نتیجه رواناب خروجی کم بود.
پس از گذشت زمان و اشباع شدن خاک ،میزان رواناب خروجی
رو به افزایش گذاشت .بررسی روند تغییرات رواناب نشان داد که
شیب منحنی رواناب در حالت بدون ضربه در خاک لومرسی نسبت
به خاک لوم شنی و به ویژه لوم سیلتی کمتر بود که نشان دهنده
تغییرات تدریجی تولید رواناب در این خاک است .در خاک لوم
رسی برخالف تصور در زمان پایانی ،تولید رواناب کاهش یافت.
این موضوع میتواند به دلیل تغییر مورفولوژی (ریختشناسی)
شیار تحت تأثیر باران و جریان آب باشد .افزایش محیط خیس-
شدگی شیار در اثر رسوبگذاری دوباره و فروریزش خاکدانهها از
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پشته به درون شیار دالیلی برای تغییر ریختشناسی شیار طی
بارندگی هستند .اگرچه کل تولید رواناب در خاک لوم شنی کمتر
از دو خاک دیگر بود (شکل  )3اما شدت تولید رواناب در آن در
زمان پایانی به شدت زیاد شد .به نظر میرسد ساختمان نسبتاً
پایدار در این خاک موجب شد خاکدانهها دیرتر دچار تخریب
شوند و با تخریب آنها در زمانهای انتهایی ،منافذ خاک بیشتر
مسدود شده و هدایت هیدرولیکی خاک افت بیشتری یافته است
و در نتیجه شدت تولید رواناب زیاد بوده است .الگوی تغییرات
تولید رواناب و هدررفت خاک در هر سه خاک میان دو حالت
باران متفاوت بود .تفاوت بین منحنیهای تولید رواناب در دو
حالت بارندگی (تحت ضربه قطرات باران و بدون ضربه قطرات)
نشان دهنده اهمیت ضربه قطرات باران در تخریب ساختمان خاک

و کاهش شدت نفوذ آب باران طی بارندگی است.
) (2012و ) Lu et al. (2016در پژوهش خود بیان داشتند که
حذف ضربه قطرات باران ،با کاهش انرژی جنبشی قطرات باران از
رواناب سطحی خاک جلوگیری کرده ،نفوذ را افزایش میدهد .در
خاک لوم شنی با گذشت زمان از آغاز بارندگی ،تفاوت تولید
رواناب بین دو حالت بارندگی بیشتر بود که دلیل آن نفوذپذیری
بیشتر این خاک از یک سو و پایداری ساختمانی نسبتاً زیاد آن
بود .خاکهای دارای درصد بیشتری از ذرات شن ،اثر ضربه قطرات
باران را بهتر کاهش داده و به دلیل داشتن سرعت نفوذ آب بیشتر،
رواناب کمتری تولید میکنند .این همبستگی منفی ذرات شن با
رواناب در پژوهشهای ) Vaezi and Vatani (2015و Vahabi
) and Mahdian (2008نیز مشاهده شده است.
An et al.
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شکل  -4مقايسه بين دو حالت باران از نظر توليد رواناب (شکلهای سمت راست) و هدررفت خاک ( شکلهای سمت چپ)

هدررفت خاک از شیار در هر زمان در خاکهای مورد بررسی
در حالت تحت ضربه قطرات نسبت به حالت بدون ضربه بیشتر بود
(شکل  .)6در خاکهای مورد بررسی ،تغییرات زمانی هدررفت خاک
برخالف تغییرات زمانی تولید رواناب از روند منظمی پیروی نکرد.

دلیل آن را میتوان موجودیت ذرات فرسایشپذیر در هر زمان طی
بارندگی بیان کرد .بهعبارت دیگر ،میزان هدررفت خاک طی زمان
برخالف تولید رواناب همواره روند صعودی ندارد بلکه گاهی ذرات
فرسایشپذیر در زمانی از بارندگی ،باعث هدررفت بیشتر خاک شده
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و گاهی به دلیل کاهش موجودیت ذرات فرسایشپذیر ،هدررفت
خاک کاهش مییابد .بهعبارت دیگر با وجود آن که تولید رواناب طی
زمان غالباً روند افزایشی دارد اما هدررفت خاک عمدتاً وابسته به
فراوانی ذرات فرسایشپذیر در هر لحظه از بارندگی است .گاهی با
وجود تولید رواناب بیشتر به دلیل عدم وجود ذرات ریز قابل انتقال،
هدررفت خاک کمتر میشود و در زمانهایی با فروپاشی ساختمان
خاک وضعیت عکس پدیدار میشود .همچنین پس از حذف اثر ضربه
قطرات باران ،مقدار هدررفت در طی زمان تقریب ًا حالت پایداری
داشت که نشان میدهد حداکثر ظرفیت جدایش و انتقال ذرات رخ
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داده است ،در حالی که تحت شرایط ضربه قطرات باران مقدار
هدررفت روند نوسانی را نشان داد ( .)An et al., 2012هدررفت خاک
در زمان های پایانی در حالت تحت ضربه قطره باران تنها در خاک
لوم شنی روندی صعودی آشکاری داشت و در دو خاک دیگر دچار
افت شدید شد .به نظر میرسد روند هدررفت خاک در خاک لوم
شنی از روند زمانی تولید رواناب پیروی می کند در حالی که در دو
خاک دیگر با وجود افزایش نسبی تولید رواناب در زمانهای پایانی،
به دلیل کاهش موجودیت ذرات فرسایشپذیر در شیارها ،هدررفت
خاک نیز کمتر بود (.)Vatani and Vaezi, 2013

شکل  -5تفاوت توليد رواناب در خاکها تحت تأثير ضربه قطره باران
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 الگوی تغییرات زمانی تولید رواناب در دو حالت باران.ضربه بود
 در خاک ریزبافت.متفاوت از الگوی تغییرات زمانی هدررفت خاک بود
مانند خاک لومرسی بر خالف خاک لومشنی الگوی افزایش تدریجی
 تفاوت،در تولید رواناب مشاهده شد و در شرایط وجود ضربه قطرات
 در حالی که تغییرات زمانی هدررفت،در تولید رواناب آشکارتر بود
خاک از الگوی نامنظمی پیروی کرد و بیشتر از آنچه به تغییرات زمانی
 به موجودیت ذرات،نفوذپذیری خاک و تولید رواناب وابسته باشد
، در شرایط وجود ضربه قطرات باران.قابل انتقال در شیار بستگی دارد
الگوی مذکور از بینظمی بیشتری برخوردار بود و نشاندهنده اهمیت
ضربه قطرات باران بر موجودیت ذرات قابل انتقال در شیار و هدررفت
 به طور کلی این پژوهش نشان داد که ضربه قطرات باران.خاک است
اهمیت زیادی به ویژه در تولید رواناب در خاکهای با نفوذپذیری
پایین و نیز اهمیت زیاد در هدررفت خاک به ویژه در خاکهای با
 وجود پوشش مناسب در سطح میتواند.ساختمان نسبتاً پایدار دارد
عامل بازدارنده مهم از نظر حفظ آب و خاک در چنین خاکهایی
.باشد
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

نتيجهگيری
این پژوهش نشان داد ضربه قطرات باران نقش مهمی در گسترش
 مقایسه تولید رواناب بین دو.و هدررفت خاک از شیارها دارد
حالت باران (تحت ضربه قطرات و بدون ضربه قطرات) نشان داد
که بیشتر تأثیر ضربه قطرات باران از نظر تولید رواناب در خاک
2/02 (  برابر) و کمترین تأثیر در خاک لومشنی2/95 ( لومرسی
 همچنین بیشترین تأثیر ضربه قطرات باران از نظر.برابر) بود
 برابر) و کمترین در خاک3/66 ( هدررفت در خاک لومشنی
 این نتایج نشان میدهد تولید رواناب. برابر) بود2/47 ( لومرسی
که به نفوذ آب در خاک بستگی دارد عمدت ًا تحت تأثیر توزیع
اندازه ذرات اولیه خاک است و در خاک لومشنی به دلیل
 نقش ضربه قطرات باران بر تولید رواناب،نفوذپذیری ذاتی باال
کمترین بود؛ در حالی که هدررفت خاک بیشتر از آنچه به توزیع
 متأثر از پایداری ساختمان،اندازه ذرات اولیه بستگی داشته باشد
خاک است و در خاک لومشنی به دلیل وجود خاکدانههای نسبت ًا
. هدررفت خاک به شدت تحت تأثیر ضربه قطرات باران بود،پایدار
تولید رواناب و هدررفت خاک تغییرات زمانی نشان داد در تمام
 مقدار آنها تحت ضربه قطرات باران بیشتر از حالت بدون،اوقات
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