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آستانههای اثرگذاری شدت بارندگی و شیب بر فرایند فرسایش در دیمزارهای منطقۀ کاللۀ استان
گلستان
3

رامیار علیرمایی ،1عبدالواحد خالدی درویشان *2و محمود عربخدری

 .1دانشجوی كارشناسي ارشد گروه مهندسي آبخيزداری ،دانشكدۀ منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس ،نور ،ایران
 .2استادیار گروه مهندسي آبخيزداری ،دانشكدۀ منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس ،نور ،ایران
 .3دانشيار پژوهشكدۀ حفاظت خاک و آبخيزداری ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج كشاورزی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 1395/08/29؛ تاریخ تصویب )1395/09/29

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،ارزیابي آستانههای پاسخ كرت از نظر بخشهای مهم فرایند فرسایش و انتقال رسوب در مقيااس كارت
در دیمزارهای منطقۀ كاللۀ استان گلستان بود .بدینمنظور شبيهسازی باران توسط بارانساز كامفورست باا ابعااد كارت 25×25
سانتيمتر در شدتهای بارندگي  80 ،64 ،33و  110ميليمتر در ساعت و در شيبهاای  12 ،6و  25درصاد در ههاار تكارار
انجام شد .غلظت رسوب و هدررفت خاک با اندازهگياری روانااب و رساوب در خروکاي كارتهاا محاسابه و نتاایج آن در
تيمارهای شدت بارندگي و شيب تحليل شد .براساس نتایج تحليل آماری ،باا افازایش شادت بارنادگي در تماام شايبهاای
بررسيشده ،غلظت رسوب افزایش یافت .اثر کداگانۀ شدت بارندگي و شيب بر غلظات رساوب و هادررفت خااک معناادار
( )P≤0/05بود ،اما اثر متقابل آنها معنادار تشخيص داده نشد .نتایج گروهبندی با استفاده از آزمون دانكان نشاان داد در فاصالۀ
شدت بارندگي  33و  64ميليمتر در ساعت و در فاصالۀ شايب  6و  12درصاد غلظات رساوب ترييار معنااداری داشات؛ در
حاليكه دربارۀ هدررفت خاک حد تريير معنادار بين  64و  80ميليمتر در ساعت و  12و  25درصد بود .بهبيان دیگر ،با فار
خطيبودن روند ترييرات ،آستانۀ تريير پاسخ هيدرولوژیكي كرت از نظر غلظت رسوب (کدایش و ورود باه عامال حمال) در
محدودۀ شدت بارندگي  50ميليمتر در ساعت و شيب  9درصد بود ،در حاليكه دربارۀ هادررفت خااک (انتقاال رساوب) در
محدودههای بيشتری از شدت بارندگي (حدود  72ميليمتر در ساعت) و نيز شيب (حدود  18درصد) بود.
کلیدواژگان :بارانساز ،دیمزار ،رسوب ،رطوبت مزرعه ،هدررفت خاک.

* نویسندۀ مسئول
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مقدمه
تنوع اقلیمی و استفادۀ بهینه از منابعی چون خاک و منابع
آبی منطقه سبب بهوجودآمدن کاربریهای مختلف زمفی
شده است .دیمزارها در مناطقی ایجاد شدهاند که از لحفا
منففابع آبففی شففرایر ک ففاورزی مهیففا نبففوده اسففت .سففط
دیمزارهای ک ور ایران حدود  10میلیون هکتار اسفت []1
و اطالعات جامع و دقیقی از مقدار هدررفت خاک سفطحی
دیمزارها موجفود نیسفت .فرسفای خفاک طفی بارنفدیی،
پدیدهای است که ذرات خاک توسر قطرات آب جفدا و در
سط خاک جابهجا میشوند [ .]2به مطالعات عوامل مفؤثر
بر فرسای خاک توجفه یسفتردهای شفده و از میفان ایف
عوامل ،اثر شفدت بارنفدیی و شفیب بفهصفورت جدایانفه و
متقابل و در انواع کفاربریهفا بررسفی شفده اسفت .هنگفا
بارندیی و بهمحض رسیدن قطرات باران بفه سفط خفاک،
نفوذ بهوقوع میپیونفدد و هنگفامی کفه شفدت بارنفدیی از
شدت نفوذ بی تر باشد یا مقفدار کفل بارنفدیی از یرفیفت
نفوذ بی تر شود ،خاک اشباع می شود و در نتیجفه روانفاب
ایجادشده و فرسای آبی بهوقوع میپیوندد.
مطالعات فرسای خاک بهدلیفل پیییفدیی بفا م فکالت
زیادی مواجه است .شبیهساز بفاران یکفی از ابرارهفای مطالعفۀ
پدیدۀ فرسای خاک است که برای تسهیل مطالعفۀ فرسفای
خففاک کففاربرد دارد .از ایفف رو ،در مطالعففۀ فرسففای خففاک،
شبیهسازی باران به عنوان ابراری کارآمد بهطور وسیع استفاده
شده است [ .]3از مهمتری مریتهای استفاده از شفبیهسفازی
باران سرعت عمل ،کارایی و قابلیت کنترل نسبت به بارانهفای
طبیعی است [ .]4هرچنفد اسفتفاده از شفبیهسفازی بفاران در
برخی موارد م کلآفری اسفت ،در بسفیاری مفوارد بفهدلیفل
برتری بر روشهای دیگر در پفووه هفای هفدررفت خفاک و
تولید رسوب در جهان استفاده میشود [ .]5اسفتفاده از کفرت
شبیهساز باران مرایا و محدودیتهای خاصفی دارد و از شفروع
پووه های مختصبه اندازهییری روانفاب و فرسفای خفاک،
مقیاس کرت اهمیت زیادی داشته است [.]6
بررسففی شففدت بارنففدیی و شففیب بحرانففی بففرای اعمففال
مدیریت در مناطق دارای دیمزار بسیار حائر اهمیفت اسفت .در
ای مناطق در دامنۀ وسیعی از شیبهای مختل اراضفی دیفم
ایجاد شده است ،حال آنکه در برخی شیبها شدت فرسفای
بسیار زیاد است .تعیی شیبی که از آن به بعد تبفدیل اراضفی
مرتعی به دیمزار بهطور معنفاداری موجفب ت فدید فرسفای
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میشود میتواند ابرار مناسبی بفرای مفدیریت حفایفت خفاک
باشد .دربارۀ اثر شدت بارندیی و تعیی شدت بحرانفی کفه در
شدتهای بارندیی بی تر از آن فرسفای بفهطفور معنفاداری
ت دید میشود نیر میتواند ابرار مناسبی برای مدیریت زراعفی
در ماههای دارای شدت بارنفدیی زیفاد در طفول سفال باشفد.
بنابرای  ،انجا پووه حاضر با هفد ت فخیص آسفتانههفای
شدت بارندیی و شیب از نظر اثریذاری بر فرایند فرسفای آن
هم در بخ هایی از ک ور ضروری است که خاکهای لسی و
حساس به فرسای دارند.
پیشینۀ تحقیق
شیب بحرانفی مخفتصبفه فرسفای در مطالعفات مختلف
بررسی شده است .در همفی زمینفه  Hortonدر مطالعفات
خود شیب  57درجه را بهعنوان شیب بحرانی معرفی کفرد،
در حالی که  Fa-yangبا انجفا نفه یفروه آزمفای توسفر
بارانسفاز در پفالتهفایی بفا مسفاحت شف مترمربفع در
خاکهای رسی شیب  25درجه را بهعنوان شفیب بحرانفی
عنوان کرد [ 7و .]8
زارع خورمیری و همکاران نیر اثفر شفیب و خصوصفیات
خاک بر رواناب و هدررفت خفاک را بفا اسفتفاده از شفبیهسفاز
باران در حوضۀ آبخیفر چهفلچفای یلسفتان بررسفی کردنفد.
کاربری عمدۀ منطقه را جنگل و زراعت دیم ت کیل مفیدهفد.
نتایج ن ان داد بهدلیل کمبفودن طفول کفرت آزمفای مقفدار
رواناب در طبقات مختل شیب تفاوت معناداری نداشفت ،امفا
بی تری مقدار هدررفت در شیب بی فتر از  30درصفد بفود و
بنابرای شیب بحرانی منطقه حدود  30درصفد ت فخیص داده
شد [ Assouline .]9و همکاران تف ثیرات شفدت بارنفدیی و
شیب را بفر میفران فرسفای و انفدودۀ سفطحی در فلسفطی
اشغالی مطالعه کردند .تندی شیب بر میران نفوذ اثفر منففی و
شدت بارش هم بر نفوذ اثر افرای ی داشت .در مجموع ،مقفدار
فرسای بفا اففرای شفیب ،بی فتر شفد .میفران فرسفای و
هدررفت خاک در شیب مالیم (نه درصد) کمتفری فرسفای
را داشت ،در شیبهای متوسر (تا  15درصد) غلظفت رسفوب
بهصورت مالیم و در نهایت در شفیبهفای تنفدتر ( 20تفا 25
درصد) غلظت رسوب بهصورت تصاعدی افرای یافت و شفیب
حدود  23درصد بهعنفوان نقطفۀ عطف شفناخته شفد [.]10
 Chengو همکاران نیر اهمیت شیب بفر روانفاب و هفدررفت
خاک را در لسهای شمال چی تحت شبیهساز باران بررسفی
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کردند .نتایج پووه آنها ن فان داد محفدودۀ شفیب 20ف 30
درجه حد بحرانی تغییر رواناب و هدررفت خفاک اسفت [.]11
 Liuو همکففاران تفف ثیرات شففدت بارنففدیی و شففیب را بففر
هففدررفت خففاک در منففاطق سففاحلی نانتونف چففی بررسففی
کردند .شدتهای بارندیی  110 ،95 ،85و  125میلیمتفر در
ساعت در شیبهفای  22 ،11 ،6و  35درجفه بررسفی شفدند.
نتایج ای پووه ن ان داد نرخ نفوذ در شفدتهفای کمتفر از
 85میلیمتر در ساعت با تغییر شفیب از شف درجفه بفه 35
درجه تا  39درصد کاه یافت ،ولی در شدتهفای بی فتر از
 85میلیمتر در ساعت رونفد افرای فیف کاه فی داشفت و در
نهایت شیب  20درصد بهعنوان شیب بحرانفی م فخص شفد.
همینی با افرای شدت بارندیی نرخ روانفاب از  47تفا 275
درصد افرای یاففت و ن فان داد روانفاب بفه شفدت بارنفدیی
حساسیت بی تری نسفبت بفه شفیب دارد [ .]12در پفووه
یادشده رابطۀ میران رسوب با شدت بارندیی و شیب افرای فی
ت خیص داده شد .براساس مطالعات انجا شده میتوان یففت
که هدررفت خاک و غلظت رسوب متف ثر از عوامفل متعفددی
هستند .ای عوامل هریک در شفرایر مختلف حفد آسفتانهای
م خص فی دارنففد و شففناخت ای ف حففدود مففیتوانففد در ارائففۀ
راهکارهای مدیریتی و بهبود شفرایر خفاک کارسفاز باشفد .بفا
توجه مفوارد یادشفده هفد ایف پفووه بررسفی تغییفرات
هدررفت خاک و غلظت رسوب بفا تغییفرات طبقفات شفیب و
شدت بارندیی و تعیی اختال آستانۀ تغییر پاسخ در مقیفاس
کرت از نظر بخ های مهم فرایند فرسفای و انتقفال رسفوب
در دیمزارهای منطقۀ کالله در اسفتان یلسفتان اسفت .خفاک
منطقۀ مطالعهشده لسی بود ،لسها شفامل رسفوباتی هسفتند
که از تجمع رسوبات بفادرفتی کفه در انفدازۀ سفیلت ت فکیل
شدهاند .لسها ف ردیی کم و تخلخل زیادی دارند و بفهدلیفل
اینکه حاوی مواد آلی کم هستند ،به فرسای حسفاسانفد .در
صورتی که عملیات شخم در اراضی لسی انجا شفود بفهدلیفل
دستخوردیی مستعد فرسای انفد .بنفابرای  ،مطالعفۀ اراضفی
دیم مت کل از خاکهای لسی ضروری بهنظر میرسد.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

پووه حاضر در اراضی دیم روستای پفی کمفر از توابفع
شهرستان کالله در استان یلستان انجا شد .پفی کمفر از
نظر مختصات جغرافیایی در محدودۀ عرض جغرافیفایی 37
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درجه و  31دقیقۀ شمالی و طول جغرافیفایی  55درجفه و
 35دقیقۀ شرقی قرار دارد .ک توکار در ای منطقفه روی
ت کیالت لسی انجا میشود که بسیار به فرسای حساس
هستند و رخسارههای فرسفای ت فدیدی در آن م فاهده
مففیشففود .در شففکل  1موقعیففت منطقفۀ کاللففه در اسففتان
یلستان م اهده میشود.
ویژگی بارانساز استفادهشده و اطالعات بارندگی

بارانساز استفادهشفده در ایف پفووه  ،بفارانسفاز صفحرایی
ساختهشده در پووه کدۀ حفایت خفاک و آبخیفرداری اسفت
که نمونهای از طفر  Kamphorstو دارای کفرت بفا مسفاحت
 625سانتیمتر مربع ( 25×25سانتیمتفر) اسفت و بفهراحتفی
حمل میشود و میتوان رواناب را در شفرایر مررعفه و بفدون
هم خوردن خاک انفدازهییفری کفرد [ .]13بفارانسفاز از سفه
قسمت آبپفاش بفا تنظفیمکننفدۀ ف فار بفرای ایجفاد بفارش
استاندارد ،پایه و قاب فلفری ت فکیل شفده اسفت [ 13و .]14
شدتهای باران متناسب با شفرایر منطقفۀ بررسفیشفده و بفا
درنظریرفت آمار باراننگاری ایستگاههای نردیفک بفه منطقفه
انتخاب شد .برای ای منظور چهار سط شدت بارندیی حدود
 80 ،60 ،30و  110میلیمتر در ساعت با مفدتهفای متنفایر
 30تا  10دقیقه (دورۀ بازی ت  15تا  20سال) انتخفاب شفد.
بنابرای  ،بهمنظور حذ اثر مدت بارندیی ،مفدت یکسفان 15
دقیقه برای شدتهای بررسیشده در نظر یرفته شد.
انتخاب محل نمونهبرداری و برداشت نمونههاای روانااب،
رسوب و خاك

بعد از م خصشدن محدودۀ مطالعاتی که اراضفی دیفم در
منطقه بود ،منطقهای در محدودۀ روستای پی کمفر بفرای
انجا پووه انتخاب شد (شکل  .)1در اراضی دیم در سفه
طبقه شیب  12 ،6و  25درصد بهدلیل غالببودن ای سفه
سط شیب در اراضی مطالعهشده کرت بارانساز مسفتقر و
اقدا به شبیهسازی شد .در هر محل برای هر شفیب و هفر
شدت بارندیی چهار تکرار انجا شد .ای کار بنا بفر اشفارۀ
سازندۀ اولیۀ بارانساز و بهدلیل جبران کوچکبودن سفط
کرت بارانساز بود .در منفابع مختلف آمفاری ت کیفد شفده
است که تعفداد تکرارهفای مز بفرای آزمفای بسفته بفه
واریانس بی تکرارها تعیی میشود .از آنجفا کفه هرچقفدر
سط کرت کوچکتر باشد ،احتمال اثر شرایر غیرتیمفار و
متغیرهای مداخلهیر بر نتفایج اففرای مفییابفد ،بنفابرای
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شکل  .1موقعیت روستای پیشکمر از توابع شهرستان کالله در استان گلستان و ایران

موجب افرای واریانس بی تکرارها میشود و به ای دلیل
طرا کرت و بارانساز کامفورست تعداد حفداقل چهفار تفا
ه ت تکرار را بفرای انجفا آزمفای پی فنهاد داده اسفت
[ .]13بهمنظور یکسانسازی شرایر ،شدت و مدت بفارش،
میکروتوپویرافی و شرایر سفطحی خفاک در هفر کفرت در
همۀ آزمای های شبیهسازی باران ،تا حفد امکفان ثابفت و
یکسان در نظر یرفته شد .همان طفور کفه بیفان شفد ایف
آزمای در مررعۀ یند پفس از برداشفت محصفول انجفا
یرفت .ای مرارع در بی فتر مواقفع بفهعنفوان پفسچفر در
اختیار دامداران قرار میییرند کفه بفه عفاریشفدن کامفل
سط خاک از پوش ییاهی منجر میشفود .بفا توجفه بفه
زیادبودن احتمال وقوع ریرش بارشهای شفدید در انتهفای
تابستان ،ای مرحله نسبت به فرسای حساس است .خاک
ای منطقه ویوییهای فیریکی تقریباً یکسفان دارد و تنهفا
تغییرات نقاط مطالعهشده ،تغییرات از لحفا شفیب اسفت.
بهمنظور حذ اثر بقایای ییاهی در نفوذ و تولید روانفاب و
یکسانسازی شرایر در همۀ آزمای ها و با توجه به سفط
محدود کرت ،مز بود حتیاممکان مناطق عاری از هریونه

پوش انتخاب و بقایای ییاهی و کاه و کل اندک موجود
از سط خفاک جمفعآوری شفود .بنفابرای  ،در هفر شفیب،
عرصهای به ابعاد تقریبی  10×0/5متر در امتداد یفک خفر
مسففتقیم بففا شففرایر کففامالً یکنواخففت و بففدون نففاهمواری
انتخاب شد بهطوریکه فضای کافی برای استقرار شبیهساز
باران برای  16آزمای مد نظر (حاصل ضرب چهار شدت و
چهار تکرار) ت می شود .برای رسفاندن رطوبفت خفاک بفه
حدود یرفیت مررعفه ( )FCو بفرای جلفوییری از برخفورد
مستقیم قطرات آبپفاش بفه خفاک ،سفط خفاک ،عرصفۀ
انتخابی با یونی کنففی پوشفانیده شفد .سفسس ،بفه کمفک
آب پفاش دسفتی حجفم آبفی معففادل پفنج لیتفر بفرای هففر
 0/5×0/5متر بهآهستگی و بهصفورت یکنواخفت در سفط
یونی پاشفیده شفد .پفس از یذشفت حفدود  24سفاعت از
آبپاشی و اطمینان از خفیسخفوردیی زمفی تفا عمفق 5
سانتیمتری به شبیهسازی باران و اندازهییری رواناب اقدا
شد .تصاویری از روش رساندن رطوبفت خفاک بفه یرفیفت
مررعه ،شبیهسازی باران و نمونهبرداری رواناب و رسوب در
شکل  2ن ان داده شده است.
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شکل  .2الف) آبپاشی دستی روی گونیهای تعبیهشده برای رساندن رطوبت به ظرفیت مزرعه؛ ب و ج) انجام شبیهسازی باران و اقدام
به نمونهبرداری رواناب و رسوب

عملیات آزمایشگاهی

حجففم روانففاب تولیففدی در هففر تکففرار پفففس از انجففا
شفبیهسفازی بفاران ،بفا اسفتفاده از اسفتوانۀ مدرج با دقفت
میلیلیتر اندازهییری شد .نمونۀ رواناب و رسوب یرفتهشده
به آزمای گاه انتقال یافت و بفا روش برجایفذاری و تخلیفۀ
رسوب از رواناب جدا شد و رسوب جداشده در آون بهمدت
 24ساعت در دمای  105درجۀ سانتییراد قفرار داده شفد.
در نهایت ،رسوب خ کشده توزی شد .از تقسفیم مقفدار
رسوب بر حجم آب ،مقدار غلظت رسوب نیفر تعیفی شفد.
پس از جمعآوری و ثبفت دادههفا بفرای تحلیفل آمفاری از
نسخۀ  17نر افرار  SPSSاستفاده شد .برای بررسی اثر بی
شدت بارندیی و شیب بر نفوذ و رواناب از تحلیل واریفانس
 ANOVAو نیر یروهبندی سطو مختل شفدت بارنفدیی
و شیب براساس آزمون دانک از نظر اثریفذاری بفر شفدت
هدررفت خاک و غلظت رسوب معلق استفاده شد.
یافتهها
در جدول  1نتایج شبیهسازی باران آورده شفده اسفت .اثفر
شدت بارندیی و شیب بهصورت جدایانه و متقابل بر مقدار
هدررفت خاک و غلظت رسوب معلق با اسفتفاده از تحلیفل
واریانس بررسی شد که نتفایج آن در جفدول  2ن فان داده
شده است .با توجه به نتایج ارائهشفده در ایف جفدول اثفر

شیب بر هدررفت خاک و غلظفت رسفوب معلفق بفا سفط
اعتماد  99درصد معنادار بود .اثفر شفدت بارنفدیی نیفر بفر
هدررفت خاک و غلظت رسوب معلق بفا سفط اعتمفاد 99
درصد معنادار بود .اثر متقابل شیب و بارندیی نیر بر مقفدار
شدت متوسر نفوذ بفهترتیفب در سفط اعتمفاد  95و 99
درصد معنادار بفود .همینفی اثفر متقابفل شفیب و شفدت
بارندیی بر مقدار هدررفت خاک و غلظت رسوب معلق نیفر
بهترتیب در سط اعتماد  95و  99درصد معنادار ت خیص
داده شد (جدول .)2
پس از بررسی اثفر جدایانفه و متقابفل شفیب و شفدت
بارندیی بر غلظت رسوب و هدررفت خاک در دیفمزارهفای
منطقۀ کالله در نتایج ن ان داد کفه اثفر جدایانفۀ شفیب و
شدت بارندیی در سطو اعتماد  95و  99درصفد معنفادار
ت خیص داده شد ،اما اثر متقابل شیب و شدت بارندیی بر
غلظت رسوب و هدررفت خفاک معنفادار ن فد .سفسس بفه
یروهبندی سفطو تیمارهفای شفیب و شفدت بارنفدیی بفا
استفاده از آزمون دانک ( )α=0/05اقدا شفد (جفدول .)3
هد از یفروهبنفدی ت فخیص مفرز تغییفرات معنفادار در
سطو مختل تیمارهای بررسی شده (شیب دامنه و شدت
بارندیی) بود.
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جدول  .1نتایج شبیهسازی باران در شدتهای بارندگی و شیبهای بررسیشده در دیمزار منطقۀ کالله

شیب  25درصد

(کیلوگرم در هکتار) در

هدررفت ویژۀ خاك

شیب  12درصد

(کیلوگرم در هکتار) در

هدررفت ویژه خاك

شیب  6درصد

(کیلوگرم در هکتار) در

هدررفت ویژۀ خاك

درصد

بر لیتر) در شیب 25

غلظت رسوب معلق (گرم

بر لیتر) در شیب  12درصد

غلظت رسوب معلق (گرم

در لیتر) در شیب  6درصد

غلظت رسوب معلق (گرم

مقدار

شدت بارندگی

بارندگی

(میلیمتر در

(میلیمتر)

ساعت)

0/00
0/00
0/00
0/00

0/00
0/00
0/00
0/00

0/00
0/00
0/00
0/00

0/00
0/00
0/00
0/00

0/00
0/00
0/00
0/00

0/00
0/00
0/00
0/00

8/25

195/52
51/84
49/28
358/08

128/16
259/36
127/84
159/36

3/52
9/12
13/76
31/36

11/53
8/53
4/40
12/23

8/43
11/92
5/15
15/32

2/20
4/75
3/31
14/00

16

1407/52
796/96
2542/72
2757/60

792/16
566/56
1192/00
628/00

415/52
113/44
512/80
166/24

10/00
9/49
16/22
21/82

9/43
7/38
10/96
8/44

5/90
2/06
5/34
2/47

20

1196/00

775/36

1479/68

8/79

5/70

12/33

2641/44

3332/48

1140/80

22/01

24/80

8/91

1708/64

548/8

846/24

12/87

9/94

4/75

2390/56

548/48

491/52

16/98

4/90

4/59

27/5

33

64

80

110

جدول  .2اثر جداگانه و متقابل شیب و شدت بارندگی بر متغیرهای نفوذ و رواناب دیمزارهای منطقۀ کالله با استفاده از تحلیل واریانس
منبع تغییرات

مجموع مربعات Type III

درجۀ آزادی

متغیر هد
عامل تغییر
شیب
شدت بارندیی
شیب × شدت بارندیی

هدررفت خاک (یر )
157/327
645/511
141/750

2
3
6

متغیر هد
عامل تغییر
شیب
شدت بارندیی
شیب×شدت بارندیی

میانگین مربعات

آماره f

معناداری

78/664
215/170
23/625

6/844
18/721
2/056

0/000
0/000
0/083

غلظت رسوب (یر بر لیتر)
225/742
895/727
142/466

با نتایج جدول  3یروهبندی اثر شدت بارندیی بر مقدار
غلظت رسوب ،شدت بارندیی  33میلفیمتفر در سفاعت در
یک یروه و شدتهای  80 ،64و  110میلیمتر در سفاعت
در یک یروه قرار یرفتند .در یروهبندی اثر شیب بر غلظت

2
3
6

112/871
298/576
23/744

5/828
15/416
1/226

0/006
0/000
0/316

رسوب خاک شیب  6درصد در یک یروه و شیبهای  12و
 25درصد در یک یروه قرار یرفتنفد .در نهایفت ،مفیتفوان
یفت که یروهبندی ن اندهندۀ نبود اخفتال آمفاری بفی
همیروهها و وجود اختال آماری بی دو یروه است.
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جدول  .3گروهبندی اثر شیب و شدت بارندگی بر غلظت رسوب و هدررفت خاك دیمزارهای منطقۀ کالله با استفاده از آزمون دانکن
()α=0/05
عوامل مؤثر

شدت بارندیی (میلیمتر
در ساعت)

تعداد و گروهبندی در عوامل تأثیرپذیر
گروه 1
33
 33و 64

شیب (درصد)

6
 6و 12

گروه 2
غلظت رسوب (یر بر لیتر)
 64و  80و 110
هدررفت خاک (کیلویر در هکتار)
 80و 110
غلظت رسوب (یر بر لیتر)
 12و 25
هدررفت خاک (کیلویر در لیتر)
25

گروه 3
---

شکل  .3غلظت رسوب (خطوط نشانهدار) و هدررفت خاك در شدتها و شیبهای مختلف بهصورت میانگین

بحث و نتیجهگیری
پووه حاضر برای بررسفی اثفر شفدت بارنفدیی و شفیب بفر
غلظت رسوب معلق و هدررفت خاک و تعیی اختال آسفتانۀ
تغییر پاسخ در مقیاس کرت از نظفر بخف هفای مهفم فراینفد
فرسای و انتقفال رسفوب در دیفمزارهفای منطقفۀ کاللفه در
استان یلستان با استفاده از بارانساز قابل حمل انجا شد .سه
طبقه شیب  12 ،6و  25درصد و چهفار شفدت بارنفدیی ،33
 80 ،64و  110میلیمتر در ساعت ارزیابی شد.
مقدار غلظفت رسفوب خفاک در شفدت  33میلفیمتفر در
ساعت بهدلیل ایجادن دن رواناب ،صفر بود .با اففرای شفدت
بارندیی در تما شیبها ،مقدار غلظت رسوب اففرای یاففت.
ای نتیجه ن اندهنفدۀ رابطفۀ مسفتقیم بفی اففرای شفدت
بارندیی و شیب با غلظت رسوب بود .با توجه به جفدول  2اثفر
شدت بارندیی و شیب هریک معنادار بود اما بهصورت متقابفل

معنادار ن د .مقدار غلظت رسوب بفا اففرای شفیب و شفدت
بارندیی افرای یافت .ای یافتهها با پفووه هفای Assouline
و ]10[ Ben-Hur؛  Defershaو همکففاران [ ]15همخففوانی
دارد ،اما با نتفایج  Vahabiو  ]16[ Nikkamiهمخفوانی نفدارد.
اثر جدایانه و متقابل شیب و شدت بارندیی بر هدررفت خفاک
با استفاده از تحلیل واریانس بررسی شفد .اثفر شفیب و شفدت
بارندیی بهصورت جدایانه بر هدررفت خاک معنفادار شفد ،امفا
اثر متقابل شیب و شدت بارندیی بر هفدررفت خفاک معنفادار
ن ففد .ای ف نتففایج بففا نتففایج پففووه هففای زارع خففورمیری و
همکاران [ Liu ،]9و همکفاران [ Fox ،]12و ،]17[ Bryan
 Arnaezو همکففاران [ Romkens ،]18و همکففاران [ ]19و
 El Katebو همکاران [ ]20مطابقت داشت.
طبق نتایج جدول  3یروهبندی اثر شفدت بارنفدیی بفر
مقدار غلظت رسوب ،شدت بارندیی  33میلیمتر در ساعت
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 میلفیمتفر در110  و80 ،64 در یک یفروه و شفدتهفای
 در یروهبندی اثر شیب بر.ساعت در یک یروه قرار یرفتند
12  درصد در یک یروه و شیبهای6  شیب،غلظت رسوب
 یففروهبنففدی. درصففد در یففک یففروه قففرار یرفتنففد25 و
ن اندهندۀ نبود اختال آمفاری بفی سفطو هفمیفروه و
.وجود اختال آماری بی سطو در دو یروه متفاوت است
 یروهبندی اثر شیب و شفدت3 همینی با توجه به جدول
بارندیی بر هدررفت خاک نیر با اسفتفاده از آزمفون دانکف
 در یروهبندی اثر شفدت بارنفدیی بفر هفدررفت.انجا شد
 میلیمتر در ساعت در یک یروه64  و33 خاک شدتهای
 میلیمتر در سفاعت در یفک یفروه110  و80 و شدتهای
قرار یرفتند کفه ن فاندهنفدۀ نبفود اخفتال آمفاری بفی
همیروهها و وجود اختال آماری بی یفروههفای جدایانفه
 درصد در یفک12  و6  دربارۀ اثر شیب نیر شیبهای.است
. درصد در یروهی دیگر قرار یرفت25 یروه و شیب
در جمعبندی نتایج بهدستآمده از یفروهبنفدی مفیتفوان
 میلفیمتفر در64  و33 یفت کفه در فاصفلۀ شفدت بارنفدیی
 درصد مقفدار غلظفت رسفوب12  و6 ساعت و در فاصلۀ شیب
تغییر معناداری داشته در حالیکه دربارۀ هدررفت خفاک حفد
 میلیمتفر در80  و64 تغییر معنادار دربارۀ شدت بارندیی بی
 بفهبیفان. درصد بوده است25  و12 ساعت و دربارۀ شیب بی
 حفد تغییفر،  با فرض تغییرات خطی در فرایند فرسفای،دیگر
پاسخ هیدرولوژیکی کرت از نظفر غلظفت رسفوب (جفدای و
50 ورود رسوب به عامل حمل) در محفدودۀ شفدت بارنفدیی
 درصفد بفود درحفالیکفه دربفارۀ9 میلیمتر در ساعت و شیب
هدررفت خاک (انتقال رسفوب) در محفدودههفای بی فتری از
) درصفد18(  میلیمتر در ساعت) و شفیب72( شدت بارندیی
 ای نتیجه مبنی بر ت خیص اختال آستانۀ تغییفر پاسفخ.بود
در مقیاس کرت از نظر بخف هفای مهفم فراینفد فرسفای و
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