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بررسی تغییرات زمانی فرسایش شیاری در خاک حساس به فرسایش تحت
بارانهای با شدت متفاوت
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تاریخ پذیرش)1396/11/15 :

چکیده
فرسایش شیاری  ،یکی از عوامل اصلی هدررفت خاک در سازندهای مارنی است .این سازندها بسیار حساس به فرآیندهای
فرسایش آبی بوده و گستره نسبتاً بزرگی را در برخی حوزههای آبخیز مناطق خشک و نیمهخشک دربر میگیرد .اطالعات در
مورد تغییرات زمانی فرسایش شیاری طی یک رخداد بارندگی و تأثیر ویژگیهای جریان بر آن میتواند در شناخت فرآیند
فرسایش شیاری در دامنهها کمک نماید .از این رو ،این پژوهش با هدف بررسی تغییرات زمانی فرسایش شیاری و ویژگیهای
جریان در خاک مارنی تحت بارانهای با شدت متفاوت انجام شد .آزمایش در  10رخداد باران شبیهسازی شده با شدتهای
متفاوت از  10تا  100میلیمتر بر ساعت به مدت ثابت یک ساعت با سه تکرار در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت .نمونههای
خاک از سازندهای مارنی در غرب زنجان برداشت شد و در فلومی به طول چهار متر و عرض  0/94متر و با شیب  10درصد
ریخته شد .فرسایش شیاری در کنار ویژگیهای جریان (دبی و غلظت جریان) در فاصله زمانی پنج دقیقه از آغاز رواناب در
هر یک از بارانهای شبیهسازی شده مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که تفاوتهای اساسی از نظر زمان آغاز جریان،
دبی جریان ،غلظت جریان و فرسایش شیاری بین شدتهای بارندگی وجود داشت ( .)p>0/0001جریان شیاری و فرسایش
شیاری با افزایش شدت بارندگی سریعتر اتفاق افتاد .فرسایش شیاری با گذشت زمان بهشدت افزایش یافت و در زمانهای
پایانی (حدود  45دقیقه) تقریباً ثابت شد .غلظت جریان نیز الگویی مشابه با فرسایش شیاری نشان داد .با این حال ،دبی
جریان در زمانهای پایانی افزایش چشمگیر پیدا کرد .بهطورکلی این پژوهش نشان داد که با تغییر شدت باران ،آستانه وقوع
فرسایش شیاری و اوج آن طی بارندگی تغییر کرد .همچنین روند تغییرات فرسایش شیاری طی بارندگی ،با افزایش شدت
بارندگی شدید شد.
واژههای کلیدی :دبی جریان ،ذرات فرسایشپذیر ،خاک مارنی ،شبیهسازی باران ،غلظت جریان
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فرسایش شیاری 1عبارت از جدا شدن و انتقال رسوب به
وسیله جریان متمرکز آب در کانالی باریک و فرسایشپذیر
است .در زمینهای شیبدار هنگامی که سرعت نفوذ آب
به خاک به حد کمتر از شدت بارندگی برسد ،جریانهای
سطحی پراکنده به وجود میآیند که با به هم پیوستن
آنها ،جریانهای متمرکز آب 2شکل میگیرند .در نقطهای
از مسیر جریان که نیروی برشی جریان از مقاومت خاک
فزونی یافت ،ذرات مسیر برداشته شده و انتقال مییابد.
انتقال ذرات از بستر منجر به آشکار شدن شیارهایی در
امتداد مسیر جریان میشود ( .)Zhang et al., 2008وقوع
فرسایش شیاری فرآیندی بسیار پیچیده میباشد ،از این
رو تعیین کمّی چگونگی تأثیر رواناب بر فرسایش خاک
تحت شرایط مختلف باران و سطح خاک دشوار است
( .)Yan et al., 2008از طرفی ،فرسایش شیاری در اثر
غلبه آب جاری بر مقاومت برشی خاک پدیدار میشود
( .)Knapen et al., 2007از این رو عواملی که در تشکیل
جریان متمرکز آب و مقاومت خاک مؤثر میباشند بر
میزان وقوع فرسایش شیاری اثر میگذارند .این نوع
فرسایش خاک ،منبع و فرآیند عمده تولید رسوب در
دامنههای شیبدار بهویژه تحت بارندگیهای شدید است.
فرسایش شیاری بهطور گسترده در زمینهای شیبدار
بهویژه در مارن3های مناطق خشک و نیمهخشک مشاهده
میشود ( .)Vaezi & Vatani, 2014مارن مخلوطی از
رس ،گچ و کربنات کلسیم بوده که میزان کربنات آن بین
 35تا  65درصد بوده و از طریق فرسایش دیگر سنگها
در طول فرآیند هوادیدگی به وجود میآید که در عین
حال حاوی مقادیر نسبتاً زیاد سیلت است .به طور کلی
سازندهای مارنی به دلیل داشتن مقادیر زیاد سیلت نسبت
به فرسایش بسیار حساس بوده و یکی از منابع مهم رسوب
در حوزههای آبخیز میباشند .مساحت انواع مارنها در
سطح ایران حدود  25تا  30میلیون هکتار برآورد شده
است .فرسایش شیاری در کنار تغییرات مکانی به تأثیر
تغییرات زمانی نیز دچار میشود ( ;Vaezi et al., 2008
 .)Merz et al., 2006منظور از تغییرات زمانی فرسایش
شیاری ،تغییرات شدت هدررفت خاک از شیارها در
زمانهای مختلف طی سال است .تغییرات زمانی فرسایش

شیاری تابع تغییرات محیطی ،مانند پوشش گیاهی و
رطوبت خاک و باران است ( .)Dunjo et al., 2004گاهی
تغییرات فرسایش شیاری به صورت فصلی است ،به
طوریکه طی فصل زمستان به دلیل کاهش نفوذپذیری
خاک ( )Sadeghi et al., 2010و کاهش پوشش گیاهی
( )Dunjo et al., 2004مقدار فرسایش شیاری افزایش
مییابد .رطوبت پیشین خاک از عواملی بوده که با تأثیر
بر سرعت نفوذ آب به خاک به تغییر فرسایش شیاری
منجر میشود ( .)Lili et al., 2008این عامل ،به عنوان
متغیری پویا ،تحت تأثیر شدت باران و تداوم بارش و
فاصله بین بارشها و ویژگی خاک و تبخیر و تعرق قرار
میگیرد .در کنار تغییرات زمانی فرسایش شیاری طی یک
سال ،مقدار این فرسایش از رخدادی به رخداد دیگر تغییر
میکند .همچنین ،شدت وقوع فرسایش شیاری در
دورههای زمانی مختلف طی بارندگی ممکن است متفاوت
باشد ( .)Merz et al., 2006الگوی تغییرات زمانی
فرسایش شیاری طی یک رخداد ممکن است تحت تأثیر
نوع خاک ،شیب سطح و شدت بارندگی قرار گیرد .تاکنون
مطالعات زیادی در مورد علل و عوامل مؤثر بر فرسایش
شیاری در سراسر جهان انجام گرفته است که برای مثال
میتوان به مطالعات چن و همکاران (،)Chen et al., 2014
واعظی و وطنی ( )Vaezi & Vatani, 2014و شن و
همکاران ( )Shen et al., 2016اشاره کرد .با این وجود
مطالعات در مورد تغییرات زمانی فرسایش شیاری محدود
میباشد و اغلب مطالعات به تغییرات زمانی سایر
شکلهای فرسایش آبی از جمله فرسایش بارانی متمرکز
شدهاند .در این راستا آرووگان ( )Arowoogun, 2011در
پژوهشی به بررسی فرسایش پاشمانی 4در بازههای زمانی
پنج دقیقه با شدت بارش  118/75میلیمتر بر ساعت در
خاک شنلومی پرداختند .آنها دریافتند با افزایش مدت
زمان بارندگی ،فرسایش هم تا  15دقیقه افزایش یافت و
پس از آن تفاوت معنیداری در میزان فرسایش مشاهده
نشد .واعظی و همکاران ( )Vaezi et al., 2012با بررسی
مدت زمان بارندگی در بازههای زمانی  7/5دقیقه دریافتند
که پاشمان تا دقیقه  45افزایش و پس از آن افزایش
معنیداری در میزان پاشمان مشاهده نشد .اولریچ و
همکاران ( )Ulrich et al., 2013فرسایش شیاری را در

1. Rill erosion
2. Concentrated water flows

3. Marl
4. Splash erosion
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سوی دیگر به دلیل تغییر پایداری خاکدانهها و میزان
ذرات قابل انتقال طی بارندگی میباشد .با این حال
اطالعات اندکی در مورد تغییرات زمانی فرسایش شیاری
طی بارندگی بهویژه در منطقه نیمهخشک وجود دارد.
اهمیت این نوع فرسایش خاک در عرصههای مارنی
موجود در مناطق نیمهخشک حائز اهمیت است ( Vaezi
 .)& Gharehdaghlii, 2013عرصههای مارنی حدود 250
هزار کیلومترمربع از سطح ایران را دربرگرفتهاند .منطقه
غرب زنجان یکی از مناطق مهم گسترش چنین
سازندهای زمینشناسی میباشد ( & Vaezi
 .)Gharehdaghlii, 2013از نظر زمینشناسی این منطقه
روی رسوبات کوارتزی واقع شده است .سازندهای مارنی
گستره وسیعی (حدود  20درصد) از این منطقه را
دربرگرفتهاند .این سازندها به علت داشتن ذرات قابل
انتقال (رس و سیلت) و داشتن ترکیبات خاص نمکی
(آهک و گچ) ،نسبت به فرسایش بسیار حساس هستند،
بهطوریکه این منطقه بیشترین میزان فرسایش و تولید
رسوب را در حوزه آبخیز سفیدرود دارد .یکی از
ویژگیهای عمده مارنهای منطقه ،ناپایداری ساختمان
خاک میباشد .مقدار پایین بارشهای آسمانی و پراکنش
نامنظم آنها عامل مهم محدودکننده رشد گیاهان در منطقه
است .از اینرو این عرصهها فاقد پوشش گیاهی انبوه و دائمی
بوده و استقرار پوشش گیاهی در آنها با دشواریهایی روبهرو
است ( .)Vaezi & Gharehdaghlii, 2013فرآیند فرسایش
در سازندهای مارنی بسیار فعال است .بر حسب ترکیبات
کانیشناسی ،ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی ،شرایط اقلیمی
و توپوگرافی شکلهای گوناگون فرسایش روی مارنها
مشاهده میشود .آگاهی از روند تغییرات زمانی فرسایش
شیاری طی بارندگی و تشخیص زمان آستانه و اوج وقوع
فرسایش شیاری طی زمان میتواند در پیشبینی نقش هر
یک از شدتهای باران در وقوع فرسایش شیاری سودمند
باشد .در این ارتباط میتوان برای هر رخداد بارندگی با شدت
معین که برای مدتی کافی اتفاق بیافتد ،زمان وقوع بیشترین
مقدار فرسایش شیاری را تعیین کرد و از آن برای تشخیص
حداکثر میزان فرسایش شیاری برای بارانهای منطقه
نیمهخشک استفاده کرد .از این رو پژوهش حاضر با هدف
بررسی تغییرات زمانی فرسایش شیاری و رابطه آن با ویژگیهای
جریان در شدتهای مختلف بارندگی در خاک مارنی منطقه
نیمهخشک انجام گرفت.

شش کرت به مساحت  0/2مترمربع تحت باران
شبیهسازی شده با شدت ثابت  13میلیمتر بر ساعت به
مدت  60دقیقه را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد
که سرعت نفوذ در کرتها در اواخر بارندگی کاهش یافت
و میزان رواناب و فرسایش شیاری افزایش یافت .وطنی و
واعظی ( )Vatani & Vaezi, 2013در پژوهشی به بررسی
تغییرات زمانی فرسایش شیاری در هشت نوع بافت
مختلف ،در کرتهایی به طول  1/2متر و به عرض یک
متر تحت باران شبیهسازی شده با شدت  60میلیمتر بر
ساعت و به مدت یک ساعت پرداختند .نتایج نشان داد که
میزان هدررفت خاک در شیارها طی بارندگی به شدت
تغییر کرده و بهطورکلی در اوایل بارندگی ،هدررفت خاک
در شیارها کم بود و با گذشت زمان هدررفت خاک در
شیارها افزایش یافت .دانگدانگ و همکاران ( Dongdong
 )et al., 2016در پژوهشی به بررسی یک مدل ریاضی
برای پیشبینی فرسایش شیاری ذرات خاک با استفاده از
پارامترهای هیدرولیکی (سرعت جریان ،تنش برشی و
قدرت جریان) در فلومی به ابعاد  4×0/1متر مربع
پرداختند .نتایج نشان داد که پیشبینی مقدار فرسایش
شیاری با استفاده از سرعت جریان بهترین برآورد را
میدهد .اسدی و همکاران ( )Asadi et al., 2017در
پژوهشی به بررسی تغییرات دینامیک غلظت رسوب در
فرسایش شیاری در چهار دبی جریان و در سه شیب
مختلف در شیارهایی دستساز ذوزنقهای به طول سه متر
و عرض کف پنج سانتیمتر پرداختند .نتایج نشان داد که
غلظت رسوب در دقایق اولیه آزمایش زیاد بود ،اما با
گذشت زمان کاهش یافته و به یک حالت کم و بیش پایدار
رسید .واعظی و همکاران ( )Vaezi et al., 2017در
پژوهشی به بررسی اثر ضربه قطرات باران بر فرسایش آبی
در هشت شدت باران (از  10تا  80میلیمتر بر ساعت) و
در  42کرت به ابعاد  1/2×4متر مربع پرداختند .نتایج
نشان داد که مقدار رواناب و هدررفت خاک با افزایش
شدت باران افزایش یافت و همچنین با افزایش شدت باران
سهم ضربه قطرات باران در مقدار رواناب و هدررفت خاک
کاهش یافت .بررسی پژوهشهای پیشین نشان میدهد
که فرسایش شیاری دچار تغییراتی از رخداد بارانی به
رخداد دیگر و نیز تغییراتی طی فصول مختلف سال
میشود .این تغییرات از یک سو به دلیل افزایش رطوبت
خاک و تأثیر آن بر کاهش نفوذپذیری خاک است و از
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شدید جلوگیری نماید .مشاهدات نشان میدهد که
فرسایش شیاری در کنار سایر شکلهای فرسایش از
شکلهای مهم فرسایش آبی در این سازندها است .این
خاکها از نظر شیمیایی اغلب شور بوده و از نظر عناصر
غذایی فقیر هستند .با این حال در برخی سالها به دلیل
بارندگیهای مناسب ،چنین عرصههایی تحت کشت
گیاهان زراعی دیم از جمله گندم قرار میگیرند و در
سالهای خشک ،رها میشوند (.)Vaezi et al., 2012
نوارهای کشت ایجاد شده در گندم دیم ،رفتاری مشابه با
شیار دارد که منجر به تشدید شدت فرآیندهای فرسایشی
و در نتیجه هدررفت بیشتر خاک از شیارها میشود.

مواد و روشها
انتخاب خاک مورد بررسی

خاک مورد بررسی واقع در سازندهای مارنی در غرب حوزه
آبخیز زنجانرود در شمال غرب استان زنجان با مختصات
جغرافیایی  48درجه و  4دقیقه طول شرقی و  36درجه
و  58دقیقه عرض شمالی بود (شکل  .)1میانگین بارندگی
ساالنه  315میلیمتر و اقلیم منطقه به روش دمارتن،
نیمهخشک میباشد .به دلیل کمبود بارندگی و پراکنش
غیریکنواخت آن طی سال و نیز ساختمان ناپایدار خاک،
این عرصهها فاقد پوشش گیاهی مناسب میباشد تا از
وقوع فرسایش خاک به ویژه در زمان وقوع بارانهای

()b

() a

شکل  -1فرسایش شیاری در دامنه مارنی (الف) و کشت گندم دیم در عرصههای مارنی طی سالهای تر (ب) در منطقه مطالعاتی
Figure 1. Rill erosion in a marl hillslope (a) and cultivation of rainfed wheat in marl areas during wet years
(b) in the study area

انتخاب شد .بـرای ایـن منظور توزیع نسبی اندازه ذرات
بـه روش هیدرومتری ( ،)Gee & Bauder, 1986جرم ویژه
ظاهری خاک 1با استفاده از سیلندر فلزی به قطر پنج
سانتیمتر و ارتفاع  4/9سانتیمتر در صحرا ( & Blake
 ،)Hartge 1986پایداری خاکدانـه در خاکدانههای با
قطر شش تا هشت میلیمتر بـر اسـاس میـانگین وزنـی
قطـر خاکدانههای پایدار 2در آب به روش الک تر برای
مدت یک دقیقه ( ،)Ulrich et al., 2013هدایت
هیدرولیکی اشباع 3به روش بار ثابـت (،)Page, 1982
واکنش خاک ( )pHدر گـل اشـباع بـه وسـیله  pHسنج،4
هدایت الکتریکی 5در عصاره گل اشباع به وسیله EC

تعیین ویژگیهای خاک

حدود هشت تن خاک از دامنهای تحت فرسایش شیاری
از عمق صفر تا  30سانتیمتر در سه نقطه در طول دامنه
برداشت و با هم مخلوط و یک نمونه مرکب تهیه شد و
پس از هواخشک شدن و عبور از الک شش میلیمتر در
آزمایشگاه مورد تجزیه فیزیکی و شیمیایی قرار گرفتند.
انتخاب این محدوده از اندازه ذرات خاک از آنجا بود که
در شرایط هواخشک ،عرصههای مارنی اغلب دارای
ساختمان کاذب شبیه به کلوخه بوده که در مواجهه با آب
ناپایدار هستند .از اینرو به دلیل فراوانی باالی چنین
اندازههایی از خاکدانه ،این محدوده برای انجام آزمایش

4. pH meter
5. Electrical conductivity

1. Bulk density
2. Mean weight diameter of stable aggregate
3. Saturated hydraulic conductivity
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سنج ،1مـاده آلی به روش واکلی و بالک
 ،)Black, 1947کربنات کلسـیم معـادل خـاک بـه روش
خنثیسازی با استفاده از اسیدکلریدریک نرمال و مقدار

گچ ( )CaSO4.2H2Oدر خاک به روش استون
 )1982تعیین شدند.

( & Walkley

( Page,

جدول  -1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مارنی مورد مطالعه در غرب استان زنجان
Table 1. Physical and chemical properties of marl soil studied in west of Zanjan province
Mean
7.45
6.35
0.63
26.14
12.30

Chemical property
pH
)EC (dS.m-1
)OM (%
)CaCO3.2H2O (%
)CaSO4.2H2O (%

Mean
0.17
40.01
59.82
1.04
0.19
1.81

Physical property
)Sand (%
)Silt (%
)Clay (%
)Bulk density (g.cm-3
)MWD (mm
)Saturated hydraulic conductivity (cm.h-1

برای جمعآوری نمونههای رواناب و رسوب تعبیه شده بود.
پس از پر کردن فلوم با خاک ،سطح خاک به آرامی
تسطیح شد و سپس سه شیار دستساز مطابق با تحقیقات
پیشین ()Asadi et al., 2017; Dongdong et al., 2016
و شبیه به نوارهای کشت دیم با عمق هفت سانتیمتر و
فاصله  30سانتیمتر شبیه به جویچههای کشت گندم
( )Zhang et al., 2016در طول فلوم ایجاد شد (شکل .)2
برای همسانسازی شرایط خاک داخل فلوم با شرایط
خاک منطقه ،خاک در چند مرحله مرطوب شد و به جرم
مخصوص ظاهری خاک اولیه نزدیک شد.

تعیین تغییرات زمانی متغیرهای جریان و فرسایش
شیاری

برای بررسی مقدار متغیرهای جریان و فرسایش شیاری
یک دستگاه فلوم به طول چهار متر و عرض  94سانتیمتر
و ارتفاع  30سانتیمتر و با شیب  10درصد و از جنس
آهن طراحی و ساخته شد .این ابعاد منطبق با فلومهای
مورد استفاده در پژوهشهای یان و همکاران ( Yan et
 )al., 2015و یان و همکاران ( )Yan et al., 2008بود .در
کف فلوم ،سوراخهایی برای زهکشی آسان آب نفوذ یافته
ایجاد شد .در قسمت پایین فلوم ،سه قطعه لوله خروجی

شکل  -2نمایی از فلوم فرسایشی و دستگاه شبیهساز باران مورد استفاده در پژوهش
Figure 2. View of the flume erosion and rain simulator used in research

قطر قطرات باران به روش گلوله آردی تعیین شد .بر این
اساس قطر قطرات باران در محدوده  0/85میلیمتر تا 2/7
میلیمتر و متوسط قطر آنها  1/85میلیمتر بود .به دلیل
وجود فشار باالی آب در سطح صفحه بارش (حداقل یک

برای اعمال بارانهای با شدت متفاوت ،یک دستگاه
شبیهساز باران با صفحه بارشی به طول  4/5متر و به عرض
 100سانتیمتر و ارتفاع  180سانتیمتر طراحی و ساخته
شد .صفحه بارش دستگاه شامل  20قطعه نازل آبپاش بود.
6 . EC meter
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میباشند .از این رو به نظر میرسد وقوع فرسایش شیاری
در منطقه اغلب در اثر بارانهای با شدت و مدت باال اتفاق
میافتد .چنین بارانهایی غالباً فراوانی وقوع پایینی طی
سال دارند و از این رو دوره بازگشت آنها طوالنی است.
با این حال اهمیت آنها در صورت وقوع ،در ایجاد
فرسایش چشمگیر است .انتخاب زمان ثابت برای کل
بارانهای مذکور (از شدت  10تا  100میلیمتر بر ساعت)
به دلیل امکان پایش تغییرات زمانی فرسایش شیاری در
زمان نسبتاً طوالنی و امکان مقایسه آماری بارانها با
یکدیگر بود .بدین ترتیب در مجموع ،این پژوهش در 30
واحد آزمایشی ( 10شدت باران در سه تکرار) انجام گرفت.
آب مورد نیاز دستگاه ،از منبع آب شهری که دارای 7/23
= pHو EC=0/385 dS.m-1بود ،از طریق لولههای
پالستیکی به صفحه بارش منتقل شد .نمونههای خاک
تحت تأثیر بارانهای شبیهسازی شده قرار گرفتند.
فرسایش شیاری تحت بارانهای شبیهسازی شده در فلوم
مورد بررسی قرار گرفت .در فاصله زمانی پنج دقیقه ،به
مدت یک ساعت رواناب و رسوب حاصل از هر شیار در
ظروفی معین جمعآوری شد ( Vaezi & Gharehdaghlii,
 .)2013دبی جریان بر اساس حجم جریان تولید شده طی
بارندگی به مدت زمان وقوع جریان به دست آمد ( Vaezi
 .)& Gharehdaghlii, 2013غلظت جریان از نسبت مقدار
رسوب بر حجم مخلوط در هر بازه زمانی پنج دقیقهای به
دست آمد .مقدار فرسایش شیاری برابر با مقدار رسوب
خروجی از هر شیار طی هر رخداد در واحد سطح و واحد
زمان بود که بر اساس جرم رسوب هر شیار ،مساحت شیار
و مدت وقوع جریان (پنج دقیقه) محاسبه شد.

اتمسفر) و ماهیت نازلهای دستگاه (آبپاش) ،سقوط
قطرات باران از سطح صفحه بارش به صورت غیرثقلی بوده
و قطرات باران تحت فشار آب در لحظه برخورد با سطح
خاک دارای سرعتی باال بوده و به سرعت حد (شش متر
بر ثانیه) رسیدند ( .)Gunn & Kinzer, 1949صفحه بارش
قادر به تولید بارانهای با شدت متفاوت از  10تا 100
میلیمتر بر ساعت بود .از آنجا که بارانهای با شدت کمتر
از  10میلیمتر بر ساعت در منطقه فرسایشزا نبودند
( )Besharat & Vaezi, 2015از بارانهای با شدت باالتر
برای بررسی اثر تغییرات زمانی و شدت باران بر متغیرهای
جریان و فرسایش شیاری استفاده شد .آزمایش در 10
شدت باران ( 90 ،80 ،70 ،60 ،50 ،40 ،30 ،20 ،10و
 100میلیمتر بر ساعت) با سه تکرار انجام گرفت .برای
انتخاب شدت و مدت مناسب بارندگی ،از تحلیلهای انجام
گرفته روی  1961رخداد باران ثبت شده در ایستگاه
باراننگاری قلتوق واقع در غرب زنجان طی سالهای
 1380تا  1390استفاده شد ( Besharat & Vaezi,
 .)2015بر این اساس شدت بارندگی در منطقه از شدت
حدود یک میلیمتر بر ساعت تا شدت  150میلیمتر بر
ساعت تغییر میکند و تداوم آنها بین پنج دقیقه تا بیش
از سه ساعت بود (شکل  .)3بارانهای رایج در منطقه
دارای شدتی حدود  10تا  20میلیمتر بر ساعت (با حدود
 26درصد فراوانی) با مدت بین  7/5و  15دقیقه (با حدود
 32درصد فراوانی) میباشند .بررسیهای اولیه نشان داد
که چنین بارانهایی در شرایطی که خاک خشک میباشد،
فرسایشزا نیستند .شدتهای باران در منطقه در دامنه
پنج تا  100میلیمتر بر ساعت دارای فراوانی  93درصد و
با تداوم سه تا  60دقیقه دارای فراوانی  75درصد

y = 88.444x-0.635
R² = 0.2669
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)Rain intensity (mm h-1
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شکل  -3منحنی شدت-مدت بارانها در ایستگاه قلتوق زنجان برای سالهای  1380تا 1390
Figure 3. Intensity-duration curves rainfalls in Qoltuq station, Zanjan for 2001-2011
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جریان بود .بر اساس این دو آماره ،متغیرهای جریان از
توزیع آماری نرمال پیروی کردند .نتایج تجزیه واریانس
تفاوت زمانی متغیرهای جریان بین شدتهای باران نشان
داد که تفاوتی معنیدار بین شدتهای باران از نظر تمام
متغیرهای جریان وجود دارد (( )p<0/0001جدول .)2
افزایش شدت باران از یک سو بهدلیل افزایش محتوای
رطوبتی خاک ،منجر به کاهش بیشتر نفوذ آب باران و در
نتیجه تولید سریع رواناب و افزایش دبی آن میشود.
افزایش دبی جریان میتواند افزایش بیشتر هدررفت
خاک و در نتیجه تغییر غلظت رسوب را در پی داشته
باشد .از سوی دیگر با افزایش شدت باران ،تخریب
خاکدانهها افزایش یافته و ذرات حساس بیشتری در
معرض انتقال قرار میگیرند .در پژوهشی واعظی و وطنی
( )Vaezi & Vatani, 2014نیز نشان دادند که میزان
هدررفت خاک در شیارها طی بارندگی به شدت تغییر
میکند و به طور کلی در اوایل بارندگی هدررفت خاک در
شیارها کم بوده و با گذشت زمان با انتقال ذرات
فرسایشپذیر ،هدررفت خاک در شیارها افزایش مییابد و
مقدار غلظت رواناب افزایش پیدا میکند.

تجزیه و تحلیل دادهها

بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها ،ابتدا نرمال بودن توزیع
آماری دادهها بر مبنای تحلیل چولگی و کشیدگی دادهها
تعیین شد ( .)Kravchenko & Bullock, 1999مقایسه
میانگین بین بازههای زمانی پنج دقیقهای در شدتهای
مختلف باران از نظر دبی جریان ،غلظت جریان و فرسایش
شیاری جریان به روش آزمون دانکن تعیین شد .برای این
منظور از نرمافزار  SPSSنسخه  20بهره گرفته شد .برای
رسم نمودارها از نرمافزار  Excelنسخه  2013استفاده شد.
نتایج و بحث
تفاوت زمانی متغیرهای جریان بین شدتهای باران

بارانهای با شدت کمتر از  30میلیمتر بر ساعت
فرسایشزا نبودند .از این رو از دادههای باران با شدت 30
تا  100میلیمتر بر ساعت برای تعیین تفاوت زمانی
متغیرهای جریان (زمان آغاز ،دبی و غلظت جریان) بین
شدتهای باران استفاده شد .بررسی توزیع آماری
متغیرهای جریان نشان داد که بیشترین چولگی و
کشیدگی به ترتیب مربوط به فرسایش شیاری و دبی

جدول  -2تجزیه واریانس تأثیر تغییرات زمانی بر دبی جریان ،غلظت جریان و فرسایش شیاری در شدتهای مختلف باران
Table 2. The variance analysis effect of temporal variations on flow discharge, flow concentration and rill
erosion in the rainfall different intensities
Mean of
Sum of
Variation resource
D.F
F
Significance Skewness Kurtosis
squares
squares
Flow start time
7
201.32
1408.62
185.75
0.000
0.16
-1.21
12
8
Flow discharge
7
4.33
0.000
-0.10
-1.43
1.48×10
5.81×10
0.19

0.97

0.000

6.28

1.52×10-3

6.01×10-5

7

Flow concentration

-1.30

0.18

0.000

6.68

2.82×10-4

4.04×10-6

7

Rill erosion

فرسایش شیاری میشود .به نظر میرسد با افزایش شدت
باران ،میزان تخریب خاکدانههای سطح طی بارندگی
افزایش مییابد و در بازههای زمانی ابتدایی میزان تخریب
خاکدانهها بیشتر است و در نتیجه ذرات قابل انتقال
بیشتری روی سطح خاک در معرض جریان قرار
میگیرند.

تفاوت زمانی فرسایش شیاری بین شدتهای باران

نتایج تجزیه واریانس تغییرات زمانی فرسایش شیاری بین
شدتهای مختلف باران نشان داد که تفاوتی معنیدار بین
شدتهای باران از نظر تغییرات زمانی فرسایش شیاری
وجود دارد (( )p<0/0001جدول  .)2علت این موضوع به
دلیل نقش مهم شدت باران در افزایش تأمین آب در سطح
خاک در بازههای زمانی پنج دقیقه و در نتیجه تولید
رواناب بیشتر در شیارها بود .تغییرات ساختمان خاک و
میزان ذرات قابل انتقال در سطح نیز عاملی دیگر است که
موجب تفاوت بین شدتهای باران از نظر تغییرات زمانی

الگوی تغییرات زمانی متغیرهای جریان و فرسایش
شیاری در شدتهای بارندگی

بررسی الگوی تغییرات مقدار دبی جریان در بازههای
زمانی پنج دقیقهای در شدتهای مختلف باران نشان داد
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پایانی به حد تقریباً ثابتی رسید .بررسیهای لییو و
همکاران ( )Liu et al., 2011نشان داد که در آغاز بارندگی
به دلیل پایین بودن رطوبت خاک ،سرعت نفوذ آب به
خاک باال و مقدار رواناب کم بود .با گذشت زمان و پر
شدن خلل و فرج خاک ،سرعت نفوذ کاهش یافته و میزان
رواناب تولیدی رو به افزایش میگذارد و در نهایت به
میزان ثابتی میرسد که این موضوع در شدتهای باالتر،
در زمان کوتاهتری به دلیل حجم آب باالیی که خاک در
زمان کوتاه دریافت میکند اتفاق میافتد .جدایش و انتقال
ذرات خاک با گذشت زمان نیز تغییر میکند .مطالعه کالو
و همکاران ( )Chalov et al., 2014نشان داد سهم زیادی
از انتقال رسوب ( 80-70درصد) مربوط به زمانهای اوج
جریان است .فرانتی و همکاران ()Giménez et al., 2012
نشان دادند که فرسایشپذیری خاک پس از عملیات شخم
(مراحل اولیه فرسایش) بیشترین مقدار خود را دارد و
این به دلیل سست شدن خاکها و از هم جدا شدن ذرات
خاک در اثر شخم است .در بازههای زمانی ابتدایی،
فراهمی ذرات قابل انتقال زیاد بوده و بخش عمده انرژی
رواناب صرف انتقال این رسوبات میشود ( Giménez et
 .)al., 2012در پژوهشی واعظی و همکاران ( Vaezi et
 )al., 2012در بررسی فرسایش پاشمانی نشان دادند که
با تداوم بارندگی ،میزان پاشمان ذرات خاک تا زمان 45
دقیقه بهدلیل تخریب بیشتر خاکدانهها افزایش یافت و
پس از این زمان ،به دلیل تشکیل اندوده سطحی از تخریب
بیشتر خاکدانهها و تا اندازهای از پاشمان بیشتر ذرات
جلوگیری به عمل آمد و مقدار پاشمان و فرسایش خاک
کاهش یافت.

که با افزایش شدت باران مقدار دبی جریان در همه
شدتها روند افزایشی داشت و مقدار آن در شدتهای
باالتر بیشتر بود که علت این موضوع به دلیل حجم باالی
باران دریافتی خاک در شدتهای باال بود که باعث افزایش
مقدار رواناب در این شدتها شد (شکل 4الف) .در
پژوهشی ویلیامز و همکاران ( )Williams et al., 2004با
بررسی خاکهای منطقه تگزاس آمریکا نشان دادند که
طی رخدادهای باران مقدار تولید رواناب نیز به دلیل
افزایش محتوای رطوبتی خاک افزایش یافت (.)R2=0/96
در پژوهش حاضر تخریب خاکدانههای سطح و تشکیل
اندوده سطحی عاملی دیگر بود که در شدتهای باال تأثیر
زیادی بر تولید جریان و افزایش دبی جریان گذاشت .یو و
همکاران ( )Yu et al., 2014نیز به بررسی تغییرات
جدایش ذرات خاک در زمینهای کشاورزی در کشور
چین پرداختند .این پژوهشگران دریافتند که جدا شدن
ذرات خاک به صورت معنیداری با گذشت زمان تغییر
میکند .بررسی الگوی تغییرات مقدار غلظت جریان در
بازههای زمانی پنج دقیقهای در شدتهای مختلف باران
نشان داد که با گذشت زمان غلظت جریان روند افزایشی
داشت اما از دقیقه  45به بعد تقریباً در همه شدتهای
باران مقدار آن دچار کاهش شد یا به روندی ثابت رسید.
علت این موضوع افزایش زیاد مقدار رواناب و در مقابل
عدم تغییرات چشمگیر در فرسایش شیاری در اواخر
بارندگی بود .این موضوع در شدتهای  60و  80میلیمتر
بر ساعت بارزتر بود (شکل 4ب).
بررسی الگوی تغییرات زمانی فرسایش شیاری نشان داد
که با افزایش شدت باران ،زمان آغاز فرسایش شیاری
کاهش یافت به طوری که در شدت  100میلیمتر بر
ساعت وقوع فرسایش شیاری در دقیقه نه و در شدت 30
میلیمتر بر ساعت در دقیقه  32رخ داد (شکل 4ج).
همچنین در اوایل بارندگی ،هدررفت خاک در شیارها کم
بود و با گذشت زمان با انتقال ذرات فرسایشپذیر،
هدررفت خاک در شیارها افزایش یافت .روند افزایش
شدت هدررفت خاک در شیارها در زمانهای اولیه
بارندگی در اغلب شدتها زیاد بود و در شدتهای باالتر
این روند از شدت بیشتری برخوردار بود .با این حال در
ادامه بارندگی به دلیل انتقال بخش عمده ذرات
فرسایشپذیر در زمانهای اولیه ،افزایش شدت هدررفت
خاک در شیارها روندی تدریجی داشت و در لحظات

رابطه بین فرسایش شیاری و تولید جریان در شدتهای
بارندگی

نتایج نشان داد که بین دبی جریان و فرسایش شیاری
در بازههای زمانی پنج دقیقهای در شدتهای مختلف
باران رابطهای معنیدار وجود دارد و مقدار فرسایش
شیاری با افزایش دبی جریان افزایش یافت .افزایش دبی
جریان نشاندهنده افزایش قدرت حمل جریان میباشد.
از این رو با افزایش دبی جریان طی بارندگی ،میزان
فرسایش شیاری نیز افزایش یافت .درجه وابستگی
فرسایش شیاری به دبی جریان در شدتهای مختلف
باران متفاوت بود .این تفاوت به دلیل تغییر میزان ذرات
قابل انتقال در سطح در شدتهای مختلف باران بود .در
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دبی جریان بسیار بیشتر از شدت فرسایش شیاری
میباشد (شکل  .)5یافتههای ژو و وو ( Zhou & Wu,
 )2008در حوزههای آبخیز شمال چین نشان داد که با
افزایش رخدادهای بارندگی ،غلظت رسوب افزایش یافت و
میزان ذرات منتقله نیز بیشتر شد.

شدت  80میلیمتر بر ساعت ،بیشترین وابستگی بین
فرسایش شیاری و دبی جریان وجود داشت .به نظر
میرسد در این شدت باران همچنان که دبی جریان طی
بارندگی افزایش مییابد ذرات بیشتری نیز دچار فرسایش
میشوند .در حالی که در شدتهای دیگر روند افزایش
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Figure 4. The relationship between time and flow discharge (a), flow concentration and rill erosion (c) in
rainfall different intensities in a marl soil
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Figure 5. The relationship between flow discharge and rill erosion in rainfall different intensities in a marl
soil
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است و در زمانهای پایانی به دلیل انتقال بخش عمده
 الگوی تغییرات،ذرات فرسایشپذیر در زمانهای قبل
فرسایش شیاری شبیه به الگوی تغییرات دبی جریان
 به طور کلی این مطالعه نشان میدهد که.نیست
پیشبینی تغییرات زمانی فرسایش شیاری منوط به
 با آگاهی از شدت.آگاهی از شدت بارندگی میباشد
 میتوان زمان تولید بیشترین جریان آب و،بارندگی
فرسایششیاری را پیشبینی کرد و فرسایندهترین
بارانهای منطقه از نظر فرسایش شیاری را بر مبنای
 شناخت این موضوع.شدت و مدت آنها تشخیص داد
میتواند در برنامهریزی زمانی اقدامات مدیریتی برای
.کاهش فرسایش شیاری مانند چرا و شخم سودمند باشد
همچنین نتایج این پژوهش میتواند به گسترش معادالتی
برای کمّیسازی تغییرات زمانی فرسایش شیاری در
شدتهای مختلف بارندگی و در نهایت مدلسازی دقیق
.این نوع فرسایش خاک کمک کند

نتیجهگیری کلی
این پژوهش نشان داد که روند تغییرات زمانی فرسایش
شیاری طی بارندگی در شدتهای مختلف باران مشابه
 شدت تغییرات زمانی فرسایش شیاری با افزایش.نیست
 با افزایش شدت باران از.شدت بارندگی افزایش مییابد
،یک سو به دلیل افزایش محتوای رطوبتی خاک
نفوذپذیری خاک کاهش یافته و در نتیجه دبی جریان
 از سوی دیگر افزایش شدت باران موجب.افزایش مییابد
تخریب بیشتر ساختمان خاک سطحی میگردد که این
موضوع در کنار کاهش بیشتر نفوذپذیری خاک منجر به
.تولید ذرات حساس بیشتری در سطح خاک میشود
فرسایش شیاری در شدتهای مختلف باران دچار
 با گذشت زمان بارندگی به.تغییرات زمانی آشکاری بود
 غلظت جریان و در نتیجه،دلیل افزایش دبی جریان
 در زمانهای اولیه.فرسایش شیاری افزایش مییابد
 وابستگی فرسایش شیاری به دبی جریان بیشتر،بارندگی
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Abstract
Rill erosion is a major factor of soil loss in the marl formations. The marl formations are very
susceptible to water erosion processes and cover a wide area in some watersheds in arid and semiarid regions. Knowledge of temporal variation of rill erosion and its effect during a rainfall event can
provide information on the mechanism of rill erosion in the hill slopes. Therefore, this study was
conducted to investigate the temporal variation of flow characteristics and rill erosion in a marl soil
under different simulated rainfalls. A laboratory experiment was carried out using 10 simulated
rainfall intensities ranging from 10 mm h-1 to 100 mm h-1 with three replications. Soil samples were
collected from the marl formations in west of Zanjan and separately purred to a flume with 4m in
length and 0.94 m in width putted on 10% slope. Rill erosion and flow characteristics (discharge and
concentration) were measured at 5-min from starting flow/ runoff in each rainfall intensity. Results
indicated that there are substantial differences in the flow starting time, flow concentration and rill
erosion among the rainfall intensities (P< 0.0001). Rill flow and erosion rapidly occurred with
increasing rainfall intensity. Rill erosion increased speedily during rainfall and reached to
approximately constant value in the last times (about 45 min). The flow concentration appeared also
a similar trend with the rill erosion, while flow discharge showed an increasing trend in the last times.
The study revealed that the threshold and pick time of rill erosion were strongly varied during rainfall.
The variation trend of rill erosion during rainfall increases with increasing the rainfall intensity.
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