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ABSTRACT
The performance of four erodibility indices' equations including K-USLE, K-Vaezi, K-EPIC and K-Dg were
evaluated by measuring soil loss at four dryfarming soil samples in the Rainfall and Erosion Simulation
Laboratory of Soil Conservation and Watershed Management Research Institute. For each soil sample, several
experiments (33, 64 and 110 mm/h rainfall intensities, RI, at 12% slope and 64 mm/h RI at 6%, 12% and 25%
slopes) were conducted for 30 min in two replicates and the soil loss were measured. In addition, the volume
of rills was measured at the end of each experiment. The observed erodibility (K-Obs.) was obtained by dividing
the soil loss to RLSCP factors product of USLE in each treatment which showed a high scatter. The 110 mm/h
RI on 12% slope was selected as the reference treatment due to complete developed rill erosion network. Then,
the estimated K value was compared to it. The results indicate an underestimation of K-Vaezi (and a negative
value in one case) and an overestimation of the other three indices. The lowest difference is for K-Dg with 3-5
times overestimation. In the Next step, for each treatment, a ratio was calculated by dividing the K-Obs. of each
pair soils and compared with the corresponding ratios of estimated erodibility indices using t-student statistic.
The results of ratios analysis showed that the K-Dg and K-EPIC indices had better agreement with K-Obs. at
5% probability level. As a conclusion, it is recommended to use K-Dg by applying a reduction coefficient for
similar soils.
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مقايسه کارايی چند معادله برآورد شاخص فرسايشپذيری مدل  USLEدر شرايط آزمايشگاهی
محمود عربخدری* ،1زهرا گرامی ،1،2صمد شادفر ،1رضا بيات ،1يحيی پرويزی ،3سعيد نبیپی لشکريان

1

 .1پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج کشاورزي ،تهران ،ایران.
 .2گروه علوم و مهندسی خاك ،دانشكده کشاورزي ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
 .3بخش تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري ،مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعی کرمانشاه ،سازمان
تحقيقات ،آموزش و ترویج کشاورزي ،کرمانشاه ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/12/24 :تاریخ بازنگري -1399/2/22 :تاریخ تصویب)1399/3/2 :

چکيده
با اندازهگيري هدررفت خاك در چهار نمونه خاك با کاربري دیم در آزمایشگاه شبيهساز باران و فرسایش پژوهشكده حفاظت
خاك و آبخيزداري ،و با تكيه بر مفهوم نسبتها ،کارآیی چهار معادله برآورد شاخص فرسایشپذیري ،K-Vaezi ،K-USLE
 K-EPICو  K-Dgارزیابی شد .براي هر نمونه خاك ،آزمایشهایی با شدتهاي  64 ،33و  mm/h 110در شيب  %12و
شدت  mm/h 64در شيبهاي  %12 ،%6و  %25بهمدت  30دقيقه در دو تكرار اجرا و ميزان هدررفت خاك اندازهگيري شد.
عالوه بر این ،حجم شيارهاي ایجاد شده در انتهاي هر آزمایش با خطکش اندازهگيري گردید .با تقسيم تلفات خاك به
حاصلضرب عوامل  RLSCPرابطه جهانی هدررفت خاك در هر تيمار ،فرسایشپذیري مشاهدهاي ( )K-Obs.بهدست آمد
که پراکندگی زیادي را نشان داد .با توجه به شكلگيري کامل فرسایش شياري در تيمار شدت  mm/h 110در شيب ،%12
این تيمار بهعنوان معرف انتخاب و مقادیر  Kبرآوردي با آن مقایسه شد .نتایج ،حاکی از کمبرآوردي ( K-Vaeziو در یک
مورد ،مقدار منفی) و بيشبرآوردي سه شاخص دیگر است .کمترین اختالف مربوط به  K-Dgبا  5-3برابر بيشبرآوردي
است .در مرحله بعد ،براي هر تيمار ،نسبت  K-Obs.خاكها بهصورت دوبهدو محاسبه و با نسبتهاي متناظر هر یک از
Kهاي برآوردي با آماره  tمقایسه شد .نتایج تحليل نسبتها نشان داد که دو شاخص  K-Dgو  K-EPICدر سطح احتمال
 %5هماهنگی بهتري با  K-Obs.دارند .در نهایت ،استفاده از  K-Dgبا اعمال ضریب اصالحی کاهنده براي خاكهاي مشابه
توصيه میشود.
واژههای کليدی :اراضی دیم ،شيب ،شدت باران ،و فرسایش شياري.

مقدمه
حساسيت خاك در برابر فرآیندهاي فرسایشی ،مانند جدا شدن
توسط باران و یا برش جریان سطحی را فرسایشپذیري خاك
گویند ( .)Young et al., 1990ویژگیهاي ذاتی خاك از قبيل
بافت ،پایداري خاکدانه ،مقاومت برشی ،ظرفيت نفوذپذیري و
مقدار مواد آلی و عناصر شيميایی خاك ،مهمترین عوامل موثر بر
مقدار فرسایشپذیري خاك هستند .اگرچه عواملی از قبيل ميزان
بهمخوردگی (مانند شخم) نيز بر آن مؤثر است ( ;Morgan, 2005
 .)Khalilmoghadam et al., 2011بهدليل تأثيرپذیري
فرسایشپذیري از خواص فيزیكی ،مكانيكی ،هيدرولوژي،
شيميایی ،ژئولوژي ،کانیشناسی ،و زیستشناختی خاك ( Veihe,
 ،)2002مفهوم و نحوه ارزیابی آن پيچيده است.
اغلب براي تعيين و برآورد فرسایشپذیري خاك ،سه روش
زیر استفاده میشود ( :)Zhang et al., 2019الف) اندازهگيري
* نویسنده مسئولarabkhedri@scwmri.ac.ir :

واقعی ميزان هدررفت خاك در شرایط باران طبيعی در دوره
طوالنی ،ب) استفاده از شبيهسازي بارندگی ،و ج) استفاده از
مدلها و معادالت پيشبينیکننده متكی به متغيرهاي مستقل و
قابل اندازهگيري خاك که با فرسایشپذیري همبستگی دارند .به
علت سختی و زمانبر بودن اندازهگيري فرسایشپذیري واقعی
خاك ،محققان بيشتر از شبيهساز باران ،مدلها و معادالت
پيشبينی کننده در برآورد فرسایشپذیري خاك بهره میگيرند
(.)Karami et al., 2018; Zhang et al., 2019
محققان زیادي براي برآورد فرسایشپذیري خاك از روابط
تجربی کمک گرفتهاند ( Zhang et al., 2019; Ostovari et al.,
 .)2018; Wang et al., 2016یكی از مهمترین و متداولترین
مدلهاي تجربی ،رابطه جهانی هدررفت خاك ( )USLEو
نسخههاي تكاملیافتهي آن از قبيل  MUSLEو  RUSLEاست.
شاخص فرسایشپذیري در این مدل ،با شبيهسازي باران بهمدت
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( Khormai et al.,

دو ساعت با شدت  63/5ميلیمتر در ساعت
 )2016و از تقسيم مقدار هدررفت خاك از کرت استاندارد بر
شاخص فرسایندگی باران توسعهیافته است ( Zhang et al.,
 .)2004کرت استاندارد ،زمينی به عرض  1/83متر و طول 22/1
متر با شيب  9درصد ،شخمخورده در جهت شيب ،و تحت آیش
دائمی است که سطح آن هيچگونه پوشش و بقایاي گياهی ندارد
( .)Wischmeier and Smith, 1978براي برآورد این
شاخص Wischmeier ،و  ،)1978( Smithرابطه رگرسيونی بر
اساس پنج ویژگی خاك شامل ماسه درشت ،مجموع ماسه خيلی
ریز و سيلت ،ماده آلی ،ساختمان و نفوذپذیري نيمرخ خاك توسعه
دادهاند که بهصورت نمودار ترسيمی مرکب نيز ارائه شده است.
شاخص فرسایشپذیري مدل Wischmeier and ( USLE
 ،)Smith, 1978توسط صاحبنظران و محققين ارزیابی شده و
برخی از آنها در شرایط کرت استاندارد ،اختالف قابلتوجهی بين
فرسایشپذیري مشاهدهاي و برآوردي را نشان دادهاندVaezi et .
) ،al. (2008فرسایشپذیري مشاهدهاي خاكهاي آهكی هشترود
آذربایجان شرقی را  11برابر کوچکتر از مقدار برآوردي از نمودار
 ،USLEو ) Khormai et al. (2016فرسایشپذیري مشاهدهاي
خاكهاي لسی در حوضه کچيک استان گلستان را  35تا 182
برابر کوچکتر از مقدار برآوردي از نمودار  USLEگزارش کردهاند.
گروهی با ایراد به مبناي تجربی رابطه  ،USLEبيان
میکنند که استفاده از این مدلها در مناطق متفاوت با محل
توسعه مدل ،خطاي زیادي دارد .بههمين دليل ،برخی محققين از
مدلهاي فرآیندي مانند  EUROSEM ،WEPPو GUEST
استفاده کردهاند ( Vaezi et al., 2018; Reichert and Darrell
;2013; Khalilmoghadam et al., 2013
.)Mohammadzadeh, 2011; Rouhipour et al., 2004

Norton,

در مدل
 ،WEPPفرسایشپذیري خاك بهصورت پارامترهاي فرسایش-
پذیري شياري ( )Krو بين شياري ( )Kiمعرفی شده است که
فرسایشپذیري شياري ،مقدار افزایش جدا شدن خاك به ازاء
افزایش تنش برشی جریان آب غير گلآلود ،و فرسایشپذیري بين
شياري ( ،)Kiاندازهاي از شدت تحویل رسوب از نواحی بين شياري
به درون شيارها است و از شدت بارندگی و شدت رواناب تبعيت
میکند ( .)Foster and Meyer, 1972همچنين در مدل ،GUEST
فرسایشپذیري خاك بهصورت فاکتور  βاستفاده شده است که به
مقاومت برشی خاك بستگی دارد ( .)Misra and Rose, 1996با
وجود اهميت مدلهاي فرآیندي از نظر علمی ،استفاده از آنها در
سطوح واقعی بهدليل مشكالت و هزینه زیاد جمعآوري دادههاي
مورد نياز ،و اعتبار ضعيف نتایج ،توسعه زیادي نيافته است
( .)Boardman, 1998با وجود پيشرفتهاي حاصل در توسعه

مدلهاي فرآیندي )2005( Morgan ،اعتقاد دارد که مدلهاي
ساده تجربی در برآورد فرسایش موفقتر عمل میکنند و استفاده
از آنها نيز راحتتر است.
گروه دیگري از منتقدین در پژوهشهاي خود ،نقاط ضعف
شاخص فرسایشپذیري  USLEرا شناسایی کرده و در برخی از
ال تعدادي بر
موارد روابط تجربی جدیدي را پيشنهاد کردهاند .مث ا
این باورند که چون این نمودار براي خاكهاي عاري از آهک
مناطق نيمه مرطوب ایاالتمتحده امریكا توسعهیافته است،
استفاده از آن در خاكهاي مناطق خشک و نيمهخشک که غنی
از آهک هستند ،میتواند مشكلآفرین باشد ( ;Refahi, 2009
 .)Vaezi et al., 2008; Khormai et al., 2016زیرا آهک در
افزایش پایداري خاکدانه و نفوذپذیري و درنتيجه کاهش
فرسایشپذیري تأثير قابلتوجهی دارد که این تأثير در نمودار
فرسایشپذیري  USLEدر نظر گرفته نشده است .همچنين ،مقدار
سنگ ریزه نيز با اثر بر هدایت هيدروليكی (یكی از عوامل نمودار
فرسایشپذیري) ممكن است بر ميزان فرسایشپذیري خاك تاثير
بگذارد ( )Morgan, 2005که این عامل نيز مانند ميزان آهک
خاك ،در نمودار لحاظ نشده است ،Khormai et al. (2016) .دليل
نامناسب بودن شاخص فرسایشپذیري  USLEرا توسعه آن بر
مبناي دادههاي جمعآوريشده در بارشهاي بسيار شدید ذکر
میکنند که در مناطق خشک و نيمهخشک ایران اتفاق نمیافتد.
دستهاي دیگر از محققين توانستهاند شاخص فرسایشپذیري را با
عوامل محدودتري برآورد کنند ( ;Romkens et al., 1997
 .)Williams et al., 1984مزیت این گروه از شاخصها ،کاربرديتر
شدن استفاده از آن است .براي مثال ،در غالب مطالعات
خاکشناسی در ایران ،اجزاء ماسه اندازهگيري نمیشود .بنابراین،
روابطی که بدون نياز به اندازهگيري ماسه خيلیریز ،بتواند
فرسایشپذیري را محاسبه کند اولویت دارد.
با توجه به موارد باال ،مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کارآیی
برخی از روابط برآورد شاخص فرسایشپذیري مدل  USLEبا
استفاده از شبيهساز باران اجرا شد .فرض اساسی این تحقيق،
مساوي بودن نسبت فرسایشپذیري دو خاك مختلف با نسبت
مقادیر هدررفت خاك مشاهدهاي آنها در شرایط یكسان از نظر
سایر عوامل مؤثر بر فرسایش (یعنی شيب ،بارش ،پوشش و
مدیریت) است.

مواد و روشها
خاکهای مورد مطالعه

چهار منطقه مهم دیمکاري در استانهاي گلستان (پيشكمر)،
کرمانشاه (سرارود) ،قزوین (کوهين) و کهگيلویه و بویراحمد
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(گچساران) مطابق جدول ( )1انتخاب شد .مقدار متوسط ساالنه
بارش این مناطق در محدوده  250تا  450ميلیمتر و دماي
متوسط ساالنه آنها بين  12تا  21درجه سلسيوس قراردارد و
اقليمهاي نيمهخشک گرم ،معتدل ،سرد و فراسرد را شامل می-
شود.
با استفاده از اطالعات محلی ،تصاویر ماهوارهاي و پيمایش
صحرایی عرصههاي دیمکاري چهار منطقه مذکور ،مزارعی با شيب
بين  2تا  14درصد براي تهيه خاك سطحی مشخص شد .چند
تن خاك از الیه فوقانی تا عمق  25سانتیمتري هر یک از مزارع
منتخب که محصول آنها برداشت شده بود ،به آزمایشگاه شبيه-
ساز باران و فرسایش پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري انتقال
یافت .در این مرحله ،جرم مخصوص ظاهري به روش سيلندر و

ساختمان خاك سطحی در محل تعيين شد.
پس از هواخشک شدن ،خاك از سرند  1/57سانتیمتري
عبور داده شد و سنگریزهها و قطعات ساقه و ریشه بزرگتر جدا
گردید .سپس ،نمونههاي دو کيلویی به آزمایشگاه آبوخاك
پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري منتقل و برخی ویژگیهاي
فيزیكی و شيميایی خاك مشتمل بر دانهبندي خاك بهروش
ترکيب سري الکها و هيدرومتر ،ماده آلی بهروش والكی-بالك،
کربنات کلسيم معادل خاك بهروش خنثیسازي با اسيد
کلریدریک و تيتراسيون با باز ،گچ بهروش استون ،و اسيدیته در
عصاره یکبهیک اندازهگيري شد ( Vice Presidency for
.)Planning and Supervision, 2000

جدول  -1برخی از مشخصات مناطق نمونهبرداری شده
منطقه

پيشكمر -گلستان

سرارود -کرمانشاه

کوهين -قزوین

مختصات جغرافيایی

طول

عرض

طول

عرض

طول

دقيقه– درجه

36-55

32-37

19-47

19-34

35-49

ميانگين بارش ساالنه ()mm
دماي متوسط ساالنه ()C
اقليم*
متوسط شيب (درصد)

453
16/1
نيمهخشک معتدل
13/5

442
11/8
نيمهخشک سرد
6/3

عرض
-36
22

247
12/6
نيمهخشک فراسرد
2/4

گچساران -کهگيلویه و بویراحمد
طول

عرض

50-50

30 -13

378
21/5
نيمهخشک گرم
7/8

* بر اساس اقليمنمای دومارتن گسترده

( Arabkhedri et

آزمايشگاه شبيهساز باران و تيمارها

آزمایشگاه شبيهساز باران و فرسایش در برجی به مساحت 104/5
مترمربع احداث شده است .ارتفاع این برج  11/8متر از سطح
زمين و ارتفاع نازلها از فلوم  7/75متر است .نازلها از نوع مخروط
پر 1هستند و امكان ایجاد شدتهاي مختلف بارش تا  125ميلی
متر در ساعت وجود دارد .فلوم آن با ابعاد  6متر طول و یک متر

عرض ،قابليت تغيير شيب تا  60درصد را دارد
 .)al., 2008شكل ) ،)1دو نما از فلوم بارانساز مورداستفاده در
پژوهش را نشان میدهد .شایان ذکر است که مطابق شكل (-1
چپ) ،فلوم با یک تيغه فلزي به دو بخش نيممتري تقسيم شد و
به عنوان دو تكرار مورد استفاده قرار گرفت.

شکل  -1نمايی از پهلو (راست) و خروجی (چپ) فلوم آزمايشگاه شبيهساز باران و فرسايش پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری
1 - Full cone
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پس از آمادهسازي فلوم (که در بند بعدي تشریح میشود)،
یکبار فلوم در شيب  12درصد تنظيم و در سه مرحله در معرض
شدتهاي بارندگی  64 ،33و  110ميلیمتر بر ساعت قرار داده
شد .این شدتها ،بهترتيب بهعنوان بارانهاي فرساینده کمشدت،
شدید و بسيار شدید انتخاب شدند .در آزمایشی دیگر ،خاك تحت
بارندگی  64ميلیمتر بر ساعت در سه شيب  12 ،6و  25درصد
آزمایش شد .سه شيب مذکور نيز بهترتيب نماینده شيبهاي
کمتر از حد مجاز ،حد مجاز و بيش از حد مجاز دیمکاري انتخاب
شدند.
یكی از ویژگیهاي مهم در شبيهسازي باران ،یكنواختی
بارش در سطح فلوم است که بر اساس ضریب کریستينسن
( )Solomon, 1979بررسی شد .این ضریب ،براي شدتهاي ،33
 64و 110ميلیمتر بر ساعت بهترتيب  94/6 ،90/3و  95/3درصد
بهدست آمد Arabkhedri et al. (2008) .نيز بهترین ضریب
یكنواختی براي باران در این شبيهساز با شدت باران  68/7ميلی
متر بر ساعت در فشار  0/5اتمسفر را  93/9درصد بيان کردند.
مطابق توضيحات فوق و با توجه به وجه اشتراك دو دسته
آزمایش ،براي هر خاك 5 ،تيمار در دو تكرار در نظر گرفته شد
(جدول .)2
جدول  -2تيمارهای آزمايشی

تيمار

شدت بارندگی (ميلیمتر بر ساعت)
33
64
110
64
64

شيب دامنه (درصد)
12
12
12
6
25

I1-S2
I2-S2
I3-S2
I2-S1
I2-S3
 :Iشدت باران :S ،درصد شيب ،انديسها؛  :1کم :2 ،متوسط :3 ،زياد

آمادهسازی فلوم

آمادهسازي بستر فلوم شامل دو مرحله زیرسازي و روسازي است.
در مرحله زیرسازي ،الیهاي به ضخامت  10سانتیمتر از مخلوط
گراول با اندازه بين  1تا  2سانتیمتر در کف فلوم ریخته شد .این
الیه ،مانع از اشباع خاك شده و انتقال زهاب خاك از کف فلوم را
تسهيل میکند .سپس ،گونی کنفی روي آن پهن شد که مانع از
اختالط الیههاي زهكش زیرین و خاك رویين میشود .در این
زمان ،براي در نظر گرفتن دو تكرار در هر آزمایش ،فلوم با ورقه-
هاي فلزي طولی به دو بخش نيممتري تقسيم شد .در مرحله
روسازي ،پس از انتقال خاك به داخل فلوم بهصورت الیههاي
حدود  7سانتیمتري ،ابتدا خاك توسط آبپاش ،نمدار و تسطيح
گردید .سپس ،بهمنظور رساندن جرم مخصوص ظاهري به شرایط
خاك مزرعه ،با حرکت رفت و برگشت غلطک فشرده شد .این کار
در سه مرحله دیگر تكرار شد تا ضخامت خاك به حدود 20

سانتیمتر رسيد .براي تعيين تعداد بهينه حرکت رفت و برگشت
غلطک ،ابتدا ،در سطحی کوچک حدود  0/5مترمربع غلطکزنی
شبيهسازي شد و در مراحل مختلف غلطکزنی ،نمونه براي تعيين
وزن مخصوص ظاهري برداشته شد.
قبل از شبيهسازي بارش ،خاك از طریق شيلنگهایی که
در زیر فلوم براي خروج زهاب تعبيهشده است ،به حالت اشباع
رسيد .سپس شيلنگها رها و آب اضافی تخليه شد .بعد از قطع
جریان زهكش ،شيب و شدت بارندگی متناسب با تيمار موردنظر
(جدول  )2تنظيم گردید.
شبيهسازی بارش و اندازهگيری ويژگیهای موردنظر رواناب و
رسوب

با شبيهسازي بارندگی بهمدت  30دقيقه ،رواناب حاوي رسوب دو
تكرار بهطور مجزا در مخازنی جمعآوري شد .سپس حجم رواناب
اندازهگيري و براي  24ساعت به حال خود رها گردید .در این
مرحله آب زالل رویين تخليه و گل تهنشين توزین شد .گل ،بهطور
کامل مخلوط شد و نمونهاي از آن به آزمایشگاه ارسال گردید.
ميزان هدررفت خاك از طریق خشک کردن رسوب بهمدت 24
ساعت در آون با دماي  105درجه سلسيوس و تبدیل آن به وزن
در حجم مشخص با لحاظ حجم آب تخليه شده ،حاصل شد .عالوه
بر این ،شيارها بر اساس عمق و عرض به قسمتهاي همشكل
تقسيم و سپس طول ،عرض و عمق هر قسمت با خطکش با دقت
 0/5ميلیمتر اندازهگيري شد و حجم کل شيارها بهدست آمد .در
مرحله بعد ،با اعمال جرم مخصوص ظاهري ،وزن معادل حجم
شيارها که وزن خاك از دسترفته از طریق فرسایش شياري است،
محاسبه شد .همچنين ،ظرفيت نفوذ شرایط آزمایشگاهی در
انتهاي زمان آزمایش با کسر شدت رواناب خروجی از شدت باران
تعيين شد .شایان ذکر است در آزمایش اندازهگيري نفوذپذیري،
به سرعت نهایی نفوذ آب در خاك ،ظرفيت نفوذ اطالق میشود
(.)Liu et al., 2019
تعيين شاخص فرسایشپذیري مشاهدهاي در قالب USLE
از رابطه ( ،)1شاخص فرسایشپذیري مشاهدهاي  K-Obsمحاسبه
شد:
K-Obs.=A/RLSCP
(رابطه )1
که در آن  Aمقدار خاك فرسایشیافته خروجی از انتهاي
فلوم؛  C ،LS ،Rو  Pبهترتيب عوامل فرسایندگی ،شيب ،پوشش
گياهی و اقدامات حفاظتی هستند .عوامل فوق مطابق راهنماي
 )Wischmeier and Smith, 1978( USLEمحاسبه شدند .مقدار
 Pدر کليه خاكها و مقدار  Cبهغير از کوهين ،معادل یک در نظر
گرفته شدند .زیرا خاك مذکور که از ایستگاه تحقيقات حفاظت
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خاك کوهين تهيه شده بود ،بهرغم سرند کردن ،حدود  7درصد
بقایاي گياهی سطحی داشت که در نتيجه مقدار  0/85 ،Cدر نظر
گرفته شد.
تعيين شاخص فرسايشپذيری با روابط تجربی

در این پژوهش ،کارآیی چهار رابطه تجربی برآورد شاخص
فرسایشپذیري خاك در مقایسه با فرسایشپذیري مشاهدهاي K-
 Obsارزیابی شد .شاخص فرسایشپذیري رابطه جهانی هدررفت
خاك ( )K-USLEاز نمودار مخصوص (Wischmeier and Smith,
 )1978با قرار دادن مقادیر پنج متغير مشتمل بر درصد سيلت و
ماسه خيلی ریز ( 0/002 -0/1ميلیمتر) ،درصد ماسه ریز تا
درشت ( 0/1 -2ميلیمتر) ،درصد ماده آلی و ساختمان الیه
سطحی و نفوذپذیري خاك در پروفيل خاك بهدست آمد.
شاخص فرسایشپذیري خاك بهروش Vaezi et al.
) ،K-Vaezi ،(2008از رابطه ( )2محاسبه شد:
(رابطه )2
K-Vaezi = 0.00373 + 0.00016 Silt – 0.00216 OM – 0.00017 TNV

که در آن  OM ،Siltو  TNVبهترتيب درصد سيلت ،ماده
آلی و درصد مواد خنثی شونده (آهک) است.
 ،K-EPICبهروش ) Williams et al. (1984از رابطه ()3
محاسبه شد.
(رابطه )3
K-EPIC = (0.2 + 0.3 exp (- 0.0256 Sand (1- Silt
*)))/100)))*(Silt/(Clay+Silt)0.3*(1-(0.25 C/C+exp (3.72-2.9C
)))(1- (0.7 SN/SN+exp (-5.51+22.9SN

که در آن  Clay ،Silt ،Sandو  Cبهترتيب درصد ماسه،
سيلت ،رس و کربن آلی است و  SNنيز از رابطه ( )4محاسبه
گردید.
)SN = 1- (Sand/100
(رابطه )4
درنهایت ،شاخص فرسایشپذیري Romkens et ( K-Dg
 )al., 1997از رابطه ( )5بهدست آمد.
(رابطه )5
)K-Dg = 0.0017+0.0494exp (-0.5 (log (Dg)+1.675/0.6986)2

( Shirazi and

که در آن Dg ،ميانگين هندسی قطر ذره
 )Boersma, 1984است.
یادآور میشود که شاخص فرسایشپذیري  K-EPICبا واحد
امپریال محاسبه شد و سپس براي تبدیل به متریک ،در 0/1317
ضرب شد (.)Foster et al., 1981
مقايسه نسبتهای برآوردی و مشاهدهای و انتخاب روش برتر

نسبت  K-Obsخاكها دو به دو (جمعاا شش نسبت) محاسبه و
نسبتهاي بهدست آمده با توجه به مجموعه اطالعات به روش
استداللی ارزیابی و تحليل شد .سپس نسبت فرسایشپذیري

برآوردي متناظر (شش نسبت) با هر یک از روشهاي چهارگانه
براي هر نمونه خاك محاسبه و با نسبتهاي مشاهدهاي مقایسه
گردید .معادلهاي که مقادیر نسبتهاي آن به نسبتهاي مشاهده-
اي نزدیکتر بود بهعنوان روش برتر معرفی شد .در این خصوص
از آزمون  tبا دادههاي جفتی ( Johnson and Bhattacharyya,
 )2006استفاده شد.

نتايج و بحث
نتايج تجزيه خاکها

برخی از ویژگیهاي فيزیكی و شيميایی نمونه خاكهاي
موردمطالعه در جدول ( )3آمده است .بافت خاكها از نسبتاا سبک
در کوهين تا نسبتاا سنگين در سرارود تفاوت دارد و ماده آلی
خاكها کم تا متوسط است .اصوال ماده آلی بيشتر باعث پایداري
خاکدانهها و افزایش نفوذپذیري خاك میشود .دو خاك سرارود و
کوهين ساختمان دانهاي و خاكهاي پيشكمر و گچساران
ساختمان تودهاي دارند .فقدان ساختمان در خاك گچساران با
مقدار حدود  1/6درصد ماده آلی در این خاك تعجببرانگيز است
که با تكرار آزمایش نيز تائيد شد .همچنين از دیدگاه ظرفيت
نفوذ ،تمامی نمونه خاكهاي موردمطالعه در طبقه متوسط (6/25
  2سانتیمتر در ساعت) قرار دارند.مقدار سيلت و ماسه خيلی ریز که فرسایشپذیرترین ذرات
خاك هستند ( ،)Hazelton and Murphy, 2007بين  50درصد
در نمونه مربوط به کوهين تا  73درصد در نمونه پيشكمر متغير
بودند که این ميزان از ذرات فرسایشپذیر در خاكهاي دیم
قابلتوجه است .ماسه نمونه خاكهاي موردمطالعه بين 9
(سرارود) تا  61درصد (کوهين) و رس از  13تا  37درصد بهترتيب
در نمونههاي خاك کوهين و سرارود متغير بود .سنگریزه نيز بين
صفر در نمونه خاك پيشكمر تا  16درصد در گچساران تغيير می-
کند .از نظر شيميایی ،این خاكها فاقد مشكل شوري و سدیمی،
آهک زیاد تا خيلی زیاد ( 23تا  52درصد) ،گچ ناچيز و همگی
 pHقليایی دارند .بهاحتمال زیاد ،بخش قابلتوجهی از آهک خاك-
هاي مورد تحقيق بهصورت ذرات سيلت و ماسه حضور دارند که
طبعاا در هماوري ذرات تأثيري ندارند.
نتايج شبيهسازی

ميزان متوسط تلفات خاك و وزن معادل حجم شيارها در دو تكرار
پنج تيمار آزمایشی بهتفكيک خاكهاي مورد آزمایش در جدول
( )4مشاهده میشود .با بررسی نتایج مربوط به سهم فرسایش
شياري خاكهاي مورد مطالعه ،مالحظه میشود که بهاستثناء دو
تيمار  I3-S2و  I2-S3که فرسایش شياري بهخوبی خود را نمایان
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ساخته ،در سایر تيمارها ،فرسایش شياري سهم اندکی از تلفات
کل را به خود اختصاص میدهد.
در منطقه گچساران با بافت لوم ،بيشترین تلفات خاك و
وزن معادل حجم شيارها در تيمار  ،I2-S3بهترتيب 18/7و 14/5
کيلوگرم بود .در دو خاك سرارود و کوهين در تيمار  ،I1-S2خاکی

از فلوم خارج نشد .همچنين ،با افزایش شدت باران و شيب (بهجز
موارد استثنایی) ،تلفات کل افزایش یافت و در اغلب خاكها،
فرسایش شياري در تيمارهایی با شدت و شيب کم ( I1-S2و I2-
 )S1رخ نداد.

جدول  -3برخی از خصوصيات فيزيکی و شيميايی نمونه خاکهای مورد مطالعه

ویژگی
درصد سنگ ریزه ()>2mm
درصد ماسه ریز تا درشت ()0.1-2mm
درصد سيلت  +ماسه خيلی ریز ()0.002-0.1 mm
درصد رس ()<0.002
درصد سيلت ()0.002-0.05 mm
درصد ماسه ()0.05-2mm
بافت
ساختمان
ظرفيت نفوذ شرایط آزمایشگاهی ()cm/h
درصد ماده آلی
درصد کربنات کلسيم معادل
درصد گچ
واکنش ( )pHعصاره اشباع
قابليت هدایت الكتریكی ( )ECعصاره اشباع ()dS/m
نسبت جذب سدیم ()SAR

پيشكمر
0/0
2
73
26
64
10
لوم سيلتی
بدون ساختمان
4/56
0/67
31/0
0/005
7/86
3/16
0/67

سرارود
1
3
61
37
54
9
لوم سيلتی رسی
دانهاي خيلی ریز
5/82
1/89
31/2
0/006
7/82
2/23
0/45

کوهين
7
37
50
13
26
61
لوم شنی
دانهاي ریز
4/48
0/89
23/3
0/014
7/80
0/94
0/42

گچساران
16
25
57
18
38
44
لوم
بدون ساختمان
2/86
1/59
52/1
0/014
7/92
1/01
0/37

جدول  -4ميانگين تلفات خاک و ميانگين وزن معادل حجم شيارها در پنج تيمار آزمايشی خاکهای موردمطالعه*

ویژگی
مناطق
تيمار**

وزن معادل حجم شيارها (تن بر هكتار)

تلفات خاك (تن بر هكتار)
پيشكمر

سرارود

کوهين

گچساران

پيشكمر

سرارود

کوهين

گچساران

0/23
0/82
1/77
5/08
10/50

0
0/01
0/10
3/17
9/45

0
1/67
3/33
11/33
7/00

0/70
4/00
4/33
31/17
17/00

0/04
0
0/67
0/85
1/00

0
0
0
3/17
4/50

0
0
0/28
5/67
2/67

0
0/17
0/35
24/17
9/00

I1-S2
I2-S1
I2-S2
I2-S3
I3-S2
* در تيمارهای با مقدار هدررفت خاک صفر ،رواناب و فرسايش رخ نداده است ** .تيمارها در جدول ( )2تعريف شدهاند.

مطابق جدول ( )4در نمونههاي خاك دو منطقه پيشكمر و
سرارود ،بيشترین هدررفت خاك مربوط به تيمار ( I3-S2بهترتيب
 6/30و  5/6کيلوگرم یعنی معادل حدود  10تن در هكتار) و
کمترین هدررفت خاك مربوط به تيمار ( I1-S2بهترتيب  0/14و
صفر کيلوگرم ،یعنی کمتر از حدود  0/25تن در هكتار) است.
درحالیکه در نمونههاي خاك کوهين و گچساران ،بيشترین
هدررفت خاك در تيمار ( I2-S3بهترتيب  6/8و  18/7کيلوگرم
یعنی بيشتر از  10تن در هكتار) و کمترین آن در تيمار I1-S2
(بهترتيب صفر و  0/42کيلوگرم یعنی کمتر از حدود  0/7تن در
هكتار) رخ داده است.
نمونه خاك گچساران با داشتن  57درصد مجموع سيلت و
ماسه خيلی ریز ،ساختمان تودهاي و ظرفيت نفوذ پایين نسبت به
نمونههاي خاك دیگر ( 2/86سانتیمتر بر ساعت) و ميزان آهک
حدوداا  52درصد و  16درصد سنگریزه باالي  2ميلیمتر،

بيشترین هدررفت خاك و حجم فرسایش شياري را در بين چهار
نمونه خاك مورد بررسی نشان داد .در این خاك ،فرسایش شياري
فقط در شيب  25درصد و شدت 110ميلیمتر بر ساعت ،بهميزان
زیادي رخ داد و در بقيه تيمارها ،سهم فرسایش شياري نسبت به
فرسایش کل ناچيز بود .این مقدار فرسایش با محتوي ماده آلی
این خاك ( 1/6درصد) هماهنگی ندارد و احتماال نشانه اشكال در
روش اندازهگيري است.
در تمامی تيمارهاي نمونه خاك سرارود ،بهجز شدت باال
( 110ميلیمتر بر ساعت) ،تلفات خاك ناچيز بود و فرسایش-
شياري بهجز در شيب و شدت باالي بارندگی ،رخ نداد .با توجه به
جدول ( ،)3علت کم بودن هدررفت خاك در این نمونه ،ساختمان
بسيار خوب (دانهاي خيلی ریز) ،باالترین ظرفيت نفوذ به مقدار
 5/82سانتیمتر بر ساعت ،و باالترین مقدار ماده آلی بهميزان
 1/89درصد بين چهار نمونه خاك است .این عوامل ،در مجموع،
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مقاومت خاك در مقابل پدیدهي فرسایش را افزایش میدهند .این
در حالی است که مجموع سيلت و ماسه خيلی ریز در این خاك
بيش از  60درصد است .نكته جالب در تيمار  I2-S3سرارود ،فزونی
وزن معادل حجم شيارها از تلفات کل است .مشاهدات نشان داد
که ذرات فرسایش یافته عمدتا خاکدانههاي درشتدانهاي هستند
که مجددا بهصورت مخروطهاي رسوبی کمی پایينتر نهشته
شدهاند.
در نمونه خاك کوهين با وجود داشتن درصد ماسه زیاد و
نفوذپذیري متوسط ،در تيمار با شيب  25درصد ،هدررفت خاك
و فرسایش شياري زیادي رخ داد ،بهطوريکه در مقایسه با نمونه
خاك سرارود ،هدررفت خاك و فرسایش شياري بهترتيب  340و
 20برابر بيشتر است .شایان ذکر است که در این تيمار ،مقدار
فرسایش کمتر از خاك گچساران بود .جالب آن که در شدت 110
ميلیمتر بر ساعت ،هدررفت خاك کوهين کمترین مقدار بين
چهار نمونه خاك مورد بررسی را نشان داد .نمونه خاك لسی
پيشكمر در شدت باال ( 110ميلیمتر بر ساعت) ،بعد از گچساران
بيشترین هدررفت خاك را نشان داد که دليل احتمالی آن وجود
 73درصد ذرات حساس به فرسایش شامل سيلت و ماسه خيلی
ریز و ساختمان ضعيف است ( .)Khormai et al., 2016در این
منطقه در شدت پایين باران ( 33ميلیمتر بر ساعت) فرسایش
شياري نيز رخ داده است .درحالیکه در خاكهاي دیگر فرسایش
شياري در شدت کم ایجاد نشده است.
در تمامی مناطق با افزایش شيب و شدت باران ،هدررفت
خاك و فرسایش شياري افزایش یافت که با افزایش شيب از  6به
 25درصد در مناطق گچساران ،کوهين ،پيشكمر و سرارود تلفات
خاك بهترتيب  6 ،7 ،8و  3برابر افزایش یافته است .همچنين ،با
افزایش شدت از  64ميلیمتر بر ساعت به  110ميلیمتر بر ساعت
در مناطق گچساران ،کوهين ،پيشكمر و سرارود ،فرسایش شياري
بهترتيب  6 ،2 ،4و  86برابر بيشتر شد .دليل افزایش  86برابري،
ناچيز بودن فرسایش در شدت  64ميلیمتر بر ساعت است.
شكل ( ،)2وضعيت سطح خاك فرسایش یافته چهار خاك
در باالترین شدت ( 110ميلیمتر بر ساعت) در پایان آزمایش
شيب  12درصد را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود
در نمونه خاكهاي پيشكمر ،سرارود و گچساران فرسایششياري
رخ داده است اما در نمونه خاك کوهين شيار کمی ایجاد شده و
بيشترین فرسایش شياري در دو نمونه خاك گچساران و پيشكمر

رخ داده است و در سرارود و کوهين ،پدیدهي غالب فرسایش
سطحی و نهشتهگذاري مجدد در سطح فلوم است.
نتايج بررسی فرسايشپذيری

مقادیر فرسایشپذیري مشاهدهاي و برآوردي در جدول ( )5نشان
داده شده است .همانطور که مالحظه میشود ،مقادیر K-Obs.
محاسبه شده در دو مورد صفر بوده و در سایر موارد براي هر خاك
عدد ثابتی نيست .شایان ذکر است که فرسایشپذیري ،یک ویژگی
ذاتی و مستقل خاك است ،و فقدان فرسایش در یک رویداد
غيرفرساینده به معنی صفر بودن آن نيست .از سوي دیگر ،انتظار
میرفت که براي یک خاك مشخص در شرایط آزمایشگاهی ،مقدار
فرسایشپذیري عددي کم و بيش ثابت باشد .بنابراین ،با توجه به
این که بخش عمدهاي از فرسایش هر منطقه به رویدادهاي مهم
مربوط میشود ،از رویدادهاي کم اهميت صرفنظر شد و
فرسایشپذیري بهدست آمده از مهمترین رویداد در این پژوهش
( )I3-S2مد نظر قرار گرفت .مقدار فرسایشپذیري مشاهدهاي در
تيمارهاي با فرسایش شدید ( I3-S2و  )I2-S3و  K-Vaeziیک
طبقه اعشار از سه  Kبرآوردي دیگر کوچکتر هستند که موید
نامناسب بودن روابط برآورد  Kتوسعهیافته در خارج از ایران براي
خاكهاي دیم مناطق نيمهخشک کشور است .بهطور دقيقتر ،اگر
 K-Obs.محاسبه شده براي تيمار  ،I3-S2معرف فرسایشپذیري
واقعی خاكهاي بررسیشده پذیرفته شود 4 K-USLE ،تا  8برابر،
 3 K-EPICتا  7برابر و  3 K-Dgتا  5برابر از  K-Obs.بزرگتر
هستند .براي سایر تيمارها (شدتها و شيبهاي کمتر) ،این
نسبت بزرگتر میشود .بنابراین بهنظر میرسد که دليل ذکر شده
توسط ) Khormai et al. (2016در خصوص نامناسب بودن
شاخص فرسایشپذیري  ،USLEبهعلت استفاده از بارشهاي
بسيار شدید منطقی نبوده و عوامل مرتبط با خصوصيات خاك
باید مورد کنكاش قرار گيرند.
برآوردهاي  K-Vaeziکه در ایران توسعه یافته است ،به-
استثناي یک مورد منفی (که اصوال قابل پذیرش نيست) ،از حدود
نيم تا چهار برابر مقدار مشاهدهاي (تيمار  )I3-S2است .یک دليل
براي مقدار منفی و نتایج غيرقابل قبول این شاخص در خاكهاي
موردمطالعه ،زیادتر بودن آهک خاكها در مقایسه با حداکثر آهک
موجود در خاكهاي مورد تحقيق ) Vaezi et al. (2008است.
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منطقه

پيشكمر
0/0021
0/0048
0/0038
0/0032
0/0075
0/0645
0/0076
0/0559
0/0399

سرارود
0
0/0001
0/0002
0/0020
0/0067
0/0336
0/0017
0/0476
0/0364

کوهين
0
0/0115
0/0085
0/0085
0/0059
0/0481
0/0020
0/0336
0/0278

گچساران
0/0064
0/0234
0/0094
0/0198
0/0121
0/0579
-0/0025
0/0383
0/0373

I1-S2
مشاهدهاي
I2-S1
بر اساس
I2-S2
آزمایش در
I2-S3
تيمارها**
I3-S2
برآوردي بر
K-USLE
اساس
K-Vaezi
ویژگیهاي
K-EPIC
خاك
K-Dg
* در تيمارهای با مقدار صفر (بدون اعشار) ،رواناب و فرسايش رخ نداده است ** .تيمارها در جدول ( )2تعريف شدهاند.

شکل  -2وضعيت سطح خاک فرسايشيافته چهار خاک ،الف :پيشکمر ،ب :سرارود ،ج :کوهين و د :گچساران
مقايسه نسبتهای برآوردی و مشاهدهای با آزمون t

جدول ( ،)6نتایج نسبت شاخصهاي فرسایشپذیري مشاهدهاي
( )K-Obs.در پنج تيمار آزمایشی و نسبت شاخصهاي برآوردي
فرسایشپذیري  K-EPIC ،K-Vaezi ،K-USLEو  K-Dgرا نشان
میدهد .نسبت شاخصهاي مشاهدهاي بهاستثناء دو تيمار I3-S2
و  ،I2-S3پراکنده یا غيرقابل محاسبه هستند .دليل پراکندگی
مورد بحث ،ناچيز (و حتی صفر) بودن فرسایش در بارندگیهاي
کم شدت و شيبهاي کم است .چنانچه رقم صفر در مخرج قرار
گيرد ،نسبت ،غيرقابل محاسبه میشود .یک دليل احتمالی دیگر
از عدم ثبات و پراکندگی در آزمایشهایی با مقادیر فرسایش کم
(در اینجا کمتر از  100کيلوگرم در هكتار) به خطاي نسبی زیاد

این آزمایشها ارتباط دارد Toy et al. (2002) .اظهار داشتند که
تا  1000درصد خطا براي نرخ پایين تلفات خاك ( 200کيلوگرم
در هكتار) در پالتهاي مشابه قابلانتظار است .بهعبارت دیگر،
دليل مناسبتر بودن نسبتها در دو تيمار  I3-S2و  ،I2-S3شكل-
گيري فرسایش شياري در خاكها و بروز سيماي واقعی فرسایش
خاك است .این یافته ،اهميت استفاده از رویدادهاي شدید بارش
و شيبهاي تند حداقل در تحقيقات آزمایشگاهی فرسایشپذیري
با فلوم چند متري را نشان میدهد .این موضوع با توجه به نقش
مهم چند رویداد شدید در ميانگين فرسایش ( Arabkhedri,
 )2015نيز پشتيبانی میشود.
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جدول  -6مقايسه نسبت شاخص فرسايشپذيری برآوردی به چهار روش مختلف با نسبت شاخص فرسايشپذيری مشاهدهای برای چهار خاک موردمطالعه
نسبت شاخص مشاهدهاي (** )K-Obs.
نسبت شاخص برآوردي
نسبت دو خاك
I1-S2
I2-S1
I2-S2
I2-S3
I3-S2
K-Dg
K-EPIC K-Vaezi
K-USLE

سرارود به پيشكمر
کوهين به پيشكمر
گچساران به پيشكمر
کوهين به سرارود
گچساران به سرارود
گچساران به کوهين

0/53
0/76
0/90
1/42
1/69
1/19

0/22
0/26
*

1/18

0/85
0/60
0/68
0/71
0/80
1/14

0/91
0/70
0/93
0/76
1/02
1/34

0/90
0/78
1/62
0/87
1/80
2/06

0/62
2/62
6/13
4/21
9/84
2/34

0/06
2/22
2/45
39/22
43/33
1/11

*
*
 #غيرقابل محاسبه ؛ * مقادير منفی ** تيمارها در جدول ( )2تعريف شدهاند.

بهاین ترتيب ،اختالفات تا چند ده برابر بين مقادیر برآوردي
و مشاهدهاي فرسایشپذیري گزارششده در تحقيقات قبلی
( )Vaezi et al., 2008; Khormai et al., 2016که در شرایط
طبيعی بهدست آمدهاند ،نباید زیاد باعث نگرانی شود ،زیرا
رویدادهاي اندازهگيري شده عمدت اا به بارشهاي کمشدت مربوط
هستند که در ميانگين طوالنیمدت فرسایش ،نقش زیادي ندارند.
به بيانی دیگر ،نباید انتظار داشت که فرسایشپذیري مشاهدهاي
خاكها (محاسبه شده با رابطه  )1در تمام رویدادهاي فرسایش،
مقداري ثابت بماند.
از ميان دو تيمار مشاهدهاي برتر ،با توجه به وضعيت
فرسایش خاكها از جمله تشكيل شيار در آزمایشگاه ،نسبتها در
تيمار  I3-S2منطقیتر به نظر میرسد .از ميان شاخصهاي
برآوردي فرسایشپذیري ،نسبت مربوط به شاخص  K-Vaeziدر
سه حالت ،بهدليل منفی بودن قابلمحاسبه نبود .بنابراین ،این
شاخص در ادامه از تحليلها کنار گذاشته شد .شایان ذکر است
که برخی مطالعات ،بیاثر بودن ویژگیهاي آهک و سنگریزه بر
کاهش فرسایشپذیري خاك را نشان دادهاند ( Mazloom
Aliabadi, 2013; Khalilmoghadam et al., 2011; Javadi et
al., 2005; Merzouk and Blake, 1991; Barahona et al.,
 .)1990این محققان دریافتند که در این خاكها ،آهک عمدت اا در

اندازه سيلت و درشتتر حضور دارد.
مقایسه آماري نسبتهاي شاخص مشاهدهاي برتر ()I3-S2
و نسبتهاي متناظر سه شاخص برآوردي  K-EPIC ،K-DgوK-
USLEبا آزمون  tجفتی ،حكایت از اختالف معنیدار نسبتهاي
 K-USLEو معنیدار نبودن اختالف با دو شاخص  K-Dgو K-
 EPICدر سطح کمتر از  5درصد دارد .بهعبارت دیگر ،اگرچه این
دو شاخص ،فرسایشپذیري خاكها را بيشبرآورد میکنند ،قادر
هستند که تفاوت خاكها از نظر فرسایشپذیري را نشان دهند.

نتيجهگيری
نتایج بررسی چهار نمونه خاك دیم استانهاي گلستان ،کرمانشاه،
قزوین و کهگيلویه و بویراحمد در آزمایشگاه شبيهساز باران و

0/01
2/40
4/90
168
343
2/40

0
0
3/00
#
#
#

فرسایش نشان داد که بيشترین مقدار هدررفت خاك در
شدیدترین بارش ( 110ميلیمتر بر ساعت) و تندترین شيب (25
درصد) اتفاق افتاد که در بيشتر موارد ،فرسایش شياري سهم
قابلتوجهی داشت .در تمامی نمونه خاكها ،فرسایش شياري در
تيمارهایی با شدت بارندگی و شيب کم ( I1-S2و  )I2-S1تشكيل
نشد یا سهم آن ناچيز بود .عالوه بر این ،در برخی از نمونه خاكها
با ساختمان بهتر ،در تيمار با شدت حداقل ( 33ميلیمتر بر
ساعت) رواناب و هدررفت خاك رخ نداد.
شاخص فرسایشپذیري مشاهدهاي تيمارها با تقسيم
هدررفت خاك به حاصلضرب عوامل  RLSCPمعادله USLE
تعيين شد که تفاوت قابل توجهی بين تيمارهاي هر نمونه خاك
و بين خاكها را نشان داد .از ميان تيمارها ،باالترین شدت ()I3S2
که فرسایش هر چهار نمونه خاك بيش از  7تن در هكتار و در
همه آنها فرسایش شياري نيز رخ داده بود ،نتایج منطقیتري
نشان داد .در مقایسه با تيمار برتر K-Vaezi ،کمبرآورد و سایر
روشها بيشبرآورد بودند K-Dg .با  3تا  5برابر بيشبرآوردي
نتایج بهتري در مقایسه با روشهاي دیگر نشان داد .مقایسه نسبت
شاخصهاي فرسایشپذیري مشاهدهاي و برآوردي خاكهاي
مورد مطالعه با آزمون  ،tحكایت از عدم اختالف معنیدار دو
شاخص  K-EPICو  K-Dgدر سطح  %5است .بر اساس نتایج این
پژوهش ،توصيه میشود در استفاده از شاخصهاي فرسایش-
پذیري توسعه یافته در خارج از کشور احتياط شود .با این حال،
براي برآورد صحيحتر شاخص فرسایشپذیري در خاكهاي مشابه،
شایسته است شاخص  K-Dgبه عدد چهار تقسيم شود .در نهایت،
پيشنهاد میشود که برآورد و مدلسازي فرسایش یا فرسایش-
پذیري خاك یا عوامل دیگر مؤثر بر فرسایش با تكيه بر رویدادهاي
مهم فرسایش که همان مقادیر باالي فرسایش است ،اجرا شود.
بررسی مجدد تحقيقات گذشته با استخراج دادههاي مربوط به
رویدادهاي شدید و استثنایی ،زمانی که فرسایش شياري رخ داده
باشد و یا حداقل پس از طبقهبندي رویدادها بر حسب شدت
فرسایش توصيه میشود .بدیهی است الزمه دستیابی به چنين
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، گلستان،بر فرسایش دیمزارهاي منتخب استانهاي کرمانشاه
"قزوین و کهكيلویه و بویراحمد با استفاده از برج شبيهساز باران
 استخراج شده و اعتبار آن04-29-29-028-960762 به شماره
از معاونت آب و خاك وزارت جهاد کشاورزي تأمين شده است که
.از هر دو دستگاه پژوهشی و اجرایی مذکور تشكر میشود
ویراستاري مقاله حاضر را سرکار خانم دکتر بهجت تاجالدین بر
.عهده داشتند که بدینوسيله از ایشان نيز قدردانی میشود

 اندازهگيري صحرایی بلندمدت با بارشهاي طبيعی در،دادههایی
ایستگاههاي دائم تحقيقات فرسایش و انجام آزمایشهاي تكميلی
.در آزمایشگاه و صحرا با استفاده از شبيهسازهاي باران است

سپاسگزاری
این مقاله از پروژه تحقيقاتی پژوهشكده حفاظت خاك و
 شدت بارندگی و رواناب،آبخيزداري با عنوان "بررسی اثرات شيب
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