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ABSTRACT
The maximum value of soil detachment due to overland flow is the soil detachment capacity. The present study
aimed to evaluate the effect of particle size classes on the rill detachment capacity (Dc) in Saravan watershed
(North of Iran). For this purpose, the variations of Dc have been measured on soil samples with three particle
size classes (0-1, 1-2 and 2-3 mm) under laboratory conditions through a flume experiment at five slope
gradients (4.1 to 38.3%) and five flow rates (0.26 to 0.67 Lm-1 s-1) with five replications. The results showed
that the Dc in 2-3 mm class was significantly higher than the other particle size classes (p < 0.05). The unit
stream power was found to be very accurate predictor of the Dc in forestland of Saravan watershed. Rill
erodibility, which calculated by relationship of the Dc and the water flow shear stress, had the lowest value in
0-1 mm class. Overall, this study has confirmed that the particles with size larger than 2 mm on steep slopes
are more susceptible to erosion and separation by surface runoff in delicate environment ecosystems, such as
the Saravan Forest Park in Northern part of Iran.
Keywords: Forest Ecosystem, Shear Stress, Soil Erosion, Unit Stream Power.
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اثرات اندازه رسوب روی ظرفيت جداسازی جريان شياری در شيبهای تند سراوان رشت
3

ميثاق پرهيزکار ، 1محمود شعبانپور ،*1محمد رضا خالديان ،2حسين اسدی

 .1گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران.
 .2گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران.
 .3گروه علوم و مهندسی خاک ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/8/27 :تاریخ بازنگری -1399/9/29 :تاریخ تصویب)1400/1/18 :

چکيده
حداکثر مقدار جدا شدن خاک به دلیل جریان سطحی رواناب ،به عنوان ظرفیت جدا شدن خاک نامیده میشود .مطالعه
حاضر با هدف بررسی اثر کالسهای اندازه ذرات بر ظرفیت جداسازی جریان شیاری ( )Dcدر حوزه آبخیز سراوان (شمال
ایران) انجام شد .برای این منظور ،تغییرات  Dcدر نمونههای خاک با سه کالس اندازه ذرات ( 2-1 ، 1-0و  3-2میلیمتر)
تحت شرایط آزمایشگاهی از طریق یک فلوم آزمایشی در پنج درجه شیب ( 4/1تا  38/3درصد) و پنج دبی جریان (0/26
تا  0/67لیتر بر متر در ثانیه) با پنج تکرار اندازهگیری شده است .نتایج نشان داد که ظرفیت جداسازی جریان شیاری در
کالس  2-3میلیمتر در مقایسه با سایر کالسهای اندازه ذرات به طور معنیداری باالتر است ( .)p < 0.05قدرت جریان
واحد به عنوان پیشبینی کننده بسیار دقیق ظرفیت جداسازی جریان شیاری در زمین جنگلی حوزه آبخیز سراوان بود.
فرسایشپذیری شیاری که با استفاده از رابطه  Dcو تنش برشی جریان آب محاسبه شد ،کمترین مقدار را در کالس ذرات
 0-1میلیمتر داشت .به طور کلی ،این مطالعه تأیید کرد که ذرات با اندازه بزرگتر از  2میلیمتر روی شیبهای تند بیش
تر در معرض فرسایش و جدا شدن از طریق رواناب سطحی در اکوسیستمهای محیطی حساس مانند پارک جنگلی سراوان
در بخش شمالی ایران هستند.
واژههای کليدی :اکوسیستم جنگلی ،تنش برشی جریان ،فرسایش خاک ،قدرت جریان واحد.
است ( , 2007; Wang et

مقدمه
جداسازی خاک به عنوان تفکیک ذرات خاک از توده خاک در یک
مکان خاص بر روی سطح خاک توسط نیروهای فرساینده باران و
رواناب سطحی تعریف شده است ( Govers et al., 1990; Wang
 .)et al., 2019هنگامی که جدا شدن ذرات خاک به وسیله جریان
متمرکز شده رواناب باشد ،این فرآیند نقش مهمی را در روند
فرسایش شیاری خاک بهویژه در شیبهای تند ایفا میکند
( .)Wang et al., 2014حداکثر میزان جدا شدن خاک در حالت
آب بدون رسوب اتفاق میافتد که به عنوان ظرفیت جداسازی
جریان شیاری خاک نامیده میشود ( .)Nearing et al., 1991این
پارامتر یک ورودی کلیدی در بسیاری از مدلهای فرایندی
فرسایش خاک مانند مدل  WEPPمیباشد.
ظرفیت جدا شدن خاک به علت فرسایش شیاری (از این
پس به عنوان ظرفیت جداسازی جریان شیاری نامیده میشود)،
در دهههای گذشته تحت شرایط مختلف از نظر جریان رواناب و
ویژگیهای سطحی خاک هم در مقیاس آزمایشگاهی و هم در
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مقیاس مزرعه مورد مطالعه قرار گرفته
 .)Knapen et al.al., 2012, 2019مطالعات مختلفی نشان داده
اند که جدا شدن ذرات خاک از طریق فرسایش شیاری به طور
قابل توجهی تحت تأثیر خصوصیات مهم فیزیکی ،شیمیایی و
بیولوژیکی خاک مانند ماده آلی ،جرم مخصوص ظاهری ،بافت،
پایداری خاکدانهها و وزن ریشه است ( , 2017; Parhizkar et al.,
.)Zhang et al., 2008; Wang et al., 2013; Geng et al.2020b

عالوه بر این ویژگیها ،خصوصیات جریان سطحی ،مانند تنش
برشی ،قدرت جریان ،قدرت جریان واحد و انرژی واحد جریان ( ,
Yang, 1972; Foster, 1982; .2017; Parhizkar et al., 2020a

 )Xiao et alمیتوانند بر تغییرپذیری ظرفیت جداسازی جریان
شیاری و در نهایت بر میزان فرسایش پذیری خاک اثرگذار باشند
( .)Li et al., 2019بنابراین برای تخمین فرسایش پذیری خاک،
بررسی همه پارامترهای موثر بر ظرفیت جدا شدن خاک امری
ضروری است.
جریان متالطم یک جزء بحرانی مهم برای جدا شدن ذرات
خاک در داخل شیارها است ( )Nearing et al., 1991و جدا شدن
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( Nearing and Parker,

بدون این جریان به ندرت رخ میدهد
 .)1994جدا شدن ذرات خاک تنها زمانی اتفاق میافتد که نیروی
وارده از طریق جریان ،با شدت تالطم زیاد ،بیشتر از نیروی
مقاومت بین ذرات خاک باشد که در این صورت با تولید کافی
نوسانات در تنشهای روی سطح خاک ،باعث جدا شدن ذرات از
توده خاک میشود( .)Merten et al., 2001با این حال ثابت شده
است که میزان این جداشدگی به طور زیادی با کاهش تالطم
مرتبط با افزایش رسوب در جریان محدود میشود ( Polyakov
 .)and Nearing, 2003نتایج اندازهگیریهای متعدد نشان می
دهد که غالباً تغییرات پرنوسانی در مقادیر جدا شدن در اندازههای
مختلف ذرات خاک وجود دارد .به عنوان مثال (Wang )1994
and Larsen,به این نتیجه رسیدند که رسوبات ریز میتوانند از
شدت تالطم بکاهند و این شدت در جریانهایی که با ذرات درشت
به دلیل کاهش ویسکوزیته ،بیشتر است .با این حال ،در مطالعه
دیگری نشان داده شد که میزان جداشدگی در ذرات درشتتر به
طور معنیداری کمتر از ذرات ریز است (.)Merten et al., 2001
بنابراین بدیهی است که هنوز هم نیاز به درک بهتری از میزان
پتانسیل اثر اندازه ذرات بر میزان جداشدگی آنها توسط جریان
متمرکز شده رواناب در فرایند فرسایش شیاری ،به خصوص در
شیبهای زیاد وجود دارد.
برای رسیدن به این هدف ،این مطالعه با استفاده از یک
فلوم آزمایشگاهی روی خاکهای نمونه برداری شده از جنگلهای
حوضه سراوان (شمال ایران) ،اثر اندازه ذرات را بر میزان ظرفیت
جداسازی جریان شیاری تعیین میکند .در حقیقت ،مطالعه
حاضر ،نتایج تحقیقات قبلی ( Parhizkar et al., )2020a,bرا
توسعه میدهد که تحت شرایط آزمایشی مشابه ،به این نتیجه
رسیدند که ظرفیت جداسازی جریان شیاری توسط جریان

متمرکز رواناب در کاربریهای جنگلی کمترین میزان را در
مقایسه با سایر کاربریهای اراضی دارد .با توجه به نتایج فوق،
منطقی است که فرض کنیم اندازههای مختلف ذرات در جریان
مملو از رسوب میتواند بر میزان تالطم و جداشدگی ذرات خاک
در این اکوسیستمها اثرگذار باشند.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

این آزمایش در حوزه آبخیز سراوان در قسمت پارک جنگلی
سراوان واقع در جنوب استان گیالن با موقعیت جغرافیایی طول
 37درجه و  5دقیقه تا  37درجه و  37دقیقه عرض شمالی و
طول  49درجه و  4دقیقه تا  49درجه و  37دقیقه طول شرقی
انجام شده است (شکل .)1مساحت این منطقه  1487هکتار از
حوزه جنگلداری رشت است و شامل تنوع زیادی از گونههای
مختلف گیاهی و درختی در شیبها و دامنههای مختلف میباشد
( .)Parhizkar et al., 2020bمیانگین ارتفاع از  94متر میباشد و
متوسط دما و بارندگی سالیانه منطقه به ترتیب  16/3درجه
سلسیوس و  1359میلیمتر گزارش شده است ( Meteorological
 .)organization of Iran, 2009رژیم رطوبتی و حرارتی این منطقه
به ترتیب یودیک و ترمیک است ( Soil and Water Research
 .)Institute, 1998; Parhizgar et al., 2018بعضی فعالیتهای
انسانی مانند جنگل زدایی ،آتشسوزی و به ویژه تراکم زیاد
جمعیت ،که از عوامل مهم کاهش پوشش جنگلی در شمال کشور
هستند ( ،)Bahrami et al., 2010باعث تخریب خاک در این
منطقه شدهاند (.)Parhizkar et al., 2020a

شکل  -1موقعيت جغرافيايی و نقشه هوايی (منبع( )Google Map :حوزه آبخيز سراوان ،استان گيالن ،پارک جنگلی سراوان)
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آناليز و نمونه برداری خاک

آزمایشات در آزمایشگاه فیزیک و فرسایش خاک دانشگاه گیالن
از تیر تا مرداد  1399انجام شد .نمونههای خاک با بافت لومی
رسی سیلتی به طور تصادفی از قسمتهای جنگلی حوزه آبخیز
از عمق  25-0سانتیمتری جمعآوری شدند و به صورت مخلوط
معرف منطقه مورد نظر ،به آزمایشگاه منتقل و هواخشک شدند.
سپس خاک از الکهایی با اندازههای  2،1و  3میلیمتری جدا شد

و بنابراین اندازههای ذرات با دامنه بین  2-1 ،1-0و  3-2میلیمتر
برای خاک منطقه مورد نظر بدست آمدند .پس از جداسازی اندازه
ذرات ،با استفاده از نمونههای اضافی خاک ،بعضی از ویژگیهای
مهم خاک ازجمله جرم مخصوص ظاهری ،پایداری خاکدانهها،
ماده آلی و وزن خشک ریشه اندازهگیری شدند ( ;Klute, 1986
 )Carter and Gregorich, 2006; Parhizkar et al., 2020aکه در
جدول ( )1ارائه شده است.

جدول  -1ويژگیهای خاک در منطقه مورد مطالعه

ویژگی های خاک

ماده آلی (درصد)

پایداری خاکدانه ()mm

جرم مخصوص ظاهری ()kg/m3

وزن خشک ریشه ()kg/m3

میانگین

1/77

0/56

1382

0/59

ميانگين با چهار تکرار برای هر ويژگی خاک

اندازهگيری ظرفيت جداسازی جريان شياری

از معادله زیر با چهار تکرار استفاده شد:

یک فلوم هیدرولیکی با طول  3/5متر و عرض  0/2متر با سطح
مقطع مستطیل برای اندازهگیری ظرفیت جداسازی جریان شیاری
نمونههای خاک جمعآوری شده از پارک جنگلی سراوان رشت
مورد استفاده قرار گرفت .جزئیات بیشتر درباره خصوصیات این
فلوم در مطالعات قبلی ارائه شده است ( ;Asadi et al., 2011
 .)Raei et al., 2015; Parhizkar et al., 2020a,bهمچنین قابل
ذکر است که روش آزمایشی استفاده شده در این مطالعه به طور
کامل در مطالعات قبلی گزارش شده است ( Parhizkar et al.,
 .)2020a,bبه طور خالصه ،برای هر آزمایش ،نمونه خاک با اندازه
ذرات معین ،درون یک رینگ فازی ( با قطر  0/1متر) قرار داده
شد و سپس این رینگ درون یک سوراخ نزدیک قسمت بیرونی
فلوم با قطر مشابه جاگذاری شد .قبل از هر آزمایش ،سطح نمونه
خاک به وسیله اسپری آب مرطوب شد .سپس شیب فلوم و مقادیر
جریان مطابق با مقادیر خواسته شده تنظیم شدند .برای هر نمونه
خاک با اندازه ذرات معین ،ظرفیت جداسازی جریان شیاری با
پنج دبی جریان آب ( 0/26 ،0/35 ،0/45 ،0/56 ،0/67لیتر بر متر
در ثانیه) ،پنج درجه شیب ( 4/1 ،8/8 ،18/2 ،27/5 ،38/3درصد)
و با پنج تکرار اندازهگیری شد .در مجموع  375نمونه خاک (3
رنج اندازه ذرات×  5جریان آب×  5درجه شیب×  5تکرار) برای
آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند .ظرفیت جداسازی جریان
شیاری خاک در بازه زمانی  5تا 300ثانیه اندازه گیری شد و زمانی
که عمق خاک فرسایشیافته در رینگ فلزی به  0/015متر رسید،
تست آزمایشی پایان یافت ( .)Zhang et al., 2003,2008همچنین
مقادیر عمق و سرعت جریان با شش تکرار اندازهگیری شدند .پس
از اتمام هر آزمایش ،نمونه خاک مرطوب در حرارت  105درجه
سانتیگراد به مدت  24ساعت خشک شد تا وزن خشک نهایی آن
تعیین شود .برای محاسبه ظرفیت جداسازی جریان شیاری خاک

(رابطه )1

M
A  t

Dc 

که در آن Dc ،ظرفیت جداسازی جریان شیاری خاک
( کیلوگرم بر ثانیه در متر مربع) ΔM ،وزن خشک خاک فرسایش
یافته بر حسب کیلوگرم A ،مساحت نمونه خاک بر حسب مترمربع
و  tمدت آزمایش بر حسب ثانیه میباشند.
همچنین با توجه به اثر پارامترهای هیدرولیکی جریان آب
بر ظرفیت جداسازی جریان شیاری خاک ،از معادالت زیر برای
محاسبه این پارامترها استفاده شد:
𝑆𝑅𝑔𝜌 = 𝜏
(رابطه )2
𝑉𝜏 = 𝑉𝑆𝑅𝑔𝜌 = 
(رابطه )3
𝑉𝑆 = 
(رابطه )4
(رابطه )5

𝜃𝑠𝑜𝑐+ ℎ

𝛼𝑉 2
𝑔2

=𝐸

که در این معادالت τ ،تنش برشی جریان با واحد
(  ،)Foster, 1982قدرت جریان با واحد Bagnold, ( kg s−3
  ،)1966قدرت جریان واحد با واحد  ،)Yang, 1972( m s−1و E
انرژی واحد جریان با واحد  )Wang et al., 2016( mمی باشند.
همچنین  چگالی آب با واحد  g ،kg m−3شتاب ثقل با واحد m
 R ،s−2شعاع هیدرولیکی با واحد  S ،mدرجه شیب با واحد m
 V ،m−1میانگین سرعت جریان با واحد   ،m s−1اصالح انرژی
جنبشی بدون واحد با فرض مقدار یک h ،عمق جریان با واحد
 θ ،mدرجه شیب فلوم با واحد m m−1بیان میشوند .جدول ()2
مقادیر پارامترهای هیدرولیکی محاسبه شده برای شیبها و
جریانهای مختلف را گزارش میکند.
فرسایش پذیری شیاری) (Kr, s m-1و تنش برشی
بحرانی) (τc, Paدو پارامتر ورودی اثرگذار برای پیشبینی فرسایش
خاک هستند ( .)Wang et al., 2016این دو پارامتر مهم ،به عنوان
Pa
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شیب و عرض از مبدا رابطه رگرسیونی بین ظرفیت جداسازی
جریان شیاری خاک و تنش برشی جریان با استفاده از معادله زیر
محاسبه میشوند:

DC  K r    c 

(رابطه )6
آناليز آماری

ابتدا از آنالیز واریانس ( )ANOVAو آزمون توکی (در )p <0.05
برای ارزیابی سطح معنیداری تفاوتهای ظرفیت جداسازی
جریان شیاری خاک در میان اندازههای مختلف ذرات استفاده شد.

اندازههای مختلف ذرات خاک به عنوان فاکتورهای مستقل و
ظرفیت جداسازی جریان شیاری خاک به عنوان فاکتور وابسته در
نظر گرفته شدند .همچنین فرضیه توزیع نرمال دادهها با استفاده
از تست  QQ-plotsانجام شد .سپس با استفاده از تست تحلیل
مؤلفههای اصلی ( )PCAهمبستگیهای میان ویژگیهای خاک،
ظرفیت جداسازی جریان شیاری خاک و پارامترهای هیدرولیکی
جریان مورد بررسی قرار گرفت .تمام تجزیه و تحلیل آماری با
استفاده از نرم افزار  XLSTAT 9.0انجام شد.

جدول  –2خصوصيات جريان برای اندازهگيری ظرفيت جداسازی جريان شياری در منطقه مورد مطالعه
آزمایش

شیب (S,
)m m−1

میزان جریان

عمق آب

سرعت جریان

تنش برشی

قدرت جریان

قدرت جریان

انرژی واحد

)(, kg s−3

واحد)(, m s−1

)(E, m

0/008

0/006

0/010

0/009
0/013
0/018
0/026
0/006

)(Q, L m−1 s−1

)(h, m

1

0/22

0/004

0/19

2

0/33

0/006

0/25

0/44

0/006

0/38

4

0/56

0/008

0/46

5

0/67

0/009

0/57

3/42

6

0/22

0/003

0/24

2/27

7

0/33

0/004

0/36

3/63

0/44

0/005

0/49

4/26

2/09

9

0/56

0/006

0/59

5/11

3/02

10

0/67

0/007

0/67

5/94

3/98

0/059

11

0/22

0/002

0/28

3/67

1/03

0/051

0/33

0/003

0/39

5/86

2/29

0/071

0/011

0/44

0/004

0/53

7/52

3/98

0/096

0/019

3

8

0/041

0/088

12
13

0/182

)(V, m s−1

)(τ, Pa

1/58

0/30

2/09

0/52

2/24

0/85

0/016

2/80

1/29

0/019

1/95

0/023

0/54

0/021

1/31

0/032

0/011

0/043

0/017

0/052

0/024
0/030
0/006

14

0/56

0/005

0/63

9/14

5/76

0/115

0/026

15

0/67

0/006

0/72

10/73

7/72

0/131

0/033

16

0/22

0/001

0/33

3/72

1/23

0/091

0/007

0/33

0/003

0/46

6/83

3/14

0/127

0/013

0/44

0/003

0/56

8/86

4/96

0/154

0/019

19

0/56

0/004

0/69

11/36

7/84

0/190

0/029

20

0/67

0/005

0/79

13/81

10/91

0/217

0/037

17
18

0/275

21

0/22

0/001

0/38

4/45

1/69

0/146

0/008

22

0/33

0/002

0/49

8/44

4/13

0/188

0/014

0/44

0/002

0/59

8/80

5/19

0/226

0/020

24

0/56

0/003

0/75

12/34

9/26

0/287

0/032

25

0/67

0/004

0/86

15/82

13/60

0/329

0/042

23

0/383

نتايج و بحث
تغييرپذيری ظرفيت جداسازی جريان شياری خاک در ميان
اندازههای مختلف ذرات

همانطور که در شکل ( )2نشان داده شده است ،میزان ظرفیت
جداسازی جریان شیاری خاک به طور معنیداری بین اندازههای
 2-3میلیمتری با اندازههای  1-2و  0-1متفاوت است .با این
حال این تفاوت معنیدار بین اندازههای  0-1و  1-2مشاهده نشد.

به طور میانگین ،این ویژگی خاک برای کالس اندازه ذرات بین 2
تا  3میلیمتر باالترین مقدار ( 0/028کیلوگرم بر مترمربع در
ثانیه) ،و برای کالس اندازه ذرات بین  0تا  1میلیمتر ،کمترین
مقدار ( 0/009کیلوگرم بر مترمربع در ثانیه) را نشان داد ،در حالی
که در کالسی که ذرات آنها بین  1تا  2میلیمتر بودند ،این مقدار
به ظرفیت جداسازی کالس  0تا  1میلیمتر نزدیکتر بود .مقدار
ظرفیت جداسازی جریان شیاری خاک در کالس ذرات 3-2
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میلیمتری ،به ترتیب  2و  3برابر این مقدار در کالسهای ذرات
 2-1و  1-0میلیمتری بود .عالوه بر این ،تغییرپذیری این ویژگی
خاک نیز در بزرگترین کالس اندازه ذرات استفاده شده در این
مطالعه ( 3-2میلیمتر) ،بیشتر از کالسهای دیگر با اندازه ذرات

کوچکتر بود ( با انحراف معیار  0/024برای کالس ذرات 3-2
میلیمتر در برابر 0/010و  0/005کیلوگرم بر مترمربع در ثانیه به
ترتیب برای کالسهای  2-1و  1-0میلیمتر).

شکل  -2ظرفيت جداسازی جريان شياری تحت سه دامنه اندازهای ذرات خاک در سراوان رشت ()p < 0.05

در این مطالعه بیشترین مقادیر جدا شدن ذرات برای
بزرگترین کالس اندازه ذرات میتواند به دو دلیل باشد .دلیل اول
این که مقدار خاک فرسایشیافته در هر واقعه شکست و جدا شدن
ذرات خاک توسط رواناب ،برای ذرات بزرگتر ،بیشتر بود .دلیل
دوم مربوط به مقاومت خاک در برابر جریان رواناب است .به عبارت
دیگر ،نیروی مقاومت کننده در برابر جریان آب در هر واحد سطح
مقطع خاک ،که از آن به عنوان مقاومت کششی نام برده میشود،
برای ذرات درشتتر ،مقدار کمتری بود .این نتیجه در تطابق با
نتایج تحقیقات  Nearing et al., 1991میباشد که نشان دادند
بزرگترین کالس اندازه ذرات بیشتر و سریعتر از کالس کوچکتر
اندازه ذرات از توده خاک جدا شدند .با این حال مطالعه دیگری
نشان داد که مقادیر جدا شدن ذرات به علت کاهش جریان
متالطم مرتبط با اندازههای بزرگتر رسوبات ،به طور زیادی کاهش
یافت ( .)Liu et al., 2019به عبارت دیگر ،نتایج آنها نشان داد که
با افزایش اندازه رسوبات ،میانگین سرعت جریان کاهش یافت
(.)Ali et al., 2012

ضرایب همبستگی پیرسون نشان دادند که ظرفیت
جداسازی جریان شیاری خاک با همه پارامترهای هیدرولیکی

جریان ،به جز عمق جریان آب در این مطالعه همبستگی مثبت
معنی داری دارد (( )P >0/01جدول  .)3این نتیجه در تطابق با
نتایج تحقیقات  Li et al., 2019میباشد .کاربرد آنالیز مولفه اصلی
نیز این نتیجه را اثبات کرد که در این آنالیز دو مولفه اصلی
تشخیص داده شدند که با یکدیگر حدود  92/63درصد واریانس
کل پارامترهای هیدرولیکی جریان را توضیح دادند (شکل 3الف).
در جزئیات بیشتر ،مولفه اول  65/63درصد این تغییرپذیری و
مولفه دوم  27درصد آن را توضیح داد .به طوری که ظرفیت
جداسازی جریان شیاری خاک و همه پارامترهای هیدرولیکی
جریان (به جز شیب و عمق جریان) یک اثر معنی دار را بر روی
مولفه اول نشان دادند در حالی که شیب و عمق جریان این اثر را
روی مولفه دوم نشان دادند (جدول  .)4همچنین با رسم مقادیر
اثرات نمونهها در دو مولفه ذکر شده ،تفاوت آشکاری در جدا شدن
ذرات خاک در بین کالسهای اندازه ذرات خاک پدیدار شد .به
ال تمایز یافته ،یکی برای هر کالس اندازه
عبارت دیگر ،دو گروه کام ً
ذرات ،با در نظر گرفتن همپوشانی واضح نقاط مربوط به کالس-
های ذرات  0-1و  1-2ثابت شدند (شکل 3ب).

جدول  -3ضرايب همبستگی پيرسون برای ظرفيت جداسازی خاک و پارامترهای هيدروليکی جريان آب در منطقه مورد مطالعه
پارامترهای هیدرولیکی

مقدار
جریان

مقدار
شیب

عمق جریان

سرعت
جریان

تنش
برشی

قدرت
جریان

قدرت جریان
واحد

انرژی واحد
جریان

ظرفیت جداسازی شیاری خاک

**0/390

**0/540

-0/132

**0/596

**0/685

**0/701

**0/696

**0/569

** معنی داری در سطح  0/01است.

(علمی – پژوهشی)
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شکل  -3شکل الف :اثر مقادير پارامترهای هيدروليکی جريان و شکل ب :ميزان همپوشانی
کالسهای اندازه ذرات روی دو مولفه اصلی توضيح داده شده به وسيله PCA

جدول  – 4مقدار اثرات پارامترهای هيدروليکی جريان آب روی دو مولفه اصلی برای کالسهای اندازه ذرات در منطقه مورد مطالعه
پارامترهای هیدرولیکی

مولفه اول

مولفه دوم

ظرفیت جداسازی جریان شیاری
مقدار جریان
مقدار شیب
عمق جریان
سرعت جریان
تنش برشی
قدرت جریان
قدرت جریان واحد
انرژی واحد جریان

0/558
0/540
0/399
0/011
0/905
0/929
0/954
0/778
0/832

0/040
0/446
0/536
0/966
0/061
0/025
0/002
0/195
0/159

مقادير هاياليت شده نشان دهنده موثر بودن پارامتر هيدروليکی روی مولفه مورد نظر است.

روابط بين ظرفيت جداسازی جريان شياری خاک و فرسايش
پذيری شياری و قدرت جريان واحد

با توجه به نتایج مطالعه قبلی ( )Parhizkar et al., 2020aمبتنی
بر دقت باالی معادالت توانی در پیشبینی ظرفیت جداسازی
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جریان شیاری خاک در منطقه پارک جنگلی سراوان رشت ،و نیز
انتخاب قدرت جریان واحد به عنوان بهترین پارامتر هیدرولیکی
از طریق دقت زیاد شاخصهای ارزیابی برای پیشبینی معادالت،
از این پارامتر هیدرولیکی برای پیشبینی ظرفیت جداسازی
جریان شیاری خاک در کالسهای مختلف اندازه ذرات استفاده
شد .جدول ( )5معادالت توانی مرتبط با ظرفیت جداسازی جریان
شیاری خاک با قدرت جریان واحد و نیز مقادیر شاخصهای
ارزیابی دقت آنها را گزارش میدهد .در مجموع همه معادالت
توسعه یافته در کالسهای مختلف ذرات ،با توجه به دقت باالی
مقادیر شاخصهای ارزیابی آنها برای پیشبینی ظرفیت جداسازی

جریان شیاری خاک مناسب بودند .نتایج نشان داد که قدرت
جریان واحد میتواند به عنوان بهترین پیشبینی کننده ظرفیت
جداسازی جریان شیاری خاک برای پیشبینیهای جزئیتر مانند
کالسهای مختلف اندازه ذرات در این مطالعه (با دقت پیشبینی
ارائه شده در شکل ( 4الف ،ب و ج) ،عالوه بر پیشبینیهای
مناسب و با دقت باال در بین کاربریهای مختلف ( Parhizkar et
 )al., 2020aو اکویستمهایی با خصوصیات مورفولوژیکی متفاوت
( )Parhizkar et al., 2020bدر این منطقه در مطالعات قبلی،
استفاده شود.

جدول  –5مدلهای توانی بين ظرفيت جداسازی جريان شياری خاک و قدرت جريان واحد به همراه شاخصهای ارزيابی دقت
پارامتر هیدرولیکی

کالس ذرات

معادلعه

R2

RMSE

NSE

قدرت جریان واحد

0-1
1-2
2-3

Dc = 0.031 0.493

0/91
0/85
0/83

0/001
0/005
0/013

0/92
0/77
0/68

Dc = 0.051 0.551
Dc = 0.109 0.606

 RMSE،R2،و NSEبه ترتيب قدرت جريان واحد ،ضرايب تعيين ،مجذور ميانگين مربع خطا و ناش ساتکليف هستند.

شکل  -4ظرفيت جداسازی جريان شياری اندازه گيریشده و پيشبينی شده برای کالسهای مختلف اندازه
ذرات با استفاده از معادلههای جدول ( .)5شکل الف :کالس  ،0-1شکل ب :کالس  ،1-2شکل ج :کالس 2-3

جدول ( )6روابط رگرسیونی بین تنش برشی جریان و
ظرفیت جداسازی جریان شیاری خاک را به منظور یافتن ضریب
فرسایشپذیری شیاری و تنش برشی بحرانی خاک به عنوان دو

پارامتر اساسی بیان کننده مقاومت خاک در برابر فرسایش برای
کالس اندازه ذرات استفاده شده در این مطالعه گزارش میدهد.
همانطور که این جدول نشان میدهد همه روابط بدست آمده

(علمی – پژوهشی)
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برای همه کالسهای اندازه ذرات از دقت باالیی برخوردار هستند.
این نتیجه در تطابق با یافتههای  Zhang et al., 2008است که در
مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که میتوان از رابطه تنش
برشی جریان و ظرفیت جداسازی جریان شیاری خاک برای پیش-
بینی دادهها به طور رضایت بخشی استفاده کرد .از میان
کالسهای مختلف اندازه ذرات ،کالس ذرات  2-3میلیمتر
باالترین ضریب فرسایش پذیری شیاری ( )0/0056 s m−1را نشان
داد .به طور عکس ،کالس ذرات  0-1میلیمتر کمترین ضریب

فرسایش پذیری شیاری ( )0/0011 s m−1و بیشترین تنش برشی
بحرانی خاک (  )2/09 Paرا نشان داد .به عبارت دیگر مقدار ضریب
فرسایشپذیری شیاری خاک برای کالس  2-3میلیمتر  2/4و 5
برابر این مقدار به ترتیب نسبت به کالسهای  1-2و  0-1میلی
متر میباشد .با توجه به نتایج بدست آمده ،ثابت شد که ذرات
بزرگتر از  2میلیمتر روی شیبهای تند ،بیشتر در معرض
فرسایش و جدا شدن به وسیله جریان سطحی رواناب در پارک
جنگلی سراوان رشت قرار دارند.

جدول  –6نتايج آناليز رگرسيون بين ظرفيت جداسازی جريان شياری خاک و تنش برشی بحرانی جريان برای کالسهای اندازه ذرات
کالس اندازه ذرات

معادله رگرسیون ()6

تنش برشی بحرانی ()Pa

فرسایش پذیری شیاری ( )s m−1

R2

0-1
1-2
2-3

Dc = 0.0011τ − 0.0023

2/09
0/30
1/51

0/0011
0/0023
0/0056

0/86
0/80
0/85

Dc = 0.0023τ − 0.0007
Dc = 0.0056τ + 0.0085

 τو R2به ترتيب تنش برشی جريان و ضريب تعيين هستند.

نتيجهگيری
مطالعات محدودی اثر اندازه ذرات بر ظرفیت جداسازی جریان
شیاری خاک توسط جریان سطحی را توضیح دادهاند .این تحقیق
با هدف بررسی اثر اندازه ذرات بر میزان ظرفیت جداسازی جریان
شیاری خاک ( )Dcدر منطقه سراوان رشت انجام شد .برای این
منظور ،تغییرات  Dcدر نمونههای خاک با سه کالس اندازه ذرات
( 1-2 ، 0-1و  2-3میلیمتر) با استفاده از یک فلوم آزمایشگاهی
در پنج درجه شیب ( 4/1تا  38/3درصد) و پنج میزان دبی جریان
( 0/26تا  0/67لیتر بر متر در ثانیه) با پنج تکرار اندازهگیری شد.
نتایج نشان داد که ظرفیت جداسازی جریان شیاری خاک در
کالس  2-3میلیمتر در مقایسه با سایر کالسهای اندازه ذرات به
طور معنیداری باالتر است .با این حال ،تفاوت معنیداری بین
کالسهای اندازه ذرات  0-1و  1-2مشاهده نشد .ضرایب
همبستگی پیرسون نشان دادند که ظرفیت جداسازی جریان
شیاری خاک با همه پارامترهای هیدرولیکی جریان ،به جز عمق
جریان آب در این مطالعه همبستگی مثبت معنیداری دارد .مدل

های رگرسیونی توانی پیشنهاد شده در این مطالعه ،با دقت باالیی
می توانند برای کنترل و کاهش خطرات فرسایش مورد استفاده
قرار گیرند .با استفاده از این مدلها ،ظرفیت جداسازی جریان
شیاری خاک به همراه فرسایشپذیری شیاری و تنش برشی
بحرانی خاک میتوانند در شرایط آزمایشی از قدرت جریان واحد
به طور دقیقی پیشبینی شوند .با توجه به این روابط ،فرسایش-
پذیری شیاری کمترین مقدار را در کالس ذرات  0-1میلیمتر
داشت ،در حالی که این ویژگی خاک در کالس ذرات  2-3میلی-
متر باالترین مقدار بود .در کل ،نتایج این مطالعه میتواند برای
مدیران زمین در کاربرد گسترده مدلهای پیشبینی فرسایش به
سمت حفاظت خاک مفید باشد.

سپاسگزاری
نویسندگان این مقاله از دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گیالن به
دلیل حمایت و کمکهای آزمایشگاهی نهایت تشکر را دارند.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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