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چکیده
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک متغیرهای مهمی در فرآیند تولید رواناب و رسوب هستند .این پژوهش با هدف شناسایی
مهمترین ویژگیهای مؤثر خاک بر تولید رواناب و رسوب در نوارهای حاصل از کشت گندم دیم انجام گرفت .برای این منظور
سه کشتزار دیم با شیب متوسط  15درصد و تحت شرایط آیش در جنوبغربی استان کرمانشاه انتخاب شد .در هر زمین
شیارهایی به طول پنج متر و عرض و عمق  30سانتیمتر بهوسیله دستگاه ردیفکار ایجاد شد .برای بررسی تولید رواناب و
هدررفت خاک ،از جریانهایی با شدت  0/5و  1/5لیتر بر دقیقه به مدت  60دقیقه در سه تکرار استفاده شد و مقدار رواناب
و هدررفت خاک از شیارها اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که در هر دو شدت جریان ،مقدار رواناب و هدررفت خاک
همبستگی منفی و معنیدار با متغیرهای شن ،رس ،ماده آلی ،نفوذپذیری و نسبت رس به سیلت داشتند ( )p<0/01و در
مقابل همبستگی مثبت و معنیدار با سیلت ( )p<0/01و چگالی ظاهری خاک ( )p<0/05داشتند .نتایج تجزیه رگرسیون
خطی چندگانه نشان داد که در شدت جریان  0/5لیتر بر دقیقه با بهرهگیری از متغیرهای نسبت رس به سیلت ،ماده آلی و
نفوذپذیری خاک میتوان مقدار رواناب و هدررفت خاک از نوارهای کشت را بهترتیب با ضریب تعیین  0/94و  0/81برآورد
نمود .همچنین در شدت جریان  1/5لیتر بر دقیقه با استفاده از مقدار ماده آلی و نفوذپذیری خاک میتوان مقدار رواناب و
هدررفت خاک را بهترتیب با ضریب تعیین  0/90و  0/94برآورد نمود.
واژههای کلیدی :توزیع اندازه ذرات ،شدت جریان ،رگرسیون خطی ،نفوذپذیری خاک ،محتوای ماده آلی
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داده ،در مقابل نوع پوشش گیاهی و درصد ماده آلی خاک
را به عنوان عاملهای اصلی تعیینکننده فرسایش بیان
کردند .وهابی و نیککامی ()Vahabi & Nikkami, 2008
به بررسی اثر بافت خاک ،رطوبت اولیه خاک ،شیب و
پوشش گیاهی در میزان رسوب تولیدی در حوزه آبخیز
طالقان پرداختند .نتایج بیانگر آن بود که رسوب تولیدی
همبستگی منفی با پوشش گیاهی داشته است .همچنین
درصد رس ،سیلت و رطوبت اولیه خاک دارای همبستگی
مثبت و درصد ذرات شن نیز همبستگی منفی با میزان
رسوب تولیدی نشان داد .در مطالعهای واعظی و همکاران
( )Vaezi et al., 2016با بررسی نقش شیب و ویژگیهای
خاک در ایجاد فرسایش شیاری در دامنهها مشاهده کردند
که غیر از طول شیار ،سایر ویژگیهای شیار تفاوت
معنیدار بین دامنهها داشتند .همچنین تفاوتی معنیدار
بین خاک شیارها از نظر شن ،سیلت ،رس ،هدایت
هیدرولیکی اشباع و درصد سدیم تبادلی وجود داشت.
مساحت مقطع عرضی شیار هم بستگی معنیدار با تندی
شیب ،سیلت ،رس و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک
داشت .مقدار مساحت مقطع عرضی شیار در دامنههایی
که دارای تندی شیب باالتری بوده یا در دامنههایی که
دارای خاکی با ذرات سیلت و رس ببیشتری بودند ،باالتر
بود .تندی شیب مهمترین ویژگی توپوگرافی بود که حدود
 20درصد از تغییرات فرسایش شیاری در دامنهها را تحت
تأثیر قرار داد .آدکالو و همکاران ()Adekalu et al., 2007
با بررسی تأثیر فشردگی خاک بر رواناب و هدررفت خاک
دریافتند که افزایش چگالی ظاهری خاک اثر زیادی در
کاهش نفوذپذیری خاک و در نتیجه افزایش رواناب و
هدررفت خاک دارد .تأثیر چگالی ظاهری خاک بر
فرسایش شیاری توسط هیکه و اسمیدت ( & Hieke
 )Schmidt, 2013مورد پژوهش قرار گرفت .نتایج بیانگر
آن بود که چگالی ظاهری و بافت خاک ،امواج جریان و در
نتیجه شروع فرسایش شیاری را کنترل میکنند .نتایج
نشان داد که سرعت و مدت زمان تشکیل سر شیار تحت
تأثیر چگالی ظاهری خاک قرار گرفته است .میزان تشکیل
سر شیار ،که بیانگر تعداد سر شیار در هر زمان و واحد
طول شیب است ،مستقیماً بر مقدار رواناب و غلظت رسوب
اثر میگذارد .یافتهها در زمینه ارتباط بین ماده آلی خاک
و مقدار رواناب مشخص کرد که افزایش ماده آلی موجب
افزایش ظرفیت نگهداری آب و نفوذپذیری خاک و در

مقدمه
فرسایش شیاری یکی از اصلیترین رخسارههای فرسایش
آبی خاک به ویژه در دامنههای تحت کشتتت استتت .این
نوع فر سایش در نتیجه تمرکز رواناب روی دامنه بهوجود
میآید ( .)Li et al., 2010وجود ستتازندهای حستتاس به
فرستتایش و در نتیجه فرستتایشپذیری خاک و پوشتتش
گیاهی ضتتعیف شتترایط را برای وقوع جریانهای متمرکز
روی دامنهها به ویژه به هنگام بارندگیهای شدید فراهم
میآورد ( .)Vaezi & Gharehdaghlli, 2013کشتتتتت
ستتنتی روی ستتطو شتتیبدار به ویژه اگر جهت شتتخم
هم سو با شیب نیز باشد ،موجب تمرکز سریع جریان پس
از بارش باران می شود ،در نهایت انرژی رواناب تولیدشده
آ سیبهای جبرانناپذیری را از نظر ش ست شوی خاک و
انتقال آن به پاییندست ایجاد میکند .با توجه به اهمیت
حفاظت منابع خاک ،شناخت فرآیند جدا شدن و انتقال
ذرات خاک در زمینهای شتتیبدار زیر کشتتت ضتتروری
استتت .تغییر ستتریع کاربری زمین از مرتع به زمینهای
دیم کم بازده یکی از عوامل تشتتدید فرستتایش خاک در
ایران ا ست ( .)Ran et al., 2019ک شت بر روی مراتع و
زمینهای شتتیبدار موجب افزایش حستتاستتیت خاک به
فرستتتایش شتتتیاری و آبکندهای موقت میگردد .این
حساسیت به دلیل شخم زدنهای متوالی ،رهاسازی زمین
بدون محافظ و آستتتانی تمرکز جریان در شتتتیارهای
برخاسته از کشت صورت میپذیرد (.)Yang et al., 2019
فر سایش شیاری در ارا ضی ک شاورزی خود را به صورت
فرستتایش جویچهای نشتتان میدهد که در جویچههای
حاصل از شخم در اثر آبیاری سطحی و یا رواناب حاصل
از بارندگی ایجاد میشتتود .بنابراین پیشبینی فرستتایش
خاک در دامنهها نیازمند آن استتت که درک درستتتی از
فرسایش شیاری و عوامل مؤثر بر آن به دست آید.
آگاهی از مقدار رواناب و همچنین جلوگیری از فرسایش
خاک هدف مهمی در مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی
بهشمار میرود .از اینرو بررسی رواناب و عوامل تأثیرگذار
بر آن ،به عنوان یکی از فرآیندهای اصلی فرسایش خاک،
ضرورت دارد .از دیگر سو ،یکی از متغیرهای مهم در
رخداد رواناب و فرسایش خاک ،ویژگیهای خاک است.
بررسیهای کاسمیرو و همکاران ( Casermeiro et al.,
 )2004نشان داد که ببیشتر متغیرهای اندازهگیری شده
در خاک ،همبستگی ضعیفی را با میزان فرسایش نشان
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نتیجه کاهش حجم رواناب ( )Siegrist et al., 1998و نیز
مانع فروپاشی خاکدانه ( ،)Emadi et al., 2009بهبود
ساختمان خاک ( )Troeh et al., 1999و در نهایت ،کاهش
فرسایش میشود .چن و همکاران ()Chen et al., 2011
در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند که  ECتأثیری
بر مقدار رواناب و رسوب ندارد در حالی که  pHخاک تأثیر
معنیداری بر مقدار رواناب و رسوب دارد و با افزایش آن،
مقدار رواناب کاهش مییابد .مظلوم و همکاران
( )Mazllom et al., 2016در مطالعهای پیشبینی
فرسایشپذیری خاک و بار رسوب با استفاده از ویژگیهای
خاک را بررسی کردند .نتایج نشان داد که ماده آلی ،شن،
شاخص پایداری ساختمان ،رس ،سیلت و کربنات کلسیم
بهترین ویژگیهای خاک برای پیشبینی عامل
فرسایشپذیری بودند .ران و همکاران ()Ran et al., 2019
در پژوهشی به بررسی تأثیر ویژگیهای خاک بر انتقال
آب و رسوب در یک حوزه آبخیز کوچک پرداختند .نتایج
حاکی از آن بود که افزایش هدایت هیدرولیکی اشباع
نزدیک سطح خاک بهصورت مؤثری سبب کاهش اوج و
کل جریان شد .همچنین افزایش ضریب زبری مانینگ
بهصورت قابل مالحظهای سبب کاهش دبی جریان و بار
رسوب شد که علت آن کاهش سرعت جریان و افزایش
نفوذ آب به خاک گزارش شد.
علیرغم این که در دهههای گذشته تالشهای زیادی در
زمینه کمّیکردن فرسایش شیاری در اراضی کشاورزی
انجام شده است ،لیکن این پدیده به علت پیچیدگی زیاد
همچنان ناشناخته باقیمانده است .در ایران نیز تاکنون
پژوهشهای اندکی در ارتباط با فرسایش شیاری و
فرآیندهای تولید رواناب و رسوب در اراضی کشاورزی
صورت گرفته است .بنابراین ضرورت کسب اطالعات
ببیشتر و کاملتر درباره فرسایش شیاری به عنوان آغازین
مرحله فرسایشهای درون آبراههای برای مدیریت و به
حداقل رساندن هدررفت خاک ضروری به نظر میرسد .در
این راستا ،شناخت و عملکرد فرسایش شیاری و مهمترین
عوامل تأثیرگذار بر رواناب و رسوب ناشی از آن در
کشتزارهای دیم ،به منظور کاهش هدررفت خاک ضروری
است .از این رو ،این پژوهش با هدف کمّیسازی تأثیر
ویژگیهای خاک بر رواناب و هدررفت خاک در نوارهای
حاصل از کشت گندم دیم انجام گرفت.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

منط قه مورد م طال عه در  10کیلومتری شتتتهرستتت تان
گیالنغرب ،در جنوب غربی استتتتان کرمانشتتتاه با طول
جغرافیایی  45درجه و  55دقیقه و عرض جغرافیایی 34
در جه و ه فت دقی قه واقع شتتتتده استتتتت (شتتت کل
 .)1گیالنغرب در ارتفاع  804متری از ستتطح دریا واقع
شتتتده و متوستتتط بارندگی بلند مدت آن  384میلیمتر
بوده و دارای اقلیم نستتبتاً گرم و نیمه خشتتک میباشتتد.
ک شت غالب در منطقه مورد مطالعه گندم دیم ا ست و در
اراضی شیبدار عمدتاً خاکورزی در راستای شیب صورت
میپذیرد .زمینهای شتتیبدار منطقه در فصتتل بارندگی
فاقد هرگونه پوشتتش بوده و با توجه به ایجاد شتتخم در
را ستای شیب تو سط ک شاورزان ،م ستعد فر سایش خاک
ه ستند .شکل  1موقعیت منطقه مورد مطالعه و و ضعیت
خاکورزی آن را نشتتتان میدهد .در منطقه مورد مطالعه
سه ک شتزار دیم تحت شرایط آیش با شیب حدود 15
درصد در جهت جنوبی انتخاب و در هر کشتزار شیارهایی
بته طول پنج متر ،عرض  30ستتتتانتیمتر و عمق 30
سانتیمتر بهو سیله تراکتور و د ستگاه شخم ایجاد شد.
الزم به ذکر استتتت که با تو جه به شتتت یبدار بودن و
همچنین وجود غیر یکنواختی در راستتتتای شتتت یب در
کشتزارهای منطقه و همچنین رسیدن جریان آب به حد
بحرانی در ش تیارها ،طول ش تیارها پنج متر در نظر گرفته
شد.
اندازهگیری تولید رواناب و هدررفت خاک

در شرایط طبیعی ،شیارها پس از وقوع بارانهای شدید
به وجود میآیند و در این شتتترایط ،در کنار فرستتتایش
شتتیاری ،فرستتایش بین شتتیاری نیز روی دامنه تشتتکیل
می شود .اگرچه اعمال بارانهای شبیه سازی شده بر روی
شیب یا فلومهای فر سای شی ممکن ا ست اما اندازهگیری
سهم جداگانه فرسایش شیاری و بینشیاری کار دشواری
استتتتت .اگر چه در مدل  WEPPاین دو فرآی ند وقوع
فر سایش خاک جدا از هم مورد توجه ه ستند ،اما ا سا ساً
الزم است مقدار جدا شدن شیاری و بین شیاری جداگانه
انجام شود تا امکان بهرهمندی از چنین مدلهایی فراهم
شود .از اینرو ،با توجه به نقش ا صلی جریان متمرکز در
وقوع فر سایش شیاری و گ سترش ابعاد شیارها ،در این
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شتتت یارهای مورد بررستتتی در مدت زمان  60دقیقه در
شتتدتهای  0/5و  1/5لیتر بر دقیقه بهترتیب برابر  30و
 90لیتر بود .انتخاب زمان  60دقیقه برای بررستتی نقش
کامل جریان متمرکز در وقوع فرستتتایش شتتت یاری در
نوارهای کشتتت بود .نمونههای رواناب و رستتوب در پایان
مدت  60دقی قه در انت های شتتت یار در ظروف مدرج
جمعآوری شد ( شکل  .)2آزمایش در سه تکرار برای هر
شیار انجام گرفت.

پژوهش از جر یان هایی با شتتتتدت معین برای ای جاد
فر سایش شیاری ا ستفاده شد تا منح صراً نتیجه فرآیند
فرسایش شیاری در هدررفت خاک نمایان شود .برای این
منظور از جریانهای با شدت  0/5و  1/5لیتر بر دقیقه با
تو جه به حدا قل و حداکثر شتتتدت باران منط قه مورد
مطالعه طی دوره  30ساله استفاده شد .برای شبیه سازی
جریان آب داخل شیارها از مخازن آب مجهز به فشارسنج
استتتتفاده شتتتد .حجم آب مورد استتتتفاده در هر یک از

شکل  -1موقعیت محدوده مورد مطالعه واقع درشهرستان گیالنغرب از استان کرمانشاه در غرب ایران
Figure 1. Location of the study area located in Gilane-gharb city of Kermanshah province in western Iran

ه فت ( )Sumner, 1993و نفوذ پذیری خاک به روش
استوانه مضاعف ( )Haise et al., 1956اندازهگیری شدند.

اندازهگیری ویژگیهای خاک

در هر یک از زمینها ،نمونهبرداری مرکب خاک ( صفر تا
 30ستتتانتیمتر) ان جام شتتتد .نمو نه های خاک پس از
برداشت خشک و پس از عبور دادن از الک دو میلیمتری
به آزمایشتتتگاه منتقل شتتتد .توزیع اندازه ذرات خاک به
روش هیتتدرومتری ( ،)Gee & Bauder, 1986چگتتالی
ظاهری خاک به روش سیلندر فلزی ( Blake & Hartge,
 ،)1986هدایت الکتریکی در عصاره اشباع توسط  ECمتر
( ،)Rhoades, 1996استتیدیته خاک در عصتتاره اشتتباع
توستتتط  pHمتر ( ،)McLean, 1982ماده آلی خاک به
روش والکلی بالک ( ،)Walkly & Black, 1934درصتتد
کربنات کلستتیم معادل به روش خنثیستتازی با استتید
کلریدریک یک نرمال ( ،)Page, 1982درصتتتد ستتتدیم
تبادلی به روش استتتتات آمونیوم یک نرمال در  pHبرابر

تحلیل دادهها

پس از جمعآوری و ثبتت دادههتا در محیط نرمافزاری
 Excelبرای تجز یه و تحل یل آماری از نرمافزار SPSS 22
استتتفاده شتتد .در نخستتتین مرحله نرمال بودن دادهها با
استتتفاده از آزمون شتتاپیرو ویلک1در  SPSSانجام شتتد.
سپس از روش همب ستگی خطی پیر سون میزان تأثیر و
معنیداری هر یک از متغیر های فیزیکی و شتتتیم یایی
خاک بر میزان روا ناب و هدرر فت خاک تول یدی مورد
بررستتتی قرار گرفت .در نهایت با بهرهگیری از متغیرهای
مؤثر بر روا ناب و هدرر فت خاک ا قدام به گستتتترش
متتدلهتتای چنتتد متغیره خطی برای برآورد روانتتاب و
هدررفت خاک شد.

1- Shapiro-Wilk Test
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شکل  -2نمایی از آزمایش تولید رواناب و رسوب در جویچههای ایجاد شده
Figure 2. A view of the runoff and sediment production test in the created furrows

کردند که وجود ماده آلی در خاک موجب افزایش تخلخل
و ظرفیت نگهداری آب و افزایش نفوذپذیری خاک شتتده
و در نتیجه کاهش رواناب را به دنبال خواهد داشتتتت .در
نمونههای مورد آزمایش ،کربنات کلسیم معادل از مقادیر
باالیی برخوردار استتت (میانگین  37/7درصتتد) که باع
میشتتود خاک کشتتتزارها جزک خاکهای آهکی ( Page,
 )1982به شمار رود و این عامل میتواند سبب ایجاد سله
ستتطحی شتتده و رواناب و رستتوب خاک را افزایش دهد.
گیمنز و همکاران ( )Giménez et al., 2012بیان کردند
که خاکهای آهکی با میزان آهک عمدتاً در اندازه رس و
سیلت فر سایشپذیری ببیشتری دارند .این مو ضوع به
حضور آهک در اندازه سیلت و عدم پایداری خاکدانههای
بزرگ که منجر به تشکیل سله سطحی و پر شدن منافذ
خاک می شود ،ارتباط داده شده ا ست .با توجه به میزان
هدایت الکتریکی اندازهگیری شتتتده در خاک های مورد
بررستتی (0/589دس تی زیمنس بر متر) میتوان گفت که
این خاک ها غیرشتتتور ( )McLean, 1982می باشتتت ند
( .)EC<4 dS.m-1ضریب تغییرات متغیرهای اندازهگیری
شتتده (ویژگیهای فیزیکی و شتتیمیایی خاک) بین 1/15
تا  42/19درصتتد بهترتیب برای استتیدیته خاک ( )pHو
ماده آلی متغیر استتت .همانگونه که در جدول  1مالحظه
می شود ضریب تغییرات ب سیاری از ویژگیهای خاک به
استتتثنای ماده آلی ( 42/19درصتتد) کم استتت که این
موضتتتوع نشتتتان از همگن بودن خاکهای مورد مطالعه
دارد.

نتایج و بحث

ن تایج تجز یه ویژگی های فیزیکی و شتتتیم یایی خاک
زمینهای مورد بررستتی در جدول  1ارائه شتتده استتت .با
توجه به میانگین درصتتد شتتن ( 29/8درصتتد) ،ستتیلت
( 54/8در صد) و رس ( 15/4در صد) ،خاک ک شتزارهای
مورد برر سی در کالس بافتی لوم سیلتی قرار میگیرند.
توزیع اندازه ذرات خاک نشان دهنده مقادیر باالی سیلت
(میانگین  54/8در صد) ن سبت به شن و رس (بهترتیب
میانگین  29/8و  15/4در صد) در ارا ضی ک شاورزی دیم
منطقه مورد مطالعه بود .با توجه به ح سا سیت باالی ذره
ستتیلت به فرستتایش میتوان گفت منطقه مورد مطالعه
مستتتعد فرستتایش آبی استتت ( .)Vaezi et al., 2010از
دیگر ستتتو با توجه به نتایج جدول  1بهعلت مقادیر کم
ماده آلی (م یانگین  0/77درصتتتد) و نفوذپذیری خاک
(میانگین  2/68سانتیمتر بر ساعت) و همچنین باتوجه
به نقشتتتی که ماده آلی در بهبود نفوذ پذیری خاک و
خاکدانهستتتازی دارد ( ،)Brahim et al., 2011میتوان
گفت که محدودیت نفوذپذیری خاک در نهایت شرایط را
برای تول ید روا ناب ببیشتر و فرستتتتایش خاک فراهم
میکند .روش خاکورزی (خاکورزی مرستتتوم با گاو آهن
برگرداندار) نیز در کنار کاهش محتوای ماده آلی خاک
در بروز ف شردگی الیه زیرین شخم و کاهش نفوذپذیری
خاک نیز مؤثر استتتت که بهنوبه خود در افزایش تولید
روا ناب در نوار های کشتتتتت نقش دارد .در این زمی نه
ستتیجریستتت و همکاران ( )Siegrist et al., 1998بیان
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Table 1. Descriptive statistics of soil physical and chemical properties in the study area
Variable
Min
Max
Mean
Standard Deviation
)CV (%
)Sand (%
26
30
29.8
2.82
9.46
)Silt (%
49
59
54.8
3.97
7.24
)Clay (%
14
18
15.4
1.72
11.23
Clay/Silt
0.22
0.34
0.27
0.04
15.64
pH
7.27
7.55
7.41
0.08
1.15
)EC (dS m-1
0.465
0.935
0.589
0.15
25.06
)BD (g cm-3
1.40
1.51
1.44
0.04
2.51
)OM (%
0.34
1.43
0.77
0.32
42.19
)CaCO3 (%
26.3
59.7
37.7
12.07
32.01
)ESP (%
4.49
4.43
4.68
0.12
2.57
)If (cm.h-1
1.91
3.42
2.68
0.63
23.40
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درصد از میزان آب مصرفی در شیار در خاک نفوذ کرده
است .افزون بر آن با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 2
با تبدیل واحد میانگین هدررفت خاک ،میزان هدررفت
خاک در یک شیار به ابعاد طول  5متر و عرض  30سانتی
متر در شدت جریان  0/5لیتر بر دقیقه برابر  0/427تن
در هکتار و در شدت جریان  1/5لیتر بر دقیقه برابر 1/819
تن در هکتار است .همانگونه که مشاهده میشود در
منطقه مورد مطالعه با سه برابر شدن شدت جریان میزان
رسوب تولیدی  4/2برابر افزایش یافت که این موضوع
اهمیت تأثیر شدت جریان بر میزان تولید رواناب و
هدررفت خاک را به درستی نشان میدهد.

تولید رواناب و هدررفت خاک

نتایج مربوط به مقادیر اندازهگیری شده رواناب و هدررفت
خاک (رسوب) در منطقه مورد مطالعه در جدول  2ارائه
شده است .میانگین رواناب و هدررفت خاک در شدت
جریان  0/5لیتر بر دقیقه بهترتیب  9/36لیتر و  64گرم
بر مترمربع و مقادیر رواناب و هدررفت خاک در شدت
جریان  1/5لیتر بر دقیقه بهترتیب  55/23لیتر و 272/9
گرم بر مترمربع بود .در شدت جریان  0/5لیتر بر دقیقه
حجم رواناب بین  2/87تا  13/73لیتر و هدررفت خاک
بین  11تا  170گرم بر مترمربع متغیر بود ،همچنین در
شدت جریان  1/5لیتر بر دقیقه حجم رواناب بین 22/01
تا  75/25لیتر و تولید هدررفت خاک بین  22تا  565گرم
بر مترمربع بود .در شدت جریان  0/5لیتر بر دقیقه تقریباً

جدول  -2مشخصههای آماری رواناب و هدررفت خاک (رسوب) در منطقه مورد مطالعه
Table 2. Descriptive statistics of runoff and sediment in the study area
)CV (%

Standard Deviation

Mean

Max

Min

45.63
95.24
38.86
88.56

4.27
61.35
21.46
241.7

9.36
64
55.23
272.9

13.73
170
75.25
565

2.87
11.0
22.01
22.0

Variable
)Runoff (lit
)Soil loss (g/m2
)Runoff (lit
)Soil loss (g/m2

Flow
Discharge
)0.5 (lit min-1
)1.5 (lit min-1

( .)p<0/01همچنین متغیرهای سیلت ( )p<0/01و
چگالی ظاهری خاک ( )p<0/05همبستگی مثبت و
معنیدار با میزان تولید رواناب و هدررفت خاک دارند.
بافت خاک یکی از مهمترین ویژگیهای فیزیکی مؤثر در
فرآیند فرسایش خاک محسوب میشود .خاکهایی با
بافت ریز دارای چسبندگی زیاد بوده و جدا شدن آنها در
اثر عوامل فرساینده سخت بوده با این حال ذرات جدا شده
به راحتی منتقل میگردد .در مقابل در خاکهای درشت

ارتباط رواناب و هدررفت خاک با ویژگیهای خاک

به منظور شناخت ارتباط بین متغیرهای کمّی اندازهگیری
شده در خاک با میزان تولید رواناب و هدررفت خاک،
ماتریس همبستگی بین متغیرها بررسی شد (جدول .)3
با توجه به نتایج همبستگی برای هر دو شدت جریان (0/5
و  1/5لیتر بر دقیقه) ،تولید رواناب و هدررفت خاک با
متغیرهای رس ،شن ،نفوذپذیری خاک ،ماده آلی و نسبت
رس به سیلت همبستگی منفی و معنیدار دارند
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رواناب نشان داد که با افزایش چگالی ظاهری خاک ،میزان
رواناب افزایش خواهد یافت .در واقع افزایش فشردگی
سطح خاک موجب کاهش نفوذپذیری خاک شده و در
نتیجه موجب میشود که حجم ببیشتری از رواناب جاری
شود .کاویان و همکاران ( ،)Kavian et al., 2011مصری
و راین ( )Masri & Ryan, 2006و آدکالو و همکاران
( )Adekalu et al., 2007از جمله محققانی بودند که در
بررسیهای خود به ارتباط مثبت چگالی ظاهری خاک با
میزان رواناب و رسوب اشاره کردند .نسبت رس به سیلت
را میتوان به عنوان شاخص مقاوت خاک در برابر فرسایش
شیاری دانست ،به این گونه که ذره رس مقاوم در برابر
فرسایش و در مقابل ذره سیلت حساس به فرسایش است.
همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود نسبت رس به
سیلت با رواناب و رسوب همبستگی منفی و معنی دار
دارد ( )p<0/01به این معنی که با کاهش این نسبت
مقاومت خاک در برابر فرسایش کاهش یافته و در نتیجه
میزان رواناب و رسوب تولیدی ببیشتر میشود .واعظی و
همکاران ( )Vaezi et al., 2010در تحقیقی مدلسازی
رابطه بین رواناب و ویژگیهای خاک در کشتزارهای دیم
شمال غربی ایران را مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج آنها
نشان داد که رواناب همبستگی مثبت و معنیداری با شن،
شن درشت ،ماده آلی ،آهک و پایداری خاکدانهها داشت.
نتایج این محققین نشان داد که کربنات کلسیم همانند
شن درشت و ماده آلی خاک دارای همبستگی مثبتی با
نفوذپذیری خاک بودند و در نتیجه سبب کاهش رواناب
شدند .نتایج تحلیل دادهها بر اساس روش رگرسیون خطی
چندگانه به روش گام به گام برای شدت جریان  0/5لیتر
بر دقیقه در جدول  4ارائه شده است .ضرایب رگرسیون
برای پارامترهای مدل رواناب شامل مقدار ثابت (عرض از
مبدا) ،نسبت رس به سیلت و ماده آلی بهترتیب ،26/948
 -43/668و  -6/728است .همچنین ضرایب رگرسیون
برای پارامترهای مدل هدررفت خاک شامل مقدار ثابت
(عرض از مبدأ) و نفوذپذیری خاک بهترتیب  0/301و
 -0/088میباشد (جدول .)4

بافت ،اگر چه ذرات سریعتر جدا میشوند ،اما ذرات به
سختی منتقل میشوند .این خاکها بهدلیل نفوذپذیری
باال ،رواناب کمتری نسبت به خاکهای ریز بافت ایجاد
میکنند ( .)Vaezi et al., 2016با توجه به همبستگی
منفی شن با رواناب ،با افزایش درصد شن ،نفوذپذیری
خاک افزایش مییابد ( )Vaezi et al., 2016و از این رو
رواناب کمتری تولید میشود .پژوهشهای پیشین نشان
میدهد که خاکهای دارای درصد باالی شن به دلیل
داشتن سرعت نفوذ آب ببیشتر ،رواناب کمتر و در نهایت
رسوب کمتری تولید میکنند ( .)Ran et al., 2016بخش
سیلت خاک از نظر جداشدن و انتقال توسط رواناب در
حد واسط شن و رس قرار میگیرد ( )Ran et al., 2016و
با توجه به همبستگی مثبت ذرات سیلت با رواناب و
رسوب میتوان بیان کرد که با افرایش درصد سیلت هم
میزان فرسایش افرایش مییابد و هم بعلت ایجاد سله
سطحی میزان رواناب و در نهایت میزان رسوب ببیشتر
میشود .این نتایج با یافتههای ران و همکاران ( Ran et
 )al., 2019در زمینه بررسی تأثیر ویژگیهای خاک بر
حمل رسوب و رواناب مطابقت دارد .یکی دیگر از عوامل
مؤثر در تولید رواناب و رسوب ،ماده آلی خاک است که
بهعلت مقادیر کم ماده آلی در خاکهای مورد بررسی،
میزان نفوذ آب به خاک کم بوده و در نتیجه رواناب
افزایش مییابد .همبستگی مثبت ماده آلی خاک در میزان
نفوذ و کاهش رواناب نیز دریافتههای ران و همکاران ( Ran
 )et al., 2019نیز نشان داده شده است.
نفوذپذیری خاک عاملی مؤثر در فرسایش شیاری است،
بهطوری که با کاهش نفوذپذیری خاک ،رواناب بیشتری
تولید شده و میزان هدررفت خاک در شیارهای حاصل از
کشت افزایش مییابد ( .)Moreno et al., 2016همانگونه
که در جدول  3مالحظه میشود ضریب آبگذری اشباع
خاک ( )Ksدر هر دو شدت جریان ( 0/5و  1/5لیتر بر
دقیقه) با رواناب و هدررفت خاک همبستگی منفی دارد
( ،)p<0/01که حاکی از آن است که با افزایش میزان
نفوذپذیری خاک مقدار رواناب تولیدی و در پی آن مقدار
هدررفت خاک کاهش مییابد .این نتایج با یافتههای
واعظی و همکاران ( )Vaezi et al., 2016در زمینه مدل-
سازی رابطه بین رواناب و ویژگیهای خاک مطابقت دارد.
همچنین ضریب همبستگی بین چگالی ظاهری خاک و
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جدول  -3ضریب همبستگی پیرسون بین ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک و رواناب و هدررفت خاک در شدت جریان  0/5و 1/5
لیتر بر دقیقه
Table 3. Pearson correlation coefficient between soil physical and chemical properties and runoff and soil
loss at flow discharges of 0.5 and 1.5 lit/min
Soil
Runoff Soil Runoff
loss
0.5 loss 0.5 1.5
1.5

1

1
**0.87

1
**0.89
**0.86

CaCO3 ESP

1
0.05
1
**0.21 0.74
**0.11 0.99
**0.13 0.75

1
-0.53
0.09
0.10
0.05
0.01

If

OM

EC

pH

BD

Clay/Silt

Clay

Silt

1
-0.16
-0/10
**-0.92
**-0.90
**-0.90
**-0.97

1
**0.86
0.06
-0.09
**-0.94
**-0.73
**-0.95
**-0.81

1
0.19
0.00
0.49
-0.03
-0.14
0.05
0.00
-0.03

1
-0.04
0.15
0.07
-0.37
**0.77
-0.25
0.14
-0.23
-0.08

1
0.42
0.05
*-0.67
*-0.67
-0.05
0.55
*0.64
*0.76
*0.67
*0.59

1
*-0.69
0.02
0.05
**0.88
**0.89
0.07
-0.33
**-0.94
**-0.75
**-0.90
**-0.87

1
**0.91
**-0.72
0.11
0.06
**0.86
**0.81
0.03
-.035
**-0.73
**-0.73
**-0.91
**-0.77

1
**-0.78
**-0.87
*0.66
-0.07
0.01
*-0.76
**-0.91
0.07
0.19
**0.90
**0.74
**0.88
**0.91

Sand
Sand
1
Silt
**-0.92
Clay
0.49
Clay/Silt
**-0.78
BD
-0.48
pH
0.03
EC
-0.05
OM
0.55
If
**0.78
CaCO3
-0.12
ESP
-0.06
Runoff 0.5
*-0.73
*Soil loss 0.5 -0.60
Runoff 1.5
*-0.66
**Soil loss 1.5 -0.81

* معنیدار در سطح احتمال  95در صد ** ،معنیدار در سطح احتمال  99در صد Sand ،شن Silt ،سیلت Clay ،رس Clay/Silt ،ن سبت رس به سیلت BD ،چگالی
ظاهری pH،ا سیدیته خاک EC ،قابلیت هذایت الکتریکی OM ،ماده آلی خاک If ،نفوذپذیری خاک CaCo3 ،کربنات کل سیم ESP ،در صد سدیم تبادلیRunoff ،
 0.5مقدار رواناب در شدت جریان  0/5لیتر بر دقیقه Sediment 0.5،مقدار ر سوب در شدت جریان  0/5لیتر بر دقیقه Runoff 1.5 ،مقدار رواناب در شدت جریان
 1/5لیتر بر دقیقه Sediment 1.5 ،مقدار رسوب در شدت جریان  1/5لیتر بر دقیقه.

تحت شدت جریان  0/5لیتر بر دقیقه در شیارهای کشت
گندم دیم را ایفا میکند در حالی که متغیر نفوذپذیری
خاک ببیشترین نقش را در تولید رسوب در منطقه تحت
شدت جریان  0/5لیتر بر دقیقه دارد و با توجه به ضریب
همبستگی منفی نفوذپذیری خاک با هدررفت خاک که
در جدول  3ارائه شده است میتوان گفت که این متغیر
نقش کاهندهای در هدررفت خاک تولیدی دارد.

مطابق جدول  5متغیرهای نسبت رس به سیلت و ماده
آلی خاک در برآورد رواناب و متغیر نفوذپذیری خاک در
برآورد هدررفت خاک در شدت جریان  0/5لیتر بر دقیقه
تأثیرگذارترین متغیرها هستند .بنابراین میتوان گفت که
در معادله برآورد رواناب تحت شدت جریان  0/5لیتر بر
دقیقه ماده آلی خاک ببیشترین نقش را دارا میباشد و
باتوجه به ضریب همبستگی منفی ماده آلی با رواناب
(جدول  ،)3این متغیر نقش کاهندهای در تولید رواناب

جدول  -4ضرایب رگرسیونی اثر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک بر رواناب و هدررفت خاک در شدت جریان  0/5لیتر بر دقیقه
Table 4. Regression coefficients of the effect of soil physical and chemical properties on runoff and soil loss
at flow discharge 0.5 lit/min
Unstandardized
Standard
Standardized
Variable
Model
t
Sig.
Coefficients Beta
Error
Coefficients Beta
Constant
26.948
2.630
10.247
0.000
Runoff
Clay/Silt
-43.668
13.837
-0.504
-3.248
0.012
OM
-6.728
2.153
-0.501
-3.125
0.012
Constant
0.301
0.037
8.233
0.000
Soil loss
If
-0.088
241.7
-0.903
-6.631
0.000
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R
0.972
0.903
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جدول  -5مدلهای نهایی برآورد رواناب و هدررفت خاک در جریان با شدت جریان  0/5لیتر بر دقیقه
Table 5. Final models for estimating runoff and soil loss at flow discharge 0.5 lit/min
Standard Error
Model
R Square
of Estimate
Runoff
)R= 26.948 – 43.668 (Clay/Silt /) – 6.728 (OM
1.131
0.945
0.815

)S= 0.301 – 0.088 (If

0.027

نتایج تحلیل دادهها بر اساس روش رگرسیون خطی
چندگانه به روش گام به گام برای شدت جریان  1/5لیتر
بر دقیقه در جدول  6ارائه شده است .نتایج نشان داد که
ضرایب رگرسیون برای پارامترهای مدل رواناب شامل
مقدار ثابت (عرض از مبدا) و ماده آلی بهترتیب 103/560
و  -63/039است .همچنین ضرایب رگرسیون برای
پارامترهای مدل هدررفت خاک شامل مقدار ثابت (عرض
از مبدا) و نفوذپذیری خاک بهترتیب  1/275و -0/374
میباشد (جدول  .)6با توجه به معادالت بدست آمده در
جدول  7اهمیت ماده آلی و نفوذپذیری خاک در برآورد
رواناب و رسوب تولیدی در شدت جریان  1/5لیتر بر

Soil loss

دقیقه بارز است .افزون بر آن ،در معادله برآورد رواناب در
شدت جریان  1/5لیتر بر دقیقه متغیر ماده آلی خاک و
نسبت رس به سیلت ببیشترین نقش را دارند و با توجه
به ضریب همبستگی منفی این دو متغیر با رواناب میتوان
گفت این عوامل نقش کاهندهای در رواناب تولیدی در
شیارهای کشت گندم دیم دارند .همچنین نفوذپذیری
خاک ببیشترین تأثیر را در معادله برآورد هدررفت خاک
دارند و با توجه به ضریب همبستگی مثبت این متغیر با
رسوب میتوان گفت این عامل نقش افزایندهای در
هدررفت خاک دارد.

جدول  -6ضرایب رگرسیونی اثر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک بر رواناب و هدررفت خاک در شدت جریان  1/5لیتر بر دقیقه
Table 6. Regression coefficients of the effect of soil physical and chemical properties on runoff and soil loss at
flow discharge 1.5 lit/min
Sig.

t

0.000
0.000
0.000
0.000

19.123
-9.625
15.774
-12.705

R
0.950
0.970

Standardized
Coefficients Beta
-0.950
-0.970

Standard
Error
5.415
6.549
0.081
0.029

Unstandardized
Coefficients Beta
103.560
-63.039
1.275
-0.374

Model
Constant
OM
Constant
If

Variable
Runoff
Soil loss

جدول  -7مدلهای نهایی برآورد رواناب و هدررفت خاک در جریان با شدت جریان  1/5لیتر بر دقیقه
Table 7. Final models for estimating runoff and soil loss at flow discharge 1.5 lit/min
Standard Error
Model
R Square
of Estimate
Runoff
)R= 103.560 – 63.039 (OM
7.026
0.903
Soil loss
)S= 1.275 – 0.374 (If
0.061
0.942

تعیین  0/90و  0/94برآورد نمود ،بنابراین با توجه به
مقادیر ضرایب تبیین مدلهای رواناب و هدررفت خاک
میتوان بیان کرد که مقادیر برآورد شده توسط این مدلها
به مقادیر اندازهگیری شده بسیار نزدیک است .در روش
رگرسیون خطی چند متغیره ،از پارامتر ضریب کارایی
برای مقایسه کارایی روشهای آماری بهویژه ،کارایی
میزان بهینگی یک برآوردگر ،طراحی آزمایش یا آزمون
فرض استفاده میشود .یک مدل با کارایی باال به
تعداد نمونههای کمتری نیاز دارد تا سطح مشخصی از

نتایج تجزیه رگرسیون خطی چندگانه در جدول  5نشان
میدهد که با بهرهگیری از متغیرهای نسبت رس به سیلت
و ماده آلی برای رواناب و متغیر نفوذپذیری برای هدررفت
خاک میتوان میزان رواناب تولیدی و هدررفت خاک تحت
شدت جریان  0/5لیتر بر دقیقه را بهترتیب با ضریب
تعیین  0/94و  0/81برآورد نمود ،همچنین با توجه به
جدول  7با استفاده از مقادیر متغیرهای ماده آلی خاک و
نفوذپذیری میتوان میزان تولید رواناب و هدررفت خاک
تحت شدت جریان  1/5لیتر بر دقیقه را بهترتیب با ضریب
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 فرسایش شیاری در، با افزایش شدت جریان.خاک است
- از میان ویژگی.نوارهای کشت افزایش قابل توجهی یافت
 نفوذپذیری و توزیع اندازه، ماده آلی خاک،های خاک
 سیلت و شن) مهمترین عوامل در تعیین،ذرات (رس
مقدار تولید رواناب و هدررفت خاک در نوارهای کشت
 ماده آلی خاک از متغیرهای قابل.گندم دیم هستند
مدیریت در کشتزارهای دیم منطقه است که افزایش آن
میتوان نقش مهمی در کاهش تولید رواناب و فرسایش
 اصال روش.شیاری در نوارهای کشت داشته باشد
خاکورزی از خاکورزی سنتی با گاو آهن برگرداندار به
خاکورزی حفاظتی (کاهش شدت خاکورزی و حفظ
بقایای گیاهی سال پیش) نقشی مهم در افزایش محتوای
ماده آلی خاک و اصال ویژگیهای فیزیکی خاک مانند
 تحت چنین شرایطی ذخیره.ساختمان و نفوذپذیری دارد
 عملکرد محصول نیز ارتقا،رطوبتی خاک نیز افزایش یافته
.مییابد

 بنابراین با بهرهگیری از مدلهای ارائه.دقت را داشته باشد
 و با اندازهگیری متغیرهای ماده7  و5 شده در جدولهای
 رس و سیلت میتوان میزان رواناب تولیدی تحت،آلی
 لیتر بر دقیقه را با ضریب کارایی حدود0/5 شدت جریان
 درصد و میزان هدررفت خاک را با ضریب کارایی97
 درصد و میزان رواناب تولیدی تحت شدت90 حدود
95  لیتر بر دقیقه را با ضریب کارایی حدود1/5 جریان
درصد و میزان هدررفت خاک را با ضریب احتمال حدود
. درصد در سایر نقاط منطقه مورد مطالعه برآورد کرد97
نتیجهگیری کلی
تحقیق حاضر با هدف شناسایی مهمترین ویژگیهای
فیزیکی و شیمیایی خاک مؤثر بر تولید رواناب و رهدررفت
خاک در شیارهای ایجاد شده در اراضی کشاورزی دیم
 تولید رواناب و فرسایش شیاری بهشدت.انجام گرفت
تحت تأثیر شدت جریان در نوارهای کشت و ویژگیهای
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Abstract
Soil physicochemical properties are important variables in runoff production and soil loss. This
research was conducted to find the most important soil properties affecting runoff and soil loss in
rainfed wheat furrows under fallow condition. To this end, three rainfed lands with 15% slope
gradient were selected in south west of Kermanshah province. In each land, furrows with 5 m in
length and 30 cm in width were created using sowing set. Runoff and sediment were measured using
simulated flows with a discharge of 0.5 and 1.5 lit.min-1 for 60 minutes in three replications. The
results showed that in the two flow discharges (0.5 and 1.5 lit.min-1) runoff and soil loss are
negatively correlated with clay, sand, soil permeability (If), organic matter and clay to silt ratio
(p<0.01), while positive correlations were found between them and silt (p< 0.01) and bulk density
(p< 0.05). The results of multiple linear regression analysis showed that runoff production and soil
loss by a 0.5 lit.min-1 flow discharge can be estimated using using the clay to silt ratio, organic matter
and soil permeability (If) with a R2 of 0.94 and 0.81, respectively. Runoff production and soil loss by
a 1.5 lit.min-1 flow discharge can be estimated using soil organic matter and soil permeability (If)
with a R2 of 0.90 and 0.94, respectively.
Keywords: Flow discharge, linear regression, particle size distribution, organic matter content, soil
permeability.
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