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چکیده
فرسایش شیاری یکی از مهمترین اشکال فرسایش خاک در دامنهها است .روشهای مختلفی برای اندازهگیری این نوع فرساایش وجاود دارد هاه
یکی از آن ها روش جایگزینی حجمی است .هدف از انجام این پژوهش بررسی دقت روش جایگزینی حجمی در برآورد فرسایش شایاری در خااکهاای
مختلف تحت شیب متفاوت است .برای انجام این مطالعه فرسایش شیاری در سه خاک با بافت مختلف (لوم ،لوم رسی و لوم رس شنی) تحت چهار شیب
متفاوت ( 15 ،10 ،5و  20درصد) با استفاده از جریانی با دبی ثابت  0/5لیتر بر دقیقه در فلومی به ابعاد  0/3×0/32×4متر اندازهگیری شاد .بارای بارآورد
مقدار فرسایش شیاری با استفاده از روش جایگزینی حجمی ،شیار ایجاد شده توسط جریان با اساتفاده از خااک وراور داده شاده از الا دو میلایمتار،
جایگزین و وزن خاک فرسایشیافته تعیین شد .خطای روش با استفاده از آمارههای ریشه میانگین مربعات خطاا ( )RMSEو میاانگین خطاای مطلا
( ) MEارزیابی شد .بر اساس نتایج ،مقدار فرسایش شیاری تحت تأثیر هر دو وامل (بافت خاک و درصد شیب) و برهمکنش بین آن دو قرار گرفت .بیش
ترین مقدار فرسایش شیاری در خاک لوم رسی ( )3/16 g/m-2.secو همترین آن در خاک لومی ( )0/10 g/m-2.secمشاهده شد .در هر سه خاک مورد
بررسی ،روش جایگزینی حجمی منجر به بیشبرآورد در فرسایش شیاری شد و بیشترین خطای برآورد در خاک لوم رس شانی باا (2/72 )g/m2.sec
= RMSEو ( ME= 7/017 )g/m2.secبود .با افزایش شیب سطح ،مقدار خطای برآورد نیز افزایش یافت .این پژوهش نشان داد هه روش جایگزینی
حجمی ،دچار ودم قطعیت در برآورد مقدار فرسایش شیاری با استفاده از نمونه خاک مشابه به ویژه در شیبهای تندتر و خاکهای حساس است .تغییرات
فیزیکی خاک داخل شیار در اثر جریان آب و ودم مطابقت چگالی ظاهری نمونه خاک مشابه با خاک اصلی ،از ی سو و رسوبگذاری پیوساته ررات در
طول شیار از سوی دیگراز دالیل این موضوع بود.
واژههای کلیدی :جریان متمرهز ،حجم شیار ،جدا شدن خاک ،فلوم آزمایشی ،ودم قطعیت

مقدمه 

3 2 1

فرسایش شیاری 4در اثر تولید جریان متمرهز در دامنهها آغاز مای
شود و پس از سال ها ،آبراههای هموم (همتر از  30ساانتیمتار) در
امتداد شیب به وجود میآید .در تعریفای دقیا تار ،فرساایش شایاری
ورارت از جدا شدن و انتقال رسوب بهوسایله جریاان متمرهاز آب 5در
هانالی باری و فرسایشپذیر است ( 3و  .)8نوع و شدت انتقال ررات
 2 ،1و  -3به ترتیب استاد ،دانش آموخته هارشناسی ارشد و داناش آموختاه دهتاری
گروه ولوم خاک ،دانشکده هشاورزی ،دانشگاه زنجان
)Email: vaezi.alireza@znu.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v35i1.80261
4- Rill Erosion
5- Concentrated water flows

خاک در شیارها به وسیله جریاان آب باه شارایط هیادرولیکی جریاان
وابسته است ( .)30این نوع فرسایش ،منرع و فرآیند ومده تولید رسوب
در دامنههای شیبدار ( ،)7بهویژه تحت بارندگیهای شدید اسات (.)5
وقوع فرسایش شیاری در زمینهای حاصلخیز موجب خساارات زیااد
در خاکهای هشاورزی میشود ( 25و  .)29فرسایش شایاری در هناار
فرسایش ورقهای بیشترین نقش را در فرسایش خااک 6در دامناههاا
ایفا میهند ( .)25بررسی روند برداشت ررات از شیار ،توسط جریان آب
اطالواتی ارزشمند برای درک فرآیند فرسایش شیاری ارائاه مایدهاد
( .)10گسااترش فرسااایش شاایاری بااه شاادت بارناادگی ،خاوصاایات
هیدرولیکی جریان ،درجه و طول شیب 24 ،10( 7و  ،)35خاوصایات
6- Soil Erosion
7- Slope Length
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خاک ( ،)33و هاربری زمین ( )17وابسته است.
شدت فرسایش شیاری در ی دامنه را مایتاوان باه روشهاای
مختلف از جمله با استفاده از شریهساز باران ( ،)14اندازهگیری تغییرات
تراز سطحی خاک ( 27و  )37و ردیاابی وناصار هامیااب ( )25ماورد
بررسی قرار داد .روش جایگزینی حجمی ،روشای جدیاد بارای تعیاین
مقدار فرسایش شیاری در دامنه است .این روش بر مطالعه تغییرات در
حجم خاک فرسایش یافته از شایار اساتوار اسات .در اساتفاده از ایان
روش ،تغییراتی مانند حجم شیار بررسای شاده و از آن طریا مقادار
فرسایش شیاری تعیین میشود ( .)37در روشهای معمول اندازهگیری
فرسایش شیاری در آزمایشگاه یا مزروه ،شدت فرسایش شیاری را باا
تولید جریان متمرهز آب و اندازهگیری مقدار خاک فرساایش یافتاه در
واحد سطح و زمان به دست میآورند ( 9 ،2و  .)40با این وجاود روش
جایگزینی حجمی را میتوان در دامنههایی هه پیشتر فرسایش شیاری
در آنها رخ داده است ،برای برآورد فرسایش شیاری مورد استفاده قارار
داد .از مزایای این روش مایتاوان باهساادگی ،امکاان تعیاین ساریع
فرسایش در مقاطع زمانی هوتاه (بهطور مثال برای هر بارندگی) و نیاز
هزینه اندک آن اشاره نمود.
روش جایگزینی حجمی روشای اسات هاه یکساری از فیااهای
مقطاع ورضاای را باارای اناادازهگیاری و محاسااره حجاام فرسااایش و
همچنین روند فرسایش در امتداد شیارهای فرسوده محاسره مایهناد،
این محاسره و اندازهگیری مربوط به شرایطی است هه حجم شایار باا
حجم خاک فرسایش یافته برابر است .این روش فرآیند فرسایش را در
شیارهای فرسوده هه حجم شیار با مقدار خاک فرسایش یافته برابر در
نظر گرفته میشود ،محاسره و اندازهگیری میهند .در این روش اندازه
و مورفولوژی شیار شاخاههایی هستند هه موجاب خطااهاای انادازه
گیری میشوند ( .)6این روش توسط ژانا ( )42پایاهریازی شاده و
توسط پژوهشگران دیگر نیز توسعه داده شده است .از ایان روش مای
توان برای شریهسازی فرآیند فرسایش شایاری و بارآورد و تشاخی
تمام شاخ های ی مادل از قریال ساروت جداساازی ،1فرساایش
پذیری ،تنش برشی بحرانی و ظرفیت انتقال رسوب استفاده هرد (.)22
روش دیگر آن است هه شیار با خاک ،ررات فوم ریاز یاا دیگار ماواد
ممکن پر شوند الرته این هار باید قرل از اینکه حجم و ظرفیات شایار
برای تعیین میزان فرسایش ،اندازهگیری شود ،انجام گیرد (.)13
مطالعااات اناادهی در سراساار جهااان در مااورد اسااتفاده از روش
جایگزینی حجمی در برآورد فرسایش شیاری انجام گرفتاه اسات هاه
میتوان به پژوهشهای چن و همکاران ( )9در فالت لسی چین اشاره
هرد .آنها با استفاده از روش جایگزینی حجمی باه بررسای وضاعیت
فرسایش شیاری در خاکهای چین پرداختند .برای این هاار از فلاومی
1- Detachment Rate

به ورض  0/6متر و طول  12متر و خاهی با بافت لوم سیلتی اساتفاده
هردند .نتایج نشان داد هه دامنه تولید رسوب باین  440تاا  920هیلاو
گرم بر مترمربع متغیر بوده است .آنها نشان دادند هاه اساتفاده از ایان
روش می تواند برای بررسی فرسایش شیاری مفید و هاربردی باشد .از
دیگر پژوهشهای انجام شده بر روی این روش میتوان باه پاژوهش
ما و همکاران ( )24و یوگان و همکاران ( )41اشاره هرد.
اطالوات اندهی در مورد مقدار فرسایش شایاری در دامناههاا در
سراسر سطح هره زمین وجود دارد چرا هاه انادازهگیاری شادت ایان
فرسایش وابسته به تولید جریان در هر دامنه است .طریعتاً چنین هاری
حتی در مقیاس آزمایشگاهی نیز هزینهبر و نیازمند صرف زمان اسات.
از این رو دستیابی به روشی ساده و همهزینه بارای بارآورد فرساایش
شیاری میتواند راهکاری اساسی برای تخمین شدت این فرسایش در
مناط مختلف باشد .با توجه به وابستگی شدت فرسایش شایاری باه
نوع بافت خاک و شیب سطح ،مایتاوان روش جاایگزینی حجمای را
تحت تأثیر این ووامل مورد بررسی قرار داد .اهمیت ایان موضاوع در
خاکهای مناط نیمهخش  2هه از نظر ساختمانی ضاعیف هساتند و
غالراً پوشش گیاهی 3ضعیفی بر روی آنها به وجاود مایآیاد ،اهمیات
دوچندانی دارد .بنابراین هادف از انجاام ایان پاژوهش ارزیاابی روش
جایگزینی حجمی در برآورد فرساایش شایاری در برخای خااکهاای
منطقه نیمهخش تحت شیبهای متفاوت بود.

مواد و روشها
طرح آزمایشی

این پژوهش در سه خاک با بافت متفاوت (لوم ،لاوم رسای و لاوم
رس شنی) در چهار شیب مختلف ( 15 ،10 ،5و  20درصد) به صورت
فاهتوریل در قالب طار هاامالً تااادفی در ساه تکارار باه صاورت
آزمایشگاهی انجاام گرفات .مرناای انتخااب شایب ساطح ،مشااهده
فرسایش خاک در منطقه در چنین شیبهایی ( )38و ولت انتخاب این
بافتهای خاک ،فراوانی خاکهای رهر شده در منطقه بود .آزمایش از
طری تولید جریان آب با دبی ثابت  0/5لیتر بر دقیقاه انجاام گرفات.
این شدت جریان مطاب با حداهثر دبی مورد انتظار در بارانهای شدید
منطقه بود و نتایج پیشآزمایش روی نمونههای خاک نیز نشان داد هه
چنین جریانی ،آستانه شدت جریان وقوع فرسایش شیاری در خاکهاا
است .در مطالعهای چن و همکاران ( )10نیز از شدت جریانی باا دبای
 4 ،2و  8لیتر بر دقیقه استفاده هردهاند .برای انجام آزمایش ،خاکهاا
در محدوده دانشگاه زنجان شناسایی شدند .منطقه نمونهبرداری دارای
2- Semi-Arid regions
3- Vegetation cover
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بارندگی ساالنه بین  250و  500میلی متر است و اقلیم آن بر اسااس
روش طرقهبندی اقلیمی دمارتن ،نیمهخش سارد اسات .خااکهاای
منطقه نمونهبرداری اغلب ماده آلی 1انادک دارناد و پایاداری آنهاا در
برابر تنشهای بیرونی مانند ضربه قطرات باران یاا جریاان آب بسایار
اناادک اساات .در ایاان مناااط  ،خاااکهااا از پوشااش گیاااهی اناادهی
برخوردارند و گاه بدون پوشش گیاهی هستند .در دامنههای تحت این
شرایط ،خاکها به شدت در معرض نیروی تخریری باران و جریان آب
ناشی از آن قرار میگیرند (.)32
نمونهبرداری خاک

پیش از نمونهبرداری ،چگالی ظاهری 2خااکهاا در محال نموناه
برداری به وسیله سیلندر فلزی ( )4با قطر داخلی ( 4/85ساانتیمتار) و
ارتفاع  5سانتیمتر اندازهگیری شاد .هادف از ایان هاار ،شاریهساازی
شرایط خاک در آزمایشگاه با شرایط مزروهای بود .خاکهاا از الا 8
میلیمتری ورور داده شدند ( 9و  .)19همچناین نموناههاای خااک از
وم صفر تا  30سانتیمتر برداشت شد.
تعیین ویژگیهای خاک

برای تعیین متوسط انادازه خاهداناه ،نموناه هاای خااک طریعای
بهوسیله سری ال های  0/25 ،0/3 ،0/6 ،1/18 ،2 ،2/36 ،4/75 ،8و
 0/15میلی متری جدا و متوسط قطر آن با شاخ میانگین وزنی قطر
خاهدانه (در حالت خش ) تعیین شد .پایداری خاهدانه باه روش الا
تر در خاهدانههای با قطر  5/6تاا  8میلایمتار باا ساروت  20دور در
دقیقه به مدت ی دقیقه تعیین شد .برای این هار از سری ال هاا باا
قطاار سااوراخ  0/25 ،0/6 ،1/18 ،2 ،5/6و  0/15میلاایمتاار باارای
جداسازی خاهدانههاای پایادار در آب اساتفاده شاد و نهایتااً پایاداری
خاهدانه با شاخ میانگین وزنی قطر خاهدانه پایدار در آب (ال تار)
محاسره شد .هدایت هیدرولیکی اشراع خاک به روش باار ثابات ()12
اندازهگیری شد .در نمونه خاکهای گذارنده شده از ال  2میلایمتار،
آزمایشهای شیمیایی شامل محتوای هربناات هلسایم معاادل خااک
( )CaCO3eqvبه روش خنثیسازی باا اساید هلریادری یا نرماال
( ،)28هااربن آلاای بااه روش اهسیداساایون تاار ( ،)39ظرفیاات ترااادل
هاتیونی 3به روش باور ( ،)20مقدار هااتیون سادیم ( )Na+باه وسایله
دستگاه فلیم فوتومتر ( )36و بار اسااس آن درصاد سادیم تراادلی 4و
نسرت جذب سدیم ( )SARاز روابط تجربی تعیین شدند (.)36
1- Organic Matter
2- Bulk Density
3- Cation Exchange Capacity
4- Exchangeable Sodium Percentage
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طراحی فلوم آزمایشی

برای بررسی فرسایش شیاری در آزمایشگاه ،از فلومی به طاول 4
متر با ورض  32سانتیمتر و با وما  30ساانتیمتار از جانس آهان
گالوانیزه استفاده شد .به منظور شریهسازی الیه ساخت هفاه ،از یا
الیه رس با وم  5سانتیمتری در هف فلوم استفاده و سپس متراهم
شد ( .)9برای طراحی آزمایش در سه تکرار ،ورض فلاوم توساط ور
هایی از جنس پلیاتیلن به سه بخش مساوی جدا شاد .بادین ترتیاب
سه بخش برای ایجاد سه قطعه شیار به وارض  10ساانتیمتار و باه
طول  4متر در فلوم قابل اجرا بود .هر شیار با سطح مقطع ساهمی باه
وم  3سانتیمتر و ورض  7سانتیمتر و با طول  4متر ایجاد شاد .در
انتهای فلوم نیز خروجیهایی برای جمعآوری روانآب 5و رساوب هاار
گذاشته شد .مقدار خاک الزم برای هر بخاش از فلاوم تاا ارتفااع 25
سانتیمتری برای رساندن به چگالی ظاهری خاک طریعی محاساره و
به درون فلوم ریخته شد .برای ایجااد تاراهم خااک و نزدیا ساازی
چگالی ظاهری خاک داخل فلاوم باه شارایط طریعای ،خااک در پانج
مرحله با وم  5سانتیمتر ریخته شد .برای این هار ابتدا خاک داخال
فلوم مرطوب شد و به وسیله تخته ( 7سانتیمتر در  4متر) و با اوماال
فشار ثابت و یکنواخت (با گذاشتن وزنه بر روی تخته) فشرده شادند و
زمانی هه تفاوت چگالی ظاهری خاک داخل فلوم با خاک مزرواه باه
همتر از  10درصد رسید ،آزمایشهای فرسایشی آغاز شد.
اندازهگیری فرسایش شیاری

فرسایش شیاری در نمونههای خاک تحت شرایط رطوبتی ظرفیت
مزروه مورد بررسی قرار گرفت .در ایان شارایط رطاوبتی ،نگهاداری
جریان آب در خاک شیار به حداقل رسیده ،فرسایش شیاری ساریعتار
رخ میدهد .برای این منظور ،پیش از انجام آزمایش ،خاک داخل فلوم
ابتدا اشراع شد و سپس به مدت  24سااوت در شارایط زهکشای آزاد
قرار گرفت تا به رطوبت ظرفیت مزروه برسد .مقدار فرسایش شیاری،
تحت شرایط هیدرولیکی ثابت در هر شیار با استفاده از جریانی با دبی
ثابت  0/5لیتر بر دقیقه در چهار شایب ( 15 ،10 ،5و  20درصاد) و در
سه تکرار اندازهگیری شد .جریان آب از طری شلن شیر آب با دبای
ثابت به ابتدای هر قطعه شیار وارد شد (شکل  .)1بارای جلاوگیری از
شستشوی مستقیم خاک در ابتدای شیار ،از پارچه هنفی برای حمایات
سطح خاک استفاده شد ( .)18مقدار خاک فرسایش یافته از هر شیار از
زمان رسیدن جریان به انتهای شیار تا  30دقیقه پس از آن در مخازن
انتهایی فلوم جمع آوری شد .مقدار فرسایش شایاری بار اسااس جارم
خاک فرسایش یافته از شیار در واحد سطح شیار بر حسب گرم بر متار
5- Runoff
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مربع ( )g.m-2محاسره شد و شدت فرسایش شیاری بر اسااس مقادار
فرسایش شیاری در واحد زمان بر حسب گرم بار متار مرباع در ثانیاه

( )g.m-2.s-1به دست آمد.

شکل  -1نمایی از فلوم طراحی شده برای آزمایشهای فرسایش شیاری
Figure 1- A view of the designed flume for rill erosion experiments

بررسی روش جایگزینی حجمی

باارای باارآورد فرسااایش شاایاری بااا اسااتفاده از روش جااایگزینی
حجمی ،شیارهای ایجاد شده در طاول فلاوم بررسای و باا اساتفاده از
نمونه خاک هواخش شده جایگزین شد؛ بهطوری هاه شاکل مقطاع
شیار مشابه با شکل اولیه آن (قرل از ورود جریان به درون شیار) باشد.
خاک جایگزین شده از نمونه خاک مشابه با خاک ماورد آزماایش هاه

(الف)

قرالً از ال  2میلیمتری ورور داده شده بود ،جایگزین شد .برای ایان
منظور ،مقدار خاک الزم برای پر هردن بخشهای فرسایش یافتاه باا
ترازو توزین شد .بر اساس جرم هل مقدار خاک جایگزین شده در واحد
سطح ،مقدار خاک فرسایش یافته از هر شیار بر حساب گارم بار متار
مربع به دست آمد (شکل .)2

(ب)

شکل  -2نمایی از شیار ایجاد شده توسط جریان آب شبیهسازی شده (الف) و پرکردن شیار با خاک مشابه بر مبنای روش جایگزینی حجمی (ب)
Figure 2- A view of rill created by the simulated water flow (a) and fill the rills using similar soil using the Volumetric
)Replacement Method (b

كارایی روش جایگزینی حجمی در برآورد فرسایش شیاري در شیبها و خاكهاي

تحلیل دادهها

برای بررسی اثر ووامل مورد بررسی (بافت خاک و شایب ساطح)
بر فرسایش شیاری از روش تجزیه واریانس با استفاده آزمون توهی در
سطح احتمال  95درصد در محیط نرمافازار  SPSS 24اساتفاده شاد.
برای بررسی دقت روش جایگزینی حجمی در برآورد فرسایش شیاری،
مقدار فرسایش خاک برآورد شده در مقابل مقدار فرسایش خاک اندازه
گیری شده مورد مقایسه قرار گرفت و برای ارزیابی روش ،از خط ی
به ی و آماره های ریشه میاانگین مربعاات خطاا ( )15( )RMSE1و
میانگین خطای مطل ( )16( )ME2استفاده شد:
=RMSE
=ME
هه در آن ها؛  xiمقدار مشاهدهای فرسایش شیاری xi* ،مقادار
برآوردی فرسایش شیاری با استفاده از روش جاایگزینی حجمای و n
تعداد واحدهای آزمایشی ( 12واحد در  3تکرار) است.
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سانتیمتر مکعب در خاک لوم رسی تا  1/29گرم بر سانتیمتر مکعاب
در خاک لوم رسی شنی متغیر است .بیشترین مقدار تخلخل در خاک
لوم رسی ( 56درصد) است هه دلیل آن وجود مقدار رس زیااد در ایان
خاک است .بررسی ویژگیهای ساختمانی خاک شامل متوساط انادازه
خاهدانهها ( 1/07تا  2/43میلیمتر) و پایداری خاهدانهها 4در برابر آب
(میانگین وزنی قطر خاهدانهها حاصل از آزمایش ال تر) نشان داد هه
خاکهای منطقه از درجه خاهداناهساازی هام و پایاداری انادهی (باا
میانگین وزنی قطر هم تر از  1میلیمتر) برخوردار هستند .با توجاه باه
پایداری پایین ساختمان خاک ،انتظار میرود خاک مقاومات همای در
برابر نیروهای فرساینده مانند جریان آب داشته باشاد .مقادار هادایت
هیدرولیکی اشراع در خاکها بسیار متغیر بود و همتارین مقادار آن در
خاک لوم ( 2/82سانتیمتر بر ساوت) و بیشترین مقدار در خاک لاوم
رس شنی ( 8/22سانتیمتر بر ساوت) اسات .ایان ویژگای خااک باه
شدت تحت تأثیر فراوانی ررات اولیه ،ساختمان و چگالی ظاهری قارار
دارد و معموالً در خاک های درشت بافت و حاوی سنگریزه زیاد مانناد
لوم رس شنی بیش تر است .وجاود هادایت هیادرولیکی اشاراع زیااد
امکان زهکشی سریع آب از خاک را در بارندگیهای شادید یاا وقاوع
جریانهای سطحی زیاد روی خاک فراهم میآورد.

نتایج و بحث
قابلیت روش جایگزینی حجمی

ویژگیهای خاکها

در جدول  1ویژگیهای خاکهای مورد بررسی ارائه شاده اسات.
نسرت جذب سدیم )SAR( 3از  2/86در خاک لوم تا  6/7در خاک لوم
رسی متغیر بود و همتر از حد سدیمی بوده و خاکهای مورد مطالعه از
این نظر در حد معمول قرار دارند .وجود مقادار زیااد هربناات هلسایم
معادل در خاکها (بین  20تا  27درصد) نشان از شارایط آهکای مای
باشد ( .)25هه بهدلیل سن مادر آهکی خاکهای منطقه بوده هه باه
مرور زمان تحت تأثیر هوادیدگی فیزیکای و شایمیایی قارار گرفتاه و
خاکهایی سرشار از آه را بهوجود مایآورد ( .)21خااکهاا از نظار
ماده آلی بسیار فقیر (همتر از  0/6درصد) هستند و بایشتارین مقادار
ماده آلی در خاک لوم با  0/58درصد است .مواد آلی از طریا اتااال
ررات خاک به یکدیگر به فرآیناد خاهداناهساازی و افازایش پایاداری
ساختمان خاک هم میهند ( .)12بیشترین مقدار سنگریزه در خاک
لوم رسی شنی ( 18/20درصد) و همترین مقدار آن در خاک باا بافات
لوم رسی ( 8/7درصد) است .تغییرات زیادی از نظار چگاالی ظااهری
بین خاکها وجود نادارد باه طاوری هاه مقادار آن از  1/17گارم بار
1- Root of mean square Error
2- Mean Error
3- Sodium Adsorption Ratio

در شکل  3نمایی از شیارهای ایجاد شده توسط جریاان در شایب
 10درصد نشان داده شده است .شدت وقوع فرسایش شیاری در خاک
های مورد بررسی متفاوت بود.
در شکل  4نتایج ارزیابی روش جایگزینی حجمای در بافاتهاای
مختلف خاک با مقایسه پراهنش دادهها پیرامون خط  ،1:1نشاان داده
است .ارزیابی خطا با استفاده از آمارههای ریشه میانگین مربعات خطاا
( )RMSEو میااانگین خطااای مطلاا ( )MEنشااان داد هااه مقاادار
 RMSEاز ) 0/6 (g/m2.secدر خاک لوم تا  2/72در خاک لاوم رس
شنی تغییر میهند و مقدار  MEاز ) 3/86 (g/m2.secدر خاک لوم تاا
) 7/02 (g/m2.secدر خاااک لااوم رس شاانی متغیاار اساات .بررساای
پراهنش دادههای براوردی و مشاهدهای در پیرامون خط  1:1نشاانگر
وجود بیشبرآوردی در روش جایگزینی حجمای اسات .یکای از ولال
برآورد بیشتر از مقدار واقعی حجام خااک فرساایش یافتاه از شایار،
تغییرات ویژگیهای فیزیکی خاک داخل شیار در اثر ورور جریاان آب
طی آزمایش است .چگالی ظاهری خااک هاه ویژگای مهام فیزیکای
خاک است ،قرل از اومال جریان با مقدار آن پس از ورود جریان آب و
در نتیجه وقوع فرسایش شیاری تغییر پیدا میهند.
4- Aggregate Stability
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جدول  -1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد مطالعه
Table 1- Physicochemical properties of the soils

لوم رس شنی

لوم رسی

لوم

ویژگیهای خاک

Sandy Clay Loam

Clay Loam

Loam

Soil property

55.00

26.88

45.72

22.50

35.60

36.77

22.50

35.70

17.50

18.20

8.70

15.60

1.29

1.17

1.20

1.07

2.22

0.97

0.52

0.97

8.22

5.34

2.82

47.90

55.80

54.70

2.90

6.70

2.80

20.00

23.30

27.00

0.34

0.44

0.58

شن ()%
)Sand (%

سیلت ()%
)Silt (%

رس ()%
)Clay (%

سن ریزه ()%
)Gravel (%
چگالی ظاهری )(g.cm-3
)BD (g.cm-3

متوسط قطر خاهدانهها
2.43

)MWDdry (mm

پایداری خاهدانهها ()mm
)MWDwet (mm
هدایت هیدرولیکی اشراع )(cm.h-1
)Ks (cm.h-1

تخلخل ()%
)Porosity (%
نسرت جذب سدیم )(meq. L-0.5
)SAR (meq. L-0.5

هربنات هلسیم معادل ()%
)CaCO3 (%

ماده آلی ()%

ولت دیگر وجود خطای بیشبارآورد ،فرساایش و رساوبگاذاری
پیوسته در طول شیار در اثار وراور جریاان آب اسات .ررات خااک از
بخشهایی از شیار برداشت شده اما در بخشهاای پاایینتار رساوب
یافته ،از فلوم خارج نمیشوند .در این صورت ریختشناسی شیار حتی
در بخشهایی از طول شیار هه در آن فرساایش رخ ناداده ،باه دلیال
رسوبگذاری مواد فرسایش یافته از باالدست شیار تغییر ماییاباد .ایان
پدیده موجب میشود خاک هدررفته از شیار همتر از مقادار فرساایش
شیاری باشد .از این رو مقدار رسوب (خاک هدررفته) اندازهگیری شاده
در پایین شیار اغلب همتر از مقادار واقعای فرساایش در شایار اسات.
وان و الی )42( 1با استفاده از اساکنر لیازری باه بررسای و بارآورد
فرسایش شیاری پرداختند .نتایج این پژوهشاگران نیاز نشاان داد هاه
روش اسکنر لیزری نیز در زمان های مختلف همانند روش جاایگزینی
حجمی دچار بیشبرآوردی است .همچناین هوانا و همکااران ()18
1- Wang and Lai

)OM (%

بیان هردند هه در فرسایش شیاری اگر روند خروج رساوب از شایارها
افزایش یابد ،می تواند از ظرفیت انتقال جریان بیشتر شود و در نتیجه
بخشی از آن در داخل شیارها قرل از اینکه به خروجای برساد مجادداً
ته نشست شود ،این امر نیز می تواند یکی از منابع خطا در برآورد مقدار
خاک فرسایش یافته ناشی از ایجاد شیار در روش جاایگزینی حجمای
باشد.
در شکل  5نیز مقایسه روش جایگزینی حجمی باا مقادار واقعای
فرسایش شیاری در شیبهای مختلف نشان داده شاده اسات .مقادار
 RMSEاز ) 1/08 (g/m2.secدر شاایب  10درصااد تااا )(g/m2.sec
 1/86در شیب  20درصد تغییر میهناد و مقادار  MEاز )(g/m2.sec
 2/04در شاایب  15درصااد تااا ) 8/36 (g/m2.secدر شایب  5درصااد
متغیر است .بهطور هلی با افزایش شیب سطح ،مقدار  RMSEافزایش
یافت (شکل  .)6این نتیجه نشان میدهد هه روش جایگزینی حجمی،
دقت هافی در برآورد مقدار فرسایش شیاری باه ویاژه در شایبهاای
تندتر را ندارد.

كارایی روش جایگزینی حجمی در برآورد فرسایش شیاري در شیبها و خاكهاي

لوم Loam
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لوم رسی Clay loam

لوم رس شنی Sandy clay loam

شکل  -3نمایی از شیارهای ایجاد شده در اثر جریان آب شبیهسازی شده در سه خاک مورد مطالعه در شیب  10درصد
Figure 3- Views of the rills created by the simulated water flow in the soils under 10% slope gradient

در شکل  6تغییرات  RMSEو  MEدر شیبهای مختلف نمایش
داده شده است .همانگوناه هاه مشااهده مایشاود تغییارات افازایش
 RMSEدر شیبهای  10 ،5و  15درصد اندک بوده اما در شایب 20
درصد مقادار خطاا ( )RMSE=1/86 g/m2.secافازایش بایشتاری
داشت .همچنین بررسی تغییرات  MEنسرت به شیب نشان داد هه باا
افزایش شیب مقدار  MEهااهش یافات اماا مقادار آن در شایب 20
درصد نسرت به شیب  15درصد افزایش پیدا هرد .ایان نتیجاه نشاان
میدهد هه شیب واملی مهم در هاارایی روش جاایگزینی حجمای در
برآورد فرسایش شیاری در خاکهای مورد بررسی است.

مقدار فرسایش شیاری در خاکهای مورد بررسی به جز خاک لوم
تحت تأثیر شیب قرار گرفت؛ بهطوری هاه باا افازایش شایب ساطح،
شدت فرسایش شیاری افزایش معنیداری یافت (شاکل  .)7در خااک
لوم با افزایش شیب از  5تا  15درصد میزان فرسایش شیاری افازایش
یافت هه دلیل آن حساسیت ررات و مستعد بودن آنها برای انتقاال و
وجود مقادیر زیادی سیلت و شن ریز در این خاک است اماا در شایب
 20درصد از مقدار فرسایش به شدت هاسته شد .وضاعیت سااختمانی
بهتر این خااک از نظار متوساط انادازه خاهداناه ( 2/22میلایمتار) و
پایداری زیاد خاهدانهها ( 0/97میلیمتر) از ی ساو و فراوانای انادک
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ررات ریز مانند رس از سوی دیگر ،از دالیل حساسیت همتر این خاک
به فرسایش شیاری بود هه موجب شد حتی در شیب تند ( 20درصد) با

وجود تولید جریان بیشتر ،هدررفت خاک از شیار همتر شود.

(الف)

(ج)

شکل  -4مقدار برآوردی فرسایش شیاری بر اساس روش جایگزینی حجمی در برابر مقدار مشاهدهای آن در خاک لوم (الف) لوم رسی (ب) و لوم
رس شنی (ج)
Figure 4- Estimated values of rill erosion using the Volumetric replacement method versus the observed values in the study
soils; Loam (a) Clay loam (b) and Sandy loam (c

خاک لوم رسی ،حساسترین خاک به فرسایش شایاری باا تغییار
درجه شیب سطح بود .فراوانی بیشتر ررات ریز به ویاژه رس و سایلت
(مجموو ااً  71/3درصااد) و نیااز مقاادار اناادک خاهدانااههااا ( )1/07و
ناپایداری آنها در برابر آب ( 0/53میلیمتر) از جمله واواملی هساتند
هه حساسیت این خاک را به فرسایش شیاری افزایش میدهند .از این
رو با افزایش شیب ،به دلیال تخریاب زیااد خاهداناههاا و موجودیات
فراوان ررات قابال انتقاال مانناد رس ،شادت فرساایش شایاری نیاز
افزایش یافت .با تخریب خاهدانه ،والوه بر تولید ررات اولیه مانند رس

و سیلت ،خاهدانههای ریز (اجتماع ررات رس) نیاز تولیاد مایشاوند و
طریعتاً به دلیل وزن همی هه چنین رراتی دارند به آساانی جریاان آب
می تواند آنها را منتقل هند .ولت افزایش شادت فرساایش شایاری باا
افزایش درجه شیب سطح ،تشدید تولید جریان آب گزارش شده است.
در این راستا چن و همکاران ( )9مطالعهای در خاک لوم سیلتی تحات
پنج درجه شیب  20 ،15 ،10 ،5و  25و سه دبای جریاان دو ،چهاار و
هشت لیتر بر دقیقه انجام و نشان دادند هاه باا افازایش شایب ،دبای
جریان و درنتیجه مقدار فرسایش شیاری افزایش مییابد.
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شکل  -5مقدار برآوردی فرسایش شیاری بر اساس روش جایگزینی حجمی در برابر مقدار مشاهده ای آن در شیب ( 5الف)( 10 ،ب)( 15 ،ج) و
 20درصد (د)
Figure 5- Estimated values of rill erosion using the Volumetric Replacement Method versus the observed values under slope
)gradients; 5% (a), 10% (b), 15% (c) and 20% (d

اهسوی 1و همکاران ( )1بیان هردند هه باا افازایش شایب مقادار
رسوب خروجی از شیارها به صورت خطای افازایش ماییاباد .لای 2و
همکاران ( )22بیان هردند هه با افزایش شیب و دبی جریان ،ظرفیات
انتقال ررات خاک و در نتیجه فرسایش شیاری افزایش مییابد .وانا
و الی ( )40نشان دادند هه با افزایش شیب از  5تاا  25درجاه میازان
فرسایش شایاری افازایش یافتاه اسات و از  25تاا  30درجاه مقادار
فرسایش شیاری هاهش پیدا هرده است .شن و همکاران ( )34نیز باه
1- Aksoy
2- Lei

بررسی تأثیر شدت بارندگی و درجه شیب در ویژگیهاای هیادرولیکی
جریان در شیار و فرآیندهای پویا پرداختند .برای این منظور از فلاومی
به طول  ،10ورض  1/5و ارتفاع  0/5متر ،تحت سه شادت بارنادگی
( 70 ،50و  100میلی متر در ساوت) و سه درجه شیب ( 15 ،10و )20
استفاده شد .نتایج نشان داد هه فرسایش شایاری باه ساروت جریاان
شیار و قدرت جریان حساس بود.
با وجود تأثیر مثرت شیب سطح بر فرسایش شیاری در اغلب خاک
ها ،مقدار خطای برآورد روش جایگزینی حجمی در شیبهای تند ،هم
تر بود.
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 در شیبهای مختلفME  (الف) و میانگین خطای مطلقRMSE  تغییرات ریشه میانگین مربعات خطا یا-6 شکل
Figure 6- Variation of the root mean squares error, RMSE (a) and mean absolute error, ME (b) in various slopes

)(الف
)a(

(b( )(ب

(a( )(الف

(c( )(ج
) لوم رسی (ب) و لوم رس شنی (ج، رابطه بین فرسایش شیاری و شیبها در خاکهای مورد بررسی؛ لوم (الف-7 شکل
Figure 7- Relationships between rill erosion and slope gradient in the soils: loam (a), clay loam (b) and sandy clay loam (c)
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 میزان بیشبرآورد بسته به بافت خاک و درجاه.فرسایش شیاری است
شیب تغییر میهند و ومدتاً در خاکهای با بافت ریز و در شایبهاای
 تغییر در ویژگیهای فیزیکی خاک از جملاه چگاالی.باال بیشتر است
 واملی مهم است هه محاسره حجم،ظاهری در اثر جریان متمرهز آب
 در.شیار بهوجود آمده در اثر جریان آب را دچار خطاای زیااد مایهناد
 شادت تغییار ویژگایهاای،خاکهای ریزبافت و در شایبهاای تناد
 رساوب، از سوی دیگار.فیزیکی خاک در اثر جریان آب بیشتر است
گذاری ررات فرسایش یافته در بخشهای مختلف طول شایار و وادم
امکام انتقال آنها به نقطه خروجی شیار موجب میشاود مقادار خااک
 در.هدررفته از شیار همتر از مقدار خاک فرسایش یافته در شیار باشاد
پژوهشهای آینده مایتاوان روش جاایگزینی حجمای را در شارایط
طریعی دامنه و تحت جریانهای با دبی متفاوت و یا تحت بارانهاای
شریهسازی شده همراه با اثر توأم فرسایش بین شیاری ماورد ارزیاابی
قرار داد تا مدیریت مناسبتر و دقی تاری بارای مهاار فرساایش در
.منطقه انجام داد

این نتیجه نشان میدهد زمانی هاه مقادار فرساایش شایاری باه
دالیل متعدد از جمله تندی شیب افزایش مییابد و شایارهای حجایم
 روش جاایگزینی حجمای باا،(وریضتر و ومی تر) تشکیل میشاود
 به ورارت دیگر زمانیهه شیارها هوچا.خطای زیادی روبرو میشود
 دقات روش جاایگزینی حجمای بایشتار اسات چارا هاه،تر هستند
جایگزینی شیار هوچ با نمونه خاک مشابه با خطای همتری مواجاه
 شاکل هندسای، در شرایطی هه فرسایش شیاری شدیدتر است.است
مقطع شیار در طول شیار تغییرات زیادی پیدا میهناد و حتای ممکان
 از ایان رو.است در بخشهایی از طول شیار رساوبگاذاری رخ دهاد
جایگزینی خاک از دست رفته از شیار با نمونه خاک مشابه به صاورتی
 ساخت،هه مقطع شیار مشابه با مقطع اولیه (پیش از فرسایش) باشاد
.بوده و دچار خطای زیاد میباشد
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Introduction: Rills are usually found on the sloping fields worldwide, especially in semi-arid slopes, where
vegetation covers are often poor and soils are weakly aggregated. Rill erosion is recognized as an important
process of water erosion on agricultural land in these regions and causes a grate amount of soil loss.
Understanding rill erosion rate is important in the prediction of soil erosion and the prevention of soil loss in the
lands. Rill erosion is often easy to observe but difficult to measure because of its complexity and stochastic
nature. A common method used to determine rill erosion rate is measuring sediment concentration distribution of
eroding rill flow under different flow rates. However, it is not only time-consuming but also had to measure. The
volume Replacement Method is an easy method to estimate soil loss from rills in the sloped lands. Limited
information is available concerning the ability of this method in different soil textures under slope gradients.
Therefore, this study was conducted to evaluate the ability of the method to estimate rill erosion of semi-arid
soils.
Materials and Methods: This study was conducted on three different soil textures i.e. loam, clay loam and
sandy clay loam under four slope gradients including 5, 10, 15 and 20% using factorial arrangement based on
completely randomized block design with three replications in the laboratory. A flume with 0.3 m width and 4 m
length was subdivided into strips of 0.1 m width and 4 m length to imitate eroding rills. Soil samples for each
soil texture were passed from 8-mm sieve and packed into the flumes at its bulk density in the field. Prior to each
experimental run, the soil materials were pre-wetted to reach to water-holding capacity. Tap water was
introduced into the rill from the upper end, through a water supply tank and a pump at a constant flow rate of 0.5
L.min-1. After erosion, the flume was lowered to the horizontal position for the measurements of eroded rill
volumes. The rill volume was determined using soil samples passed from a 2-mm sieve. Soil loss mass eroded
from soil surface was computed using rill volume and original soil bulk density packed into the flume. This
value was considered as estimated value using the Volumetric Replacement Method for each soil texture under
different slope gradients. The performance of the method was assessed using the measured data for each soil and
slope gradient using error measures such as root mean square error (RMSE) and mean absolute error (ME).
Results and Discussion: Significant differences were found among soil textures and slope gradients as well
as their interaction on rill erosion rate. The highest rill erosion rate was observed in clay loam (3.166 g.m -2.s-1),
whereas sandy clay loam showed the minimum susceptibility to rill detachment (0.962 g.m-2.s-1). Higher fine
particles (clay) and lower aggregation as well as weak aggregate stability are the major reasons for higher
susceptibility of clay loam to rill erosion. The rill erosion was more sensitive to slope gradient than soil texture
and the strongest dependency of rill erosion on slope gradient was found in clay loam (R 2= 0.99). With an
increase in slope gradient, rill erosion strongly increased except for loam. The Volumetric Replacement Method
overestimated rill erosion in all soils and slope gradients. The highest overestimation was observed in sandy clay
loam (RMSE= 2.72 g/m2.sec and ME= 7.02 g/m2.sec), whereas the lowest overestimation value was in loam
(RMSE= 0.60 g/m2.sec and ME= 3.86 g/m2.sec). The performance of the Volumetric Replacement Method
decreased in higher slope gradients and the highest overestimation was observed under 20% slope gradient
(RMSE=1.86 g/m2.sec and ME= 3.84 g/m2.sec).
Conclusion: Rill erosion is strongly affected by soil texture and slope gradient. Particle size distribution,
aggregates percentage and their stability can control the soil’s susceptibility to detach by concentrated water
flow. The Volumetric Replacement Method showed higher uncertainty as evaluated in the semi-arid soil textures
especially under steep slopes. The change of soil physical properties by water flow especially bulk density result
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in errors in determination of rill volume by using this method. The higher change of physical properties by
concentrated flow occurs in fine soil textures and steeper slopes. Additionally, continuous sedimentation along
the rills imposes other errors in estimating soil loss mass from the rills.
Keywords: Concentrated flow, Experimental flume, Rill volume, Soil detachment, Uncertainty
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