
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

     

، ساز باران شبيههاي  گيري شده با استفاده از روش پذيري خاك اندازه بررسي رابطه همبستگي فاكتور فرسايش
  بيسال و نموگراف ويشماير

  
  محمود اسالمي، علي جعفري اردكاني و كورش كمالي

اك و ، عضو هيئت علمي و كارشناس ارشد مركز تحقيقات حفاظت خپاكدشتبه ترتيب مدرس آموزشكده كشاورزي 
  آبخيزداري كشور

 - 0292-3233049:  تلفن– 33941-64937ندوق پستي ص   -  شهيد باهنر  آموزشكده كشاورزي-پاكدشت: آدرس
09125221993  

narido822001@yahoo.com  
  

  چكيده
شدن و انتقال توسط عوامل  بيان كمي و كيفي حساسيت ذاتي ذرات يك خاك معين به جدا پذيري خاك عامل فرسايش

هاي  شك اجراي برنامه بي. باشد ها مي ايش بوده و در واقع مبين تاثير بسياري از خصوصيات خاك و اثرات متقابل آنفرس
حفظ اين منبع جلوگيري از فرسايش و هاي آبخيز، نقش موثري در  هحوضحفاظت خاك از طريق اعمال مديريت جامع بر 

ترين و  يكي از ساده. پذيري خاك وجود دارد ي فاكتور فرسايشگير هاي مختلفي براي اندازه روش. ارزشمند خواهد داشت
 30برداري تصادفي از افق سطحي مربوط به  در اين مقاله با نمونه . استساز باران شبيهها استفاده از دستگاه  ترين روش آسان

 به آزمايشگاه، ها نه كيلوگرم از نمو50حدود  و انتقال جنوب و جنوب غربي تهرانمناطق خاك مربوط به ) سري(نمونه 
 در ساز باران شبيهبا استفاده از روش ) K (پذيري خاك براي انجام عمليات آزمايشگاهي تعيين فاكتور فرسايشزمينه الزم 

ن خيلي همچنين بافت خاك، حد رطوبت ظرفيت مزرعه، درصد كربن آلي و ميزان ش. مربوطه مهيا گرديد شرايط استاندارد
 ضمن توليد باران با شدت و مدت معين، قابليت تعيين  مورد استفادهساز باران شبيه. عيين شدريز هريك از نمونه ها ت

  . داردنيز را .. ها از جمله رواناب، مقدار رسوب حمل شده، نفوذپذيري و  صفات مورد نظر در فرسايش خاك
  Kدر حالي كه .  وجود دارد ويشماير همبستگي كميK و ساز باران شبيه  K بررسي نتايج حاصله نشان داد كه بين

ين امر ناشي از توجه فرمول بيسال براي برآورد پاشمان و ا.  بااليي برخوردار استهمبستگياز  بيسال K با ساز باران شبيه
گيري فرسايش پاشماني كاربرد داشته و فقط   مورد استفاده نيز براي اندازهساز باران شبيهدستگاه . فرسايش باراني است

فرمول جهاني در در صورتي كه . كند گيري مي را اندازه نآورد قطرات باران با خاك و فرسايش پاشماني ناشي از مرحله برخ
       . شود گيري مي تلفات خاك اندازه، فرسايش خاك

  حفاظت خاك ، فرسايش پاشماني، ساز باران شبيهپذيري خاك،  فرسايش: هاي كليدي واژه
  

  مقدمه 
حال   با اين.آغاز شده است، يري خاك از زماني كه مطالعه براي تعيين فرسايش خاك انجام گرفتهپذ فاكتور فرسايشبررسي 

، براي محاسبه نسبت ]Middelton) 1930(]1. گردد هاي چندان دور بر نمي مطالعات مربوط به اين مقوله به سال
رس در خاك قبل  درصد + سيلت درصد /رس در خاك پس از پراكندگي درصد + سيلتدرصد (پراكندگي خاك از رابطه 

به اين نتيجه رسيد ) رس درصد /رس درصد + سيلت درصد(با ارائه رابطه  ]1[)1935(بايكاس . استفاده نمود) از پراكندگي
به دنبال مطالعات مداوم ويشماير و همكاران . كه هرچه اين نسبت كمتر از يك باشد ميزان فرسايش كمتر خواهد بود
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گيري شد و به صورت يك فاكتور در  هاي آمريكا اندازه در تعدادي از خاكپذيري خاك  سايششاخص فر ]2[) 1969(
 اما به دليل غير موثرندپذيري خاك  فرسايشآنها معتقد بودند عوامل زيادي در فاكتور . فرمول جهاني فرسايش بكار رفت
+ ز درصد شن خيلي ري. وگراف ارائه گرديد عامل مهم در نظر گرفته شد و بصورت نم5عملي بودن تعيين برخي از آنها، 

 و Barnetت تحقيقا. سيلت، درصد شن، درصد مواد آلي، ساختمان خاك و نفوذپذيري از جمله اين عوامل بودند
پذيري خاك در منطقه تروپيكال نشان داد كه با افزايش وزن مخصوص ظاهري خاك و  بر روي فرسايش  ]8[ همكاران

 دليل تاثير شديد بافت و وزن مخصوص ظاهري بر .يابد فرسايش خاك افزايش مي، ب كمكاهش مقدار رس حتي در شي
 بندي ذرات در سرعت نفوذ آب به خاك، كاهش ميزان رواناب و در نتيجه كاهش فرسايش ، اثر مستقيم دانهKروي مقدار 

  .ذكر شده است
ل نبودن اطالعات اقليمي و ساير عوامل ميسر پذيري خاك اغلب به دليل كام در كشورهاي در حال توسعه برآورد فرسايش

بافت و (  روشي را ارائه نمود كه با استفاده از اطالعات خاكشناسي ]Manrique ]11به همين جهت . بوده استن
اين روش داراي همبستگي بااليي با اعداد . پذيري خاك را تخمين زد توان مقدار فرسايش مي) مينرالوژي اليه سطحي

  . معادله جهاني فرسايش خاك داردبدست آمده از 
به عنوان ابزاري در ساز باران به طور وسيعي در شناخت فرسايش خاك و فرايندهاي مربوط به آن  هاي اخير شبيه در سال

 از جمله اولين محققاني بودند كه ]Hays ]9 و Duley .مورد استفاده قرار گرفته استتحقيقات فرسايش خاك 
پذيري  فاكتور فرسايش ]Truman & Baradford ]13. گيري هدررفت خاك بكار بردند ي اندازهسازي باران را برا شبيه

آنها خاك تلف . نمودند تعيين ساز باران شبيه و دستگاه يهاي آزمايش بين شياري را با استفاده از پالتدر فرسايش خاك 
را با يكديگر ) هاي پايدار خاك( مزرعه پذيري از دو پالت با شرايط شده در فرسايش بين شياري و اطالعات فرسايش

    . ، كه از همبستگي مناسبي برخوردار بودندمقايسه نمودند
هاي گسترده از ديدگاه تحقيقات و اجرا ضروري  با توجه به وضعيت حاد و بحراني  فرسايش خاك در ايران، انجام فعاليت

ق مختلف و در شرايط طبيعي هميشه با مشكالتي پذيري خاك در مناط گيري شاخص فرسايش از آنجا كه اندازه .است
گيري اين شاخص مطرح  اي براي اندازه  در شرايط آزمايشگاهي به عنوان وسيلهساز باران شبيهمواجه است، لذا استفاده از 

 با توان رابطه بين مقدار، شدت و انرژي جنبشي باران را  است كه با آن مياي  مصنوعي وسيلهساز باران شبيه .شده است
ترين مزاياي استفاده از مهم .فرسايش مورد مطالعه قرار داده، همچنين مقاومت خاك را به فرسايش ارزيابي نمود

در . ]3[ هاي طبيعي است پذيري بيشتر آن نسبت به باران سرعت عمل، كارآيي، قابليت كنترل و انعطافسازهاي باران  شبيه
هاي مناطق جنوب تهران استفاده شده و نتايج   در خاكKاي تعيين فاكتور  برساز باران شبيهاز دستگاه اين پژوهش نيز 

  .  بيسال مورد مقايسه و بررسي قرار گرفته استK ويشماير و Kحاصله با 
  

 ها مواد و روش

با . د استفاده ش1ن كوچكساز بارا شبيهپذيري خاك از يك دستگاه  گيري شاخص فرسايش در اين تحقيق به منظور اندازه
توان در هر محل مورد  و توليد باران به ميزان دلخواه توسط اين دستگاه، مي، سبك بودن  به قابليت حمل و نقل آسانتوجه

 .پذيري خاك استفاده نمود نظر براي ارزيابي اثرات تناوب زراعي، نفوذپذيري داخلي و ارتباط آن با هرزآب و فرسايش
هايي با شدت، مدت معين، توزيع انرژي  ير شكل و تنظيم آن براي بارانكه به علت قابليت تغيزهاي باران سا شبيهبيشتر 

                                                 
1 Small Rainfall Simulator 
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هاي نيم متر مربع يا بيشتر  جنبشي و قطر قطرات نسبتاً بزرگ بوده و به سختي قابل حمل بوده و بيشتر آنها براي پالت
  .]10[شوند طراحي مي

از سه قسمت كلي پاشنده باران، بدنه كه جهت ه و  بودبسيار سبك و قابل حملدر اين تحقيق  مورد استفاده ساز باران شبيه
جلوگيري از اثرات خارجي مثل باد بر قطرات باران تعبيه شده و قالب فلزي كه نمونه خاك مورد آزمايش در داخل آن قرار 

 منفذ در 49 ميلي متر، 1200مخزن دستگاه با ظرفيت ،  در قسمت پاشنده باران.)1شكل  (تشكيل شده است، گيرد مي
از خروج آب از به منظور جلوگيري تيوپ پالستيكي كه در زير قسمت پاشنده  و سمت مسطح و گسترش يافته مخزنق

گيري و ظرف  كننده رواناب به طرف ظرف نمونه هدايتدر قسمت قاب فلزي نيز .  قرار داشته تشكيل شده استدستگاه
ستيك سخت بوده و قسمت پايين بدنه طوري برش بدنه دستگاه و قسمت پاشنده از جنس پال. نمونه گيري وجود دارد

قسمت فلزي كه در داخل . شود  ميدرصد 20 ساز باران شبيه شيب دستگاه ،خورده كه اگر در قسمت صافي قرار داده شود
قسمت .  سانتيمتر است5گيرد  مي سانتيمتر بوده و ارتفاع خاكي كه در آن جاي 25*25گيرد داراي ابعاد  خاك قرار مي

طعه فلزي نيز طوري طراحي شده كه اوالً رواناب از دستگاه خارج نشود و ثانياً رواناب را به طرف ظرف جلوي ق
  . دهند ميساز باران را حين آزمايش نشان   نمايي از دستگاه شبيه3 و 2 اشكال .كند گيري هدايت مينمونه

  

  
a :دستگاه  آب مخزن  A :ساز باران  پاشنده شبيه 

b : گسترش يافته مخزن قسمت مسطح و  B :ساز باران بدنه شبيه 

c : و منفذd :ها لوله متحرك بااليي به منظور افزايش شدت بارش توسط نازل  C : قالب فلزي 

  ]10[مورد استفاده در اين تحقيقساز باران  ز مقطع عمودي شبيهنمايي ا) 1(ل شك
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 6شدت بارش توسط اين دستگاه . ريزد ميوي پالت آزمايش  دقيقه بر ر3 ميليمتر آب را به مدت 18 ساز باران شبيهاين 
 ميليمتر 375كند در قسمت باالي شيب  مسافتي كه قطرات باران تا رسيدن به سطح خاك طي مي. دباش متر در دقيقه مي ميلي

   9/5ران قطر قطرات با.  ميليمتر در نظر گرفته شده است400 ميليمتر است كه بطور متوسط 425و در قسمت پايين شيب 
 ژول و همچنين سطح پالت مورد آزمايش 4/35 گرم، انرژي جنبشي دستگاه 106/0ميليمتر و جرم قطرات نيز در حدود 

  .      باشد  مترمربع مي0625/0
 در صحرا اندازه گيري شود، ولي از ساز باران شبيهپذيري خاك توسط  در اين تحقيق ابتدا مقرر بود كه شاخص فرسايش

در  درصد 20اي همچون رساندن خاك به حد رطوبت ظرفيت مزرعه و شيب  ول شرايط استاندارد و ويژهحصكه آنجا 
هاي خاك به آزمايشگاه و ايجاد شرايط استاندارد الزم، آزمايش بر روي هر  ميسر نبود، لذا با برداشت و انتقال نمونهصحرا 

  . سري خاك انجام گرفت
 و برخورد تصادفي قطرات آن با خاك، مقادير رواناب و ساز باران شبيه دقيقه از 3ت  ميلي ليتر باران در مد11250با ريزش 

هاي  هايي كه تفاوتنمونه. گيري شد رسوب حاصل از هر بارندگي براي هر نمونه در چهار تكرار جمع آوري و اندازه
 تكرار بوده كه با محاسبه ميانگين براي 3ها داراي به همين دليل برخي از نمونه. ها داشتند حذف شدندزيادي با ساير نمونه

  . گيري شد  اندازهKهر سري از آنها، فاكتور 
 

 
 ورد استفاده در اين تحقيقن كوچك مساز بارا شبيهنمايي از ) 2 (شكل

  
قات  موسسه تحقي728 و 616، 531پس از بررسي نشريات فني شماره نيز هاي مورد استفاده در اين تحقيق  نمونه خاك

 سري خاك 30براي اين منظور نشاني . ]7 و 6، 5[ددنجنوب و جنوب غربي تهران تهيه شمناطق هاي  خاك و آب، از خاك
جهت استفاده در نمونه  كيلوگرم 50از افق سطحي هر سري خاك حدود . كه بطور تصادفي انتخاب شده بودند ثبت گرديد

هاي تعيين بافت خاك، حد رطوبت ظرفيت   به آزمايشگاه، آزمايشآوري و پس از ثبت مشخصات و انتقال اين تحقيق جمع
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هاي  ها از ويژگي در انتخاب نقاط سعي شد نمونه. مزرعه، درصد كربن آلي و ميزان شن خيلي ريز بر روي آنها انجام شد
  . بندي خاك برخوردار باشند فيزيكي، مورفولوژيكي و رده و همگن مشابه

لذا بدين . گيري شد  به روش نمودار ويشماير نيز اندازهK، مقدار ساز باران شبيه از روش به منظور مقايسه نتايج حاصله
. نددانه بندي و هيدرومتري شد،  نمونه از خاك به روش الك تر30منظور درصد شن و سيلت و شن خيلي ريز براي 

نه برداري و ميزان نفوذپذيري هر نمونه ساختمان خاك به هنگام نمو. نيز در آزمايشگاه تعيين شدنمونه ها مواد آلي درصد 
بعد از تعيين اين . و آب خروجي از پالت به صورت رواناب برآورد شد)  ميلي ليتر1125(از خاك از تفاضل كل آب باران 

     . گرديد ويشماير با استفاده از نموگراف مربوطه محاسبه Kپارامترها، مقدار 
 9/5بدين منظور قطر قطره باران .  از طريق فرمول بيسال نيز تعيين شدK در بخشي ديگر از اين تحقيق مقدار فاكتور

ميليمتر در نظر گرفته شد و سرعت برخورد قطره باران با سطح خاك با استفاده از نمودار سرعت نهايي به قطر قطره باران، 
 سري نمونه خاك 30براي  بيسال Kگيري، مقدار  با در دست داشتن ميزان رسوب در ظرف نمونه. گرديد برآورد 1/9

  .   بدست آمد

  
  ساز باران شبيهآوري رواناب و رسوب توسط  جمعاز  يينما) 3(شكل 
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  نتايج
، نموگراف ويشماير و فرمول بيسال ساز باران شبيههاي دستگاه   بدست آمده را با استفاده از روشKمقادير ) 1(جدول 
دو ضريب همبستگي   ويشماير نشان داد كه كه بين اينK و ساز باران هشبي  Kبرقراري رابطه همبستگي بين . دهد نشان مي

 نموده گيري  مقدار فرسايش پاشماني را اندازهساز باران شبيهاست كه ن يكي از داليل مهم اين اختالف آ. كمي وجود دارد
ساز  شبيهبارت ديگر به ع. كند گيري مي در صورتي كه فرمول جهاني فرسايش خاك، تلفات خاك را بصورت كلي اندازه

ولي فرمول جهاني . كند گيري مي را اندازه  فقط مرحله برخورد قطرات باران با خاك و فرسايش پاشماني ناشي از آنباران
 درصد 20انتخاب شيب . كند گيري مي فرسايش خاك، تلفات خاك را در دو مرحله برخورد قطرات و توليد رواناب اندازه

 به عبارت ديگر اگر اين شيب در .بدين دليل است كه هيچگونه روانابي بر روي خاك باقي نماند نيز ساز باران شبيهبراي 
اي جمع شده و از عمل  گرديد آب در سطح خاك به صورت اليه شد و يا شيب كمتر براي آن اتخاذ مي نظر گرفته نمي

  . نمود پاشمان توسط قطرات باران جلوگيري مي
همبستگي زياد اين .  بيسال نشان از همبستگي باال بين اين دو داشتK با ساز باران بيهش  Kبررسي روابط همبستگي بين 

ن مورد استفاده ساز بارا شبيه را نشان داد، كه دستگاه ساز باران شبيه بدست آمده بوسيله Kها در مورد  دو روش صحت گفته
 يپاشمانفرسايش ابطه  بيسال براي محاسبه ر اين در حالي است كه .راي تعيين فرسايش پاشماني استدر اين تحقيق ب
  .  ويشماير داردK آن نيز همبستگي كمي با Kكاربرد داشته و 

  
  ، نموگراف ويشماير و فرمول بيسالساز باران هاي دستگاه شبيه  بدست آمده با استفاده از روشKمقادير ): 1(جدول 

K  
  بيسال

K  
  ويشماير

K  
  ساز باران شبيه

  K رديف سري خاك
  بيسال

K  
  ويشماير

K  
  ساز باران شبيه

 رديف سري خاك

 1 شمس آباد 0,256 0,850 0,134 16 نظراباد 0,177 0,355 0,093

 2 كريم رباط 0,108 0,454 0,055 17 آباد مقيم 0,108 0,311 0,056

 3 پرندك 0,196 0,239 0,099 18 آباد يافت 0,147 0,345 0,074

 4 محمودآباد 0,245 0,538 0,126 19 حصارمهتر 0,249 0,004 0,0151

 5 آباد قاسم 0,078 0,439 0,039 20 آباد مهدي 0,471 0,304 0,328

 6 پارك 0,137 0,385 0,069 21 سعيدآباد 0,127 0,415 0,067

 7 كهريزك 0,117 0,500 0,059 22 آباد نظام 0,255 0,386 0,128

 8 آراد 0,147 0,336 0,075 23 احمدآباد 0,441 0,403 0,224

 9 شهريار 0,353 0,433 0,181 24 سيمون 0,235 0,475 0,119

 10 شهرقدس 0,402 0,464 0,203 25 باباسلمان 0,284 0,359 0,145

 11 فيروزآباد 0,343 0,417 0,172 26 كرج 0,510 0,365 0,261

 12 شهر ري 0,088 0,389 0,043 27 تپه گل 0,078 0,457 0,043

 13 ورداورد 0,177 0,383 0,086 28 آدران 0,363 0,363 0,486

 14 آباد فرون 0,186 0,422 0,097 29 جوقين 0,324 0,378 0,163

 15 قلعه نو 0,107 0,329 0,054 30 آباد عشق 0,196 0,391 0,102
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  گيري  بحث و نتيجه
لبليت فرسايش شود شاخص خوبي در تشخيص ق پذيري خاك كه بوسيله نموگراف ويشماير برآورد مي فاكتور فرسايش

تر به اين شاخص مورد توجه محققين مختلف  هاي نوين براي دستيابي آسان در عين حال استفاده از روش. باشد ميخاك 
  .        استفاده شودK براي تعيين ساز باران شبيهكوچك در اين تحقيق نيز سعي شده است از دستگاه . بوده است
برآورد بيسال براي كه فرمول  وجود دارد و با توجه به اين بيسال K با ساز باران يهشب  Kبينبااليي كه همبستگي با توجه به 

گيري  توان براي اندازه  مورد نظر در اين تحقيق نيز ميساز باران شبيهدارد، لذا از دستگاه كاربرد  و فرسايش باراني پاشمان
  .فرسايش باراني استفاده نمود

 نشان ساز باران شبيه بدست آمده به كمك K شده از طريق نموگراف ويشماير و  محاسبهKعدم وجود همبستگي باال بين 
. خاك استفاده نمودمورد استفاده در فرمول جهاني پذيري   فرسايشKتوان از اين دستگاه براي تعيين  ميدهد كه ن مي

 ولي چون اند  خوبي نيز دربر داشتهروند و نتايج ميهاي استاندارد بكار  وجود دارند كه در پالتي بارانهاي ساز شبيههرچند 
 .دهد بخش بدست نمي رود با وجود توانايي انجام تكرار زياد، نتايج رضايت مي در مقياس كوچك بكار ساز باران شبيهاين 

اين نتايج حاصل از ، بازنگري در ساز باران  توسط اين شبيههاي كشور هلند هاي متعدد در خاك انجام آزمايشبه رغم 
  .   بوده استآن رد درخواست طراح دستگاه مو

توان يافت كه ميزان شيب آن در حدود  ميتر جايي را متوان در شرايط صحرايي استفاده نمود، زيرا ك از اين دستگاه كمتر مي
 دستگاه بيشتر در از ايندر نتيجه . عمق خاك خيلي كم خواهد بود، صورت وجود اين شيبدر و يا ،  درصد باشد20

خصوصيات فيزيكي خاك ، بالطبع ها به آزمايشگاه انتقال نمونه در اين حالت و با .شود ميگاهي استفاده شرايط آزمايش
   . شده و خاك از حالت آرماني خود دور خواهد شدات دستخوش تغيير

ن كوچك و قابل حمل بوديلي همچون ، به دال براي اين شبيه سازهاي ذكر شده توان گفت به رغم محدوديت ميدر مجموع 
آن در تحقيقات مرتبط با فرسايش آبي از اهميت قابل توجهي برخوردار د كاربر، و ايجاد بارندگي با شدت و مدت معينآن 

  .   است
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