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چكيده
خاكهاي داراي قطعات سنگي بخش مهمي از سطوح اراضي را تشکیل ميدهند .حضور بخشهاي سنگي ،تعیین
كننده خصوصیات فیزیکي و شیمیایي خاك است و بر فرآیندهاي هیدرولوژیکي و فرسایشي نیز اثر ميگذارد .تاكنون
مطالعات فراواني خاطرنشان كردهاند كه اثر قطعات سنگي سطحي در فرسایش خاك و تولید رواناب و رسوب پیچیده و
مبهم است ،لذا الزم است این اثرات بیشتر مورد توجه قرار گیرند .در این راستا ،پژوهش حاضر با استفاده از كرتهاي
فرسایشي و شبیهساز باران به مطالعه عکسالعملهاي فرسایشي خاك نسبت به سطوح مختلف نفوذناپذیر سنگي با
مقادیر صفر ،پنج 20 ،25 ،20 ،و  25درصد پرداخت .نتایج حاصل از نمونهبرداري رسوب و حجمسنجي رواناب طي
رگباري  90دقیقهاي و با شدت  00میليمتر بر ساعت مورد تجزیه واریانس قرار گرفت .تحلیلهاي آماري نشان داد كه
بهطور كلي افزایش درصد سطوح سنگي اثر چنداني بر افزایش رواناب ندارد .اما مقادیر غلظت رسوب با حضور
بخشهاي سنگي بهطور معنيداري ( )p>0/05نسبت به خاك فاقد سطوح سنگي افزایش نشان ميدهد ،گرچه همگام
با افزایش درصد سطوح سنگي مقادیر رسوب حاصله افزایشي خطي نشان نميدهند .در مقادیر  20و  20درصد از
سطوح سنگي ،حجم رواناب و غلظت رسوب باالترین میزان را در مقایسه با سایر تیمارها دارا ميباشند .نهایتاً با افزایش
سطوح سنگي به  25درصد ،مقادیر رواناب و رسوب كاهش معنيداري ميیابد .نتایج پژوهش ،وجود مقادیر آستانه در
سطوح سنگي براي افزایش رواناب و رسوب و نیز عملکرد متفاوت سطوح سنگي بسته به میزان آن را تایید ميكند.
واژههاي كليدي :سطوح سنگي ،شبیهساز باران ،فرسایش خاك ،كرت فرسایشي ،نفوذپذیري
مقدمه
مشخصههاي سطحي خاك مانند زبري ،ساختار و
پوشش سطحي (مانند پوشش قطعات سنگي و
گیاهان) اثر مهمي روي نرخ نفوذ ،تولید رواناب و
فرسایش دارد ( Smetsو همکاران .)2000 ،خاك
سطحي در بسیاري از مناطق خشك و نیمهخشك
داراي مقادیر باالیي از قطعات سنگي است .پوشش
________________________
* نوسنده مسئولhrmoradi@modares.ac.ir :

قطعات سنگي و اندازه آن ،شدت فرآیندهاي مختلف
هیدرولوژیکي و تخریب خاك مانند سله سطحي،2
نفوذ ،تبخیر ،تولید رواناب ،تلفات انرژي رواناب و
فرسایش آبي را تحت اثر قرار ميدهد ( Poesenو
همکاران2331 ،؛  Teteganو همکاران.)2022 ،
قطعات سنگي عموما به ذرات غیرقابل انتقال اطالق
Surface Sealing
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ميشود كه به سادگي بهوسیله جریان بین شیاري
جابهجا نميشوند ( Chenو همکاران .)2022 ،حضور
بخشهاي سطحي سنگي عموما نفوذ را بهبود بخشیده
و فرسایش را كاهش ميدهد ( Le Bissomaisو
همکاران ،)2005 ،ظرفیت نگهداري آب در خاك نیز از
حضور قطعات سنگي اثر ميپذیرد ( Baetensو
همکاران .)2003 ،قطعات سنگي تمایل دارند كه با
كاهش سطح مقطع در دسترس براي جریان و نیز با
افزایش انحناء 2بستر جابهجایي آب را محدود نمایند.
پوشش سطحي قطعات سنگي بر شدت فرآیندهاي
مختلف تخریب خاك اثر ميگذارد و ميتواند اثراتي
متمایز روي جریان سطحي و فرسایش خاك داشته
باشد .عموما حفاظت از خاك سطحي در مقابل عمل
ضربه باران به قطعات سنگي منسوب شده است .این
عمل منجر به كاهش شدت سله سطحي ،افزایش نرخ
نفوذ ،كاهش رواناب و بنابراین كاهش تولید رسوب در
خاكهاي پوشیده با قطعات سنگي ميشود ( Jomaaو
همکاران2022 ،؛  Wangو همکاران.)2022 ،
پارامترهاي عمده كه براي تشریح میزان رواناب یا
هدررفت خاك از خاكهاي داراي قطعات سنگي
گزارش شدهاند ،شامل موقعیت ،اندازه و درصد پوشش
قطعات سنگي است كه از بین آنها درصد پوشش
قطعات سنگي مهمترین عامل ميباشد .پوشش قطعات
سنگي مقدار جدایش رسوب را تحت تاثیر قرار مي
دهد ،چرا كه خاك سطحي را در مقابل اثر ضربه
قطرات حفاظت ميكند ( Wangو همکاران.)2022 ،
اجراي هرگونه عملیات در سطح آبخیز با ایجاد
تغییر در ضریب زبري و در نتیجه تغییر نفوذپذیري
خاك ،موجب بروز شرایطي متفاوت در تولید رواناب
ميشود ( Roghaniو همکاران .)2001 ،نرخ باالي
فرسایش كشاورزي نیز منجر به نمایان شدن خاك
سنگي زیرین و افزایش پوشش قطعات سنگي در سطح
مناطق ميشود ( Ruiz Sinogaو ،Martinez Murillo
 .)2003قطعات سنگي در سطح خاك ميتوانند اثرات
مثبت و منفي روي تولید رسوب داشته باشند .در
اراضي مرتفع كه فرسایش شیاري و بین شیاري با هم
رخ ميدهد ،قطعات سنگي در سطح خاك اثر منفي
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روي تولید رسوب دارند .در این مناطق قطعات سنگي
ميتوانند بهعنوان تثبیتكنندههاي طبیعي سطح
خاك لحاظ شوند .یك بخش سنگي مشخص ،ميتواند
كارآیيهاي متفاوتي در كاهش تولید رسوب شیاري و
بین شیاري داشته باشد كه وابسته به شدتهاي
متفاوت زیرفرآیندهاي هیدرولوژیکي و فرسایشي است
( Poesenو همکاران .)2331 ،البته ارتباط بین سطوح
سنگي و تولید رسوب در فرسایش بینشیاري پیچیده
بوده و بسته به ساختار خاك رویي و موقعیت و اندازه
قطعات سنگي ،ميتواند مثبت یا منفي باشد (Poesen
و همکاران.)2333 ،
قطعات سنگي در سطح خاك اثرات متفاوتي بر
رطوبت خاك ،تولید رواناب و هیدرولیك جریان
سطحي در فرسایشهاي شیاري و بین شیاري دارد
( Poesenو  .)2331 ،Laveeمشاهده شده است كه
حتي یك بخش كوچکي از قطعات سنگي در ماتریس
خاك یا واقع در سطح خاك ميتواند آورد رسوب،
مقدار نفوذ و نرخ رواناب را تغییر دهد ( Rieke-Zappو
همکاران.)2000 ،
در اغلب مناطق ،سطح خاك و خاك رویي با
حضور قطعات سنگي مشخص ميشوند ،اما این پدیده
در پژوهشهاي فرسایش خاك مورد توجه قرار نگرفته
است ( Chenو همکاران .)2022 ،حضور قطعات سنگي
در خاك خصوصیت عام بسیاري از عرصههاست ،لذا
الزم است به اثر بخشهاي سنگي در پاسخهاي
فرسایشي و هیدرولوژیکي ناشي از بارش و تغییرات
مشاهدهاي در طول زمان توجه شود.
ارزیابي اهمیت نسبي اثر خصوصیات وابسته به
بخشهاي سنگي روي فرسایش نیازمند آزمایشهایي
است تا اجازه مشاهده دقیق تغییرات زماني پاسخ
خاك به بارانهاي فرساینده را بدهد ( Figueiredoو
 .)2331 ،Poesenدر حال حاضر در مدلهاي برآورد
فرسایش و رسوب ،تاثیر پوشش سنگي بهطور واضح در
نظر گرفته نشده و یا تنها بهصورت كیفي مورد توجه
قرار گرفته است .براي اصالح مدلهاي ارایه شده و
لحاظ نمودن اثرات پوشش سنگي ،الزم است مطالعات
متعددي روي نقش پوشش سنگي در تغییر
خصوصیات خاك از قبیل نفوذپذیري ،فرونشست ،سله
سطحي و خواص هیدرولوژیکي سطح خاك صورت
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گیرد ،چرا كه خواص مذكور به نوبه خود ميتواند در
كاهش یا افزایش میزان رواناب و فرسایش ناشي از آن
موثر باشد ( Rouhipourو همکاران.)2005 ،
طي چندین دهه ،به اثر مشخصههاي سطحي
خاك روي تولید رواناب ،نفوذ و نرخ فرسایش خاك
توجه فراواني شده است .از میان مطالعات انجام شده
در خارج از كشور بهمنظور بررسي اثر سطوح سنگي در
فرآیندهاي تولید رواناب و رسوب ميتوان به  Poesenو
همکاران ( )2331اشاره نمود كه به بررسي اثر قطعات
سنگي روي فرسایش آبي در مقیاس كرتهاي كوچك،
متوسط و بزرگ پرداختند .در كرتهاي متوسط با
فرسایش بین شیاري ،قطعات سنگي اثرات مبهمي به
دو صورت مثبت و منفي روي آورد رسوب داشتند كه
بهدلیل حفرات ریز خاك ،شیب و نیز آرایش عمودي و
اندازه قطعات سنگي بود .در مقیاس كرتهاي كوچك
و بزرگ با فرسایشهاي شیاري و بین شیاري ،قطعات
سنگي اثر منفي روي آورد رسوب داشتند .در پژوهش
 Moustakasو همکاران ( )2335اثر ابعاد ،مقادیر و
موقعیتهاي مختلف قطعات سنگي روي رواناب و
فرسایش خاك درون كرتهاي فرسایشي در عرصه
مطالعه شد .باالترین مقادیر رواناب از خاكهاي لخت
داراي قطعات سنگي باال مشاهده شد و خاكهاي فاقد
سنگ مقادیر پایینتري داشتند .همچنین ،خاكهاي با
قطعات سنگي درشت نسبت به خاكهاي با قطعات
كوچك سنگ ،مقادیر رواناب و رسوب باالتري داشتند.
با شبیهسازي بارش Figueiredo ،و )2331( Poesen
اثر ویژگيهاي قطعات سنگي سطح خاك را در رواناب
و فرسایش درون جعبههاي فلزي كوچك و خاك
سیلتي-لومي غربال شده مطالعه نمودند .ارتباطي
مثبت و نمایي بین هدررفت خاك و پوشش سطحي
سنگي بهدست آمد.
همچنین ،ارتباط اندازه پوشش سنگي با عمق
رواناب و هدررفت خاك مثبت بود و شکل سطوح تاثیر
كمتري در مقایسه با اندازه و موقعیت سطوح در
فرسایش داشت .همچنین Rieke-Zapp ،و همکاران
( )2000با استفاده از فلوم ،اثر قطعات سنگي مخلوط
در ماتریس خاك را روي فرسایش و دبي جریان
بررسي نمودند .مطالعه محتوي قطعات سنگي با
دامنهاي از صفر تا  10درصد حجمي خاك نشان داد
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كه نرخ فرسایش در قطعات بسیار كم سنگي شدیداً
افت ميكند .شیارها نیز در خاك داراي قطعات سنگي،
عریضتر و عمق جریان آن كمتر از خاك بدون سنگ
است .هر چه قطعات سنگي بیشتري با خاك مخلوط
شد ،آورد رسوب كمتري در خروجي مشاهده شد ،اما
رسوب كل در خاكهاي حاوي قطعات سنگي باالتر
بود.
با استفاده از فلوم و شبیهساز باران Jomaa ،و
همکاران ( )2022به بررسي اثر قطعات سنگي در
فرسایش خاك پرداختند .نتایج بررسي سطوح متغیر
در معرض قطرات باران با قرار دادن قطعات سنگي
روي سطح خاك نشان داد كه براي خاكهاي با زبري
سطحي ناچیز ،غلظت رسوب وابسته به سطحي از
خاك است كه فاقد پوشش سنگي بوده و در معرض
ضربات قطرات باران قرار دارد.
 Wangو همکاران ( )2022اثر پوشش قطعات
سنگي روي پاسخهاي هیدرولوژیك و هدررفت خاك را
با استفاده از كرت و شبیهساز باران بررسي نمودند.
مطالعه خاكهاي با پوشش قطعات سنگي صفر تا 10
درصد نشان داد كه قطعات سنگي سطحي رواناب
سطحي را كاهش ،نفوذ و رواناب زیرسطحي را افزایش
و غلظت رسوب و هدررفت خاك را تقلیل مي دهد.
در داخل كشور نیز  Rouhipourو همکاران
( )2005با استفاده از كرت و شبیهسازي باران به
بررسي اثر پوشش سنگي بر فرسایش پرداختند .نتایج
بررسي دو نوع خاك نشان داد كه تاثیر تغییرات
پوشش سنگي روي خاكهاي لومي-شني و بافت
رسي-سیلتي بهترتیب از صفر تا حدود  25درصد و از
صفر تا  20درصد منجر به افزایش رواناب و رسوب
نسبت به تیمار شاهد شده است .همچنین ،با افزایش
درصد پوشش سنگي ،میزان رسوب نسبت به تیمار
شاهد كاهش چشمگیري دارد.
با استفاده از فلوم Mirzaei ،و همکاران ()2022
نیز اثر پوششهاي مختلف سنگریزه سطحي را بر
خصوصیات هیدرولیکي جریان و فرسایش خاكهاي
لسي بررسي نمودند .در این مطالعه با افزایش پوشش
سنگریزه از صفر به  90درصد ،مقدار تلفات در
جریانهاي سطحي مختلف بهطور متوسط  10درصد
كاهش یافت.
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مرور منابع نشان ميدهد كه اثر قطعات سنگي
سطحي بر فرسایش خاك پیچیده و مبهم بوده و
وابسته به عوامل مختلفي مانند موقعیت ،اندازه و سطح
پوشش است .همچنین ،مشاهده شده است كه قطعات
سنگي ممکن است نسبتهاي فرسایش و رواناب را
كاهش یا افزایش دهد ( Jomaaو همکاران.)2022 ،
آشکار است كه قطعات سنگي بر رفتارهاي
هیدرولوژیکي و فرسایشي خاك اثر قابل توجهي
ميگذارد ،لذا هدف این پژوهش ،بررسي نقش قطعات
سنگي موجود در سطح خاك بر روي فرآیندهاي
هیدرولوژیکي و فرسایشي ناشي از آن است.
مواد و روشها
پژوهش حاضر با استفاده از كرتهاي فرسایشي و
شبیهساز باران بهعنوان دو روش رایج در بررسي
فرسایش بهدلیل هزینه كمتر ،قابلیت كنترل و سرعت
عمل باال ( Mahmoodabadiو همکاران )2000 ،انجام
گرفت .در شبیهسازي عرصه در آزمایشگاه ،كرتهاي
فرسایشي با ابعاد  2/5در  2متر با  0/5سانتيمتر فیلتر
شني پر شده ( Rimalو  )2003 ،Lalو سپس 20
سانتيمتر از خاك مورد پژوهش روي آن قرار گرفته و
تسطیح شد.
الزم بهتوضیح است كه خاك مورد استفاده از
منطقه سرخه در نزدیکي شهر سمنان تهیه و به
آزمایشگاه منتقل شد .این خاك از نظر بافتي داراي
بهترتیب  50 ،50و صفر درصد ماسه ،سیلت و رس
بوده و فاقد سنگ و سنگریزه ميباشد .در ادامه كرت
فرسایشي با استفاده از مجراي تحتاني تا رسیدن به
ظرفیت زراعي اشباع شده و پس از  21ساعت
رهاسازي مورد آزمون بارش قرار گرفت ( Shekoftehو
همکاران .)2005 ،پس از هر آزمایش نیز خاك قبلي
برداشت ،فیلتر شني شستوشو و خاك جدید درون
كرت ریخته شد و براي آزمایشات بعدي مهیا شد.
باران بهوسیله یك شبیهساز تك نازله با سیستم
اسپري آب ایجاد شد .این شبیهساز باران داراي نازلي
با صفحه گردان است كه توزیع خوبي از اندازه قطرات
باران ایجاد ميكند ( .)2331 ،Armfieldشبیهسازي
باران در پژوهش حاضر با شدت  00میليمتر بر ساعت
اجرا شد ( Nicolaisenو همکاران )2000 ،تا  90دقیقه
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رواناب را بهطور پیوسته از كرتي با رطوبت در حد
ظرفیت زراعي تولید نماید ( Srinivasanو همکاران،
.)2000
براي بررسي سطوح نفوذناپذیر سنگي مقادیر صفر،
پنج 20 ،25 ،20 ،و  25درصد انتخاب شد .براي
2
پراكنش آنها در كرت از الگوي زنجیرهاي پیوسته
استفاده شد و به حالت نیمهپوشیده 2قرار گرفتند
( Figueiredoو  .)2331 ،Poesenجنس آنها از
قطعات سنگي منظم و برش یافته بوده كه بهدلیل
كاهش عمق خاك در طول آزمایش ،جلوگیري از
پوشیده شدن سنگها در پایین كرت بهدلیل
رسوبگذاري و نیز جلوگیري از تداخل با رواناب
زیرقشري ،ضخامت دو سانتيمتر و حالت استقرار
نیمهپوشیده براي آنها انتخاب شد .براي ایجاد این
سطوح ،قطعات سنگي با ابعاد  25در  20برش یافته و
با الگوي نشان داده شده در شکل  2در سطح كرتها
چیده شدند .این ابعاد با توجه به مرور سوابق مطالعاتي
انجام شده در مقیاسهاي مختلف ،انتخاب شد.

شكل  -1الگوي قرارگیري درصدهاي مختلف سطوح سنگي
درون كرتهاي آزمایشي

همچنین ،هر قطعه سنگ در ابعاد مذكور برابر با
یك درصد از سطح كرت فرسایشي بوده و امکان اعمال
درصدهاي مختلف سنگي همراه با پراكنش یکنواخت
در سطح كرت را مقدور ميسازد .نهایتا شش تیمار
ذكر شده از درصدهاي مختلف سطوح سنگي ،هر كدام
در سه تکرار (جمعا  21كرت فرسایشي) تحت
شبیهسازي باران قرار گرفتند .زمان آغازین حركت آب
بهسمت خروجي بهعنوان شروع رواناب و آغاز ثبت
Running Bond Pattern
Half Embedded

1
2
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دادهها یادداشت شد ( )2000 ،Seegerو حجمسنجي
رواناب و نمونهبرداري ،پس از شروع بارش و ورود
رواناب به مخزن خروجي ،هر  2/5دقیقه و تا پایان
رگبار انجام گرفت .با اندازهگیري حجم رواناب در واحد
میليلیتر ،نمونههاي  200میليلیتري برداشت شده
نیز بهوسیله كاغذ صافي واتمن  12فیلتر شده ،با آون
در دماي  205درجه سانتيگراد خشك و نهایتاً توزین
شد و از تقسیم میزان فرسایش بر حجم رواناب ،غلظت
رسوب بر حسب گرم در لیتر محاسبه شد ( Rimalو
.)2003 ،Lal
با جمعآوري و ثبت دادهها ،براي تحلیل آماري از
نرمافزار  2 PASWبهرهگیري شد .در نخستین مرحله
نرمال بودن توزیع دادههاي میانگین حجم رواناب و
غلظت رسوب بهدست آمده در  22بازه زماني
اندازهگیري و در سه تکرار مطالعاتي ،با استفاده از
2
آزمون كلموگروف-اسمیرنوف انجام گرفت (Bihamta
و  .)2020 ،Zare-Chahoukiسپس بهمنظور مقایسه
نتایج بهدست آمده در هر یك از تیمارهاي مورد
بررسي و ارزیابي اختالفات در رواناب و رسوب بین
مقادیر مختلف پوشش سطحي سنگي از تجزیه
واریانس 9استفاده شد ( Arnaezو همکاران.)2000 ،

مختلف سنگي معنيدار بود و براي تشخیص
تفاوتهاي دو به دو بین تیمارها ،از روش كمترین
اختالف معنيدار 1در گروهبندي میانگینها استفاده
شد ( Bihamtaو  .)2020 ،Zare-Chahoukiنتایج
آزمون بررسي اختالفات بین متغیرها براي دادههاي
رواناب و رسوب با گروهبندي دادههاي میانگین رواناب
و رسوب در شکل  9نشان داده شده است.

نتايج و بحث
شکل  2تغییرات زماني رواناب و رسوب مشاهدهاي
طي  90دقیقه اندازهگیري را نشان ميدهد .جدول 2
نیز ویژگيهاي آماري دادههاي رواناب و رسوب در
سطوح مختلف سنگي را نشان ميدهد كه از
اندازهگیري این متغیرها در  22بازه زماني طي
شبیهسازي و درون سه تکرار مطالعاتي حاصل شدهاند.
دادههاي با توزیع نرمال مورد تجزیه واریانس قرار
گرفتند .در تجزیه واریانس یكطرفه 1دادههاي رواناب،
مقدار آماره  Fبرابر  9/121و سطح معنيداري 5برابر
 0/001و در دادههاي رسوب مقدار آماره  Fبرابر
 20/191و سطح معنيداري برابر  0/000بهدست آمد.
لذا با اطمینان  33درصد اختالف میانگینها در سطوح
Predictive Analytics Software
2 Kolmogorov-Smirnov
3
Analysis of Variance
4
One Way ANOVA
5
Significance Level
1

شكل  -2تغییرات الف) رواناب و ب) رسوب مشاهدهاي طي
رگبار در سطوح مختلف سنگي

نمودار تغییرات دادههاي رواناب مشاهدهاي در
بازههاي زماني  2/5دقیقهاي (شکل  )2نشان داد كه
حضور قطعات سنگي و افزایش میزان آن در سطح
كرت اثر مشخصي در كاهش یا افزایش حجم رواناب
ندارد .همچنین ،نتایج آنالیز واریانس رواناب در سطوح
مختلف ،اختالف معنيداري را بین تیمار خاك لخت با
سطوح مختلف پوشش سنگي نشان نداد .در سطح پنج
درصد رواناب كاهش یافته ولي پس از آن با افزایش
سطوح مقادیر رواناب در سایر تیمارها افزایش
معنيداري پیدا ميكند كه این افزایش نسبت به خاك
)Least Significant Difference (LSD

6
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لخت معنيدار نبود .در حاليكه  Moustakasو
همکاران ( )2335نشان دادند باالترین مقادیر رواناب از
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خاكهاي لخت داراي قطعات سنگي فراوان بوده و
خاكهاي فاقد سنگ مقادیر پایینتري دارند.

جدول  -1ویژگيهاي آماري رواناب (میليلیتر) و غلظت رسوب (گرم در لیتر) مشاهدهاي از سطوح مختلف سنگي در بازههاي زماني 22گانه
درصد سطوح سنگي

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

خطاي استاندارد

حداقل

حداكثر

0

رواناب
رسوب

2129
3/120

511
2/221

31
0/202

005
0/291

9299
22/219

رواناب

2919

100

202

030

9250

رسوب

21/199

1/501

0/052

1/013

21/950

رواناب

2113

101

215

500

9035

رسوب

22/102

1/330

2/211

3/101

99/111

رواناب

2122

012

220

320

9115

رسوب

20/211

5/101

0/391

1/152

92/132

رواناب

2302

051

225

520

9190

رسوب

20/209

0/510

2/251

3/112

92/205

5
20
25
20
25

رواناب

2503

101

222

025

9915

رسوب

25/000

5/021

0/190

1/512

21/132

شكل  -3میانگین مقادیر رواناب الف) و رسوب مشاهدهاي ب) از
سطوح مختلف سنگي همراه با گروهبندي آنها

همچنین Figueiredo ،و  )2331( Poesenارتباط
اندازه پوشش سنگي با عمق رواناب را مثبت بهدست
آوردند ،اما نشان دادند كه میزان رواناب با افزایش
درصد سطوح سنگي كاهش ميیابد .دلیل نتایج
بهدست آمده ميتواند این باشد كه بارش بهدلیل خلل
و فرج باالتر اطراف قطعات سنگي ،زیر این سطوح

راحتتر نفوذ ميكند و در راستاي نرخ نفوذ باالتر
خاكهاي زیر قطعات سنگي ،رواناب سطحي كاهش
ميیابد ( Wangو همکاران .)2022 ،همچنین ،در
سطوح  20و  20درصد قطعات سنگي رواناب باالترین
میزان را داراست ،چرا كه عموما نفوذ در خاكهاي
سنگدار در قطعات سنگي كم افزایش ميیابد .اما در
میزان سطوح ،آستانهاي وجود دارد كه باالي این
آستانه ،مقدار نفوذ بهخاطر سطوح در دسترس كمتر
براي جریان آب كاهش ميیابد ( .)2331 ،Valentinدر
نتیجه كاهش معنيدار میزان رواناب در سطوح سنگي
باالي  20درصد را ميتوان ناشي از غالبشدن عامل
كاهش سرعت رواناب بهوسیله سطوح سنگي مستقر
در مسیر جریان و نفوذ آب در اطراف این قطعات بر
عامل افزایش سطوح نفوذناپذیر ناشي از حضور این
قطعات سنگي در سطح خاك برشمرد.
نمودار تغییرات غلظت رسوب مشاهدهاي مشخص
نمود كه در خاك فاقد سطوح سنگي ،غلظت رسوب
طي رگبار تغییر چنداني ندارد ولي با حضور سطوح
سنگي افزایش چشمگیري در مقادیر رسوب تولیدي
ایجاد ميشود .غلظت رسوب نسبتا ثابت در خاك فاقد
سطوح سنگي طي شبیهسازي را ميتوان ناشي از
جریان یکنواخت رواناب سطحي روي خاك دانست كه
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خود در نتیجه عدم حضور موانع سنگي است كه منجر
به آشفتگي جریان ميشوند.
همچنین ،بهمیزان توان حمل رواناب ،مواد
فرساینده در دسترس بوده است كه بهدلیل تخریب
خاكدانهها در اثر انتقال به آزمایشگاه و تهیه بستر
كرتها ،درصد باالي سیلت خاك و نیز فقدان جز رس
است كه عامل چسبندگي خاك و سله سطحي
ميباشد .چرا كه جز رس خاك ميتواند به خاكدانه-
سازي و افزایش پایداري ساختمان خاك و كاهش
میزان هدررفت خاك كمك نماید ( Kavianو
همکاران.)2020 ،
آزمون مقادیر رسوب مشاهداتي در سطوح مختلف
سنگي نشان داد كه خاك بدون سطوح سنگي با
كمترین میزان رسوب ،اختالف معنيداري را با تمامي
كرتهاي داراي سطوح سنگي دارد .در این تیمارها نیز
سطوح  20و  20درصد سنگي باالترین مقادیر رسوب
را دارا بودند و پس از آن تیمارهاي پنج 25 ،و 25
درصد وجود دارند.
مطالعات فراواني نشان دادند كه پوششي از قطعات
سنگي روي سطح خاك ميتواند پتانسیل فرسایشي
آن را در مقایسه با خاك بدون سطوح سنگي كاهش
دهد ( Wangو همکاران .)2022 ،نتایج پژوهش
 Figueiredoو  )2331( Poesenنشان داد كه ارتباط
مثبت و نمایي بین هدررفت خاك و پوشش سطحي
سنگي وجود دارد و  Poesenو همکاران ( )2333و
 Wangو همکاران ( )2022نیز بیان نمودند با افزایش
پوشش قطعات سنگي نرخ غلظت رسوب در رواناب
كاهش ميیابد .نتایج  Rouhipourو همکاران ()2005
نیز نشان داد كه با افزایش درصد پوشش سنگي،
میزان رسوب نسبت به تیمار شاهد كاهش چشمگیري
دارد .اما در راستاي نتایج حاضر Govers ،و همکاران
( )2001نتیجه گرفتند كه پوشش باالي قطعات سنگي
روي دامنهها منجر به كاهش محلي نرخ فرسایش
شیاري و بینشیاري خواهد شد و همچنین ،نرخ
فرسایش آبي كل سطح كاهش یافته و یکنواختتر
ميشود .طبق یافتههاي  Mirzaeiو همکاران ()2022
متوسط غلظت رسوب با افزایش پوشش سنگریزه
سطحي كاهش یافت ،زیرا پوشش سنگریزه سطحي
مقاومت خاك را در مقابل حركت جریانهاي سطحي با
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افزایش زبري سطح خاك افزایش ميدهد .همچنین،
 Martinez-Zavalaو همکاران ( )2020در مطالعه خود
با استفاده از شبیهساز باران در عرصه نتیجه گرفتند با
افزایش پوشش سنگریزه سطحي ،مقدار تلفات خاك
بهصورت نمایي كاهش یافت.
در خالل بارش ،از سویي سطوح سنگي باعث
افزایش رواناب و به تبع آن رسوب ميشود و از سوي
دیگر با ایجاد موانعي ،عمل رسوبگیري را نیز انجام
ميدهد كه در مقادیر باالي سطوح سنگي این اثر
نمایان است .همچنین ،همسو با گزارش  Jomaaو
همکاران ( ،)2022مقادیر غلظت رسوب پایین
مشاهدهاي در خاك فاقد سطوح سنگي نسبت به سایر
سطوح را ميتوان به این امر مرتبط دانست كه حضور
قطعات سنگي در سطح خاك باعث تالطم جریان شده
و این جریان متالطم ،افزایش رسوب را بهدنبال دارد.
بررسي  Poesenو همکاران ( )2331نیز نشان داد
كه پوشش سنگریزهاي منجر به آشفتگي جریان
هرزآب شده و از اینرو میزان رسوب بهشدت افزایش
ميیابد .در مطالعه  Javadiو همکاران ( )2005غلظت
رسوب در خاك لومي-شني تا حدود پوشش سنگي
 25درصد افزایش پیدا كرد و پس از آن میزان رسوب
بهشدت كاهش یافت .اما در خاك رسي-سیلتي تا حد
 20درصد افزایش رواناب و رسوب مشاهده شد و پس
از  20درصد میزان رسوب نسبت به تیمار شاهد (بدون
پوشش سنگي) كاهش چشمگیري داشت كه دلیل
افزایش رسوب در حضور پوشش سنگي بهمیزان  25و
 20درصد براي هر دو نوع خاك مورد بررسي تنش
برشي رواناب بوده كه ناشي از برخورد جریان آب با
قطعات سنگي است.
از سوي دیگر ،با افزایش پوشش سنگي از حد 25
تا  20درصد به باال ،میزان رسوب تولیدي كاهش
شدیدي را نشان ميدهد .لذا در اثر برخورد جریان
رواناب با پوشش سنگي یك تنش برشي موضعي در
اطراف سنگ ایجاد ميشود كه این تنش خود باعث
تالطم آب در اطراف سنگ شده و موجب جدا شدن
ذرات خاك از بستر خود ميشود ،در نتیجه میزان
رسوب را نسبت به خاكي كه فاقد پوشش سنگي است
بهمراتب افزایش ميدهد .اما با افزایش بیش از حد
تعیین شده در پوشش سنگي ،اثر برخورد قطرات باران
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روي بستر خاك بهشدت كاهش پیدا كرده و میزان
انرژي دریافتي روي خاك بسیار كم ميشود ،در نتیجه
رسوب تولیدي نیز كاهش ميیابد .كاهش سرعت
رواناب بهعلت باال رفتن ضریب زبري بستر (درصد زیاد
پوشش سنگي) نیز یکي دیگر از عوامل كاهش رسوب
در هنگامي است كه پوشش سنگي درصد نسبتا زیادي
از بستر خاك را اشغال كرده باشد.
همسو با پژوهش حاضر Khoshraftar ،و Mazini
( )2022نتیجه گرفتند با افزایش دبي بر میزان رسوب
معلق افزوده ميشود .همانگونه كه نشان داده شد،
حجم رواناب و تولید رسوب در هر بازه زماني در خالل
شبیهسازي افزایش ميیابد ،براي رواناب عمومیت این
اظهارات بهوسیله پژوهشهاي مشابه در انواع مختلف
خاكها نشان داده شده است .در زمینه تولید رسوب
باید خاطر نشان كرد كه رفتار رسوب معلق غالبا تابعي
از شرایط انرژي است ،لذا رسوب در شدت كم جریان
ذخیره شده و تحت شرایط دبي باالتر حمل ميشود
( ،)2002 ،Becaعالوه برآن ،همچنانكه رویداد بارش
ادامه ميیابد ،سطح خاك مجددا براي دستیابي به
شرایطي پایدار تغییر ميیابد و نرخ فرسایش نیز
متعاقبا تعدیل ميشود ( Jomaaو همکاران.)2022 ،
در پژوهش  Tailongو همکاران ( )2020در خاك
لومي نتیجه گرفته شد كه با افزایش پوشش سنگریزه
سطحي از صفر به هشت درصد مقدار كل رسوب 01
درصد كاهش یافت .اما  )2330( Fosterنتیجه گرفت
در شرایطي كه پوشش سنگریزه بهصورت فرو رفته در
خاك است ،میزان رسوب بهشدت افزایش پیدا ميكند
زیرا حضور سنگریزه در حالت فرو رفته منجر به
كاهش نفوذ آب و در نتیجه افزایش رواناب ميشود و
افزایش رواناب نیز توام با افزایش رسوب است.
پژوهش  Poesenو )2332( Ingelmo-Sanchez
نیز نشان داد زماني كه سنگریزه بهصورت فرو رفته
بر روي خاك قرار گیرد ،رابطه مثبت یا تشدیدكننده-
اي بین پوشش سنگریزه و میزان رواناب و رسوب
تولیدي وجود دارد .گرچه بخشي از سطح كه در
معرض باران است یکي از عوامل عمده كنترلكننده
فرسایش خاك براي كل دوره رویداد فرسایش است
( Mandalو همکاران ،)2005 ،اما نرخ رسوب مشاهده-
اي براي كرتهاي با پوشش قطعات سنگي مختلف،
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نشان داد كه حضور قطعات سنگي ميتواند بهطور
معنيداري نرخ رسوب را در مقایسه با خاك لخت
افزایش دهد.
همانگونه كه Jomaaو همکاران ( )2022تشریح
نمودند ،كه فرسایش اولیه بهطور مشخصي تنها به
سطوح در معرض باران مرتبط نیست اما پس از زمان
كوتاه اولیه ،نرخ فرسایش براي دستیابي با شرایطي
پایدار دچار تغییر ميشود و تناسب آن با سطح در
معرض باران نمایان ميشود .عالوه بر سطح در معرض
باران ،رواناب و رسوب ممکن است بهوسیله سله و
زبري سطحي نیز اثر بپذیرند .این اختالفات نشان
ميدهد كه شرایط ناهمگون اولیه سطح خاك كه از
خاكهاي دستخورده 2مورد استفاده در پژوهش ناشي
شده ،الگوي فرسایش را در كوتاهمدت تحت تاثیر قرار
داده است .حضور قطعات سنگي سطحي ،خاك را از
پاشمان قطرات و سله حفاظت كرده و نرخ نفوذ اولیه
را حفظ ميكند .عالوه برآن ،در دادههاي آزمایشي
منتشر شده براي خاكهاي عرصهاي ،مشخص شد كه
فرسایش خاك تجمعي ،متناسب با سطح در معرض
نبوده است و لذا تناسب بین فرسایش خاك و سطح
در معرض باران نتیجهاي عمومي نیست ( Jomaaو
همکاران.)2022 ،
پژوهش  Javadiو همکاران ( )2005نشان داد در
خاك داراي بافت سبك (لومي-شني) و فاقد خاكدانه
میزان نفوذ آب بهعلت دارا بودن ذرات درشت شن
بسیار باال است ،در نتیجه بهعلت استقرار پوشش
سنگي در سطح خاك و عدم تشکیل پدیده سله
سطحي در این نوع خاك ،بین میزان رسوب تولیدي
تفاوت زیادي مشاهده نشد .در نتیجه در خاكهاي با
بافت سنگین حضور پوشش سنگي ،نقش روشنتري را
بهعهده دارد و پوشش سنگي در خاكهاي با بافت
سنگین نسبت به خاكهاي سبكتر فرسایش بیشتري
ایجاد مينماید .لذا تفاوت در بافت خاك (ذرات اولیه)،
توزیع اندازه خاكدانه (ذرات ثانویه) و سایر خصوصیات
فیزیکي-شیمیایي خاك بهویژه بافت و سله سطحي
ميتواند عملکردهاي متفاوتي در تولید رسوب با حضور
پوشش سنگي و یا سنگریزهاي ایجاد نماید.
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در بررسي  Fotouhiو همکاران ( )2022نتیجه شد
كه تغییر كاربري بهویژه ایجاد آشفتگي و یا شخم
اراضي سبب تغییر معنيداري در فرسایشپذیري
ميشود .این تغییر در نتیجه اختالط خاك زیرین با
سنگفرش سطحي است ،بهنحويكه سبب از بین رفتن
نقش حفاظتي پوشش سنگي در سطح خاك ميشود.
نتایج آنها نشان داد كه اختالط خاك سطحي و از بین
رفتن اثر سنگفرش ،فرسایش خاك را تا  20برابر
افزایش ميدهد .با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،باید
مطرح نمود كه گرچه سطوح سنگي خاك را از اثر
ضربات قطرات باران حفاظت ميكند اما در خالل
باران ،آب در الگوهاي محلي نامنظم منتج از قطعات
سنگي تجمع ميیابد و منجر به افزایش نفوذ موضعي و
ترسیب مجدد رسوبات معلق ميشود كه یافتههاي
 Hengو همکاران ( )2022را تایید مينماید.
این یافتهها موید نتایج  Jomaaو همکاران ()2020
است كه نشان داد هندسه بستر ،موانع و دیوارههایي
براي جریان آب ایجاد ميكند كه در واقع منابع و
گودالهایي از رسوبات شسته شده و رواناب ميباشند.
افزایش پوشش سنگي سطحي در پارامترهاي جریان
سطحي مؤثر بوده و با افزایش آن ،زبري افزایش و
قدرت فرسایندگي جریانهاي سطحي كاهش ميیابد.
پوشش سنگي سطحي ،بهعلت حفاظت از سطح خاك
در مقابل عوامل فرساینده و كاهش سرعت و قدرت
جریانهاي متمركز سطحي ،مقدار رسوب را كاهش
ميدهد .لذا ،پوشش سنگي سطحي در كاهش فرسایش
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خاك در شرایطي كه استقرار پوشش گیاهي امکانپذیر
نميباشد ،همانند خاكهاي خیلي شور ،قلیایي ،اسیدي
و خاكهاي لسي با حساسیت باال به فرسایش ،داراي
اهمیت زیادي است ( Mirzaeiو همکاران.)2022 ،
همانگونه كه نتایج این مطالعه و سوابق پژوهشي
ارایه شده نشان داد ،ميتوان جمعبندي نمود كه
قطعات سنگي سطح خاك اثر چنداني بر میزان رواناب
سطحي ندارند .از سویي ،سطوح سنگي مناطق
نفوذناپذیري در سطح خاك ایجاد ميكنند كه رواناب
را افزایش ميدهد و از سوي دیگر با ایجاد موانعي در
جلوي جریان سطحي و نیز وجود خلل و فرج در
اطراف این قطعات ،پدیده نفوذ تسهیل ميشود .در
زمینه تولید رسوب ،حضور سطوح سنگي ،باعث
افزایش چشمگیر آن ميشود ،چرا كه این قطعات
سنگي باعث تالطم جریان شده و این جریان آشفته
توان فرسایش و حمل باالتري دارد .اما در میزان
سطوح نیز آستانهاي وجود دارد كه پس از این آستانه،
بهدلیل سطح كمتر در معرض قطرات باران و ایجاد
مناطق رسوبگیر بهوسیله سطوح سنگي ،تولید رسوب
كاهش ميیابد .با توجه به آنچه ذكر شد ،حضور
قطعات سنگي نفوذناپذیر در سطح خاك ميتواند
اثراتي دوگانه در تولید رواناب و رسوب داشته باشد ،لذا
بررسي دامنههاي گستردهاي از سطوح سنگي در
مقیاسهاي مکاني بزرگ ،حالتهاي استقرار سطحي و
مخلوط با پروفیل خاك و نیز اجراي اینگونه مطالعات
در شرایط عرصههاي طبیعي پیشنهاد ميشود.
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Abstract
Soils containing rock fragments are covering major parts of land surfaces. Physical and
chemical properties of soil are affected by rock fragments as they also affect on the
hydrological and erosional processes. So far, many studies have shown the effect of surface
rock fragments on soil erosion and runoff. Sediment production is a complex and ambiguous
process and a notice to these effects is necessity. Hence this study examines the soil erosion
reactions in different impermeable coverage of rocks with erosion plots and rainfall
simulator. For this purpose, plots were covered with 0, 5, 10, 15, 20 and 25 percent of rocks,
respectively. The results of sediment sampling and measuring the volume of runoff during 30
minutes of rainfall with an intensity of 70 mm/h were analyzed and the results showed that
increasing of rock fragment coverage had no effect on runoff volume. But, the amount of
sediment increased significantly (p<0/05) in soils containing rock fragments compared to
soils without rock fragments. Although, results did not show a linear relationship between
sediment values and rock fragment coverage percentage. The highest value of runoff and
sediment concentrations observed in soils containing 10 and 20 percent of rock fragment
coverage in comparison to other treatments. Finally, by increasing of surface rock fragments
to 25 percent, the value of runoff and sediment decreased significantly. The results of this
study confirmed the threshold levels in surface rock fragments to increase runoff and
sediment values and also their dual roles at different levels.
Key words: Erosion plot, Infiltration, Rainfall simulator, Soil erosion, Surface rock
fragments
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