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چکيده
فرسایش آبي خاک داراي فرایندهاي مختلف جدایش ،ورود به جریان ،انتقال و رسوبگذاري است .رسوبات خروجي از
حوزه آبخیز ترکیبي از ذرات با اندازههاي مختلف ميباشد .توزیع اندازه ذرات در حال انتقال عاملي بسیار تاثیرگذار در
فرایند انتقال و رسوبگذاري ميباشد .حال آنکه تغییرپذیري مولفههاي توزیع اندازه ذرات طي شرایط مختلف جریان
کمتر مورد توجه قرار گرفته است .بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسي تغییرپذیري برخي مولفههاي توزیع
اندازه موثر ذرات رسوب با استفاده از دانهبندي لیزري در شرایط جریان ناپایدار ابتدایي و پایدار تكاملي در یک نوع
خاک تهیه شده از منطقه کدیر در استان مازندران در مقیاس پالتهاي آزمایشگاهي برنامهریزي شد .به این منظور
شبیهسازي بارندگي در پالتهاي  1×6متر در شیبهاي پنج 62 ،و  22درصد و در شدتهاي  10 ،90و  90میليمتر
بر ساعت و در سه تكرار بهوسیله شبیهساز باران مورد بررسي قرار گرفت .نتایج تحقیق بیانگر تبعیت بیشتر غلظت
رسوب از شیب نسبت به شدت بارندگي در شرایط مختلف جریان بود .همچنین ،مقایسه مقادیر درصد ذرات کوچکتر
از دو میكرون و مولفه  D10در شیبهاي مختلف بیانگر اختالف معنيدار آنها در شیب پنج درصد در شدت بارندگي
 10و  90میليمتر بر ساعت در سطح اطمینان  92درصد در شرایط مختلف جریان بود .در صورتي که ذرات بزرگتر از
دو میكرون در شرایط جریان ناپایدار و پایدار فقط در شیب پنج درصد در شدت بارندگي  90میليمتر بر ساعت اختالف
معنيدار در سطح اطمینان  92درصد داشتند .در همین راستا مولفه  D50رفتار بسیار پیچیدهاي در شیبها و
شدتهاي مختلف داشت ،ولي مولفه  D90از هیچکدام از شیبها و شدتها در مراحل ابتدایي و تكاملي جریان در سطح
اطمینان  90درصد بهدلیل عدم توان جریان در انتقال ذرات بزرگتر از  19میكرون و مخصوصا مولفه  D90تاثیر
نپذیرفت.
واژههاي کليدي :استان مازندران ،پالت فرسایشي ،دانهبندي لیزري ،شبیهساز باران ،مدلسازي خطي
مقدمه
فرسایش آبي خاک فرایندي است که طي آن
___________________________
* مسئول مكاتباتsadeghi@modares.ac.ir :

ذرات خاک بهوسیله بارندگي و رواناب از بستر اصلي
خود جدا شده و به مكان دیگر حمل ميشوند .انتقال
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ذرات رسوبي یا بهصورت ذرات رسوبي موث ر
(خاکدانه) یا مطلق( 2مواد معدني اولیه) بوده که
متفاوت از هم ارزیابي شده است ( Wallingو
 ،)2001 ،Mooreheadاما ذرات رسوبي موثر از اهمیت
بیشتري نسبت به ذرات رسوبي مطلق در مطالعات
انتقال رسوب برخوردار هستند ( Martinez-Menaو
همكاران )2002 ،و یک عامل تاثیرگذار در فرایند
انتقال و رسوبگذاري محسوب ميشوند ( Rienziو
همكاران Wang ،2069 ،و همكاران .)2061 ،لذا
پایش غلظت رسوبات موثر و توزیع اندازه آنها براي
افزایش درک و مدیریت فرایندهاي مربوط به فرسایش
و رسوب در سامانههاي طبیعي مثل رودخانهها،
دریاچهها ،مصب رودخانهها و در طرحهاي هیدرولیكي،
برقآبي ،آبیاري و یا حفاظت از سیل اهمیت بیشتري
نسبت به ذرات رسوبي مطلق دارد ( Felixو همكاران،
.)2069
تغییرات پویاي مولفههاي توزیع اندازه ذرات
رسوبات موثر ،از بسیاري از عوامل مثل عامل
فرسایندگي (بارش و رواناب) ،نوع هیدرولیک جریان
(صفحهاي یا شیاري) ،میزان بارش یا جریان ،شیب و
نوع خاک ( Asadiو همكاران2002a ،؛  Roseو
همكاران )2002 ،تاثیر ميپذیرد .از این بین ،عامل
پویایي بارش بسیار مهم و تاثیرگذار در فرسایش خاک
محسوب ميشود ( Martinez-Menaو همكاران،
2002؛  Asadiو همكاران2066 ،؛  Zhangو همكاران،
 .)2066همچنین Armstrong ،و همكاران ()2066
نیز بیان کردند که عامل بارش و شیب در بسیاري از
مدلها و روشهاي ارزیابي خطر از جایگاه مهمتري
نسبت به سایر عوامل موثر بر فرسایش خاک برخوردار
هستند .در همین راستا پژوهشهاي متعددي در رابطه
با مطالعه توزیع اندازه رسوبات معلق خروجي از
حوزههاي آبخیز ( Wallingو همكاران2000 ،؛
 Wallingو 2000 ،Woodward؛  Williamsو
همكاران2001 ،؛  Woodwardو ،)2002 ،Walling
تاثیر شیب و شدتهاي مختلف بارش در فرسایشهاي
پاشماني ،بینشیاري و شیاري پالتهاي مستقر در
عرصههاي طبیعي ( Chaplotو 2000 ،Bissonnais؛
Effective Sediment Particles
Absolute Sediment Particles
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 Yanو همكاران2002 ،؛  Shiو همكاران )2060 ،و
آزمایشگاه ( Foxو 6999 ،Bryan؛  Assoulineو Ben-
2001 ،Hur؛  Roseو همكاران2002 ،؛  Huangو
همكاران2062 ،؛  Shenو همكاران)2061 ،
شبیهسازي شده است.
در رابطه با مطالعه تغییرپذیري توزیع اندازه ذرات
رسوبي در شرایط مختلف Martinez-Mena ،و
همكاران ( )2002در مناطق نیمهخشک مدیترانه
(جنوب شرقي اسپانیا) مشاهده کردند که شرایط
جدایش در شدتهاي بارندگي زیاد و شرایط انتقال در
وقایع با شدت متوسط بارندگي رخ ميدهد که این
تفاوت بهخاطر تغییر در انرژي جنبشي شدت بارندگي
بوده و در توزیع اندازه ذرات رسوبي منعكس شده
است .همچنین براي وقایع با شدت باال کاهش اجزاء
بزرگ و افزایش اجزاء کوچک مشاهده شد Parsons .و
 )2001( Stoneنیز تاثیر الگوهاي شدت بارش بر
میزان جدایش رسوبات و توزیع اندازه آنها را موثرتر از
بقیه مولفهها دانسته و ذکر کردهاند مقدار و توزیع
اندازه ذرات رسوبي در رگبار با شدت ثابت متفاوت از
شدتهاي مختلف ميباشد .نتایج همچنین نشان داد
که رسوبات منتقل شده در رگبار با شدت ثابت داراي
محتوي رس کمتري نسبت به رگبارهاي با شدتهاي
مختلف بوده است.
 Armstrongو همكاران ( )2066در بررسي
تغییرات توزیع اندازه ذرات رسوب در فرسایش
بینشیاري اظهار داشتند که تغییرات غلظت رسوبات
در شیبهاي بین سه درصد و بیشتر مشهود بود و
رسوبات ریز در شیبهاي سه درصد منتقل شدند ،اما
در شیبهاي بیشتر تفاوت در اندازه ذرات بسیار
محدود بود .همچنین  Shiو همكاران ( )2062به بیان
تغییرپذیري توزیع اندازه ذرات طي فرایند فرسایش
بینشیاري و سپس فرسایش شیاري پرداختند و بیان
کردند رسوبات کوچکتر از  21میكرون در فرایند
فرسایش بینشیاري و ذرات رسوبي بزرگتر از 622
میكرون بعد از توسعه فرسایش شیاري و با افزایش
شیب منتقل شدند Wang .و  )2062( Shiنیز گزارش
دادند که با افزایش شیب ،ذرات بزرگتر نسبت به
ذرات کوچکتر بیشتر منتقل شدند که دلیل آن
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تاثیرپذیري بیشتر آنها از نیروي گرانشي زمین در
راستاي شیب بیان شده است.
در ایران نیز  Asadiو همكاران ( )2002aبه تعامل
مثبت بین بارندگي و رواناب تحت شرایط جریان
ماندگار (ثابت) در فرسایش بینشیاري و افزایش ذرات
ریز در طول فرسایش اشاره داشتند .همچنینAsadi ،
و همكاران ( )2002bبیان کردند که انتقال ذرات در
فرسایش ناشي از جریان با شدت بیشتري در طبقه
ذرات کوچکتر از  0/006میليمتر و همچنین طبقه
بزرگتر از یک تا دو میليمتر مشاهده شد و ذرات بین
 0/6تا  0/2میليمتر در مقابل انتقال بهوسیله جریان
مقاومت نشان دادند Asadi .و همكاران ()2066
فرسایش ناشي از جریان رواناب در برجاگذاري و انتقال
اجزاء خاک در پالت سه در  0/2در  0/02متر براي دو
نمونه خاک مختلف را بررسي نمودند .نتایج آنها نشان
داد که ذرات معلق و انتقال خزشي ذرات بیشتر در
قدرت جریان کم و انتقال غلطشي بار بستر در قدرت
جریانهاي بیشتر از حد آستانه رخ داده است .لذا با
توجه به اهمیت موضوع ،در تحقیق حاضر مطالعات
کمي و تحلیلهاي مقایسهاي تغییرپذیري توزیع اندازه
ذرات رسوبي در شدت و شیبهاي مختلف در مراحل
ابتدایي و تكاملي جریان بهترتیب بهعنوان نمایههاي
شرایط پایدار و ناپایدار تولید رواناب از سطح پالتهاي
آزمایشگاهي مدنظر قرار گرفت ،نتایج حاصل ميتواند
زمینهساز افزایش دقت مدلسازي و طبعاً مدیریت
صحیح منابع خاک در سطح حوزههاي آبخیز شود.
مواد و روشها
نمونهبرداري از خاک :پژوهش حاضر روي یک نمونه
خاک برداشت شده از منطقهاي واقع در مراتع ییالقي
دامنههاي شمالي البرز در حد فاصل جاده کدیر-کجور
با طول شرقي  26˚ 11′و عرض شمالي 91˚ 21′
انجام پذیرفت .برخي از ویژگيهاي فیزیكي و شیمیایي
خاک مورد استفاده در آزمایشها مانند درصد ماسه،
الي و رس ،جرم مخصوص ظاهري ،واکنش خاک،
هدایت الكتریكي ،ماده آلي و رطوبت حجمي براي
حذف اثر رطوبت پیشین در زمان نمونهبرداري
اندازهگیري شد .مقادیر این ویژگيها بهترتیب 22 ،96
و  61درصد 6/11 ،گرم بر سانتيمتر مكعب،2/12 ،
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 2/11میليزیمنس بر متر 2/16 ،درصد و 62±9
درصد بهدست آمد .بر اساس اندازهگیريهاي انجام
پذیرفته ،خاک منطقه با ماده آلي نسبتاً باال ،در رده
خاکهاي با مرغوبیت باال با رنگ خاکستري تیره و
دانهبندي ،تهویه و ظرفیت نگهداري آب خاک مناسب
ارزیابي شد.
آزمايشهاي شبيهسازي باران :براي انجام پژوهش
حاضر از سه شیب و شدت بارندگي با توجه به شرایط
عمومي منطقه مادري خاک مورد استفاده و بارانهاي
با دوره برگشت  22تا  90سال استفاده شد .با توجه به
شرایط خاص موجود در منطقه مثل دما ،توپوگرافي،
خاک ،پوشش گیاهي و دخالتهاي انساني،
کاربريهاي اراضي دستخوش تغییرات زیادي شده
است .لذا ،در نظر گرفتن شیبهاي مختلف براي
تحلیل شرایط مختلف و بهویژه بررسي نقش تغییرات
کاربري اراضي و فرایندهاي فرسایش حائز اهمیت
است .بر این اساس براي انجام آزمایشها سه شیب
پنج 62 ،و  22درصد متناسب با اراضي کشاورزي
استاندارد ،شرایط عمومي و غالب حاکم بر اراضي
کشاورزي دیم کشور و عرصههاي منابع طبیعي انتخاب
شد .همچنین آزمایشهاي شبیهسازي باران در شرایط
رطوبتي خاک متناسب با شرایط عمومي حاکم بر
منطقه قبل از وقوع بارندگي و با اندازه گیري رطوبت
حجمي در منطقه و آزمایشگاه به روش توزین نمونه تر
و خشک و حفظ شرایط نسبتاً مشابه در آزمایشهاي
پیشبیني شده انجام شد .همچنین آزمایشها در
شدتهاي تقریبي  10 ،90و  90میليمتر بر ساعت با
دوامهاي بهترتیب  62 ،90و  60دقیقه متناسب با هر
یک از شدتهاي مزبور با استفاده از نمودارهاي شدت،
مدت و فراواني تهیه شده در ایستگاه باراننگاري کجور
براي منطقه اجرا شد .همچنین تالش الزم براي حذف
اثر رطوبت پیشین از طریق اندازهگیري مكرر رطوبت
حجمي خاک قبل از آزمایشها و تا حصول شرایط
نسبتاً مشابه صورت گرفت.
کلیه شبیهسازي بارانها روي پالتهاي متوسط
آزمایشگاهي با طول و عرض بهترتیب شش و یک متر
و در سه تكرار در آزمایشگاه شبیهساز باران و فرسایش
خاک دانشكده منابع طبیعي دانشگاه تربیت مدرس
انجام شد .در مرحله آمادهسازي پالتها از 20
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سانتيمتر الیه سطحي منطقه ،خاک مورد نظر تهیه و
به محل آزمایشگاه منتقل شد .سپس نمونه خاک ،هوا
خشک و سنگریزه و بقایاي گیاهي براي سادهسازي
شرایط پیچیده طبیعي و امكان مطالعه جامع در زمان
و شرایط محدود ،حذف و از الک هشت میليمتري
عبور داده و بهخوبي مخلوط شد ( Agassiو
6999 ،Bradford؛  Kukalو  .)2066 ،Sarkarقبل از
انتقال خاک به درون پالت ،الیه زهكشي از جنس
پوکه معدني بهصورت تغییر تدریجي اندازه ذرات از
بادامي تا ریزدانه به ضخامت  20سانتيمتر در کف
پالت تعبیه شد ( Khaledi Darvishanو همكاران،
 .)2061نمونه خاک مورد نظر در دو الیه پنج
سانتيمتري در پالت ریخته شد و تا رسیدن به جرم
مخصوص خاک منطقه مادري غلطک زده شد .براي
حصول اطمینان براي حداکثر تشابه جرم مخصوص
خاک غلطک خورده در شرایط آزمایشگاهي با جرم
مخصوص خاک منطقه مادري و تعیین تعداد دفعات
غلطک زدن از لوله پي وي سي پر شده از سیمان
استفاده شد ( Hawkeو همكاران .)2001 ،بعد از
ریخته شدن الیه اول ،خاک بهصورت عرضي شیار داده
شده تا از انقطاع بین الیه اول و دوم جلوگیري شود.
پس از آمادهسازي پالتها شبیهسازي باران انجام
گرفت .در این آزمایشها از آب چاه با ،2/22 pH
هدایت الكتریكي  2/62میليزیمنس بر متر ،اکسیژن
محلول  90/2درصد ،فسفر  0/62میليگرم بر لیتر و
نیترات  1/16میليگرم بر لیتر براي شبیهسازي باران
استفاده شد .میانگین توان باران در شیبهاي سه ،نه و
 62درجه و براي شدتهاي بارش  10 ،90و 90
میليمتر بر ساعت با میانگین اندازه قطرات باران
بهترتیب  6/22 ،6/2و  6/22میليمتر ( Sadeghiو
همكاران )2069 ،و همچنین سرعت متناظر ،1/21
 1/96و  1/12متر بر ثانیه ( Khaledi Darvishanو
همكاران )2061 ،بهترتیب  0/99 ،0/69و  0/21وات
بر متر مربع بهدست آمد و میانگین توان رواناب نیز
بهترتیب  0/099 ،0/062و  0/012وات بر متر مربع
بهدست آمد.
بعد از هر آزمایش ،سه تا هفت سانتيمتر از خاک
مورد نظر در پالتها براي آزمایشهاي بعدي تعویض
شد ( Armstrongو همكاران .)2066 ،در ادامه و قبل

202/

از شروع آزمایشها ،نمونههاي خاک براي رسیدن به
رطوبت طبیعي منطقه در زمان نمونهبرداري ،با یک
بارش غیر فرساینده با شدت پنج میليمتر بر ساعت
مرطوب شدند ( Darvishan Khalediو همكاران،
.)2061
اندازهگيري رواناب ،رسوب و دانهبندي رسوبات :زمان
ظهور اولین نشانههاي رواناب در خروجي هر پالت
بهعنوان مراحل اولیه تولید رواناب و اثر مشترک
بارندگي و جریان در ایجاد فرسایش و انتقال رسوبات
با استفاده از زمانسنج ثبت و سپس حجم رواناب در
فواصل زماني یک دقیقهاي اندازهگیري شد .در همین
راستا ،آزمایشها در سه سري طرحریزي شدند .بعد از
هر سري خاک درون پالت بهطور کامل تخلیه و
گونيهاي کنفي آن تعویض شد و آمادهسازي و
بازسازي شرایط اولیه پالت براي انجام آزمایشهاي
سري بعد صورت پذیرفت .نمونههاي آب و رسوب از
خروجي پالت در هر واقعه باران با توجه به شیب و
شدتهاي بارندگي مورد استفاده ،با فاصله زماني یک
دقیقه و با استفاده از بشرهاي یک لیتري برداشت شد.
در همه آزمایشها ،سرعت رواناب با استفاده از
پرمنگنات پتاسیم اندازهگیري شد (.)6992 ،Govers
سپس غلظت رسوب در فرسایش بین شیاري به روش
برجاگذاري بهمدت  21ساعت و تخلیه آبرویي و در
نهایت خشک نمودن رسوب تغلیظ شده در دماي 602
درجه آون مشخص شد ( Sadeghiو 2060 ،Saeidi؛
 Shiو همكاران .)2062 ،پس از اندازهگیري حجم
رواناب از تقسیم آن به زمان و مساحت پالت شدت
رواناب بهدست آمد .سپس دادههاي حاصل از شدت
رواناب یا جریان و غلظت رسوب در مراحل ابتدایي و
تكاملي تولید رواناب در  Excel 2010دستهبندي و
بانک اطالعاتي آنها تهیه شد .توزیع اندازه ذرات
رسوب به شیوه تر براي حدود  699نمونه رسوب
مربوط به شرایط جریان ناپایدار (مراحل ابتدایي) و
پایدار (مراحل تكاملي) در شیبها و شدتهاي مختلف
با استفاده از دستگاه دانهبندي لیزري Malvern
 Mastersizer 2000دانشگاه شهید چمران بدون
استفاده از مواد پخشکننده تعیین و نتایج حاصل از
انجام آزمایشها را در صفحه گسترده GRADISTAT
( Blottو  )2006 ،Pyeبراي تعیین مولفههاي توزیع
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اندازه ذرات رسوبي نمونهها شامل درصد ذرات
کوچکتر از دو میكرون (ذرات در اندازه رس) ،درصد
ذرات بین دو تا  19میكرون (ذرات در اندازه الي)،
درصد ذرات بزرگتر از  19میكرون (ذرات در اندازه
ماسه) D50 ،D10 ،و  D90وارد نموده و در نهایت بانک
اطالعاتي مولفههاي توزیع اندازه ذرات براي شیبها و
شدتهاي مختلف در محیط  Excel 2010تهیه شد.
تجزيه و تحليلهاي آماري :بعد از تهیه بانک اطالعاتي
مربوط به مولفههاي توزیع اندازه موثر ذرات رسوب،
مثل درصد ذرات کوچکتر از دو میكرون ،درصد ذرات
بین دو تا  19میكرون ،درصد ذرات بزرگتر از 19
میكرون D50 ،D10 ،و  D90بر حسب میكرون و شدت
جریان و غلظت رسوب در شرایط جریان ناپایدار
(ابتدایي) و پایدار (تكاملي) در شیبها و شدتهاي
مختلف ،براي مقایسه میانگینها از آزمون توکي 6و
براي مقایسه مقادیرمولفهها در شرایط جریاني مورد
2
مطالعه از تحلیل واریانس دو طرفه در مدلهاي خطي
نرمافزار  RStudioاستفاده شد (.)2002 ،Lane
نتايج و بحث
بانک اطالعاتي دادههاي مربوط به مراحل مختلف
ابتدایي و تكاملي جریان (ناپایدار و پایدار) در شیبها و
شدتها مختلف تهیه و شكل  6نشاندهنده الگوي
تغییرات زماني غلظت رسوب موثر (میليگرم بر لیتر) و
شدت جریان (میليمتر بر ساعت) در شرایط مختلف
ميباشد.
دقت در شكل  6بیانگر وجود حالت ناپایدار شدت
جریان تا دقایق  62تا  ،61براي شدت باران 90
میليمتر بر ساعت در شیبهاي پنج تا  22درصد و
سپس دستیابي به حالت پایدار بود .در شدت باران 10
میليمتر بر ساعت ،مقادیر شدت جریان تا دقایق هفت
تا هشت ،حالت ناپایدار و سپس حالت پایدار در
شیبهاي مختلف بهوجود آمد و در شدت بارندگي 90
میليمتر بر ساعت تا دقایق چهار تا پنج ،شدت جریان
حالت ناپایدار داشت و سپس به حالت پایدار رسید .با
افزایش شدت بارندگي ،رسیدن به حالت پایدار براي
شدت جریان سریعتر رخ داده و از شدت  90به 90
Tukey’s Test
)Linear Model (LM

1
2

زمان تقریباً نصف شده است .در شدت باران 90
میليمتر بر ساعت و در شیب  22درصد در حالتي که
شدت جریان پایدار بود شیارهاي بسیار کوچک در
انتهاي پالت و در نزدیک خروجي در هر سه تكرار
مشاهده شد .لذا ميتوان حالت پایدار شدت جریان را
اساساً به مراحل فرسایش بینشیاري و مراحل ابتدایي
شیاري شدن نسبت داد.
در شدت  90میليمتر بر ساعت مقادیر غلظت
رسوب در شیب پنج درصد روند معكوس با مقادیر
شدت جریان را نشان داد بهطوري که با افزایش شدت
جریان مقادیر غلظت رسوب کاهش یافت اما در شیب
 62و  22درصد مقادیر غلظت رسوب غیر از دقایق
ابتدایي همسو با افزایش شدت جریان افزایش پیدا
کرده است .در شدت بارندگي  10و  90میليمتر بر
ساعت از شیب پنج تا  22درصد روند مقادیر غلظت
رسوب معكوس با شدت جریان بوده بهطوري که با
افزایش شدت جریان مقادیر غلظت رسوب کاهش پیدا
کرده است .بهطور کلي با توجه به شكل  6ميتوان
بیان کرد الگوي رفتاري غلظت رسوب نسبت به شدت
جریان از شیب بیشتر از شدت بارندگي تاثیر پذیرفته
است.
اختالف میانگین مولفههاي توزیع اندازه ذرات
رسوبي مثل درصد ذرات کوچکتر از دو میكرون ،دو تا
 19میكرون ،بزرگتر از  19میكرون D50 ،D10 ،و D90
بر حسب میكرون ،شدت جریان و غلظت رسوب در
شرایط جریان ناپایدار و پایدار در شدتهاي مختلف در
سطح اطمینان  92درصد با استفاده از آزمون توکي
محاسبه و نتایج آن در شكل  2ارائه شده است .دقت
در شكل  2بیانگر عدم تاثیرپذیري ذرات بزرگتر از
دو میكرون در مراحل ابتدایي و تكاملي جریان از
شدت بارندگيهاي مختلف بود ولي درصد ذرات
کوچکتر از دو میكرون در شدت بارندگي  10میليمتر
بر ساعت داراي اختالف معنيدار در سطح اطمینان
 92درصد بین جریان ناپایدار و پایدار بود .همینطور
مولفههاي  D10و  D50در شدت بارندگيهاي  90و 90
میليمتر بر ساعت در جریان ناپایدار و پایدار
نشاندهنده عدم اختالف معنيدار و در شدت بارندگي
 10میليمتر بر ساعت داراي اختالف معنيدار در
سطح اطمینان  92درصد بودند.
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مولفه  D90نیز در شرایط جریان ناپایدار و پایدار از
شدتهاي مختلف بارندگي تاثیر نپذیرفت .در نهایت از
مشاهده مولفههاي توزیع اندازه ذرات رسوبي موثر در
شكل  2ميتوان نتیجهگیري نمود که ذرات کوچکتر
از دو میكرون که بهنحوي در مولفههاي  D10و  D50هم
تاثیرگذار ميباشند ،تنها از شدت بارندگي  10میليمتر
بر ساعت تاثیر پذیرفتهاند و در شدتهاي  90و 90
میليمتر بر ساعت تغییر معنيداري مشاهده نشد که
دلیل آن ميتواند ناشي از تاثیرگذاري شدت بارندگي
 10میليمتر بر ساعت با توجه به دارا بودن قطر
قطرات بزرگتر نسبت به شدت بارندگي  90میليمتر
بر ساعت و دوام بیشتر نسبت به شدت بارندگي 90
میليمتر بر ساعت بر توزیع اندازه ذرات رسوبي در
ذرات کوچکتر از دو میكرون باشد .همچنین دقت در
شكل  2مربوط به اختالف میانگین غلظت رسوب
شرایط جریان ناپایدار و پایدار در شدتهاي مختلف
نیز بیانگر عدم تاثیرپذیري غلظت رسوب از شدتهاي
مختلف بارندگي داشت ،ولي میانگین شدت جریان در
همه شدتهاي بارندگي بین حالت ناپایدار و پایدار
داراي اختالف معنيدار ( )P>0/02بوده و نشاندهنده
تاثیرپذیري زیاد شدت جریان از شدت بارندگي بود.
نتایج مقایسه مولفههاي توزیع اندازه ذرات موثر
رسوب با استفاده از تحلیل واریانس دو طرفه در
شرایط جریان ناپایدار و پایدار در شیبها و شدتهاي
مختلف بارندگي تحت مدلهاي خطي با استفاده از
نرمافزار  Rstudioدر جدول  6ارائه شده است.
مدلهاي خطي زیرمجموعهاي از مدلهاي خطي
تعمیم یافته ( 6)GLMمحسوب ميشوند .انجام تحلیل
واریانس دو طرفه زیرمجموعهاي از مدلهاي خطي
تعمیم یافته و در نتیجه خطي است که براي انجام آن
ميتوان از کدهاي مربوط به مدل خطي با توجه به
ارائه متغیرهاي بیشتر مثل ضریب تبیین و خطاي
استاندارد براي بیان ارتباط مولفهها در شیبها و
شدتها نیز بهره جست .دقت در نتایج جدول  6نشان
داد که مقایسه مقادیر غلظت رسوب در شرایط ناپایدار
و پایدار در شیبهاي مختلف در سه شدت بارندگي
 10 ،90و  90میليمتر بر ساعت غیر از شیب پنج

Generalized Linear Models

1
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درصد در شدت  10میليمتر بر ساعت داراي اختالف
معنيدار ( )P<0/06بوده است .این یافته نشاندهنده
تاثیرپذیري بیشتر مقادیر غلظت رسوب از شیبهاي
مختلف در مقایسه با شدتهاي مختلف بارندگي در
شرایط جریان ناپایدار با پایدار ميباشد که با نتایج
 Parsonsو  )2001( Stoneمبني بر تاثیر شدت
بارندگي بر میزان جدایش رسوبات مغایرت داشت ولي
با نتایج  Armstrongو همكاران ( )2066مبني بر
تاثیرپذیري غلظت رسوبات از شیب همسو بود.
همچنین دقت در نتایج جدول مذکور بیانگر اختالف
معنيدار ( )P<0/06مقادیر شدت جریان در شیبهاي
مختلف در سه شدت بارندگي  10 ،90و  90میليمتر
بر ساعت در شرایط ناپایدار در مقایسه با شرایط پایدار
داشت که نشاندهنده تاثیرپذیري شدت جریان در
شیبهاي مختلف پنج 62 ،و  22درصد داشت.
مقایسه تغییرپذیري مقادیر درصدي ذرات
کوچکتر از دو میكرون و مولفه  D10که بهنحوي متاثر
از ذرات کوچکتر از دو میكرون ميباشد .در شرایط
مختلف جریان و در شیبهاي مختلف بیانگر اختالف
معنيدار در سطح اطمینان  99درصد فقط در شیب
پنج و  62درصد در شدت بارندگي  10میليمتر بر
ساعت با خطاي استاندارد بهترتیب  6/22و  6/1و
ضریب تبیین  0/92و  0/92براي ذرات کوچکتر از دو
میكرون و خطاي استاندارد  0/02و  0/66و ضریب
تبیین  0/22و  0/22براي مولفه  D10داشت .در همین
راستا مقادیر درصدي ذرات کوچکتر از دو میكرون و
مولفه  D10در شیب پنج درصد در شدت بارندگي 90
میليمتر بر ساعت نیز در سطح اطمینان  92درصد با
ضریب تبیین بهترتیب  0/22و  0/22داراي اختالف
معنيدار بودند.
دقت در جدول  6همچنین داللت بر تغییرپذیري
مقادیر درصدي ذرات بین دو تا  19میكرون فقط در
شیب پنج درصد و در شدت بارندگي  90میليمتر بر
ساعت با خطاي استاندارد  6/11و ضریب تبیین 0/62
در سطح اطمینان  92درصد در شرایط ناپایدار و پایدار
جریان داشت و در شیب  62و  22درصد هیچ
اختالفي در هیچکدام از شدتهاي بارندگي مشاهده
نشد.
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جدول  –1نتایج تحلیل واریانس دو طرفه مولفههاي توزیع اندازه ذرات رسوبي در مراحل ابتدایي و تكاملي جریان در شیبها و شدتهاي
مختلف بارندگي با استفاده از مدل خطي
شدت
بارندگي

شیب

(میليمتر بر

(درصد)

مولفهها

شدت جریان
(میليمتر بر
ساعت)

ساعت)

2

90

62

22

2

10

62

22

2

90

62

22

غلظت رسوب
(گرم بر لیتر)

<2
میكرون

19-2
میكرون

>19
میكرون

D10
میكرون

D50
میكرون

D90
میكرون

خطاي
استاندارد

9/12

0/11

6/69

6/11

6/02

0/01

0/62

9/22

سطح
معنيداري

0/00

0/00

0/91

0/01

0/09

0/19

0/62

0/96

ضریب تبیین

0/12

0/22

0/01

0/62

0/69

0/02

0/09

0/02

خطاي
استاندارد

9/11

6/22

1/21

60/9

2/96

0/62

6/22

96/2

سطح
معنيداري

0/00

0/00

0/21

0/21

0/22

0/91

*0/09

0/22

ضریب تبیین

0/12

0/19

0/01

0/02

0/00

0/00

0/69

0/02

خطاي
استاندارد

9/22

6/22

6/91

1/19

2/91

0/02

6 /1

22/22

سطح
معنيداري

0/00

0/00

0/19

0/69

0/16

0/11

0/92

0/69

ضریب تبیین

0/29

0/91

0/06

0/02

0/09

0/00

0/00

0/02

خطاي
استاندارد

2/16

0/12

6/22

9/20

2/16

0/02

0/12

61/29

سطح
معنيداري

0/02

0/11

0/06

0/62

0/12

0/01

0/00

0/22

ضریب تبیین

0/99

0/02

0/92

0/61

0/06

0/22

0/12

0/00

خطاي
استاندارد

2/66

6/22

6 /1

60/99

66/21

0/66

2/02

600/1

سطح
معنيداري

0/00

0/00

0/06

0/92

0/21

0/00

0/92

0/62

ضریب تبیین

0/22

0/19

0/92

0/02

0/02

0/22

0/01

0/62

خطاي
استاندارد

1/92

2/16

0/21

9/19

9/99

0/66

9/12

99/22

سطح
معنيداري

0/06

0/09

0/92

0/62

0/29

0/29

0/09

0/91

ضریب تبیین

0/11

0/92

0/00

0/66

0/09

0/02

0/61

0/02

خطاي
استاندارد

9/12

0/21

0/26

6/62

6/01

0/01

0/21

1/99

سطح
معنيداري

0/00

0/00

0/02

0/99

0/92

0/09

0/00

0/61

ضریب تبیین

0/12

0/22

0/22

0/62

0/61

0/22

0/21

0/99

خطاي
استاندارد

9/11

6/22

6/19

1/29

2/22

0/69

9/22

11/19

سطح
معنيداري

0/00

0/00

0/26

0/62

0/62

0/12

0/21

0/26

ضریب تبیین

0/12

0/19

0/01

0/96

0/22

0/09

0/69

0/26

خطاي
استاندارد

9/22

6/22

0/20

1/61

1/29

0/60

1/06

29/12

سطح
معنيداري

0/00

0/00

0/29

0/91

0/22

0/22

0/22

0/22

ضریب تبیین

0/29

0/91

0/01

0/00

0/00

0/69

0/06

0/00
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دلیل این امر را ميتوان خصوصیات ویژه ذرات دو
تا  19میكرون از جمله عدم قابلیت انتخابي بودن آنها
در فرایندهاي مختلف فرسایش و فرسایشپذیر بودن
آن نسبت به ذرات کوچکتر از دو میكرون و بزرگتر
از  19میكرون نسبت داد ( Wangو  .)2062 ،Shiدر
همین راستا مقادیر درصدي ذرات بزرگتر از 19
میكرون در شیبهاي مختلف در مقایسه شرایط
جریان ناپایدار نسبت به پایدار فقط در شیب پنج
درصد و در شدت بارندگي  90میليمتر بر ساعت
داراي اختالف معنيدار ( )P<0/09با خطاي استاندارد
 6/02و ضریب تبیین  0/69بود و در شیبهاي  62و
 22درصد اختالف معنيداري مشاهده نشد که با
یافتههاي  Shiو همكاران ( )2062و  Wangو Shi
( )2062مبني بر انتقال ذرات بزرگتر نسبت به ذرات
کوچکتر با افزایش شیب بهدلیل تاثیرپذیري آنها از
نیروي گرانشي زمین در راستاي شیب در تحقیق
حاضر در مورد ذرات بزرگتر از دو میكرون در شدت
بارندگي  90میليمتر بر ساعت همخواني نداشت.
نتایج تحلیل واریانس دو طرفه مدلهاي خطي در
شرایط جریان ناپایدار و پایدار در شیبها و شدتهاي
مختلف بارندگي براي مولفه  D50در جدول  6نیز
بیانگر اختالف معنيدار آن در سطح معنيداري 0/09
درصد در شیب پنج درصد و در شدت بارندگي 90
میليمتر بر ساعت با خطاي استاندارد  6/22و ضریب
تبیین  0/69بود ،در شدت بارندگي  10میليمتر بر
ساعت داراي اختالف معنيدار در شیب پنج و 22
درصد با ضریب تبیین بهترتیب  0/12و  0/61در سطح
معنيداري  0/006و  0/09درصد در مقایسه جریان
ناپایدار و پایدار بود و در نهایت در شدت بارندگي 90
میليمتر بر ساعت در شیب پنج درصد با ضریب تبیین
 0/21و خطاي استاندارد  0/21در سطح  0/006درصد
اختالف معنيدار در شرایط مختلف جریان نشان داد.
مقایسه مولفه  D90نیز در شرایط مختلف جریان
بیانگر عدم تاثیرپذیري آن در شیبهاي مختلف و در
شدتهاي مختلف بارندگي بود که با یافتههاي  Shiو
همكاران ( )2062و  Wangو  )2062( Shiمبني بر
انتقال ذرات درشتتر در شرایط جریان پایدار در
فرسایش شیاري نسبت به فرسایش بینشیاري با
افزایش توان جریان و حذف عمل انتخابي در مورد
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ذرات بزرگتر از  19میكرون و مخصوصاً مولفه  D90که
نشاندهنده خصوصیات ذرات با میانگین و انحراف
معیار بهترتیب  99/19و  90/21میكرون در شرایط
جریان ناپایدار و  29/02و  26/09میكرون در شرایط
جریان پایدار مغایرت داشت.
نتيجهگيري
ذرات رسوبي ناشي از منطقه فرسایش یافته داراي
توزیع اندازههاي متفاوتي ميباشند که دانش و درک و
تفسیر توزیع اندازه آنها حائز اهمیت زیادي در فهم
فرایند جدایش ،انتقال و رسوبگذاري رسوبات
ميباشد .در همین راستا در پژوهش حاضر به بررسي
تغییرپذیري توزیع اندازه ذرات رسوبي در شرایط
جریان ناپایدار و شرایط پایدار در شیبها و شدتهاي
مختلف بارندگي در شرایط آزمایشگاهي پرداخته شد.
نتایج نشاندهنده تاثیرپذیري بیشتر مقادیر غلظت
رسوب از شیبهاي مختلف نسبت به شدتهاي
مختلف بارندگي و تغییرپذیري مقادیر شدت جریان
هم از شدت بارندگي و هم از شیبهاي مختلف بود.
همچنین مقایسه مقادیر درصد ذرات کوچکتر از دو
میكرون و مولفه  D10در شیبهاي مختلف بیانگر
اختالف معنيدار آنها در شیب پنج درصد در شدت
بارندگي  10و  90میليمتر بر ساعت بود در صورتي
که ذرات بین دو تا  19میكرون و بزرگتر از 19
میكرون فقط در شیب پنج درصد اختالف معنيدار
داشتند .در همین راستا مولفه  D50رفتار بسیار
پیچیدهاي در شیبها و شدتهاي مختلف داشت ولي
مولفه  D90از هیچکدام از شیبها و شدتها تاثیر
نپذیرفت .نتایج این مطالعه اهمیت بررسي و مطالعه
توزیع اندازه ذرات رسوب در افزایش درک فرایندها،
انتقال آنها در شیبها و شدتهاي مختلف و در
شرایط جریان ناپایدار و پایدار بهعنوان یک دانش الزم
و ضروري براي فهم و شناخت عوامل مهم تاثیرگذار در
فرایند فرسایش خاک و همچنین پیشبیني،
اندازهگیري و مهار فرسایش خاک را نشان ميدهد .در
همین راستا ميتوان روشهاي بهینه حفاظت خاک و
مدیریت صحیح برخورد با مشكالت ناشي از فرسایش
خاک را با استفاده از تحلیل توزیع اندازه ذرات رسوب
در شرایط مختلف پیشبیني نمود .اگرچه انجام
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