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چکیده
با توجه به ضعف پوشش گیاهي در مناطق خشک و نیمهخشک ،پوشش سنگریزه سطحي از اهمیت ویژهای در مهار
فرسایش خاک برخوردار است .پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثیر پوشش سنگریزه سطحي و شیب بر شدت فرسایش
پاشماني و بینشیاری در دو نمونه خاک مختلف انجام شد .به این منظور ،بر روی دو خاک ماسهای و زراعي با توزیع
اندازه ذرات متفاوت ،در چهار شیب  ،1/5دو ،پنج و  01درصد و پنج سطح سنگریزه سطحي شامل صفر ،پنج21 ،01 ،
و  31درصد ،هر یک در سه تکرار آزمایش شبیهسازی باران انجام شد .با ایجاد باران با شدت ثابت  35میليمتر در
ساعت و مدت  35دقیقه در یک سیني به ابعاد  61در  61سانتيمتر ،شدت فرسایش بینشیاری و نیز پاشمان ذرات
بهسمت پاییندست و باالدست و نیز متوسط پاشمان کل اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که با افزایش پوشش
سنگریزه سطحي در هر دو خاک ،شدت پاشمان پاییندست و باالدست و همچنین ،متوسط پاشمان کل بهطور
معنيداری کاهش ميیابد ،البته شدت پاشمان پاییندست بیشتر از پاشمان باالدست بود .با افزایش درصد پوشش
سنگریزه از صفر (شاهد) به پنج 21 ،01 ،و  31درصد ،متوسط شدت پاشمان بهسمت پاییندست در نمونه خاک ماسه-
ای بهترتیب  35/1 ،25/3 ،02/3و  31/1درصد و در نمونه خاک زراعي بهترتیب  31/1 ،25/3 ،03/3و  33/3درصد
کاهش یافت .با افزایش درصد پوشش سنگریزه از صفر درصد (شاهد) به پنج 21 ،01 ،و  31درصد ،متوسط شدت
فرسایش بینشیاری در نمونه خاک ماسهای بهترتیب  33/3 ،26/3 ،03/5و  36/3درصد و در نمونه خاک زراعي
بهترتیب  31/3 ،31/1 ،02/3و  35/3درصد کاهش یافت .همچنین ،با افزایش شیب در هر دو خاک ،شدت فرسایش
پاشماني و بینشیاری بهطور غیر خطي افزایش پیدا کرد .شدت پاشمان و نیز فرسایش بینشیاری در خاک ماسهای
بهدلیل چسبندگي کمتر و جدایشپذیری بیشتر ذرات آن ،بیشتر از نمونه خاک زراعي بود .یافتههای این پژوهش نشان
داد که وجود پوشش سنگریزه در سطح خاک ميتواند شدت فرسایش پاشماني و بینشیاری را بهطور معنيداری
کاهش دهد.
واژههای کلیدی :جریان ورقهای ،خاک ماسهای و زراعي ،شبیهسازی باران ،فرسایش خاک ،مناطق خشک و نیمه-
خشک
___________________________
* مسئول مکاتباتmahmoodabadi@uk.ac.ir :
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مقدمه
انسان برای ادامه حیات خود به مواد غذایي نیاز
دارد که به واسطه وجود آب و خاک بهدست ميآید.
نابودی و تخریب خاک در اثر باران و رواناب فرساینده
یکي از جدیترین مشکالت زیستمحیطي عصر حاضر
است ( Zhaoهمکاران .)2103 ،همچنین ،فرسایش
خاک معضل مهمي برای کشاورزی در نواحي خشک و
نیمهخشک است که بهعلت اثرات دراز مدتي که دارد،
حاصلخیزی خاک و کشاورزی پایدار را تحت تأثیر قرار
ميدهد ( Martinez-Menaو همکاران .)2112 ،این
پدیده همچنین ،با رسوبگذاری ،آلودگي و تشدید
سیالبها باعث وارد آمدن صدمات محیطي ميشود
( Dengو همکاران2112 ،؛  Kuhnو همکاران.)2102 ،
امروزه فرسایش خاک از چالشهای اراضي کشاورزی و
نیز آبخیزهای کشور به حساب ميآید که ميتوان
بهعنوان یکي از موانع مهم دستیابي به توسعه پایدار
کشاورزی و منابع طبیعي از آن نام برد .در مقیاس
جهاني ،فرسایش آبي به شکلهای مختلف نظیر انواع
فرسایش پاشماني ،ورقهای ،بینشیاری ،شیاری،
خندقي و کنارهای رخ ميدهد ( Blancoو ،Lal
 .)2112یکي از انواع مهم فرسایش در اراضي
کشاورزی ،فرسایش بینشیاری است که شامل جدا
شدن ذرات خاک بهوسیله برخورد قطرههای باران و
انتقال این ذرات در اثر فرآیند پاشمان و جریان ورقه-
ای کمعمق ميباشد ( Liuو همکاران2116 ،؛
 Mahmoodabadiو .)2103 ،Cerdà
فرسایش ناشي از باران بهعنوان اولین مرحله در
فرسایش آبي شناخته ميشود و از اینرو ،نقش آن در
فرسایش پاشماني و بینشیاری حائز اهمیت است
( Brodowskiو همکاران2103 ،؛  Mahmoodabadiو
 .)2106 ،Arjmand Sajjadiدر نتیجه ،این نوع
فرسایش ،تخریب خاک سطحي و پاشمان ذرات از
سطح خاک بهوسیله قطرات باران رخ ميدهد
( .)2115 ،Kinnellخاکهای مختلف ،حساسیتهای
متفاوتي در برابر پاشمان دارند بهنحوی که با افزایش
مقاومت خاک سطحي ،شدت پاشمان کاهش ميیابد
( Van Dijkو همکاران .)2112 ،عالوه بر این،
فرسایش بینشیاری یکي از انواع رایج فرسایش در
اراضي زراعي و کشاورزی است ( Liuو همکاران،
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 )2116که حاصل فرسایش پاشماني و ورقهای است.
شدت بارندگي ،شیب زمین ،شدت و عمق جریان و
البته نوع خاک به همراه اثرات متقابل بین آنها،
مهمترین عوامل موثر بر فرسایش بینشیاری هستند
( Asadiو همکاران2111 ،؛  Kuhnو همکاران،
.)2102
شیب یکي از عوامل مهم و مؤثر بر شدت فرسایش
خاک است ( Defershaو 2102 ،Melesse؛  Fuو
همکاران )2100 ،که افزایش آن تشدید فرسایش را در
پي دارد ( Fattetو همکاران2100 ،؛ Arjmand
 Sajjadiو  .)2105 ،Mahmoodabadiدر پژوهشي که
توسط  Defershaو  )2102( Melesseانجام شد
مشخص شد که از بین سه عامل شیب ،شدت باران و
رطوبت اولیه بر روی شدت تولید رواناب و رسوب،
تأثیر شیب بیش از دو عامل دیگر است .همچنین،
مقادیر غلظت رسوب ،تا حد زیادی به شیب زمین
وابسته است بهنحوی که متوسط غلظت رسوب در
شیبهای تندتر ،بیشتر است ( Shiو همکاران.)2102 ،
در مقابل ،نتایج  Janeauو همکاران ( )2113در
آزمایشهای شبیهسازی باران در شرایط صحرایي
نشان داد که با افزایش شیب ،شدت جدا شدن ذرات و
غلظت رسوب کاهش پیدا ميکند که دلیل این موضوع
به تشکیل و توسعه سله سطحي و عمق الیه آب
موجود در سطح ،مرتبط دانسته شد .
عالوه بر شیب ،زبری ناشي از وجود سنگریزه در
سطح زمین نیز یکي از عوامل مهم و تأثیرگذار بر
شدت فرسایش خاک بهویژه در مناطق خشک و نیمه-
خشک که پوشش گیاهي ضعیفي دارند ،است.
سنگریزه سطحي به عنوان عامل زبری سطح ميتواند
تولید رواناب و رسوب را تحت تأثیر قرار دهد .پوشش
سنگریزه سطحي در کنترل فرسایش خاک ،بهویژه در
مناطق خشک و نیمهخشک که پوشش گیاهي فقیر
است ،اهمیت زیادی دارد ( Mirzaeeو همکاران،
 .)2102نتایج بررسيها نشان ميدهد که افزایش
درصد پوشش سنگریزه سطحي باعث کاهش حجم
رواناب و تولید رسوب ميشود ( Grantو
0335 ،Struchtemeyer؛  Tailongو همکاران،
 .)2101سنگریزه سطحي از طریق کاهش انسداد
سطحي ( Martinez-Zavalaو همکاران،)2101 ،
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افزایش زبری سطح و در نتیجه کاهش سرعت رواناب
( Mandalو همکاران2115 ،؛  Tailongو همکاران،
 )2101و تأخیر در شروع رواناب (Martinez-Zavala
و همکاران )2101 ،و ایجاد فرصت نفوذ نقش مهمي
در کاهش تلفات خاک دارد .در پژوهشي که توسط
 Rieke-Zappو همکاران ( )2111بر روی تأثیر
درصدهای مختلف پوشش سنگریزه بین صفر تا 31
درصد بر مقدار تلفات خاک در خاک لوم سیلتي با
استفاده از فلوم آزمایشگاهي انجام شد ،مشخص شد
که با افزایش پوشش سنگریزه بهدلیل استهالک در
انرژی رواناب مقدار کل هدررفت خاک کاهش ميیابد.
همچنین Tailong ،و همکاران ( )2101در مطالعه
خود در سطح مزرعه با استفاده از شبیهسازی رواناب
در خاک لوم دریافتند که با افزایش پوشش سنگریزه
سطحي از صفر به  21/2درصد ،میزان هدررفت خاک
 12درصد کاهش یافت Mirzaee .و همکاران ()2102
نیز با بررسي تأثیر پوشش سنگریزه سطحي بر
فرسایش خاک با استفاده از شبیهسازی رواناب
دریافتند که با افزایش سنگریزه از صفر به  31درصد
بهدلیل کاهش سرعت رواناب و جلوگیری از تمرکز
جریان ،میزان هدررفت خاک  21/0درصد کاهش پیدا
کرد.
شبیهسازی باران بهعنوان ابزار مناسبي برای
مطالعه اثرات عامل فرساینده ،حساسیت سطح
فرسایشپذیر و شرایط محیطي مختلف بر فرایندهای
فرسایش خاک و انتقال رسوب در مقیاسهای مختلف
شناخته شده است ( Jomaaو همکاران2101 ،؛
 Mahmoodabadiو  .)2100 ،Rouhipourباران تولید
شده بهوسیله دستگاه شبیهساز باران ،از نظر
مشخصات بارش نظیر شدت و مدت بارندگي قابل
کنترل است .در این زمینه ،شباهت توزیع اندازه
قطرات ،سرعت سقوط ،شدت و انرژی جنبشي بارش
به بارانهای طبیعي از عوامل کلیدی در طراحي
شبیهسازهای باران است (2102 ،Grismer؛
 Mahmoodabadiو  .)2103 ،Cerdàبرای اندازهگیری
فرسایش ناشي از باران و حذف فرایندهای ناشي از
رواناب ،از سیني پاشمان و یا تشتک با سطح کوچک
استفاده ميشود ،زیرا در چنین شرایطي ،جریان رواناب
در جدا نمودن ذرات نقشي ندارد ( Mahmoodabadiو
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 .)2100 ،Rouhipourدر این صورت ،ميتوان اثر
فرایندهای ناشي از جریان رواناب را در مقایسه با باران
به حداقل رساند و در این شرایط ،تمام یا عمده
فرسایش در اثر باران رخ ميدهد ( Rouhipourو
همکاران .)2113 ،در مناطق خشک و نیمهخشک
بهدلیل ضعیف پوشش گیاهي ،پوشش سنگریزه
سطحي از اهمیت ویژهای برخوردار است (.)2113 ،Li
همچنین ،پژوهشهای اندکي در زمینه تأثیر سنگریزه
سطحي بر شدت فرسایش بینشیاری و پاشماني
بهطور توأم انجام شده است .بنابراین ،پژوهش حاضر با
هدف بررسي تأثیر درصدهای مختلف پوشش سنگریزه
سطحي و همچنین ،شیب بر شدت فرسایش پاشماني
و بینشیاری در دو نمونه خاک زراعي با ویژگيهای
متفاوت و با استفاده از شبیهسازی باران در شرایط
کنترل شده آزمایشگاهي انجام شد.
مواد و روشها
شبیهساز باران :در این پژوهش ،از یک دستگاه
شبیهساز باران متعلق به آزمایشگاه فرسایش و حفاظت
خاک دانشگاه شهید باهنر کرمان استفاده شد .این
دستگاه ،از نوع قطرهساز بوده که در آن از قطرهچکان-
های قابل تنظیم مورد استفاده در آبیاری قطرهای
بهکار رفته است ( Mahmoodabadiو .)2103 ،Cerdà
در این سیستم ،مخزن آب گنجایش  011لیتر دارد که
بهمنظور حفظ فشار آب و شدت بارش ،از طریق شناور

سطح آب ثابت نگه داشته ميشود .مخزن آب در
ارتفاع یک متری باالی صفحه بارش قرار دارد .صفحه
بارش به ابعاد یک متر در یک متر متشکل از شبکهای
از لولههای پي وی سي است که بر روی آن 332
قطرهچکان به فواصل چهار سانتيمتر از یکدیگر نصب
شده است .کل سیستم بارش در یک قالب فلزی و
روی پایههایي با ارتفاع قابل تنظیم در ارتفاع دو متری
قرار دارد .پایههای دستگاه ،کشویي ساخته شده تا در
شیبهای مختلف بتوان صفحه بارش را بهطور افقي
ثابت نگه داشت .بهمنظور اندازهگیری فرسایش بین-
شیاری ،از تشتکي به ابعاد  61در  61و عمق 01
سانتيمتر استفاده شد .این تشتک قابلیت قرارگیری
در شیبهای مختلف را دارد و در انتهای آن یک قیف
بهمنظور جمعآوری رواناب حاوی رسوب تعبیه شده
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است .در کف تشتک یک صفحه مشبک بهمنظور
اشباع نمونه خاک و تخلیه زهکش نصب شد.
همچنین ،برای اندازهگیری شدت پاشمان ذرات در
جهات مختلف طي هر رخداد باران ،چهار سیني با
ابعاد  31در  61سانتيمتر و از جنس آهن گالوانیزه در
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چهار طرف و مجاور تشتک بدون هیچ فاصلهای قرار
داده ميشد .شکل  0نمایي از دستگاه شبیهساز باران،
تشتک مورد استفاده برای اندازهگیری فرسایش بین-
شیاری و همچنین ،سینيهای مجاور برای اندازهگیری
شدت پاشمان در جهات مختلف را نشان ميدهد.

شکل  -1نمایي از دستگاه شبیهساز باران و تشتک مورد استفاده در آزمایشهای شبیهسازی فرسایش پاشماني و بینشیاری

انجام آزمایشها :آزمایشها بهصورت فاکتوریل و در
قالب طرح کامال تصادفي انجام شد .عامل اول خاک،
عامل دوم شیب و عامل سوم پوشش سنگریزه سطحي
بود .در ابتدا دو نمونه خاک مختلف با اسامي خاک
زراعي و خاک ماسهای هر دو از کاربری زراعي انتخاب
و از عمق صفر تا  21سانتيمتری نمونهبرداری شد.
منطقه نمونهبرداری دارای پوشش گیاهي ضعیف بوده
و بهدلیل کمبود ماده آلي ،خاکهای مورد مطالعه به
نسبت در برابر فرسایش خاک حساس هستند .معیار
انتخاب نمونههای خاک ،تفاوت در توزیع اندازه ذرات
بود که بهعنوان یکي از مهمترین ویژگيهای موثر بر
شدت فرسایش خاک مطرح است .همچنین ،چهار
سطح شیب شامل  ،1/5دو ،پنج و  01درصد و پنج

سطح سنگریزه سطحي شامل صفر ،پنج 21 ،01 ،و
 31درصد اعمال شد .با انتخاب این شیبها ،امکان
اندازهگیری فرسایش بینشیاری بدون تشکیل شیار
فراهم ميشود ( Mahmoodabadiو .)2103 ،Cerdà
در مجموع ،تعداد  021آزمایش شبیهسازی باران انجام
شد .بعد از تهیه نمونههای خاک و خشک شدن در
هوا ،از الک دو میليمتر عبور داده شد .سپس برخي
ویژگيهای فیزیکي شامل بافت به روش هیدرومتری،
جرم مخصوص ظاهری به روش استوانه و توزیع اندازه
ذرات ثانویه با استفاده از شیکر و سری الک با
اندازههای یک 1/163 ،1/025 ،1/25 ،1/5 ،و 1/131
میليمتر در حالت تر و پس از تصحیح شن تعیین شد
( Pageو همکاران .)0332 ،همچنین ،برخي ویژگي-
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های شیمیایي شامل قابلیت هدایت الکتریکي ()EC
عصاره اشباع با استفاده از ECسنج pH ،گل اشباع با
دستگاه pHسنج ،کربن آلي به روش  Walkleyو
 )0333( Blackو کربنات کلسیم معادل به روش
تیتراسیون اندازهگیری شد ( Pansuو ،Gautheyrou
.)2116
بهمنظور انجام آزمایشها ،نمونه خاک به تشتک
منتقل شد و پس از تسطیح کامل ،درصدهای مورد
نظر پوشش سنگریزه ،بهطور تصادفي بر روی سطح
خاک قرار داده شد .در این پژوهش از سنگریزه با قطر
متوسط دو سانتيمتر استفاده شد .در ادامه ،نمونهها از
زیر بهطور تدریجي اشباع و بعد از گذشت  23ساعت و
نگهداری نمونهها در شرایط اشباع ،آب حاصل از
زهکش از زیر تخلیه شد .پس از قطع زهکش ،تشتک
در شیب مورد نظر تنظیم و باران با شدت ثابت 35
میليمتر در ساعت و مدت  35دقیقه ایجاد شد .طي
هر رخداد و در زمانهای یک ،دو ،سه ،پنج ،هفت،01 ،
 35 ،31 ،25 ،21 ،05دقیقه نمونه رواناب حاوی
رسوب از خروجي تشتک جمعآوری شد .جرم رسوب
موجود در جریان ،پس از خشک نمودن نمونهها در
آون به مدت  23ساعت در دمای  015درجه سانتي-
گراد ،اندازهگیری شد .بر اساس جرم رسوب و سطح در
معرض فرسایش و بازه زماني هر رخداد ،شدت
فرسایش بینشیاری در شرایط پایدار محاسبه شد.
بهمنظور اندازهگیری شدت پاشمان ،پس از پایان هر
آزمایش ،ذرات حاصل از پرتاب ذرات به داخل چهار

سیني مستقر در مجاورت تشتک جمعآوری شد .جرم
ذرات موجود در هر سیني پس از خشک نمودن در
آون به مدت  23ساعت در دمای  015درجه سانتي-
گراد اندازهگیری شد .بر این اساس ،شدت پاشمان
ذرات به سمت پاییندست و باالدست و نیز متوسط
شدت پاشمان کل برای هر رخداد محاسبه شد
( Mahmoodabadiو .)2106 ،Arjmand Sajjadi
بهمنظور انجام تجزیه واریانس ،دادههای حاصل با
استفاده از نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل آماری
قرار گرفت .مقایسه میانگین از طریق آزمون دانکن در
سطح احتمال پنج درصد و رسم شکلها با نرمافزار
 Excelانجام شد.
نتایج و بحث
ویژگیهای نمونههای خاک :جدول  ،0برخي از
ویژگيهای فیزیکي و شیمیایي نمونههای خاک مورد
مطالعه را نشان ميدهد .با توجه به درصد ذرات اولیه و
طبق مثلث بافت خاک ،نمونه خاک زراعي در کالس
بافت لوم رسي و نمونه خاک ماسهای در کالس بافت
لوم رسي شني قرار ميگیرد .در هر دو نمونه خاک،
میزان  pHدر محدوده خنثي و هدایت الکتریکي ()EC
بیشتر از چهار دسي زیمنس بر متر بوده و لذا هر دو
نمونه خاک ،شور محسوب ميشود .میزان کربن آلي
خاک زراعي تقریبا سه برابر خاک ماسهای و در هر دو
نمونه خاک کمتر از یک درصد و مقدار کربنات کلسیم
معادل قابل توجه است.

جدول  -1مقادیر برخي ویژگيهای فیزیکي و شیمیایي نمونههای خاکهای مورد مطالعه
ویژگي

واحد

نمونه خاک ماسهای

نمونه خاک زراعي

رس

%

23/1

33/3

سیلت

%

3/3

32/1

%

10/6

33/6

g cm

0/12

0/52

mm

1/12

1/06

dS m

3/35

3/03

-

2/33

2/35

کربن آلي

%

1/21

1/22

کربنات کلسیم معادل

%

03

20

شن
جرم مخصوص ظاهری

-3

میانگین قطر خاکدانهها (در حالت تر)
EC
pH

-1

ینشیاری در دو خاک مختلف
تأثیر پوشش سنگریزه سطحي و شیب بر شدت فرسایش پاشماني و ب 

فرسایش پاشمانی :نتایج تجزیه واریانسهای مربوط
به تاثیر سه عامل خاک ،درصد شیب و درصد پوشش
سنگریزه سطحي بر شدت پاشمان در سه حالت
پاشمان بهسمت پاییندست ،پاشمان بهسمت باالدست
و متوسط شدت پاشمان کل در جدول  2ارائه شده
است .هر سه عامل خاک ،شیب و پوشش سنگریزه
سطحي بهصورت جداگانه دارای اثر معنيدار
( )p>1/110بر شدت پاشمان بهسمت پاییندست و
باالدست و متوسط شدت پاشمان کل بود .همچنین،
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اثر متقابل دوگانه خاک و پوشش سنگریزه سطحي بر
شدت پاشمان بهسمت پاییندست و باالدست
( )p>1/10و نیز بر متوسط شدت پاشمان کل
( )p>1/110معنيدار شد .اثر متقابل دوگانه شیب و
پوشش سنگریزه سطحي ( )p>1/15و اثر متقابل سه-
گانه عوامل ( )p>1/10بر متوسط شدت پاشمان کل
معنيدار شد .در ادامه ،نتایج مقایسه میانگین شدت
پاشمان بهسمت پاییندست ،باالدست و متوسط شدت
پاشمان کل با اولویت اثرات متقابل ارائه ميشود.

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس عوامل موثر بر شدت پاشمان بهسمت پاییندست و باالدست و متوسط شدت پاشمان کل (مقادیر میانگین
مربعات  MSاست)
منابع تغییرات
خاک()A
شیب()B
پوشش سنگریزه سطحي()C
A×B
A×C
B×C
A×B×C

خطا
ضریب تغییرات (درصد)

درجه آزادی

شدت پاشمان بهسمت
پاییندست

شدت پاشمان بهسمت
باالدست

متوسط شدت پاشمان
کل

0
3
3
3
3
02
02
21
-

***1/110
***1/112
***1/112
1/1110ns
**1/1110
1/1110ns
1/1110ns
1/110
3/36

***1/110
***1/112
***1/112
1/1110ns
**1/1110
1/1110ns
1/1110ns
1/1110
3/31

***1/110
***1/110
***1/112
1/1110ns
***1/1110
*1/1110
**1/1110
1/1110
3/35

*** معنيداری در سطح احتمال  1/0درصد ** ،معنيداری در سطح احتمال یک درصد * ،معنيداری در سطح احتمال پنج درصد و  nsعدم معنيداری

شکلهای  2و  3اثر متقابل درصدهای مختلف
پوشش سنگریزه سطحي در دو نمونه خاک مورد
مطالعه را بهترتیب بر شدت پاشمان پاییندست و
باالدست نشان ميدهد .همانطور که در شکل 2
مشخص است ،با افزایش پوشش سنگریزه سطحي در
هر دو نمونه خاک مورد مطالعه ،شدت پاشمان به-
سمت پاییندست بهطور معنيدار و البته غیر خطي
( )p›1/15کاهش پیدا ميکند .با افزایش درصد پوشش
سنگریزه از صفر درصد (بهعنوان شاهد) به پنج،01 ،
 21و  31درصد ،متوسط شدت پاشمان بهسمت
پاییندست در نمونه خاک ماسهای بهترتیب ،02/3
 35/1 ،25/3و  31/1درصد و در خاک زراعي بهترتیب
 31/1 ،25/3 ،03/3و  33/3درصد کاهش نشان مي-
دهد .همچنین ،شدت پاشمان پاییندست در نمونه
خاک ماسهای بهطور معنيداری ( )p›1/15بیشتر از
نمونه خاک زراعي است که به چسبندگي کمتر ذرات

نمونه خاک ماسهای و حساسیت بیشتر آن در برابر
جدا شدن مربوط است .مقدار متوسط شدت پاشمان
پاییندست در خاک ماسهای  1/123گرم بر مترمربع
در ثانیه و در خاک زراعي  1/103گرم بر مترمربع در
ثانیه است (شکل  .)3با افزایش درصد پوشش سنگریزه
سطحي در هر دو نمونه خاک مورد مطالعه ،شدت
پاشمان بهسمت باالدست نیز بهطور معنيدار و غیر
خطي ( )p›1/15کاهش پیدا کرده است (شکل  .)5با
افزایش درصد پوشش سنگریزه از صفر درصد (شاهد)
به پنج 21 ،01 ،و  31درصد ،متوسط شدت پاشمان
باالدست در خاک ماسهای بهترتیب ،21/6 ،05/3
 31/1و  52/6درصد و در خاک زراعي بهترتیب ،22/1
 31/3 ،33/2و  55/6درصد کاهش نشان ميدهد .روند
تغییرات شدت پاشمان طوری است که میزان کاهش
شدت پاشمان در درصدهای کمتر پوشش سنگریزه
سطحي بیشتر از درصدهای بیشتر پوشش سنگریزه
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تغییر ميکند .این در حالي است که متوسط شدت
پاشمان بهسمت باالدست در نمونه خاک ماسهای از
 1/103گرم بر مترمربع در ثانیه ( 31درصد سنگریزه)
تا  1/121گرم بر مترمربع در ثانیه (سطح بدون
پوشش سنگریزه) و در نمونه خاک زراعي از 1/101
گرم بر مترمربع در ثانیه ( 31درصد سنگریزه) تا
 1/123گرم بر مترمربع در ثانیه (سطح بدون پوشش
سنگریزه) نوسان دارد .بهدلیل چسبندگي کمتر و
جدایشپذیری بیشتر ذرات در نمونه خاک ماسهای
نسبت به خاک زراعي ،شدت پاشمان ذرات در خاک
ماسهای بیشتر از خاک زراعي است.
شکل  ،3تأثیر درصدهای مختلف شیب را بر
متوسط شدت پاشمان بهسمت پاییندست و باالدست
نشان ميدهد .همانگونه که مشاهده ميشود ،شدت
پاشمان بهسمت پاییندست بهطور معنيداری بیشتر از
پاشمان بهسمت باالدست است .همچنین ،با افزایش
درصد شیب ،شدت پاشمان بهسمت پاییندست و
باالدست افزایش معنيدار و غیر خطي ()p›1/15
ميیابد .عالوه بر این ،در شیبهای کمتر از دو درصد
در مقایسه با شیبهای تندتر از آن ،میزان افزایش
شدت پاشمان بیشتر است .با افزایش شیب از 1/5
درصد به دو ،پنج و  01درصد ،متوسط شدت پاشمان
بهسمت پاییندست  52/2 ،35/3و  11/3درصد و
متوسط شدت پاشمان بهسمت باالدست بهترتیب
 53/0 ،31/3و  20/2درصد افزایش نشان ميدهد.

است .این موضوع اهمیت پوشش سنگریزه سطحي
حتي در مقادیر کم را در مهار فرسایش پاشماني نشان
ميدهد .همچنین ،متوسط شدت پاشمان باالدست در
خاک ماسهای ( 1/103گرم بر مترمربع در ثانیه)
بهطور معنيداری ( )p›1/15بیشتر از خاک زراعي
( 1/106گرم بر مترمربع در ثانیه) بود (شکل  .)5وجود
سنگریزه در سطح خاک ،مانع از برخورد مستقیم
قطرات باران به سطح شده و در نتیجه شدت پاشمان
کاهش پیدا ميکند .این موضوع در مناطق خشک و
نیمهخشک که پوشش گیاهي ضعیفي دارند ،اهمیت
ویژهای دارد (2113 ،Li؛  Arjmand Sajjadiو
.)2105 ،Mahmoodabadi
مقایسه شدت پاشمان بهسمت پاییندست و
باالدست (شکلهای  2و  )3نشان ميدهد که شدت
پاشمان بهسمت پاییندست بیشتر از شدت پاشمان
بهسمت باالدست است .متوسط شدت پاشمان بهسمت
پاییندست  1/120گرم بر مترمربع در ثانیه و متوسط
شدت پاشمان بهسمت باالدست 1/102گرم بر متر
مربع در ثانیه است .متوسط شدت پاشمان بهسمت
پاییندست در نمونه خاک ماسهای در دامنه 1/106
گرم بر مترمربع در ثانیه ( 31درصد سنگریزه) تا
 1/131گرم بر مترمربع در ثانیه (سطح بدون پوشش
سنگریزه) و در نمونه خاک زراعي بین  1/103گرم بر
مترمربع در ثانیه ( 31درصد سنگریزه) تا  1/125گرم
بر مترمربع در ثانیه (سطح بدون پوشش سنگریزه)
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سنگریزه سطحی در د
شکل  -2تغییرات میانگین شدت پاشمان پاییندست در دو نمونه خاک زراعي و ماسهای متأثر از درصدهای مختلف پوشش سنگریزه سطحي
(حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنيدار بین مقادیر میانگین پاشمان پاییندست در سطح احتمال پنج درصد طبق آزمون دانکن است)

ینشیاری در دو خاک مختلف
تأثیر پوشش سنگریزه سطحي و شیب بر شدت فرسایش پاشماني و ب 
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سنگریزه سطحی در د
شکل  -3تغییرات میانگین شدت پاشمان باالدست در دو نمونه خاک زراعي و ماسهای متأثر از درصدهای مختلف پوشش سنگریزه سطحي
(حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنيدار بین مقادیر میانگین شدت پاشمان باالدست در سطح احتمال پنج درصد طبق آزمون دانکن است)

در پژوهشهای قبلي ،تأثیر افزایش شیب در
افزایش شدت پاشمان بهویژه شدت پاشمان بهسمت
پاییندست گزارش شده است ( Jomaaو همکاران،
2101؛  Brodowskiو همکاران2103 ،؛
 Mahmoodabadiو  .)2106 ،Arjmand Sajjadiدر
این زمینه Poesen ،و  )0322( Torriمعتقدند که اثر
مثبت شیب بر شدت پاشمان به اضافه شدن نیروی
جاذبه زمین به نیروهای فرساینده قطرات باران و
کاهش مقاومت خاک با افزایش درصد شیب مربوط
است ،بهطوری که در شیبهای تندتر بهعلت تأثیر
جاذبه زمین ،خاکدانههای بیشتری جدا و به اطراف
پرتاب ميشود .نتایج پژوهش )2103( Brodowski
نشان داد که با افزایش درصد شیب ،میزان پاشمان
ذرات خاک افزایش معنيداری پیدا ميکند .آنها
دریافتند که شدت پاشمان بهسمت پاییندست بیشتر
از شدت پاشمان بهسمت باالدست است .این در حالي
بود که  Wanو همکاران ( )0336و همچنین Fu ،و
همکاران ( )2100مشاهده کردند که با افزایش درصد
شیب ،شدت پاشمان بهسمت پاییندست افزایش ولي
شدت پاشمان بهسمت باالدست کاهش پیدا ميکند.
دلیل این موضوع توسط  Wanو همکاران ( )0336به
تغییر جهت نیروهای برخورد قطرات باران با سطح
شیبدار مرتبط دانسته شد در حالي که  Fuو همکاران
( )2100عنوان داشتند که با افزایش شیب ،نیروی

جداکننده ذرات خاک یعني نیروی قطرات باران بر
نیروی مقاومت خاک در برابر جداشدن غلبه کرده و در
نتیجه شدت جداشدن و در نتیجه پاشمان بهسمت
همچنین،
ميیابد.
افزایش
پاییندست
 Mahmoodabadiو )2106( Arjmand Sajjadi
دریافتند که با افزایش شیب ،شدت پاشمان
پاییندست افزایش پیدا ميکند که به کاهش عمق
الیه آب موجود در سطح خاک و کاهش نقش آن در
استهالک انرژی جنبشي قطرات باران مرتبط دانسته
شد.
شکل  ،5تأثیر متقابل سه عامل خاک ،شیب و
پوشش سنگریزه سطحي را بر متوسط شدت پاشمان
نشان ميدهد .همانگونه که مالحظه ميشود ،در هر
دو نمونه خاک ماسهای و زراعي با افزایش درصد
پوشش سنگریزه سطحي ،متوسط شدت پاشمان
کاهش ميیابد .همچنین ،در هر دو نمونه خاک با
افزایش درصد شیب ،متوسط شدت پاشمان افزایش
یافته است .کمترین مقدار متوسط شدت پاشمان در
خاک زراعي ،شیب  1/5درصد و  31درصد پوشش
سنگریزه سطحي به میزان  1/115گرم بر مترمربع در
ثانیه و بیشترین مقدار آن در خاک ماسهای ،شیب 01
درصد و فاقد پوشش سنگریزه سطحي به میزان
 1/130گرم بر مترمربع در ثانیه مشاهده شد .نقش
شیب در کنترل شدت پاشمان ذرات قبل از این مورد
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شیبهای کمتر بهدلیل وجود الیه عمیقتر آب در
سطح خاک است که بهعنوان یک سپر در مقابل
برخورد قطرات باران عمل ميکند.

بررسي قرار گرفته که برای نمونه  Wanو همکاران
( )0336دریافتند شدت پاشمان با افزایش شیب رابطه
مستقیم و خطي دارد .همچنین Renard ،و همکاران
( )0331بیان داشتند که مقدار کمتر شدت پاشمان در
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شکل  -5اثرات متقابل شیب و پوشش سنگریزه سطحي در دو خاک ماسهای و زراعي بر متوسط شدت پاشمان کل (حروف مشابه بیانگر عدم
اختالف معنيدار بین مقادیر میانگین شدت پاشمان در سطح احتمال پنج درصد طبق آزمون دانکن است)

فرسایش بینشیاری :نتایج تجزیه واریانس مربوط به
تأثیر سه عامل خاک ،درصد شیب و درصد پوشش
سنگریزه سطحي بر شدت فرسایش بینشیاری در
جدول  3ارائه شده است .نتایج گویای این مطلب است
که هر سه عامل یادشده بهصورت جداگانه تأثیر معني-
داری ( )p>1/110بر شدت فرسایش بینشیاری دارند.

همچنین ،اثر متقابل دوگانه خاک و شیب ()p>1/10
و اثر متقابل دوگانه خاک و پوشش سنگریزه سطحي
( )p>1/110بر فرسایش بینشیاری معنيدار است.
شکل  ،6تأثیر درصدهای مختلف پوشش سنگریزه
سطحي را بر متوسط شدت فرسایش بینشیاری در دو
نمونه خاک مورد مطالعه نشان ميدهد .همانگونه که

ینشیاری در دو خاک مختلف
تأثیر پوشش سنگریزه سطحي و شیب بر شدت فرسایش پاشماني و ب 

مشاهده ميشود ،در هر دو نمونه خاک با افزایش
درصد پوشش سنگریزه سطحي ،شدت فرسایش
بینشیاری کاهش معنيدار و غیر خطي ()p>1/15
یافته است .متوسط شدت فرسایش بینشیاری در
خاک ماسهای از  1/53گرم بر مترمربع در ثانیه (31
درصد سنگریزه) تا  1/32گرم بر مترمربع در ثانیه
(سطح بدون پوشش سنگریزه) و در خاک زراعي از
 1/30گرم بر مترمربع در ثانیه ( 31درصد سنگریزه)

311/

تا  1/11گرم بر مترمربع در ثانیه (سطح بدون پوشش
سنگریزه) متغیر است .با افزایش درصد پوشش
سنگریزه از صفر درصد (شاهد) به پنج 21 ،01 ،و 31
درصد ،متوسط شدت فرسایش بینشیاری در خاک
ماسهای بهترتیب  33/3 ،26/3 ،03/5و  36/3درصد و
در خاک زراعي بهترتیب  31/3 ،31/1 ،02/3و 35/3
درصد کاهش نشان ميدهد.

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس عوامل مؤثر بر شدت فرسایش بینشیاری (مقادیر میانگین مربعات  MSاست)
منابع
تغییرات
خاک ()A
شیب ()B
پوشش سنگریزه سطحي ()C
A×B
A×C
B×C
A×B×C
خطا

درجه آزادی

میانگین مربعات

0
3
3
3
3
02
02
21

***1/316
***1/630
***1/616
**1/113
***1/113
1/110ns
1/110ns
1/110

*** معنيداری در سطح احتمال  1/0درصد ** ،معنيداری در سطح احتمال یک درصد * ،معنيداری در سطح احتمال پنج درصد و  nsعدم معنيداری

سنگریزه موجود در سطح خاک بهعنوان عامل
حفاظتي در برابر برخورد مستقیم قطرات باران بر
سطح خاک عمل کرده و از اینرو ،سبب کاهش انسداد
سطحي و همچنین ،شدت فرسایش بینشیاری مي-
شود ( Mandalو همکاران2115 ،؛ Martinez-Zavala
و همکاران .)2101 ،از طرفي ،در پژوهشهای انجام
شده در شرایط آزمایشگاهي ( Poesenو همکاران،
 )0332و صحرایي ( Tailongو همکاران)2101 ،
مشخص شده که پوشش سنگریزه سطحي از طریق
افزایش زبری سطح ،مقاومت خاک را در برابر جریان
رواناب افزایش داده که نتیجه آن افت سرعت جریان و
کاهش قابلیت حمل ذرات جداشده بهوسیله باران
است .یافتههای پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهایي
که به بررسي اثر سنگریزه سطحي بر میزان هدررفت
خاک پرداخته همخواني دارد .در این زمینهMandal ،
و همکاران ( )2115در شرایط صحرایي و با استفاده از
شبیهسازی باران بر روی سطوح با پوششهای متفاوت
سنگریزه بین سه تا  62درصد دریافتند که وجود
سنگریزه در سطح خاک ،باعث کاهش سرعت جریان

رواناب و در نتیجه کاهش هدررفت خاک ميشود.
 Martinez-Zavalaو همکاران ( )2101نیز با استفاده
از شبیهسازی باران در شرایط صحرایي مناطق
مدیترانهای عنوان داشتند که افزایش پوشش سنگریزه
سطحي به بیش از  61درصد از طریق تأخیر در شروع
رواناب سبب کاهش نمایي در میزان هدررفت خاک
ميشود .این در حالي است که  Javadiو همکاران
( )2115دریافتند با افزایش پوشش سنگي تا حدود
 05درصد ،شدت فرسایش بینشیاری افزایش و در
پوششهای بیش از آن کاهش ميیابد .این
پژوهشگران دلیل افزایش هدررفت خاک در حضور
پوشش سنگي تا میزان  05درصد را به تنش برشي
رواناب در اثر برخورد با قطعات سنگي و در نتیجه
افزایش تالطم و تشدید جداشدن ذرات خاک مرتبط
دانستند.
نتایج همچنین ،نشان ميدهد که شدت فرسایش
بینشیاری در نمونه خاک ماسهای بیشتر از خاک
زراعي است (شکل  .)6متوسط شدت فرسایش
بینشیاری در دو خاک ماسهای و زراعي بهترتیب
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است .پژوهشهای قبلي نشان داده که شدت فرسایش
در خاکهای حاوی خاکدانههای ریزتر ،بیشتر است
( Mahmoodabadiو همکاران .)2103 a,b ،عالوه بر
این ،مطابق شکل  6مشخص ميشود که در پوشش
سنگریزه کمتر از  01درصد در مقایسه با پوشش
بیشتر از  01درصد ،شدت فرسایش بینشیاری با
افزایش درصد پوشش ،بیشتر کاهش ميیابد .الزم به
ذکر است که در پژوهش حاضر درصد سنگریزه
سطحي ،تا  31درصد پوشش مورد بررسي قرار گرفت
و ممکن است در درصدهای بیشتر پوشش ،روند
تغییرات شدت فرسایش متفاوت باشد.

 1/15و  1/51گرم بر مترمربع در ثانیه است .با توجه
به درصد باالی شن در خاک ماسهای و البته خاکدانه-
های ریزتر در این خاک نسبت به خاک زراعي (جدول
 ،)0ميتوان انتظار داشت که بهدلیل چسبندگي کمتر
و جدایشپذیری بیشتر ،شدت فرسایش بینشیاری در
خاک ماسهای بیشتر از خاک زراعي باشد .همانطور
که در باال نیز گفته شد ،شدت پاشمان در هر سه
حالت پاییندست ،باالدست و متوسط پاشمان کل در
خاک ماسهای بیشتر از خاک زراعي بود .بهعبارتي در
خاک ماسهای ،ذرات از قبل جدا شده بیشتری را در
معرض جریان ورقهای قرار گرفته و لذا ،فرسایش بین-
شیاری نیز در این نمونه خاک بیشتر از خاک زراعي
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شکل  -6مقایسه میانگین شدت فرسایش بینشیاری در دو نمونه خاک زراعي و ماسهای متأثر از درصدهای مختلف پوشش سنگریزه سطحي
(حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنيدار بین مقادیر میانگین شدت فرسایش بینشیاری در سطح احتمال پنج درصد طبق آزمون دانکن
است)

شکل  ،1تأثیر شیبهای مختلف در دو نمونه خاک
مورد مطالعه را بر متوسط شدت فرسایش بینشیاری
نشان ميدهد .همانگونه که مشاهده ميشود ،در هر
دو نمونه خاک با افزایش درصد شیب ،شدت فرسایش
بینشیاری افزایش معنيدار و البته غیر خطي
( )p>1/15پیدا ميکند .در شیبهای کمتر از دو
درصد ،میزان افزایش شدت فرسایش بینشیاری
بیشتر از شیبهای تندتر است .با افزایش شیب از 1/5
درصد به دو ،پنج و  01درصد ،شدت فرسایش

بینشیاری در نمونه خاک ماسهای بهترتیب ،31/2
 55/5و  10/3درصد و در نمونه خاک زراعي بهترتیب
 62/5 ،30/3و  25/1درصد افزایش نشان ميدهد.
البته با افزایش شیب از دو به پنج درصد ،تفاوت
معنيداری در شدت فرسایش بینشیاری مشاهده
نميشود (شکل  .)1این موضوع در مورد شدت پاشمان
نیز وجود دارد (شکل  .)3از دالیل احتمالي این
موضوع ميتوان به تشکیل و توسعه سله سطحي و
عمق الیه آب موجود در سطح اشاره کرد ( Janeauو

ینشیاری در دو خاک مختلف
تأثیر پوشش سنگریزه سطحي و شیب بر شدت فرسایش پاشماني و ب 

همکاران .)2113 ،در پژوهشهای متعددی اثر شیب
در تشدید فرسایش بینشیاری گزارش شده است
( Asadiو همکاران2111 ،؛  Liuو همکاران2116 ،؛
 Fuو همکاران .)2100 ،در هیچ یک از آزمایشها،
شیاری در سطح خاک در معرض فرسایش مشاهده
نشد .با افزایش شیب در فرسایش بینشیاری ،از یک

312/

طرف شدت پاشمان ذرات در اثر برخورد قطرات باران
افزایش پیدا ميکند ( Mahmoodabadiو Arjmand
 )2106 ،Sajjadiو از طرف دیگر با افزایش شیب
بهدلیل افزایش سرعت جریان ورقهای ،قابلیت حمل
ذرات جدا شده افزایش ميیابد ( Sirjaniو
.)2103 ،Mahmoodabadi
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شکل  -7مقایسه میانگین شدت فرسایش بینشیاری در دو نمونه خاک زراعي و ماسهای متأثر از شیبهای مختلف (حروف مشابه بیانگر عدم
اختالف معنيدار بین مقادیر میانگین شدت فرسایش بینشیاری در سطح احتمال پنج درصد طبق آزمون دانکن است)

در مجموع ،یافتههای پژوهش حاضر بیانگر نقش
افزاینده شیب و نقش کاهنده پوشش سنگریزه سطحي
در کنترل شدت پاشمان ذرات و همچنین ،شدت
فرسایش بینشیاری است .از منظر کاربردی چنین
ميتوان استنباط نمود که در اراضي شیبدار ،هر چند
شدت فرسایش بینشیاری و پاشماني بیشتر از اراضي
با شیب کمتر است ولي در صورت وجود و یا ایجاد
پوشش سنگریزه سطحي ،ميتوان شدت فرسایش را
بهطور معنيداری کاهش داد .همانگونه که در شکل
 5مشاهده ميشود ،در نمونه خاک ماسهای با اعمال
پوشش  31درصد و حتي  21درصد سنگریزه سطحي
بر روی تندترین شیب یعني شیب  01درصد ميتوان
متوسط شدت پاشمان کل را به کمتر از متوسط شدت
پاشمان کل بر روی شیب حداقل یعني  1/5درصد ولي
فاقد پوشش سنگریزه سطحي کاهش داد .به همین
ترتیب ،در نمونه خاک زراعي وجود  31درصد پوشش

سنگریزه سطحي در شیب  01درصد ،متوسط شدت
پاشمان کل کمتری نسبت به سطح فاقد پوشش این
خاک در شیب  1/5درصد دارد.
نتیجهگیری
نظر به ضعف پوشش گیاهي در مناطق خشک و
نیمهخشک ،این پژوهش به بررسي اثر شیب و پوشش
سنگریزه سطحي بر شدت فرسایش پاشماني و بین-
شیاری در دو خاک مختلف پرداخت .یافتهها نشان از
تأثیر معنيدار و غیر خطي پوشش سنگریزه سطحي
در کاهش تلفات ناشي از پاشمان ذرات بهسمت پایین-
دست و باالدست و همچنین ،متوسط پاشمان کل
داشت .البته شدت پاشمان ذرات بهسمت پاییندست
بیشتر از باالدست بود .همچنین ،با افزایش درصد
پوشش سنگریزه سطحي ،شدت فرسایش بینشیاری
نیز بهطور معنيدار و غیر خطي کاهش یافت .با

0331 ،3  شماره،01 جلد

 مقایسه دو خاک با.ذرات جداشده افزایش پیدا ميکند
توزیع اندازه ذرات متفاوت داللت بر این مطلب داشت
که در خاک با چسبندگي کمتر و جدایشپذیری
 ذرات از قبل جدا،بیشتر بهدلیل پاشمان بیشتر ذرات
شده بیشتری در معرض جریان ورقهای قرار گرفته و
لذا شدت فرسایش بینشیاری در آن بیشتر از خاک
 نشان داده شد که حفظ، در مجموع.دیگر است
-پوشش سنگریزه سطحي در مناطق خشک و نیمه
 ميتواند در،خشک که پوشش گیاهي ضعیفي دارند
راستای مهار و یا کاهش تلفات ناشي از فرسایش خاک
 این موضوع تا جایي اهمیت دارد که اثر.راهگشا باشد
 از طریق وجود و یا ایجاد،شیب در تشدید فرسایش
.پوشش سنگریزه سطحي کاهش ميیابد
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 درصد در31 افزایش درصد پوشش سنگریزه به میزان
 هر دو نوع،)مقایسه با شاهد (سطح بدون پوشش
فرسایش پاشماني و بینشیاری در دو خاک مورد
، همچنین. درصد کاهش ميیابد35  حداقل،مطالعه
01 مشخص شد که در پوشش سنگریزه کمتر از
 شدت، درصد01 درصد در مقایسه با پوشش بیشتر از
 فرسایش بینشیاری کاهش،با افزایش درصد پوشش
 با افزایش شیب در هر دو.بیشتری تجربه ميکند
 شدت پاشمان ذرات و نیز شدت،خاک مورد مطالعه
 در واقع با.فرسایش بینشیاری افزایش پیدا ميکند
 از یک طرف شدت پاشمان ذرات در اثر،افزایش شیب
برخورد قطرات باران افزایش پیدا کرده و از طرف دیگر
 قابلیت حمل،بهدلیل افزایش سرعت جریان ورقهای
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Abstract
Due to low plant cover in arid and semi-arid regions, surface gravel cover (SGC) plays
an important role in soil erosion control. The aim of this study is to investigate the effect
of SGC and slope gradient on splash as well as interrill erosion in two contrasting soils.
For this purpose, a constant rain was simulated on two soils namely sandy and cropland
with different aggregate size distributions at four slope gradients including 0.5, 2, 5 and
10 % and five levels of SGC including 0, 5, 10, 20 and 40 % each at three replicates.
Through producing a rain intensity of 35 mm/h for 35 min duration on a 0.35 m by 0.35
m test area, both splash (downward, upward and the total splashed material) and interrill
erosion rates were measured. Result showed that with increasing SGC in both soils, the
downward, upward and the total average splash increased, significantly. However, the
downward splash rate was higher than the upward splash rate. With increasing SGC
from 0% (control) to 5, 10, 20 and 40 %, the downward splash rate decreased for the
sandy soil by 12.9%, 25.3%, 35.7% and 47.7%, and for the cropland soil by 13.9%,
25.4%, 37.0% and 49.4%, respectively. Regarding the interrill erosion rate, the
corresponding reduction percentages for the sandy soil were 13.5%, 26.4%, 33.3% and
46.4% and for the cropland soil were 12.9%, 30.7%, 37.3% and 45.9%, respectively.
Moreover, nonlinear increases in the interrill and splash erosion rates were found at
steeper slopes. Due to lower cohesion and greater detachability of sandy soil, it
exhibited higher erosion rates than those for the cropland soil. The findings of this study
revealed that in the presence of SGC, both splash and interrill erosion rates will reduce,
significantly.
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