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  فناوري کشاورزي و منابع طبیعیي دانشکده

  مرتع و آبخیزداريگروه آموزشی 

  

  

  ي کارشناسی ارشدبراي دریافت درجه نامهپایان

  آبخیزداريگرایش  مهندسی منابع طبیعیي در رشته

  

  عنوان:

  ساز مصنوعیهاي طبیعی و بارانو رسوب حاصل از بارشمیزان رواناب  يمقایسه

  

  

   :راهنما استاد

  دکتر اباذر اسمعلی عوري

  

  

 :مشاور استاد

  دکتر مجید رئوف

  

  

 :پژوهشگر

 رسول سلطانی

 
  

  1393زمستان 
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  رسول :نام                                                               سلطانی :دانشجو خانوادگی نام

  ساز مصنوعیهاي طبیعی و بارانناب و رسوب حاصل از بارشمیزان روا يمقایسه :نامهپایان عنوان

  دکتر اباذر اسمعلی عوري :راهنما استاد 

  دکتر مجید رئوف: رمشاو استاد 

                          مهندسی منابع طبیعی :رشته                                                         کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                                     آبخیزداري                                        :گرایش

  89 ات:صفح تعداد     19/11/1393 دفاع: تاریخ      فناوري کشاورزي و منابع طبیعی :دانشکده 

  :چکیده

قوش شهرستان سراب به انجام ي کوه بزهامرتعی روستاي اسبفروشان واقع در دامنهپژوهش حاضر در اراضی  

رواناب و نتایج حاصل از  با گیري ورواناب و رسوب ناشی از رگبارهاي طبیعی در مقیاس کرت استاندارد اندازهرسید. 

منظور در سه شیب  براي این .تگرفارزیابی و مقایسه قرار  مورد ساز ساخته شدهایجاد شده توسط دستگاه شبیهرسوب 

 و با جهت شمالی )متر 2/1با فواصل  متر و 83/1عرض  ،متر 22/ 1طول ( دهاي استاندارکرت درصد 25و  9، 5

در تحقیق حاضر سعی شد تا نقش شیب و پوشش گیاهی در تولید رواناب و رسوب با استفاده از دستگاه  ایجاد گردید.

 هايسازي بارشي در بارش مصنوعی مورد مقایسه قرار گیرد. براي این منظور براي شبیهساز باران و رواناب تولیدشبیه

ایجاد گردیده و نتایج با هم  ساز ساخته شدهرش طبیعی در بارانتا پارامترهاي با سعی شد ساز،طبیعی با استفاده از باران

نشان داد که بیشترین طی دوره پژوهش  وستهبارش به وقوع پی 33از  رخداد بارش 4نتایج  مورد مقایسه قرار گیرند.

گرم در متر مربع و مربوط به بارش با شدت  101به مقدار  درصد 25مجموع مقدار رسوب در دوره پژوهش در شیب 

نتایج این تحقیق نشان داد عامل شیب و پوشش  .باشدمی دقیقه) 14متر در میلی 81/2متر بر دقیقه (میلی 2/0

درصد  بیشترین سهم را  25 شیب .هاي رواناب و رسوب در منطقه مورد مطالعه داشتندري بر مؤلفهداگیاهی تأثیر معنی

 درصد چه با 5مورد مطالعه ایجاد کرده است. این در حالی است که در شیب  يدر تولید رواناب و رسوب در منطقه

ساز مصنوعی رش طبیعی و بارانپوشش گیاهی و چه با حذف پوشش گیاهی، اثري از رواناب و رسوب در با وجود

پوشش گیاهی و خصوصیات فیزیکی  وجودو عدم  وجودنتایج تجزیه واریانس مقادیر مختلف شیب،  مشاهده نگردید.

پوشش گیاهی و درصد سیلت  وجودو عدم  وجودهاي رواناب و رسوب نشان داد که پارامترهاي شیب، خاك بر مؤلفه

بار رسوب ی یا ي شروع رواناب، حجم رواناب، ضریب رواناب، فرسایشسوب (آستانههاي رواناب و رخاك بر تمامی مؤلفه

 وجوددرصد و بدون  25ي شروع رواناب در شیب اي که آستانهاند. به گونهداري داشتهو غلظت رسوب) اثر معنی

در این شیب، پوشش گیاهی  وجوددقیقه بعد از شروع بارش بوده است. این در حالی است که با  2پوشش گیاهی 

ي درصد، در طی دوره 5دقیقه بعد از بارش). با این وجود در شیب  12برابر شده است ( 6ي شروع رواناب، آستانه

ساز مصنوعی، در ي شروع رواناب مشاهده نگردید و در حقیقت کل بارش طبیعی و بارش حاصل از  بارانپژوهش آستانه

  وجود نیامد. طج خاك، اثري از رواناب و رسوب بهدلیل عدم سله بستن سخاك نفوذ یافته و به

  ساز باران، رسوب، رواناب بارش طبیعی، سراب، شبیه: هاواژه کلید
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  فهرست مطالب

  صفحه                                                         مطالب عنوانشماره و 

  

  مقدمه و مروري بر تحقیقات گذشتهفصل اول: 

  10  ........... ................................................................................................................................  مقدمه -1-1

  12  ...............................................................................................  خاك شیفرسا يریگاندازه ضرورت1-2

  14  .........................................................................................................  پژوهش تیاهم و ضرورت -1-3

  15  ................................................................................................................  پژوهش یاصل سؤاالت -1-4

  15  .........................................................................................................................  پژوهش اتیفرض -1-5

  15  ............................................................................................................................  پژوهش اهداف -1-6

  16  ..........................................................................................................  گدشته قاتیتحق بر يمرور -1-7

  16  ................................................................................................  کشور داخل در قیتحق يسابقه-1-7-1

  .Error! Bookmark not defined  ............................  کشور از خارج در قیتحق يسابقه-1-7-1

  

  کلیات پژوهشفصل دوم: 

  .Error! Bookmark not defined  ...............................  خاك شیفرسا مطالعات يهاروش -2-1

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................................  یابیتراز روش -2-1-1

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................  یحجم روش -2-1-2

  .Error! Bookmark not defined  .............. ................................  رواناب انحراف روش -2-1-3

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................................  برداشت روش -2-1-4

  .Error! Bookmark not defined  ............ ................................  یشناسهوا و آب روش -2-1-5

  .Error! Bookmark not defined  .........................................يماتولوژیدروکلیه روش -2-1-6

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................  یحالتتک روش -2-1-7

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................  یشناسخاك روش -2-1-8
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  .Error! Bookmark not defined  ................................................  یکیدرولوژیه روش -2-1-9

  .Error! Bookmark not defined  .............................................  یاهیگ پوشش روش - 2-1-10

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................  یخیتار روش - 2-1-11

  .Error! Bookmark not defined  ................................................  کیمورفومتر روش - 2-1-12

  .Error! Bookmark not defined  ..............................  ییهوا يهاعکس ریتفس روش - 2-1-13

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................یکارتوگراف روش - 2-1-14

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................  یاضیر روش - 2-1-15

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................  باران يسازهیشب روش - 2-1-16

  .Error! Bookmark not defined  ....................  خاك شیفرسا یعلم قاتیتحق يهاروش -2-2

  .Error! Bookmark not defined  ................................  ییصحرا يریگاندازه قاتیتحق -2-2-1

  .Error! Bookmark not defined  ...........................  یشگاهیآزما يریگاندازه قاتیتحق -2-2-2

  .Error! Bookmark not defined  .........  یاهشگیآزما - ییصحرا يریگاندازه قاتیتحق -2-2-3

 Error! Bookmark not  .............  خاك شیفرسا مطالعات در استفاده مورد یاصل زاتیتجه -2-3

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ................................................................  سازهاباران -2-3-1

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................  سازهاباران انواع -2-3-2

  .Error! Bookmark not defined  .............. ................................  سازهاباران مشخصات -2-3-3

  .Error! Bookmark not defined  ................................  باران قطرات مناسب اندازه - 1 -2-3-3

  .Error! Bookmark not defined  ................................  باران قطرات آستانه سرعت -2-3-3-2

  .Error! Bookmark not defined  ........................................  مناسب یبارندگ شدت -2-3-3-3

  .Error! Bookmark not defined  .........................  باران قطرات قطر مناسب عیوزت -2-3-3-4

  .Error! Bookmark not defined  .................................  باران قطرات برخورد هیزاو -2-3-3-5

  .Error! Bookmark not defined  ............... ................................  رگبار تکرار امکان -2-3-3-6

  .Error! Bookmark not defined  ......................  یبررس مورد منطقه یکاف مساحت -2-3-3-7

 Error! Bookmark not  ...........   شده يبازساز يرگبارها بر مؤثر غالب طیشرا لحاظ -2-3-3-8

defined.  
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  .Error! Bookmark not defined  ......................سازباران ییجاجابه و انتقال امکان -2-3-3-9

  .Error! Bookmark not defined  .............  خاك شیفرسا يریگاندازه و مطالعه يهاکرت -2-4

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................  کوچک يهاکرت -2-4-1

  .Error! Bookmark not defined  ..........  خاك شیفرسا یجهان معادله استاندارد کرت -2-4-2

  .Error! Bookmark not defined  .......................باران سازهیشب دستگاه ساخت و یطراح -2-5

  .Error! Bookmark not defined  .........  باران سازهیشب دستگاه يدهنده لیتشک ياجزا -2-5-1

  .Error! Bookmark not defined  ................................................................  آب مخزن -2-5-2

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................................  باد  يهامخزن -2-5-3

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................................  هانازل -2-5-4

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................................  لرزاننده -2-5-5

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................................  هیچهارپا -2-5-6

  .Error! Bookmark not defined  ...............................................................  چهارچوب -2-5-7

  .Error! Bookmark not defined  ...............................................................  دستگاه يایمزا -2-6

    

   هامواد و روش: سومفصل 

  .Error! Bookmark not defined  ......................................  پژوهش مورد يمنطقه تیموق -3-1

  .Error! Bookmark not defined  .............................  مطالعه مورد يمنطقه یاهیگ پوشش -3-2

  .Error! Bookmark not defined  ...............................................................  پژوهش روش -3-3

  .Error! Bookmark not defined  ...................  شده مشخص يهامحدوده بیش نییتع -3-3-1

  .Error! Bookmark not defined  .......................  شده نییتع يهابیش یمکان تیموقع -3-3-2

  .Error! Bookmark not defined  ................................  یشیفرسا يهاکرت يسازادهیپ -3-3-3

 Error! Bookmark not  ..  رسوب و رواناب يریگاندازه يبرا شده هیته سازباران از استفاده -3-4

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................  یشگاهیآزما اتیعمل -3-5

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................................  يآمار يهاهیتجز -3-6
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   هاي پژوهشنتایج و یافته: چهارمفصل 

 Error! Bookmark not  ..  پژوهش يدوره یط العهمط مورد يمنطقه شده حادث يرگبارها -4-1

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...................  رسوب و رواناب دیتول به منجر يرگبارها -4-2

 Error! Bookmark not  .......  رسوب و رواناب يرو مطالعه مورد يمنطقه خاك بافت ریتأث -4-3

defined.  

 !Errorرسوب و رواناب يرو بر مطالعه مورد يمنطقه خاك یکیزیف اتیخصوص از یبرخ ریتأث -4-4

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...........................  یعیطب بارش انسیوار يهیتجز جینتا -4-5

  .Error! Bookmark not defined  ................................................................  شن درصد -4-5-1

  .Error! Bookmark not defined  ...............................................................  رس درصد -4-5-2

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................  لتیس درصد -4-5-3

  .Error! Bookmark not defined  ................................................................  یآل يماده -4-5-4

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................................  تخلخل -4-5-5

  .Error! Bookmark not defined  ............ ................................  یقیحق مخصوص جرم -4-5-6

  .Error! Bookmark not defined  ........... ................................  يظاهر مخصوص جرم -4-5-7

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................  رواناب حجم -4-5-8

 Error! Bookmark not  ..  باران سازهیشب دستگاه از استفاده با برسو و رواناب يریگاندازه -4-6

defined.  

 !Error  .  درصد 5 بیش در باران سازهیشب دستگاه از استفاده با رسوب و رواناب يریگاندازه -4-6-1

Bookmark not defined.  

 وجود و درصد 9 بیش در باران سازهیشب دستگاه از استفاده با رسوب و رواناب يریگاندازه -4-6-2

  .Error! Bookmark not defined  ........... ................................................................  یاهیگ پوشش

 ذفح با و درصد 9 بیش در باران سازهیشب دستگاه از استفاده با رسوب و رواناب يریگاندازه -4-6-3

  .Error! Bookmark not defined  ........... ................................................................  یاهیگ پوشش
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 و درصد 25 بیش در باران سازهیشب دستگاه از استفاده با رسوب و رواناب يریگاندازه -4-6-4

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................  یاهیگ پوشش درحضور

 در و درصد 25 بیش در باران سازهیشب دستگاه از استفاده با رسوب و رواناب يریگاندازه -4-6-5

  .Error! Bookmark not defined  ........... ................................  یاهیگ پوشش حضور عدم طیشرا

 رواناب نزایم يرو بر خاك یکیزیف اتیخصوص و بیش ،یاهیگ پوشش اثر انسیوار هیتجز جینتا -4-7

  .Error! Bookmark not defined  ...........   سازباران توسط شده جادیا بارش در يدیتول رسوب و

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................  رواناب حجم -4-7-1

  .Error! Bookmark not defined  ............ ................................  رواناب شروع يآستانه -4-7-2

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................  رواناب بیضر -4-7-3

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................................  رسوب غلظت -4-7-4

  .Error! Bookmark not defined  .............. ................................  )رسوب بار( شیفرسا -4-7-5

   

   گیري و پیشنهادهانتیجه: پنجمفصل  

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................................  يبندجمع -5-1

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................................شنهادهایپ -5-2
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  ها فهرست جدول

  صفحه                                                         جدول عنوانشماره و 

  .Error! Bookmark not defined  ..............   مطالعه مورد يهابیش یمکان تیموقع -1-3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...........   پژوهش دوره یط در داده رخ يهابارش: 1-4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .......  رسوب و رواناب دیتول به منجر يرگبارها -2-4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ..........................  مطالعه مورد منطقه خاك بافت -3-4 جدول

 Error! Bookmark  .  بیش مختلف طبقات در خاك یکیزیف اتیخصوص يریگاندازه -4-4 جدول

not defined.  

 يرو بر مطالعه مورد يمنطقه خاك یکیزیف اتیخصوص از یبرخ ریتأث انسیوار هیتجز -5-4جدول

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................................  رسوب و رواناب

شیآزما مورد يمارهایت يبرا باران، سازهیشب دستگاه در شده اعمال کسانی  يهایژگیو: 6-4جدول

  .................................................................................................  Error! Bookmark not defined.  

 !Error  ..................  یاهیگ پوشش بدون و درصد 9 بیش در شده يریگاندازه يپارامترها: 7-4 جدول

Bookmark not defined.  

 !Error  ..............   یاهیگ پوشش وجود و درصد 25 بیش در شده يریگاندازه يپارامترها: 8-4 جدول

Bookmark not defined.  

 !Error  .  یاهیگ پوشش حضور عدم با و درصد 25 بیش در شده يریگاندازه يپارامترها: 9-4 جدول

Bookmark not defined.  

 سازهیشب در رسوب و ابروان يهامؤلفه بر خاك یکیزیف اتیخصوص انسیوار هیتجز -10-4جدول

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................................................  باران

 رواناب يهامؤلفه بر یاهیگ پوشش حضور عدم و حضور ب،یش اثر انسیوار زیآنال جینتا -11-4جدول

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................  باران سازهیشب در رسوب و
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  ها شکل فهرست

  صفحه                                                         شکل عنوانشماره و 

 Error! Bookmark notسازهاباران نوع نیاول در هاآن عملکرد ينحوه و هانازل انواع: 1-2 شکل

defined.  

 !Error  .........  هاآن یشیآزما محدوده در مستقر يهاکرت و چرخان يسازهاباران از یینما: 2-2 شکل

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .....  باران شازهیشب دستگاه يدهنده لیتشک ياجزا: 3-2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..........................  باران سازهیشب دستگاه آب مخزن: 4-2 شکل

 Error! Bookmark not  ...............   باران سازهیشب دستگاه باد یکمک و یاصل يهامخزن: 5-2شکل

fined.de  

  .Error! Bookmark not defined  ...................  باران سازهیشب دستگاه يهانازل بخش: 6-2شکل

 Error! Bookmark not  ................  باران سازهیشب دستگاه چهارچوب به متصل يفنرها: 7-2شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ................................  يهايباتر و ربکسیگ موتور: 8-2 شکل

 Error! Bookmark not  ............   سازه يرو بر ربکسیموتورگ نصب و يریقرارگ محل 9-2 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................  هايباتر آدپتور: 10-2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............. ................................  دستگاه يهیچهارپا: 11-2شکل
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  .Error! Bookmark not defined  .............. ................................  دستگاه چهارچوب: 12-2شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............................  مطالعه مورد يمنطقه تیموقع -1-3 شکل

درصد 5 بیش و درصد 9 بیش درصد، 25 بیش: چپ به راست از مطالعه، مورد يهامنطقه: 2-3شکل

  .................................................................................................  d.Error! Bookmark not define  

  .Error! Bookmark not defined  .......................  مطالعه مورد يمنطقه یکل تیموقع :3 -3شکل

  .Error! Bookmark not defined  .  یشیفرسا استاندارد يهاکرت يسازادهیپ ينحوه: 4-3 شکل

 !Error  .....  مطالعه مورد يمنطقه در پژوهش در استفاده مورد ستانداردا يهاکرت از یینما: 5-3 شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  .......  شده هیته سازباران توسط رسوب و رواناب يریگاندازه -6-3 شکل

defined.  

یاهیگ پوشش وجود عدم و وجود با مختلف يهابیش در شن درصد نیانگیم سهیمقا: 1-4 شکل

  .................................................................................................  Error! Bookmark not defined.  

یاهیگ پوشش وجود عدم و وجود با  مختلف يهابیش در رس درصد نیانگیم سهیمقا: 2-4 شکل

  .................................................................................................  Error! Bookmark not defined.  
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 مقدمه -1- 1

دست ي حیات خود به مواد غذایی نیاز دارد که در اثر وجود آب و خاك بهانسان براي ادامه

اندازد، فرسایش است که همواره براي از بین بردن آید. عاملی که وجود آب و خاك را به خطر میمی

فرسایش در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته  کند. به همین جهت است که مبارزه باها عمل میآن

گیر و محسوس نباشد ولی در مدت چندان چشمایش و آثار سوء آن شاید در کوتاهاست. پدیده فرس

کاهش محصول را در پی دارد. براي جلوگیري از آثار  بلندمدت محسوس خواهد بود. فرسایش معموالً 

 وجود نیاید. بهدر آن فرسایش به تفاده نمود کهسوء آن یعنی کاهش محصول باید از زمین طوري اس

که میزان آن کمتر اي دائمی است و همیشه وجود خواهد داشت، ولی در صورتیهرحال فرسایش پدیده

از میزان خاك تشکیل شده باشد، بحرانی نیست. هنگامی میزان فرسایش کمتر از میزان تشکیل خاك یا 

.                                                      خیزي آن در طول زمان ثابت بماندبافت، عمق و حاصلبرابر آن است که خصوصیات خاك مانند 

خیزي آن را کاهش باید در نظر داشت که فرسایش نه تنها خود خاك را از بین برده و یا حاصل   

شود. همچنین با پر کردن مخازن ها میها سبب انسداد آندهد، بلکه با ایجاد رسوب مواد در آبراههمی

کند. فرسایش به این ها را کم میدهد و در نتیجه عمر آنها را کاهش میي آنسدها، ظرفیت ذخیره

سیسات بنا شده است لطمه وارد أي این تي کشاورزي منطقه که بر پایهي توسعهترتیب، به برنامه

کم کاري است مشکل، براي نمونه اشد، دستگذاري اگر غیر ممکن نبسازد. اصالح این نوع رسوبمی

در حال حاضر اگر سدي از رسوب ناشی از فرسایش پر شود تنها راه چاره، رها کردن آن سد و 

که صرف ها باید بیش از آنگذاريجستجوي محلی دیگر براي سدسازي است. به همین دلیل، سرمایه

  ).1385یش به کار رود (رفاهی، گیري از فرسااحیاي منابع از دست رفته شود، براي پیش

رغم تحوالتی که در عالم فناوري ایجاد کرده است، یکی از تهدیدهاي یکم بهوانسان قرن بیست

که چشمان نسل آتی این جامعه نحويشود. بههاي طبیعی محسوب میمهم اجزاي مختلف سامانه
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تردید و اضطراب نموده است. منابع  از ؤانسانی را، در دستیابی به حداقل سطح منابع مورد نیاز، ممل

نیاز و آز انسان، مراحل مختلف تهدید را  يواسطهطبیعی تجدیدشونده و فناپذیر طبیعت نیز همواره به

زیستی شامل آب، خاك، پوشش گیاهی و انواع  يکند. از طرفی ارزش واقعی اجزاي مهم کرهسپري می

ش براي جوامع انسانی آشکار شده است. این در مختلف موجودات زنده گیاهی و جانوري بیش از پی

خوبی مهیا و به برداري بشر از منابع مذکور راها و تهدیدهاي زیادي، شرایط بهرهحالی است که فرصت

  ).  1389هاي استفاده از منابع را سلب کرده است (صادقی، در برخی موارد نیز زمینه

هاي مهم در مدیریت کشاورزي، یکی از بحثعنوان امروزه مباحث مربوط به فرسایش خاك به 

 طوري). به2009آبخیز است (یونسکو،  يمدیریت حوزه منابع طبیعی، محیط زیست، منابع آب و طبعاً 

کشورهاي در  هاي اخیر در اغلب کشورها و خصوصاً برانگیز طی سالهاي جنجالکه یکی از نگرانی

ي طبیعی و همیشگی است که شدت آن یندآشود. فرسایش خاك فرحال توسعه، محسوب می

شود. این در حالی است که اصولی از حد طبیعی بیشتر میهاي غیرانسان و از طریق دخالت يوسیلهبه

باشد. اما متأسفانه نخورده، مقدار هدررفت خاك با مقدار تولید آن برابر میبوم دستدر یک زیست

رویه، این نظم برداري بیهاي انسانی و بهرهفعالیت هاي بشر و فقدان مدیریتدلیل دخالتامروز به

                                                ).1387هم خورده است (صادقی و یثربی، به

که حدود طوريعنوان یک مشکل جدي جهانی مطرح است، بهي آب بهوسیلهفرسایش خاك به 

و همکاران،  1فرسایش خاك بوده است (اولدمندلیل درصد کاهش تولید محصول در جهان به 17

، 2ثیر فرسایش آبی هستند (للهکتار زمین در سراسر جهان تحت تأ میلیون 1094). حدود 1990

سال  در هکتار در تن 8- 16هاي آبخیز ایران بین ). مقدار فرسایش آبی نیز در اغلب حوزه2003

                                 ).1384باشد (مهدیان، می

تاسر جهان مطرح عنوان یکی از مبانی توسعه در سرهدر حال حاضر نیاز به حفاظت خاك ب  

طور مشخص ي ناشی از فرسایش خاك و بهکه توجه کافی به مشکالت عمده باشد، در حالیمی

                                                   ).  2002، 3گیرد (استوريهاي مازاد مدنظر قرار نمیي روانابوسیلههدررفت آب و خاك به

                                                
1 . Oldeman 
2 . Lal 
3 . Storey 
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گر حدود غیر قابل اعتماد نشان يتعیین مقادیر مختلف فرسایش خاك براي مناطق مختلف و ارائه

ها و گیري فرسایش خاك بوده که ضرورت آگاهی از آنهاي نامناسب اندازهعدم و یا استفاده از شیوه

نماید. در خصوص در داخل کشور را ایجاب میکارا در این زمینه، بههاي مناسب و تبع آن تبیین شیوهبه

ها و یا آبخیزهاي کوچک به صورت بسیار گیري فرسایش خاك تنها در مقیاس کرتحال حاضر اندازه

هاي مربوط به هدررفت خاك از طریق تجزیه و پراکنده و غیرمستقیم انجام شده و عمده قضاوت

هاي آبخیز برداري رسوب معلق و آن هم تنها در حوزهعتماد و پراکنده، نمونههاي غیر قابل اتحلیل داده

هاي مطالعه و پذیرد که خود دلیل مهم دیگري بر ضرورت تبیین و توسعه روشمهم کشور، انجام می

           ).1389گیري فرسایش خاك است (صادقی، اندازه

  

  گیري فرسایش خاك ضرورت اندازه -2- 1

گیري فرسایش خاك با توجه به اهمیت آن، وجود دارد. افزون بر همختلفی براي اندازهاي انگیزه

گیري شده رسوبات هاي اندازههایی با طول آماري الزم، غیر قابل اعتماد بودن دادهکمبود دادهو یا نبود 

ولید هاي مطالعات فرسایش و تسنجی، نبود و پراکنش مناسب ایستگاههاي رسوبمعلق در ایستگاه

یندهاي حاکم بر فرسایش خاك، انجام مطالعات و آهاي آبخیز کشور، ارزیابی فررسوب در غالب حوزه

ترین گیري مهار فرسایش خاك از مهمتحقیقات علمی و نیز ارائه، توسعه و ارزیابی اقدامات پیش

 هاست.                           آن

هاي اي آن در سطح وسیع با استفاده از فناوريارزیابی فرسایش خاك، اغلب شامل بررسی دوره

هاي دیگر فرسایش خاك مانند میزان رسوب توان از نمایهچه میبینی فرسایش خاك است. اگرپیش

آب، بهره  يآبخیز در تولید رواناب و یا سایر اجزاي چرخه يتولیدي و یا حتی تغییر در پاسخ حوزه

هاي کلی و ها و برنامهها براي گسترش سیاسترزیابی). این ا1985و همکاران،  1جست (هادلی

). 1383رود (صادقی و همکاران،کار میهاي کلی اعمال شده در طول زمان بهآثار سیاست يمقایسه

تواند به شناسایی مناطق با خطر گیري مستقیم آن میبررسی اجمالی فرسایش خاك از طریق اندازه

هاي پیشین و تشخیص با وضعیت خطر فرسایش در زمانفرسایش مختلف و شدت آن در مقایسه 

هاي مختلف فرسایش خاك و تولید رسوب منجر شود. همچنین امکان ارزیابی نقش و مناطق با شدت

                                                
1 . Hadley 
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یندهاي مذکور و بالطبع مدیریت آاهمیت هر یک از عوامل طبیعی و یا انسانی در ایجاد و تشدید فر

ري و مهار فرسایش خاك و تخصیص منابع و نیز کاربرد گیهاي پیشها از طریق تهیه طرحصحیح آن

).                                                                                          2005شود (صادقی، مهندسی فراهم می-محیطی، زیستهاي مناسب ومتناسب مدیریتی، زیستشیوه

علمی فرسایش  يان کانون و اساس ارزیابی، بررسی و مطالعهگیري فرسایش به عنودر عمل اندازه

سازي آثار فرسایش هاي مرتبط با مدلشود. براي نمونه، تهیه و گسترش فناوريخاك محسوب می

هاي مختلف زمین و حتی تعیین حد مجاز فرسایش خاك، گیري و تغییر مناظر و شکلخاك در شکل

گسترش، رد. همچنین ارزیابی عملکرد و طبعًا گیك انجام میگیري فرسایش خاهمگی بر مبناي اندازه

تداوم و یا توقف عملیات پیشگیري و مهار فرسایش خاك و تولید رسوب در هر منطقه با استفاده از 

شود. به این ترتیب، اغلب این اطالعات هاي خاص انجام میهاي الزم براي هر یک از مقولهگیرياندازه

تواند مبنایی براي انتخاب روش هاي مختلف حاکم بر فرسایش خاك مییندآفرگیري حاصل از اندازه

هاي هاي مدیریتی و پستی و بلنديها، نظامها، کاربريها، خاكمناسب مهار فرسایش خاك، در اقلیم

                            مختلف باشد.

گیري اجزاي مختلف ات و اندازههاي برشمرده در راستاي مطالعبا توجه به تمام مزایا و ضرورت 

 يو از طریق مقایسه 1980عملی فرسایش در دهه گیري یندهاي حاکم بر فرسایش خاك، اندازهآفر

 3ورزيو بدون خاك2ورزي حفاظتی، خاك1ورزي متداولهاي خاكمیزان فرسایش اراضی در حالت

؛ هادلی 8419، 4ترس (زاخارکه بررسی سوابق علمی موجود و قابل دسحال آن صورت پذیرفته است.

؛ احمدي، 1368مورگان،  ؛2005، 6؛ مورگان2003، 5؛ کیمهی2002؛ استوري، 1985و همکاران، 

گیري فرسایش خاك نشان در خصوص اندازه )1383؛ الل، 1385، رفاهی، 1380؛ ضیائی، 1378

در سال  8و میلر 1915در سال  7دهد که مطالعات پیشگام در ابتداي قرن بیستم با پژوهش ولنیمی

هاي آزمایشی و بررسی اثر نوع کشت و تناوب روي با انجام مطالعات و آزمایش در کرت 1917

در ارتباط با طول و تندي شیب با  1943در سال  9رواناب و فرسایش آغاز و سپس مطالعات زینگ

                                                
1 . Conventional Tillage 
2 . Conservation Tillage 
3 . Non-Tillage 
4 .Zachar 
5 . Kimhi 
6. Morgan 
7.  Wollny 
8.Miller 
9 .Zingg 
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 يارائه شصت میالدي با يویشمایر و اسمیت در دهه يهاي گستردهفرسایش خاك و نیز پژوهش

 هاي اخیر تنها به صورت موردي و پراکنده و عموماً تداوم یافته و تا سال 1معادله جهانی فرسایش خاك

هاي هاي فنی و تخصصی پیشگامان مطالعات فرسایش خاك در درك هر یک از بخشبر اساس تمایل

ایشگاهی و کوچک آزم هاي مختلف و غالباً یند فرسایش خاك و در شرایط و مقیاسآحاکم بر فر

                                                                            مدت انجام گرفته است. کوتاه

  

 ضرورت و اهمیت پژوهش -3- 1

هاي زیست محیطی ترین چالشخاك و پیامدهاي ناشی از آن، امروزه یکی از مهم فرسایش 

میلیون هکتار زمین در سراسر جهان تحت  1094حدود  ).2009و همکاران،  2رود (ایکیوشمار میبه

عنوان یک مشکل جدي جهانی ي آب بهوسیله). فرسایش خاك به2003ثیر فرسایش آبی هستند (لل، أت

دلیل فرسایش خاك بوده درصد کاهش تولید محصول در جهان به 17که حدود طوريمطرح است، به

 8- 16هاي آبخیز ایران بین ایش آبی نیز در اغلب حوزهمقدار فرس ).1990و همکاران،  است (اولدمن

که قسمت عظیمی از کشور، داراي اقلیم ). با توجه به این1384باشد (مهدیان، سال می در هکتار در تن

هایی با شدت زیاد و مدت کم و خشک است و از مشخصات این نوع اقلیم، بارندگیخشک و نیمه

کمبود پوشش گیاهی و ضعیف بودن خاك در اکثر نقاط کشور از چنین باشد و همیکنواخت میغیر

گردد که خود موجب از دسترس خارج هاي مخرب میبه تشدید وقوع سیالب عواملی است که منجر

یندهاي فرسایش خاك و ارزیابی عوامل کنترل آن، آفر يگردد؛ لذا، مطالعهشدن منابع آبی و خاکی می

). یکی از 1392آب و خاك است (زارع خورمیزي و همکاران،  از نیازهاي مدیریت صحیح منابع

باشد سازي آن میهاي فرسایش، تعیین میزان و مدلهاي آبخیز، درك فرآیندهاي مدیریت حوزهالزام

)، متوسط فرسایش خاك در 1373طبق تحقیق جاللیان و همکاران ( ).2008(صادقی و همکاران، 

برابر متوسط فرسایش جهانی  3/4سال برآورد شده است که حدود  کیلومترمربع در بر تن 2500ایران 

دهد که چنین اطالعات و آمار موجود نشان میباشد. همبرابر حد قابل قبول فرسایش می 30تا  20و 

  اند.شدت تخریب یافتههاي آبخیز مورد مطالعه در ایران بهحوزه 17درصد از  59

                                                
1 .Universal Soil Los Equation,USLE 
2 . Ekwue 
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حدود  رود و خسارت هنگفتیهدر میاي باارزش کشور بههمیلیارد تن از خاك 2 سالیانه نزدیک

آید. جلوگیري از این خسارت نیاز به روش مناسب و بهینه ریال بر کشور وارد میمیلیارد  5/18×1210

باشد، به هاي فوق دشوار و پرهزینه میمین نیازمنديأدر جلوگیري از فرسایش و حرکت رسوب دارد. ت

ي ها و متخصصین منابع آب براي ارائهداري و هیدرولوژیستهمین جهت متخصصین علم آبخیز

هاي مصنوعی زیادي را عرضه هاي تجربی و مدلاند و فرمولحل مناسب و بهینه تالش وافري نمودهراه

  ).1373اند (جاللیان و همکاران، کرده

برداري یا ي مورد پژوهش، ایستگاه نمونههاي آبخیز کشور، از جمله منطقهدر بسیاري از حوزه

گیري باالي آن باشد. ي نگهداري و اندازهگیري رسوب وجود ندارد. شاید علت این امر هزینهاندازه

بینی ي آبخیز را بیان کند. لذا پیشتواند رفتارهاي هیدرولوژیکی واقعی حوزهآمار و اطالعات واقعی می

-تر حاصل میهاي واقعی، دقیقداده مترقبه نظیر وقوع سیل، خشکسالی و... با استفاده ازحوادث غیر

عنوان یکی از مبانی توسعه در سرتاسر جهان مطرح در حال حاضر نیاز به حفاظت خاك به شوند.

طور مشخص ي ناشی از فرسایش خاك و بهکه توجه کافی به مشکالت عمدهباشد، در حالیمی

  ).2002گیرد (استوري، هاي مازاد مدنظر قرار نمیي روانابوسیلههدررفت آب و خاك به

  

  سؤاالت اصلی پژوهش  -4- 1

  آیا تغییر در تیمارها، باعث تغییر در میزان رواناب و رسوب خواهد شد؟ -1

  با تغییرات شیب، میزان رواناب و رسوب تولیدي به چه صورتی خواهد بود؟ -2

  

  فرضیات پژوهش -5- 1

  یابد.دي افزایش میبا حذف پوشش گیاهی، میزان رواناب و رسوب تولی -1فرضیه 

  یابد .با افزایش شیب، میزان رواناب و رسوب تولید شده افزایش می -2فرضیه 

  

  اهداف پژوهش -6- 1

  ساز بارانطراحی و ساخت دستگاه شبیه -1

  هاي تحت بارش طبیعیمیزان رواناب و رسوب تولیدي در کرت گیرياندازه -2
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  در تیمارهاي مختلف بررسی روند تغییرات میزان رواناب و رسوب - 3 

  گیري رواناب و رسوبدر اندازه مصنوعیساز باراننتایج ارزیابی  -4

  

  مروري بر تحقیقات گدشته -7- 1

 ي تحقیق در داخل کشورسابقه- 7-1- 1

ها در دست آمده از کرت) نشان داد که میزان فرسایش به1380هاي آقارضی و قدوسی (پژوهش

چنین اراضی زراعی داراي باشد. همشخم رها شده بیشترین مقدار میکاربري مرتع کمترین مقدار و در 

باشد.فرسایش بیشتر از مرتع و کمتر از شخم رها شده می

اند که مقدار رسوب خروجی از قطعات آزمایشی مرتع ) ،اظهار داشته1385صادقی و همکاران (

  .باشدکاشت میدستگیري شده در کاربري مرتع برابر مقدار اندازه 6/26با چراي آزاد 

) تحت 1385ي صادقی و همکاران (ي واریانس مطالعههاي تجزیهنتایج به دست آمده از آزمون

زار و مرتع در تولید رواناب و رسوب در تابستان و زمستان، نشان داد که میزان ي دیمعنوان مقایسه

زارها صد، بیشتر از دیمدر 99رواناب و رسوب در فصل تابستان در مراتع فقیر، در سطح اعتماد 

زارها، در سطح اعتماد مشابه باشد. در صورتی که در فصل زمستان، تولید رواناب و رسوب در دیممی

  بیشتر از مزارع فقیر بود.

هاي فیزیکی و ) در بررسی خود با عنوان تأثیر برخی ویژگی1385همکاران (ومحمودآبادي

آباد اردستان نتیجه گرفتند که با افزایش میزان ان در منطقه گلساز بارشیمیایی خاك با استفاده از شبیه

یابد در حالی که بخش شن تولید چنین غلظت تلفات خاك افزایش میرس، تولید تلفات خاك و هم

  دهد.رواناب و تلفات خاك را کاهش می

ر در هاي کواترنزایی نهشته) به بررسی حساسیت به فرسایش و رسوب1385مرادي و همکاران (

هاي ي اصفهان، طی همانندسازي باران پرداختند. بنا به نتایج مدلي سجزي واقع در کوهپایهمنطقه

رهاي سیلت، ماسه، ماسه ریز، رطوبت نسبی و آهک و در ها، متغیدر میزان فرسایش نهشته رگرسیونی

ي خیلی ریز ماسهي خیلی ریز، آهک، سیلت، رس، همراه ماسهپذیري آنها نیز درصد سیلت بهفرسایش

اند.و هدایت الکتریکی نقش موثر داشته
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Abstract: This Research was done on rangelands in the foothills of the mountain in 

Asbforushan Bozghoush village of Sarab city. Runoff and sediment caused by natural 

events based on the standard scale plot of the results of the runoff and sediment generated 

by the simulator was built to evaluate and to compare. For this purpose, the three slope 

treatment 5, 9 and 25% of the standard plot (length 22/1 m, 1/83 meters wide and spaced 

2.1 m) and were created by the north aspect . In this study, we tried to make the slope and 

vegetation effects on runoff and sediment production in rainfall and runoff simulation 

using artificial rainfall simulator. For this purpose, to simulatiy natural rainfall, tried to 

made and stablished natural rainfall parameters and the results are compared together. 4 

of 33 rainfall precipitation occurred during the study, showed the maximum amount of 

sediment in the study period, 25% of the amount of 101 gr/m2 slope and rainfall intensity 

of 2 mm/min (2/81 mm in 14 minutes). The results showed a significant effects of the 

slope and vegetation components on runoff and sediment in the study area. The 

maximum slope of 25% share had created in runoff and sediment production in the 

region. However, the slope of 5% that were both the vegetation and the removal of 

vegetation. the Effects of natural precipitation, runoff and sediment was not observed 

during rainfall Simulating. Analysis of variance for different values of the slope, presence 

or absence of vegetation and soil physical properties showed that there were no effects on 

runoff and sediment components which parameters slope, presence and absence of 

vegetation and silty soils on all components of runoff and sediment (ahead of the runoff, 

runoff, runoff coefficient, erosion or deposition of sediment load and concentration) 

were, too. Such that the threshold runoff on slopes of 25% and no vegetation was 2 

minutes after the start of precipitation. However, the presence of vegetation on the slopes, 

ahead of the runoff,  was 6 times more (12 minutes after the precipitation). However, in 

the slope of 5%, ahead of the runoff was observed during the study period. In fact the 

entire natural precipitation and precipitation of rainfall simulator, due to lack of soil and 

soil crust, there were not a trace of runoff and sediment. 
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