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 خالصِ

ی ػَاهل هَثز تز فزسایص ّای فزسایطی اس اتشارّای اٍلیِ تِ هٌظَر کسة اطالػات در سهیٌِکزت

ّای ّای تِ دست آهذُ اس کزتساسی ًقص هتغیزّای هحیطی در هیشاى فزسایص تز هثٌای دادُتَدُ ٍ هذل

گیزی آب اًذاسُایي تحقیق تِ هٌظَر تزرسی تغییزپذیزی تلفات خاک ٍ رٍاىگیزد. فزسایطی صَرت هی

ی هتفاٍت ًذاسُّای صحزایی صَرت گزفتِ است. تزای ایي هٌظَر ّفت اّای هختلف کزتضذُ اس تکزار

 2ی سهاًی ّا تزای یک تاسُکزت تا سِ تکزار در ایستگاُ کَّیي ٍاقغ در استاى قشٍیي احذاث ضذًذ. کزت

آب ٍ تلفات خاک ًاضی اس ّز رخذاد تِ طَر هجشا در سالِ تِ صَرت آیص ًگِ داضتِ ضذُ ٍ هقادیز رٍاى

آب ٍ رسَب ای رٍاىتغییزات هقادیز هطاّذُ گیزی ضذ. تز اساس ًتایج، حذکثز هقذار ضزیةّا اًذاسُکزت

ّای درصذ تَد کِ ایي هقادیز در هقایسِ تا هیشاى تغییزات ٍیژگی 80ٍ  60ّا تِ تزتیة ّای کزتدر تکزار

ّای صحزایی ضزیة آب در کزتّا سیاد تَد. تا افشایص هیاًگیي تلفات خاک ٍ رٍاىخاک در تکزارّای کزت

ّا تَدُ صَرت تَاًی کاّص یافت. ّای کزتآب ٍ رسَب در تکزاری رٍاىزی ضذُگیتغییزات هقادیز اًذاسُ

ّا دارای رًٍذی هطاتِ تا رًٍذ ضزیة تغییزات تَدُ ٍ ی جفتی کزتضاخص اختالف ًسثی ًیش در هقایسِ

 + ت6/0ٍِ  -6/0+ تَدُ ٍ تزای رسَب تیي 4/0ٍ  -4/0ّای هختلف، تیي رٍاًاب هیاى تکزار هقذار آى تزای

 دست آهذ.

 

 ساسی فزسایص، اختالف ًسثیکزت فزسایطی، رسَب، رٍاًاب، هذل کلوات کلیذی:

  

 

 هقذهِ

ساسی فزسایص ضًَذ ٍ هذلگیزی تلفات خاک هحسَب هیّای اًذاسُّای صحزایی اس پزکارتزدتزیي رٍشکزت

ّای هٌتْی گیزد. در طَل سالّا صَرت هیی ضیة اغلة تزاساس ًتایج تِ دست آهذُ اس آىخاک در هقیاس داهٌِ

ّای هَثز تز تلفات خاک ٍ رسَب تا تحقیقات فزاٍاًی در سطح دًیا تِ هٌظَر ضٌاخت کوی فزآیٌذ 21تِ قزى 

ّای اخیز تحقیقات قاتل تَجْی تِ ّای فزسایطی صَرت گزفتِ است. درکطَر ها ًیش در طَل سالکارتزد کزت

ّای گشارش .]2[ ّای صحزایی صَرت گزفتِ استتا استفادُ اس کزت ساسی ػَاهل هَثز در تلفات خاکهٌظَر هذل

ّای فزسایطی دارای تغییزات قاتل تَجْی ّای تِ دست آهذُ اس تکزارّای کزتدّذ کِ دادُهتؼذد ًطاى هی

ّای هزتَط تِ آى تذٍى تَجِ تِ ساسی تلفات خاک ٍ ًیش طزاحی پژٍّصضَد کِ هذل. ایي اهز سثة هی]3[ ّستٌذ

ی حاضز تزرسی ٍ گیزی ٍ تحلیل ًتایج گزدد. ّذف اس هطالؼِتَاًذ هٌجز تِ تزٍس خطا در تصویني تغییزات هیای
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ّای فزسایطی ّای هزتَط تِ تلفات خاک ٍ رٍاًاب در تکزارّای هزتَط تِ کزتگیزیتحلیل ًتایج حاصل اس اًذاسُ

 است. 

 

 هَاد ٍ رٍش ّا

تزای اًجام ایي پژٍّص، ایستگاُ تحقیقات حفاظت خاک ٍ آب کَّیي اًتخاب ضذ. ایي ایستگاُ در استاى قشٍیي ٍ 

(. در 1طَل ضزقی ٍاقغ ضذُ است )ضکل  49˚،  35، َ 00˝ػزض ضوالی ٍ  36˚،  22، َ 22˝در هَقؼیت جغزافیایی 

ی هتفاٍت است کِ ّز اًذاسُ اًذاسُ 7ضاهل  تاضذ کِ ایي تؼذاد کزتکزت فزسایطی هَجَد هی 21ایستگاُ کَّیي 

 در سِ تکزار 

ّای کاهل تصادفی احذاث ضذُ است. اتؼاد ّفت کزت هَجَد در ایستگاُ تز ( ٍ در قالة طزح تلَک7×3;21)

( است کِ در ایي 30×4/2( ٍ )25×2(، )1/22×83/1(، )15×6/1(، )10×2/1(، )5×1(، )2×1حسة هتز تزاتز تا )

ّا ضًَذ. ضیة سهیي در هحل احذاث کزتًاهیذُ هی P1 ،P2 ،P3 ،P4 ،P5 ،P6  ٍP7ّای اى کزتتحقیق تحت ػٌَ

 2( تِ هذت 1391تا ضْزیَر  1389ی هطالؼِ )اس ضْزیَر در طَل دٍرُ درصذ است. 9یکٌَاخت ٍ تقزیثا تزاتز تا 

ّا تا استفادُ اس اًتْای کزتآب ٍ رسَب داخل هخاسى در سال، پس اس ّز رخذاد تاراى طثیؼی، حجن هخلَط رٍاى

ّا در آسهایطگاُ تؼییي ٍ تا تَجِ تِ حجن کل گیزی گزدیذ. غلظت رسَب ًوًَِّای ٍاسٌجی ضذُ اًذاسُضاخص

 ، هقذار تلفات خاک هحاسثِ ضذ.آبرٍاى

 

 ًتایج ٍتحث

 ّا(، هٌجز تِ ایجاد درصذ کل رخذاد 20رخذاد ) 14رخذاد تاراى ثثت ضذُ در طَل دٍ سال هطالؼِ،  71اس هجوَع 

 ّا ضذًذ. گیزی در کزتآب ٍ رسَب قاتل اًذاسُرٍاى

ّای هختلف ّای فزسایطی اس جٌثِآب ٍ رسَب در تکزارّای کزتای رٍاىتزرسی تغییزات هقادیز هطاّذُ

ارسیاتی کارّای حفاظت خاک ٍ ّای تِ دست آهذُ، تِ هٌظَر تؼییي راُحائش اّویت است. چزا کِ ارسیاتی دقت دادُ

ّای آب ٍ رسَب حاصل اس تکزارای رٍاىّای فزسایطی تسیار هْن است. در ایي سهیٌِ تزرسی هقادیز هطاّذُهذل

ّای در رخذاد P7تا  P1ّای آب در تکزارّای کزتکِ هقذار ضزیة تغییزات رٍاىّای هختلف ًطاى داد کزت

ّای گیزی ضذُ ضزیة تغییزات هزتَط تِ تکزاراًذاسُ درصذ هَارد 80درصذ تَدُ ٍ در تیص اس  60تز اس هختلف کن

ای رسَب ًیش ًتایج ًطاى داد کِ ضزیة تغییزات ّای هطاّذُدرصذ است. در راتطِ تا دادُ 30تز اس ّا کنکزت

درصذ هَارد  70درصذ تَدُ حذٍداً در  80تز اس ای در تکزارّای هختلف تقزیثاً در تواهی هَارد کنهقادیز هطاّذُ

تَاًذ هزتَط درصذ تَدُ است. ّز چٌذ تخطی اس ایي تغییزات هی 30تز اس گیزی ضذُ هقذار ضزیة تغییزات کناسُاًذ

دّذ ّای خاک ًطاى هیّا تاضذ اها تَجِ تِ تغییزات ٍیژگیّای کزتهزتَط تِ تکزار ّای خاکتِ تغییز در ٍیژگی

تز است. آب ٍ رسَب هطاّذُ ضذُ کناختالف رٍاى ّای هختلف در هقایسِ تاکِ هقذار ایي تغییزات در کزت

پیچیذگی فزآیٌذّای حاکن تَاًذ تِ دلیل تَاى گفت کِ تخص قاتل تَجْی اس تغییزات هطاّذُ ضذُ هیتٌاتزایي هی

ّای ّای سطحی در تکزارآب ٍ تاثیز ػَاهل غیزقاتل کٌتزل ًظیز تغییزات احتوالی چاالبی رسَب ٍ رٍاىتز پذیذُ

.  تزرسی ]4[گیزی تاضذ خطای احتوالی اًذاسُّا قثل اس تارش ٍ ًیش ی خاکٍ تغییزات در ضزایط اٍلیِ ]2[ّز کزت 

ّا تا ضزیة تغییزات آى ًطاى ّای هختلف کزتگیزی ضذُ در تکزارآب ٍ رسَب اًذاسُی تیي هیاًگیي رٍاىراتطِ

ّای هختلف تِ صَرت تَاًی تغییزات تیي تکزارآب ٍ رسَب، ضزیة دّذ کِ تا افشایص هیاًگیي هقادیز رٍاىهی

 ارائِ ضذُ است. 1ّا در ضکل ای در تواهی کزتآب ٍ رسَب هطاّذُیاتذ. ایي راتطِ تزای هقادیز رٍاىکاّص هی
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 گیزی شذُ تا ضزیة تغییزات تکزارّای هختلفآب اًذاسُی تیي هقذار رسَب ٍ رٍاىراتطِ -1شکل 

 

آب ٍ رسَب در ّای هختلف ًیش ًطاى داد کِ کاّص تَاًی ضزیة تغییزات رٍاىّای کزتتجشیِ ٍ تحلیل دادُ

( تِ صَرت جذاگاًِ ًیش قاتل هطاّذُ است اس ایي رٍ P7تا  P1ّا ) اس ّا در تواهی کزتهقاتل افشایص هیاًگیي آى

ّا ی آىا ًثَدُ ٍ در ّوِّتَاى گفت کِ رًٍذ کاّطی هطاّذُ ضذُ تزای ضزیة تغییزات، تاتؼی اس اتؼاد کزتهی

ی کزت ٍ اًذ کِ ػَاهلی ًظیز ًَع خاک، اًذاسًُیش گشارش کزدُ ]1[قاتل هطاّذُ است. در ایي سهیٌِ تاگارلَ ٍ فزٍ 

آب ًذارد. استفادُ اس ی ضزیة تغییزات تا هیاًگیي ّذررفت خاک ٍ رٍاىحتی تؼذاد تکزار، تاثیزی تز رٍی راتطِ

ًطاى دادُ ضذُ است، اهکاى تخویي حذاکثز ضزیة تغییزات هَرد اًتظار تزای  2ل رٍاتطی ًظیز آى چِ در ضک

آٍرد. تِ ػالٍُ تا در دست داضتي آب ٍ یا رسَب را در ّز هٌطقِ فزاّن هیهقادیز هختلف یک هتغیز ًظیز رٍاى

سة هقادیز دلخَاُ تَاى تؼذاد تکزار هٌاسة کزت تزای کرٍاتط تیي ضزیة تغییزات یک پاراهتز تا هیاًگیي آى هی

 ضزیة تغییزات را هحاسثِ ًوَد.

ّای ّز کزت( در ضزایط هختلف، السم است تا تِ ًَػی ی هطاتِ )تکزارّاتِ هٌظَر تزرسی ػولکزد کزت

-ی سِ گاًِ تِ صَرت کوی ارائِ گزدد. تا تَجِ تِ هحذٍدُّاّا در تلَکّای ّز یک اس اتؼاد کزتاختالف تیي تکزار

ّا تِ ّای تِ دست آهذُ اس تکزارای رٍاًاب ٍ رسَب، تِ هٌظَر ارسیاتی کوی دادُّای هطاّذُغ دادُی ًسثتاً ٍسی

تیي تکزارّای ّز کزت استفادُ ضذ. ایي ضاخص تِ ضکل سیز تؼزیف  ]3[صَرت جفتی، اس ضاخص اختالف ًسثی 

 ضَد:هی
)()( 1212 RRRRRdiff  

تِ تزتیة هقادیز  R1  ٍR2، اختالف ًسثی ػولکزد تیي یک جفت کزت هطاتِ تَدُ ٍ Rdiffدر ایي راتطِ؛ 

ّای تَاًذ جٌثِهی R1  ٍR2تاضذ. هقادیز هزتَط تِ پاراهتزّای هزتَط تِ ػولکزد کزت در تکزار یک ٍ دٍ هی

-ًسثی تِ گًَِهتفاٍت ػولکزد کزت اس قثیل تَلیذ رسَب، رٍاًاب ٍ یا غلظت رسَب تاضذ. ٍیژگی ضاخص اختالف 

(، R1;R2+ تغییز ًوَدُ ٍ تا هساٍی ضذى ػولکزد یک کزت در دٍ تکزار هختلف )1ٍ  -1ای است کِ هقذار آى تیي 

تا تَجِ تِ ٍجَد سِ تکزار تزای ّز کزت، تِ هٌظَر تزرسی رًٍذ تغییزات اختالف  گزدد. هقذار آى تزاتز تا صفز هی

اختالف ًسثی در سِ حالت هحاسثِ ضذ. در حالت اٍل ایي ضاخص تزای ّا، ضاخص ًسثی تیي ػولکزد جفت کزت

تِ   3ٍ 2ّای تلَک ٍ در حالت سَم تزای تکزار 3ٍ 1ّای تلَک ، در حالت دٍم تزای تکزار2ٍ  1ّای تلَک تکزار

ختالف ّای هختلف، رًٍذ تغییزات هقادیز اّا در تکزاری اختالف ًسثی ّز یک اس کزتپس اس هحاسثِ دست آهذ. 

ًسثی هحاسثِ ضذُ در هقاتل هیاًگیي دٍ تکزار، هَرد تزرسی قزار گزفت. در ایي تخص، ضاخص اختالف ًسثی تزای 
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ارائِ ضذُ  2 حجن رٍاًاب ٍ جزم رسَب هحاسثِ ضذُ ٍ رًٍذ تغییزات آى در هقاتل هیاًگیي پاراهتز هَرد ًظز ضکل

 است.

ّا ًیش هاًٌذ ضزیة تغییزات، تا افشایص هقذار هطلق رٍاًاب ًتایج ًطاى داد کِ اختالف ًسثی تیي جفت تکزار

تز یاتذ. تِ ػثارت دیگز تا افشایص حجن رٍاًاب ٍ رسَب ًاضی اس آى تفاٍت تیي تکزارّا کنٍ یا رسَب کاّص هی

 ضَد. در هی

 

ضاخص اختالف ًسثی تزای یک جفت تکزار تِ دٍ حالت هحاسثِ ضذُ است. تزای ًوًَِ در حالت  2 ضکل

در ًظز گزفتِ ضذُ است.  M1تِ ػٌَاى  2در ًظز گزفتِ ضذُ ٍ در حالت دٍم ًیش تکزار  M1تِ ػٌَاى  1اٍل تکزار 

تا ًقاط سیاُ ٍ سفیذ رًگ در ضکل تاضٌذ کِ ی یکذیگز هیتٌاتزایي هقادیز تِ دست آهذُ تزای ایي دٍ حالت، قزیٌِ

 اًذ. ًطاى دادُ ضذُ

 

 

 ّای هختلف ّا در تکزارّای تلَکی تیي هیاًگیي حجن رٍاًاب ٍ جزم رسَب تا اختالف ًسثی آىراتطِ -2شکل 
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قاتل هطاّذُ است، تَسیغ ًقاط سفیذ ٍ سیاُ رًگ حَل هحَر افقی تِ صَرت  2 ّواى گًَِ کِ در ضکل

دّذ کِ هقذار رٍاًاب ٍ یا رسَب تَلیذ ضذُ در یک تلَک ًسثت تِ تلَک دیگز هتقارى است. ایي اهز ًطاى هی

دیگز اهزی ّوَارُ تیطتز ٍ یا کوتز ًثَدُ است ٍ تیطتز تَدى هقذار رٍاًاب ٍ رسَب در یک تلَک ًسثت تِ تلَک 

ّا ًسثت تِ تلَک دیگز تاضذ. تٌاتزایي اگز طی یک رخذاد رٍاًاب ٍ یا رسَب سیادی در یکی اس تلَکتصادفی هی

 تَلیذ ضذُ است، الشاها در رخذاد 

 

ّای هختلف گیزی کزد کِ اختالف تیي تلَکتَاى ًتیجِتؼذی ایي ٍضؼیت تکزار ًطذُ است. تز ایي اساس هی

ی هقادیز اختالف ًسثی رٍاًاب ٍ ّا تَدُ است. هقایسِی سطح خاک در آىتفاٍت در ضزایط اٍلیِتیطتز ًاضی اس 

تز اس رسَب است. تِ طَری درصذ کن 20دّذ کِ تِ طَر هتَسط اختالف ًسثی رٍاًاب در حذٍد رسَب ًطاى هی

ًَساى است در حالی کِ ایي + در 4/0ٍ  -4/0ّای هختلف، تیي کِ هقذار ضاخص اختالف ًسثی رٍاًاب هیاى تکزار

گیزی رٍاًاب قاتل صزف ًظز کزدى کٌذ. تا فزض ایي کِ خطای اًذاسُ+ تغییز هی6/0ٍ  -6/0داهٌِ تزای رسَب تیي 

گیزی تَاى گفت کِ تفاٍت در هقادیز اختالف ًسثی دٍ هتغیز رٍاًاب ٍ رسَب، تِ دلیل خطای ًوًَِتاضذ، هی

ی حاضز ٍجَد سِ تکزار تزای ّز یک اس تَاى گفت کِ در ضزایط هطالؼِهیرسَب است. تز اساس ًتایج ایي تخص 

ی خاک تز ًتایج تِ دست آهذُ را کاّص دّذ اها تا ایي اتؼاد کزت تا حذٍد سیادی تَاًستِ است تاثیز ضزایط اٍلیِ

ایج اطویٌاى تخص ضَد. تٌاتزایي تزای حصَل ًتّا تغییزات قاتل تَجْی هطاّذُ هیدرصذ دادُ 20حال تقزیثاً در 

 ّای فزسایطی ضزٍری است.ٍجَد حذاقل سِ تکزار تزای کزت
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