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  چکیده

براي بررسی و . شودمیها و کاهش تولید محصوالت کشاورزي ن خاك و غیر قابل کشت شدن زمینفرسایش خاك،  باعث فقیر شد   
در این پژوهش . ها استهاي مختلفی وجود دارد که استفاده از دستگاه شبیه ساز باران، یکی از این روشبرآورد میزان فرسایش، روش

براي تعیین برخی ویژگیهاي فیزیکی و شیمیایی به طریق شبکه سلولی منظم نمونه خاك سانتیمتري  0-30نقطه از عمق  40 ابتدا در
تعیین میلیمتر بر دقیقه  1.5با شدت حاصله از بارش سپس با استفاده از دستگاه باران ساز براي تعیین حجم رواناب  .رداري گردیدب

مقادیر . ایجاد گردید SPSSاز نرم افزاز براي برآورد رواناب از سوي پارامترهاي زود یافت خاك با استفاده رگرسیونی  هايمدل. گردید
بهترین مدل رگرسیونی  08/1و  445/0در تخمین رواناب به ترتیب    (RMSE)و مجذور میانگین مربعات خطا (R2)   ضریب تبیین 

  . با رواناب داشتندهمبستگی معنی داري  بت نقطه پژمردگی، ماده آلی و آهکمتغیرهاي مانند رس، رطونشان داد  نتایج . بود
  

  فیزیکی و شیمیایی فرسایش خاك، خصوصیاترواناب،  :هاي کلیديواژه
  

  مقدمه
فرسایش آبی یک چالش جهانی ). 3( پیامدهاي ناشی از آن امروزه یکی از چالش زیست محیطی به شمار می آید فرسایش خاك    

جدا شدن ذرات توسط قطرات باران و انتقال ذرات جدا شده توسط  ). 7(بوده که بطور جدي منابع آب و خاك را تهدید می کند
امري ضروري  فرایند اصلی فرسایش خاك می باشند لذا بررسی رواناب به عنوان یکی از فرایند هاي اصلی فرسایش خاك،دو  رواناب،

بهره گیري از  ،) 9(از آنجاکه اندازه گیري میزان رواناب و فرسایش خاك تحت شرایط طبیعی بارندگی،زمان بر و پرهزینه است .باشدمی
هاي بارندگی طبیعی ممکن است تفاوت هاي مهمی بین ویژگی هرچند .حل این دشواري کارگشا باشدتواند در ن میاهمانندسازهاي بار

سازي بارش  از اوایل قرن بیستم شبیه  )6(وجود داشته باشد...سرعت حد و سرعت قطره، مانند توزیع اندازه قطره، و همانندسازي شده،
ویژه در مطالعه فرایند فرسایش و رواناب پژوهش هاي  ربرد آنها درعلوم طبیعی بههاي اولیه شروع و در مورد کا ساز باران و ساخت شبیه

ها را به آسانی و  توان آن توجه به این نکته الزم است که در وقوع فرسایش عوامل متعددي دخیل هستند که نمی. گردیدزیادي انجام 
هاي برآورد فرسایش و تولید رسوب  دلیل در بسیاري از پژوهشبه همین ). 1؛  5(براساس متغیرهاي محیطی قابل مشاهده تخمین زد 

جویی در وقت و هزینه  تنها موجب صرفه از نظر تئوري استفاده از این وسیله نه .سازها  شده است گیري و استفاده از باران اقدام به بهره
در هر حال . در فرسایش و تولید رسوب را پایش نمودهمراه تمامی فرآیندهاي دخیل   توان میزان رواناب و رسوب را به شود، بلکه می می

توانند شرایط  ساز هرگز نمی هاي باران طوري که دستگاه هایی همراه است به سازها خود با محدودیت باید توجه داشت که استفاده از باران
ي  دلیل مزایاي فوق براي پژوهش در زمینه هسازها ب هاي موجود، استفاده از باران رغم چالش اما به .طور کامل ایجاد کنند طبیعی را به

گیري گیر بودن و پرهزینه بودن اندازهبا عنایت به وقت ).4(هاي مختلف فرسایش و تولید رسوب در سطح جهان رایج است  جنبه
الت رگرسیونی مستقیم رواناب در صحرا، تحقیق حاضر با هدف بررسی روابط بین رواناب و برخی خصوصیات زودیافت خاك و ارائه معاد

  .از روي خصوصیات مذکور در اراضی مرتعی گرمی انجام گرفتجهت تخمین رواناب 
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  مواد و روش

 0- 30نقطه از عمق  40در  .انجام گرفت)  E   / 25  ،470و  N50  ,380 / ( منطقه گرمی بین تعیاراضی مر این تحقیق در        
به منظور  .گردیدیق شبکه سلولی منظم انجام نمونه برداري به طر خاك فیزیکی و شیمیاییسانتیمتري براي تعیین برخی ویژگیهاي 

دقیقه،  30ت زمان بارش دمیلی متر بر دقیقه، م 5/1ساز صحرایی با شدت بارش بررسی رواناب کاربري مورد نظر از یک دستگاه باران
ها در نقاطی با شیب یکسان ودر شرایط رطوبتی خشک نمونه برداري .استفاده گردید....... و مساحت پالت سانتیمتر 60ارتفاع بارش 

ها نشان آزمون نرمال بودن داده. صورت گرفتSPSS   18با استفاده از نرم افزارها دادهدر تحقیق حاضر آزمون نرمال بودن . انجام شد
براي نرمال کردن پارامتر قید شده . رمال بودداد که توزیع همه متغیرها به کار رفته در مدل به جز نسبت سدیم جذب سطحی شده ن

شن، سیلت، رس، جرم مخصوص ظاهري، رطوبت اشباع، رطوبت نقطه (هاي مستقلبین متغیررابطه براي تعیین .  لگاریتم گرفته شد
گام به از رگرسیون ) مقدار رواناب(و وابسته ) اسیدیته و نسبت سدیم جذب سطحیپژمردگی، رطوبت ظرفیت زراعی، ماده آلی، آهک، 

   .استفاده گردید گام
  

  نتایج و بحث
-و معنی داري ممنفی  همبستگی داراي  میزان رواناب با مقدار رس، رطوبت نقطه پژمردگی، ماده آلی و آهک 1طبق جدول          

همبستگی بین رواناب تولیدي نتایج . مطابقت دارد) 2(همبستگی منفی رس با رواناب با نتایج دوئیکر و همکاران  نشان داده است.باشد
هاي که با یافته این نتایج). 1جدول(باشدو ارتباط آن با ماده آلی خاك،گویاي تاثیر ماده آلی خاك در کاهش میزان رواناب می

و در نتیجه نفوذپدیري خاك  سازيخاکدانهدر خاك موجب افزایش و رس با افزایش ماده آلی  مطابقت دارد) 8(سیگریست و همکاران
شن، سیلت، جرم مخصوص ظاهري، رطوبت اشباع، رطوبت ظرفیت زراعی،  مقادیرو  .دهدکاهش میتولیدي را حجم رواناب لذا گردیده 

براي برآورد رگرسونی بهترین مدل ، 4براساس جدول  .داري پیدا نکردنداسیدیته و نسبت سدیم جذب سطحی با رواناب ارتباط معنی
  .نشان داده شده است 1بهترین مدل در شکل  RMSEو  R2مقدار  . باشددو متغیر مستقل می باکه  1مقدار رواناب، مدل شماره 

  ضریب همبستگی پیرسون بین ویژگیهاي خاك و رواناب تولیدي در اراضی مرتعی دشت گرمی -1جدول

  دهددرصد همبستگی منفی در ستون مربوطه نشان می 1و  5به ترتیب معنی داري در سطح احتمال  –و ** ،*
  

  هامعادالت رگرسیونی اشتقاق یافته براي برآورد رواناب و آماره هاي ارزیابی مدل -2جدول 
  
  

  RMSE R2  یدالت رگرسیونمعا  پارامترها

        

        

1  SAR, PWP  Run=1.911-.076 PWP +.489SAR  1.08  0.445  

2  SAR, Sand, Clay  Run=0.601+0.440SAR+0.011Sand -
0.042Clay  

0.85  0.333 
  

3  OC, SAR  Run=1.264+0.645 SAR – 0.305 OC 1.08  0.351 

PWP : ،رطوبت نقطه پژمردگیSAR :،نسبت سدیم جذب سطحی Sand  : ،شنClay : ،رسOC : ،ماده آلیRun :رواناب  
  

سدیم 
جذب 
  سطحی

رطوبت نقطه   ماده آلی  آهک  اسیدیته
  پژمردگی

رطوبت 
ظرفیت 
  زراعی

رطوبت 
  اشباع

جرم 
مخصوص 

  ظاهري

پارامتر مورد   رس  سیلت  شن
  بررسی

  رواناب  -365/0*  185/0  162/0  007/0  - 209/0  44/0  -433/0**  -344/0**  - 385/0*  222/0  270/0
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 گیري شده و برآورده شده رواناب براي بهترین مدل رگرسیونمقادیر اندازه: 1نمودار - 1شکل 

  
  نتیجه گیري کلی

هاي زودیافت خاك مورد استفاده قرار در پژوهش حاضر، روش رگرسیون خطی به منظور برآوردمقدار رواناب با استفاده از ویژگی    
پارامترهاي رطوبت نقطه پژمردگی و نسبت سدیم جذب سطحی شده مهمترین هاي بدست آمده نشان داد که نتایج و مدل.گرفت

  .باشدپارامترها براي برآورد مقدار رواناب می
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