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 خلاصه
 

های مؤثر خاک بر وقوع آن خصوصیات خاک و شناخت متغیر اتتغییر بابررسی تغییرات رواناب و فرسایش خاک   

این تحقیق به منظور  فرسایش خاک مفید واقع شود. های مدیریتی و کمی نمودن تغییرات رواناب وتواند در بهبود توصیهمی

برای این ساز باران در منطقه دشت اردبیل انجام گرفت. و میزان تولید رواناب با استفاده از شبیه بافت خاکبررسی رابطه بین 

برداری م نمونهبه طریق شبکه سلولی منظ بافت خاکمتری خاک برای تعیین سانتی 34 - 4نقطه از عمق  04منظور ابتدا در 

 1 × 1هر پلات دقیقه در  14و به مدت  ساعتمتر بر میلی 9/23، بارشی با شدت سازگردید. سپس با استفاده از دستگاه باران

در  .ایجاد گردید SPSSمدل رگرسیونی برای برآورد رواناب از طریق بافت خاک با استفاده از نرم افزار  مربع ایجاد شد.متر

ی هر کدام از یابی بین نقاط با استفاده از روش کریجینگ صورت پذیرفت و نقشه، درون Arc GISتفاده ازاسبا  مرحله بعد

نقشه  روی مدل حاصلهاز ترکیب نقشه این پارامترها از  بندی شدند،تهیه و کلاس Siltو  Clay ،Sandپارامترها شامل 

ارای همبستگی دج نشان داد میزان رواناب با مقدار رس، شن و سیلت نتای. بندی شدتهیه و در نهایت پهنهپتانسیل تولید رواناب 

 است.  لیتر 1-5که حدود  نظر متوسطپتانسیل تولید رواناب در منطقه مورد لیتر و 20/3باشد. میانگین رواناب داری میمعنی
 

 ، کریجینگبافت خاکساز، رواناب، باران کلمات کلیدی:
 

 

  مقدمه .1

ها با آن مواجه هستند. فرسایش خاک موجب کی از معضلاتی است که بسیاری از کشورپدیده فرسایش و رسوب ی

رواناب فرآیند  .[6] شودهای سطحی و کاهش حاصلخیزی و قدرت تولید اراضی فرسایش یافته میشستشوی عناصر غذایی خاک

. [14] باشدثر میؤمغذایی  مهمی است که از طریق هدررفت خاک و اثرات محیطی عملیات کشاورزی، در هدررفت عناصر

شناخت عوامل و فرآیندهای مؤثر بر فرسایش و رسوب خاک در یک منطقه در ارائه راهکاری برای حفاظت خاک و محیط 

های مالی و زمانی، شرایط سخت فیزیکی آبخیزها و نیز نوسانات طرفی، به دلیل محدودیتاز  .[3] باشدزیست سالم ضروری می

های های مختلف فرآیندآوری اطلاعات مربوط به جنبههای دراز مدت، جمعاقلیمی مانند خشک سالی بینیقابل پیشغیر

سازی باران، سرعت در عمل، قابلیت مهمترین مزایای استفاده از شبیه .[0] باشدهای طبیعی دشوار میرفت خاک در پهنههدر
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آمار ابزاری قوی برای بررسی تغییرات مکانی است زمین .[9]تهای طبیعی اسپذیری بیشتر آن نسبت به بارانکنترل و انعطاف

برداری نشده با استفاده از های نمونهمکاننظر در ها به منظور برآورد ویژگی مورده مجموعه وسیعی از تخمینگرئکه قادر به ارا

ای اسپانیا نحوه ه خشک مدیترانهدر مناطق نیم [8] مارتینز و همکاران .[1]برداری شده است اطلاعات حاصل از نقاط نمونه

های هیدرولوژیکی متفاوت بررسی های کوچک، از دو گروه خاک با عکس العملتولید و عوامل مؤثر بر رواناب را در حوزه

تر و آستانه شروع رواناب کمتری بافت با نفوذپذیری کم و مواد آلی کم، ضریب رواناب بالاهای ریزاند. بر این اساس خاککرده

ساز ، با استفاده از شبیه[5] چنگ و همکاران های درشت بافت با نفوذپذیری بیشتر و مواد آلی متوسط دارند.خاکبت به نس

باران به بررسی رابطه زاویه شیب و سله سطح خاک بر رواناب و هدررفت خاک در مناطق تپه ماهوری فلات لسی چین 

درجه، رواناب و هدررفت خاک افزایش و با شکستن سله سطح  34 – 24، پرداختند. نتایج بیانگر آن است که با افزایش شیب

گیری ساز مصنوعی اقدام به اندازهدر این تحقیق با استفاده از دستگاه باران یابد.خاک، تولید رواناب و هدررفت خاک کاهش می

 .شدو بررسی میزان رواناب 
 

 

 هامواد و روش .2

 24کیلومتر و عرض  04)طول  کیلومتر مربع 844حدودبا وسعت  اردبیلدشت  مطالعه در این تحقیق محدوده مورد

دقیقه  90/5درجه  08دقیقه عرض شمالی و  86/13درجه و  38دقیقه تا  13/50درجه و  33در موقعیت جغرافیایی و  کیلومتر(

 ب مقعر ملایمی در حدودو دارای شیبوده  این دشت بسیار هموار دقیقه طول شرقی واقع گردیده است. 36/32درجه و  08تا 

تنوع شرایط  است. میلیمتر 6/352سط بارندگی سالانه متو ست.ا متر از سطح دریا 1354ارتفاع متوسط دشت و درصد  5/4

   .ش در نواحی مختلف آن متفاوت استطبیعی، میزان دما و بار

طریق شبکه سلولی منظم انجام گردید. برداری به خاک نمونه بافتمتری برای تعیین ینتسا 34 – 4نقطه از عمق  04در  

متر بر میلی 9/23شدت ثابت  رش مصنوعی باساز صحرایی بانظر از یک دستگاه بارانسپس به منظور بررسی رواناب منطقه مورد

 ها وتولیدی در بطریاجرا گردید. بعد از اجرای هر بارش، حجم رواناب برای تمام نقاط نمونه برداری  دقیقه 14ساعت و به مدت 

در  1396اردیبهشت ماه برداری رواناب در آوری گردید. آستانه شروع رواناب توسط کرنومتر ثبت گردید. نمونهجمع محفظه

نشینی و پس از تهقال به آزمایشگاه انتآوری شده از عملیات میدانی جمعهای رواناب انجام گرفت. نمونه دشت اردبیلی منطقه

لیدی بر های مدرج جداسازی گردید و حجم رواناب توا کاغذ صافی واتمن و با استفاده از استوانهرسوبات، مخلوط آب و رسوب ب

  .ت گردیدئهای مدرج قراها در استوانهنمونه لیتر برایحسب میلی
 

 

 نتایج و بحث .3

ها ل بودن دادهصورت گرفت. آزمون نرما SPSS 16با استفاده از نرم افزار ها در تحقیق حاضر آزمون نرمال بودن داده

برای تعیین رابطه بین متغیر مستقل )شن، سیلت، رس( و  به کار رفته در مدل نرمال بود. یهانشان داد که توزیع همه متغیر

و های مدل شامل عرض از مبدا پارامتر 1جدول طبق  وابسته )مقدار رواناب( از رابطه رگرسیونی چند گانه خطی استفاده گردید.

می باشد. این مدل حاکی از  -936/5، -958/5، -909/5، 930/593رای رس، شن و سیلت به ترتیب برابر با ضرایب رگرسیون ب

 نقش رس در کاهش هدر رفت خاک استکه رابطه منفی رس با رواناب بیانگر  باشدرابطه منفی رس، شن و سیلت با رواناب می

  52/21که میانگین رس در منطقه مطالعاتی  واناب می شودپذیری و افزایش ررس از یک حد به بعد باعث کاهش نفوذزیرا 

هر سه متغیر در  tآزمون  ولی بر اساس ولی  باشد به همین دلیل باعث ایجاد رابطه منفی و کاهش رواناب شده است.میدرصد 
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ده با پژوهش ج به دست آمنتای .باشدمی 45/4برای هر سه متغیر کمتر از  .sigداری بر رواناب دارند زیرا مقدار مدل اثر معنی

اند مغایرت دارد و با که به همبستگی مثبت سیلت با رواناب اشاره کرده [11]و وهابی و مهدیان  [2]های واعظی و همکاران 

بعد از تعیین مدل، از روی مدل . اند مطابقت داردکه به همبستگی منفی رس با رواناب اشاره کرده [3] نتایج دوئیکر و همکاران

 3و در نهایت به  شدحاصل  GISدر نرم افزار  نقشه پتانسیل تولید رواناب با ترکیب نقشه سه پارامتر رس، شن و سیلت حاصله

 .(، د1)شکل  کلاس پتانسیل تولید رواناب تفکیک گردید
 

 های ارزیابی مدلمعادله رگرسیونی اشتقاق یافته برای برآورد رواناب و آماره -1جدول 

 معادله رگرسیونی Sig 2R پارامتر

Clay 0.018  

0.174 

 

Y = – 5.949 Clay – 5.958 Sand – 5.936 Silt + 597.974 Sand 0.018 

Silt 0.019 

 

 

                                                                                                                                                                      
                             )ب(  )الف(                                                                                                                                          

                                 
  )د(                       )ج(                                                                                                                                 

 شن )الف(، سیلت )ب(، رس )ج(، پتانسیل تولید رواناب )د( .مطالعهموردنقشه پهنه بندی پارامترهای  -1شکل 
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  گیریهنتیج .0

پتانسیل تولید  داری دارد وخاک رابطه معنی، نتایج و مدل بدست آمده نشان داد میزان رواناب با بافتمنطقه مورد مطالعهدر 

-5 متوسطدر کلاس از نظر پتانسیل تولید رواناب  مساحت منطقهرواناب در سه کلاس کم، متوسط و زیاد قرار دارد که بیشتر 

در مناطقی که میزان پتانسیل تولید رواناب  باشدمطالعه متوسط می ایجاد فرسایش در منطقه مورد باشد یعنی خطرمی لیتر 1

به دلیل کشت و کار و عملیات  تواندمی باشدمطالعه زراعی می بالا هست با توجه به اینکه بیشتر کاربری منطقه مورد

ها به هنگام برخورد قطرات دانهتر شده که این خاکی ریزهادانههای درشت به خاکورزی باشد که موجب تخریب خاکدانهخاک

که با اجرای عملیات  شودپذیری و افزایش رواناب میموجب کاهش نفوذ ی و خلل و فرج خاک را مسدود کرده وباران متلاش

 .موجب جلوگیری یا کاهش خطرات فرسایش شد توانمی آبخیزداری متناسب با شرایط منطقه،
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ABSTRACT 
Study of runoff and soil erosion variations with soil properties variations and recognizing the effective variables 
of soil on its occurrence can be useful to improve the management advices and quantify the runoff and soil 

erosion variations. This research was done to study the relation between soil texture and amount of runoff 

production by using rain simulator in Ardabil plain. For this purpose, first soil sampled at 40 points from the 0-30 

cm depth through regular cellular network to determine the soil texture. Then, a 10 minute 23.9 mm/h intensity 

rainfall created in each 1×1 m2 plate using the rain simulator. Regression model was created for estimated runoff 

through soil texture by using SPSS. In the next step interpolation between points occurred using the kriging 

method by Arc GIS and map of clay, sand and silt parameters was prepared and classified, potential of runoff 

production map was prepared and finally the map zoned from combination of these parameters map through 

resulting model. Results indicated that runoff is significantly correlated with clay, sand and silt content. Runoff 

average 3.24 liter and potential of runoff production is average 1-5 liter in the desired area. 
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