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   چکیده

ترین معضل در تخریب اراضی جهان بوده و به منزله تهدیدي جدي براي بقاي بشر شناخته شده فرسایش آبی خاك مهم

حفاظت از خاك در هاي ارزیابی و برآورد میزان فرسایش خاك امري مهم و ضروري براي توسعه روشاست. بنابراین 

 مدل شیب عامل کارایی بررسیپژوهش با هدف . این رودبه شمار میمدیریت پایدار اراضی و منابع آبی هاي برنامه

USLE  کوهین ، ، سرارود (استان کرمانشاه)گلستان)زار در مناطق پیشکمر (استان دیم روي خاكدر برآورد تلفات خاك

آزمایشگاهی پژوهشکده حفاظت ساز باران  با استفاده از شبیه و گچساران (استان کهکیلویه و بویراحمد) (استان قزوین)

 64 با بارشدرصد،  25و  12 ،6یب ش 3پژوهش، شامل  ینمورد نظر در ا هايیشآزما خاك و آبخیزداري انجام شد.

رسوب در مدت  ينمونه رواناب حاویش، پس از شروع آزما انجام شد.در دو تکرار   دقیقه 30مدت  بهر ساعت د متریلیم

به عالوه وضعیت  تلفات خاك ارسال شد. یزانم گیرياندازه يبرا یشگاهشد و به آزما آوريجمع هاییدر ظرف یشآزما

تعیین متوسط تلفات خاك براي هر شیب، نسبت از  دقیقه ثبت گردید. پس 30تشکیل شیار در سطح خاك پس از 

و  یسهمقا USLEفرسایش سه تیمار به یکدیگر محاسبه و با نسبت متناظر برآوردي بر اساس فرمول عامل شیب مدل 

و  يامشاهده يهامتوسط، نسبت شیبا فرسا يهاپژوهش نشان داد که در خاك نیا جینتا .یدگرد یلو تحل یهتجز

 باشد. ادیو کم اختالفات ممکن است ز ادیز شیبا فرسا يهادر خاك یهستند. ول کینزد يبرآورد

 

  USLEکارایی، عامل شیب، تلفات خاك، مدل  کلیدي: گانواژ
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  مقدمه  - 1

ترین معضل در تخریب اراضی جهان بوده و به منزله تهدیدي جدي براي بقاي بشر شناخته شده فرسایش آبی خاك مهم

هاي ممانعت از بنابراین ارزیابی و برآورد میزان فرسایش خاك امري مهم و ضروري براي توسعه روش). Lal ،1998است (

هاي متنوعی براي برآورد فرسایش خاك وجود فرسایش به منظور مدیریت پایدار اراضی و منابع آبی است. در این زمینه مدل

ها به عنوان پر هایی در آنآن به رغم وجود کاستیهاي مختلف ) و نسخهUSLEي جهانی تلفات خاك (دارد که معادله

-هاي مدل ). در نسخهKim and Julien ،2006گیرند (ها براي برآورد تلفات خاك مورد استفاده قرار میکاربردترین ابزار

USLE  تأثیر توپوگرافی بر تلفات خاك با استفاده از درجه و طول شیب به شکل ترکیبی و در شکل فاکتورLS  بدون بعد که

 Cپذیري خاك)، (شاخص فرسایش K(شاخص فرسایندگی باران)،  Rبه همراه  LSاست، در نظر گرفته شده است. فاکتور 

هستندکه از  USLEگانه مدل هاي پنج(شاخص عملیات حفاظت خاك) شاخص P(شاخص پوشش گیاهی و مدیریت زراعی) و 

). Wischmeier and Smith ،1978آید (دست میواحد سطح به مقدار متوسط تلفات سالیانه خاك در هاضرب آنحاصل

به دلیل حساسیت باالي نتایج مدل نسبت به آن و نیز به دلیل پیچیدگی اثرات آن بر فرسایش  USLEعامل توپوگرافی مدل 

(اسدزاده و  است برخوردار اياهمیت ویژهاز درجه شیب که شود عنوان یک فاکتور مهم در مدل مذکور شناخته میخاك به

ترین فاکتور اصلی ،، درصد شیب زمینین)، در فالت لسی چ2001و همکاران ( Kangهاي بررسی . در)1395میرزایی، 

مقدار فرسایش در که د نکن) بیان می1987و همکاران ( McCool تاثیرگذار بر رواناب و هدررفت خاك شناخته شده است.

  مستقیم دارد.رابطه هاي یکنواخت با درجه شیب شیب

تا کنون به طور گسترده توسط محققین مورد بررسی قرار گرفته است.  1940اثر شیب بر میزان فرسایش خاك از دهه 

اند که میزان تلفات خاك را در نواحی بین شیاري به درجه اند، گروهی از محققین سعی نمودهها در دو جهت بودهاین بررسی

اي ) و هدف گروه دیگري از محققین در بررسی اثر شیب، ارائه معادلهBlackard and Singer ،1982شیب مرتبط نمایند (

) با 1987و همکاران ( McCoolتوان به معادله هاي فرسایش بوده است. در این مورد میبراي محاسبه فاکتور شیب در مدل

  ) اشاره نمود.USLEهدف اصالح فاکتور شیب در معادله جهانی هدر رفت خاك (

Shinjo ) ها این تر است. توجیه آنها بیشهاي تندتر، پایداري خاکدانهکنند که در شیب) بیان می2002و همکاران

تر منتقل شده و تنها هاي کمهاي ناپایدار متالشی و در طول دامنه به سمت شیباست که در اثر ضربه قطرات باران، خاکدانه

شناسی و شیب بر تولید رواناب و هاي زمینهاي واحد) اثر ویژگی1395همکاران (مانند. فرضی و هاي پایدار باقی میخاکدانه

ي صنوبر تربت حیدریه را بررسی کردند. نتایج تجزیه واریانس طبقات شیب نشان رسوب با استفاده از شبیه ساز باران در حوضه

-دارد، اما در مورد غلظت رسوب تفاوت معنیداري وجود هاي مختلف در تولید رواناب و رسوب اختالف معنیداد که بین شیب

- ها را اندازه) در ایستگاه تحقیقاتی منابع طبیعی خسبییجان اراك، میزان فرسایش خاك در دیم زار1384دار نشد. آقا رضی (

درصد  25و  20، 15، 9با شیب هاي  ین منظور چهار قطعه زمین دیم زاربرآورد کرده است. براي ا USLEگیري و با مدل 

 15، در شیب 025/0درصد  9با شیب  متوسط رسوب مشاهده اي در دیم زارانتخاب شده است. نتایج نشان داد که میزان 

  تن بر هکتار به دست آمده است.  028/0درصد  25و در شیب  028/0درصد  20، در شیب 037/0درصد 

تعیین و  ساز آزمایشگاهیبا استفاده از باراندر این مقاله اثر تغییر شیب بر فرسایش در چهار نوع خاك تحت بارش ثابت 

  بررسی شده است. در برآورد تلفات خاك  USLE مدل شیب عامل کارایی

  

  مواد و روش - 2

زارهاي منطقه پیشکمر (استان گلستان)، سرارود (استان کرمانشاه)، کوهین (استان قزوین) و خاك از دیم حجم کافی

ساز  شبیه در آزمایشگاهها پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري منتقل شد. کلیه آزمایشگچساران (کهکیلویه و بویراحمد) به 
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 يمتر 8بارش از ارتفاع حدود  یداین آزمایشگاه، با امکان تول پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري انجام شد.و فرسایش باران 

اراضی شخم  يرو یشمطالعات فرسا يساز یهشب يبرا یمناسب حلمتر، م 1و عرض  6%) با طول 60(تا  یرپذ یبفلوم ش يرو

منطقه پیشکمر با بافت  خاك یشات،انجام آزما براي .)1387خدري و همکاران،  (عرب به صورت آیش رها شده است یاو   خورده

ي گچساران با بافت ي کوهین با بافت سندي لوم و منطقهسیلتی لوم (لس) منطقه سرارود با بافت سیلتی رسی، خاك منطقه

باران با توجه به شبیه ساز  یشات،از انجام آزما قبل ساز باران و فرسایش منتقل شد. به آزمایشگاه شبیه یانتخاب هاياز مزرعهلوم 

  شد.  کالیبره) S1, S2, S3درصد ( 25و  12، 6هاي بر ساعت و شیب مترمیلی 64شدت 

به ضخامت  ايیهال قبالساز باران که  در فلوم شبیهداده شد. خاك حاصل  عبور يمتریسانت 5/1هوا خشک از سرند  خاك

 20به ضخامت ، بودشده  یدهاز جنس کنف پوش یگوندر کف آن ریخته و با زهکش  یهبه عنوان ال سنگریزه متریسانت 5

خاك  يخاك انتقال داده شده به وزن مخصوص ظاهر ینکهبستر فلوم، به منظور ا يسازآماده يداده شد. برا قرارمتر سانتی

 یشآزما یقخاك داخل فلوم شد. تعداد دفعات غلطک زدن از طر یمغلطک اقدام به تحک یکبرسد، توسط  یمزرعه مورد بررس

بخش در این مرحله عرض یک متري فلوم با قرار دادن ورقه فلزي به دو  قرار گرفته بود. بررسی مورد تردر سطح کوچک یگريد

ساختمان خاك داخل فلوم  ینسب يبازساز نیم متري تقسیم شد و هر یک به عنوان یک تکرار مورد استفاده قرار گرفت. براي

کار خروج  ین. با ایدزهکش گرد هايآرام آن توسط لوله یهاقدام به اشباع کردن خاك از کف فلوم تا سطح خاك و سپس تخل

 یشآزما يالزم برا یکنواختی يدارا يخاك انجام شده و خاك داخل فلوم تا حد هوا و سپس ورود هوا به داخل خلل و فرج

 یو شدت بارندگ یبش یمزهکش، تنظ یانقطع جر و یهمربوط به اشباع اول یپس از خروج آب اضاف یشاتشود. شروع آزمایم

 ايهاي جداگانهدر ظرفدقیقه  30رسوب در مدت  يرواناب حاویش، از شروع آزما پسانجام شد. متر بر ساعت میلی 64

به عالوه وضعیت تشکیل شیار در سطح خاك گیري میزان تلفات خاك ارسال شد. ي اندازه برا یشگاهشد و به آزما آوريجمع

درجه  105 يساعت در آون با دما 24به مدت میزان تلفات خاك از طریق خشک کردن رسوب  دقیقه ثبت گردید. 30پس از 

 آب و خاك).  یقات، موسسه تحق225 یه(نشر بدیل آن به وزن در حجم مشخص حاصل شدو ت گرادیسانت

 براي بررسی ساز آزمایشگاهیهاي چهار منطقه با استفاده از بارانهاي مختلف در خاكشیبمقادیر تلفات خاك با اعمال 

ساز اساس شیب فلوم شبیهبه کار رفت. ابتدا، مقدار عامل شیب در هر آزمایش بر  USLE مدل شیب عامل کارایی

  ):Wischmeier and Smith ،1978گردید (آزمایشگاهی، از رابطه زیر محاسبه 

)1             (                                                        LS = ((λ/22)^0.5)*((0.065)+(0.045*S)+(0.0065*S^2))  

  است. متر حسب بر بیش طول λدرصد شیب و  Sکه در آن 

اي سپس، نسبت عامل شیب در دو آزمایش مشابه با ثابت بودن سایر عوامل، با نسبت مقادیر تلفات خاك مشاهده 

 بیکند، نسبت عامل ش یم رییتغ بیثابت است و فقط ش USLEمدل تمام عوامل  چوني قابل ذکر آن که نکتهمقایسه شد. 

-مشابه بودن نسبت .است سهیمقاقابل  يامشاهده تلفات است که با نسبت ينسبت مقدار برآورد يمختلف مساو بیدر دو ش

ها به معنی نامناسب بودن و اختالف آن USLEمدل عامل شیب ، به معنی مناسب بودن اي و برآورديهاي متناظر مشاهده

ها در چهار منطقه، مبین مستقل ها در چهار منطقه یکسان باشد. مشابه بودن نسبترود این نسبتمدل است. بعالوه، انتظار می

 توان نتیجه گرفت که اثر متقابل هم بین این عوامل وجود دارد. بودن عامل مورد بررسی از نوع خاك است. در غیر آن، می

  

  نتایج و بحث - 3

دهد. همانطور که وضعیت سطح خاك فرسایش یافته چهار خاك را در تندترین شیب در پایان آزمایش نشان می 1شکل 

کوهین و اطق فرسایش شیاري رخ داده است که در من درصد) 25( منطقه در آزمایشی با تندترین شیب 4گردد در مشاهده می

  ي پیشکمر و سرارود ایجاد شده است.گچساران شیارهاي بیشتري نسبت به دو منطقه
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  ،وضعیت سطح خاك فرسایش یافته چهار خاك- 1شکل 

  الف: پیشکمر، ب: سرارود، پ:کوهین و ت:گچساران 

هاي مورد آزمایش به تفکیک خاكهاي آزمایشی در دو تکرار تیمار ارهایخاك و وزن معادل حجم شمیزان متوسط تلفات 

 ي گچساران درترین میزان تلفات خاك و فرسایش شیاري در منطقهدهد که بیششود. نتایج نشان میمالحظه می 1در جدول 

رخ داده است و کمترین مقدار تلفات خاك و فرسایش شیاري در یلوگرم ک 5/14و  7/18درصد به ترتیب به مقدار  25شیب 

درصد اتفاق افتاده است. علت باال بودن میزان تلفات در خاك  6کیلوگرم در شیب  0و  007/0ي سرارود به مقدار منطقه

همچنین علت کم پذیري باالیی دارد. فرسایشي گچساران آن است که خاك این منطقه ساختمان ندارد و به تبع آن منطقه

رواناب در طول  حجم ناچیزو  ي سرارود به علت ساختمان خوب و نفوذپذیري باالي آنبودن میزان تلفات خاك در منطقه

درصد از تلفات خاك رخ داده به  25عادل حجم شیار در تیمار فزونی وزن ماست. درصد مربوط  6به ویژه در شیب  آزمایش

 اند.هاي درشت هستند و مجددا نهشته شدهاین معنی است که ذرات کنده شده به صورت خاکدانه

 ي مورد مطالعهمنطقه 4هاي آزمایشی در میزان متوسط تلفات خاك و وزن معادل حجم شیارها دو تکرار تیمار – 1جدول

  بیش
 تلفات

  خاك

 معادل وزن

  ارهایش حجم
  خاك تلفات

 معادل وزن

  ارهایش حجم
  خاك تلفات

 معادل وزن

  ارهایش حجم
  خاك تلفات

 معادل وزن

  ارهایش حجم

  درصد
  لوگرمیک

  گچساران  نیکوه  سرارود  شکمریپ

6  49/0  0 007/0  0 1  0  4/2  1/0 

12  06/1  4/0  065/0  0  2  17/0  6/2  21/0  

25  05/3  51/0  02/0  9/1  8/6  4/3  7/18  5/14  

  

این نسبت  .محاسبه شد 7/2و  8/0 ،3/0 بی) به ترت1درصد برحسب رابطه ( 25و  12، 6 بیسه ش LSعامل  مقدار

خاك  تلفات هاي متناظر، نسبتجدولهاي بعدي این شود. در ستونمالحظه می 2ارقام به یکدیگر در ستون دوم جدول 

نسبت عامل شیب یا  ،نتایجبر اساس . داده شده استچهار منطقه نشان هاي در سه شیب مذکور براي خاكاي مشاهده

ي ي در دو منطقهامشاهده تلفات نسبتاست که با  7/2 درصد، معادل 6درصد به شیب  12در شیب  برآوردي مدلفرسایش 

نسبت عامل شیب  ،درصد 12به  درصد 25مشابهت باالیی دارد. همچنین در نسبت شیب  2و  3/2پیشکمر و کوهین با مقدار 

 8/2و با نسبت  کندي کوهین برابري میدر منطقه 4/3ي به مقدار امشاهده تلفات نسبتباشد که با می 4/3یا برآوردي مدل 
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برآوردي مدل درصد با نسبت  6به درصد  25دهند که در نسبت شیب . همچنین نتایج نشان میمنطقه پیشکمر نزدیک است

  کمتر از مدل است.  8/7تا  5خاك چهار منطقه با مقدار بین ي در امشاهده تلفات متناظر نسبت، 2/9به مقدار 

دهد، شیب یکی از پارامترهایی است که همبستگی باالیی با فرسایش دارد و با افزایش شیب همانطور که نتایج هم نشان می

اي هاي عامل شیب و تلفات خاك مشاهدهیابد که مقایسه نسبتمیزان فرسایش و تلفات خاك هم به همان نسبت افزایش می

ها، بسیار مقادیر نسبتدرصد) 12به  25 و 6به  12شیب (ساز آزمایشگاهی در برخی موارد دهد که در شرایط باراننشان می

با شرایط شیب آنها  در برآورد تلفات خاك در آن مناطقUSLE نزدیک به هم هستند که نشان از کارایی عامل شیب مدل 

و  USLEاي و برآوردي مدل ) که با مقایسه مقادیر رسوب مشاهده1388این نتایج با نتایج اسمعلی و همکاران (است که 

MUSLE ها در صورتی که در سطح محدود و کوچک استفاده شوند، برآورد قابل قبولی از فرسایش بیان کردند که این مدل

کمتر بودن  حتیهاي مربوط به منطقه سرارود (اسب بودن نسبتعلت نامنآورند، همخوانی دارد. دست میسطحی و شیاري به

(در اینجا  هایی با فرسایش کمدرصد) به احتمال زیاد به خطاي نسبی زیاد آزمایش در خاك 6درصد به 25از واحد در شیب 

براي نرخ پایین خطا درصد  1000 اظهار داشتند که تا) 2002و همکاران ( Toy. ارتباط دارد )کیلوگرم در هکتار 100کمتر از 

   .است انتظارقابل هاي مشابه در پالتکیلوگرم در هکتار)  200تلفات خاك (

  اي با تغییر درصد شیب در تیمارهاي آزمایشی در چهار منطقهخاك مشاهده تلفاتتغییرات  -2جدول 

  يهابیش

  یمورد بررس

برآوردي یا حاصل  نسبت

  مدل از

  خاك چهار در يامشاهده تلفات نسبت

  گچساران  نیکوه  سرارود  شکمریپ

  1/1  2  10  3/2  7/2  درصد 6 به 12

  2/7  4/3  5/0  8/2  4/3  درصد 12 به 25

  8/7  6/6 5  4/6  2/9  درصد 6 به 25

  

  گیرينتیجه - 4

-بر خاك دیمساز آزمایشگاهی در برآورد تلفات خاك با استفاده از باران USLE مدل شیب عامل کارایی نتایج بررسی

منطقه پیشکمر (استان گلستان) و سرارود (استان کرمانشاه)، کوهین (استان قزوین) و گچساران (استان کهکیلویه چهار زارهاي 

کوهین و گچساران اطق فرسایش شیاري رخ داده است که در من درصد) 25( تندترین شیب در نشان داد کهو بویراحمد) 

ترین میزان تلفات خاك و فرسایش بیشهمچنین  سرارود ایجاد شده است.ي پیشکمر و شیارهاي بیشتري نسبت به دو منطقه

گیلوگرم رخ داده است و کمترین مقدار  5/14و  7/18درصد به ترتیب به مقدار  25ي گچساران در شیب شیاري در منطقه

  ق افتاده است.درصد اتفا 6کیلوگرم در شیب  0و  007/0ي سرارود به مقدار تلفات خاك و فرسایش شیاري در منطقه

 نسبتاست که با  7/2، نسبت عامل شیب یا برآوردي مدل به مقدار 6به  12دهد که در نسبت شیب نتایج نشان می

مشابهت باالیی دارد.  2و  3/2با مقدار (دو خاك با فرسایش متوسط) ي پیشکمر و کوهین ي در دو منطقهامشاهده تلفات

ي به مقدار امشاهده تلفات نسبتباشد که با می 4/3مل شیب یا برآوردي مدل ، نسبت عا12به  25همچنین در نسبت شیب 

اي در خاك مقاوم به هاي مقادیر مشاهدهدر برابر نسبت. نزدیک استو پیشکمر ي کوهین منطقهدو در به ترتیب  8/2و  4/3

رآوردي اختالف قابل توجهی نشان هاي متناظر مقادیر بفرسایش سرارود و خاك بسیار حساس به فرسایش گچساران با نسبت

. به طور کلی بر اساس ها از نوع خاك استبه عبارت دیگر، این عدم برابري مبین عدم استقالل عامل شیب در این شیبداد. 

  تر است.هایی با فرسایش متوسط مناسبدر خاك USLEتوان گفت عامل شیب مدل این پژوهش می
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Investigate the efficiency of LS factor of USLE model in estimating soil loss 
using laboratory rain simulator 

 
Abstract  
Water erosion is the dominant factor affecting land degradation worldwide which is 
known as a serious threat to human survival. Therefore, assesment and estimation of soil 
erosion is an important and necessary erosion control prerequisite for sustainable land and 
water resources management. The purpose of this study was to investigate the efficiency 
of LS factor of USLE model in estimating soil loss on four dryland soil types from 
Pishkamar (Golestan province), Sararoud (Kermanshah province), Kohin (Qazvin 
province) and Gachsaran (Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province) under laboratory rain 
simulator of Soil Conservation and Watershed Management Research Institute. The 
experiments for each soil consisted of three slopes (6%, 12% and 25%), with a 64 mm/hr 
rainfall for 30 minutes in two replications. A runoff sample containing sediment was sent 
to the laboratory at the end of each experiment to measure soil losses. In addition, the 
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formation of rills in the soil surface was recorded after 30 minutes. After determining the 
average soil losses of two replicates, the erosion ratio was calculated in the three 
treatments and compared to the corresponding estimated ratios based on LS factor of the 
USLE model. The results of this study showed that in soils with moderate erosion, 
observational and estimated ratios are close. But in soils with high and low erosion rates, 
the differences may be high. 
 

Keywords: Efficiency; LS factor; soil loss; USLE model 


