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چکيده: 
پاشمان به عنوان مرحل هاي مهم از فرآيند فرسايش خاک، باعث 
جدايش ذرات خاک و آماده شدن آنها براي انتقال توسط روان آب 
مي گردد. مقدار پاشمان به ويژگي هاي متعددي از عامل فرساينده 
ويژگي هاي  دارد.  بستگي  )خاک(  فرسايش پذير  محيط  و  )باران( 
بر پاشمان  مختلف خاکدانه از جمله مهمترين عوامل مؤثر خاک 
و متعاقباً بر فرسايش هستند که در پژوهش هاي مرتبط با فرسايش 
خاک مورد توجه قرار گرفته اند. لذا پژوهش حاضر نيز به منظور 
ارزيابي تغييرات پاشمان خاک در قطرهاي مختلف خاک دانه )1/75، 
3/55 و 5/18 ميليمتر( در يک خاک لومي- رسي- شني از منطقه 
مادري حوزه آبخيز کجور انجام گرديد. داده  ها با قرار دادن فنجان هاي 
پاشمان با شيب 18 درصد تحت شبيه سازي باران با شدت و مدت 
ثابت به ترتيب 80 ميلي متر در ساعت و 18/28 دقيقه و در سه تکرار 
براي هر تيمار از قطر خاک دانه برداشت شد. نتايج نشان داد که اگرچه 
با افزايش قطر خاکدانه، متغيرهاي مقدار پاشمان خاک در جهت هاي 
باالدست و پايين دست شيب و پاشمان خالص و ناخالص کاهش پيدا 
کرد، اما اين کاهش در هيچ يک از متغيرها، معني دار نبود. بيشترين 
و کمترين مقادير کاهش در متغيرهاي پاشمان به ترتيب مربوط به 
پاشمان خالص )83/75 درصد( و پاشمان باالدست )72/55 درصد( 
بود. نتايج همچنين نشان داد که با افزايش متوسط قطر خاکدانه از 
1/75 به 3/55 ميليمتر )2 برابر(، مقدار پاشمان ذرات خاک 57 درصد 
و با افزايش متوسط قطر خاکدانه از 1/75 به 5/18 ميليمتر )3 برابر(، 

84 درصد کاهش يافت.
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مقدمه  
در که است گسترده درسطوح اراضي تخریب عامل فرسایش
مقياسجهانيموجبازدسترفتنحاصلخيزيخاکوکيفيتآب
آبي فرسایش فرسایش، انواع گستردهترین از یکي .]12[ ميگردد
است]25[.فرسایشآبيموجبکاهشظرفيتنگهداشت،کاهش
از ناشي فرسایش .]7[ ميگردد تخریبخاک و پایداريخاکدانه
است جدي زیستمحيطي مشکل یک روانآب، جریان و باران
بر مؤثر فاکتورهاي است. پيچيدهاي مختلف فرآیندهاي شامل و
حملرسوبشاملشدتبارندگي،ویژگيهايخاک،توپوگرافي،
پوششسطحزمين،شرایطپيشينومقياسميباشند)]6[و]20[(.
آبي، فرسایش شروع اصلي عامل که ميدهند نشان گزارشها
برخوردقطراتبارانباسطحخاکاست.اثرقطراتبارانبهعنوان
یکعاملفرسایندهبزرگشناختهشدهاست]5[.اثرقطراتباران
شدن )شکسته خاک سطح ساختار تغيير به منجر خاک سطح بر
.)]22[ و ]17[ ،]15[ ،]13[( ميگردد سله( تشکيل و خاکدانهها
آنها و ازهمجدا را ذراتخاک ميتوانند بارانهمچنين قطرات
که مهمترینخصوصياتخاک از .)]17[ و ]5[( نمایند راجابجا
شدن متالشي ميباشد. خاک بافت است، مؤثر پاشمان ميزان در
دشوارتر شني خاکهاي به نسبت رسي خاکهاي در خاکدانهها
است،بااینحالجابجایيذراترسآسانترازذراتشنميباشد.
زیراهرچهذراتتشکيلدهندهخاکریزترباشند،نيرويچسبندگي
.]23[ است بيشتر تخریب برابر در مقاومت و بيشتر ذرات بين
مکانيزمتخریبخاکدانههايخاکمهمترینفرآینددرپاشماناست
زیرا است، ضروري جداسازي فرآیند براي خاکدانهها تخریب و
شرایطرابرايذراتموردنيازبرايپاشمانتوسطبرخوردقطرات
بارانتأمينميکند]4[.جداسازيذراتخاکتوسطفرآیندپاشمان
بهچسبندگيذراتخاک،ویژگيهايخاکدانههايخاکمانندمواد
بنابراینتخریب بارانبستگيدارد. آلي،مقداررسوفرسایندگي
خاکدانهتابعيازنيروهايتخریبوجداسازيخاکدانهاست]24[.
قطراتبارانمعموالًذراتباقطرکمتراز2ميليمترراجداميسازد
وقادربهجداکردنذراتبزرگنميباشدبلکهآنهاراسستکرده
روانآب جریان یا قطرات دیگر برخورد از ناشي مستعدحمل و
ميسازد]9[.ازنظراليسونقطراتبارانقادربهانتقالریگهایيبا
قطر10ميليمتردرصورتغوطهورشدناینریگهادرداخلیک
جریانسطحيميباشند.رفاهيبهنقلازفارمرنشاندادکهدراثر
پاشمانفقطذراتمتوسط)بهاندازهسيلت(ودرشت)ماسه(خاک
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مقاومت شدن جدا مقابل در کوچکرس ذرات و ميشوند جدا
نشانميدهند.بررسيهانشانميدهدکهذراتباقطربين0/063تا
0/25ميليمترنسبتبهسایرقطرهابيشترجداشدهوذراتخاکدانه
دارند نياز برايجداشدن را انرژي ميليمتر،کمترین باقطر0/12
و صحرایي کلي حالت دو در خاک فرسایش پژوهشهاي .]19[
آزمایشگاهيوبااستفادهازبارانهايطبيعيوشبيهسازيشدهانجام
ميشوند.کاربردشبيهسازبارانبهعنوانیکابزارمفيدبرايمطالعه
بر فرسایشپذیر محيط و فرساینده عوامل مختلف ویژگيهاي اثر
فرآیندفرسایشخاکوانتقالرسوبدرمقياسهايمختلفتأیيد

شدهاست]9[.
پوزنوساواتدربررسيپاشمانذراتمنفصلنشاندادندکه
ذراتریزترمسافتپاشمانطوالنيترينسبتبهذراتدرشتتر
دارند]18[.لگویدویزوهمکاران)2005(وَوندیکوهمکاران
براي پاشمان از ناشي خاک مختلف ذرات اندازه پخش )2002(
فاصله ميانگين که دریافتند و کرده مطالعه را خاک خاکدانههاي
پاشمانبين4تا23سانتيمترميباشدومستقلازنوعخاکاست
)]14[و]23[.بهعالوهآنهادریافتندکهبيشتریناندازهذراتخاک
ميکرومتر( 200 تا 100( متوسط اندازه با ذرات پاشمان، از ناشي
بر بارندگي اثر بررسي با )2011( همکاران و جينگي ميباشند.
228/6 شدت با باران شبيهساز تحت پاشمان و خاکدانه پایداري
کشاورزي نوعخاک دو روي دقيقه 5 تداوم و برساعت ميليمتر
بابافترسيورسي-شنيوقطرمتوسطخاکدانه3/35،2/36و
6/30ميليمتردرنيجریهبهایننتيجهرسيدندکهبرايخاکرسي
ميزان ميليمتر، 6/30 به 2/36 از خاکدانه متوسط قطر افزایش با
و مربع سانتيمتر بر گرم 6/73 به 3/76 از متوسط بهطور پاشمان
برايخاکرسي-شنيباافزایشقطرمتوسطخاکدانهاز2/36به
به5/84گرم از3/37 متوسط بهطور پاشمان ميزان ميليمتر، 6/30
با )2012( ارپول و دیوایرنسایگن .]8[ ميرسد مربع سانتيمتر بر
ارزیابيميزانپاشمانومکانيزمتخریبخاکدانههايخاکاراضي
)کشاورزي، مختلف کاربريهاي در ترکيه در آنکارا خشک نيمه
مرتع،جنگل(تحتشبيهسازبارانبادوشدت80و120ميليمتر
کهخاکدانههايدرشتترخاکجنگليتحت دریافتند برساعت،
پاشمان ميزان وهمچنين تخریبشده بيشتر باالتر بارندگي شدت
از بيشتر درشتتر خاکدانه و جنگل کاربري با خاک در توليدي
خاکهايمرتعيوکشاورزيباخاکدانههايکوچکترميباشد]3[.
درجمعبنديميتوانگفتکهسابقهپژوهشمربوطبهپاشمان
وبررسياثرعواملمختلفبهویژهویژگيهايبارندگيوخاکبر
آنبهبيشازچندیندههميرسد.اگرچهدراینمدتخاکهاي
بسيار نيز مختلفخاکدانه قطرهاي یا پایداري و اندازه توزیع با
موردبررسيقرارگرفتهاند،امابرايبررسيدقيقاثرقطرخاکدانه
برپاشمانالزماستخاکدانههايباقطرهايمختلفهمگيازیک
خاکبادیگرویژگيهايثابتازقبيلبافت،ساختمانومحتواي
بررسي منظور به پژوهشحاضر بنابراین تفکيکشوند. آلي، ماده

ارتباطبينمتغيرهايمختلفپاشمانباقطرهايمختلفخاکدانهدر
خاکلومي-رسي-شنيبااستفادهازفنجانپاشمانتحتشبيهساز

بارانباشدت80ميليمتردرساعتانجامگردید)]11[و]16[(.

موادوروشها
لومي-رسي-شني)23درصد بافت داراي مطالعه خاکمورد
رس،27درصداليو50درصدماسه(ازالیه20سانتيمترسطحي،
مرزشرقيحوزه در کدیر روستاي درحاشيه درصد 18 باشيب
5146'27"آبخيزکجوراستانمازندرانباطولوعرضجغرافيایي
و"3627'15بهترتيبشماليوشرقيجمعآوريشد.مقدارماده
الکتریکيخاک،بهترتيب2/167درصدو7/9 آلي،pH،هدایت
و157/6دسيزیمنسبرميليمتربود.پسازنمونهبرداريازخاک
درشرایطرطوبتپيشين30درصدحجمي،ابتداسنگوسنگریزه
وبقایايگياهيخاکپسازعبورازالک8ميليمترازخاکجدا
گردید)]1[،]2[و]10[(.سپسخاکازالکهايباشمارهمش3/5،
8،4و16بهترتيبباقطرمنافذ2/36،4/75،5/6و1/18ميليمتر
عبوردادهشد.بنابراینقطرهايمتوسطخاکدانهدرشرایطرطوبتي
تفکيک ميليمتر 1/75 و 3/55 ،5/18 بهترتيب حجمي درصد 30

گردیدند)شکل1(.
درپژوهشحاضرازشبيهسازباراندارايدونازلتحتفشار
BEX: 3/8 S24Wباارتفاعریزش3متربرايشبيهسازيبارانبا
شدت80ميليمتردرساعتوتداوم18/28دقيقهاستفادهگردید.

ازآنجایيکهدرسطحخاکیکيازتکرارهايتيمارحداقلقطر
از دقيقه زمان18/28 ازطيمدت ميليمتر(پس خاکدانه)1/75
آغازبارندگيروانابرؤیتشد،لذابراياجتنابازاثرمتقابلباران
ورواناببرپاشمان،دراینزمانآزمایشاتبرايتماميتکرارها
وتيمارهامتوقفگردید.درشبيهسازبارانمورداستفادهميانهقطر
قطراتیکميليمتر،سرعتمتوسطقطراتچهارمتردرثانيه،انرژي

شکل 1- تفکيک خاکدانه با قطرهاي مختلف
Fig 1. Differentiation of aggregates with different 

diameters
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ضریب و باران از ميليمتر هر در مترمربع بر ژول هشت جنبشي
یکنواختيحدود90درصداندازهگيريشدهاست.درمطالعهحاضر
ازفنجانپاشمانطرحمورگان]16[بااندکيتغييردرابعاد)خالدی
وهمکاران]10[و]11[(بهمنظوراندازهگيريپاشمانخاکاستفاده

شد)شکل2(.
سپسبهمنظوربررسياثرقطرهايمختلفخاکدانهبرپاشمان
باقطرهاي3/55،1/75، پاشمانحاويخاکدانه فنجانهاي خاک،
5/18ميليمترتاعمق5سانتيمترباسهتکراربرايهرقطر،تحت
شبيهسازبارانقرارگرفتند.برايجلوگيريازشکستخاکدانهها،
خودداري مخصوص وزن افزایش براي خاک سطح کوبيدن از
شد.پسازشبيهسازيبارانذراتخاکپاشمانیافتهدرقسمتهاي
باالدستوپایيندستفنجانپاشمانجمعآوريشد.سپسنمونهها
براياندازهگيريبهآزمایشگاهمنتقلشدهوبهمدت24ساعتدر
آونبادماي105درجهسانتيگرادگذاشتهشدهوپسازخشکشدن

رسوباتباترازويبادقت0/001اندازهگيريشدند]11[.
اطالعاتحاصلهازپاشمانخاکدرسهتکرارازتيمارخاکدانه
سپس شد. ذخيره اطالعاتي بانک صورت به مختلف قطرهاي با
نرمالبودندادههابهدليلتعدادکمتراز30داده،بااستفادهازآزمون
آن از پس شد. کنترل SPSS 21نرمافزار نسخه در شپيروویلک

متغيرهاي اختالف بررسي بهمنظور یکطرفه واریانس آناليز آزمون
پاشمانخاکدرقطرهايمختلفخاکدانهمورداستفادهقرارگرفت.

نتايجوبحث
،3/55 ،1/75( خاکدانه قطر سه هر براي خاک پاشمان نتایج
5/18ميليمتر(درجدول1نشاندادهشدهاست.برايامکاندرک
متغيرهايپاشمانذراتخاکدرواحدسطح،واحددادههايحاصل
بهگرمدرمترمربع ازگرمدرسطحفنجان ازفنجانهايپاشمان
متغيرهاي ميانگين تغييرات نيز 2 جدول شدهاند. بيان و تبدیل
را مختلفخاکدانه قطرهاي در )درصد( پاشمان اندازهگيريشده

نشانميدهد.
خالص پاشمان ميزان ميانگين ميدهد نشان 1 جدول نتایج
برايقطرهايمختلفخاکدانه3/55،1/75و5/18بهترتيببرابر
با1/52،3/57و0/58گرمدرمترمربعبودهاستکهنشاندهنده
کاهشميانگينميزانپاشمانخالصباافزایشقطرخاکدانهميباشد.
ایننتایجباپژوهشهايلگویدویزوهمکاران)2005(وَوندیک
باران قطرات .)]23[ و ]14[( دارد همخواني )2002( همکاران و
معموالًذراتباقطرکمتراز2ميليمترراجداساختهوقادربهجدا
تنهاآنهاراسستومستعدفرسایش کردنذراتدرشتترنبودهو
سطحيميکنند]19[.درحاليکهبررسيهايدیوایرنسایگنوارپول
)2012(وجينگيوهمکاران)2011(نشاندادکهباافزایشقطر
خاکدانهميزانپاشمانافزایشميیابدواینموضوعمغایربانتایج
بهدستآمدهدرپژوهشحاضرميباشد)]3[و]8[(.دليلاینامر
اندازه همچنين و بارندگي شدت خاک، بافت متفاوتبودن شاید
فنجانپاشماندردوپژوهشباشد.باتوجهبهتفکيکخاکدانههااز
یکخاکباویژگيهايثابتدرپژوهشحاضر،تطابقویامغایرت
برخوردار کافي دقت از قبلي پژوهشهاي از بسياري با آن نتایج
نيستچراکهدرآنهادوخاکمتفاوتباقطرخاکدانههايمختلف
پاشمان اختالف از گرفتهاندوحداقلدرصدي قرار بررسي مورد

ميتواندناشيازتفاوتدردیگرویژگيهايخاکبودهباشد.
ميانگينميزانپاشماندرجهتهايباالدستوپایيندستفنجان
درقطرهايمختلفخاکدانه)جدول1(نشانميدهدکهازطرفي
در پاشمان ميزان ميانگين بررسي مورد خاکدانه قطرهاي تمام در
نتایج با جهتپایيندستبيشترازجهتباالدستبودهکهمطابق
ازطرف برپدیدهاستو قبليوشرایطعلميحاکم پژوهشهاي
دیگرباافزایشقطرخاکدانه،ميانگينپاشماندرهردوجهتباالو

پایيندست،کمترشدهاست.
افزایشميانگيننسبتپاشمانباالدستبهپایيندستباافزایش
کاهنده اثر قطرخاکدانه افزایش که است این بيانگر قطرخاکدانه
پایيندستداشتهاست)جدول2(. پاشماندرجهت بر قويتري
همچنينبرطبقنتایججدول2نيزکاهشمتغيرهايپاشمانباالو
پایيندست،خالصوناخالصباافزایشقطرخاکدانهدیدهميشود.
دليلاینامربهميزانمقاومتبرشيدرمقابلبرخوردقطراتباران

شکل2- فنجان پاشمان مورد استفاده براي اندازه گيري پاشمان 
خاک ]11[

Fig 2. Splash cup used to measure of splash erosion
]11[
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جدول1- نتايج اندازه گيري متغيرهاي پاشمان خاک )گرم در مترمربع( در قطرهاي مختلف خاکدانه
Table 1.The results of measuring splash erosion variables (g m-2) in different aggregate diameters

نسبتپاشمانباالدستبه
پایيندست

پاشمان
خالص

پاشمان
ناخالص

پاشماندرجهت
پایيندست پاشماندرجهتباالدست تکرار قطرخاکدانه)ميليمتر(

Up/Down
Splash Ratio

Net
Splash

Gross
Splash

Downslope
Splash

Upslope Splash Replication
Aggregate

)Diameter )mm

0.21 0.96 1.45 1.21 0.25 1

1.750.25 3.49 5.88 4.68 1.19 2

0.21 6.25 9.47 7.86 1.61 3

0.22 3.57 5.60 4.58 1.02 Meanميانگين

12.81 74.25 71.71 72.64 68.59 )CV)percent)ضریبتغييرات)درصد

0.42 0.34 0.84 0.59 0.25 1

3.550.32 1.01 1.94 1.47 0.46 2

0.27 3.21 5.59 4.40 1.19 3

0.34 1.52 2.79 2.15 0.64 Meanميانگين

23.37 98.82 89.15 92.56 77.60 CV (percent( )ضریبتغييرات)درصد

0.44 0.21 0.55 0.38 0.17 1

5.180.36 0.49 1.05 0.77 0.28 2

0.27 1.05 1.82 1.44 0.39 3

0.36 0.58 1.14 0.86 0.28 Meanميانگين

23.35 72.65 56.45 61.90 39.99 CV (percent( )ضریبتغييرات)درصد

جدول 2- تغييرات ميانگين متغيرهاي اندازه گيري شده پاشمان خاک )درصد( در قطرهاي مختلف خاکدانه
Table 2. Variation of the average measured soil splash variables (percent) in different aggregate diameters

نسبت پاشمان باالدست به 
پايين دست

پاشمان 
خالص

پاشمان 
ناخالص

پاشمان در جهت 
پايين دست 

پاشمان در جهت 
باالدست

تغيير قطر خاکدانه
)ميلي متر(

Up/Down
Splash Ratio

Net
Splash

Gross
Splash

Downslope
Splash

Upslope
Splash

 Variation in
 Aggregate
Diameters

+ 54.55 - 57.42 -50.18 - 53.06 - 37.25 1.75 – 3.55

+ 5.88 - 61.84 - 59.14 - 60.00 - 56.25 3.55 – 5.18

+ 63.64 - 83.75 - 79.64 - 81.22 - 72.55 1.75 – 5.18

ریز خاکدانههاي از بيشتر درشت خاکدانههاي در که برميگردد
بودهودرنتيجهجداشدنذراتوميزانمتغيرهايپاشمانخاک
دیگر عبارت به .]19[ است یافته کاهش خاکدانه، قطر افزایش با
درخاکدانههايدرشتتر،انرژيقطرهبارانپسازبرخوردباخاک
بيشترصرفمتالشيکردنخاکدانههايسطحيویاجداشدنذرات

خاکازسطحميگردد]19و21[.نمودارجعبهايمربوطبهارتباط
بينقطرخاکدانهوميزانپاشمانخالصدرشکل3نشاندادهشده

است.
نيزنشاندادکهمتغيرهايمختلفمقدارپاشمان نتایجشکل3
باافزایشقطرخاکدانه،کاهشپيداکرد]14و23[.ازطرفدیگر
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تغييرات ميليمترضریب به3/55 از1/75 قطرخاکدانه افزایش با
آن از افزایشوپس پاشمان متغيرهاي اندازهگيري تکرارهاي بين
باافزایشقطرخاکدانه،کاهشیافت.بهعبارتدیگرواریانسبين
ميليمتر 3/55 قطر با خاکدانه در پاشمان اندازهگيري تکرارهاي
بيشترازخاکدانهباقطرهاي1/75و5/18ميليمتربودهاست)جدول
2وشکل3(.دليلایننتيجهبهچگونگيرخدادفرآیندپاشمانبر
باقطرمتوسط)3/55ميليمتر(،دامنه ميگرددکهدرخاکدانههاي
مورد الکهاي به توجه )با ميليمتر 4/75 تا 2/36 از خاکدانه قطر
استفاده(موجودبودهوبنابراینوسعتدامنهقطريخاکدانهميتواند
اندازهگيري تکرارهاي نتایج بين اختالف افزایش دالیل از یکي
پاشماندراینقطرازخاکدانهباشد.درحاليکهدرخاکدانهدرشتتر
)5/18ميليمتر(کلخاکدانههابزرگتراز4/75ميليمترودرخاکدانه
ميليمتر از2/36 نيزکلخاکدانههاکوچکتر ميليمتر( ریزتر)1/75
ميباشند.بنابرتوضيحاتدادهشده،انتظارکاهشاختالفدرنتایج
اندازهگيريدرتکرارهايمختلفدردوقطرخاکدانهریزودرشت،

انتظاريمنطقيوعلميميباشد.

نتيجهگيري
پژوهشحاضربهمنظوربررسيارتباطبينميزانتغييراتپاشمان
خاکباقطرهايمختلفخاکدانه)3/55،1/75و5/18ميليمتر(در
خاکلومي-رسي-شنيدرشرقحوزهآبخيزکجورتحتشرایط
بارندگي تداوم ميليمتردرساعتو باشدت80 باران شبيهسازي
اندکي با مورگان طرح پاشمان فنجان از استفاده با دقيقه 18/28
تغييردرابعادانجامشد.نتایجنشاندادکهباافزایشقطرخاکدانه،
متغيرهايمقدارپاشمانخاکدرجهتهايباالدست،پایيندستو
پاشمانخالصوناخالصکاهشپيداميکنند.بيشترینوکمترین
مقادیرکاهشدرمتغيرهايپاشمانبهترتيبمربوطبهپاشمانخالص

)83/75درصد(وپاشماندرجهتباالدست)72/55درصد(بود.
به3/55 از1/75 قطرخاکدانه متوسط افزایش با دیگر عبارت به
ميليمتر)تقریبًا2برابر(،مقدارپاشمانخاک57درصدوباافزایش
متوسطقطرخاکدانهاز1/75به5/18ميليمتر)تقریبًا3برابر(،مقدار
توسط ميتواند نتيجه این یافت. کاهش درصد 84 خاک پاشمان
اقدامات اثر مقدار پيشبيني منظور به آبخيز حوزههاي برنامهریزان
ميشود توصيه گيرد. قرار استفاده مورد خاک ساختمان اصالحي
بهمنظوربررسياثرمتقابلبينقطرخاکدانه)عاملفرسایشپذیر(و
شدتبارندگي)عاملفرساینده(برپاشمانخاک،پژوهشحاضردر

دامنهايازشدتهايبارندگيمختلفنيزانجامشود.
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Abstract

Effects of Aggregate Diameter on Soil Splash under Laboratorial Conditions

A. Khaledi Darvishan1* and E. Sharifi Moghadam2  
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Splash, as an important step in the erosion process of the soil, detaches and prepares soil particles 
to be transported by runoff. The amount of splash depends on various characteristics of erosive factor 
(rainfall) and erodible surface (soil). Aggregate characteristics, which have been considered in soil erosion 
researches, are among the main effective soil factors on splash and erosion. Therefore, the present study 
was conducted to assess the variation of soil splash in various aggregate diameters (1.75, 3.55 and 5.18 mm) 
for a sandy-clay-loam soil from the Kojour watershed. All the data was collected using splash cups with the 
slope gradient of 18 percent under the rainfall simulation with the intensity of 80 mm h-1 and duration of 
18.28 min in three replications for each aggregate diameter treatment. Although the results indicate that the 
upslope, downslope, net and gross splash parameters decrease with increase of aggregate diameter, none 
of these changes were significant. The maximum and minimum decreasing ratios in the splash parameters 
belongs to the net (83.75 percent) and upslope splash (72.55 percent), respectively. The results also show 
that when the aggregate diameter increases 2 and 3 times, the amount of the net splash decreases 57 and 84 
percent, respectively.      

Keywords: Detachment, Kojour, Rainfall simulator, Soil erosion, Splash cup
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