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 چکیده
 بررسیالماس در استان اردبیل  بنددست باال در و هدر رفت خاك انابرومیزان ا ب ریزه سطحیپوشش سنگ رابطه بین ،پژوهش این در

به  درصد 22در شیب ثابت ) کرت 12(تیمار  4و  تکرار 3هاي کامل تصادفی با بلوك يپایه ب طرحآزمایش به صورت فاکتوریل در قال .شد
ایجاد و از  بارشیساز، از بارانبا استفاده سپس در هر کرت،  .بودند )درصد 30و  20، 10، 0(ریزه تیمارها شامل پوشش سنگ .اجرا درآمد

جرم و ، حجم روانابهاي بر مولفه ریزهپوشش سنگ مختلف درصدهاي دادواریانس نشان نتایج آنالیز . برداري صورت گرفترواناب نمونه
با افزایش داري درصد به طور معنی 1نتایج نشان داد که در سطح احتمال  .درصد دارند 1داري در سطح احتمال اثر معنی غلظت رسوب

  .درصد کاهش یافت 5/199و  5/381، 75به ترتیب ، جرم رسوب و غلظت رسوب حجم رواناب درصد،  30ریزه از صفر به سنگ
  

  سطحی ریزهپوشش سنگ، سازي بارششبیه،  رواناب، هدر رفت خاك: کلمات کلیدي 
 

 مقدمه
گیاهی بوده و به هاي بافت خاك و شوري عمدتا فاقد پوششبه دلیل محدودیتخشک کشور هاي وسیعی از اراضی خشک و نیمهبخش

گیاهی در خاك و مستعد بودن شرایط فیزیکی و این دسته از اراضی به دلیل فقدان پوشش. باشندض فرسایش میهمین دلیل دایما در معر
باشند، بلکه به دلیل سنگینی بافت خاك و عدم تأمین رطوبت کافی براي گیاهان، عمدتا شیمیایی نه تنها در مقابل فرسایش حساس می

دار، داراي پوشش زارهاي شیبهاي آبخیز کشور و دیمی که بستر خاك در بسیاري از حوزهاز آنجای. باشندغیر قابل احیاي بیولوژي می
( آبراهامز و همکاران . اي است، الزم است که تأثیر آن در برآورد فرسایش و رسوب چه از نظر کمی و یا کیفی در نظر گرفته شودریزهسنگ

ایش خاك از سه بعد شامل حفاظت سطح خاك از برخورد قطرات باران و جدا کنترل فرس ریزه برگزارش کردند که تأثیر پوشش سنگ)  2
سطحی با جلوگیري از  ریزهپوشش سنگ. خاك، کاهش تخریب فیزیکی و کند کردن سرعت جریان سطحی قابل بررسی است شدن ذرات

هدف از این پژوهش، بررسی پوشش  .)8(آب به خاك می شود  برخورد قطرات باران به سطح خاك سبب کاهش تشکیل سله و افزایش نفوذ
  .ریزه سطحی بر میزان رواناب و هدر رفت خاك در باالدست بند الماس در استان اردبیل بودسنگ
  

هامواد و روش  
به طور کامال  درصد 22در شیب  به عنوان تیمارهاي آزمایش ) درصد 30و  20، 10، 0(ریزه سطح پوشش سنگ 4 در این پژوهش،

حداکثر شدت بارندگی با دوره . به اجرا درآمد تکرار 3هاي کامل تصادفی، با بلوكي پایهالب طرح در قآزمایش  .شد گرفتهتصادفی در نظر 
  ا استفاده از ب سپس، ).1(متر بر دقیقه استخراج شد میلی 5/1هاي شدت، مدت و فراوانی ایستگاه اردبیل ي منحنیساله از رو 100بازگشت 

  
  

 

 



 

٢ 
 

 
یکبار از رواناب دقیقه 2متر بر دقیقه ایجاد و بعد از شروع رواناب، هر میلی 5/1دقیقه و با شدت  15رت بارشی به مدت در هر ک سازباران

تکرار  10زمان در هر کرت، مقاومت خاك سطحی در نقاط مختلف، با استفاده از مقاومت سنج قابل حمل با هم .برداري صورت گرفتنمونه
استفاده از با برداري خاك، در داخل هر کرت، به صورت کامالً تصادفی انجام شد، به این ترتیب که از هر پالت نمونه). 10(گیري شد اندازه

 ،سانتی متري 0-20مخصوص ظاهري و یک نمونه دست خورده از عمق  جرم، یک نمونه دست نخورده براي تعیین بردارينمونهي استوانه
سازي باران، با حجم رواناب تولیدي پس از هر شبیه. برداشت شد رطوبت اولیه و کربن آلیبافت خاك، جرم مخصوص حقیقی، براي تعیین 

ساعت در آون قرار  24به مدت  40رسوب تولیدي نیز پس از عبور از کاغذ صافی واتمن ). 7(گیري شد ي مدرج اندازهاستفاده از استوانه
همچنین، از تقسیم میزان هدررفت خاك بر حجم رواناب، غلظت رسوب . )9(گراد، خشک و توزین شد درجه سانتی105گرفت و در دماي 

با حجم (برداري هاي نمونه، جرم مخصوص ظاهري خاك با استوانه)5(رطوبت قبلی خاك به روش وزنی . بر حسب گرم در لیتر محاسبه شد
بافت خاك ). 4(ز روش پیکنومتر استفاده شد گیري جرم مخصوص حقیقی خاك ابراي اندازه. به دست آمد )متر مکعبسانتی 100تقریبی 

ها براي تحلیل آماري از پس از جمع آوري و ثبت داده. تعیین شد) 3(و درصد کربن آلی به روش والکی بالك ) 4(به روش هیدرومتري 
صورت فاکتوریل در قالب به اي ریزهپوشش سنگ 4هاي آزمایش با در نظر گرفتن در نهایت تجزیه داده. استفاده شد SPSS16 افزارنرم

  .درصد استفاده شد 1، از روش دانکن در سطح احتمال ي میانگینبراي مقایسه. هاي کامل تصادفی انجام شدطرح پایه بلوك
  

   :نتیجه گیري و بحث
   .ه شده استیارا 1در جدول  منطقه مورد پژوهشگیري متغیرهاي فیزیکی خاك در نتایج به دست آمده از اندازه

پژوهشمتغیرهاي فیزیکی خاك در کاربري هاي مختلف در منطقه مورد   -1 جدول  
     

 
  
  
  
  
  
  

داري هاي حجم رواناب، جرم و غلظت رسوب اثر معنیریزه بر مولفههاي مختلف پوشش سنگدرصدنتایج تجزیه واریانس نشان داد که 
ریزه نیز از نظر حجم رواناب در سطح از طرفی اثر متقابل دو فاکتور مستقل زمان و سنگ). 2جدول ( .درصد دارند 1در سطح احتمال 

  .نشان داده شده است 1دار بود که در شکل درصد معنی 5احتمال 
-طور معنی به) ریزهبدون پوشش سنگ(ها نشان داد میانگین حجم رواناب، جرم و غلظت رسوب در تیمار شاهد تایج مقایسه میانگینن

اي از ریزهدرصد پوشش سنگ 30گرم در لیتر و در تیمار  85/87گرم و  3/35لیتر، میلی 410ترتیب ر  داري بیشتر از سه تیمار دیگر و به
درصد،   30ریزه از صفر به با افزایش سنگ ).3جدول (گرم در لیتر است  33/29گرم و  33/7لیتر، میلی 234همه کمتر و به ترتیب برابر

 نیز گزارش کردند) 6(ماندل و همکاران . درصد کاهش یافت 5/199و  5/381، 75حجم رواناب، جرم رسوب و غلظت رسوب به ترتیب 
 .شودآب به خاك می سطحی با جلوگیري از برخورد قطرات باران به سطح خاك سبب افزایش نفوذ ریزهپوشش سنگ

  
 
 

    Mpa(  83/0(مقاومت خاك 
    04/1   (g.cm-3)جرم مخصوص ظاهري
    75/2  (g.cm-3)جرم مخصوص حقیقی

    22/6  )درصد(رطوبت 
    82/0  )درصد(کربن آلی

    رسی  بافت خاك
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  هاي مختلفمانریزه و زگیري شده در آزمایش در درصدهاي مختلف سنگتجزیه واریانس خصوصیات اندازه -2جدول 

  

 
 درصد 1در سطح احتمال  انکنبه روش د و ضریب رواناب از نظر حجم رواناب ریزهسنگ مختلف درصدهايمقایسه میانگین  -3جدول  

)درصد(سنگریزه  )میلی لیتر(حجم رواناب  )گرم(جرم رسوب    )گرم در لیتر(غلظت رسوب    
0 410 d 3/35  d 85/87  c 
10 356 c 55/21  c 5/59  b 
20 295 b 9/14  b 5/49  b 
30 234 a 33/7  a 33/29  a 

 .ار می باشنداعداد داراي حروف متفاوت در یک ستون داراي تفاوت معنی د
  

با افزایش زمان بارش، حجم رواناب و جرم رسوب . نشان داده شده است 4تغییرات حجم رواناب و جرم رسوب نسبت به زمان در جدول 
همچنین، حداقل حجم رواناب، جرم . باشددار نمیدرصد معنی 1دقیقه در سطح احتمال  8یابد، ولی این افزایش بعد از زمان افزایش می

  .باشدربوط به ابتداي بارش میرسوب م
  

درصد 1گیري شده به روش دانکن در سطح احتمال هاي مختلف از نظر خصوصیات اندازهمقایسه زمان -4جدول  

)دقیقه(زمان  )لیترمیلی(حجم رواناب   )گرم(جرم رسوب    
)4 -2(  92/217  a 41/12  a 

)7 -5(  83/330  b 65/19  b 

)10-8(  377 c 37/22  bc 

)14-12(  370 c 65/24  c 
اعداد داراي حروف متفاوت در یک ستون داراي تفاوت معنی دار می باشند                                  

. 
تیمار شاهد در مقدار رواناب، . نشان داده شده است 1ریزه از نظر حجم رواناب در شکل اثر متقابل دو فاکتور مستقل زمان و سنگ

با حجم رواناب  درصد 1در سطح احتمال بیشترین مقدار است ولی   )14تا  12دقیقه (برداري آخر نمونه و در زمان) بدون پوشش سنگی(

میانگین مربغات                          

)لیترمیلی(حجم رواناب  درجه زادي منابع   تغییر )گرم(جرم رسوب   )گرم در لیتر(غلظت رسوب    
  ns53/1276  ns45/1  ns51/67 2 تکرار

ریزهسنگ  3 **74/69197  **06/1691  **61/7117  
  ns45/327  89/338**  41/65114** 3 زمان

ریزهسنگ*زمان  9 *34/3490  ns91/30  ns47/548  
      

01/1411 30 خطا  76/31  92/264  

  ns   درصد 5و  1ها در سطح احتمال دار بودن اختالفدار نبودن و معنیمعنیبه ترتیب * و ** و  
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تفاوت  درصد پوشش سنگی 10و زمان سوم و چهارم در تیمار با ) 7تا  5و  4تا 2به ترتیب دقیقه (در همین تیمار و زمان دوم و سوم 
دقیقه (برداري درصد پوشش سنگی و زمان اول نمونه 30تیمار با جم رواناب مربوط به ح کمترینچنین هم). 1شکل (داد نداري نشان معنی

  .داري استوجود حروف مشابه نشان دهنده عدم تفاوت معنی .است) 4تا  2

  
  ریزه بر روي حجم رواناباثر متقابل زمان و سنگ - 1شکل

  
  گیري کلینتیجه

خشک که پوشش گیاهی ش خاك، به خصوص در مناطق خشک و نیمهریزه سطحی یک عامل مهم در کنترل فرسایپوشش سنگ
هاي کاشت و داشت گیاهی و صرفه ، عدم نیاز به آبیاري و هزینه)منابع قرضه(یابی سریع و آسان به مواد اولیه دست. کمی دارند، می باشد

هاي مثبت این تواند از جنبهو نگهداري می هاي کنترل فرسایش بدون نیاز به حفاظتجویی در مصرف آب و در نهایت سرعت عمل در طرح
  .دهدها در اولویت باالتري قرار میشیوه در کنترل فرسایش بادي و آبی باشد که آن را در مقایسه با سایر روش
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