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 غربي ايران شمالخشك هاي آهكي ناحيه نيمهخاكبر رواناب در هاي خاك اثر ويژگي

      

 1عليرضا واعظي، حسينعلي بهرامي، سيد حميد رضا صادقي، محمد حسين مهديان

 چكيده

بر  يآهكهاي خاك ويژگياثر  نيي تعيرا صحرايي رواناب تحت باران طبيعي بگيري      اين پژوهش بر اساس اندازه

 تا 1384شرقي ازسال  كيلومتر، در جنوب استان آذربايجان5 شبكه مربعي به ابعاد 36آزمايش در . رواناب انجام گرفت

 درصد 9در هر شبكه يك ديمزار با شيب  . درصد آهك بودند13رسي و داراي ها عمدتا لومخاك.  انجام گرفت1385

 رخداد 23طي انجام پژوهش، .  رواناب قرار گرفتمحفظه هاآنهاي ر انتو د استاندارد در آن ايجاد انتخاب و سه كرت

مقدار رواناب . ر كردييتر تغي ل377/49 تا 153/2ها در هر رخداد از مقدار رواناب در كرت. باران منجر به رواناب شد

ف سيلت درشت، ماده آلي و آهك برخالشن. شتدا) p<73/0 =2R ,001/0(خاك نفوذپذيري دار با ي معنيهمبستگ

مقدار رواناب را از يك رابطه رگرسيوني خطي بر اساس نتايج . افزايش دادندداري به طور معنينفوذپذيري و رواناب را 

 .بيني كردپيشتوان مي) 2R= 71/0(بر اساس شن درشت، ماده آلي و آهك با اطمينان نسبتا بااليي ساده 

 ب، ايرانهاي خاك، رواناخاك آهكي، ويژگي: هاي كليديواژه

 مقدمه

 گرنفوذپذيري خاك كه نشان. دهد كه شدت بارندگي بيشتر از سرعت نفوذ آب به خاك باشدرواناب هنگامي رخ مي     

 130(ايران در حدود يك سوم از بارندگي ساالنه ). 5(سرعت نفوذ آب به خاك است در توليد رواناب نقشي اساسي دارد 

تراكم  نشان داد كه بر اثردر مورد عوامل موثر بر رواناب ها بررسي .)3(رود هدر ميبه صورت رواناب  )مكعبميليارد متر

نشان داد كه ها پژوهش. )4(يابد افزايش مي ، مقدار رواناب به طور قابل توجهيشني لوميخاك در نفوذپذيري و كاهش 

                                                           
شناسي دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت استاديار گروه خاك، دانشکده کشاورزي دانشگاه زنجان شناسياستاديار گروه خاك به ترتيب 1

 ، ترويج و آموزشاستاديار پژوهش سازمان تحقيقات و بيت مدرسدانشيار گروه آبخيزداري دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تر، مدرس

 . وزارت جهاد کشاورزیكشاورزي

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

 ٢

هاي نشان داد كه خاكها بررسي .)10( دهدش ميرا كاهماده آلي با افزايش نفوذپذيري خاك، حجم و سرعت رواناب 

ها داد كه آهك گزارش ).9 (كنندشن، به دليل داشتن سرعت نفوذ آب بيشتر، رواناب كمتري توليد ميمقادير بيشتري داراي 

ه ها نشان داد كيبررس). 1(دهد هاي مارني افزايش ميها و نفوذپذيري را در پهنهاي سيماني، پايداري خاكدانهبه عنوان ماده

ش يدار افزايمعن خاك كاهش و رواناب به طور يريذ÷جاد سله، نفوذيل ايمه خشك به دلي نيسول نواحي آلفيهادر خاك

 ).7(ابد ييم

 موثر يتواند نقشي مهاخاكن يا وجود آهك در .)2(د نخشك قرار داردر ناحيه نيمه ايران يهاخاك درصد 39حدود      

، به يعي رواناب تحت باران طبيي صحرايريگن پژوهش بر اساس اندازهيا. شته باشدرواناب داو خاك  يرينفوذپذدر 

 .  انجام گرفت آنبينيبر رواناب و ارائه مدلي براي پيش يآهك خاك يهايژگير وين تاثييمنظور تع

 هامواد و روش

در جنوب استان آذربايجان شرقي  كيلومتر مربع در شهرستان هشترود واقع 900اي به مساحت اين پژوهش در منطقه      

اين منطقه داراي ميانگين بارندگي . دهد موقعيت منطقه مورد مطالعه را نشان مي1شكل .  انجام گرفت1384طي سال 

 كيلومتر در نظر 5 شبكه مربعي شكل به ابعاد 36در سطح منطقه بر اساس نقشه قابليت اراضي، . متر است ميلي340ساالنه 

تعداد . هاي رواناب انتخاب شدبراي ايجاد كرت درصد 9 ي جنوببا شيب شبكه يك ديمزار در حال آيش در هر. گرفته شد

-آنپيرامون و ايجاد ديمزار  متر در هر 2/1با فاصله ) 11(در امتداد شيب  متر 83/1 متر و به عرض 1/22سه كرت به طول 

مقدار رواناب . )8( گرفتقرار   ليتر70با حجم  يرت مخزندر انتهاي هر ك. خاك بسته شد يمتر سانتي30هاي ها با پشته

هاي مقدار باران از داده). 6 (منجر به رواناب، بر اساس حجم كل رواناب و غلظت رسوب تعيين شد يرگبارهادر ها كرت

ي و در شبكه سنج از نوع باران26 و 10، 2هاي هاي واقع در شبكهايستگاه. به دست آمد) 1شكل (چهار ايستگاه بارندگي 

 .نگاري بود از نوع باران17

 

 آذربايجان شرقی    ايران  

 شترود   ه

۱ ،۲ و۳شماره شبکه            

سنجیايستگاه باران

نگاریايستگاه باران

سنجی   ايستگاه برف

˝۰-´۳۵-°۳۷  N ˝۵-´۴۶-°۴۶  E 

N
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  موقعيت منطقه مورد مطالعه1شكل 

ها  نقطه در امتداد كرتسهمتر از  سانتي30هاي خاك از عمق هاي خاك بر رواناب، نمونهبراي بررسي تاثير ويژگي        

، به روش پيپت رس  و، سيلت)متر ميلي1/0تا  05/0(، شن بسيار ريز )متر ميلي2 تا 1/0(شن درشت مقدار .  شدبرداشت

به روش مواد خنثي شونده كل ، آهك بر حسب كلي بالك ماده آلي به روش وابه روش وزني،) متر ميلي8 تا 2(سنگريزه 

 در آزمايشگاه و نفوذپذيري نيز بر اساس سرعت به روش استخراج با استات آمونيوم، پتاسيم قابل تبادل سازي با اسيدخنثي

-فرض نرمال داده ،,13SPSSافزار با نرم هاتحليل داده يبرا .دشهاي مضاعف در صحرا تعيين نفوذ نهايي با روش استوانه

توليد رواناب . تعيين شد Duncanها از آزمون  و تفاوت مقدار باران در ايستگاهKolmogorov-Smirnovها از آزمون 

 . رگرسيون چند متغيره مدل شدروش با 

  بحثنتايج و

هاي منجر به رواناب و هاي باران ويژگي1جدول .  رخداد منجر به رواناب شد23 رخداد باران، 67 ج ازيبر اساس نتا      

 به 26 و 17، 10، 2هاي بارندگي ها در ايستگاهبارانن ياميانگين مقدار . دهد را نشان مي1384مقدار رواناب طي سال 

-Pبا شاخص ها هاي منجر به رواناب در ايستگاهتفاوت مقدار باران. متر بوديلي م08/7 و 97/6، 76/6، 15/7ترتيب 

Value ها در هر رخداد مقدار رواناب در كرت. شتدار ندها تفاوتي معني مقدار باران در ايستگاهنيبنابرا. بود 198/0 برابر

 .ر كردييتر تغي ل377/49 تا 153/2از 

 1384ها طي سال به رواناب و مقدار رواناب در كرتهاي منجر هاي باران ويژگي-1جدول
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 تاريخ رخداد
 مدت باران

 )ساعت(

 ارتفاع باران

 )مترميلي(

 شدت باران

 )متر در ساعتميلي(

 رواناب

 )ليتر در كرت(

 153/2 21/2 90/1 50/0 كمترين

 377/49 78/13 85/17 98/6 بيشترين

 224/18 07/5 98/6 57/1 ميانگين

 

ها عمدتا داراي بافت لوم رسي، با ماده آلي كم، آهكي و با نفوذپذيري متوسط جزيه خاك نشان داد كه خاكنتايج ت    

 . دهدهاي مختلف را نشان ميهاي فيزيكوشيميايي خاك كرت ميانگين ويژگي2جدول. هستند

 هاي مختلف كرتهاي فيزيكوشيميايي خاك ميانگين ويژگي-2جدول 

 نفوذپذيري

در سانتيمتر (

 )ساعت

 

 پتاسيم

ميليگرم در (

 )كيلوگرم

 

آه

 ك

(%) 

 

ماده 

 آلي

(%) 

 

 سنگريزه

(%) 

 

 رس

(%) 

 

سيل

 ت

(%) 

 

شن بسيار 

 ريز

(%) 

 

شن 

 درشت

(%) 

 

شاخص 

 آماري

3/3 
52/391 65/

8 
09/1 91/9 

50/

31 

50/

31 
 ميانگين 70/19 60/16

30/1 
02/89 33/

4 
26/0 10/3 

68/

5 

48/

7 
77/3 49/3 

انحراف 

 معيار

77/0 
48/0 92/

0 
39/0 31/0 

93/

0 

75/

0 
98/0 94/0 

فرض 

 نرمال 
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 ماتريس همبستگي 3جدول . ها بررسي شدهاي خاك بر رواناب، ابتدا ماتريس همبستگي بين آناثر ويژگين ييتعبراي     

دار يبه طور معنرا نفوذپذيري خاك درشت، ج ذرات شن ينتابر اساس  .دهدهاي خاك و رواناب را نشان ميبين ويژگي

)001/0p< (يابه طور قابل مالحظهرا ش و رواناب يافزا) 001/0p< (ذرات سيلت به دليل كاهش چشمگير .  دادكاهش

 دار بري معنياثررس ز و يار ريشن بسذرات . دداافزايش ) >01/0p(اي  رواناب به طور قابل مالحظه،)>001/0p(نفوذپذيري 

كاهش ) >01/0p(و رواناب را ) >001/0p(ماده آلي به طور چشمگيري نفوذپذيري را افزايش . ند رواناب نداشت ونفوذپذيري

رابطه بين نفوذپذيري و رواناب در . نفوذپذيري را افزايش و رواناب را كاهش داد) >05/0p(داري آهك به طور معني. داد

 2شكل . وجود داشت) 2R=73/0( منفي خطي بين رواناب و نفوذپذيري همبستگي.  بود)>001/0P(دار باالترين سطح معني

در مورد اهميت نفوذپذيري در ) 2002(اين نتيجه نظر گوپتا . دهدنشان ميرا همبستگي بين رواناب و نفوذپذيري خاك 

 ).5(سازد رواناب را نمايان مي

 هاي خاك و رواناب  ماتريس همبستگي بين ويژگي-3جدول 

 شن درشت 
شن بسيار 

 ريز
 رواناب نفوذپذيري آهك ه آليماد رس سيلت

شن 

 درشت
1        

شن بسيار 

 ريز
224/0 1       

      1 -197/0 -742/0*** سيلت

     1 -400/0** -500/0** -179/0 رس

    1 208/0 -228/0 -307/0* 268/0 ماده آلي

   1 046/0 028/0 -174/0 -558/0*** -001/0 آهك

  1 295/0* 541/0*** -069/0 -553/0*** -047/0 761/0*** نفوذپذيري
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y = -99.072x + 771.96
R2 = 0.73

0

100

200

300

400

500

600

700

0 1 2 3 4 5 6 7

نفوذپذيری نيمرخ خاک (سانتی متر در ساعت)

ت)
کر

ر 
 د
تر
(لي

ه 
الن
سا

ب 
انا
رو

 1 -852/0*** -304/0* -509/0** 027/0 525/0** 064/0 -721/0*** رواناب

 001/0دار در سطح احتمال يمعن: *** و 01/0دار در سطح احتمال يمعن: **، 05/0دار در سطح احتمال يمعن: *

 .است

 

 

 

 

 

 نطقه مورد بررسي  همبستگي بين رواناب و نفوذپذيري خاك در م2شكل 

هاي با قابليت مقدار رواناب را بر اساس ويژگيباشد، بر ميدر صحرا كاري زمانگيري نفوذپذيري با توجه به اينكه اندازه    

شن (دار بر رواناب داشتند هاي خاك كه اثري معنيويژگين يرابطه ببراي اين منظور .  كردينيبشيتوان پيمگيري آسان اندازه

شن درشت، ماده آلي و آهك با دار با ي معنيارابطهرواناب مقدار . ن شديي تعبا رواناب) سيلت، ماده آلي و آهكدرشت، 

)001/0, p<71/0 =2R (گيري آسان خاك بر رواناب را هاي با قابليت اندازهرگرسيوني اثر ويژگيه يتجز 4جدول . شتدا

 : كردبينيپيشتوان ميرا   رابطه رگرسيوني زير مقدار رواناباز. دهدنشان مي

Runoff = 084/1017  -  569/16  CS - 497/174  OM - 481/7  Lime ,  R 71/0 =2                 )1(  

 .است(%)  آهك Lime و (%) ماده آليOM،  (%) شن درشتCS، )ليتر(كرت  رواناب ساالنه Runoffكه در آن 

 برنفوذپذيري خاك داشت و به اين دليل موجب كاهش چشمگير ن پژوهش شن درشت اثر افزايشي قابل مالحظهيدر ا    

ماده آلي به طور چشمگيري نفوذپذيري را ). 9 ( مطابقت دارد)2003 (و همكارانسانتوس  هاياين نتيجه با يافته. رواناب شد

ن پژوهش يج اينتا). 10(كند را تاييد مي) 1998 ( و همكارانهاي سيگريستاين نتيجه يافته. افزايش و رواناب را كاهش داد

هاي پيروان اين نتيجه با يافته. ر آهك بودي و كاهش چشمگيريذپدار نفوذيش معنيت آهك در افزاين نشان دهنده اهميهمچن

 ). 1(مطابقت دارد ) 1384(و اسدي 
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 گيري آسان خاك بر روانابهاي با قابليت اندازهه رگرسيوني اثر ويژگيي تجز-4جدول 

 ضرايب غير استاندارد ضرايب استاندارد
-سطح معني

 داري
t Beta  خطاي

 استاندارد

B مدل 

 مقدار ثابت 084/1017 971/71  132/14 000/0

 شن درشت -569/16 577/2 -634/0 -430/6 000/0

 ماده آلي -497/174 844/52 -326/0 -302/3 002/0

 آهك -481/7 459/2 -289/0 -043/3 005/0

 

 : مورد استفادهنابعم

هاي مروري بر نقش عوامل فيزيكوشيميايي موثر بر اشكال فرسايش در پهنه. 1384.  پيروان، حميد رضا و داوود اسدي-1

 . 562 تا 560 صفحات  شهريور ماه، كرج، 6 تا 4مقاالت نهمين كنگره علوم خاك ايران، . مارني

علمي، اجتماعي و فرهنگي آب و فاضالب نشريه . هاي كاهش آنتلفات آب و روش. 1373. فرد، محمد خاكسار -2

  .29تا 25، صفحات 9كشور، شماره 

 .147 تا 140صفحات ،چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، ايران. فرسايش آبي و كنترل آن. 1375. سينقليرفاهي، ح -3
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