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  خشكهاي خاك در نواحي نيمهرابطه بين راندمان بارندگي و ويژگي

 
 

 عليرضا واعظي

  استاديار گروه خاكشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه زنجان 

  

  

  

  

  چكيده

م يد يهانيژه در زميد محصول به ويش توليمهم در افزا يش راندمان آن نقشيحفظ آب باران در خاك و افزا    

راندمان آب  نييتعهدررفت آب به منظور  ييصحرا يهايريگن پژوهش بر اساس اندازهيا. ك داردخشمهين ينواح

لومتر مربع در يك 900به مساحت  ياش در منطقهيآزما. خشك انجام گرفتمهين يم نواحيد يهانيباران در زم

در سطح منطقه، . گرفتانجام  1385و  1384سال  يشهرستان هشترود واقع در جنوب استان آذربايجان شرقي ط

، هدررفت آب و راندمان آب باران در سه نيزمدر هر  در نظر گرفته شد ومشابه  يكيزيفط يبا شرام ين ديزم 36

رخداد  41دوره پژوهش  يج طيبر اساس نتا. شدند يريگباران اندازه يعيطب ي، تحت رخدادهاآنكرت مستقر در 

-درصد در كرت 97درصد تا  91ن ساالنه راندمان آب باران از يانگيم. ها اثر گذاشتندبر هدررفت آب در كرتباران 

 .تقرار گرف) P<54/0=2R ,05/0( خاك يريدار نفوذپذيمعن يشيافزار يراندمان آب باران تحت تاث. ر كردييها تغ

قرار  و آهك ي، ماده آللتي، سمختلف خاك از جمله شن يهايژگير ويز به نوبه خود تحت تاثيخاك ن يرينفوذپذ

بررسي رابطه بين راندمان بارندگي و عملكرد گندم نشان داد كه با افزايش راندمان بارندگي، عملكرد گندم  .گرفت

 يريش نفوذپذير افزاد يدار ماده آلير معنيوجه به تاثبا ت .يابدافزايش مي) 01/0p<<<< ،61/0=2R(دار به طور معني

د يو تول يبارندگتوان راندمان يم يآل يمحصول و مصرف كودها يايت بقايريجه راندمان آب باران، با مديو در نت

 .ش داديمه خشك افزايم منطقه نيد يهانيرا در زممحصول 

  خشك مهيه نيخاك، راندمان آب باران، ناح يهايژگيو: يديكلمات كل
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  مقدمه

كند ين مخزن نفوذ ميكه به ا يآب. رددا يكشاورز ياد در حفظ آب برايز يتياست كه اهم يخاك به عنوان مخزن رطوبت    

از آب  يراندمان آب باران عبارت از بخش). 1377، يو سلطان يكوچك(ره است ين تلفات قابل ذخيو با كمتر يبه مدت طوالن

 ر آب از سطحيچنانچه از تلفات تبخ. ردياه قرار گيمورد مصرف گ توانديم افتهيآب نفوذ . كنديمكه در خاك نفوذ است باران 

متفاوت از  يمفهوممصرف آب  ييكارآ .ابدييب رواناب كاهش ميش ضريراندمان آب باران به نسبت افزاشود  يپوشچشمخاك 

 ييكارآ نيبنابرا. )1379، يواعظ(است  يواحد آب مصرف يد محصول به ازايمقدار تولراندمان مصرف آب است و عبارت از 

در  يدات كشاورزين علل كاهش تولياز مهمتر يكي. خواهد بود يآب بارندگ يازابه ) توليد محصول(ز مقدار عملكرد ين يبارندگ

ن عامل در كاهش يمهمتراز آن  يناشو تنش  يكم آب. دوره رشد است ياه طياز گين رطوبت مورد نيم، عدم تاميد ياراض

ع يو توز يود بارندگكمب(  يميعوامل اقلل يبه دل ين نواحيدر ا يتنش آب. خشك استمهيخشك و ن يمحصول در نواح

عامل ديگر در بروز . باشديم )و خاك يتوپوگراف( يكي، عوامل ژئولوژ)اديتعرق ز-ريآن، درجه حرارت باال و تبخ ينامناسب زمان

تواند با يم يش راندمان بارندگين افزايبنابرا. است يو كاهش راندمان بارندگ يبه هنگام بارندگهدررفت آب باران ، يآبتنش كم

  .مصرف باران داشته باشد ييجه كارآيد محصول و درنتيش توليموثر در افزا ياه نقشيش رطوبت قابل دسترس گيافزا

 يمير اقلييرا تغياخ. دهدير قرار ميت محصوالت را تحت تاثيفيت و كياست كه كم يك مسئله جهانيبه عنوان  يخشك    

درصد  40ك به ينزد. )Hirt ،2004و  Apel ;2003ران، و همكا Anand( ان كرده استيشتر نمايرا ب يجهان مسئله خشك

 كندير مييمتر تغيليم 500تا  200ها از ساالنه در آن يزان بارندگيخشك واقع شده است كه ممهين يران در نواحيمساحت ا

 است يكشاورزدات يتول شيمهم در افزا يعامل ،ينگهداشت آب در خاك به هنگام بارندگ ين نواحيدر ا. )1371خاكسارفرد، (

)Ngigi  ،يگر به آن بستگيعامل محدود كننده است و توسعه منابع دن يمهمترآب  ،خشكمهيمناطق ن در .)2006و همكاران 

همانطور  ).1377، يو سلطان يكوچك(شتر از مناطق مرطوب است يب يژه در حوزه كشاورزيبه واز به آب يل نين دليبه ا. دارد

مهم در  يعامل يز بارندگيم نيد يباشد در اراضيد مهم ميش توليافزا يبرا ياريبه آب آب يدسترست ياب، قابليفار يكه در اراض

ش هدررفت خاك يدر افزا يدات كشاورزيدر كنار كاهش تول يكاهش راندمان بارندگ .د محصول استيش تولياه و افزايرشد گ

ش در يتواند ضمن كاهش فرسايم خشكمهين يواحم نيد يدر اراضژه يبه و يش راندمان بارندگيافزا. دارد ياساس ينقش

  . داشته باشد ياساس يد نقشيش توليافزا

از ها ا روانابي يسطح يهاانيجربه شكل ) درصد 39حدود ( ياز نزوالت آسمان يشتر نقاط كشور، بخش قابل توجهيدر ب    

. است )درصد 61 حدود(ن ييغالبا پا يارندگبراندمان  لين دليبه ا. )1373، شموحد دان(د شونيمنطقه تحت بارش خارج م

 يخاك بستگ يريكند به نفوذپذيكه در خاك نفوذ مهم  يمقدار آب. افته استيمتناسب با مقدار آب نفوذ  يراندمان بارندگ

ان يقابل بسرعت نفوذ آب در خاك به صورت آب از خود است،  يخاك در عبورده ييتوانانفوذپذيري خاك كه عبارت از . دارد

ن پژوهش به يا. خاك وابسته است ييايميو ش يكيزيمختلف ف يهايژگيسرعت نفوذ آب در خاك به و). Gupta ،2002(است 

  . خشك انجام گرفتمهين ينواح يكشاورز يهانيزمدر خاك بر آن  يهايژگير ويتاثتعيين و راندمان باران  يگيراندازه منظور

 

 

 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID


	 ���ان �ب                                                                                       ���  20-22او��� ����ا�� � ا�� دا*� زا)' -1387ا"! �
 

 

 3

  

  هااد و روشمو

لومتر مربع در شهرستان هشترود واقع در جنوب استان آذربايجان شرقي يك 900به مساحت  ياهدر منطقحاضر پژوهش     

اند به ب شخم خوردهيكه در جهت ش ييمزارهاينشانگر آن بود كه در د ييه صحراياول يهايبررس. انجام گرفت 1384سال  يط

اه و عملكرد يش، رشد گيجاد فرسايسئله در كنار ان ميا. شوديد ميتول ياديز يان سطحي، جرياپيپ يهاهنگام وقوع باران

   .دهدير قرار ميمحصول را تحت تاث

. در نظر گرفته شددر سطح منطقه خاك  يهايژگيكيلومتر براساس و 5شبكه مربعي شكل به ابعاد  36ش، يانجام آزمابراي     

حذف اثر پوشش  يبرا. ندانتخاب شد رواناب يهاجاد كرتيا يدرصد و رو به جنوب برا 9 شيب يدارا يمزارهايدر هر شبكه د

ن بردن يدر هر شبكه براي از ب. ندآيش انتخاب شددر حال  يمزارهاي، ديان سطحيو جر يريآن بر نفوذپذ يايو بقا ياهيگ

استاندارد  كرت سهسپس تعداد . ها در جهت شيب شخم و سپس ديسك زده شدت خاك بر هدررفت آب، خاكيرير مديتاث

)Wischmeier  وSmith ،1978 ( ندمتر ايجاد گرديد 2/1با فاصله و متر  83/1به عرض  ،بيمتر در امتداد ش 1/22به طول .  

ليتر  70با حجم  ياينچي از جنس پليكا و مخزن 5اي لوله هاكرت يدر انتها ،آن يو جمع آور يان سطحيانتقال جر يبرا    

 .هايي پوشانده شدسطح آنها با درب ،هابه مخزنآب  يان سطحيآب باران يا جرم يمستقبراي جلوگيري از ورود . قرار داده شد

ن ييتعن يبا حجم مع يبا استفاده از ظرفهر كرت  يان هر باران منجر به رواناب در مخزن انتهايمقدار هدررفت آب پس از پا

  . ن شدييسال تع يمختلف ط يرگبارها مقدار هدررفت آب در كل ز از جمع بستنيمقدار ساالنه هدررفت آب از هر كرت ن. شد

 17، 10، 2 يهاواقع در شبكه ايستگاه بارندگي موجود در منطقه چهارهاي باران براي بررسي مقدار باران در منطقه، از داده    

روش  بر هدررفت آب، نفوذپذيري نيمرخ خاك بر اساس سرعت نفوذ نهايي با يرير نفوذپذيتاث يبررس يبرا. استفاده شد 26و 

و  يكيزيف يهايژگيخاك با و يرين نفوذپذيرابطه ب. تعيين گرديد) Horn ،1989و  Hartge(هاي مضاعف در صحرا استوانه

، يخاك، مقدار ماده آل يدرصد ذرات معدن(مختلف خاك  يهايژگين منظور ويا يبرا. شد يخاك در منطقه بررس ييايميش

   .ندشد يريگج اندازهيرا يهابا روش )مان خاكساخت يداريآهك و پا ايها مقدار كل كربنات

  

  نتايج و بحث

با توجه به . موثر واقع شدند يمورد بررس يهادر هدررفت آب باران از كرتباران رخداد  41طي دوره دو ساله پژوهش،     

ررسي اين مسئله، براي ب. هاي مورد بررسي وجود داشتگستردگي سطح منطقه مورد بررسي، احتمال تفاوت باران در شبكه

هاي منجر به ميانگين مقدار باران. هاي منجر به هدررفت آب در چهار ايستگاه مورد بررسي قرار گرفتميانگين مقدار باران

و  97/6، 76/6، 15/7به ترتيب  26و  17، 10، 2هاي واقع در شبكه انبار يگيراندازههاي در ايستگاه) رواناب(جريان سطحي 

-Pهاي بارندگي نشان داد كه مقدار هاي منجر به جريان سطحي در ايستگاهبررسي تفاوت مقدار باران. ودمتر بميلي 08/7

Value  به عبارت ديگر . درصد ندارد 5دار در سطح هاي بارندگي تفاوتي معنياست و مقدار باران در ايستگاه 198/0برابر

  . بارندگي در منطقه داراي پراكنش تقريبا يكنواختي بود

 41در  يشبكه مورد بررس 36ن مقدار رواناب در يانگيم. متر بوديليم 7/18متر تا يليم 9/1رخداد از  41مقدار باران در     

رخداد باران  41مقدار باران و رواناب در  1جدول . تر بوديل 96/15ن آن يانگيتر بود و ميل 38/49تر و يل 64/1رخداد باران از 
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به  اگر عمدتيبه رگبار د يتفاوت در مقدار رواناب از رگبار. دهديرا نشان م يطقه مورد بررسدر من 1385و  1384سال  يط

 ير برخييدر ارتباط با تغ در مقدار روانابرات يياز تغ يديگر بخش. بود) شدت و مدت( هاباران يهايژگير در وييل تغيلد

 . بودگر به رگبار دي ياز رگبار يريخاك مثل ساختمان و نفوذپذ يهايژگيو

 

 

  

 

 

 

 

 

   1385و  1384سال  يرخداد باران ط 41در  يدر سطح منطقه مورد بررسرواناب ن يانگيممقدار باران و  - 1جدول 

 1384سال   1385سال 

  رواناب

  )متر مكعب در هكتار(

  شدت باران

 )متر در ساعتميلي(    

  تاريخ    

 

  ميانگين رواناب 

  )متر مكعب در هكتار(

  شدت باران

 )متر در ساعتليمي(

  تاريخ     

 

  فروردين 13 5/2 532/0  فروردين 13 3/5 305/1

  فروردين 14 6/3 065/1   فروردين 16 2/4 819/0

  فروردين 25 7/13 033/8   فروردين 18 7/6 930/0

  فروردين 26 7/2 034/1   فروردين 28 7/12 842/6

  فروردين 27 8/4 314/2   ارديبهشت 4 2/4 686/1

  فروردين 27 7/3 812/1  ارديبهشت 5 3/3 504/1

  ارديبهشت 6 8/17 201/6   ارديبهشت 6 6/5 695/3

  ارديبهشت 7 8/2 137/3   ارديبهشت 13 1/8 987/4

  ارديبهشت 13 3/8 119/4   ارديبهشت 14 0/4 499/3

  ارديبهشت 14 0/2 849/0   ارديبهشت 15 4/3 930/1

  ارديبهشت 15 5/2 339/2   16ارديبهشت  8/4 684/2

  ارديبهشت 16 2/4 024/3  ارديبهشت 20 8/6 850/3

  ارديبهشت 24 9/11 822/9   تير 8 1/4 443/0

  ارديبهشت 25 4/12 209/12   شهريور 26 7/18 523/7

  ارديبهشت 26 1/8 982/6  مهر 23 6/4 038/2

  ارديبهشت29 5/12 571/6   مهر 28 0/2 407/0

  ارديبهشت 30 4/10 167/7   آبان 3 3/14 245/8

  خرداد 10 5/3 650/3   آبان 5 1/8 759/5

  خرداد 12 9/1 614/0  -  - -

  مهر 6 3/15 147/9   -   -  -

  بهمن 15 0/4 832/5   -   -  -

  بهمن 20 4/2 204/2   -   -  -

  اسفند 18 3/9  984/5   -   -  -
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مختلف سال به دست آمد در  يرخدادها يكرت ط د شده در هريها كه از جمع مقدار رواناب تولمقدار رواناب ساالنه كرت    

ن آن در سطح منطقه يانگير كرد و مييتغ) 11در شبكه (تر يل 482تا ) 32شبكه در  (تر يل 137از  يشبكه مورد بررس 36

 08/0تا  02/0ن يب يواقع در منطقه مورد بررس يهاب رواناب در كل كرتيمقدار ضر. تر در كرت بوديل 327برابر  يمورد بررس

واقع  يهان آن در كرتيانگير كرد و مييدرصد تغ 98درصد تا  92از  يشبكه مورد بررس 36ز در ين يمقدار راندمان بارندگ. بود

 يط يشبكه مورد بررس 36در  يب رواناب و راندمان بارندگيضرن يانگيم 2جدول . درصد بود 94 يشبكه مورد بررس 36در 

- كرتهاي مورد مطالعه در دهد كه راندمان بارندگي در خاكنشان مي 2نتايج جدول  .دهديرا نشان مدوره دو ساله پژوهش 

  .متفاوت است مختلف يهاشبكهواقع در  يها

 

 

 

  دوره دو ساله پژوهش يط يبررس شبكه مورد 36در  يب رواناب و راندمان بارندگيضرميانگين  - 2جدول 

 شبكه ضريب رواناب راندمان بارندگي  شبكه ضريب رواناب راندمان بارندگي

931/0 069/0 19 937/0 063/0 1 

950/0 050/0 20  938/0 062/0 2 

954/0 046/0 21  938/0 062/0 3 

952/0 048/0 22  939/0 061/0 4 

941/0 059/0 23  919/0 081/0 5 

952/0 048/0 24  968/0 032/0 6 

927/0 073/0 25  948/0 052/0 7 

952/0 048/0 26  961/0 039/0 8 

967/0 033/0 27  926/0 074/0 9 

923/0 077/0 28  926/0 073/0 10 

936/0 064/0 29  916/0 084/0 11 

942/0 058/0 30  957/0 043/0 12 

956/0 044/0 31  931/0 069/0 13 

975/0 025/0 32  934/0 066/0 14 

953/0 047/0 33  926/0 074/0 15 

950/0 050/0 34  963/0 037/0 16 

944/0 056/0 35  958/0 042/0 17 

944/0 056/0 36  935/0 065/0 18 

  

  

مختلف  يهادر شبكه يدار در سطح منطقه نداشت، تفاوت در راندمان بارندگيمعن يتفاوت ين كه مقدار بارندگيبا توجه به ا    

 يهايژگيآن با  و ي، همبستگير بر راندمان بارندگثوم يخاكعوامل  يبررس يبرا. بودها آنخاك  يهايژگيل تفاوت در ويبه دل

بر . دهديرا نشان م يخاك در منطقه مورد بررس يهايژگيو و ين راندمان بارندگيب يهمبستگ 3جدول . شد يررسبخاك 
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y = -0.0002x
2
 + 0.0109x + 0.91

R
2
 = 0.54

0.91
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0.98
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��
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، آهك )>01/0p( ي، ماده آل)>05/0p(لت ي، س)>05/0p(دار با شن يمعن يهمبستگ يج، راندمان بارندگياساس نتا

)05/0p<( خاكدانه  يداريا پاي، ساختمان)01/0p< (خاك  يريو نفوذپذ)001/0p< (يهايژگير ويلت سايبه جز س. داشت 

  . ابديش يافزا در سطح منطقه يموجب شدند راندمان بارندگ خاك

  

  يخاك در منطقه مورد بررس يهايژگيو و ين راندمان بارندگيب يهمبستگ - 3جدول 

ايداري خاكدانهپ آهك ماده آلي رس سيلت شن   راندمان باران نفوذپذيري 

        1 شن درشت

-670/0 سيلت  *** 1       

-379/0 رس * 400/0-  

** 

1      

061/0 ماده آلي  228/0 -  208/0  1     

-269/0 آهك ** 174/0 -  028/0  046/0  1    

-457/0 پايداري خاكدانه ** 123/0 -  705/0  *** 293/0  * 481/0  ** 1   

رينفوذپذي  569/0  ** 553/0-  

** 

069/0 -  541/0  ** 295/0  * 134/0  1  

289/0 راندمان باران  * 380/0-  * 078/0 -  546/0  ** 393/0  ** 479/0  ** 734/0  *** 1 

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

بر نفوذپذيري خاك دارد و به اين دليل موجب كاهش چشمگير هدررفت  ن اثر افزايشي قابل مالحظهنتايج نشان داد كه ش    

ذرات سيلت به دليل كاهش چشمگير نفوذپذيري . مطابقت دارد) 2003( و همكاران Santosهاي و اين نتيجه با يافته. آب شد

رس به دليل كاهش ناچيز نفوذپذيري، اثر چشمگيري در  ذرات. اي افزايش يابدموجب شد مقدار رواناب به طور قابل مالحظه

ماده آلي . كندرا تاييد مي) 1384(هاي پيروان و اسدي اين نتيجه يافته. نداشت يو كاهش راندمان بارندگافزايش هدررفت آب 

را ) Murphy )2000و  Charmanهاي اين نتيجه يافته. ش داديرا افزا يبه طور چشمگيري نفوذپذيري خاك و راندمان بارندگ

اين نتيجه با . ش داديرا افزا يداري نفوذپذيري خاك و راندمان بارندگآهك نيز مانند ماده آلي به طور معني. كندتاييد مي

توان به نقش آن در هماوري ذرات اثر آهك در افزايش نفوذپذيري خاك را مي. مطابقت دارد) 1384(هاي پيروان و اسدي يافته

  . ها مرتبط ساختري خاكدانهو افزايش پايدا

ر را ين تاثيشتريخاك ب يري، نفوذپذيخاك موثر بر راندمان بارندگ يهايژگين وياز بدهد ينشان م 3همانطور كه جدول     

 يبه روشن يمختلف خاكورز يدر كارهابر هدررفت آب  يرير نفوذپذيتاثز ين) 2006(و همكاران  Ngigiق يدر تحق. داشت

ن يرابطه ب 1شكل . شد ين دو بررسين اي، رابطه بيخاك در راندمان بارندگ يريت نفوذپذيبا توجه به اهم. ان شده استيب

  . دهديرا نشان م يمورد بررسشبكه  36خاك در  يريو نفوذپذ يراندمان بارندگ
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 يمورد بررس شبكه 36خاك در  يريو نفوذپذ ين راندمان بارندگيرابطه ب -1شكل 

 

    

دار ي، عملكرد گندم به طور معنيش راندمان بارندگيو عملكرد گندم نشان داد كه با افزا ين راندمان بارندگيرابطه ب يبررس    

)01/0p< ،61/0=2R (را نشان  يدر منطقه مورد بررس يدگنن عملكرد گندم و راندمان باريرابطه ب 2شكل . ابدييش ميافزا

جه عملكرد محصول يو در نت يراندمان بارندگش يافزادر  ياساس يخاك نقش يريفوذپذدهد كه نيج نشان مين نتايا. دهديم

  . دارد

  

y = 808.67x
2
 - 1483x + 681.12

R
2
 = 0.61

0

0.5
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4.5

0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98
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 �
�) 
��
��
 �
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��
�

  
  ين عملكرد گندم و راندمان باران در منطقه مورد بررسيرابطه ب -2شكل 

  

و  يگگذارند در راندمان بارندياثر م يريخاك كه بر نفوذپذ يهايژگيودهد كه ين پژوهش نشان ميج اينتا يبه طور كل    

هستند كه خاك  يهايژگيخاكدانه از جمله و يداري، آهك و پايلت، ماده آليشن، س. ز نقش خواهند داشتيعملكرد محصول ن

 يان بارندگشود هدررفت آب باران كم شده و راندميخاك موجب م يريش نفوذپذيافزا. دهنديش ميخاك را افزا يرينفوذپذ

-ياه قرار ميقابل دسترس گ يشترين آب بيبنابرا. شوديشتر ميخاك ب يره رطوبتي، ذخيش راندمان بارندگيبا افزا. ابديش يافزا

خاك است  يهايژگياز جمله و يماده آل. ابديش يد محصول افزايافته و تولياه بهبود يشود رشد گين مسئله موجب ميا. رديگ

با بهبود ساختمان و به خاك  يش ماده آليفزاا. رديگيت خاك قرار ميريو مد يت زراعيريمدمختلف  يهاروشر يكه تحت تاث

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID


	 ���ان �ب                                                                                       ���  20-22او��� ����ا�� � ا�� دا*� زا)' -1387ا"! �
 

 

 8

در  لين دليه اب. اد دارديز يتياهم يش راندمان بارندگيجه افزايشتر آب باران و در نتيب يخاك، در نگهدار يرينفوذپذز ين

د يش توليجه افزايو در نت يش راندمان بارندگيافزا يموثر برا يروش ،خاك يخشك، حفظ ماده آلمهين ينواح يمزارهايد

 يش مواد آليافزا يموثر برا يراهكار يآل يو مصرف كودها يمحصول قبل يايگذاشتن بقا ين راستا باقيدر ا. محصول است

   . خاك است
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