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 رواناببررسي اثر شيب زمين، شرايط رطوبتي خاك و كاربري اراضي در زمان شروع 
  

 روانبخش رئيسيان
  عضو هيات علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان چهار محال و بختياري

  
  چكيده
ه شدت بارش بيش از نفوذپذيري خاك باشد،  ر لحظه اي از بارندگي 

ر . شودآبدوي روي زمين شروع مي  مدت زمان آبدوي تأثير زيادي 
 اطالع از زمان آغاز آبدوي .ميزان فرسايش خاك و وقوع سيالب دارد

روي خاك كمك شاياني به تخمين ميزان هرزآب و جريان سطحي، 
 .حجم رواناب  وميزان تلفات خاك ناشي از يك بارش خواهد نمود

ر زمان شروع آبدوي مؤثر هستند ر ا.عوامل مختلفي  ين تحقيق اثر  
ر زمان شروع آبدوي  ري اراضي و شرايط رطوبتي  شيب زمين، كا

 نتايج نشان داده است كه بطور كلي با .مورد بررسي قرار گرفت
افزايش شيب زمان شروع آبدوي كاهش يافته، شخم اراضي باعث 

ر شروع آبدوي گرديده است  همچنين هر چه خاك خشك تر .تأخير 
 زمان شروع آبدوي پس از .رتر وقوع مي يابدباشد، شروع آبدوي دي

ر شرايط خشك سه برابر شرايط مرطوب و در اراضي  شروع بارندگي 
شخم خورده نسبت اراضي مرتعي شخم نخورده نيز به همين نسبت 

   .بوده است
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  كاربري اراضي، شيب، شروع آبدوي:واژگان كليدي
  
  مقدمه 

، آب در سطح خاك تجمع بارندگيمعموالً پس از گذشت زماني از آغاز 
 زمان شروع آبدوي پس از بارندگي .يافته و شروع به آبدوي مي كند

به عوامل گوناگوني از قبيل نفوذپذيري خاك، شدت بارندگي، شيب 
زمين، شرايط رطوبتي پيشين خاك، كاربري اراضي و غيره بستگي 

  تا زماني كه شدت بارندگي كمتر از شدت نفوذپذيري خاك باشد،.دارد
 با .وجود نخواهد داشتتمام بارش در خاك نفوذ نموده و آبدوي 

 گذشت زمان و ادامة بارندگي از شدت نفوذ پذيري خاك كاسته شده و
اي كه شدت بارش بيش از نفوذپذيري خاك گردد، آبدوي  در لحظه

 مدت زمان آبدوي تأثير زيادي در ميزان .روي زمين شروع مي شود
 اطالع از زمان آغاز آبدوي روي .داردفرسايش خاك و وقوع سيالب 

خاك كمك شاياني به تخمين ميزان هرزآب و جريان سطحي، حجم 
 عالوه بر .رواناب و ميزان تلفات خاك ناشي از يك بارش خواهد نمود

اين زمان آغاز سيالب و اولويت بندي مناطق براي كنترل و جلو گيري 
  از فرسايش خاك از ديگر نتايج اين موضوع است

ست كه ده ا نشان دا)1368مورگان، (فورد شاير انگلستاندب رد تاعلاطم
اگر درصد رطوبت اوليه خاك از حد معيني تجاوز كند، باعث كاهش 

     سطحي خاك مي شود و آن را به صفره ي الري دفذمن فشار آب
       در نتيجة آن، آب در سطح خاك به صورت ماندابي باقي.ساند رمي

 به اين نتيجه دست يافتند ) 1991(ن راكا هم و Cervera.ندمي ما
 ش بهكه رطوبت موجود در خاك قبل از بارندگي در كاهش واكن

 دتولي ب مي شود كهجفرسايش موثر است و چسبندگي در رس مو

ضي رسي در فصل تابستان به كمتر از نصف مقدار رسوب را ادرب سور
   .در مارنها برسد

Blumو  Gomer) 1999  (نتيجه گرفتند كه فرسايش در تحقيقي 
و ي دگن بارت شدهي بد هرزآب در تشكيالت مارني به مقدار زيااك وخ
محمود (وبت موجود در خاك قبل از بارندگي بستگي داردرطد رصد

 عنوان ) 1991(Bolton  و Ward  .)1382آبادي و همكاران، 
ب در خاك هاي جنگلي و رسواندكه اختالف مربوط به هرز آب  داشته
، ميزان )رطوبت اوليه(وبت قبلي خاك رطز  اشيناد ن توايرتعي مو م

و   چرخابيتاقيقحت جياتن .مواد آلي و درصد سيلت خاك ها باشد
واناب در دو  رديلو تفتالاخ  نشان داده است كه)1382(اسكندري

 خاكهاي و دروضعيت رطوبتي خشك و مرطوب بسيار زياد بوده 
به نزديك ب ناوا رانيزمدگي نبار ةليومرطوب بالفاصله پس از دقايق ا

 يودبآ رادق م.نقطة اوج خود در طول بارش اعمال شده مي رسيد
 هر چه ميزان .ميزان رطوبت اولية خاك بستگي دارده صل از باران باح

 آبدوي ك بيشتر باشد، سرعت نفوذ كاهش يافته وة خارطوبت اولي
 )1380(رانو همكاي خچيل اديحما .)1377آهوزاده، (ود شيبيشتر م

عقيده دارند كه افزايش نمايي رواناب در زمين زراعي مي تواند با 
ة يلتخريب ساختمان خاك سطحي به وس خاك در اثر بستن منافذ

ايش  افزمؤثر در عامل بعدي .ضربات قطره هاي باران در ارتباط باشد
و كار و فشردگي و  تشاثر ك ردتوليد رواناب كاهش نفوذپذيري خاك 

) 1991(ن راكاهم و نزريپ .ن محصوص ظاهري مي باشدافزايش وز
ند كه كشت و كار در مارنها وسيله اي موثر در كاهش فتگره تيجن

 شخم عميق سرعت رواناب را كاهش .رواناب و فرسايش خاك است
 معني داري كاهش نمي تمي دهد، اما سرعت فرسايش خاك بصور

 55دود خص شد كه سطح شخم خورده حمش در اين تحقيق .يابد
 رسايش بيشتري داشته استده فدرصد نسبت به سطح شخم نخور

)Jasa و Dickey ،1991(. Warrington ارانهمك و)به ) 1989
فتند كه افزايش شيب به ميزان كمي رواناب را يات دسه يجتن نيا

 شدن ر ايشان عقيده دارد كه از داليل نفوذ ناپذي.كاهش مي دهد
شكيل سلة سطحي نفوذ  ته خشك،خاكهاي ناپايدار در مناطق نيم

 منجر به فرسايش  شيب در ضمن افزايش.ناپذير در طول بارش است
و در نتيجه افزايش ميزان نفوذ پذيري و كاهش  و برداشته شدن سله

عث ادارد كه شيب زمين ب هديقع )1363(يرهاظم .رواناب مي شود
 آب  فرسايش و هرزانتسريع جريان آب شده و به همان نسبت ميز

خيز اثر ب آببيان مي دارد كه شي) 1374( زرگر.ابد يميش ايفزا
  وMeyer .ددار طحيسمحسوس و قابل توجهي در جريان 

Harman)1977 (باران ساز اثر شيب را بر روي مقدار ازه ادتفاسا ب 
 ميزان 1979 اين دو درسال .ه انددفرسايش و توليد رسوب بررسي كر

ب را در كرتهايي با پوشش رديفي زآب و اندازه ذرات رسوهرفرسايش، 
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 باد نتواي ميش افرس  نتايج نشان داد كه اوالً ميزان.ه اند كردبررسي
ش شيب ها افزايش يابد و دوماً  اندازه ذرات رسوب با تغييرات ايفزا

  .مي كند بافت خاك ها بطور عمده اي تغيير پيدا
 

  مواد و روش ها
 .كارون شمالي انجام شدهاي  اين تحقيق در حوزة گرگك از زير حوزه

  طول  محدودة  كيلومترمربع در290برابر با مساحتي حوزة گرگك 
و عرضهاي  º50 ،44/ ،5/44"   تا º50 ،29/ ،6/44" شرقي  هاي

 از .واقع شده است º32 ،29/ ،9/36"  تا  º32 ، 12/ ،1/52"شمالي 
 نظر تقسيمات سياسي كشور، منطقه مورد تحقيق در محدوده شهر

بختياري   استان چهارمحال ودر شهركرد جان از توابع شهرستانسورش
در ) شهركرد( تا مركز استان شهر سورشجان  فاصله .واقع شده است

 فارسان امكان ـ كيلومتر است كه از طريق جاده شهركرد 15حدود 
 انتخاب شده يك ة در داخل محدود.دسترسي به آن فراهم است

 جمعيت ساكن در اين شهر و .رند روستا قرار دا9 و )سورشجان(شهر
   موقعيت محدودة  طرح در. نفر مي باشند25932روستاها بالغ بر 

و موقعيت آن در حوضة كارون شمالي در ) 1(كشور و استان در شكل
  .  نشان داده شده است2شكل 

هاي  در اين تحقيق زمان شروع آبدوي روي خاك به روش پالت
 در هر . گرگك اندازه گيري شد مكان مختلف در حوضة5آزمايشي در 

، دو شرايط % )35, % 25, % 15( مكان آزمايشات در سه شيب متفاوت
مرتع  ( و در دو شرايط كاربري اراضي) خشك و ظرفيت زراعي(رطوبتي

 الزم به . مورد آزمايش انجام شد180و در مجموع ) و اراضي زراعي
ودن شرايط ذكر است كه در هر دو نوع كاربري به منظور فراهم نم

 .مساوي، پوشش گياهي موجود از روي سطح پالت برداشته مي شد
 براي .انتخاب گرديدمترمربع  1  پالت هاي آزمايشي برابرمساحت

تأمين شدت بارش يكنواخت در طول آزمايش و فراهم نمودن شرايط 
(  مصنوعي باران ساز  از يك دستگاهيكسان براي كلية آزمايشات 

ارتفاع ,  متر مربع1 سطح ريزش باران .فاده گرديد است )1376رئيسيان 
 ميلي متر در ساعت و 40شدت بارندگي ,  سانتيمتر165ريزش باران 
 براي فراهم نمودن شرايط خاك . ساعت انتخاب شد5/0مدت بارش 

مرطوب در آزمايش هايي كه در شرايط رطوبتي ظرفيت زراعي انجام 
وجه به شيب و نوع كاربري آن مي شد، ابتدا محل انجام آزمايش را با ت

 20 مقداري آب معادل عمق  وسيله آبپاشه  سپس بانتخاب نموده،
سطحي برابر يك متر  بطور يكنواخت و به آرامي بر روي ميلي متر

 اين عمل به نحوي انجام مي گرفت كه تمام آب .مربع پاشيده مي شد
پاشيده شده در خاك نفوذ نموده و در ضمن هيچگونه روانابي ايجاد 

 و خشك شدن سطح  آب براي جلوگيري از تبخيرسپس .نشده باشد
 و بر كشيده شده قطعه نايلون  يك قسمت مرطوب شده بر رويخاك

ناشي از  تا گرماي گرديد مي  پخش مقداري كمي خاكروي آن
 در نهايت پس از گذشت .تشعشع خورشيد باعث تشديد تبخير  نشود

 آن انجام روي آزمايش نايلون را از روي خاك برداشته و ساعت، 24
  .مي گرفت

پالت قرار   دستگاه را  بر رويابتدا براي ايجاد باران و انجام آزمايش 
را به يك كه بتوان رواناب ايجاد شده از پالت   براي اين.داده مي شد

 متر، 1ق فلزي با طول ور از قابنقطه هدايت و جمع آوري نمود، يك 
كه  ميلي متر به نحوي ساخته شد دو  سانتيمتر و ضخامت10عرض 

پس از آماده نمودن محل آزمايش و  . باشد انتهاي آن به شكل قيف
نصب چارچوب و همچنين تنظيم دستگاه باران ساز مصنوعي، شير 

موده و به محض مشاهده ريزش باران از صفحه مخزن آب را باز ن
 به محض شروع خروج روناب از و مي گرديد كرنومتر روشن ،ريزش

  .خروجي قاب زمان ياداشت و به بعنوان زمان شروع آبدوي منظور شد
  

   و بحثنتايج
 .مي باشد) 2(و ) 1(نتايج بدست آمده از اين تحقيق به صورت جداول

 30نجام تمام آزمايشات يكسان و برابر الزم به توضيح است كه مدت ا
دقيقه بوده از طرفي در بعضي از تيمارها زمان شروع آبدوي بيش از 

 دقيقه بوده  و از آنجا كه مدت زمان دقيق شروع آبدوي براي 30
 30شرايط مزبور نامشخص بوده است لذا  در جدول مقدار آن بيش از 

لف به شرح زير مورد  نتايج حاصل در شرايط مخت.دقيقه بيان گرديد
  .بحث قرار داده مي شود

مورد آزمايش در سه شيب مختلف نشان داده است 180نتايج حاصل از 
به ترتيب برابر % 35، و 25، 15كه ميانگين زمان آبدوي در شيب هاي 

 دقيقه بوده است كه نشان مي دهد با افزايش 35/12 و 2/13، 1/14
ت كاهش نيز يكنواخت شيب زمان شروع آبدوي كاهش يافته و شد

بوده به نحوي كه به ازاي هر يك درصد افزايش شيب، زمان شروع 
 نكنة قابل توجه آن است كه در .مي يابد  دقيقه كاهش1/0آبدوي 

كاربري مرتع در هر دو شرايط خشك و مرطوب با افزايش شيب از 
زمان شروع آبدوي نيز افزايش يافته است كه خالف % 35به % 25

  .ه در اراضي زراعي و حالت كلي مي باشدنتيجة حاصل
 آزمايش نشان داده است كه ميانگين زمان آبدوي 180نتايج حاصل از 

در دو شريط كاربري مرتع تخريب شده و اراضي زراعي ديم به ترتيب 
 بدين ترتيب زمان شروع آبدوي . دقيقه بوده است79/19 و 57/6برابر 

ين مدت براي اراضي مرتعي در اراضي زراعي شخم خورده سه برابر ا
تخريب شده بوده است و اين موضوع حاكي از اثرات منفي تخريب 
مراتع بوده و بايستي به هر نحو ممكن از از تخريب مراتع جلوگيري 

   .بعمل آورد
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  موقعيت محل تحقيق در ايران و استان چهار محال و بختياري) 1(شكل

             
                                        

  
  موقعيت محل تحقيق در حوضة كارون شمالي) 2(شكل
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 )دقيقه(زمان شروع آبدوي در شرايط آزمايشي مختلف) 1(جدول

 ( % )شيب 

35 35 35 25 25 25 15 15 15 
  شرايط
 رطوبتي

  كاربري
 اراضي

 مكان

 خشك 0/9 5/7 0/11 0/9 0/9 5/9 7/15 5/11 0/10
 مرطوب 15/2 5/2 5/3 0/2 0/2 75/1 0/5 0/5 0/3

 مرتع

 خشك 30< 30< 30< 0/25 30< 30< 0/25 0/26 0/26
 مرطوب 0/8 0/9 5/10 0/12 0/5 0/6 5/2 0/3 0/3

 زراعت
1 

 خشك 0/7 7/6 0/8 0/7 0/8 0/8 0/13 0/13 2/12
 مرطوب 0/3 0/3 0/3 0/5 5/4 5/4 0/4 0/3 0/3

 مرتع

 خشك 30< 30< 30< 30< 30< 30< 0/23 0/26 30<

 مرطوب 5/6 5/8 5/7 0/10 0/10 0/11 5/10 5/7 5/9
 زراعت

2 

 خشك 0/8 0/7 0/7 0/4 0/5 0/5 5/9 5/8 5/8
 مرطوب 5/2 5/2 0/3 0/3 0/3 0/3 5/1 25/3 5/3

 مرتع

 خشك 30< 30< 30< 30< 30< 30< 0/20 0/22 0/23
 مرطوب 5/7 0/8 5/8 0/10 0/9 0/8 0/4 5/3 0/3

 زراعت
3 

 خشك 0/13 0/11 0/29 5/13 0/13 0/16 0/11 0/11 0/11
 مرطوب 5/6 5/3 - 0/5 5/3 5/3 0/5 0/4 0/4

 مرتع

 خشك 30< 30< 30< 30< 30< 30< 30< 30< 30<
 مرطوب 0/13 0/14 0/14 0/5 0/8 0/10 5/3 0/5 0/7

 زراعت
4 

 شكخ 0/12 0/12 0/11 0/5 5/7 5/6 0/12 0/12 0/10
 مرطوب 0/3 0/3 0/3 5/1 75/1 25/1 5/2 0/2 2/2

 مرتع

 خشك 30< 30< 30< 30< 30< 30< 30< 30< 30<
 مرطوب 0/25 0/25 0/23 0/23 0/25 0/25 0/23 0/20 0/15

 زراعت
5 

  
  ري و شرايط رطوبتي وشيب مختلفكاربن شروع آبدوي روي خاك در  زمامقايسة) 2(جدول

 يوبتطط ريشرا ري اراضيكارب )دقيقه(زمان شروع آبدوي 
  %35شيب  %25شيب  %15شيب

  26/11  4/8  61/10  خشك  مرتع
  4/3  02/3  28/3  بومرط  مرتع
  27  <30  <30  خشك  تزراع
  0/8  79/11  53/12  بومرط  تزراع

  
  
 آزمايش نشان داده است كه 180 نتايج حاصل از به منظور بررسي  

در حد (شك و مرطوب يط رطوبتي خاميانگين زمان آبدوي در شر
  دقيقه بوده است بدين 0/7 و 4/19به ترتيب برابر ) ظرفيت زراعي

ترتيب زمان شروع آبدوي در شرايط مرطوب سه برابر كمتر از اين 
 اين موضوع  به وضوح در وقوع .زمان براي شرايط خشك بوده است

   .شود  سطحي بالفاصله پس از رگبارهاي متوالي مشاهده مي رواناب
 
  
 

   عبانم
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