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  بررسي تأثير پوشش پالستيكي در توليد رواناب و نگهداشت رطوبت خاك
  

  مجيد حسيني، عباس عطاپورفرد،  سيدعزيز كرمي، محمد روغني و  بهجت روشن
به ترتيب عضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان تهران، كارشناس ارشد پژوهشي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع 

استان تهران، كارشناس ارشد پژوهشي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان تهران، عضو هيئت علمي مركز تحقيقات حفاظت خاك طبيعي 
  وآبخيزداري كشور و كارشناس پژوهشي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان تهران

  
  چكيده

 آفريده آب حياتي ترين عنصر طبيعت است و همه چيز بر اساس آن
به گواه تاريخ هر جا آب بيشتري بوده جمعيت بيشتري مي . شده است

ر كنار آن ايجا گرديده است . زيسته و تمدن هاي كوچك و بزرگ 
افزايش بي رويه جمعيت، برداشت غير اصولي از منابع آبي، بهره برداي 

ز بشر به غذا و  ا به انديشه بهره ... نا مناسب خاك، ني هر انساني 
ا مي دارد ر اين تحقيق به منظور داري بهينه از منابع آب و خاك 

د رواناب و نگهداشت رطوبت  شش پالستيكي در تول مقايسه تأثير 
ار گرديد خاك، اقدام به ايجاد سامانه ر دامنه شيب  . هاي لوزي شكل 

آوري و هدايت آب حاصل از بارش به  ا جمع وظيفه اصلي اين سامانه
باشد كه تأثير شايان  مانه و نفوذ آن ب داخل خاك ميانتهاي سا

ر افزايش رطوبت خاك و كاهش فرسايش و رسوب دارد كه  توجهي 
طح  پژوهش حاضر وضعيت نگهداشت رطوبت و كاهش تبخير از 

ر قسمت انتهايي سامانه مورد بررسي و ارزيابي قرار مي . دهد خاك را 
ر بخش 3 تيمار و 5ر اين طرح  ر نظر گرفته  تكرار  انتهايي سامانه 

شده است كه هر كدام  آنها با مصالح و موارد قابل دسترس 
اي، شن و ماسه پوشانده شده و  كشاورزان همچون پالستيك گلخانه

 15 و قطر 50براي انتقال رطوبت به عمق خاك فيلتري به عمق 
والي پايش اطالعات . سانتي متر تعبيه شده است طي دو سال 

ييرات رطوبتي خاك به وسيله دستگاه محيطي هايي همچون   و ت
تشتك تبخير، ترمومتر، باران سنج بطور روزانه و رطوبت 

ر  اندازه.  انجام گرفتبصورت هفتگي) T.D.R(سنج گيري رواناب 
ر شرايط طبيعي سامانه ودر سال دوم با ايجاد پوشش  سال اول 

طح سامانه ها با  يج ان در بارشها انجام گرفت و نتا پالستيكي بر 
مقدار مساوي، درجه حرارت مشابه و زمان مشابه با يكديگر مقايسه 
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 در صد به 8/7دهد كه حجم رواناب از  نتايج حاصله نشان مي
ر صد افزايش يافته است53 هاي مربوط به  مقايسه آماري بين داده 

ر دو حالت ايزو50 و 30رطوبت خاك در اعماق  له و  سانتي متري 
ر حاالت    نشان ميT-testطبيعي به روش  دهد كه  مقدار رطوبت 

ر سطح اعتماد  . باشد دار مي  درصد داراي اختالف معني90ياد شده 
عي  جه از حالت  ر حالت ايزوله به مقدار قابل  مقدار رطوبت 

.بيشتر ميباشد
كليدي  پوشش پالستيكي، توليد رواناب، نگهداشت رطوبت :واژگان

        خاك 
 مقدمه 

ها و متمركز نمودن آن در يك نقطه   آوري آب باران از سطح دامنه       جمع
  در صورت كاهش . گردد سبب افزايش ميزان رطوبت در آن نقطه مي

تـوان مقـداري از       ها به طريق مختلـف مـي        تلفات تبخير از سطح دامنه    
در صـورت ايجـاد   . رطوبت را در طول زمان در درون خاك ذخيره نمود  

 اسـتقرار   بـه منظـور   تـوان از رطوبـت ذخيـره شـده            نين شرايطي مي  چ
هاي گياهي خاص در مناطق مختلف متناسب بـا شـرايط اقليمـي               گونه

  . آن منطقه استفاده كرد
هـاي اقتصـادي    هـا از روش     آوري آب باران از سـطح دامنـه         روش جمع 

بـا  . گـردد   تأمين آب در مناطق خشك و نيمـه خشـك محسـوب مـي             
هاي ايران امكان به زيـر        آوري آب باران از سطح دشت       عاستفاده از جم  

 ميليــون هكتــار اراضــي جديــد وجــود دارد 9/3كشــت بــردن حــدود 
آوري   در سـالهاي اخيـر جمـع      ). 1371 و سپاسخواه،    1361سپاسخواه،  (

ها و متمركز نمودن آن در يـك نقطـه خـاص              آب باران از سطح دامنه    
آوري آب بـاران از       جمـع . توسط محققين مختلفي بررسـي شـده اسـت        

آوري باران از سطح      و جمع ) 1371سپاسخواه،  (هاي طبيعي     سطح دامنه 
كوثر، (اند صورت پذيرفته      هايي كه توسط مالچ نفتي پوشانده شده        دامنه

بـا اسـتفاده از ايـن روش        . كه نتايج مثبتي را در بر داشته است       ) 1352
اكـاليپتوس و   و درختـان    ) 1371سپاسخواه،  (اقدام به كشت انگور ديم      

  . گرديده كه نتايج آن مفيد بوده است) 1364كوثر، (كاج 
آوري آب باران و انتقال آن به پشت بندهاي كوچك در مناطقي با               جمع

متر مورد آزمايش قرار گرفته و انجـام           ميلي 240ميانگين بارش ساالنه    
 Ben و Boers(اند  عمليات كاهش تبخير درختان پسته استقرار يافته

Asher  ،1980   و Boers  ،1994 .(       با استفاده از همين تكنيك امكـان
 و افزايش توليد بيوماس آن در Azadi rachta Indicaاستقرار گياه 

  ). Copra ،1994(مناطق بياباني فراهم گرديده است 
آوري آب بــاران و كــاهش تبخيــر توســط محققــين  هــاي جمــع روش

عات ياد شده يا فاقـد     متعددي مورد بررسي قرار گرفته است كه در مطال        
هاي كـاهش تبخيـر از سـطح خـاك بـوده و يـا ايـن كـه مـواد                       روش

براي افزايش رواناب و كاهش تبخيـر  ) از قبيل مالچ نفتي  (هيدروكربني  
هاي صورت پذيرفته عموماً      بررسي. اند  از سطح مورد استفاده قرار گرفته     

  . در اقليم هاي خاص نيز صورت پذيرفته است
وهش حاضر از سطوح لـوزي شـكل جهـت تجمـع آب             از اين رو در پژ    

هاي مختلـف بـه منظـور         باران در يك نقطه استفاده گرديده و از روش        
با توجه به اين امـر      . كاهش تبخير از سطح خاك استفاده گرديده است       

كه منطقه مورد مطالعه داراي خصوصيات اقليمي خاص خود اسـت، در            
بب موجب اتالف سـريع     اين منطقه در تابستان تبخير از سطح خاك س        

آب از محيط خاك شده و مانع از رسيدن رطوبت كافي به محيط ريشه              
با توجه به باال بودن تبخير و تعرق پتانسيل به لحـاظ     . گردد  گياهان مي 

اختالف پتانسيل بين اتمسـفر و خـاك و سـاير عوامـل جـوي آب بـه                  
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ي هـا   لذا به كـارگيري روش    . شود  سرعت از محيط ريشه گياه خارج مي      
نفوذ رواناب و كاهش تبخير از سطح خاك در چنين اقليمي كـه داراي              

باشد، در جهت فـراهم نمـودن         هاي بهاره و حتي تابستانه نيز مي        بارش
بـا توجـه بـه كشـت        . پايداري و ثبات بيشتر پوشش گياهي مؤثر است       

هاي درختي مختلف و از جمله گردو در محدوده مـورد مطالعـه و                گونه
هـاي زيـادي اسـت، در         اي كه مستلزم صرف هزينه      رهانجام آبياري قط  

توان اقـدام بـه كشـت درختـان مثمـر و              صورت موفقيت اين طرح مي    
پژوهش حاضر با هدف بررسي و      . زينتي به صورت ديم در منطقه نمود      

ــاب و   ــزان عملكــرد پوشــش پالســتيكي در افــزايش روان مقايســه مي
  . رددنگهداشت رطوبت خاك در تيمارهاي مختلف اجرا مي گ

  
  ها مواد و روش

 كيلومتري شهرك طالقـان  6تحقيق حاضر در روستاي هرنج در فاصله      
 و عرض جغرافيائي    36 ْ 12 َ 30از توابع استان تهران با طول جغرافيائي ً       

شـكل  ( متر از سطح دريا انجام شده است         2150 و با ارتفاع     50 ْ 46 َ 20ً

 اواسـط پـائيز     باشـد كـه از      متر مـي     ميلي 420متوسط بارش منطقه    ). 1
با نزديـك شـدن فصـل گرمـا و          . شروع شده و تا اوايل بهار ادامه دارد       

افزايش نياز آبي گياه بارندگي به حداقل رسيده و اين كمبود تـا اوايـل               
مهرماه كامالً مشهود است كه اين موضوع ضـرورت بررسـي وضـعيت             

. نمايـد   رطوبت خاك را براي تأمين نياز آبي گيـاه اجتنـاب ناپـذير مـي              
متر برآورد گرديـده اسـت كـه           ميلي 2200ميزان پتانسيل تبخير معادل     

همزمان با افزايش نياز آبي گياه افزايش يافته و اوج آن به مـرداد مـاه                
 ساعته بـادوره برگشـت ده سـاله         24حداكثر بارندگي   . گردد  منتهي مي 

 ميلي متر براي طراحي ابعـاد سـامانه هـا محاسـبه گرديـده               46معادل  
  ).1372ه كشاورزي دانشگاه تهران، دانشكد(است

متوسط درجه حرارت ماهانه خاك همزمان با افزايش ميـزان تبخيـر و             
كاهش بارندگي، افـزايش يافتـه و حـداكثر آن در مـرداد مـاه نمايـان                 

 بـا بافـت   (A)خاك محل اجراي طرح از سه افـق سـطحي    . گردد  مي
دري  با بافت لـومي سـيلتي و افـق مـا           (C1)رسي لومي، افق مادري     

(C2) با بافت Clay loamتشكيل يافته است  .  

   

  محدوده اجراي طرح

 متر 33 × 15دوده اي به ابعاد 
ام، اطراف آن با نصب پايه و 
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  )هرنج طالقان( موقعيت كلي محل اجراي طرح )1(شكل

 

 با توجه به داده ها و اطالعات موجود، پژوهش حاضر طي مراحل زير 
در دامنه % 25مكان اجراي طرح در شيبي معادل . انجام پذيرفته است

و براي شناخت وضعيت خاك محل ). 2شكل (جنوبي انتخاب گرديد 
 سانتي متر حفر و پس از انجام 90اجراي طرح پروفيلي به عمق 

سپس مح. آزمايشات الزم تشريح گرديد
انتخاب و جهت جلوگيري از ورود احش

  ).3شكل (گرديد  توري محصور

  

                   
محل اجراي طرح ) 3(               شكل                  شماي كلي منطقه قبل از اجراي طرح   ) 2(            شكل    
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ها با توجه به امكان برقراري شـرايط بـراي آبگيـري بـه         سطوح سامانه 
 متـر طراحـي     12/1 و   33/2ار   ليتر به شكل لوزي و به اقط       250ميزان  

براي سهولت در اجراي سامانه هاي لوزي شكل شابلوني به ابعـاد            . شد
 روي پشـته هـاي      . گرديد ا تيمارهاي مختلف اجر   و تهيه   33/2 × 33/2

ها به وسيله سنگ هاي موجـود در منطقـه جهـت جلـوگيري از                 سامانه
قسمت جمع كننده نزوالت در انتهـاي سـامانه     . فرسايش سنگچين شد  

بـرداري و      سـانتي متـر خـاك      112 سـانتي متـر و عـرض         40به عمق   
 سـانتي   15منفذ به قطر    + پالستيك بدون پوشش سنگريزه     تيمارهاي  

 سانتي متـر    15منفذ به قطر    + پوشش سنگريزه    + پالستيك،  )A(  متر
)B(،     پوشش سـنگريزه  + بدون پالستيك) C(  ،   پوشـش  + پالسـتيك

 سـانتي متـر بـا       15 سـانتي متـر و قطـر         50فيلتر به عمق    + سنگريزه  

گيري رواناب با استفاده از    اندازهو  ) E(شاهد بدون فيلتر    ،  )D(سنگريزه  
  .ددر آنها اجرا ش) Q( ليتري 200بشكه 

 ليتـر  200هـايي بـه حجـم         ها بشـكه    جهت برآورد آبدهي سطح سامانه    
در جهت كاربردي نمودن طرح سه سامانه اضافي احـداث          . تعبيه گرديد 

در سـال اول    . وچاله هايي جهت غـرس نهـال در بهـار ايجـاد گرديـد             
اجراي طرح سطح كليـه سـامانه هـا كوبيـده شـد و بـدون هيچگونـه                  

براي مقايسه توليـد    ). 5 و   4اشكال  (اندپوششي به حالت طبيعي باقي م     
رواناب و كاهش تبخير، در سال دوم از پالستيك گلخانه اي به همـراه        

  ). 7 و 6اشكال (سنگريزه براي پوشش سطح سامانه ها استفاده گرديد 

                                    
  نماي كلي از سامانه ها در حالت طبيعي) 5(            شكل                      نمايي از يك سامانه در حالت طبيعي      ) 4(             شكل

  

                                     
  نماي كلي از سامانه ها در حالت  )7(                   شكل                نماي كلي از سامانه ها در حالت                    )6(           شكل

        پوشش پالستيكي و سنگريزهاي                                                                                 پوشش پالستيكي                                                   
  

اي جهـت     پس از آماده سازي تيمارهـا و تكرارهـا بـاران سـنج ذخيـره              
 سـانتي   50 و   30  به عمـق      1ارندگي روزانه و پروب   گيري ميزان ب    اندازه

گيـري رطوبـت خـاك بـا        متر براي كليه تيمارها و تكرارها جهت اندازه       
 جهت طـرح تهيـه و تعبيـه    T.D.R 2استفاده از دستگاه رطوبت سنج

  .گرديد
 و  30 در دو عمـق      T.D.Rگيري رطوبت خاك توسط دسـتگاه         اندازه

ن مواقـع پـس از بارنـدگي در     سانتي متر به طور هفتگي و همچنـي       50
  ودر سـال دوم از تـاريخ         3/8/82 لغايـت    23/2/82سال اول از تـاريخ      

  . گرفت7/7/83 تا 8/2/83

                                                 
1 Prob 
2 Time Domain Reflectometry 

 سانتي متر در    50و30پس از بررسي داده هاي مربوطه  رطوبت اعماق          
تيمارهاي مختلف در دو حالت طبيعي و با پوشش پالسـتيكي وحـذف             

 رطوبت خاك براي كليه تيمارها      داده ها ي مشكوك، دياگرام ميانگين     
 درخـاك در    T-testترسيم شده و تغييـرات رطوبـت آزمـون آمـار ي             

تيمارهاي مختلف در دوحالت  ايزولـه وطبيعـي بررسـي وبـاهم مـورد               
سپس با اسـتفاده از  و بكـارگيري نـرم افـزار             . مقايسه قرارگرفته است  

SPSS11.5 ســانتي 50 و 30 ميــانگين رطوبــت خــاك  در اعمــاق 
 درصـد مـورد     90ري در شرايط ايزوله  و طبيعـي در سـطح اعتمـاد              مت

  .مقايسه قرار گرفت
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  بحث   نتايج و 

 30بر اساس مقايسه آماري بـين داده هـاي رطوبـت خـاك در عمـق                 
 در فاصله  سانتي متري در شرايط همسان در دو حالت طبيعي و ايزوله

 آزمون  SPSSر   روز پس از بارش، با استفاده از نرم افزا         11 و   8زماني  
نتايج حاصل نشان مي دهـد كـه مقـدار          .  انجام گرفت  T-testآماري  

  در دو حالت مزبور در سـطح         E،C،B،Aرطوبت خاك در تيمارهاي     
 در صد داراي اخـتالف معنـي داري اسـت كـه ايـن حالـت                 90اعتماد  

بررسي ها  . ميانگين رطوبت خاك بمراتب بيشتر از شرايط طبيعي است        
پوشش پالسـتيكي    (Dقدار رطوبت خاك در تيمار      نشان مي دهد كه م    

در سـطح   ) همراه با سنگريزه در سطح جمع كننـده و فيلتـر ماسـه اي             
اعتماد مذكور معني دار نمي باشد كه دليل آن وجود فيلتر مي باشد كه              

 سـانتي  50رواناب حاصل از بارندگي را به سرعت به عمق پايين تـر از    
 50يسـه آمـاري فـوق در عمـق          مقا). 1جـدول   (متر هدايت مي نمايـد    

سانتي متري نيز انجام گرفـت كـه نتـايج حاصـله نشـان ميدهـد كـه                  
درمقايسه دو حالت مذكور، رطوبت خـاك در كليـه تيمارهـا بـا سـطح                

  ).2جدول ( در صد داراي اختالف معني داري مي باشد90اعتماد 
بررسي اختالف ميانگين رطوبت خـاك در دو حالـت ايزولـه و طبيعـي               

 سـانتي   50 و   30 دهد كه نگهداشت رطوبت خاك در عمـق          نشان مي 
 5/4 و از 50 در عمـق  4/6 تـا  3/3متر در دو حالت ايزوله و طبيعي  از   

 30اخـتالف بيشـتر در عمـق        .  متغيـر مـي باشـد      30 در عمق    1/10تا  
سانتي متر نشان دهنده تأثير حرارتي بيشتر تابش خورشـيد مـي باشـد              

  ).3 و جدول 9 و 8اشكال (

  
   سانتي متر50 و 30اختالف ميانگين رطوبت خاك در دو حالت ايزوله و طبيعي در عمق ) 1(ل جدو

 cm(  A B C D E(عمق
50 4/6 4/6 3/3 1/6 6 
30 4/9 1/7 1/10 5/4 6/9 

  
بررسي ميزان رواناب حاصل از بارنـدگي نشـان مـي دهـد كـه حجـم                 

ري رواناب حاصل از ايزولـه نمـودن سـطح سـامانها افـزايش چشـمگي              
 در  53 به   8/7نسبت به حالت طبيعي دارد به طوريكه ضريب رواناب از           

بـا اسـتفاده از نتـايج مقـدماتي ايـن تحقيـق             . صد افزايش يافته اسـت    
استفاده توام پوشش پالستيكي در سطح سامانه ها و اسـتفاده از تيمـار              

D،B،A                 در سطح جمع كننده هـا نقـش مهمـي در توليـد روانـاب و 

 سانتي متري از سطح خـاك،      50و  30 عمق هاي    نگهداشت رطوبت در  
استفاده از پوشش سـنگريزه در نگهداشـت رطوبـت خـاك و افـزايش               

آوري كننـده سـطح       تبخير از سطح خاك و وجود فيلتر در بخش جمـع          
 سانتي متر مانع از افزايش مقدار رطوبـت در          50 تا   0ها در عمق      سامانه
  . گردد  سانتي متر توصيه مي30 تا 0عمق 
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  )Ap( و شرايط ايزوله )An( سانتيمتري در شرايط طبيعي 30اندازه گيري رطوبت خاك  در عمق مقايسه آماري نتايج حاصل از ) 2(جدول

 اختالفات
 تيمارها %90دامنه اعتماد در سطح 

 انحراف معيار ميانگين
ميانگين خطاي 

 باال پايين استاندارد
t 

دي
ه آزا

درج
 

سطح 
 داري معني

1Pair  AP – AN 3667/9 42426/0 30000/0 4725/7 2608/11 222/31 1 020/0 
2Pair BP - BN 1333/7 36707/1 96667/0 0300/1 2366/13 379/7 1 086/0 
3Pair CP – CN 1333/10 47140/ 33333/0 0287/8 2379/12 400/30 1 021/0 
4Pair DP - DN 4667/4 79134/1 26667/1 5308/3- 4641/12 526/3 1 176/0 
5Pair EP – EN 6500/9 96638/0 68333/0 3356/5 9644/13 122/14 1 045/0 

  
  )Ap( و شرايط ايزوله )An( سانتي متري در شرايط طبيعي 50مقايسه آماري نتايج حاصل از اندازه گيري رطوبت خاك  در عمق ) 3(جدول

 اختالفات
 %90دامنه اعتماد در سطح 

 تيمارها
 .Mean Std باال

Deviation 
ميانگين خطاي 

 باال پايين دارداستان
t 

دي
ه آزا

درج
 

سطح 
دار معني
 ي

1Pair   AP – AT 8583/5 95459/0 67500/0 5966/1 1201/10 679/8 1 073/0 
 3Pair  CP - CT 4667/6 61283/0 43333/0 7307/3 2026/9 923/14 1 043/0 

4Pair  DP - DT 2167/3 68354/0 48333/0 1650/0 2683/6 655/6 1 095/0 
5Pair  EP – ET 9667/5 47140/0 33333/0 8621/3 0713/8 900/17 1 036/0 
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