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 تررسی تأثیر شیة تر ضریة رواناب تا استفاده از شثیه ساز تاران آزمایشگاهی

 
 ، هشثی، پژٍّطکذُ حفبظت خبک ٍ آثخیضداسی1سظب ثیبت

 هحوَد ػشة خذسی، داًطیبس، پژٍّطکذُ حفبظت خبک ٍ آثخیضداسی

 گشاهی، کبسضٌبس اسضذ، پژٍّطکذُ حفبظت خبک ٍ آثخیضداسیصّشا 

 

 چکیده

کِ دسصذ ضیت  تشیي هطکالت صیست هحیطی ػصش حبظش استًبثَدی ٍ تخشیت خبک ثش اثش ثبسش ٍ سٍاى آة، یکی اص خذی

ثشسسی تأثیش  صهیي، اصلی تشیي فبکتَس تبثیشگزاس ثش هیضاى سٍاًبة ٍ ّذسسفت خبک ضٌبختِ ضذُ است. هطبلؼِ حبظش ثب ّذف

ّبی اساظی لسی دین کبسی ضذُ استبى ضیت ثش ظشیت سٍاًبة ثب استفبدُ اص ضجیِ سبص ثبساى آصهبیطگبّی، ثب استفبدُ اص خبک

هتش ثب ضذت  6ّب ثب طَل ضیت گلستبى، دس ضجیِ سبص ثبساى پژٍّطکذُ حفبظت خبک ٍ آثخیضداسی اًدبم ضذُ است. آصهبیص

طَل ضیت ٍ ضذت ثبساى ثبثت  ّبدسصذ اًدبم ضذًذ کِ دس آصهبیص 25ٍ  12، 6ّبی ت ٍ ضیتهتش ثش سبػهیلی 64ثبسًذگی 

دقیقِ دس ًظش گشفتِ ضذ. دثی سٍاًبة ٍ حدن صُ آة   30اهب دسصذ ضیت هتغیش اًتخبة ضذ. هذت صهبى ثبسش دس ّش آصهبیص 

ضذ، هیبطغ صهبًی هختلف اص اًتْبی فلَم گشفتِ ّبیی کِ اص اثتذا تب پبیبى آصهبیص دس هقدس ّش آصهبیص، اص هقبدیش ًوًَِ

 ٍ تدضیِ هَسد آهذُ، هتَسط دثی، صهبى ضشٍع سٍاًبة ٍ حدن صُ آة  ثذست ّبی ظشیت سٍاًبة،هحبسجِ گشدیذ. دس اًتْب دادُ

افضایص یبفتِ  ثبًیِ 16دسصذ صهبى ضشٍع سٍاًبة ثِ هیضاى  12ثِ  6ثب افضایص ضیت اص ًتبیح ًطبى داد کِ  گشفتٌذ. قشاس تحلیل

ثب فضایص ضیت، اص ثبًیِ کبّص یبفتِ است.  18دسصذ، صهبى ضشٍع سٍاًبة ثِ هیضاى  25ثِ  12دس حبلی کِ ثب افضایص ضیت اص 

دسصذ، ظشیت  25ثِ  12دسصذ، ظشیت سٍاًبة ثِ هیضاى ثسیبس کوی افضایص یبفتِ است. ّوچٌیي ثب افضایص ضیت اص  12ثِ  6

تَاى ثیبى کشد کِ ثشآٍسد دقیق هیضاى سٍاًبة ٍ ظشیت آى دس تش ضذُ است. دس هدوَع هیثشاثش ثیص 12/1سٍاًبة ثِ هیضاى 

 استفبدُ ثْیٌِ ٍ هذیشیت ًضٍالت خَی دس طشاحی سطَح آثگیش ثبساى ثشای رخیشُ ثبساى حبئض اّویت است.

 

 دثی سٍاًبة، صهبى ضشٍع سٍاًبة، گلستبى، لسکلمات کلیدی: 

  

                                                 
1
 Bayat@scwmri.ac.ir-   رضا بیات (: )ًَیسٌذُ هسئَل - 
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 مقدمه

تشیي هطکالت صیست هحیطی ػصش حبظش است. ثب سًٍذ سٍص ، یکی اص خذیشیت خبک ثش اثش ثبسش ٍ سٍاى آةًبثَدی ٍ تخ

خیضی خَد سا اص دست ضًَذ، دس آیٌذُ ًِ چٌذاى دٍس هوکي است حبصلافضٍى فشسبیص، هٌبطق صیبدی کِ اهشٍص کطت هی

ای ثِ قذهت تبسیخ ای است کِ دیشیٌِیذُ(. فشسبیص تطذیذ ضًَذُ خبک تَسط آة پذ1386ثذٌّذ )خجبسی ٍ ػبسفی،

(. اص ثیي ػَاهل هتؼذدی کِ ثش فشسبیص آثی هَثشاًذ، پَضص، ضیت ٍ سٍاًبة اص BSWMI ،1974کطبٍسصی دس خْبى داسد )

ٍ  Pimentelٍ  1385دّذ )ثیبت ٍ ّوکبساى خولِ ػَاهل هْوی است کِ فشسبیص خبک سا تحت تبثیش قشاس هی

Kounang ،1998.) کی اص پبساهتشّبیی است کِ ّوجستگی ثبالیی ثب فشسبیص ٍ ثِ خصَظ ثب ًَع سخسبسُ ضیت ی

کٌٌذ هقذاس ( ثیبى هی1987ٍ ّوکبساى ) McCool(. Battany  ٍGrismer 2000؛ Foster ،1982فشسبیطی داسد )

ًبة ًیض تبثغ چٌیي  ّبی یکٌَاخت ثب دسخِ ضیت ساثطِ هستقین داسد. لزا هی تَاى ًتیدِ گشفت کِ سٍافشسبیص دس ضیت

 ساثطِ ای ثبضذ.

ضَد ٍ سٍاًبة سطحی ثخطی اص ثبسًذگی است کِ پس اص تجخیش، خزة، ًگْذاضت سطحی ٍ ًفَر، دس سطح خبک خبسی هی

ّبی  کِ سیضشهطبثِ کطَس هب، خطك  دس هٌبطق خطك ٍ ًیوِگشدد. ّبی اصلی اص حَصُ خبسج هیدس ًْبیت اص طشیق سٍدخبًِ

صَست سٍاًبة ٍ  ثبضٌذ، حدن قبثل تَخْی اص خشیبى تَلیذی ثِ ًیض هی صهبًی داسای پشاکٌص ًبهٌبست ،دىخَی ظوي ًبچیض ثَ

سٍاًبة ّبی سیضحَظِ ّب ثب تدویغ ٍ تجذیل سٍاًبة ثِ سیالة، ظوي  ضَد. ّبی سیالثی ٍ تجخیش اص دستشس خبسج هی خشیبى

-خیض سطحی حَصُبیی، هیضاى قبثل تَخْی اص خبک حبصلٍاسد آهذى خسبسات خبًی ٍ هبلی ثِ هشاکض صٌؼتی، ضْشی ٍ سٍست

ّبی آثخیض، ظوي ّذس سفت گشدد. ثب استوشاس سًٍذ فشسبیص اساظی دس ػشصِ حَصُّب ثش اثش فشسبیص اص دستشس خبسج هی

 یبثذ. هٌبثغ صیستی اسصضوٌذ، ساًذهبى تَلیذ دس اساظی کطبٍسصی ٍ هشتؼی کبّص هی

ػَاهل گًَبگًَی اص قجیل ًفَرپزیشی خبک، ضذت ثبسًذگی، ضیت، ضشایط سطَثتی خبک، کبسثشی هقذاس ٍ کیفیت سٍاًبة ثِ 

تَاى ثشای ّبی هختلف، هیاساظی، ًَع ٍ تشاکن پَضص گیبّی ٍ ثبفت خبک ثستگی داسد. ثب اطالع اص هقذاس سٍاًبة دس خبک

ضًَذُ ٍ استفبدُ ثْیٌِ اص ًضٍالت  کبّص حدن سیالة، کبّص ّضیٌِ خسبسات سیل ٍ فشسبیص، کٌتشل فشسبیص تطذیذ

 (.1388خَی ثشًبهِ سیضی ًوَد )ٍّبثی ٍ هْذیبى، 

(، دس فالت لسی چیي اًدبم ضذ، دسصذ ضیت صهیي اصلی تشیي فبکتَس 2001ٍ ّوکبساى ) Kangدس پضٍّطی کِ تَسط 

ض ثب ثشسسی فشآیٌذ خذا ضذى ( ًی2002ٍ ّوکبساى ) Zhangتبثیشگزاس ثش هیضاى سٍاًبة ٍ ّذسسفت خبک ضٌبختِ ضذُ است. 

هتش، دسیبفتٌذ کِ ضذت خذا ضذى رسات، ثب ّش دٍ هیلی 5رسات خبک دس اثش خشیبى سطحی کن ػوق ثشای رسات کَچکتش اص 

ػبهل دثی خشیبى ٍ دسخِ ضیت ساثطِ هستقین داسد. ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ثب گزضت صهبى اص ضشٍع ثبسًذگی خبک ثِ تذسیح اضجبع 

سسذ، هقذاس ظشیت سٍاًبة تبثؼی اص طَل هذت صهبى ثبسًذگی، ًفَر پزیشی کبّص یبفتِ ٍ ثِ حبلت تؼبدل هیضَد ٍ هیضاى هی

 (.1385ثبضذ ) سفبّی،یؼٌی تذاٍم ثبسش هی
 صحشایی ضشایط دس ثؼالٍُ. داسد ًیبص صیبدی صهبى ثِ صحشایی تحقیقبت اًدبم است کن هب کطَس ًقبط اکثش دس ضَد فشسبیص ثِ هٌدش کِ ثبسش سبالًِ سخذادّبی تؼذاد کِ آًدب اص

، Morganّبی فشسبیص تَصیِ ضذُ است ) سبصّب دس پژٍّص استفبدُ اص ثبساى لیدلایي . ثِ است اهکبًپزیش سختی ثِای  هقبیسِ پژٍّطْبی ٍ ًذاضتِ ٍخَد ًظش هَسد ثبسضْبی تکشاس اهکبى

2005.)  

یك دستگبُ ضجیِ سبص ثبساى قبثل حول اًدبم داد، صهبى ضشٍع  ( دس یك ثشسسی صحشایی کِ ثب استفبدُ اص1376سئیسیبى )

دست گیشی ًوَد. ًتبیح ثِّبی هختلف سا اًذاصُّبیی ثب کبسثشی صساػی ٍ هشتؼی ٍ دس ضشایط سطَثتی ٍ ضیتسٍاًبة دس خبک

َدآثبدی ٍ ّوکبساى یبثذ. هحوآهذُ حبکی اص ایي است کِ ثب افضایص ضیت، صهبى ضشٍع سٍاًبة ثِ صَست یکٌَاخت کبّص هی

( دس ثشسسی ثشخی خصَصیبت فیضیکی ٍ ضیویبیی خبک ثش تَلیذ سٍاًبة ٍسسَة ثب استفبدُ اص ضجیِ سبص ثبساى دس 1386)

-دقیقِ دس تکشاس 40هیلی هتش ثش سبػت دس هذت  35هٌطقِ گل آثبد اسدستبى ثِ ایي ًتیدِ سسیذًذ کِ دس ثبسضی ثب ضذت 
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، تَلیذ سسَة ٍ سٍاًبة ٍ ّوچٌیي غلظت سسَة افضایص یبفتِ، دس حبلی کِ هیضاى ضي، ثب افضایص هیضاى سسّبی هختلف 

 یبثذ.، تَلیذ سٍاًبة کبّص هیpHدّذ. ّوچٌیي ثب افضایص تَلیذ سٍاًبة ٍ سسَة سا کبّص هی

ّبی ( دس ثشسسی تأثیش ضیت ٍ پَضص گیبّی ثش رخیشُ سطحی ٍ سٍاًبة دس خبک1387ّوچٌیي ًبطقی ًیب ٍ ّوکبساى )

ّبی هؼوَلی ثِ ایي ًتیدِ سسیذًذ کِ ثب افضایص ضیت هتَسط صهیي سٍاًبة دسص ٍ ضکبف داس تحت آثیبسی ثبساًی ٍ خبک

 دسصذ سسیذُ است. 5دسصذ دس ضیت  43دسصذ ثِ  1دسصذ دس ضیت  34افضایص یبفتِ ثِ طَسی کِ سٍاًبة اص 

ّبی طجیؼی ٍ ثبساى ى سٍاًبة ٍ سسَة حبصل اص ثبسش( دس هقبیسِ هیضا1393ًتبیح پژٍّص اسوؼلی ػَسی ٍ ّوکبساى )

هتش، ػشض  22/1ّبی استبًذاسد )طَل دسصذ ٍ کشت 25ٍ  9، 5ای دس ضْشستبى سشاة دس سِ ضیت سبص هصٌَػی دس هٌطقِ

هیلی هتش ثش سبػت، دس ضیت  120تشیي هقذاس سسَة دس ثبسضی ثب ضذت هتش( ًطبى داد کِ ثیص 2/1هتش ٍ ثب فَاصل  83/1

گشم دس هتش هشثغ ثَدُ است. ّوچٌیي ثیبى کشدًذ کِ ػبهل ضیت ٍ پَضص گیبّی تأثیش هؼٌی  101دسصذ ثِ هیضاى  25

تشیي سْن سا دس تَلیذ سٍاًبة ٍ سسَة دس هٌطقِ دسصذ ثیص 25داسی ثش سٍاًبة ٍ سسَة داضتِ اًذ ثِ گًَِ ای کِ ضیت 

دسصذ چِ ثب ٍخَد پَضص گیبّی ٍ چِ ثب حزف پَضص  5ضیت هَسد هطبلؼِ ایدبد کشدُ است. ایي دسحبلی است کِ دس 

گیبّی، اثشی اص سٍاًبة ٍ سسَة دس ثبسش طجیؼی ٍ ثبساى سبص هصٌَػی هطبّذُ ًطذُ است. ّوچٌیي ًتبیح تدضیِ ٍاسیبًس 

ِ ّبی سٍاًبة ٍ سسَة )آستبًهقبدیش هختلف ضیت، ٍخَد ٍ ػذم ٍخَد پَضص گیبّی ٍ دسصذ سیلت خبک ثش توبهی هؤلفِ

 ضشٍع سٍاًبة، حدن سٍاًبة، ظشیت سٍاًبة، ثبس سسَة ٍ غلظت سسَة ( اثش هؼٌی داسی داضتِ اًذ.

ّبی کبسی حَصُ آثخیض ّیَ، دس هقیبس ضجیِ سبص (، دس ثشسسی سٍاًبة ٍ تلفبت خبک دس ٍاحذ1390ضیخ سثیؼی ٍ ّوکبساى )

َط ثِ آّك ٍ دٍلَهیت، ثب فشسبیص سطحی ٍ ضیبسی، ثب تشیي هیضاى ظشیت سٍاًبة، هشثثبساى، ثِ ایي ًتیدِ سسیذًذ کِ ثیص

تشیي هیضاى تَلیذ تلفبت خبک هشثَط ثِ هبسِ سٌگ، ثب دسصذ ٍ ثیص 41دسصذ ثِ هیضاى،  40ضیت ػوَهی ثیص اص 

دسصذ ثِ هیضاى چْبس دسصذ است. ّوچٌیي هیضاى تَلیذ تلفبت  40فشسبیص سطحی ٍ ضیبسی، ثب ضیت ػوَهی ثیص اص 

دقیقِ، ثشای کل حَظِ ثشاثش ثب  30هیلی هتش ثش سبػت ٍ ثِ هذت  19ظِ ّیَ دس ًتیدِ یك ثبسش ثب ضذت خبک دس کل حَ

 تي است. 1058

ثیٌی سٍاًبة ٍ دثی سیالة یکی اص ػَاهل هْن ٍ هؤثش دس هذیشیت ثْیٌِ هٌبثغ آة است ثب تَخِ ثِ ایٌکِ تخویي ٍ پیص

تَاًذ هٌدش ثِ ثشآٍسد دقیق سیالة، طشاحی اًبة دس یك حَصُ ًِ تٌْب هی(، ثشآٍسد دقیق هیضاى س1390ٍ)خؼفشی ٍ ّوکبساى، 

ّبی ایوي سبصی ٍ خسبست سیل ضَد، ثلکِ دس استفبدُ ثْیٌِ ٍ هذیشیت ًضٍالت خَی ٍ طشاحی سطَح آثگیش ٍ کبّص ّضیٌِ

 ثبساى ثشای رخیشُ ثبساى ًیض حبئض اّویت است.
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 هامواد و روش

ظشیت سٍاًبة دس سِ ضیت هختلف ثب استفبدُ اص ضجیِ سابص ثابساى سٍی خابک اساظای     پژٍّص حبظش ثب ّذف اسصیبثی 

هَقؼیت هٌطقِ ًوًَِ ثشداسی ضاذُ دیاذُ    1لسی دین کبسی ضذُ هٌطقِ پیطکوش استبى گلستبى اًدبم ضذ کِ دس ضکل 

 ضَد. هی

 

 

 هَقؼیت هٌطقِ ًوًَِ ثشداسی ضذُ -1ضکل 

 

آثخیاضداسی  ٍ  خابک  حفبظات  پژٍّطکذُ فشسبیص ٍ ثبساى سبص هشثَط ثِ ایي پژٍّص دس آصهبیطگبُ ضجیِّبی آصهبیص

 ٍ هتاشی  8 حاذٍد  استفابع  اص هیلیوتش دس سبػت 130-35ثبسش ّبی ثب ضذت  تَلیذ اهکبى ثب اًدبم گشفت. ایي آصهبیطگبُ،

 ثاشای  هٌبساجی  هتاش، هحال   1ٍ ػشض  6ب طَل ث%( 60 تب) پزیش ضیت فلَم سٍی ّوضهبى سٍاًبة تَلیذ اهکبى ثب ّوچٌیي

خاذسی ٍ ّوکابساى،    اسات )ػاشة   ضذُ سّب آیص صَست ثِ یب ٍ  خَسدُ ضخن اساظی سٍی فشسبیص هطبلؼبت سبصی ضجیِ

1387.)  

ِ     خبک الصم ثشای اًدبم آصهبیطبت، اص هضسػِ  ٍ ثابساى  سابص  ای دس هٌطقِ پیطکوش اساتبى گلساتبى ثاِ آصهبیطاگبُ ضاجی

آثخیضداسی هٌتقل ضذ. ثشای اًدبم آصهبیطبت، پس اص َّا خطك کشدى خبک ٍ ػجاَس  ٍ  خبک حفبظت پژٍّطکذُ فشسبیص

سبًتی هتاش قاشاس    5سبًتی هتشی، خبک دس فلَم ضجیِ سبص ثبساى سٍی یك الیِ هبسِ دسضت ثِ ظخبهت  5/1آى اص سشًذ 

یِ گًَی کٌفی دس ثیي خبک ٍ هبسِ اساتفبدُ  دادُ ضذ کِ ثشای خلَگیشی اص هخلَط ضذى خبک ٍ هبسِ دسضت، اص یك ال

ضذ. ثشای آهبدُ سبصی ثستش فلَم، ثِ هٌظَس ایٌکِ خبک اًتقبل دادُ ضذُ ثِ ٍصى هخصَظ ظابّشی خابک هضسػاِ هاَسد     

ثشسسی ثشسذ، تَسط یك غلطك اقذام ثِ تحکین خبک داخل فلَم ضاذ. تؼاذاد دفؼابت غلطاك صدى اص طشیاق آصهابیص       

 سد ثشسسی قشاس گشفتِ ثَد، تؼییي ضذ.تش هَدیگشی دس سطح کَچك

ثشای ثبصسبصی ًسجی سبختوبى خبک داخل فلَم اقذام ثِ اضجبع کشدى خبک اص کف فلَم تب سطح خبک ٍ سپس تخلیِ 

ّبی صّکص گشدیذ. ثب ایي کبس خشٍج َّا ٍ سپس ٍسٍد َّا ثِ داخل خلل ٍ فشج خبک اًدبم ضذُ ٍ خبک آسام آى تَسط لَلِ

داسای یکٌَاختی الصم ثشای آصهبیص هی ضَد. ضشٍع آصهبیطبت پس اص خشٍج آة اظبفی هشثَط ثِ اضجبع  داخل فلَم تب حذی

ّب ثب ّبی هَسد ًظش اًدبم ضذ. آصهبیصاٍلیِ، ثؼذ اص قطغ خشیبى صّکص، تٌظین ضیت ٍ ضذت ثبسًذگی هتٌبست ثب آصهبیص
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 ّبدسصذ اًدبم ضذًذ کِ دس آصهبیص 25ٍ  12، 6ّبی هتش ثش سبػت ٍ ضیتهیلی 64هتش ثب ضذت ثبسًذگی  6طَل ضیت 

دقیقِ دس ًظش گشفتِ  30طَل ضیت ٍ ضذت ثبساى ثبثت اهب دسصذ ضیت هتغیش اًتخبة ضذ. هذت صهبى ثبسش دس ّش آصهبیص 

 ضذ. 

ختلف اص ّبیی کِ اص اثتذا تب پبیبى آصهبیص دس هقبطغ صهبًی هدثی سٍاًبة ٍ حدن صُ آة  دس ّش آصهبیص، اص هقبدیش ًوًَِ

هتَسط دثی، صهبى ضشٍع سٍاًبة ٍ حدن صُ آة   ّبی ظشیت سٍاًبة،ضذ هحبسجِ گشدیذ. دس اًتْب دادُهیاًتْبی فلَم گشفتِ 

  گشفتٌذ. قشاس تحلیل ٍ تدضیِ هَسد آهذُ، ثذست

 نتایج و تحث

اساظی لسی دین کبسی ضذُ هٌطقِ ایي پژٍّص ثب ّذف ثشسسی تأثیش ضیت ثش ظشیت سٍاًبة ثب استفبدُ اص ضجیِ سبص ثبساى دس 

گشم ثش سبًتی  50/1پیطکوش استبى گلستبى اًدبم ضذ. ًتبیح ًطبى داد کِ خبک هَسد ثشسسی داسای ٍصى هخصَظ ظبّشی 

ثبضذ. ّوچٌیي هیضاى هبدُ آلی دسصذ هی 8ٍ  66، 26هتش هکؼت، ثبفت سیلتی لَم، دسصذ سس، سیلت ٍ ضي ثِ تشتیت 

ثب تَخِ ثِ ًتبیح رکش ضذُ ایي خبک اص گیشی ضذُ است. اًذاصُ دسی صیوٌس ثش هتش pH ،54/8  ٍEC ،38/1دسصذ،  39/0

دسصذ ثشخَسداس است. ٍخَد دسصذ صیبد سیلت دس خبک، فشسبیص پزیشی ثبالیی سا  66ًظش ثبفتی اص سیلت ثبالیی ثِ هیضاى 

گیشی ضذ ٍ ظؼیف ثَدى خبکذاًِ سبصی، ایي دسصذ اًذاصُ 38/0ثَدى هبدُ آلی کِ ضَد. ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ کنهَخت هی

( ًیض ثیبى کشدًذ کِ ثب 1386(. هحوَدآثبدی ٍ ّوکبساى )1384)ثبیجَسدی، کٌذػبهل ًیض فشسبیص پزیشی سا دٍ چٌذاى هی

افضایص هیضاى سس، تَلیذ سسَة ٍ سٍاًبة ٍ ّوچٌیي غلظت سسَة افضایص یبفتِ، دس حبلیکِ هیضاى ضي، تَلیذ سٍاًبة ٍ 

 دّذ. سا کبّص هیسسَة 

 

دسصذ صهبى ضشٍع  12ثِ  6صهبى ضشٍع سٍاًبة دس سِ آصهبیص ًطبى دادُ ضذُ است. ثب افضایص ضیت اص  1دس خذٍل 

 18دسصذ، صهبى ضشٍع سٍاًبة ثِ هیضاى  25ثِ  12ثبًیِ افضایص یبفتِ دس حبلی کِ ثب افضایص ضیت اص  16سٍاًبة ثِ هیضاى 

( حبکی اص ایي است کِ ثب افضایص ضیت، صهبى ضشٍع سٍاًبة ثِ صَست 1376ژٍّص سئیسیبى )ًتبیح پثبًیِ کبّص یبفتِ است. 

( ًیض ثیبى کشدًذ کِ هقبدیش هختلف ضیت، ٍخَد ٍ ػذم ٍخَد 1393یبثذ. اسوؼلی ػَسی ٍ ّوکبساى )یکٌَاخت کبّص هی

سٍاًبة، حدن سٍاًبة، ظشیت سٍاًبة، ّبی سٍاًبة ٍ سسَة ) آستبًِ ضشٍع پَضص گیبّی ٍ دسصذ سیلت خبک ثش توبهی هؤلفِ

 12ثِ  6کِ ًتبیح ایي پژٍّص دس قسوتی )افضایص ضیت دس حبلیثبس سسَة ٍ غلظت سسَة ( اثش هؼٌی داسی داضتِ اًذ. 

تَاًذ ثِ ػلت خطبی ( است کِ ایي اختالف هی1376( ٍ سئیسیبى )1393اسوؼلی ػَسی ٍ ّوکبساى )دسصذ ( خالف ًظش 

 آصهبیص ثبضذ.

 

 صهبى ضشٍع سٍاًبة دس سِ آصهبیص -1خذٍل

 ضیت

 )دسصذ(

 صهبى ضشٍع سٍاًبة

 )ثبًیِ: دقیقِ(

6 2:48 

12 3:04 

25 2:46 
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ثَدُ ٍ تفبٍت چٌذاًی ثیي آًْب ًیست ٍلی هقذاس  51ٍ  50ًتبیح ًطبى داد کِ ثیي ظشیت سٍاًبة ضیت اٍل ٍ دٍم  ثِ  تشتیت 

هقبیسِ ظشیت سٍاًبة، حدن صُ آة  ٍ هتَسط دثی خشیبى دس سِ  2 دسصذ هی سسذ کِ دس ضکل 57آى دس ضیت سَم ثِ 

دسصذ، ظشیت سٍاًبة ثِ هیضاى  12ثِ  6ضَد، ثب فضایص ضیت، اص آصهبیص، اسایِ ضذُ است. ّوبًطَس کِ دس ًوَداس دیذُ هی

تش ثشاثش ثیص 12/1دسصذ، ظشیت سٍاًبة ثِ هیضاى  25ثِ  12ثسیبس کوی افضایص یبفتِ است. ّوچٌیي ثب افضایص ضیت اص 

 ضذُ است. 

 

 
 هقبیسِ ظشیت سٍاًبة، حدن صُ آة  ٍ هتَسط دثی خشیبى دس سِ آصهبیص -2ضکل 

 

ثشاثش کبّص یبفتِ است. ثب هقبیسِ هتَسط دثی  1/1است کِ ثب افضایص ضیت، حدن صُ آة  ثِ طَس هتَسط  ایي دسحبلی

تَاى گفت کِ هیضاى تغییشات ظشیت سٍاًبة، حدن اهب دس کل هیضَد کِ ثب افضایص ضیت دثی افضایص یبفتِ خشیبى دیذُ هی

ّبی ( ثیبى کشد کِ آة دس ضیت1385صُ آة  ٍ هتَسط دثی خشیبى دس سِ آصهبیص، ثِ هقذاس قبثل تَخْی ًیست. سفبّی )

-ّبی کنتّبی تٌذ تش ًسجت ثِ ضیسسذ، ثٌبثشایي دس ضیتتش حشکت کشدُ ٍ صٍدتش ثِ هحل خشٍخی حَظِ هیتٌذتش، سشیغ

 یبثذ. تش، هقذاس دثی افضایص هی
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Investigation the effect of slope on runoff coefficient using laboratory rainfall 

simulator 

 
Abstract 
Destruction of soil by rainfall and run off is one of the most serious environmental problems of recent time 

that the slope was recognized the main factor affecting on the runoff rate and soil loss. This study aimed to 

investigate the effect of slope on runoff coefficient using laboratory rainfall simulator, using loess soils of dry 

farming lands of Golestan province that has done at rain simulator of SCWMRI. Experiments have done with 

slope length of 6 m by rainfall intensity 64 mm per hour and slopes of 6, 12 and 25 percent that slope length 

and rainfall intensity was constant but the percentage of slope was various. Duration is 30 minutes per test, 

was considered. Runoff discharge and drainage volume in each experiment, calculated the values from the 

beginning to the end of the experiment at different times from the end of the plot, respectively. Finally, data 

of runoff coefficient, average discharge, start time of runoff and drainage volume, were analyzed. The results 

showed that with increasing slope of 6 to 12 percent since the start of runoff 16 second increased while 

increasing slope of 12 to 25 percent, the start of runoff 18 second is reduced. The steep increase, from 6 to 12 

percent, runoff coefficient increased to a very small extent. But with increasing slope from 12 to 25%, the 

runoff coefficient is 1.12 times greater. In general, it can be said that exact estimates run off and it’s 

coefficient in use and management of runoff and rainfall is important in the design of rainwater catchment for 

rainwater harvesting and storage. 

 

Key words: Golestan, loess, run off discharge, start time of runoff 
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