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چكيده
فرسایش خاک مشکلی جهانی است که بهطور جدی منابع آب و خاک را تهدید میکند .این پژوهش برای بررسی اثر پوشش حفاظتی
کاهوکلش کلزا بر تغییرات روانآب و مواد معلق در مقیاس کرتهای آزمایشگاهی با استفاده از شبیهساز باران انجام شد .سه سطح پوشش
ش و یک تیمار شاهد (بیپوشش حفاظتی) با سه تراز رطوبت  20 ،15و  ،% 30در سه تکرار انتخاب شد.
حفاظتی  50 ،25و  % 75خاکپو 
نتایج نشان داد که اعمال تیمار حفاظتی کاهوکلش کلزا تاثیر معنیداری بر کاهش روانآب و مواد معلق داشته است .مشخص شد که
در تمام ترازهای رطوبت در هر سه سطح پوشش حفاظتی ،حجم روانآب بهترتیب  13/14و  26/29و ،% 31/52و مواد معلق بهترتیب
 41/21و  72/4و  % 78/78کاهش یافته است .این روند کاهشی با افزایش پوشش حفاظتی از بیپوشش به پوششهای وسیعتر بیشتر
بود ،بهطوریکه کمترین اندازهی روانآب ( 1821میلیلیتر) و مواد معلق تولیدشده ( 58گرم) در پوشش حفاظتی  % 75با رطوبت ،% 15
و بیشترین اندازهی تولیدشده در تیمار بیپوشش حفاظتی (شاهد) در تراز رطوبت  5501( % 30میلیلیتر و  522گرم) بود .با افزایش تراز
رطوبت ،اندازهی روانآب و مواد معلق تولیدشده افزایش یافت .عالوهبرآن ،در همین ترازهای رطوبت ،پس از اعمال پوشش حفاظتی تولید
روانآب و مواد معلق کمتر شد.
واژههای کلیدی :ترازهای رطوبت ،شدت بارش ،فرسایش خاک ،کرتهای آزمایشگاهی ،مدت بارش
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Abstract
Soil erosion is a global problem that seriously threatens soil and water resources. This research was conducted to study the effect of protection of colza straw on runoff and sediment
yield from the laboratory plots using the rainfall simulator. Three coverage of 25, 50 and
75% of colza straw mulches and a control treatment (without coverage) were considered
with three moisture levels of 15, 20 and 30% in three replications. The results showed that
colza straw had a significant effect on runoff and sediment reduction. All moisture levels
in three protective coverage levels decreased runoff volume by13.14, 26.29 and 31.52%,
respectively, and sediment yield by 41.21, 72.4 and 78.78%, respectively. With increasing
of protection coverages from no cover to the higher coverages, the trend of runoff and sediment yield decreased, so that the lowest amount of runoff (1821 ml) and sediment yield (58
g) were measured in the protective coverage of 75% with the moisture of 15%. The highest
amount of runoff (5501 ml) and sediment yield (522 g) were observed in the control treatment at a moisture level of 30%. With increasing the moisture levels from the amount of
runoff and sediment yield increased. Moreover, by applying the protective cover, runoff and
sediment yield decreased at the same moisture levels.

Keywords: laboratory plots, moisture levels, rainfall duration, rainfall intensity,
soil erosion
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مقدمه
فرسایش خاک به معنای ساییدگی سطح زمین (رفاهی  )1997همراه با
کاهش ضخامت الیهی سطحی خاک بهوسیلهی روانآب یا باد ،و افت خاک،
اندازهی هدررفت حجمی از خاک در طول سال است (سپهر و هنرمندنژاد
 )2012و از مسائل اصلی در کشاورزی و منابع طبیعی است (پیمنتال و
همکاران  .)1995فرسایش خاک مشکلی جهانی است که بهطور جدی منابع
آب و خاک را تهدید میکند (آزموده و همکاران  .)2010آثار فرسایش خاک
بهصورت ناپایداری دامنهها ،رویدادن سیلهای مخرب ،افت منابع آب
زیرزمینی (مصفائی و طالبی  ،)2014شستوشوی خاک سطحی ،موادآلی و
در نهایت کاهش حاصلخیزی خاک (کالرستاقی و همکاران  ،)2009انباشتن
مواد معلق در آبگیر سدها (گاوانچنگ  ،)2004افزایش اندازهی روانآب
(کریمی و همکاران  )2015است .رطوبت پیشین خاک ،پوشش خاک و
شدت بارش نقشهای مهمی در فرایند ایجاد بارش روانآب و در نهایت
هدررفت آب و خاک دارند (کاویان و همکاران  .)2015راهکارهای فراوانی
برای حفاظت آب و خاک داده شده است ،که استفاده از خاکپوشها یکی
ش حفاظتی سطح خاک اند و شامل
از آنها است .خاکپوشهای آلی پوش 
پسماندهای محصوالت کشاورزی ،الشبرگ ،خردهچوب پوست درختان و
سنگریزه میشوند (صادقی و همکاران  ،)2014و توان زيادي براي مهارکردن
روانآب و فرسايش دارند (مورگان  .)1986کاهوکلش گیاهان (پسماندهای
محصوالت کشاورزی) با جذب قطرههای باران (الل  )1976و با مانع شدن
از برخورد قطرهها به سطح خاک (مایاتا و همکاران  )2009بهترتیب روانآب
و هدررفت خاک را کاهش میدهند.
تاکنون پژوهشهای پرشماری دربارهی اثر کاهوکلشهای گیاهی بر روانآب
و مواد معلق انجام شده است ،که کاربرد خاکپوش کاهوکلش ذرت بر
روانآب و مواد معلق بهوسیلهی جیانگ و همکاران ( )2011از آن جمله است.
ایشان با استفاده از شبیهساز باران با کاربرد پوشش حفاظتی کاهوکلش گندم
در غرب میانهی ایاالت متحدهی آمریکا به این نتیجه رسیدند که کاهوکلش
گندم میتواند اندازهی روانآب را تا  % 68کاهش دهد .غالمی و همکاران
( )2013با بررسی کاربرد کاهوکلش برنج بر تغییرات زمان شروع و ضریب
روانآب با پوشش  ،% 90نشان دادند که کاربرد این خاکپوش میتواند زمان
شروع و ضریب روانآب را در شدتهای مختلف بهترتیب افزایش و کاهش
دهد .صادقی و همکاران ( )2015با بررسی کاهوکلش برنج بر زمان شروع
و ضریب روانآب نتیجه گرفتند که کاهوکلش برنج اثر معنیداری بر زمان
شروع و ضریب روانآب دارد.
دونجادیو تینگسانچالی ( )2016اثر حفاظتی کاه وکلش برنج و گیاه
وتیورگراس  Vetiveria nigritana (Benth.) Stapfرا بر آب
و خاک با استفاده از شبیهساز باران در سه شدت بارشی  65 ،35و 95
میلیمتر بر ساعت با شیب  % 20در مقیاس کرتهای آزمایشگاهی سازمان
کشاورزی آمریکا بررسی کردند .مقدار پوششی حفاظتی کاهوکلش برنج و
گیاه وتیورگراس  5 ،2/5 ،1/5 ،1و  7/5تن در هکتار در نظر گرفته شده
است .نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد دو نوع پوششی حفاظتی سبب
کاهش مقدار روانآب و هدررفتن خاک میشود ،و از بین دو نوع پوششی
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حفاظتی بررسیشده ،خاکپوش کاهوکلش برنج نقش بیشتری از کاهوکلش
گیاه وتیورگراس درکاهش اندازهی روانآب و مواد معلق داشتهاست .وانگ
و همکاران ( )2017اثر کاهوکلش گندم را بر روانآب ،نفوذ و فرسایش در
زمینهای کشاورزی در چین با استفاده از شبیهساز باران با شدت  80میلیمتر
بر ساعت بررسی کردند .نتایج این تحقیق نشان داد که کاهوکلش حفاظتی
توانست سبب کاهش مقدار روانآب از  91/92تا  % 92/83و مواد معلق از
 2/41تا  3/78گرم در مترمربع نسبت به تیمار شاهد شود .لین و همکاران
( )2018اثر کاهوکلش گندم دامنههای شیبدار مرکز تحقیقات آب و خاک
فوجیان چین را با استفاده از شبیهساز باران با شدت  30میلیمتر بر ساعت
و به مدت بارش  10دقیقه بررس کردند .خاکپوش بهکاررفته در چهار تراز
 75 ،50 ،25 ،0و  % 95پوشش بود .نتایج این پژوهش نشان داد که کاهوکلش
گندم میتواند زمان شروع روانآب را به تأخیر اندازد و اندازهی مواد معلق
تولیدشده را کاهش دهد ،به گونهیی که با افزایش سطح پوشش کاهوکلش
گندم اندازهی تولید مواد معلق نیز از  13تا  % 90/3کاهش یافته است.
کاویان و همکاران ( )2018اثر کاهوکلش گندم را بر فرآیند فرسایش خاک
در مقیاس آزمایشگاهی و با استفاده از شبیهساز باران در دو شدت  50و 100
میلیمتر بر ساعت و دو سطح پوششی  50و  % 90بررسی کردند .در شدت 50
میلیمتر بر ساعت برای دو سطح پوششی فرسایش خاک بهترتیب  61/68و
 ،% 73/25و برای شدت  100میلیمتر بر ساعت برای دو سطح پوششی
فرسایش خاک بهترتیب  70/68و  ،% 90/55کاهش یافته است.
بیاتموحد و همکاران ( )1388با استفاده از شبیهساز باران اثر کاربرد خاکپوش
کاهوکلش گندم را بر هدررفتن خاك و مواد آلی در زمینهای دیم شیبدار،
در مقیاس کرتهای معیار در ایستگاههای تحقیقاتی سهرینقرهچریان زنجان
بررسی کردند .نتایج نشان داد که استفاده از خاکپوش کاهوکلش موجب
افزایش نفوذ و کاهش هدررفتن خاك شده ،و با جلوگیری از شستهشدن
موادآلی از کاهش حاصلخیزی در این زمینها جلوگیری کردهاست .غالمی
و همکاران ( )2015در مراتع ییالقی البرز با استفاده از شبیهساز باران در
شدتهای مختلف اثر کاهوکلش برنج را مانند يک تيمار حفاظتي در زمان
شروع و ضريب روانآب درخاکهای شني بافت متوسط بررسی کردند.
کاهوکلش تأثیر معنیداری با تراز اعتماد  % 99در افزایش زمان شروع و
کاهش ضریب روانآب داشت .صادقی و همکاران ( )2014با استفاده از
شبیهساز باران در شدتهای  50و  90میلی متر بر ساعت و در مقیاس
کرت اثرکاه وکلش برنج را بر تولید روانآب سطحی و هدررفتن خاك در
کرتهاي کوچک بررسی کردند .نتایج نشان داد که اثر کاهوکلش برنج
سبب کاهش حجم روانآب در مقایسه با کرت شاهد بهترتیب در حدود 90و
 % 96شد و مقدار هدررفتن خاك در هر دو شدت را کام ً
ال متوقف نمود.
همهی اختالفها در تراز احتمال  % 1معنیدار ارزیابی شدند .کاویان و
همکاران ( )2015اثر کاهوکلش گندم را بر تغییرات زمان شروع روانآب و
ضریب روانآب بررسی کردند .کاربرد کاهوکلش توانست زمان شروع روانآب
و ضریب روانآب را در شدتهای  50و  100میلیمتر بر ساعت بهترتیب
افزایش و کاهش دهد .تاکنون پژوهشهای فراوانی در سراسر دنیا در بررسی
اثر کاهوکلش محصوالت کشاورزی در اندازههای پوششی حفاظتی و ترازهای
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اثر حفاظتی کاهوکلش کلزا ( )Brassica napus L.بر مهارکردن...
مختلف رطوبت بر کاهش اندازهی روانآب و مواد معلق انجام شدهاست ،ولی
پژوهشی برای بررسی تاثیر کاهوکلش کلزا در این زمینه انجام نشدهاست.
ازاینرو ،هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر کاهوکلش کلزا با اندازههای
مختلف پوشش  50 ،25و  % 75در ترازهای رطوبت  20 ،15و 30بر کاهش
حجم روانآب و مواد معلق تولیدشده است.

که روی پایههایی متحرک با امکان تنظیم ارتفاع تا  270سانتیمتر قرار گرفته
است .افشانهها بارشی با الگوی بادبزنی با دامنهیی از اندازهی قطره-های
مختلف ایجاد میکند .برای فشار بهینهی  60کیلوپاسکال ،سرعت سقوط
قطرههای باران با استفاده از روش عکسبرداری 7/1 ،متربرثانیه محاسبه شد.
دامنهی قطری قطرههای باران شبیهسازیشده  0/4تا  4/4میلیمتر محاسبه
شده است (کاویان و همکاران .)2015

مواد و روشها
برای تعیین شدت بارش مناسب منطقه ،با استفاده از دادههای باراننگاری
این پژوهش با استفاده از شبیهساز باران (شکل  )1با شدت  50میلیمتر بر
نزدیکترین ایستگاه سینوپتیک (ایستگاه ساری) و بررسی منحنیهای
ساعت ،تداوم بارش ده دقیقهیی ،در سه تکرار در مقیاس کرتهای کوچک
تهیهشدهی شدت ،مدت و فراوانی ،دامنهی شدتهای دور هیبازگشت کمتر
آزمایشگاهی با شیب  % 20طول ،عرض و عمق بهترتیب  1متر 0/5 ،متر و
از  20سال  50و  100میلیمتربرساعت ،و مدت الزم  10دقیقه تعیین شد
 20سانتیمتر با سه تراز رطوبت ( 20 ،15و )% 30و سه سطح پوشش حفاظتی
(کاویان و همکاران  .)2015خاک این پژوهش از عمق  0–20سانتیمتری
کاهوکلش کلزا ( 50 ،25و  )% 75انجام شد .میانگین رطوبت در منطقهی
عملیات
روش
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موادآلی،
درصد
است و
متوسط
رسانی،
استه،ی آ
مختلفآن سامان
شدهکهاز قسم
استان تشکیل
ساز باران
شبیه
بافت
دادیکه
آزمایش
نتایج
.)5551
همکاران 5551؛
داده وشدبرد(کاویان و
الکه 1
51یساعت،
مدت
زیمنس
نشان دس
خاک0/878
 7/37و
،% 0/98
،1/68%
همکاراندارای
غالمیآنوبهترتیب
الکتریکی
مهارکردنی است.
عبورمازاد،
متری آب
میلیآوری
ی جمع
بارش،ازسامان
صفحه
تهیه و
صنعتی ،%دشت
نیز از
برمترتاست .کاه
ویجت 80100با
نوسانی از
بافت شامل
شنی–بارش
صفحهی
در5
/757
ناز 5و
/05
شرکت5/27 ،
کشتزارهای%5/27
ترتیب دارای
وکلش به
الکتریکی آن
قطراچ و هدای
آلی ،پی
نوع درصد کربن
موادآلی،
افشانهویدرصد
متوسطدو است
خاک
خرد شد.
دستی
روش
متر به
سانتی
هایدرطولی
دشتنازاندازه
صنعتیاست
طول دومتر
جاییازروی راهآهنی
قابلیت جاب
برمتریمتر با
 4/5میل
روزنزیهی
روش دستی خرد شد.
متر به
سانتی
55
طولی
اندازه10های
تهیه و
کشتزارهای بهشرکت
وکلشه نیز
است .کاه
منس
دسی
روش انجام عملیات آزمایشگاهی

شکل  -6شبیهساز باران بهکاررفته در این پژوهش.

پس از تهیهی خاک و کاهوکلش برای ایجاد شرایط معیار مشابه با طبیعت ،و زهکشی بهتر (دفراشا و همکاران  55 )5555سانتی-
متر اول عمق کرتها با پوکهی معدنی با الیهبندی متفاوت پر شد ،و  55سانتیمتر باقیمانده با خاکی با ترازهای رطوبت  55 ،52و
یا %05پر شد .سطح خاک با غلطک به وزنمخصوص خاک ( 5/12گرمبرسانتیمترمکعب خاک در شرایط طبیعی) رسانده شد
مخلوطوساز
(کاویان و همکاران  .)5552برای (پژوهش
ندگی)خاک با پوکهی معدنی و جابهجایی سریع خاک ،در 76
مراحل آزمایش یک الیهی
نشدن
گونی کنفی بین پوکهی معدنی و خاک گذاشته شد .پس از واسنجی شبیهساز باران ،کرتهای بیپوشش حفاظتی (شاهد) با خاک
 %52رطوبت ،در بارش شبیهسازی شدهی  25میلیمتربرساعت با تداوم بارشی  55دقیقهیی گذاشته ،و روانآب و رسوب تولیدشده
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رطوبت سطح خاک افزایش یافت ،و مقداری از خاک نیز از باالدست کرت
پس از تهیهی خاک و کاهوکلش برای ایجاد شرایط معیار مشابه با طبیعت،
بهسمت پاییندست آمد ،و سبب ایجاد خطاهایی شد .بههمین دلیل ،برای
و زهکشی بهتر (دفراشا و همکاران  10 )2011سانتیمتر اول عمق کرتها
جلوگیری از این خطاها خاک درون کرتها تعویض (آدیوکالو و همکارن
با پوکهی معدنی با الیهبندی متفاوت پر شد ،و  10سانتیمتر باقیمانده با
 )2007و دوباره با خاک  % 15رطوبت پر شد .سطح کرتها جداگانه به اندازهی
خاکی با ترازهای رطوبت  20 ،15و یا % 30پر شد .سطح خاک با غلطک به
پوشش حفاظتی  50و  % 70پوشانده ،و آزمایش تکرار ،و نمونههای روانآب
وزنمخصوص خاک ( 1/46گرمبرسانتیمترمکعب خاک در شرایط طبیعی)
و مواد معلق تولیدشده برداشت شد .برای دو تراز رطوبتی باقیماندهی 20و
رسانده شد (کاویان و همکاران  .)2015برای مخلوطنشدن خاک با پوکهی
% 30همین مراحل در اندازههای مختلف پوشش حفاظتی جداگانه تکرار ،و
معدنی و جابهجایی سریع خاک ،در مراحل آزمایش یک الیهی گونی کنفی
روانآب و مواد معلق تولیدشده برداشت شد.
بین پوکهی معدنی و خاک گذاشته شد .پس از واسنجی شبیهساز باران،
روانآب و مواد معلق جمعآوریشده در ظرفهای نمونهبرداری هر یک
کرتهای بیپوشش حفاظتی (شاهد) با خاک  % 15رطوبت ،در بارش
ازکرتها برای خواندن حجم روانآب در استوانهی مدرج ریخته شد (مارکوس
شبیهسازی شدهی  50میلیمتربرساعت با تداوم بارشی  10دقیقهیی گذاشته،
مختلف
های
اندازه
در
مراحل
همین
%
05
و
55
ی
مانده
باقی
ی
رطوبت
تراز
برای دو
برداشت
شد.شده
برداشتتولید
تولیدشده رسوب
معلقروانآب و
نمونههای
و همکاران 2007؛ کاویان و همکاران  .)2010برای تهنشین شدن مواد معلق،
جداگانه
شد.قبلی
آزمایش
مراحل
و روانآب و مواد
شد.
برداشت
تولیدشده
رسوب
و
آب
روان
و
تکرار،
جداگانه
حفاظتی
پوشش
نمونهها  24ساعت بیحرکت گذاشته شد .پس از تخلیهی آب اضافی روی
برای خاک با رطوبتهای 20و  % 30تکرار و نمونههای روانآب و مواد معلق
ریخته
مدرج
ی
استوانه
در
آب
روان
حجم
خواندن
برای
ها
ازکرت
یک
برداری هر
حفاظتینمونه
پوششظرفهای
شده در
آب وترازرسوب
نمونهها ،مواد معلق باقیمانده به ظرفهای مناسب با وزن مشخص منتقل،
برداشت
(شاهد)
آوری بی
جمعخاک
رطوبتی
روان دو
تولیدشدهی این
گذاشته شد.
حرکت
نمونهها
رسوب،
 24شدن
نشین
همکاران.)5555%
5555؛
(مارکوس و
شد
خشک و توزین شد
سانتیگراد
ساعتدرجبیهی
105 51
دمای
کوره با
ساعت در
برای ته و
رطوبت و
کاویانتوهای 15
خاک کر
همکارانسطح
آزمایش بر
ی بعدی،
شد .در مرحله
(شکل.)3
)2015
مشخصصادقی
همکاران2000؛
(ادواردز و
(انصاری
ی کلزا
وکلش
آب %کا
یکنواختهبای25
پوشاندهشدهی
در کوره با
همکارانساعت
منتقلو ،و 51
مناسب با وزن
انجام،بهوظرفهای
)2007مانده
رسوب باقی
نمونهها،
اضافهی رو
پس از تخلی
آزمایش،
(شکل.)2توزیبعدنازشدانجام
دمایمعلق
روانآب و مواد
همکاران5555؛ صادقی و همکاران ( )5552شکل.)0
(ادواردز و
شدخشک و
برداشتگراد
تولیدشدهی سانتی
 552درجه

شکل  -2کرتهای آزمایشگاهی تیمارشده با پوشش  %22کاهوکلش کلزا.

شکل -9مراحل برآورد روانآب و رسوب( مواد معلق).
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(پژوهشوسازندگی)

اثر حفاظتی کاهوکلش کلزا ( )Brassica napus L.بر مهارکردن...
تحلیل دادهها

پس از جمعآوری دادههای روانآب و مواد معلق ،بهنجار بودن دادهها با
استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف 1در تراز اطمینان  % 95بررسی شد.
مقایسهی میانگینها در تراز معنیداری کمتر از  0/05با استفاده از آزمون
جی.ال.ام 2تحلیل شد .آزمونهای آماری با استفاده از نرمافزار اسپیاساس
 22انجام شد.
نتایج
نتایج درصد تغییرات و اندازههای روانآب و مواد معلق قبل و بعد از تیمار
حفاظتی کاهوکلش کلزای حاصل از کرتهای آزمایشگاهی در جدول  1آورده
شدهاند .شکلهای  4و  5نیز نمایانگر مقایسهی میانگین روانآب و مواد
معلق در تمام ترازهای رطوبت و حفاطتی کاهوکلش کلزا است .جدول 2
نتایج آزمون جی.ال.ام را در بررسی اثر حفاظتی کاهوکلش کلزا برای روانآب
و مواد معلق نشان می دهد تاثیر کاهوکلش کلزا برای کاهش روانآب و مواد
معلق در تراز  % 99معنیدار بود .درصد تغییرات اندازههای روانآب و مواد

معلق در جدول  1نشاندهندهی آن است که در تمام ترازهای رطوبت مقدار
کاهش روانآب تولیدی در تراز  50 ،25و  % 75پوشش حفاظتی بهترتیب
 13/14و  26/29و % 31/52بود ،بهطوریکه این روند کاهشی با افزایش
سطح حفاظتی ،دو برابر شده است .کاهش مواد معلق تولیدشده نیز برای
سه پوشش حفاظتی بهترتیب  41/21و  72/4و  % 78/78بود ،یعنی مقدار
کاهش مواد معلق با افزایش پوشش حفاظتی دوبرابر شده است .مقایسهی
میانگین روانآب و مواد معلق (شکلهای  4و  )5در تمام ترازهای رطوبت
در اندازههای مختلف پوشش حفاطتی نشان میدهد که با اعمال پوشش
حفاظتی از مقدار روانآب و مواد معلق تولیدشده کاسته شده است .این روند
کاهش با افزایش اندازههای پوششی بیشتر داشته است ،بهطوریکه کمترین
اندازهی روانآب و مواد معلق تولیدشده در تیمار پوشش حفاظتی  % 75در
رطوبت  15%بهترتیب  1821میلیلیتر و  58گرم بود .بیشترین اندازهی
روانآب و مواد معلق تولیدشده در تیمار بیپوشش حفاظتی (شاهد) و در تراز
رطوبت  % 30با اندازههای  550میلیلیتر و  522گرم بوده است.

جدول -6درصد تغییرات و اندازههای روانآب و مواد معلق بعد از تیمار حفاظتی کاهوکلش کلزا.
مقدار روانآب (میلیلیتر)

رطوبت
میانگین

% 62
%25

%95

بیپوشش

پوشش

1557

0255

5507

(شاهد)

پوشش

پوشش

بیپوشش

پوشش

پوشش

پوشش

5755

555

555

70

27

% 25

% 12

% 22

(شاهد)

% 25

% 12

1555

0225

0250

0552

522

577

72

27

2255

1727

1210

1550

255

551

551

70

1512

1555

0127

0525

005

521

25

55

-50/51

-52/52

-05/25

-15/55

-55/1

-57/57

درصد تغییرات

منبع

% 22

مقدار رسوب (گرم)

جدول-2آزمون جی.ال.ام در بررسی اثر رطوبت و پوشش تیمار حفاظتی بر روانآب و مواد معلق.
متغییر وابسته

درجهی آزادی

رطوبت

روانآب (میلیلیتر)

5
5

مواد معلق (گرم)

میانگین مربعات
55155027
02522

مقدار P

مقدارF

5/555
5/555

77
550

پوشش

روانآب (میلیلیتر)

0
0

1512255
555020

05
025

5/555
5/555

رطوبت×پوشش

روانآب (میلیلیتر)

2
2

177255
55271

0
25

5/557
5/555

مواد معلق (گرم)
مواد معلق (گرم)

1- Kolmogorov – Smirnov
2- general linear model
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(پژوهشوسازندگی)
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5

02522

550

5/555

پوشش

روانآب (میلیلیتر)

0
0

1512255
555020

05
025

5/555
5/555

رطوبت×پوشش

روانآب (میلیلیتر)

2
2

177255
55271

0
25

5/557
5/555

مواد معلق (گرم)
مواد معلق (گرم)
مواد معلق (گرم)
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شکل -4نمودار مقایسهی میانگین روانآب در تمام ترازهای رطوبت در اندازههای مختلف پوشش حفاطتی.

شکل -2نمودار مقایسهی میانگین مواد معلق در تمام ترازهای رطوبت در اندازههای مختلف پوشش حفاطتی.

نتیجهگیری
بحث و
جلوگیری نموده (مایاتا و همکاران  )2009و مانند پوششی محافظتی سبب
گیری
بحث و نتیجه
پیروز
و
حمصی
(
میکرونی
2
/
52
ی
حفره
قطر
و
لیگنین
و
سلولز
%
2
/
55
و
5
/
15
جمله
از
هایی
ویژگی
داشتن
با
کلزا
وکلش
میشود که خاک کمتر در معرض خطر فرسایش قرار گیرد ،و اندازهی مواد
کاهوکلش کلزاکاهبا داشتن ویژگیهایی از جمله  1/41و  % 6/17سلولز و
نفوذپذیری در خاک
افزایش
باران سبب
شبیهساز
پیروزسوی
دریافتی از
میکرونی بارش
9/16قسمتی از
ی جذب
حفر)ه با
لیگنین و قطر5552
همکاران 2010؛ مورینو و
افزایش (جوردن و
روانراآبکمو میکند
ذخیرهیخاک
هدررفتن
معلق و
جذب
 )2006با
(حمصی و
بخشی از
افزایش
یعالوهبرآن با
5555ه)،
سببهمکاران
نیونس و
همکاران
شده است (
جنبشیاندازهی روانآب و
کارمایهیحفاظتی
اعمال پوشش
خاک ،1،با
سطحجدول
زبریطبق
.)2009
همکاران
افزایش ذخیر
5552؛باران
شبیهساز
دریافتیرویاز وسوی
قسمتی از بارش
یافته است .با افزایش
کاهش
اصابت بسیار
تیمار شاهد
نسبت به
باران بر
قطرههای
ناشی از
تولیدشده)5555
معلق و سرکار
موادکوکال
خاکدانهها (
تخریب
رفته ،از
استاست گ
فرسایندگی
قدرت
افزایش را که
روانآب و باران
2006؛
همکاران
(روی و
خاک شده
همان در
نفوذپذیری
فرسایشتولیدشده کاهش
خطرمواد معلق
آب و
این روان
های
پوششی بیش
معرض
حفاظتیتر در
پوششخاک کم
شود که
اندازهمی
محافظتیترسبب
زبری5552
همکاران
مایاتا و
نموده (
مانندبخشی از
سطح) وخاک،
افزایش
برآن با
جلوگیریعالوه
خاک ،)2010
نیونس و همکاران
روان،5آب و مواد معلق
ترین
5552و) .کم
شترین
طورویکه بی
یابد ،به
همکاران می
جوردن وبیشتری
تخریب
باران ورا که
جدول
طبق
همکاران
مورینو
 5555؛
گرفته،میازکند (
استرا کم
فرسایندگیخاک
قدرتو هدررفتن
همانرسوب
اندازهی
جنبشیگیرد،
کارمایهی قرار
حفاظتی کاهوکلش
%
75
پوشش
و
(شاهد)
حفاظتی
پوشش
ی
ب
در
تولیدشده
باران بر
قطرهوهای
اصابت
ناشی از
سرکار)2010
(کوکال
خاکنسبت به تیمار شاهد یسیار کاهش یافته است .با افزایش بیشتر
تولیدشده
رسوب
روانآب
اندازهی
حفاظتی
اعمالو پوشش
خاکدانهها با
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اندازههای پوشش حفاظتی این روانآب و رسوب تولیدشده کاهش بیشتری مییابد ،بهطوریکه بیشترین و کمترین روانآب و
رسوب تولیدشده در بیپوشش حفاظتی (شاهد) و پوشش  % 52حفاظتی کاهوکلش کلزا است (شکلهای  1و .)2
(پژوهشوسازندگی)
 79خاک از رطوبت  % 52به رطوبتهای بیشتر بر اندازهی روانآب افزوده میگردد (جدول  .)5دلیل افزایش
با افزایش اندازه رطوبت
روانآب در ترازهایهای بیشتر اشباعشدن الیههای خاک ،و بهدنبال آن کمشدن اندازهی نفوذ بارش (کیم و همکاران 5552؛
پاپاس و همکاران  ،)5557است .عالوه بر نقش رطوبت در افزایش روانآب میتوان به نقش رطوبت خاک در تولید رسوب اشاره
نمود .افزایش حجم روانآب و نبود نفوذپذیری کافی سبب کاهش مقاومت بین خاکدانهها میشود ،پایداری خاک را کم میکند

...) بر مهارکردنBrassica napus L.( اثر حفاظتی کاهوکلش کلزا
مبنی بر تاثیر کاربرد پوشش حفاظتی کاهوکلش در کاهش اندازهی روانآب
 با افزایش اندازههای پوششی از سطح.و مواد معلق تولیدشده همخوانی دارد
 میزان بیشتری% 75 ،بیپوششحفاظتی (شاهد) به پوششحفاظتیدار
 و این با یافتههای دورینگ،روانآب و مواد معلق را کاهش داده است
 و،2013  عباسی و همکاران،2006  روی و همکاران،2005 و همکاران
 مبنی بر کاهش روانآب و مواد معلق تولیدشده،2015 کاویان و همکاران
 با افزایش.با افزایش اندازههای پوشش حفاظتی کاهوکلش مطابقت دارد
ترازهای رطوبت بر اندازهی تولید حجم روانآب و مواد معلق افزوده شده
 و این یافته نیز با یافتههای برخی از محققان (رادالف و همکاران،است
؛ خالدی و همکاران2010 ؛ کاویان و همکاران2010 ؛ ارشم و همکاران1996
 پس از اعمال پوشش حفاظتی نیز هنوز افزایش رطوبت.) مطابقت دارد2014
 کاهوکلش کلزا در جای یک پوشش حفاظتی. اما شدت آن کمتر شد،دیدهشد
روی سطح خاک توانست اندازهی روانآب و مواد معلق تولیدشده را مهارکند
 این نوع پوشش حفاظتی که بیشترین همخوانی را با طبیعت.و کاهش دهد
 میتواند راهکاری مؤثر و جایگزین برای سایر روشهای هزینهبر و،دارد
.دیربازده باشد

.)5  و4 کلزا است (شکلهای
 به رطوبتهای بیشتر% 15 با افزایش اندازه رطوبت خاک از رطوبت
 دلیل افزایش روانآب در.)1 بر اندازهی روانآب افزوده میگردد (جدول
 و بهدنبال آن کمشدن،ترازهایهای بیشتر اشباعشدن الیههای خاک
. است،)2008 ؛ پاپاس و همکاران2005 اندازهی نفوذ بارش (کیم و همکاران
عالوه بر نقش رطوبت در افزایش روانآب میتوان به نقش رطوبت خاک در
 افزایش حجم روانآب و نبود نفوذپذیری کافی.تولید مواد معلق اشاره نمود
 پایداری خاک را کم میکند،سبب کاهش مقاومت بین خاکدانهها میشود
) و موجب میشود که ذرهها بهراحتی از یکدیگر1995 (بیوسناس و همکاران
جدا شوند و اندازهی مواد معلق تولیدشده افزایش یابد (رادالف و همکاران
 از، با توجه به نتایج حاصل از اعمال پوشش حفاظتی کاهوکلش.)1997
اندازهی روانآب و مواد معلق تولیدشده نسبت به وضعیت بیپوشش حفاظتی
 این یافته با یافتههای بسیاری از محققان (گاالگر و.(شاهد) کاسته میشود
؛2001 ؛ اسمولوکسی و همکاران2000 ؛ ادواردز و همکاران1996 همکاران
؛2011 ؛ جیانگ و همکاران2005 ؛ بت و خرا2005 گروینر و همکاران
)1395 ؛ کاویان و همکاران2018 ؛ لین و همکاران2015 صادقی و همکاران
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