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 شرایط مختلف وو ضریب رواناب در  زمان شروعبر  کاربرد چند افزودنیاثر 

 باران یساز شبیه
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 ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي ساریدانشکده منابع طبیعي،  ،استاد 9، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي ساریمنابع طبیعي، 
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 چکیده

 در توجه مورد اساسي و عمده مسائل ازفرسایش  آغاز نقطه آن دنبال به و باران رویدادهای از زمان شروع صحیح برآورد

مورد منطقه  شبکه آبیاری و زهکشي تسطیح شده وکه اراضي کشاورزی  با توجه به این .است کشور آبخیز های حوزه

 آبي های سازه طراحينظیر  آبخیزداری اقدامات باشد، مي دار اطراف های اراضي شیب رواناب مطالعه در معرض تخریب

 از برداری بهره و خاک گیاهي، پوشش های زمینه در الزم های مدیریت اعمال، رسوب کنترل های سازه مقیاس، کوچک

تعیین اثر عملیات حفاظت  ،حاضر هدف از پژوهش .است سطحي های رواناب زمان شروعنیازمند آگاهي و برآورد  اراضي

ساز باران  شبیهسامانه رواناب و ضریب رواناب در دشت ارایض استان خوزستان با استفاده از  زمان شروعخاک بر 

مترمربع استفاده  یک با مساحت فلزی پتانسیلي با یک کرت نوع ازساز  باران سامانهاز یک  ،. برای این منظورباشد مي

 مترمربع بر (P6) گرم شش و (P3) سه سطح دو در آمید اکریل پلي شد. تیمارهای پژوهش شامل خاک طبیعي )شاهد(،

 92 بارندگي شدت دو با ،رسي شنيلوم  و لومي شني خاک بافت نوع دو که دربود  (Pc) پارسیان پلیمری پوش خاک و

و ضریب  زمان شروعمقایسه آماری برای . شددرصد با سه تکرار انجام  5/02 و 5/1 شیب دو ساعت، بر متر میلي 51 و

 دار تفاوت معنيحداقل منظور مقایسه میانگین تیمارها از روش  های دو بار خرد شده استفاده شد. به از طرح کرت رواناب

(LSD)  و آمید کریلا تیمارهای پلياز  تربیشتیمار شاهد رواناب در  زمان شروعاستفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین 

تفاوتي با  Pcو  P6های  پوش خاکشود.  بدین معني که رواناب در تیمار شاهد دیرتر شروع مي ،باشد ميپارسیان  پلیمر

 رواناب زودتر از سایر تیمارها بوده است. میانگین زمان شروع P3 پوش خاک. در شتندرواناب ندا زمان شروعیکدیگر در 

اختالف  Pc و P3، P6 پوش خاک تیمارهای شاهد، نشان داد که ،های سطحي متفاوت در پوشش رواناب ضریب

  .داشتنداز نظر ضریب رواناب با هم  (خطا درصد پنج سطح در) داری معني
 

 ضریب رواناب ،دشت ارایض، حوزه آبخیز کرخهآمید،  اکریل پليخاک،  های افزودنيکلیدی:  های واژه
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 توجه مورد کشور آبخیز های حوزه در باید که اساسي

 رویدادهای از زمان شروع صحیح برآورد گیرد قرار

. باشد مي فرسایش آغاز نقطه آن دنبال به و بارش

 رفتار آن از پس که ای نقطه از است عبارت 0آستانه

 سامانه داخل عوامل به تواند مي و کند مي تغییر سامانه

 یا و توپوگرافي خاک، بافت شناسي، زمین سازند مانند

 باشد مرتبط اقلیم مانند سامانه خارج عوامل

(Soleimanpour 2105، و همکاران.) 

 ازرواناب یکي  هدررفت یاد شده، موارد بر عالوه

از طرفي . است ایران در آب هدررفت عمده های بخش

 خاکدانه شکل و بلندی و پستي مثل خاک های ویژگي

، Kirkby) است ثرؤم رواناب مکاني الگوی و مقدار در

 آلي مواد و نفوذپذیری با ریزبافت های خاک(. 2110

 یترکم رواناب زمان شروع و باالتر رواناب ضریب کم،

 مواد و تربیش نفوذپذیری با بافت درشت های خاک از

 بارش های ویژگي اثر دیگر طرف از. دارند متوسط آلي

 طوری هب ،باشد مي متفاوت خاک هیدرولوژیک پاسخ بر

 در رواناب کننده  کنترل عمده عامل بارش شدت که 

 و کم نفوذپذیری ریزدانه، خاک بافت با يیها حوضه

 در که حالي دراین  .باشد مي تنک گیاهي پوشش

 پوشش با و نفوذپذیرتر تر، بافت درشت های خاک

 ارتباط رواناب با بارشمجموع  تر کممترا گیاهي

 .(Martinez ،0331)دارد  یتربیش

 فرسایش و رواناب مورد در اساسي سواالت از یکي

 آغاز و سطحي رواناب ایجاد زمان شروع که است این

 تعیین با. شود مي مینتا شرایطي چه تحت فرسایش

 مقدار توان مي ساز باران وسیله به رواناب زمان شروع

 مختلف شرایط در رواناب آغاز سبب که را بارشي

 دهه در سه .(Seeger ،2111نمود ) برآورد شود را مي

 2آمید کریلا پلي مانند پلیمری ترکیبات از استفاده اخیر

(PAM) های  در پژوهش خاک و آب منابع مدیریت در

و همکاران،  Levy)گران  بسیاری از پژوهش

 Ai-ping؛ Shahabizad ،2101و   Sepaskhah؛0332

، Vaezi و Hamidi Nehrani؛ 2100و همکاران، 

و  Afrasiab؛ a2109و همکاران،  Hazbavi؛ 2109

؛ 2102همکاران،  و Abbasi؛ 2102همکاران، 

                                                            
1 Threshold 
2 Polyacrylamide 

Sadeghi  ،و همکارانa2102 )ویژه در شرایط  به

 .ه استگرفت قرار بررسي ردآزمایشگاهي مو

Hazbavi و ( همکارانa2109) آمید آکریل اثر پلي 

(PAM )( چهار ،سه ،دو ،یک، 2/1، 2/1در هفت سطح 

مترمربع( را در شرایط آزمایشگاهي  در گرم شش و

سازی شده در یک کرت کوچک با  تحت بارش شبیه

 زمان مدت طول در رواناب میزاندرصد بر  21شیب 

 خاتمه و زمان شروع خروجي، رواناب مجموع بارندگي،

را  مختلف زماني های گام در رواناب میزان و رواناب

 میزان دار غیرمعني کاهش حاکي از نتایجبررسي کرد. 

درصد  پنجدر سطح  PAM مختلف تیمارهای رواناب

 سطوح  در رواناب مقدار کاهش ،چنینهم. بودخطا 

زمان . ه استنکرد تبعیت خاصي روند از PAM مختلف

 در گرم دو تا PAM مقدار افزایش با رواناب شروع

 مقدار افزایش با رواناب خاتمه زمان و افزایش مترمربع،

PAM است یافته کاهش مترمربع، در گرم یک تا .

نشان  مشترک زماني های گام در رواناب مقدار ارزیابي

 گام جز به رواناب مهار در PAM از استفاده که داد

 اختالفيدر سایر گام های زماني  سوم و اول زماني

 .ندارد( P <02/1) دار معني

عوامل ( 0312) و همکارانSharifi طي پژوهشي 

مناطق خشک و  شروع رواناب در زمانتعیین  برموثر 

های  سازی و داده استفاده از شبیهبا خشک کشور  نیمه

در این مطالعه از یک  .را بررسي کردند رواناب– بارش

. استفاده شد AWBMساز قابل حمل و مدل  باران

آستانه شروع  یدرصد 31همبستگي نتایج حاکي از 

با   مدل پیشنهادی وسیله بهشده رواناب پیش بیني 

 .باشد ميگیری شده  آستانه شروع رواناب اندازه

 شروع از پس زماني مدت شدن سپری با رواناب

 به وابسته زیادی حد تا و گرفته شکل بارندگي

 بندی اولویت. است شیب و خاک بارندگي، های ویژگي

 حد تا رواناب ضریب و شروع زمان بر مؤثر های عامل

 Khaledi) است وابسته بررسي مورد مقیاس به زیادی

Darvishan همکاران،  وa2105). 

Ebrahimi ( با2105و همکاران ) از استفاده 

 که دادند صحرایي نشانهای  کرت در باران ساز شبیه

 پوشش اقلیمي، عوامل عنوان به بارندگي و شدت عمق

 و شني بافت و زمین عوامل عنوان به شیب و گیاهي

 ثروم متغیرهایي شناسي، خاک عوامل عنوان به نیز رسي
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 و Sadeghi .هستند رواناب زمان شروع تعیین در

 تولید زیستي زغال بیان کردند که (b2102) همکاران

 فرسایش و رواناب تواند مي ثروم طور به ویناس از شده

( اثر 2102و همکاران ) Lee .کند مهار را

حصیری، بقایای برنج، خاک اره و گچ   0های پوش خاک

درصد  21و  01بر کاهش رواناب و رسوب در دو شیب 

بررسي را متر بر ساعت  میلي 91با شدت بارندگي 

رواناب در کردند و اظهار داشتند که متوسط کاهش 

 19و  5/15ترتیب برابر با  درصد به 21و  01های  شیب

ثری وطور م هها ب پوش طور کلي خاک هب ،بودهدرصد 

 Adams .داددار را کاهش  رواناب گلي در اراضي شیب

ای در تگزاس با  ( طي یک مطالعه سه ساله0332)

ای و  ریزه های کاه و کلشي، سنگ پوش بررسي اثر خاک

خاک تیمار شده با دی متیل کلرید آمونیوم بر رواناب، 

فرسایش و تبخیر، اظهار داشت که رواناب خروجي از 

از  تربیشمونیوم خاک آغشته به دی متیل کلرید آ

های کاه و کلشي و  پوش خاک لخت بود ولي خاک

داری کاهش داده  ای رواناب را به طور معني سنگریزه

 است.

( اثر 2101و همکاران )Kukal  ،پژوهشي دیگر در

تن در هکتار و  ششپوش کاه و کلش به میزان  خاک

های شخم  درصد پلي وینیل الکل در خاک پنجمحلول 

خورده را بر روی فرسایش پاشماني و نرخ نفوذ در دو 

 ،نوع بافت خاک شني لومي و سیلت لوم بررسي کردند

نتایج حاکي از کاهش تلفات پاشمان و افزایش نرخ 

های  های لومي شني نسبت به خاک وذ در خاکنف

کاه و   پوش خاکبررسي اثر نتایج  سیلت لوم است.

گرم بر مترمربع( روی زمان شروع رواناب،  5/1)کلش 

ار رواناب و تولید رسوب در یک اشماني، مقدفرسایش پ

، 51، 91های بارندگي  تحت شدتخاک شني لومي 

افزایش  بیشینهمتر بر ساعت حاکي از  میلي 31و  11

متر بر  میلي 31زمان شروع رواناب در شدت بارش 

های  کاهش ضریب رواناب در شدت بیشینهساعت و 

و  Gholami) بوده استمتر بر ساعت  میلي 31و  91

 (.2109همکاران، 

Khaledi Darvishan و ( همکارانb2105)  اثرات

های  شدت بارش و رطوبت اولیه خاک بر پاسخ

                                                            
1
 Mulch 

بررسي کردند. را هیدرولوژیکي در شرایط آزمایشگاهي 

نتایج آشکار کرد که پارامترهای رطوبت اولیه خاک، 

زمان تا شروع رواناب، ضریب رواناب، نفوذ ناشي از 

ترتیب دارای ضریب  رواناب، پاشمان و کل رسوب به

 11/1و  11/1، -19/1، 31/1، -39/1همبستگي، 

درصد با شدت بارش  پنجداری در سطح  ارتباط معني

 (2102) و همکاران Gholamiدر پژوهشي دیگر  دارد.

کاه و کلش روی نفوذ،   پوش نیز با بررسي اثر خاک

فرسایش پاشماني، رواناب و رسوب در شرایط 

و  21درصد و شدت بارش نه با شیب آزمایشگاهي 

اظهار داشت که استفاده از متر بر ساعت  میلي 021

حفاظتي پوش در مقایسه با تیمار لخت اثرات  خاک

داری بر فرسایش پاشماني، ضریب رواناب، غلظت  معني

داشته و  رسوب، هدررفت خاک، نفوذ و زهکشي خاک

 دارای ضریب همبستگيرطوبت اولیه خاک  ،همچنین

ان تا شروع ترتیب با زم به -39/1و  39/1، -31/1

 15/1دار ) معني ضریب نفوذریب رواناب و رواناب، ض

p≤ )نتایج مشابهي در تحقیقات  .بودProsdocimi  و

( 2102و همکاران ) Cerdà( و 2102همکاران )

ر رواناب و وثدست آمده که حاکي از کاهش م هب

کاه   پوش پذیری خاک در اثر استفاده از خاک فرسایش

 و کلشي بوده است.

همکاران  و Linhua Wanga ،طي پژوهشي

به بررسي اثر کلش گندم بر رواناب، نفوذ و  (2102)

فرسایش اراضي زراعي فالت لسي چین در شرایط 

در یک پالت  سازی شده آزمایشگاهي تحت باران شبیه

درصد( و  05و  01 های )پنج، شیبچهار مترمربعي با 

 ،است متر بر ساعت پرداخته میلي 11با شدت بارش 

پوش کلش گندم در  خاکاظهار کردند که ها آن

ثرتری در کنترل ومقایسه با شخم سنتي نتایج بهتر و م

نقش بهتری در حفظ منابع آب و  ،فرسایش داشته

 Muhammad نتایج تحقیقات کند. خاک ایفا مي

Naeem Khan های با و  در خاک (2102همکاران ) و

های مختلف بارش  ها و شدت در شیب پوش خاکبدون 

تر مالچ در کاهش  اثر مثبت و خیلي قویحاکي از 

درصد( نسبت به اثر آن در  011-10هدررفت خاک )

طوری که در اراضي دارای  هبوده است. بکاهش رواناب 

پوش با افزایش میزان شیب، نفوذ و ضریب تغذیه  خاک

عبارت بهتر ضریب رواناب افزایش یافته  کاهش یافته به
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ش، نفوذ و ضریب که با افزایش شدت بار است در حالي

 تغذیه افزایش یافته است.

Linhua Wanga اثر عملیات  (2101همکاران ) و

بر زمان شروع رواناب، مقدار  کشت و کار و شیب را

های چهار مترمربعي با  تلفات خاک در پالترواناب و 

 31درصد( و با شدت بارش  05و  01 های )پنج، شیب

دقیقه با چهار تیمار  21متر بر ساعت با تداوم  میلي

تیمارهای شخم  ،شخم بررسي کردند. نتایج نشان داد

)شخم سنتي( نتایج  و زرع در مقایسه با تیمار شاهد

بهتری در کنترل رواناب و رسوب داشتند و تیمار 

ر کاهش شخم با بیل دستي بهترین عملیات اجرایي د

 درصد داشت. پنجتلفات رواناب و رسوب در شیب 

 تواند مي ها پوش خاک انواع و اصالحي مواد کاربرد

 در ،بوده رواناب و فرسایش کارهای کنترل یکي از راه

 باشد موثر ها اثرات نامطلوب ناشي از آن کاهش

(Faucette ؛2115 ،همکاران و Wakindiki و Danga ،

 شیب که دهد مي نشان گذشته سوابق بررسي. (2100

 بوده موثر فرسایش و رواناب میزان بر بارش شدت و

 رواناب کنترل در نیز خاک پوشش نوع طرفي از و است

 حاضر تحقیق در لذا. است موثر هدررفت خاک و

 پیشنهادهای ارایه و تر دقیق نتایج برآورد منظور به

 شدت شیب، اثر همزمان تغییر بررسي به مدیریتي

زمان  بر (پوش خاک) افزودني چند کاربرد و بارش

 ساز شبیه مقیاس در رواناب ضریب و رواناب شروع

 و زمان شروع برآورد و آگاهي با .پرداخته شدباران 

 به اقدام توان مي که است سطحي های رواناب تشکیل

 کنترل های سازه مقیاس، کوچک آبي های سازه طراحي

 پوشش های زمینه در الزم های مدیریت اعمال و رسوب

 چارچوب در اراضي از برداری بهره و خاک گیاهي،

 .نمود آبخیزداری اقدامات

 

 ها مواد و روش

 از بخشي مطالعه مورد منطقه: پژوهشمنطقه مورد 

باشد که خود  مي ارایض دشت نام به کرخه آبخیز حوزه

 جنوب درکه  چنانه است–بخشي از دشت خسرج

. واقع شده است خوزستان استان شوش، شهرستان

 موسسه وسیله به حاضر حال در منطقه این اراضي

 های شبکه به تجهیز و تسطیح حال در نصر جهاد

 که آن از هایي بخش و باشد مي زهکشي و آبیاری

 اراضي های رواناب طریق از است شده تجهیز و تسطیح

 به توجه با و شده واقع تخریب مورد اطراف دار شیب

 و آبي فرسایش به آن باالی حساسیت و خاک بافت

 وارد شده تسطیح اراضي این به زیادی خسارات بادی

 را مطالعه مورد منطقه موقعیت ،0 شکل. است آمده

 .دهد مي نشان

 مواد و تجهیزات مورد استفاده

 پتانسیلي نوع از سامانه این ساز باران: سامانه شبیه

 مخزن قسمت متر است که سانتي 021در  11 ابعاد به

 آن تحتاني قسمت در ،بوده الکي جنس از آنآب 

 نصب فلزی چهارپایه یک سامانه روی قرار دارد. ها نازل

 دوراني صورت به فلزی پایه این روی مخزن که شود مي

 موتور یک وسیله به آن محرکه نیروی کند. مي حرکت

 مخزن کردن پر برای و تأمین ولت 02 برق با کوچک

 چهارپایه. شود مي استفاده کوچک پمپ آب یک از

 طریق از هم و شده تعبیه های پیچ طریق از هم فلزی

 نمودن تراز برای ارتفاع، تنظیم قابلیت با های پایه

 فلزی کرت یک همچنین،. است تنظیم قابل آب مخزن

 و رواناب کننده جمع ناوداني یک دارای انتها در که

 که شود مي کوبیده خاک در سامانه زیر در است رسوب

 ساز شبیه سامانه ،2 شکل. است مترمربع یک آن سطح

 دهد. متعلقات مربوط به آن را نشان مي و باران

( PAM)آمید آنیوني  کریلا پوش پلي خاک پوش: کخا

 پوش مترمربع و خاک در گرم شش و سه سطح دو در

پارسیان در این تحقیق استفاده شد. نقش  پلیمری

 اساس این بر خاک تثبیت در آنیوني آمید اکریل پلي

متصل کرده و  یکدیگر را به خاک ریزتر ذرات که است

 تخریب و گسیختگي برابر در خاک شود ث ميباع

 از. تحکیم گشته و نیروهای برشي خاک پراکنده شوند

 از جلوگیری و ذرات تراکم افزایش با PAM طرفي

 شود مي خاک و پایداری بهبود موجب ها، آن تفکیک

(Malik و Letey، 0330.) 

 ماده درصد 51 دارای پارسیان پلیمری پوش خاک

 با سازگار نوع از پلیمر این. باشد مي آب مابقي و موثر

 و ندارد آلي حالل گونه هیچ چون بوده زیست محیط

 Aliو  Farziاست ) شده پخش آب محیط در آن ذرات

Abadi ،2100 ؛Farzi ،2105 ؛Farzi  وAli Abadi ،

2102.) 
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 شوش و شهرستان خوزستان های انجام آزمایش در کشور، استان و محل منطقه مورد مطالعهمکاني موقعیت نقشه  -1شکل 

 

 
 -جکرت فلزی،  -، بقسمت اصلي سامانهعنوان  به مخزن الکي روی صفحه گرداننده -)الفتجهیزات جانبي ساز باران و  سامانه شبیه -2شکل 

 (ساز همراه با بادگیر پالستیکي سامانه کامل شبیه -و د چهارپایه فلزی با قابلیت تنظیم ارتفاع
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در  آمید اکریل پلي استفاده مورد مقادیر از هرکدام

 پلیمری پوش خاک. شد حل آب لیتر میلي 211

 آب لیتر یک در لیتر میلي 011 مقدار به نیز پارسیان

 دستگاه یک از استفاده با شده آماده شد. محلول رقیق

 اسپری خاک روی یکنواخت صورت به برقي پاش سم

 خاک در ماده همگن پخش لحاظ به نهایت در. شد

 بارش کردن، اسپری زمان از ساعت 22 گذشت از بعد

 .شد انجام برداری نمونه و اجرا ها کرت روی بر باران

برای تعیین  بارندگی: شدت یکنواختی تعیین

های  در سطح کرت از داده بارانیکنواختي شدت 

گیری شده شدت بارندگي استفاده شد. برای  اندازه

 استفاده شد. (0)برآورد ضریب یکنواختي از رابطه 

1

1

100 1

n

i

i

n

i

i

P P

UC

P





 
 

  
 
 
 




(0                          )  

تعداد بشر  n ،ضریب یکنواختي UC ،در آنکه 

 Piگیری شدت بارندگي،  مورد استفاده برای اندازه

 Pام وiدر نقطه متر بر ساعت(  )میليشدت بارندگي 

در سطح  متر بر ساعت( )میليمیانگین شدت بارندگي 

 کرت است.

 بار  آزماایش  شروع از قبل میدانی: آزمایشات انجام

 Mahab) ارایاض  دشات  شناسي خاک مطالعات اساس

Ghodss Consulting Engineering Company ،

 باارای میااداني بازدیاادهای طااي ،چنااینهم و (2102

 مختلف نقاط از شناسي خاک مطالعات صحت از آگاهي

 بارای  و تهیاه  ترکیباي  روش به خاک نمونه 21 عرصه

 .شد منتقل شناسي خاک آزمایشگاه به بافت تعیین
 با مختلف های آزمایش انجام و بافت تعیین از پس

 تیمارهای و ها شدت ها، شیب در باران ساز شبیه سامانه

 تهیه خاک نمونه نیز آزمایشات انجام محل از مختلف،

 ها خاک شیمیایي و فیزیکي خصوصیات برخي و شد

 ،الکتریکي هدایت رس، و شن سیلت، درصدشامل 

کلسیم،  آهک، گچ، کربنات، بي آلي، کربن اسیدیته،

  آزمایشگاه در پتاسیم منیزیم، سدیم، کلر، فسفر و

 .شدندمشخص  خاکشناسي

 کرت اولیه سطح رطوبت آزمایش هر انجام از قبل

 نقطه سه در( TDR)سنج  رطوبت سامانه از استفاده با

 این میانگین و شد قرائت و گیری اندازه کرت سطح از

پس  .شد محاسبه اولیه خاک رطوبت عنوان به عدد سه

یا تداوم آن در  باراناز انجام آزمایش که مدت زمان 

دقیقه بود نیز به همین شیوه  91میزان   بههر شدت 

 از پس .شددر سه نقطه از کرت رطوبت ثانویه محاسبه 

 سامانه استقرار و نظر مورد شیب در کرت سازی آماده

 محاسبه ارتفاع در فشار لوله تنظیم و کرت بر ساز باران

 آزمایش، آغاز با نظر مورد باران شدت تعیین برای شده

 و شد مي ثبت کرنومتر وسیله به خاتمه و شروع زمان

 زمان مدت کرت سطح در رواناب مشاهده محض به

زمان  عنوان به آزمایش شروع لحظه از شده سپری

 و میداني ثبت برداری یادداشت فرم در رواناب شروع

 در رواناب مقادیر دقیقه پنج زماني گام با آن از پس

 .شد منتقل آزمایشگاه به و آوری جمع جداگانه ظروف

 نمود باران تحلیل اساس بر ها باران شدت و تدوام

 5/1 حدود در ترتیب به شوش سینوپتیک ایستگاه

 ساعت بر متر میلي 51 و 92 های شدت و ساعت

 های شدت با هایي باران شاخص ها شدت این. هستند

 خشک نیمه و خشک مناطق در متوسط تا کم

 و تجزیه از کند مي بیانNajmaei (0331 )باشند.  مي

 این در کم تداوم با هایي باران به مربوط آمار تحلیل

 از درصد 51 حدود در که رسد مي نظر به چنین نواحي

 و ساعت بر متر میلي 21 از بیش شدتي دارای ها باران

 11 از بیش شدتي دارای ها باران درصد 21 حدود در

 خشک مناطق در چون و باشند مي ساعت بر متر میلي

 کنوکسیوني نوع از عمدتا ها باران خشک نیمه و

 و بوده ناحیه از مستقل ها آن خصوصیات لذا باشند مي

 تعمیم قابل نیز خشک نیمه و خشک نقاط اکثر به

 هستند. 

 این عمده که منطقه شیب نقشه بررسي به توجه با

 و بود درصد 05 تا صفر شیب محدوده در اراضي

 را زراعي اراضي آن از ناشي های رواناب که ای منطقه

پنج تا  طبقه دو در عمدتا دادند مي قرار تهدید مورد

 این میانه شیب لذا بودند واقع درصد 05تا  01 و 01

 سطح دو نهایت در که گرفت قرار عمل مالک طبقه دو

 .شد انتخاب درصد 5/02 و 5/1 شیب

 خاک بافت نوع دو در طرح این تیمارهای پژوهش:

 92 بارندگي شدت دو با ،لوم رسي شني و لومي شني

 میانه)درصد  5/1 شیب دو ساعت، بر متر میلي 51 و

 و( درصد 01-05 میانه)درصد  5/02 و( درصد 01-5
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 و سه سطح دو در آمید کریلا پلي شاهد، تیمارهای با

 ،Flanagan و Chaudhari)مترمربع  در گرم شش

 Sepaskhah؛ 2119 همکاران، و Yu؛ 0331

 و Shekofte ؛Bazrafshan-Jahromi ، 2112و

 ؛2111 همکاران، و Shahbazi ؛2111 همکاران،

Hazbavi  ،و همکارانa2109 )پلیمری پوش خاک و 

 زمان مدت. شد انجام تکرار سه با هر کدام پارسیان

 بوده است. به ساعت 5/1 تیمار هر برای باران تداوم

 × خاک دو) آزمایشي مختلف تیمار 32 ترتیب این

 سه × شیب دو × باران شدت دو × پوش خاک چهار

 .شد ایجاد( تکرار

با توجه به تیمارهای مورد : تجزیه و تحلیل آماری

 )مقایسهاستفاده در این پژوهش تجزیه و تحلیل نتایج 

 شروع زمان و ضریب بر پوش خاک اثرات میانگین

 طرح قالب در آماری با استفاده از طرح (رواناب

 دوبار های کرت. شدانجام  0شده خرد دوبار های کرت

های آزمایشي اطالق  ای از طرح شده به دسته خرد

به طریق  تربیشها اثر سه عامل یا  شود که در آن مي

، عاملي که که  طوری هب. گیرد ي مورد بررسي ميصخا

تری نیاز دارد را عامل  به واحد آزمایشگاهي بزرگ

همین   . بهنامند اصلي و عامل دیگر را عامل فرعي مي

نام واحدهای اصلي و  تر را به ترتیب واحدهای بزرگ

گذاری  نام واحدهای فرعي نام تر را به واحدهای کوچک

ارائه  فرعي و اصلي های کرت ،0در جدول کنند.  مي

 برای این طرح شده است. الزم به ذکر است که

هر آزمایش سه طور جداگانه انجام و  خاک به های بافت

 شده است. تکرارمرتبه 
 

 نتایج و بحث

 رواناب زمان شروع آماری مقایسه

نتایج تجزیه و تحلیل  الف( خاک لومی شنی:

بافت خاک لومي  در رواناب زمان شروع واریانس برای

طور که  ارائه شده است. همان 2جدول شني در 

اثر متقابل شیب و تکرار، شیب، تکرار و  ،مشخص است

چنین شدت باران و پلیمر در سطح همشدت باران و 

مقایسه  ،9دار نیست. در جدول  پنج درصد معني

میانگین زمان شروع رواناب در بافت خاک لومي شني 

                                                            
1 Split split plot design 

های  ها و شدت به تفکیک در شیب LSD2با روش 

 ران و پلیمر مختلف ارائه شده است.با

های  شیب: میانگین زمان شروع رواناب در شیب -الف

درصد در سطح پنج درصد خطا دارای  5/02و  5/1

 (.9داری هستند )جدول  اختالف معني

  شدت باران: میانگین زمان شروع رواناب در شدت -ب

 پنجمتر بر ساعت در سطح  میلي 51و  92های  باران

 (. 9)جدول  استداری  درصد خطا دارای اختالف معني

پلیمر: میانگین زمان شروع رواناب در تیمار شاهد  -ج

داری با  درصد خطا دارای اختالف معني پنجدر سطح 

 پوش و خاک P6 پوش ، خاکP3 پوش تیمارهای خاک

Pc  .پوش چنین تیمار خاکهماست P3  پنجدر سطح 

اری با تیمارهای د درصد خطا دارای اختالف معني

پوش  است. خاک Pc پوش و خاک P6 پوش شاهد، خاک

P6 پوش و خاک Pc پنجداری در سطح  اختالف معني 

(، 9درصد خطا ندارند و در یک گروه قرار دارند )شکل 

اختالف  P3 پوش که با تیمار شاهد و خاک در حالي

 9طور که در شکل (. همان9داری دارند )جدول  معني

در یک  Pc پوش و خاک P6 پوش خاک ،شود دیده مي

( که با تیمارهای شاهد )گروه bگروه قرار دارند )گروه 

aپوش ( و خاک P3  گروه(cاختالف معني ) .داری دارند 

نتایج تجزیه و تحلیل : ب( خاک لوم رسی شنی

طور که  ارائه شده است. همان 2واریانس در جدول 

 ،چنینهماثر متقابل شیب و تکرار و  ،مشخص است

 پنجاثرات متقابل شیب، تکرار و شدت باران در سطح 

 دار نیست. درصد معني

مقایسه میانگین زمان شروع رواناب  ،5در جدول 

به  LSDدر بافت خاک لوم رسي شني  با روش 

های باران و پلیمرهای  ها، شدت تفکیک در شیب

 مختلف ارائه شده است.

های  شیب: میانگین زمان شروع رواناب در شیب -الف

درصد خطا دارای  پنجدرصد در سطح  5/02و  5/1

 (. 5داری هستند )جدول  اختالف معني

  شدت باران: میانگین زمان شروع رواناب در شدت -ب

 پنجمتر بر ساعت در سطح  میلي 51و  92های  باران

داری هستند )جدول  درصد خطا دارای اختالف معني

5) . 

                                                            
2 Least Significant Difference  
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 شده خرد بار دو های کرتآماری  های اصلي و فرعي طرح کرت -1جدول 

S1 S2 

I1 I2 I1 I2 

P0 P3 P6 PC P0 P3 P6 PC P0 P3 P6 PC P0 P3 P6 PC 

S1  درصد،  5/1شیبS2  درصد،  5/02شیبI1  متر بر ساعت،  میلي 92شدت بارندگيI2  متار بار سااعت،     میلاي  51شدت بارندگيP0      ،)ساطح بادون ماالچ )شااهدP3  وP6 

 پارسیان پلیمری مالچ PCمترمربع،  در گرم شش و سه سطح دو در آمید اکریل پلي

 
 رواناب در بافت خاک لومي شني زمان شروعواریانس برای  تجزیه و تحلیل -2جدول 

 داری سطح معني Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع

 101/1 1/2 2/1522 2 3/05111 تکرار

 129/1 2/2 9/1015 0 2/1015 شیب

 212/1 1/1 2/0211 2 1/2211 شیب×تکرار

 111/1 2/11 1/001102 0 1/001102 بارانشدت 

 121/1 2/5 0/1211 0 0/1211 بارانشدت ×شیب

 153/1 5/1 1/121 2 1/2301 بارانشدت  ×شیب×تکرار

 111/1 9/21 0/22509 9 2/021593 پلیمر

 110/1 2/1 2/00212 9 2/99123 پلیمر×شیب

 205/1 1/0 1/0521 9 0/2222 پلیمر×بارانشدت 

 111/1 0/5 3/1391 9 29132/1 پلیمر×بارانشدت ×شیب

   1/0551 22 9/91912 خطا

    21 1/9002311 کل

 
 پلیمر مختلف  و باران شدت شیب، در تفکیک در بافت خاک لومي شني به رواناب زمان شروع میانگین مقایسه -3جدول 

 داری معنيسطح  خطای استاندارد اختالف میانگین سطوح سطح تیمار

 شیب
5/1 5/02 *999/22  2/00 129/1 

5/02 5/1 *22/999-  2/00 129/1 

 شدت باران
92 51 *151/35  2/00 11/1 

51 92 *151/35-  2/00 11/1 

 پلیمر

 شاهد

P3 *511/025پوش  خاک  0/02 11/1 

P6 *519/25پوش  خاک  0/02 11/1 

Pc *301/22پوش  خاک  0/02 11/1 

پوش  خاک
P3 

-511/025* شاهد  0/02 11/1 

-P6 *301/13پوش  خاک  0/02 11/1 

-Pc *519/11پوش  خاک  0/02 11/1 

پوش  خاک
P6 

-519/25* شاهد  0/02 11/1 

P3 *301/13پوش  خاک  0/02 11/1 

Pc 999/0پوش  خاک  0/02 39/1 

پوش  خاک
Pc 

-301/22* شاهد  0/02 11/1 

P3 *519/11پوش  خاک  0/02 11/1 

-P6 999/0پوش  خاک  0/02 39/1 
 دار درصد معني پنجاختالف میانگین در سطح * 
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 در تیمارهای مختلف بافت خاک لومي شني در رواناب زمان شروع میانگین مقایسه -3شکل 

 

رواناب در تیمار شاهد  زمان شروعپلیمر: میانگین -ج

داری با  درصد خطا دارای اختالف معني پنجدر سطح 

 پوش خاکو  P6 پوش خاک، P3 پوش خاکتیمارهای 

Pc  .پوش خاکتیمار  ،چنینهمهست P3  در سطح

داری با تیمارهای  درصد خطا دارای اختالف معني پنج

هست.  Pc پوش خاکو  P6 پوش خاکشاهد، 

داری در  اختالف معني Pc پوش خاکو  P6 پوش خاک

درصد خطا ندارند و در یک گروه قرار دارند  پنجسطح 

 P3 پوش خاککه با تیمار شاهد و  (، در حالي2)شکل 

طور که در  (. همان5داری دارند )جدول  اختالف معني

 Pc پوش خاکو  P6 پوش خاک ،شود دیده مي 2 شکل

( که با تیمارهای شاهد bدر یک گروه قرار دارند )گروه 

داری  ( اختالف معنيc)گروه  P3 پوش خاک( و a)گروه 

 دارند.

 
 لوم رسي شني رواناب در بافت خاک  زمان شروعواریانس برای  تجزیه و تحلیل -4جدول 

 داری سطح معني Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع

 221/1 2/1 9/91 2 2/12 تکرار

 111/1 3/512 5/29122 0 5/29122 شیب

 201/1 5/1 5/22 2 1/15 شیب×تکرار

 111/1 9/521 2/21293 0 2/21293 شدت باران

 111/1 1/021 5/00092 0 5/00092 شدت باران×شیب

 021/1 3/0 2/022 2 1/223 بارانشدت  ×شیب×تکرار

 111/1 9/511 2/29139 9 1/090213 پلیمر

 111/1 2/32 5/1100 9 2/22192 پلیمر×شیب

 111/1 1/22 5/2905 9 2/2322 پلیمر×شدت باران

 111/1 1/29 2/2123 9 2/2021 پلیمر×شدت باران×شیب

   5/12 22 1/2112 خطا

    21 1/0222520 کل

a 

c 
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 ش

ن
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(
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) 

 تیمار
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 در تیمارهای مختلف لوم رسي شني بافت خاک  در رواناب زمان شروع میانگین مقایسه -4شکل 

 

 پلیمر مختلف  و باران شدت ، شیب در تفکیک به لوم رسي شنيدر بافت خاک  رواناب شروعزمان  میانگین مقایسه -5جدول 

 داری سطح معني خطای استاندارد اختالف میانگین سطوح سطح تیمار

 شیب
5/1 5/02 *251/21 215/2 111/1 

5/02 5/1 *251/21- 215/2 111/1 

 شدت
92 51 *115/22 215/2 111/1 

51 92 *115/22- 215/2 111/1 

 پلیمر

 شاهد

 P3 *119/021 131/9 111/1پوش  خاک

 P6 *151/11 131/9 111/1پوش  خاک

 Pc *201/10 131/9 111/1پوش  خاک

 P3پوش  خاک

 111/1 131/9 -119/021* شاهد

 P6 *999/11- 131/9 111/1پوش  خاک

 Pc *221/12- 131/9 111/1پوش  خاک

 P6پوش  خاک

 111/1 131/9 -151/11* شاهد

 P3 *999/11 131/9 111/1پوش  خاک

 Pc 1/221 131/9 122/1پوش  خاک

 Pcپوش  خاک

 111/1 131/9 -201/10* شاهد

 P3 *221/12 131/9 111/1پوش  خاک

 P6 1/221- 131/9 122/1پوش  خاک

 دار درصد معني پنجاختالف میانگین در سطح *   

 

 :رواناب ضریب آماری مقایسه

تجزیه و تحلیل نتایج  الف( خاک لومی شنی:

بافت خاک لومي شني  رواناب در واریانس برای ضریب

طور که مشخص  ارائه شده است. همان ،2در جدول 

اثر متقابل شیب و تکرار، اثر متقابل شیب و  ،است

اثر متقابل شیب، تکرار و  ،چنینهمو  بارانشدت 

  دار نیست. درصد معني پنجدر سطح  بارانشدت 

 رواناب در مقایسه میانگین ضریب ،1در جدول 

به تفکیک در  LSDبافت خاک لومي شني با روش 

تلف و پلیمر مختلف های مختلف، شدت باران مخ شیب

 ارائه شده است.

و  5/1های  در شیب رواناب شیب: میانگین ضریب -الف

درصد خطا دارای اختالف  پنجدرصد در سطح  5/02

 (.1داری هستند )جدول  معني
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  در شدت رواناب شدت باران: میانگین ضریب -ب

 پنجمتر بر ساعت در سطح  میلي 51و  92های  باران

داری هستند )جدول  درصد خطا دارای اختالف معني

1.) 

 در شاهد تیمار در رواناب ضریب پلیمر: میانگین -ج

 با داری معني ختالفا دارای خطا درصد پنج سطح

 پوش خاک و P6 پوش خاک ،P3 پوش خاک تیمارهای

Pc پوش خاک تیمار ،چنینهم. هست P3 سطح در 

 تیمارهای با داری معني اختالف دارای خطا درصد پنج

. هست Pc پوش خاک و P6 پوش خاک شاهد،

 درصد پنج سطح در داری معني اختالف P6 پوش خاک

 Pc پوش خاک و P3 پوش خاک شاهد، تیمار با خطا

 در داری معني اختالف Pc پوش خاک چنینهم. هست

 و P3 پوش خاک شاهد، تیمار با خطا درصد پنج سطح

طور  (. همان1و جدول  5هست )شکل  P6 پوش خاک

 تیمارهای شاهد، ،شود دیده مي 5که در شکل 

اختالف  Pc پوش خاک و P6 پوش خاک ،P3 پوش خاک

داری با هم دارند و هر کدام جداگانه یک گروه را  معني

 دهند.  تشکیل مي

  

 بافت خاک لومي شني رواناب در واریانس برای ضریب تجزیه و تحلیل -6جدول 

 داری سطح معني Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع

 100/1 22/5 11/1 2 11/1 تکرار

 111/1 23/212 12/1 0 12/1 شیب

 210/1 11/1 11/1 2 11/1 شیب×تکرار

 111/1 23/212 19/1 0 19/1 شدت باران

 209/1 23/1 11/1 0 11/1 شدت باران×شیب

 115/1 22/1 11/1 2 11/1 شدت باران ×شیب×تکرار

 111/1 32/921 12/1 9 11/1 پلیمر

 111/1 21/212 15/1 9 02/1 پلیمر×شیب

 111/1 23/311 11/1 9 22/1 پلیمر×شدت باران

 111/1 23/519 12/1 9 09/1 پلیمر×شدت باران×شیب

   11/1 22 11/1 خطا

    21 51/2 کل
 

 پلیمر مختلف و باران شدت شیب، در تفکیک بافت خاک لومي شني به رواناب در ضریب میانگین مقایسه -7جدول 

 داری سطح معني خطای استاندارد میانگین سطوحاختالف  سطح تیمار

 شیب
5/1 5/02 *155/1- 119/1 111/1 

5/02 5/1 *155/1 119/1 111/1 

 شدت
92 51 *151/1 119/1 111/1 

51 92 *151/1- 119/1 111/1 

 پلیمر

 شاهد

 P3 *121/1 112/1 111/1پوش  خاک

 P6 *101/1- 112/1 113/1پوش  خاک

 Pc *129/1- 112/1 111/1پوش  خاک

 P3پوش  خاک

 111/1 112/1 -121/1* شاهد

 P6 *151/1- 112/1 111/1پوش  خاک

 Pc *013/1- 112/1 111/1پوش  خاک

 P6پوش  خاک

 113/1 112/1 101/1* شاهد

 P3 *151/1 112/1 111/1پوش  خاک

 Pc *159/1- 112/1 111/1پوش  خاک

 Pcپوش  خاک

 111/1 112/1 129/1* شاهد

 P3 *013/1 112/1 111/1پوش  خاک

 P6 *159/1 112/1 111/1پوش  خاک
 دار درصد معني پنجاختالف میانگین در سطح  *



 225/  باران سازی شبیه و مختلف شرایط در رواناب ضریب و شروع زمان بر افزودني چند کاربرد اثر

 
 

 
 در تیمارهای مختلف بافت خاک لومي شني رواناب در ضریب میانگین مقایسه -5شکل 

 

 تحلیل تجزیه ونتایج  :لوم رسی شنیب( خاک 

طور که  ارائه شده است. همان 1واریانس در جدول 

تکرار، اثر متقابل شیب و تکرار و  ،مشخص است

در  باراناثر متقابل شیب، تکرار و شدت  چنینهم

 دار نیست. درصد معني پنجسطح 

 

 لوم رسي شني بافت خاک  رواناب در واریانس برای ضریب تجزیه و تحلیل -8جدول 

 داری سطح معني Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع

511/1 2 111/1 تکرار E-05 213/0 221/1 

019/1 0 019/1 شیب  911/2125 111/1 

111/1 2 111/1 شیب×تکرار  111/1 111/0 

921/1 0 921/1 شدت باران  511/2111 111/1 

121/1 0 121/1 شدت باران×شیب  112/592 111/1 

021/2 2 111/1 شدت باران ×شیب×تکرار E-05 1/122 522/1 

 111/1 522/3521 1/219 9 223/0 پلیمر

101/1 9 123/1 پلیمر×شیب  222/013 111/1 

010/1 9 919/1 پلیمر×شدت باران  159/0339 111/1 

122/1 9 122/1 پلیمر×شدت باران×شیب  513/299 111/1 

123/5 22 110/1 خطا E-05   

    21 303/21 کل

 

 رواناب در مقایسه میانگین ضریب ،3در جدول 

به تفکیک در  LSDبا روش  لوم رسي شنيبافت خاک 

مختلف و پلیمر مختلف  بارانهای مختلف، شدت  شیب

 .ارائه شده است

های  در شیب رواناب شیب: میانگین ضریب -الف

طا دارای درصد خ پنجدرصد در سطح  5/02و  5/1

 (.3)جدول  داری هستند اختالف معني

  در شدت رواناب : میانگین ضریببارانشدت  -ب

 پنجمتر بر ساعت در سطح  میلي 51و  92های  باران

داری هستند )جدول  درصد خطا دارای اختالف معني

3.)  

 در شاهد تیمار در رواناب ضریب میانگین پلیمر: -ج

 با داری معني اختالف دارای خطا درصد پنج سطح

 پوش خاک و P6 پوش خاک ،P3 پوش خاک تیمارهای

c 

d 
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a 
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1.21 

1.91 

1.21 

P3خاک پوش  شاهد P6خاک پوش  Pcخاک پوش 

ب
انا

رو
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ری
ض

 

 تیمار
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Pc پوش خاک تیمار چنینهم. هست P3 پنج سطح در 

 تیمارهای با داری معني اختالف دارای خطا درصد

. هست Pc پوش خاک و P6 پوش خاک شاهد،

 درصد پنج سطح در داری معني اختالف P6 پوش خاک

 Pc پوش خاک و P3 پوش خاک شاهد، تیمار با خطا

 در داری معني اختالف Pc پوش خاک همچنین. هست

 و P3 پوش خاک شاهد، تیمار با خطا درصد پنج سطح

طور  همان (.3و جدول  2)شکل  هست P6 پوش خاک

 تیمارهای شاهد، ،شود دیده مي 2که در شکل 

اختالف  Pc پوش خاک و P6 پوش خاک ،P3 پوش خاک

داری با هم دارند و هر کدام جداگانه یک گروه را  معني

 دهند. تشکیل مي

 
 پلیمر مختلف و باران شدت ، شیب در تفکیک به لوم رسي شنيبافت خاک  رواناب در ضریب میانگین مقایسه -9جدول 

 داری معنيسطح  خطای استاندارد اختالف میانگین سطوح سطح تیمار

 شیب
5/1 5/02 *139/1 112/1 111/1 

5/02 5/1 *139/1- 112/1 111/1 

 شدت
92 51 *021/1- 112/1 111/1 

51 92 *021/1 112/1 111/1 

 پلیمر

 شاهد

 P3 *290/1- 119/1 111/1پوش  خاک

 P6 *999/1- 119/1 111/1پوش  خاک

 Pc *202/1- 119/1 111/1پوش  خاک

 P3پوش  خاک

 111/1 119/1 290/1* شاهد

 P6 *131/1 119/1 111/1پوش  خاک

 Pc *101/1 119/1 111/1پوش  خاک

 P6پوش  خاک

 111/1 119/1 999/1* شاهد

 P3 *131/1- 119/1 111/1پوش  خاک

 Pc *113/1- 119/1 111/1پوش  خاک

 Pcپوش  خاک

 111/1 119/1 202/1* شاهد

 P3 *101/1- 119/1 111/1پوش  خاک

 P6 *113/1 119/1 111/1پوش  خاک
 دار درصد معني پنجاختالف میانگین در سطح  *
 

 
 در تیمارهای مختلفلوم رسي شني بافت خاک  رواناب در ضریب میانگین مقایسه -6شکل 

 

 گیری نتیجه

 زمان شروعمقایسه آماری  یبراتحقیق  در این

بار خرد شده استفاده شد. های دو طرح کرترواناب از 

رواناب از روش  زمان شروعمنظور مقایسه میانگین  به

LSD  استفاده شد. نتایج نشان داد که در هر دو نوع

های  رواناب در شیب زمان شروعبافت خاک میانگین 

d 

a 
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درصد خطا دارای  پنجدرصد در سطح  5/02و  5/1

ر دو نوع در ه ،چنینهمداری هستند.  اختالف معني

  رواناب در شدت زمان شروعبافت خاک میانگین 

 پنجمتر بر ساعت در سطح  میلي 51و  92های  باران

نتایج  .داری هستند درصد خطا دارای اختالف معني

 Pcو  P6 پوش خاکآشکار کرد که رواناب  زمان شروع

( که با تیمار شاهد bدر یک گروه قرار دارند )گروه 

داری  ( اختالف معنيc)گروه  P3 پوش خاک( و a)گروه 

زمان نتایج نشان داد که میانگین  ،طور کلي به دارند.

از تیمارهای  تربیشرواناب در تیمار شاهد  شروع

باشد، بدین معني  پارسیان مي پلیمر و آمید کریلا پلي

شود.  که رواناب در تیمار شاهد دیرتر شروع مي

زمان تفاوتي با یکدیگر در  Pcو  P6های  پوش خاک

 زمان شروع P3پوش  رواناب ندارند. در خاک شروع

 رواناب زودتر از سایر تیمارها بوده است.

های  در شیب رواناب نتایج مقایسه میانگین ضریب

درصد خطا دارای  پنجدرصد در سطح  5/02و  5/1

مقایسه میانگین  ،چنینهمداری هستند.  اختالف معني

متر  میلي 51و  92های  باران  در شدت رواناب ضریب

 دو نوع بافت خاک در تیمار شاهد در هربر ساعت 

درصد  پنجنشان داد که در سطح پوش(  )بدون خاک

نتایج که این نتایج با  دار هستند اختالفات معني

 (،a2105) همکاران و Khaledi Darvishanتحقیقات 

Khaledi Darvishan همکاران و (b2105،) Gholami 

 و همکاران Gholami ( وa2109) و همکاران

(b2109)  باشد. یک راستا ميدر 

های سطحي  در پوشش رواناب ضریب میانگین

 ،P3 پوش خاک تیمارهای شاهد، متفاوت، نشان داد که

P6 و Pc درصد پنج سطح داری )در اختالف معني 

 خطا( از نظر ضریب رواناب با هم دارند.

 تیمارهای از استفاده بررسي ،طور کلي به

حاکي از کاهش زمان  پارسیان پلیمر و آمید کریلا پلي

 نسبت به تیمار شروع رواناب و افزایش ضریب رواناب

با  تطابقي ضریب رواناب افزایش میزانشود.  شاهد مي

بني بر کاهش ( م2102و همکاران ) Abbasi مطالعه

. در این آمید ندارد کریلا رواناب در استفاده از تیمار پلي

( a2109) همکاران و Hazbaviپژوهش  نتایجراستا، 

 تیمارهای رواناب میزان دار غیرمعني کاهش بیانگر

 ،یک ،2/1 ،2/1 مقادیر با تیمار )هفت PAM مختلف

 پنج سطح درمترمربع(  در گرم شش و چهار ،سه ،دو

 مقدار کاهش اند که ایشان بیان کرده. بود خطا درصد

 روند از PAM مختلف مقادیر با تیمارهایي در رواناب

 در رواناب مقدار ارزیابي . بااست نکرده تبعیت خاصي

 شده مشاهده جداگانه طور به مشترک زماني های گام

 تمام در رواناب مهار در PAM از استفاده که است

 دار معني اختالفي سوم و اول زماني گام جز به ها گام

(02/1 > P )ندارد. 

 (a2109) همکاران وHazbavi  ،این بر افزون

 مقدار افزایش با رواناب شروع زمان عنوان کردند که

PAM  و بعد از آن  افزایش مترمربع، در گرم دو تاتنها

تحقیق حاضر مبني  نتایج ،بنابراین .است کاهش یافته

شروع رواناب در استفاده از  زمان کاهش بر

 گرم در مترمربع با نتایج ششو  سههای  آمید کریلا پلي

Hazbavi همکاران و (a2109) باشد. در یک راستا مي  

 (a2105) همکاران و Khaledi Darvishanمطالعه 

 وابسته زیادی حد تا رواناب که داد نشان در این زمینه

 شدت. است شیب و خاک بارندگي، های ویژگي به

 سطحي های الیه آبگیری ظرفیت کاهش و باران تربیش

 ادامه در و شده رواناب حجم افزایش موجب خاک

 آماده خاک ذرات انتقال و کنش برای یتربیش نیروی

 و شروع زمان بر ثروم های عامل بندی اولویت. شود مي

 بررسي مورد مقیاس به زیادی حد تا رواناب ضریب

 و زمان شروع از آگاهي دیگر، سوی از. است وابسته

 برای نیز آن بر ثروم های عامل شناخت و رواناب ضریب

 و وقوع در خیرات ایجاد به منجر مدیریتي کار راه ارایه

 رطوبت اهمیت. است ضروری رواناب مقدار کاهش

 دوره با های بارندگي در که است حدی تا خاک پیشین

 را رواناب تواند مي سال 20 از ترکم های بازگشت

 اگرچه. دهد قرار ثیرأت تحت داری معني صورت به

 کاهش با ها خاک تربیش در بارندگي شدت افزایش

 تواند مي گاهي اما شود، مي رواناب افزایش باعث نفوذ،

 های ویژگي مکاني تجانس عدم دلیل به نفوذ افزایش با

. شود رواناب کاهش موجب خاک، سطحي الیه نفوذ

 شدت متقابل اثر امکان شده، مطرح موارد از نظر صرف

 بر نیز رواناب و نفوذ بر خاک پیشین رطوبت و بارندگي

مقایسه دو نوع بافت  .افزاید مي ها آن بررسي اهمیت

خاک از نظر زمان شروع رواناب و ضریب رواناب حاکي 

از این است که زمان شروع رواناب در خاک لومي شني 
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)رواناب دیرتر شروع شده( و ضریب رواناب نیز  تربیش

که منطبق بر  است ترکمنسبت به خاک سیلت لوم 

 باشد. ( مي2101و همکاران ) Kukalنتیجه تحقیقات 

 از ن داد که استفادهانتایج این تحقیق نش

در دو نوع  پارسیان پلیمر و آمید کریلا پلي تیمارهای

موجب تسریع  لوم رسي شني و شني لومي خاک بافت

مقدار ضریب رواناب  افزایشو  شروع روانابزمان در 

وهش استفاده از طبق نتایج این پژ ،بنابراین .شود مي

منظور  پارسیان به پلیمر و آمید کریلا های پلي افزودني

 از آگاهي که آنجا ازشود.  توصیه نميکنترل رواناب 

تصمیمات  بر زمان شروع آن و باروان ضریب میزان

برای  لذا بود، خواهد تاثیرگذار منطقه آن مدیریتي

 باید یتربیش های پژوهش تر دقیق نتایج به دستیابي

 دیگری در مطالعات ،شود مي پیشنهاد .گیرد صورت

به  طبیعي های بارش با شرایطي در و صحرایي مقیاس

 .دشو انجام سال دو یا یک مدت
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Abstract 

The major issues that must be addressed in watersheds is correct estimating threshold 

from the rainfall events. According to the agricultural leveling land and irrigation and 

drainage network of study area is exposed to sourounding runoff destruction, so 

watershed management activities such as design of small-scale water structures, 

sediment control structures, implementing the management actions in vegetation, soil 

and land utilization is required to understand and estimate surface runoff threshold. The 

aim of this study was to determine the effect of soil conservation practices on runoff 

initiation time and runoff coefficient using rainfall simulator in the Arayez plain. For 

this purpose, a rain simulator with a metal plot that has a square meter area was used. 

The treatments consisted of natural soil (observed), polyacrylamide at two levels 3 and 

6 grams per square meter (P3 and P6, respectively) and Parsian mulch (Pc) that were 

conducted in sandy clay loam and sandy loam soil with three replications. The rainfall 

intensities set up to be of 32 and 50 mm per hour in slopes 7.5 and 12.5 percent. For 

statistical comparison split split plot design was used. Least Significant Difference 

(LSD) method was used for comparison of means. Results indicated that the mean of 

runoff initiation time in observed treatment is higher than mulch treatments, it means 

which runoff begins later in observed treatment. Mulches of P6 and Pc have not 

significantly differences in runoff initiation time. Runoff initiation time in P3 mulch 

much earlier began than the other treatments. Also, results revealed that the mean of 

runoff coefficient in different treatments (observed, P3, P6 and Pc) have a significant 

differences, and belonged to separate group. 

 

Keywords: Arayez plain, Karkheh Watershed, Polyacrylamide, Runoff coefficient, Soil 

amendments 
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