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 دهيچک
  

کند.  يد ميات انسان را تهديح ي، رفاه بشر و حتيعيمنابع طب ياست که به طور جد يک مشکل جهانيش خاک يفرسا
عت يند و متناسب با طبهست يادينه زيهز يها دارا ن روشيحفاظت خاک در جهان وجود داردکه ا يبرا ياديز يها روش

 يها انياز جر يريکاهش اثرات قطرات باران، جلوگ سببدر حفاظت خاک است و  يتيريمد يها از روش يکي يپاش . مالچستين
شوند  يخاک م يريت نفوذپذيبهبود بافت و ظرف سبب يآل يها استفاده از مالچان ين ميشود. در ا يش خاک ميو فرسا يسطح

 ٤ يبا اندازه طول يالقيي يگونه توسکا ياثر مالچ چوب يمطالعه به بررسن ياکنند.  يم يريست جلوگيز طيمح يو از آلودگ
متر بر ساعت به  يليم ٥٠با شدت  يدرصد) تحت باران ٧٠و  ٣٠، ٠متر در سه درصد پوشش ( يسانت ٥/١متر و عرض  يسانت

ج آزمون ي. نتااستپرداخته  يلتيس يمتر عمق در خاک لوم ٢/٠متر عرض و  ١متر طول،  ٢با ابعاد  يقه در پالتيدق ٢٠مدت 
LSD  وt نان يمتر، در سطح اطم يسانت ٤مختلف در اندازه  يها ن پوششيمختلف نشان داد که ب يها در درصد پوشش يجفت

). P>٠١/٠دار وجود دارد ( يب هرزآب اختالف معنيرواناب، بار رسوب، غلظت رسوب و ضر يرهايزان متغيمدرصد در  ٩٩
 يتواند برا يم پژوهشن يج اينتا .افتيزان درصد پوشش مالچ کاهش يدرصد بسته به م ٩٧تا  ٦٠ش از يزان فرساين ميهمچن

  .باشدد ين حفاظت خاک مفيو همچن يجنگل يت بهتر اراضيريمد
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  مقدمه
از  يکياز آن امروزه  يناش يامدهايش خاک و پيفرسا
(اکوو و همکاران،  است يطيمح ستيز يها ن چالشيتر مهم

ار و در يل شيتشک شروع سببش خاک در ي). فرسا۲۰۰۹
 سببن عمل يجاد آبراهه خواهد شد که ايا سببادامه 
ت کاهش يو در نها يمواد آل، يخاک سطح يشو شست
 و همکاران، يخاک خواهد شد (کالرستاق يزيخ حاصل
 يش تقاضا برايت و افزايش جمعيامروزه افزا. )۲۰۰۹

 يعيطب يها شده تا پوشش سبب يمحصوالت کشاورز
از  يا ها و مراتع با سرعت هشدار دهنده ژه جنگلينبه ويزم

شوند  يکشاورز يل به اراضيب و تبديانسان تخر يسو
ها از  ير در نوع کاربريي). تغ۲۰۰۹کاردو، يردو و ر كيزي(ا

 يتنک و موقت يها به پوشش ،يمئمتراکم و دا يها پوشش
آن  دنبالش و به يزان رواناب و فرسايش ميهمواره با افزا

). ۲۰۰۰د رسوب همراه بوده است (گوستافسون، يتول
ات يدر اثر عمل يب شده در مناطق جنگليتخر يها خاک

به  يسوز ن آتشي، برداشت چوب و همچنيمختلف عمران
وت يهستند (الاز باران  يش ناشيمستعد فرسا يطور خاص

حفاظت خاک  يک روش معمول براي). ۲۰۰۱چاود، يو روب
از  يا مالچ عبارت است از هر ماده استفاده از مالچ است.

چوب،  يها اهان، قطعات سنگ، تراشهيل کاه، برگ گيقب
شه يا ريحفاظت از خاک و  يره که برايو غ يکيمواد پالست

ر ياهان از اثرات قطرات باران، انجماد پوسته خاک، تبخيگ
شود  يا پخش ميره در سطح خاک قرار گرفته و يو غ

 در برابر ). مالچ سطح خاک را۲۰۰۹(اسمت و پوسن، 
 سبب و کند يباران محافظت م يندگيفرسا يروهاين

 يچوب يها استفاده از مالچ شود. يش خاک ميکاهش فرسا
حفظ رطوبت  موجب يجنگل يها گونه يايحاصل از بقا

ن يشوند و همچن يم سطح خاک ريخاک و کاهش تبخ
بهبود  سببجه يخاک را حفظ کرده و در نت يمواد آل

ر و يگرون ).۲۰۱۴پراتز و همکاران، شوند ( يساختار خاک م
کاهش  يبراچوب را  يها )، استفاده از خرده۲۰۰۴شوورز (

که از  يدند درختانکرگزارش  وشنهاد، يهدررفت خاک پ
توانند به عنوان مالچ  يشوند م يم يساز ها پاک ر جادهيمس

کاهش خطرات  ين مواد برايطور معمول ا  خرد شوند، به
ن خرد کردن يشوند، بنابرا يا رنده ميسوزانده  يسوز آتش

رزش ها را با ا ش استفاده از آنيکاهش فرسا يها برا آن
ن است يا يچوب يها گر استفاده از مالچيت ديکند. مز يم

نه ين هزيشوند بنابرا يکه از مواد داخل جنگل مشتق م

)، ۲۰۰۳( يابد. فولتز و دولي يها کاهش م حمل و نقل آن
 يها به نام رشته يگريد يخود از مالچ چوب يها يبررسدر 

 يشود برا يد ميد تولزاي يچوب يها چوب که از روکش
که  گفتندها  کاهش هدررفت خاک استفاده کردند، آن

متر،  يليم ۶چوب عرض  يها رشته ينه برايابعاد به
که  استمتر  يسانت ۱۰۰تا  ۶۰متر و طول  يليم ۳ضخامت 

 جيشود. نتا يها کنترل م ن ابعاد در روند ساخت رشتهيا
چوب همانند کاه  يها ها نشان داد که رشته آن يها يبررس

ک و يانوسيدر کاهش رواناب و هدررفت خاک مؤثرند. 
ها  بيچوب را در ش يها رشته ي)، اثربخش۲۰۰۶همکاران (

ج نشان داد که در يکردند. نتا يمختلف بررس يها و بافت
در کاهش  يکسانير يچوب تأث يها سه با کاه، رشتهيمقا

ن در شتر از آيدرشت دانه و ب يها هدررفت خاک در خاک
)، سه ۲۰۱۰نر (يبر نيزدانه دارند. فولتز و واگيخاک ر

چوب را در  يها ز خردهير ذرات راب مختلف از مقديترک
 يدارامربع متر ۵ي ها درصد در پالت ۷۰و  ۵۰ يها پوشش

 به يسوز ش پس از آتشيکنترل فرسا يبراخاک سوخته 
 يداراب يها نشان داد ترک آن يها پژوهشج يکار بردند. نتا

ان يط باران و باران همراه با جريز کمتر تحت شرايذرات ر
کاهش غلظت رسوب و رواناب مناسب است.  يمتمرکز برا

در  بدون پوششسه با خاک يز در مقايگر نيب ديدو ترک
 کنند. يکاهش رواناب مؤثرند، اما غلظت رسوب را کم نم

 يايدو نوع مالچ بقا ي)، اثربخش۲۰۱۲تز و همکاران (اپر
چوب حاصل از برش پوست درخت  يها (خرده يلجنگ
دو در  رواناب و رسوب يرو پتوس و درخت کاج) راياکال

ج نشان داد که يدند نتاکرش يآزما منطقه در شمال پرتغال
 يرو يباال يپتوس اثربخشيدر منطقه اکال يمالچ پاش
درصد و کاهش  ۱۵درصد به  ۲۶ب رواناب از يرکاهش ض
 داشته است. هکتار برگرم  يليم ۷۴/۰به  ۴۱/۵رسوب از 

مالچ کاه گندم و  ي)، اثربخشc۲۰۱۳چاد و همکاران (يروب
 رد سوزي آتشر يثأتحت ت يها چوب را در دامنه ياه خرده

ج يدند نتاکر يبررسو جنوب واشنگتن دو منطقه کلورادو 
طور  هب زان نرخ رسوب رايچوب م يها نشان داد مالچ خرده

ش کاهش داده يدر هر دو منطقه مورد آزما يقابل توجه
 در کاهش نرخ رسوب در منطقه يريثأاما مالچ کاه ت

چوب  يبرابر سرعت خرده ها ۲نداشته و با سرعت  ورادوکل
سال  ۴به مدت چوب  يکه خرده هاياند در حال ن رفتهيب زا

 کردند. فراهمرا در سطح خاک  يمناسب يپوشش حفاظت
چاد و همکاران يروب ياز سو يگريد يها يبررس نيهمچن
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)b۲۰۱۳ ،(چوب و کاه به  يها مالچ خرده ياثربخش بر
ش يتيبر يها در دامنه يپس از آتس سوز يمارهايعنوان ت

باران و  يساز هيبا استفاده از شب يجنوب يايکلمب
دو  که هرج نشان داد ينتا انجام شدمتمرکز  يها انيجر

در کاهش رواناب و رسوب داشته  يکسانينوع مالچ عملکرد 
 يطور قابل توجه هرا ب يسطح يان هاياند و سرعت جر

 يسطح يها انيزان نفوذ جريکاهش دادند و به دنبال آن م
پالت برسند  ينکه به نقطه خروجيا به درون خاک قبل از

 ياثربخش )،۲۰۱۴پراتز و همکاران (افته است. يش يافزا
را پتوس يمشتق شده از پوست درخت اکال يچوب يها مالچ

 يش اراضيسارد در کنترل فيل آمياکر يدر مقابل مالچ پل
در شمال پرتغال  سوزي آتشب شده در اثر يتخر يجنگل
درصد  ۷۰ج نشان داد که پوشش ينتا .دندکر يبررس
در کاهش رواناب و  ياديز ياثربخش يچوب يها مالچ

د يل آمياکر يپلکه مالچ  يهدررفت خاک داشته در حال
ا و همکاران ريفر .ش نداشته استيدر کاهش فرسا يريثأت
ب يتخر يش مناطق جنگليکنترل فرسا يبرا)، ۲۰۱۵(

از جمله  يمختلف ياز روش ها سوزي آتششده در اثر 
ش خاک يکنترل فرسا يبرا يچوب ياستفاده از مالچ ها

 يها ج نشان داد که استفاده از مالچياده کردند نتافاست
سطح خاک شده و  يش پوشش و زبريباعث افزا يچوب

ش يفرسا به دنبال آن وجمع شده  يشترين رسوب بيبنابرا
ون و يل دا کرده است.يکاهش پ يريگ طور چشم هخاک ب

 سوزي آتشپس از  خاک شيزان فرسايم )،۲۰۱۵همکاران (
ه ساز يا با استفاده از شبيدر اسپان Zeura يها را در دامنه
درصد  ۷۰ج نشان داد پوشش يدند نتاکر يباران بررس

ش يدرصد و فرسا ۵۰زان رواناب را تا يچوب م قطعات
، ن پژوهشيادر درصد کاهش داده است.  ۲۲خاک را تا 

 يچوب مورد استفاده از گونه توسکا با نام علم يها خرده
AlnusGlotinosa يها در جنگل يل فراوانيبوده که به دل 

 يها شتر در جادهيگونه ب نيران انتخاب شد. ايشمال ا

 مانندات مختلف ين در اثر عمليشود، بنابرا يده ميد يجنگل
قرار  يبردار مورد بهره يتجار يها احداث جاده و برداشت

 يتوان به عنوان مالچ برا ين گونه ميا ياياز بقارد، يگ يم
 ياديزنکه بخش يحفاظت خاک استفاده کرد. با توجه به ا

 ها از آناست و  يپوشش جنگل يداراران ياز شمال کشور ا
عات يها و ضا ، استفاده از سرشاخهشود يم يبردار بهره
 از جنگل يبردار ات بهرهين عمليجاد شده در حيا يچوب

ز يو ن يجنگل يها از ساخت جاده يقطع ناش سبب
ک يبه عنوان  يبررسن ي. اشود يمدر جنگل  يسوز آتش

نه يابعاد و پوشش به ييشناسا يبرا يگام مقدمات
تر در  عيشتر و وسيب يها شيآزما يچوب برا يها خرده

  است. يدانياس ميمق
  

 ها مواد و روش
 ۱۰از عمق  يساز هيشب يبرامورد استفاده  يها خاک
شگاه منتقل يسطح خاک برداشته و به آزما يمتر يسانت

و  ييايميشخاک  هاي ويژگي يبرخشگاه يد. در آزماش
 يدرومتري. بافت خاک به روش هشد يبررس خاک يکيزيف

خاک از روش  ي)، وزن مخصوص ظاهر۱۹۸۶کفش،  ني(زر
ه ي)، رطوبت اول۱۹۸۶ج، يا حلقه (بلک و هرتيلندر يس

ت ي)، هدا۲۰۰۹(فولتز و کوپلند،  يخاک به روش وزن
 pHمتر و  EC باه عصاره اشباع، يته با تهيديو اس يکيالکتر
به روش بلک  يماده آل )،۱۹۸۶کفش،  ني(زر يتاليجيمتر د

خاک قبل از  د.ش) محاسبه ۱۹۸۲تزر، ينش(ا يوالک
متر الک شد (فولتز و  يليم ۸در پالت با الک  يريقرارگ

ساعت در هوا خشک  ۲۴) و به مدت ۲۰۱۰نر، يبر نيواگ
داشته  يکسانيط يشرا يرطوبت نظرها از  شدتا همه نمونه

خاک مورد استفاده آمده  يها يژگيو ۱باشند. در جدول 
  است.

 
  يبررسمشخصات نمونه خاک مورد  -۱جدول 

  خاک بافت
 خاکوزنی  رطوبت

(%)  
 مخصوص وزن
  )g/cm3( يظاهر

  (%) خاک آهک  (%) يآل ماده
) بر EC( يکيالکتر تيهدا

   )mmohs/cm( حسب
pH خاك 

  ۳۶/۸  ۳۶۱/۰  ۳۱۴/۳  ۹۸/۱  ۸۳۳/۰  ۷۶/۱۶ يلتيس يلوم
              

با  يک پالت فوالديدر  يساز نمونه خاک پس از آماده
متر عمق قرار گرفت.  ۲/۰متر طول و  ۲متر عرض،  ۱ابعاد 

ه شد و يخاک تعب يزهکش يبرا يپالت منافذ يدر انتها

از خروج ذرات خاک  يريجلوگ يبرا يکيپالست يک توري
از منافذ در کف پالت قرار گرفت، سپس خاک الک شده به 

 يخته شد. سپس پالت رويآن ر يمتر رو يسانت ۲۰ارتفاع 
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درصد قرار گرفت (فولتز  ۲۰ب يبا ش يک چارچوب فوالدي
مدل باران از نازل  يساز هيشب يبرا). ۲۰۰۹و کوپلند، 

BEX 3/8 S 24 W  ۳در ارتفاع  ييبازو بااستفاده شد که 
ن نازل يپالت قرار گرفت، ا ين در باالياز سطح زم يمتر

 يمتر) و انرژ يليم ۳( يعيبه اندازه باران طب يقطرات
ژول  ۷/۲۶کند ( يد ميتول يعيک به باران طبينزد يجنبش
مورد استفاده از  يها . مالچمتر باران) يليمربع در مبر متر

ه شد و يان تهه کارخانه نکا چوب مازندريبخش روکش ال
، در )۲۰۰۶ک و همکاران (يانوسي يها پژوهش براساس
 ۳و ضخامت  متر يسانت ۵/۱متر، عرض  يسانت ۴طول 

دن به يرس يدست برش داده شدند، و برا بامتر  يليم
و  ۷۴۱/۶۸۳به مقدار  ترتيب بهدرصد  ۷۰و  ۳۰پوشش 

طور  هعدد ب ۲۳۳۲و  ۱۰۰۰گرم و تعداد  ۳۳۱/۱۶۷۹
  ).۲و  ۱پالت قرار گرفتند (شکل ح در سط يتصادف

ر باران يها در ز ساز، نمونه ون بارانيبراسيپس از کال
متر بر ساعت به مدت  يليم ۵۰شده با شدت  يساز هيشب
). سپس هر ۲۰۰۹قه قرار گرفتند (فولتز و کوپلند، يدق ۲۰
د و شرواناب و رسوب  يبردار کبار اقدام به نمونهيقه يدق ۵

ش و حفاظت خاک منتقل شد. يشگاه فرسايها به آزما نمونه
و مقدار غلظت  يمقدار رواناب با استفاده از روش حجم

درجه  ۱۰۵ يون در آون با دمايلتراسيرسوب به روش ف
بار د. مقدار ش يريگ ساعت اندازه ۲۴گراد به مدت  يسانت

 يرسوب از حاصل ضرب غلظت رسوب در حجم رواناب برا
م حجم ين با تقسيهمچند. شهر رخداد بارش محاسبه 

ب هرزآب محاسبه شد يزان ضريرواناب به حجم بارش م
مار از يت سهدر کل اثر ). ۲۰۰۹و همکاران،  ي(کالرستاق

درصد) با اندازه  ۷۰و  ۳۰، ۰چوب ( يها پوشش خرده
 يبررس يلتيس يمتر در خاک با بافت لوم يسانت ۴ يطول

 ۹ مجموع تکرار انجام شد که در ۳مار با يشد. هر ت
  .شد انجامش يآزما

 

  
 ۵/۱متر و عرض  سانتي ۴هاي چوبي با طول  مالچ - ۱شکل 

  متر سانتي

  

  
  هاي مختلف خرده چوب در اين پژوهش هاي با پوشش نمايي از پالت - ۲شکل 

  
  يل آماريه و تحليتجز

 يافزار ط نرميها در مح و ثبت داده يآور پس از جمع
Excel افزار  از نرم يه آماريتجز يبراSPSS-17  استفاده
ها از روش  و نرمال بودن داده يهمگن يبررس يبراشد. 

ز ين از آناليرنوف استفاده شد. همچنياسم - کلموگروف
 tو  LSDن به روش يانگيم  سهيطرفه و مقا کيانس يوار

  د.ش% استفاده ۹۹نان يدر سطح اطم يجفت

 ج و بحثينتا
، ن پژوهشياطرفه در   کيانس يز واريج حاصل از آنالينتا
د يزان پوشش مالچ خرده چوب در تولير مين تأثييتع يبرا

  ارائه شده است. ۲رواناب و رسوب در جدول 
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري نشان داد که بين 

)، بار =۰۰۰/۰P(هاي مختلف در ميزان رواناب  پوشش
) و ضريب =۰۰۱/۰P)، غلظت رسوب (=۰۰۱/۰Pرسوب (
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درصد تفاوت  ۹۹) در سطح اطمينان =۰۰۰/۰Pهرزآب (
داري، نتايج  داري وجود دارد. به دنبال اين معني معني

 LSDها با استفاده از آزمون  حاصل از مقايسه ميانگين
هاي  نشان داد که ميزان رواناب و ضريب هرزآب در پوشش

). =۰۰۰/۰Pدار است ( مختلف داراي اختالف معني
 ۷۰و  ۳۰هاي  داري بين پوشش همچنين اختالف معني

) و غلظت رسوب =۲۰۷/۰Pدرصد در ميزان بار رسوب (

)۱۳۱/۰P= ۳۰) مشاهده نشد. اما بين شاهد و پوشش 
) و غلظت رسوب =۰۰۲/۰Pدرصد در ميزان بار رسوب (

)۰۰۳/۰P=دار مشاهده شد. همچنين بين  ) اختالف معني
درصد در ميزان بار رسوب  ۷۰هاي  تيمار شاهد و پوشش

)۰۰۱/۰P=) ۰۰۲/۰) و غلظت رسوبP=دار  ) اختالف معني
  مشاهده شد.

  
  د رواناب و رسوبياثر درصد پوشش مالچ در تول يبررس يبراطرفه  کيانس يز وايج آنالينتا -۲جدول 

 F  P value  ن مربعاتيانگيم  )df( يدرجه آزاد  مجموع مربعات راتييمنابع تغ

 پوشش

  حجم رواناب
  بار رسوب

  غلظت رسوب
  ب هرزآبيضر

۸۳۱/۷۵  
۷۷۸/۱۰۱۵۷۱  

۴۳۸/۹۸۷  
۲۹۷/۰  

۲  
۲  
۲  
۲  

۹۱۶/۳۷  
۸۸۹/۵۰۷۸۵  

۷۱۹/۴۹۳  
۱۴۸/۰  

۴۷۶/۷۹۷  
۲۶۱/۲۵  
۰۰۵/۲۴  
۸۰۶/۸۰۳  

**  ۰۰۰/۰  
**  ۰۰۱/۰  
**  ۰۰۱/۰  
**  ۰۰۰/۰  

  خطا

  حجم رواناب
  بار رسوب

  غلظت رسوب
  ب هرزآبيضر

۲۸۵/۰  
۴۸۳/۱۲۰۶۲  

۴۰۴/۱۲۳  
۰۰۱/۰  

۶  
۶  
۶  
۶  

۰۴۸/۰  
۴۱۴/۲۰۱۰  

۵۶۷/۲۰  
۰۰۰/۰  

    

  کل

  حجم رواناب
  بار رسوب

  غلظت رسوب
  ب هرزآبيضر

۹۲۹/۴۲۷  
۳۱۸/۲۱۴۴۹  
۸۸۰/۲۴۳۰  

۶۷۰/۱  

۹  
۹  
۹  
۹  

      

  درصد ۹۹دار در سطح اعتماد  ياختالف معن **
  

را بر  ير مالچ چوبيج حاصل از تأثينتا ۵و  ۴، ۳ يها شکل
ب هرزآب يزان رواناب، بار رسوب، غلظت رسوب و ضريم

 ۵۰ يدر شدت بارندگ يلتيس يدر خاک با بافت لوم
 يچ مالچيکه ه يمتر در ساعت نشان داده است. زمان يليم

زان رواناب، بار رسوب، غلظت ياستفاده نشده است، م
ن يو همچن استن مقدار يشتريب هرزآب بيرسوب و ضر

زان کاهش رواناب، بار رسوب، غلظت رسوب و ين ميشتريب
درصد رخ داده است.  ۷۰ب هرزآب در مالچ با پوشش يضر
ر يدرصد تأث ۳۰درصد نسبت به  ۷۰، پوشش يطور کل به
  در کنترل رواناب و رسوب داشته است. يشتريب

هاي  ، ميزان رواناب در پوششLSDبر اساس نتايج آزمون 
 ۳۰دار بوده و با افزايش پوشش از شاهد به  مختلف معني

از  ترتيب بهدرصد، ميانگين رواناب  ۷۰درصد و سپس به 
ليتر کاهش پيدا کرده  ۴۰/۲ليتر و  ۹۵۰/۶ليتر به  ۴۰/۹

سوب با افزايش پوشش از شاهد به است. همچنين ميزان ر

 ۰۸۹/۲۵۳از  ترتيب بهدرصد  ۷۰درصد و سپس به  ۳۰
گرم کاهش پيدا کرده  ۳۲۷/۶و سپس به  ۱۵۲/۵۸گرم به 

درصد  ۷۰و  ۳۰است. در حاليکه از نظر آماري بين پوشش 
  دار وجود ندارد. اختالف معني

 ۳۰ميزان غلظت رسوب نيز با افزايش پوشش از شاهد به 
گرم بر  ۴۴۳/۲۶از  ترتيب بهدرصد  ۷۰درصد و سپس به 

گرم بر ليتر  ۷۰۴/۱گرم بر ليتر و سپس به  ۱۸۴/۸ليتر به 
کاهش پيدا کرده است. در حاليکه از نظر آماري بين 

  دار وجود ندارد. درصد اختالف معني ۷۰و  ۳۰پوشش 
هاي مختلف  ضريب هرزآب در پوشش ل باالبا توجه به شک

درصد و سپس  ۳۰دار و با افزايش پوشش از شاهد به  معني
 ۱۴۹/۰و  ۴۳۴/۰به  ۵۸۷/۰از  ترتيب بهدرصد  ۷۰به 

هاي پراتز و همکاران  کاهش پيدا کرده است. نتايج بررسي
ضريب رواناب هاي چوب  )، نشان داد کاربرد خرده۲۰۱۲(

  کاهش داده است. صددر ۱۵درصد به  ۲۶را از 
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  مختلف يها ن رواناب و رسوب در پوششيانگيسه ميمقا - ۳شکل 

  

  
  مختلف يها ن غلظت رسوب در پوششيانگيسه ميمقا - ۴شکل 

  

  
  مختلف يها ب هرزآب در پوششين ضريانگيسه ميمقا - ۵شکل 

  
 ين رواناب و رسوب را برايانگينمودار م ۷و  ۶ يها شکل

 يساز هيقه شبيدق ۲۰سه درصد پوشش در مدت زمان 
  نشان داده است. يلتيس يباران در خاک لوم
هاي چوب،  افزايش در پوشش خرده ۶براساس با شکل 

 ۳۰دهد. مالچ با پوشش  زمان شروع رواناب را افزايش مي
دقيقه و افزايش  ۳به  ۱درصد زمان شروع رواناب را از 

دقيقه افزايش  ۹درصد زمان شروع را به  ۷۰پوشش به 
دهد. در پالت شاهد رواناب با گذشت زمان روند  مي

هاي تيمار شده  ، اما در پالتافزايشي داشته است
دقيقه به مقدار ثابتي  ۱۵تقريبي بعد از گذشت  طور به

درصد به اين دليل  ۷۰رسيده است. تأثير بيشتر پوشش 

است که با زياد شدن پوشش مالچ زبري سطح افزايش 
يابد و به دنبال آن فرصت نفوذ رواناب به داخل خاک  مي

اناب به تأخير شود، در نتيجه زمان شروع رو زياد مي
  افتد. مي

نمودار ميانگين رسوب توليد شده را در  ۷شکل 
طور که با افزايش  دهد. همان هاي مختلف نشان مي پوشش

کند به  پوشش خرده چوب، رواناب روند کاهشي پيدا مي
دقيقه  ۱۰شود و بعد از  دنبال آن ميزان رسوب هم کم مي

تشکيل رواناب رسد. اين تأخير زماني در  به مقدار ثابتي مي
و به دنبال آن کاهش رسوب مربوط به موانع کوچک 

هاي چوبي بوده که  تشکيل شده در سطح خاک با مالچ
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کنند و  مانند يک سد کوچک در برابر رواناب عمل مي
سبب کاهش سرعت جريان، کاهش انرژي جريان و در 

فولتز و شوند ( نتيجه کاهش ظرفيت حمل رسوب مي
که اين نتيجه با نتايج يانوسيک و )، ۲۰۱۰برينر،  واگين

) هماهنگي دارد. ۲۰۰۳) و فولتز و دولي (۲۰۰۶همکاران (
هاي انجام شده از سوي روبيچاد و  در بررسي همچنين

) در پالت شاهد رواناب پس از يك a۲۰۱۳همکاران (
هاي که داراي  که در پالت دقيقه تشکيل شد در حالي

دقيقه تشکيل  ۵/۲هاي چوب بودند رواناب بعد از  خرده
کيلوگرم  ۶/۰شد همچنين پالت شاهد رسوب بيشتري (

هاي چوب  در مترمکعب) نسبت به پالت داراي خرده
  .کيلوگرم در مترمکعب) داشت ۱۸/۰(

  

  
  مختلف يها باران در درصد پوشش يساز هيمدت زمان شب درد شده ين رواناب توليانگيم - ۶شکل 

  

  
  مختلف يها باران در درصد پوشش يساز هيمدت زمان شب دزد شده ين رسوب توليانگيم - ۷شکل 

  
ه از قرار دادن پوشش در سطح خاک کاهش يهدف اول

  شود: يف ميتعر )۱(رابطه رسوب خاک است که به صورت 
)۱                                       ( =                      

ن رسوب يانگيم bareش، يدرصد کاهش فرسا Mکه در آن 
ن رسوب در يانگيم treatment، مار شاهد به گرميدر ت

  ).۲۰۰۹(فولتز و کوپلند،  مالچ به گرم است يمار دارايت
 يدرصد ۹۷ يال ۶۰کاهش  سببچوب  يها کاربرد خرده

مربوط به درصد پوشش ن کاهش يشتريرسوب شد که ب
ش پوشش ي) با افزا۲۰۱۴تز و همکاران (اپر است. ۷۰

 ٪۷۰به  يچوب يها ب شده با مالچيتخر يسطح اراض
 ٪۹۰ش خاک را تا يرساو ف ٪۵۰کاهش حجم رواناب را تا 

)، ۲۰۱۵ون و همکاران (يل يها پژوهشج يگزارش دادند. نتا
 درصد را ۲۲زان رواناب و يم يدرصد را برا ۵۰کاهش 

 قطعات بادرصد خاک  ۷۰ش خاک در پوشش يفرسا يبرا

فولتز و  يها پژوهشج ين نتايهمچن چوب نشان داد.
چوب با ابعاد  يها ) با استفاده از خرده۲۰۰۹کوپلند (

متر  يسانت ۲۰تر از  متر تا بزرگ يسانت ۵/۲کمتر از  يطول
دهنده  درصد نشان ۷۰و  ۵۰، ۳۰در سه درصد پوشش 

 يها يبررسش بود. يفرسا يدرصد ۱۰۰ يال ۶۰کاهش 
)، با ۲۰۰۶ک و همکاران (يانوسي يانجام شده از سو

متر  يسانت ۱۶و  ۸، ۴چوب با طول  يها استفاده از خرده
زان ينشان داد که م ۷۰و  ۵۰، ۳۰در سه درصد پوشش 

ج ين نتايهمچن ،افته استيدرصد کاهش  ۷۰رسوب تا 
ش ينشان داد افزا)، ۲۰۰۵ر و همکاران (يگرون يها يبررس

ت خاک را تا درصد هدررف ۷۰چوب به  يها پوشش خرده
ن يا يها افتهيج با ين نتايکه ادهد،  يدرصد کاهش م ۹۸

  .دارد يهماهنگ پژوهش
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 يريگ جهينت
 يخاک لوم برن پژوهش يدر ابارش انجام شده  يساز هيشب
در متر بر ساعت  يليم ۵۰با شدت  يتحت باران يلتيس

پوشش  شيافزانشان داد که قه يدق ۲۰مدت زمان 
و  ۳۰از صفر به  ترتيب بهچوب در سطح خاک  يها خرده

کاهش رواناب، رسوب، غلظت  سببدرصد  ۷۰سپس به 
دست   هج بيبر اساس نتاشده است. ب هرزآب يرسوب و ضر
دصد  ۷۰زان رواناب و رسوب در پوشش ين ميآمده کمتر

ل يو تشک شتر مالچ با سطح خاکيل تماس بيبود که به دل
. دام انداختن رسوب بوده شتر در مقابل رواناب و بيموانع ب

ن پژوهش سازگاز با ياستفاده شده در ا يچوب يها مالچ
ها در  ن مالچير مطلوب ايثأل تيدل  ند و بههستعت يطب

 ژهيو  مختلف به يها در اراض استفاده از آن ،شيکنترل فرسا
  .شود يمه يتوص يجنگل ياراض
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