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  چکيده
  

 است انتخابي فرآيندي آبي فرسايش شود. مي آبي هاي مخزن در رسوب افزايش نهايت در و خاک هدررفت باعث رواناب توليد
 رواناب کاهش و نفوذپذيري افزايش با آلي هاي هکنند اصالح شود. مي کمتر تراکم و تر کوچک اجزاء با خاک ذرات حذف سبب که

 قرار توجه موردكمتر  رواناب توليد فرآيند هاي مؤلفه بر ها آن اثر سازي کمي هرچند ند،شو مي خاک هدررفت کاهش موجب
 رواناب ضريب و شروع زمان در حفاظتي تيمار يک عنوان به برنج کلش و کاه اثر بررسي براي پژوهش اين رواين از .است گرفته

 کلش و کاه با ها آزمايش شد. بررسي آزمايشگاهي شرايط تحت ايران شمال در البرز ييالقي هاي مرتع لومي -شني هاي خاک در
 و ساعت بر متر ميلي ٩٠ و ٧٠ ،٥٠ ،٣٠ مقادير با شده سازي شبيه باران هاي شدت براي مترمربع در کيلوگرم ٥/٠ مقدار در

 افزايش در درصد ٩٩ اعتماد سطح با داري معني تأثير تواند مي کلش و کاه که داد نشان نتايج است. شده انجام درصد ٣٠ شيب
 شدت در کلش و کاه حفاظتي تيمار اثر در رواناب شروع زمان افزايش ميزان باشد. داشته رواناب ضريب کاهش و شروع زمان
 ٣٠ شدت در حفاظتي تيمار از پس نيز رواناب ضريب بود. مقدار ينبيشتر درصد ١٠/١١٠ مقدار با ساعت بر متر ميلي ٩٠

  داشت. را کاهش ينبيشتر درصد ٣٦/١٩ مقدار با ساعت بر متر ميلي
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  مقدمه

 و رواناب مهار براي زيادي پتانسيل ها خاکپوش يا ١ها مالچ
 مثال طور به گياهي پوشش ).۱۹۸۶ (مورگان، دارند فرسايش
 تخريب هاي منطقه بازسازي براي تواند مي ها بوته و ها گراس
 و شده ساخته تازگي به لخت هاي دامنه محافظت براي يا يافته
 و آدکالو و ۱۹۹۹ (سردا، شوند استفاده مدت طوالني در

 گياه، استقرار بحراني مراحل طول در اما )۲۰۰۷ همکاران،
 نهايت در و رواناب کاهش براي توانند مي آلي هاي مالچ

 و باران فرساينده نيروهاي عليه بر خاک سطح وريف حفاظت
 پس ).۲۰۰۸ همکاران، و (اسمتس شوند استفاده رواناب
 از يکي ٢خاک کننده اصالح يا و کننده تثبيت مواد از استفاده

 در شود. مي تلقي خاک حفاظت ناپذير اجتناب هاي حل راه
 کود آلي، مواد (مالچ)، ها خاکپوش انواع از استفاده راستا همين
 مختلف هاي روش حتي و فرسايش مهار حصيرهاي دامي،
 ،همكاران و چتل (اسچي است شده پيشنهاد ٣مهندسي زيست
 و اسمتس و ۲۰۰۶ مورگان، و هان ؛۱۹۸۶ مورگان، ؛۱۹۸۰

 دنبال به را خاک هيدرژئولوژيکي تثبيت که )۲۰۰۷ همکاران،
 رآليغي و آلي دسته دو به ها کننده اصالح اصوالً است. داشته
 خاک ساختمان پايداري و اصالح باعث و شده تقسيم
 زنده موجودات بقايايي از آلي هاي کننده اصالح شوند. مي

 قطعات چوب، هاي تراشه زار، تورب هاي خزه شامل و هستند
 حيواني، کود کمپوست، ،٤کلش و کاه چمن، شده ريز

 هستند. چوب خاکستر و اره خاک آلي، هاي خاک
 ساخته يا و شده استخراج زمين از غيرآلي هاي کننده اصالح
 پريليت، پليمر، کواليت، ورمي رس شامل و بشرند دست شده
 و ۲۰۰۳ کليف، و روپت( هستند ماسه و تاير هاي تکه گچ،

 و رواناب کاهش در ها مالچ تأثير ).۲۰۱۰ همکاران، و وايتينگ
 باران، فرسايندگي جمله از زيادي هاي عامل به خاک هدررفت

 مالچ نوع و مقدار شيب، طول و تندي خاک، شرايط و نوع
 همکاران، و کوگو ؛۱۹۸۱ موتو، (آمي دارد بستگي کاربردي
 بقاياي گياهي هاي مالچ ).۱۹۸۲ همکاران، و فوستر و ۱۹۸۴
 خاک دماي اصالح و تبخير کاهش براي که هستند گياهي
 به كه اي گسترده بازنگري ).۱۹۶۶ (آدامز، شدند مي استفاده

 هشد منتشر مالچ با رابطه در )۱۹۵۵( همکاران و جکز سيلهو
 باال رطوبتي هاي سطح در تبخير مالچ هك دهد مي نشان است
 رطوبتي هاي رژيم در تبخير بر کمي تأثير اما داد کاهش را

                                                
1- Mulch 
2- Soil Conditioners / Amendments 
3- Bioengineering 
4- Straw Mulch 

 رطوبت ذخيره براي مالچ داد نشان ٥راسل است. داشته پايين
 کرد گيري هنتيج ايشان همچنين است. بوده مفيد بسيار خاک
 يا و اصالً کلش و کاه باشد، پراکنده و کم بارندگي که زماني
  ).۱۹۶۶ (آدامز، بود مؤثر تبخير مهار در کمي مقدار
 و کاهي مالچ اثرات بررسي به )۱۹۶۶( آدامز راستا همين در
 شيب و مترمربعي ۴/۰ هاي كرت در ،٦درتگزاس رواناب بر شن
 سطحي پوشش که ادد نشان ايشان نتايج پرداخت. درصد ۴
 مؤثر رواناب کاهش بر داري معني طور به شن و كلش و كاه
 همکاران و گيلي صحرايي هاي آزمايش طبق بر است. بوده
 در سورگوم و سويا ذرت، بقاياي از استفاده در که دادند نشان
 کاهش در داري معني طور به ذرت بقاياي ،رواناب کاهش

 ترمؤثر سورگوم و سويا يايبقا با مقايسه در رواناب هاي يبضر
 و نزپو همچنين ).۲۰۰۸ همکاران، و اسمتس از نقل به( بود
 در رواناب ايجاد در مالچ ترکيب و اندازه اثرات )۱۹۹۱( الو

 شرايط در و شياري بين فرسايش براي و كرت مقياس
 ساعت، بر متر ميلي ۷۵ شده سازي شبيه باران با آزمايشگاهي

 را اشغالي فلسطين در ٧بريلن هدانشگا در درصد ۵/۴ شيب
 در متر، سانتي ۲ ضخامت با مزبور هاي مالچ .كردند بررسي
 که داد نشان نتايج شدند. استفاده مختلف هاي سطح و ها شکل
 هاي سطح از رواناب کاهش در مالچ مختلف مقادير اثر
 داشت. معکوس نسبت مالچ مشخص ذرات اندازه با شيار، بين

 مختلف هاي سيستم اثرات نيز )۲۰۰۱( رانهمکا و تاپياوارگاسو
 در مکزيک در رواناب توليد بر کشاورزي دامنه در ورزي خاک
 ديم ذرت شامل كرت ۴ ها آن .كردند بررسي را درصد ۹ شيب

 هاي باقيمانده بدون و شخم بدون معمولي، شخم تيمارهاي با
 هاي باقيمانده درصد ۳۳ با و شخم بدون اهي،گي پوشش
 هاي باقيمانده درصد ۱۰۰ با و شخم بدون و گياهي پوشش
 که داد نشان ها آن نتايج دادند. قرار مدنظر را گياهي پوشش

 هاي باقيمانده بدون و شخم بدون معمولي، شخم تيمارهاي
 و روي کردند. توليد را رواناب ينبيشتر گياهي پوشش
 در رواناب بر مالچي هاي روش از استفاده اثر )۲۰۰۶( همکاران
 کردند. بررسي را مکزيک ٨التيناجي منطقه براي كرت مقياس
 تن ۵/۱ با گياه بدون و ورزي خاک بدون لخت، خاک با تيمار
 تن ۵/۴ و ۵/۱ با ذرت مستقيم شخم ،باقيمانده مالچ هکتار بر
 از اي دامنه رواناب مقادير شدند. آناليز باقيمانده مالچ هکتار بر
 مالچ هکتار رب تن ۵/۴ با ذرت مستقيم شخم براي ۶/۰

                                                
5- Russel 
6- Texas 
7- Bar-Ilan 
8- La Tinaja 
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 آدکالوو شد. گزارش لخت خاک براي متر ميلي ۹/۳ تا باقيمانده
 رواناب نفوذ، بر مالچ از استفاده اثر بررسي به )۲۰۰۷( همکاران
 تکرار ۶ در کشاورزي خاک ۳ براي كرت مقياس در سطحي

 مقادير با و مختلف شيب ۳ براي نيجريه غرب جنوب در
 حاصل نتايج و پرداختند ١ومپورپور پنيستوم مالچ از مختلفي

 مالچ مقادير با رواناب شد. مقايسه برنج کاه از استفاده شرايط با
 يافت. افزايش شيب شدن زياد با اما کاهش شده استفاده
 و خرما نخل برگ نوع دو اثر نيز )۲۰۰۷( همکاران و اسمتس

 در مش مختلف هاي اندازه با شده سازي شبيه خاکپوش ۳
 كرت مقياس در درصد ۴۵ و ۱۵ هاي يبش در رواناب کاهش

 ۴۵ شدت به هاي بارش با انگلستان ٢والورهامپتون دانشگاه در
 که داد نشان نتايج .كردند بررسي را ساعت بر متر ميلي ۶۵ و

 در توسطم شيب روي رواناب ضريب کاهش در ها خاکپوش
 به )۲۰۱۱( همكاران و لي بودند. ترمؤثر تند شيب با مقايسه
 با مقايسه در رواناب مهار بر كلش و كاه مالچ شنق مطالعه
 ۱۵ در ۵ ابعاد در گياهي پوشش بدون و با آزمايشي هاي كرت
 چين جنوبي هاي منطقه از شده تهيه هاي خاك در و متر

 تيمارهاي براي اليسيمتر كاربرد از حاصل نتايج تحليل .كردند
 شكاه بر كلش و كاه مالچ دار معني تأثير بر داللت مذكور
 اثر بررسي به نيز )۲۰۱۱( همکاران جيانگو است. داشته رواناب
 نتايج پرداختند. امريکا غربي ميانه رواناب بر گندم کلش و کاه

 درصد ۶۸ تا را رواناب تواند مي کلش و کاه که داد نشان ايشان
 در )۲۰۱۱( همکاران و اسمتس همچنين دهد. کاهش

 خرما خرما، اثرات تانانگلس والورهامپتون، دانشگاه آزمايشگاه
 ضخامت و درصد ۶۵ تا ۴۱ پوشش با برنج کاه و بامبو ،٣برزيلي

 در ۹۴/۰ شياري بين كرت ۲ از استفاده با متر ميلي ۱۶ تا ۷
 ۵/۴۱ و ۰/۲۷ ،۵/۱۳ هاي شيب در رواناب مقادير بر متر ۶/۰

 سازي شبيه را ساعت بر متر ميلي ۶۷ بارش شدت در و درصد
 ها آن اثرات مورد در نيز صحرايي كرت يها داده سپس .كردند

 چين و برزيل افريقا، جنوب ليتواني، مجارستان، انگلستان، در
 هاي داده اساس بر .كردند آوري جمع طبيعي هاي بارش تحت
 بين و داشتند کاهش درصد ۴۶ رواناب مقادير صحرايي كرت
 اختالف رواناب عمق در آزمايشگاهي و صحرايي هاي داده
 )۲۰۰۸( همکاران و اسمتس سپس نشد. مشاهده داري معني
 رواناب کاهش در خاک سطح هاي پوشش با كرت طول تأثير
 قطعات با آزمايشي مطالعه ۶۵ از ها داده .كردند بررسي را

 کردند. آوري جمع رواناب بر گياهي پوشش يا آلي مالچ سنگي،
                                                
1- Pennisetumpurpureum 
2- Wolverhampton 
3- Mauritiaflexuosa 

 قطعات جمله از سطحي هاي پوشش که داد نشان نتايج
 رواناب کاهش در گياهي پوشش و آلي ايه مالچ سنگي،
 بررسي به )۱۳۸۸( همکاران و ارشم نيز ايران در بودند. ترمؤثر
 باران از استفاده با رواناب مقادير بر خاك قبلي هاي رطوبت اثر

 شدت با و زراعي کاربري با خاک نوع ۳ در شده سازي شبيه
 .پرداختند خوزستان استان در ساعت بر متر ميلي ۸۰ باران
 تداوم سه در رواناب ضريب حداكثر که داد نشان ايشان نتايج
 افزايش برابر ۵ تا ۲ آن حداقل به نسبت دقيقه ۳۰ و ۲۰ ،۱۰

 افزايش با بررسي مورد هاي خاك در حاليكه در است. داشته
 سنگين و متوسط سبك، بافت زراعي ظرفيت تا رطوبت

 در و اند هداشت را رواناب ضريب ينبيشتر تا ينكمترترتيب  به
 سنگين بافت در رواناب افزايشي روند اشباع، به نزديك حالت
 از استفاده بود. متوسط بافت از كمتر و شده كند

 زيست سوء پيامدهاي عدم سبب به خاك هاي كننده اصالح
 اطمينان با و اقتصادي توجيه نيز و دسترس قابليت محيطي،
 شده هتوصي خاک و آب منابع مديريت براي سريع عملکرد

 کارهاي اساس بر آبخيز سامانه رفتار بيني پيش طرفي از است.
 فرسايش و رواناب مهار در آن زودبازده نقش سبب به حفاظتي

 هاي روش زمينه در پژوهش ها سال از پس و است مهم
 در آن از اي گسترده ابعاد هنوز ،رواناب توليد از جلوگيري

 هاي سابقه نديب جمع .دارد قرار اطمينان عدم از اي سايه
 کلش و کاه با رواناب مهار هاي روش که دهد مي نشان پژوهش

 از استفاده با مختلف بارندگي هاي شدت و ها شيب در
 ارزيابي گران پژوهش با شده سازي شبيه يا و طبيعي رگبارهاي

 چند در و قبول قابل و ارزان روش اثر بررسي لکن است. شده
 پارامترهاي ديگر با آن قابلمت اثرات مقايسه همچنين و تکرار
 کلش و کاه اثر اين بر عالوه است. شده توجه كمتر آن بر مؤثر
 مورد شده بررسي مطالعات در نيز رواناب شروع زمان روي

 بررسي براي حاضر پژوهش اينرو از است. نگرفته قرار ارزيابي
 در و پالت مقياس در برنج کلش و کاه آلي کننده اصالح اثر

 انجام رواناب ضريب و شروع زمان تغيير بر شگاهيآزماي شرايط
  است. شده

  
  ها روش و مواد
  باران ساز شبيه و فرسايش هاي پالت

 عمق به مترمربعي ۱ در ۶ فرسايشي پالت سه با ها آزمايش
 شد. انجام آزمايشگاه شرايط در درصد ۳۰ شيب و متر ۵/۰

 ۲۷ ليتري، ۴۰۰۰ مخزن يک شامل باران ساز شبيه آزمايشگاه
 سازي شبيه توانايي و موازي خط ۳ در شده کاليبره نازل
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 ارتفاع است. متر ميلي ۳/۱ نگينايم اندازه در باران قطرات
 سرعت با متر ۴ پالت سطح باالترين از باران قطرات سقوط
 امکان عدم لدالي به است. بوده ثانيه بر متر ۵/۵ تا ۴ متوسط
 و ثابت شدتي با يهاي بارش وجود عدم صحرا، در ارانب کنترل

 بدون خاک از استفاده عدم ،پژوهش فاصله در تکرار چند در
 موجب دمايي تغييرات و برف وجود و منطقه پوشش پوشش،
  شد. آزمايشگاهي شرايط و باران ازس شبيه از استفاده
  خاک نوع
 رس، مقادير با شني لومي خاک از ها آزمايش انجام براي
 از شده آوري جمع درصد ۶۲ و ۲۴ ،۱۴ ترتيب به شن و سيلت
 سرکار، و (کوکال متري سانتي ۲۰ ازكمتر  سطحي اليه

 شد. استفاده ايران شمال در البرز ييالقي هاي مرتع )۲۰۱۰
 )۲۰۱۱( سرکال و کوکال روش از آزمايشي خاک تأمين براي
 از خاک تبرداش به اقدام ابتدا شد. انجام مبنا روش عنوان به

 آزمايشگاه به سپس د.ش ۱۳۹۰ تانتابس آخر در مادري منطقه
 گرفت. قرار پوشيدهسر حالت در آزاد هواي معرض در و انتقال
 پايداري حفظ با بهينه رطوبت حد تا کردن خشک از پس
 ۸ الک از خاک )،۲۰۱۱ سرکار، و (کوکال ها خاکدانه نسبي
 براي خاکدانه بندي دانه و مقادير گرفتن نظر در با متر ميلي

 و (ارشم شد داده عبور خاک طبيعي شرايط اب تشابه افزايش
 و دفرشا و ۱۹۹۹ برآدفورد، و آغاسي ؛۱۳۸۸ همکاران،
  ).۲۰۱۱ همکاران،

 ۳ از ها پالت کف در وزن کاهش و نفوذپذير اي اليه ايجاد براي
 ۱۵ مجموع ضخامت و مختلف هاي اندازه با معدني پوکه اليه

 دفرشا و ۲۰۰۱ همکاران، و (داربوکس شد استفاده متر سانتي
 زير در کنفي گوني از فيلتر اين روي در ).۲۰۱۱ همکاران، و

 بين در اصطکاک افزايش براي ها پالت ديوارهاي و خاک
 پوکه و خاک سازي جدا همچنين و خاک و ها پالت ديواره
 آماده خاک سپس ).۲۰۰۱ همکاران، و (داربوکس شد استفاده
 و شد داده قرار اه پالت درون در متر سانتي ۱۵ عمق به شده
 بر گرم ۴/۱ حدود ظاهري مخصوص وزن به دستيابي براي

 يا هاناستو غلطک از طبيعي شرايط در خاک مکعب متر سانتي
 پر و متر سانتي ۱۵ و ۹۵ قطر و طول به سي وي پي جنس با

 همکاران، و (رامکنس شد استفاده سيمان و ماسه با شده
 شرايط در ريظاه مخصوص وزن به دستيابي رايب ).۲۰۰۱
 هاي آزمايش طي غلطک برگشت و رفت بهينه تعداد طبيعي،
 خاک نياز مورد رطوبت مقدار شد. تعيين تردد ۴۰ تا ۳۰ مکرر
 ماهانه هاي آزمايش استناد به هاي آزمايش انجام براي

 آلي مواد و pH، EC مقادير و درصد ۳۰ )۱۳۸۸ (محمدپور،

 ۱۷/۲ و متر نتيسا بر سميکرومو ۵/۷۵ ،۹۵/۷ترتيب  به خاک
  است. بوده درصد

 بارندگي شروع از پس خاک پيشين رطوبت اينكه به توجه با
 و تخريب فرآيند و ها خاکدانه مقاومت در مستقيم اثر ينبيشتر
 را رواناب تشکيل زمان نيز و خاک سطح هاي ويژگي تغيير
 دقيقه ۱۵ تا ۱۰ آزمايش زمان مدت دليل همين به دارد،
 ترين نزديک نگار باران هاي داده به توجه با سپس .شد تعيين
 هاي ايستگاه آمار نيز و کجور)  (ايستگاه سينوپتيک ايستگاه

 -شدت هاي منحني بررسي نهايت در و بيشه سياه و بلده
 نوشهر، و قراخيل هاي ايستگاه براي شده تهيه فراواني -مدت
 ساعت بر متر ميلي ۹۰ و ۷۰ ،۵۰ ،۳۰ بارندگي هاي شدت

 و سال ۲۰ ازكمتر  بازگشت دوره با هاي شدت دامنه نعنوا به
  .شد تعيين دقيقه) ۱۵ تا ۱۰( آزمايش مدت با برابر زمان مدت
  کلش و کاه تيمار تهيه
 برنج کلش و کاه از پژوهش هاي هدف به دستيابي براي
 شرايط در موجود و خاک آلي کننده اصالح يک عنوان به

 وزن و سطحي ششپو مقدار شد. استفاده ارزان و منطقه
 مترمربع در کيلوگرم ۵/۰ و درصد ۹۰ترتيب  به آن خشک
 )۱۳۸۶ (انصاري، خاک سطح در کافي پوشش ايجاد براي

 شد پخش خاک سطح در يکنواحت طور به و يافته فرسايش
 کاه مقدار ).۲۰۱۰ سرکار، و کوکال و ۲۰۰۲ ،آگراوال و (داس

 کاه دارمق ينكمتر خاک، حفاظت براي شده پيشنهاد کلش و
 بودن اقتصادي و موجوديت نظر از که است خشک هوا کلش و

 ارائه را آزمايش شرايط از نمايي ۱ شکل است. توجيه قابل
   کند. مي

  

  
  کلش و کاه حفاظتي تيمار و آزمايشگاهي هاي پالت -۱ شکل

  

  آزمايشگاهي هاي گيري اندازه
 زمان گيري اندازه براي مترمربعي ۶ پالت ۳ از ،بررسي اين در

 مالچ از استفاده از قبل شد. استفاده رواناب مقدار و شروع
 براي شاهد تيمار عنوان به مقدارآن و رواناب شروع زمان مقادير
 )۱ (جدول ساعت بر متر ميلي ۹۰ و ۷۰ ،۵۰ ،۳۰ هاي شدت

اي (روئيز سينوگا و همكاران، دقيقه ۲هاي زماني  در فاصله
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 فرسوده خاک هاي تپال سطح سپس شدند. آوري جمع )۲۰۱۰
 رواناب مقدار و شروع زمان و شد پوشانده کلش و کاه مالچ با
 ۲ زماني هاي فاصله در رواناب هاي نمونه پالت هر خروجي در

 مقدار سپس .شد آوري جمع ها شدت همان براي و اي دقيقه
 براي شد. محاسبه پالت هر براي رواناب ضريب و کل

 در پالت هر از خروجي ها نمونه ،رواناب مقدار گيري اندازه
 براي آن مقدار و شده آوري جمع اي دقيقه ۲ زماني هاي فاصله
 برداري نمونه زمان کل طول در بود، مشخص زماني فاصله هر
 تعيين رواناب نهايي مقدار و شده جمع هم با رواناب مقدار اين
 رواناب مقدار ،رواناب ضريب گيري اندازه براي همچنين شد.

 بارندگي کل بر تقسيم بارندگي مدت کل در شده محاسبه
 درصد تا شده ضرب ۱۰۰ عدد در آمده دست به حاصل
 ضرب از ترکيبي تيمارهاي تعداد د.شو محاسبه رواناب ضريب
 و حفاظتي تيمار تعداد در بارندگي شدت هاي سطح تعداد
 فاکتوريل طرح در و تيمار ۸ تعداد به تيمار) ۴×۲( شاهد

 براي تکرار سه با )۲۰۱۲ ملسه، و رشادف و ۱۹۹۱ ،كويي ي(ا
  .شد بررسي تيمار هر

  بررسي مورد تيمارهاي هاي سطح -۱ جدول

 بر متر (ميلي بارندگي شدت تيمار  خاک حفاظتي تيمار
  ساعت)

  تيمار سطح  سطح نماد  تيمار خصوصيت نماد

C  لخت) (خاک شاهد  
١I ۳۰  

٢I  ۵۰  

T  
 و کاه با شده حفاظت

  کلش
٣I  ۷۰  
٤I  ۹۰  

  
  بحث و نتايج
 برنج کلش و کاه آلي کننده اصالح اثر بررسي براي پژوهش اين
 تيمار يک عنوان به رواناب ضريب و شروع زمان فرآيندهاي در

 و با شده آوري جمع هاي نمونه نتايج است. شده انجام حفاظتي
 ارائه ۲ جدول در شدت و پالت هر براي برنج کلش و کاه بدون
  است. شده

  

  کلش و کاه بدون و با (درصد) رواناب ضريب و (ليتر) رواناب مقدار (ثانيه)، رواناب شروع زمان قاديرم -۲ جدول

  ساعت) بر متر (ميلي بارندگي شدت  پالت شماره
  (درصد) رواناب ضريب  (ليتر) رواناب مقدار  (ثانيه) رواناب شروع زمان

  حفاظتي تيمار  شاهد  حفاظتي تيمار  شاهد  حفاظتي تيمار  شاهد

١ 

٣٩/٤٩ ٣٠  ٢٩/٧٨  ٠٦/٢١  ٠٤/١٩  ٨٦/٦٤  ١٤/٥٦  
٥١/٣٨ ٥٠  ٥٢/٧٢  ٩٠/٣٦  ٧٤/٣٣  ٣٥/٦٩  ٢٠/٦٠  
٥٦/٢٨ ٧٠  ٨٩/٥٧  ٨٢/٥٨  ٠٥/٥١  ٢١/٨٠  ٥١/٦٦  
١٥/٢٣ ٩٠  ١١/٥٦  ٢٤/٧٤  ٧٩/٦٥  ٤٢/٧٩  ٨٥/٦٦  

٢ 

٢٦/٥٤ ٣٠  ٥٩/٨٦  ٤٦/٢٠  ٦٦/١٥  ٥٤/٦٢  ٦١/٤٥  
٢٧/٣٠ ٥٠  ١١/٦٨  ٩٥/٣٥  ٠٥/٣٥  ٤٥/٦٨  ٩٥/٦٢  
١٥/٣٦ ٧٠  ٣٩/٥٥  ٧٩/٥١  ٧٩/٤٧  ٧٨/٦٩  ٥٠/٦٢  
٣٢/٣٠ ٩٠  ٢٧/٥٢  ٠٥/٧٤  ٦٥/٧٠  ٣٢/٧٨  ١٨/٧٢  

٣ 

٨١/٥٥ ٣٠  ٦٣/٨٠  ٠٨/١٩  ٣٢/١٦  ١٩/٥٨  ٩٦/٤٧  
٣٤/٣٤ ٥٠  ٤٤/٧٠  ٧٣/٣٦  ٩١/٣٤  ٤٨/٦٩  ٤٨/٦٢  
٤٥/٣٠ ٧٠  ٣٤/٦٠  ١٨/٥١  ١٧/٤٩  ٥٨/٦٩  ٨٢/٦٣  
٧٠/٢٦ ٩٠  ٢٨/٥٧  ٩٩/٧٢  ٠٤/٦٠  ٦٥/٧٧  ٩٠/٦٠  

  

 هاي شدت در کلش و کاه کلي طور به که داد نشان نتايج
 ۹۹ اعتماد سطح در دار معني تأثير بررسي مورد بارندگي
 رواناب ضريب و مقدار کاهش و شروع زمان افزايش بر درصد
 )،۱۹۹۱( الو و ونزپو )،۱۹۶۶( آدامز نتايج با که است داشته
 و لي ،)۲۰۱۱( همکاران و جيانگ )،۲۰۰۷( همکاران و آدکالو

 )۲۰۱۱ و ۲۰۰۸( همکاران و اسمتس و )۲۰۱۱( همکاران

 متقابل اثر نتايج .داشت هماهنگي رواناب کاهش بر مبنی
 زمان و ضريب بر کلش و کاه حفاظتي تيمار و بارندگي شدت
  است. شده داده نشان ۲ شکل در رواناب شروع
 تيمارهاي در شود مي مشاهده )ب( ۲ شکل در که طوري همان
ون کاه و کلش برنج، رابطه زمان شروع رواناب با شدت با و بد

ترتيب با ضريب تبيين معکوس به -بارندگي به صورت تواني
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 بارندگي شدت متقابل اثر نيز )الف( ۲ شکل بود. ۹۷/۰ و ۹۶/۰
 را رواناب ضريب بر برنج کلش و کاه بدون و با تيمارهاي در

 باال يمارت دو در متغير دو اين بين ارتباط دهد. مي نشان
 و )۲۰۰۸ همکاران، و (اسمتس مستقيم -خطيترتيب  به

 تبيين ضريب و )۲۰۱۲ همکاران، و (لي مستقيم -لگاريتمي
 اين به بايد کل در است. ۹۳/۰ و ۹۹/۰ترتيب  به نيز ها آن در

 زمان در تأخير موجب گياهي پوشش که داشت توجه نکته
 چه تا مقادير ناي در تأخير اما شود، مي رواناب مقدار و شروع
 صرفه با هزينه به توجه با کلش و کاه از استفاده آيا است. حد
 مدت تا منطقه در خاک حفاظت به تواند مي آيا است

 يا و كند کمک منطقه بومي پوشش استقرار براي مشخصي
   شود. مي وقت و هزينه صرف موجب کار اين فقط
 و اه(ک حفاظتي تيمار و لخت) (خاک شاهد پالت مقايسه با

 شروع زمان افزايش ميزان که شد مشخص )۲ (جدول کلش)
 طور به ساعت بر متر ميلي ۹۰ و ۵۰ هاي شدت در رواناب
 ۳۰ بارندگي شدت در كه حالي در بوده يکسان تقريبي
 شروع زمان در افزايش مقدار ينكمتر ساعت بر متر ميلي
 بارندگي شدت افزايش با ديگر عبارت به شد. مشاهده رواناب

 مقدار ينبيشتر که طوري به شد بيشتر رواناب زمان ييراتتغ

 مشاهده ساعت بر متر ميلي ۹۰ شدت در درصد ۱۰/۱۱۰ با آن
 مقدار تعييرات درصد نتايج بررسي با همچنين )۳ (جدول شد.

 باترتيب  به ساعت بر متر ميلي ۹۰ و ۳۰ هاي شدت در رواناب
 ميانگين .شد برآورد ينبيشتر درصد ۲۴/۱۱ و ۸۴/۱۵ مقادير
 نتايج با بودکه درصد ۱۸/۱۰ رواناب ضريب کاهش درصد

 در کلش و کاه اثر بر مبني )۲۰۰۸( همکاران و اسمتس
 در نيز رواناب ضريب .دارد هماهنگي رواناب مقدار کاهش
 مقادير باترتيب  به ساعت بر متر ميلي ۹۰ و ۳۰ هاي شدت
 رمقدا شد. برآورد کاهش ينبيشتر درصد ۰۸/۱۵ و ۳۶/۱۹

 استفاده در )۱۹۷۹( الل نتايج با پژوهش اين در رواناب کاهش
 مقدار کاهش بر آن اثر و نيجريه در اي منطقه براي برنج کاه از

 ،(ارشم و همکاران( دارد مطابقت باال هاي شدت در رواناب
 با رابطه در همکاران و ارشم نتايج با كه حالي در )۱۳۸۸
 در ندارد. مطابقت االب هاي شدت براي رواناب ضريب افزايش
 ضريب و شروع زمان مقدار مشخص، مالچي پوشش با حقيقت
 مالچ قطعات زيرا يابد مي کاهش و افزايشترتيب  به رواناب
 مرور به که کنند مي ذخيره خود در را يبيشتر رواناب مقدار
 و وکلي الو و ونزپو نتايج با که يابد مي نفوذ خاک در زمان
  دارد. مطابقت نيز) ۱۹۶۶( ازآدامز نقل دوليبه

  

   
  )ب( رواناب شروع زمان و )الف( رواناب ضريب بر کلش و کاه حفاظتي تيمار و بارندگي شدت متقابل اثر -۲ شکل

  

 رواناب ضريب کاهش و شروع زمان افزايش داليل از يکي
 برخي با که است منطقه) متوسط (شيب ها پالت شيب

 دارد.  همخواني )۲۰۰۷( ن همکارا و اسمتس جمله از مطالعات
 روي رواناب ضريب کاهش در ها خاکپوش که گفتند ايشان
 بررسي هستند. ترمؤثر تند شيب با مقايسه در متوسط شيب
 خاک کلش و کاه حفاظتي تيمار و بارندگي شدت متقابل اثر
 و کاه اثر که داد نشان آن تأييد ضمن رواناب شروع زمان بر

 متوسط و بيشتر هاي شدت رد رواناب شروع زمان بر کلش

 ضريب و مقدار بر آن تأثير نهايت در اما است بيشتر بارندگي
 ).۳ (جدول است تر محسوس شدت مقدار ينكمتر در رواناب
 ضريب و شروع زمان در آمده وجود به متفاوت هاي پاسخ اين

خاک با کاه و کلش در مقابل  فيزيکي حفاظتدليل  به رواناب
نفوذپذيري خاک و همچنين تأخير در  اي شدن و افزايش سله

مسير  هاي در پيچ و خم زمان شروع و مقدار رواناب با افزايش
جريان و عامل اصطکاک است که با نتايج به دست آمده با 

در ارتباط با تأثير مقدار مالچ در )۲۰۰۶( روي و همکاران

 ب الف
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 اين توان مي همچنين .دارد مطابقت رواناب مقادير کاهش
 قرار خاک سطح روي مالچ که زماني دكر يانب را واقعيت

 بين در خوبي به را ١هورتني سطحي جريان تواند مي گيرد مي
   ).۱۹۹۱ الو، و ونز(پو دكن ايجاد ها مالچ

  

 رواناب ضريب و حجم شروع، زمان تغييرات درصد -۳ جدول
  کلش و کاه حفاظتي تيمار استفاده از ناشي

  پذيرتأثير متغير
  ساعت) بر متر (ميلي بارندگي شدت

٩٠  ٧٠  ٥٠  ٣٠  

  + ١٠/١١٠  + ٦٩/٨٤  + ١٥/١٠٦  + ١٩/٥٤  رواناب شروع زمان

  - ٢٤/١١  - ٢٩/٨  - ٣٤/٥  - ٨٤/١٥  رواناب مقدار

  - ٠٨/١٥  - ٩٣/١١  - ٤٣/١٠  - ٣٦/١٩  رواناب ضريب

  کاهشي تغييرات -         افزايشي تغييرات +

  
  گيري نتيجه
 تواند مي کلش و کاه حفاظتي تيمار كه داد نشان نتايج
 ضريب کاهش و شروع زمان افزايش در داري معني تأثير

 رواناب شروع زمان متقابل اثر همچنين باشد. داشته رواناب
 به برنج کلش و کاه بدون و با تيمارهاي در دگيبارن شدت با

 شدت براي اثر اين كه حالي در بود، معکوس -تواني صورت
 و مستقيم -يخطيب ترت به رواناب ضريب با بارندگي
 تيمار و شاهد پالت مقايسه با بود. مستقيم -لگاريتمي
 در رواناب شروع زمان افزايش ميزان که شد مشخص حفاظتي
 و ينبيشترترتيب  به ساعت بر متر ميلي ۳۰ و ۹۰ های شدت
 در رواناب مقدار تعييرات درصد همچنين بود. مقدار ينكمتر
 و ۸۴/۱۵ترتيب  به ساعت بر متر ميلي ۹۰ و ۳۰ هاي شدت
 ينكمتر و ينبيشتر نيز رواناب ضريب براي .شد برآورد ۲۴/۱۱

 ساعت بر متر ميلي ۹۰ و ۳۰ هاي شدت در كاهش مقدار
 در شد. برآورد درصد ۰۸/۱۵ و ۳۶/۱۹ مقادير باترتيب  به

 ضريب و شروع زمان مقدار مشخص، مالچي پوشش با حقيقت
 مالچ قطعات زيرا بديا مي کاهش و افزايشترتيب  به رواناب
  کنند. مي ذخيره خود در را يبيشتر رواناب مقدار
  منابع

 اثر بررسي .۱۳۸۸ ع. بهنيا و م. ع. آخوندعلي ع. ارشم .۱
 با ورسوب رواناب مقادير بر خاك قبلي هاي رطوبت
 -علمي هفصلنام شده. سازي شبيه باران از استفاده

                                                
1- HortonianOverland Flow 

-۴۴۵ ):۴(۱۶ .ايران بيابان و مرتع تحقيقات پژوهشي
۴۵۵. 
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