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بررسی تولید رواناب تحت تأثیر درجه شیب و ویژگیهای خاک در دامنههای مرتعی بدون پوشش
گیاهی در منطقه نیمهخشک
الهام زنگارکی فراهانی ،*1علیرضا واعظی ،2محمدصادق
(تاریخ دریافت1399/01/24 :

عسکری3

تاریخ پذیرش)1400/04/07 :

چکیده
رواناب از عوامل مهم فرساینده خاک بهویژه در اراضی شیبدار است .این مطالعه بهمنظور بررسی تولید رواناب تحتت تتث یر
درجه شیب و ویژگیهای خاک در دامنههای بدون پوشش گیاهی در شتما رترب ایتران ،استتان زنجتان در ستا 1395-
 1396انجام گرفت .به این منظور  9دامنه با پوشش گیاهی ضعیف و با شتیبهای مختلتف شتامل،24 ،17 ،15 ،12 ،8 ،6 :
 31 ،27و  36درصد انتخاب و در هر دامنه سه کرت به ابعاد  1متتر ×  1/5متتر در اوایتل پتاییز  1395احتدا گردیتد .در
مجموع تولید رواناب در  27کرت در طی دوره یکساله مورد بررسی قرار گرفت .دامنههای با شتیب تنتدتر ،ختاک بتا بافتت
سبک و سنگریزهای داشته و مقدار ماده آلی و آهک کمتری نسبت به شیبهای مالیم داشتند .از  32رخداد بارنتدگی طتی
دوره مطالعاتی ،تعداد پنج رخداد منجر به تشکیل رواناب در کرتها شد .رونتد مثبتتی بتین مقتدار تولیتد روانتاب و شتدت
بارندگی وجود نداشت .این موضوع نشان دهنده نقش ویژگیهای فیزیکی خاک مانند محتوای رطوبت اولیه در تولید رواناب
در کرتها است .همچنین بین رخدادهای بارندگی که منجر به تولید رواناب در کرتها گردید ،تفاوت معنتیداری مشتاهده
شد .در اراضی با شدت بارندگی کمتر و سرعت نفوذپذیری بیشتر خاک ،توان تولید رواناب کمتر بود .تولید رواناب بته طتور
قابل توجهی تحت تث یر درجه شیب ( ،)r =0/51 ،p >0/01ماده آلتی ( )r =0/51 ،p >0/01و آهتک ()r =0/51 ،p >0/01
قرار داشت .این مطالعه نقش ویژگیهای خاک و درجه شیب در مقدار تولید رواناب در مراتت را نشتان متیدهتد .بنتابراین
حفظ پوشش گیاهی میتواند باعث افزایش حفظ آب و بهبود محتوای ماده آلی و در نتیجه کاهش تولید رواناب شود.
واژههای کلیدی :ویژگیهای خاک ،پوشش گیاهی ،شدت باران ،ماده آلی

زنگارکی فراهانی ا ،.واعظی ع ،.عسکری م .1400 ،.بررسی تولید رواناب تحت تث یر درجه شیب و ویژگیهای خاک در دامنتههتای مرتعتی بتدون پوشتش
گیاهی در منطقه نیمهخشک .تحقیقات کاربردی خاک .جلد ،9شماره  .4صفحه.26-15 :
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عامل مهتم کنتتر روانتاب استت .در منتاط خشتک و
نیمتتهخشتتک بتته دلی تل بارنتتدگی انتتدک و توزی ت ری تر
یکنواختتت آن ط تی ستتا  ،پوشتتش گی تاهی روی ستتطج
دامنهها بسیار ضعیف و ریر دائمی است که با این وجتود
نقش مهمی در کاهش رواناب دارد .از بین بردن پوشتش
گیاهی به دهیل متعدد از جمله تغییتر کتاربری زمتین و
چرای شدید ،باعث تولید رواناب و فرسایش خاک در این
دامنهها میشود و نمونههای بارز ایتن شترایط در مراتت
ضعیف واق در شیبهای تند رخ میدهد .این عرصتههتا
بهدلیل شیب زیاد و ختاک ریربتارور بترای زراعتت دیتم
مناسب نیستند .چنین دامنههتایی کته بته زراعتت دیتم
تبدیل شدهاند ،تنها در سا های پتر بتاران قابتل کشتت
هستند ولی در سا های کم باران بازده اقتصادی نداشته
و رها میشوند .اراضی رها شتده بتدون پوشتش طبیعتی
بوده و محل تشدید رواناب در حوزههای آبخیتز هستتند
).(Cerdà et al., 2018
شیب یکی از ویژگیهتای مهمتی استت کته همبستتگی
باهیی با تولید روانتاب و فرستایش ختاک دارد .هتر چته
شیب حتوزه بیشتتر باشتد ،مانتدگاری آب روی ختاک و
فرصت نفوذ آب به خاک کم میشتود ،درنتیجته مقتدار
رواناب افتزایش مییابتد ) .(Zhang et al., 2010بایتد در
نظر داشت که نقش شیب زمتین در فرستایش برحستب
خصوصیات خاک متفاوت استت .تتث یر شتیب بتر تولیتد
رواناب در خاکهای نفوذپتذیر کتاهش مییابتد زیترا آب
پیش از سرعت گترفتن بته داختل ختاک نفتوذ میکنتد
) .(Rafahi, 2015یکتتی از دهیتتل افتتزایش فرستتایش
درشیبهای تنتد نستبت بته شتیبهای مالیتم ،کتاهش
نفوذپذیری و افتزایش حجتم روانتاب در آنهتا میباشتد
) .(Ekwue & Harrilal, 2010پژوهشهای متعتددی در
زمینهی تث یر درجه شیب زمین بر هدررفت آب و ختاک
انجام شتده استت (Geng, Zheng & Liu, 2010; Fu et

مقدمه
روانتتاب از مهمتتترین عوامتتل انتقا دهنتتده ذرات ختتاک
بتهویژه در زمینهتای بتتدون پوشتش استت .هنگامیکتته
شدت نفوذ آب در خاک کمتر از شتدت بارنتدگی باشتد،
بخشتتی از بارنتتدگی در ستتطج ختتاک جم ت میشتتود و
درصورتیکه سطج خاک شیبدار باشد ،رواناب به وجتود
میآید ،این پدیده نقشی مهم در هدررفت خاک و عناصر
رذایی خاک دارد ) .(Xue, et al., 2021بررستی روانتاب
بهعنوان یکتی از عوامتل اصتلی فرستاینده ختاک امتری
اجتنابناپذیر بتوده و در برنامتهریزی حفاظتت ختاک در
حوزههتتای آبخیتتز از اهمیتتت زیتتادی برختتوردار استتت
) .(Girmay et al., 2009حدود یک سوم از کل بارنتدگی
ستتاهنه در ایتتران ( 130میلیتتارد مترمکعتتب) بهصتتورت
رواناب از منطقه تحت بارندگی خارج میشتود (Refahi,
) .2015در نواحی خشک و نیمهخشک میتزان فرستایش
خاک بهدلیل توزی نامناسب بارندگی طی سا و ضتعف
پوشش گیاهی بیشتر است .مهار فرسایش در این نواحی
بتتهویژه در زمینهتتای بتتا پوشتتشگی تاهی ضتتعیف دارای
اهمیت است .مطالعات متعددی در ارتباط با فراینتدهای
هیدرولوژیکی در منتاط خشتک و نیمهخشتک صتورت
گرفتته استت ) (Vaezi, 2014; Tang et al., 2019کته
نشتتان میدهنتتد میتتزان روانتتاب از نظتتر مکتتانی بس تیار
ریریکنواخت بوده و عوامل کنتر کننتده آن در منتاط
خشک و نیمهخشک با مناط مرطوب متفاوت است (de
).Wit, 2001
عوامل متعددی در تولید و تتشدید روانتاب و فرستتایش
خاک نقش دارند که بسته به شرایط منطقه نقش برختی
از این عوامتل بارزتر میباشد .در این میتان میتتوان بته
عوامل اقلیمی (باران ،تگرگ ،برف ،یخبندان ،دما و بتاد)،
کتتاربری زمتتین ،شتتیب و ویژگیهتتای ختتاک (بافتتت،
نفوذپذیری ،محتوای رطوبت اولیه) (Pérez-Latorre, de
) Castro & Delgado, 2010کاربری اراضی و مرفولتوژی
حتوزه (شتیب) اشتاره کترد ).(El Kateb et al., 2013
بارندگی از مهمترین عوامل اقلیمی مؤ ر بر رواناب استت.
بهطوریکه اگر شدت بارندگی از نفوذپذیری خاک بیشتر
باشد ،رواناب تولید خواهد شد .پوشش گیاهی عامل مهم
کاهش ضربه قطرات بتاران بتر ستطج و سترعت جریتان
سطحی خاک است (de Almeida et al., 2018; Zhang
) .et al., 2021وجود پوشش گیاهی حتی به مقتدار کتم

)al., 2011; Cui et al., 2015; Lowe et al., 2021

بررسی تا یر شیب بر رواناب و هدررفت خاک با استتفاده
از شبیهساز باران در مناط تپهماهوری فالت لسی چین
نشان داد که با افزایش شیب از صفر تا  30درجه ،رواناب
و هدررفت خاک افزایش مییابتد (Cheng, Ma & Cai,
) .2008برخی از پژوهشگران نیز نتایج متفتاوتی از تتث یر
شیب زمین بر رواناب ارائه دادهاند .همچنتین ،بررستیها
نشان داد که افزایش شیب از پتنج تتا  30درصتد ،تتث یر
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اندکی برافزایش شتدت روانتاب دارد
) .Loch, 2003عتالوه بتر متوارد گفتهشتده بافتت ختاک
عاملی بسیار مؤ ر بر تولیتد روانتاب استت (Vilayvong,
) .Yasufuku & Ishikura, 2016بتتا وجتتود آن کتته
خاکهتتای شتتنی نستتبت بتته خاکهتتای رستتی تخلختتل
کمتری دارند ،عمده تخلخل آنها شتامل منافتذ درشتت
است ) .(Blanco-Canqui & Lal, 2010همچنین مقتدار
تولید رواناب تحت تث یر خصوصیات شیمیایی خاک نیتز
قرار میگیرد و در مطالعهها نشان داده شد که ماده آلتی
و آهک بهعنوان عوامل مهم و مؤ ر بتر تولیتد روانتاب در
خاکهای نواحی نیمهخشک استت (Hasanzadeh, AR
).& MH., 2013
در زمینه تولید رواناب در شیبهای مختلتف ،مطالعتاتی
انجامگرفتتته استتت .امتتا بیشتتتر تحقیقتتات بتته صتتورت
آزمایشگاهی و در فلوم با استفاده از باران ساز انجام شده
است و همچنین تث یر ویژگیهتای فیزیکتی و شتیمیایی
خاک در کنار شیب بهطور همزمان در دامنههای طبیعی
تحت بارانهای طبیعی کمتر مورد بررستی قترار گرفتته
است .تاکنون مطالعاتی محدودی در اراضی مرتعی بدون
پوشش در مناط نیمهخشک انجام گرفته استت .از ایتن
رو این پژوهش با هدف بررسی تث یر شیب بر روی تولیتد
رواناب دامنههای طبیعی با شیبهای مختلف بتا بافتت-
های مختلف در منطقه نیمهخشک استان زنجتان انجتام

به دست آمتد .دامنتههتای مطالعتاتی در منطقتهای بته
وسعت 1/5هکتار انتخاب شدند و در کنار تفتاوت آنهتا از
نظر درجه شیب ،تفاوتهایی نیز از نظر برختی ویژگتی-
های فیزیکی و شیمیایی خاک وجود داشت (جتدو .)1
میانگین ارتفاع منطقه از سطج دریا  1609متر میباشتد.
رژیم رطوبتی و حرارتی خاک بر استا اطالعتات نقشته
رژیم رطوبتی و حرارتی کشور به ترتیب زریتک و مزیتک
است .بر اسا دادههای بلندمدت ایستتگاه ستینوپتیک
زنجتتان ،متوستتط درجتته حتترارت ستتاهنه  11/7درجتته
سلستتیو استتت .منطقتته متتورد مطالعتته بتتر استتا
طبقهبندی اقلیمی دمتارتن دارای اقلتیم سترد و خشتک
است .بارندگیها ارلب در ماههای آبتان و اردیبهشتت رخ
میدهد کته مقتدار بارنتدگی از نتوع بترف حتدود 3/21
درصد کتل بارنتدگی ستاهنه را شتامل میشتود .منطقته
دارای دامنههای مرتعی دارای پوشش گیتاهی ضتعیف و
ارلب گونههای گیاهی از نوع بوتههای رز ایرانی یتا ورک
( )Rosa Persicaاز خانواده  Rosaceaeاست .این اراضتی
از خاکهای ریر بارور برخوردار بوده و در صتورت تغییتر
کاربری در آنها ،تنها در دورههای تر سالی امکان کشت
دیم وجود داشته در ریر اینصورت در بیشتر سا هتا بته
صورت بدون پوشش رها میشتود .دلیتل اصتلی انتختاب
دامنههای مورد مطالعه ،درجات مختلف شیب که امکتان
استقرار کرتهای موردنظر در آنها فراهم باشد ،بود.

گرفت.

پیادهسازی کرتهای فرسایشی

& (Sheridan, So

واحدهای آزمایشی کرتهای فرسایشی با عرض  1متتر و
مساحت 1/5متر مرب بودند که در راستای شیب در سه
تکرار طرح کامالً تصادفی احدا گردیدنتد .مجموعتاً 27
کرت در نه دامنه با شیب متفاوت احدا شدند .با توجته
به ریریکنواختی شتیب در طتو دامنته امکتان احتدا
کرتهای بزرگ با طو بیشتر فراهم نبود .هدر رفت آب
تحت بارانهای طبیعی طی دوره یکستاله (از  1395تتا
 )1396متتورد انتتدازهگیری قتترار گرفتتت .بتترای هتتدایت
آسانتر رواناب و رستوب بته داختل مختازن جمت آوری
رواناب و رسوب دیوار ضل پایینی هر کرت از جن ورق
گالوانیزه به ارتفاع  20سانتیمتر )(Ngetich et al., 2014
بهصورت مثلثی ساخته شد .طو کرتها در ضل راست
و چپ کرت برابر با  1/3متر و در مرکز کرت برابر بتا 1/6
متر بود .در وسط ضل ذوزنقتهای شتکل مجرایتی بترای
خروج رواناب و رسوب از کرت آزمایشی تعبیته شتد کته

مواد و روشها
ویژگیهای منطقه مورد بررسی

این پژوهش در نه دامنه با شیبهای متفاوت (،12 ،8 ،6
 )36 ،31 ،27 ،24 ،17 ،15واقتت در محتتدوده اراضتتی
مرتعی دانشگاه زنجتان انجتام گرفتت .دامنتههای متورد
مطالعه بین عرضهای جغرافیتایی  36درجته و 41/018
دقیقتته تتتا  36درجتته و  41/03دقیقتته شتتمالی و بتتین
طو های جغرافیتایی  48درجته و  24/49دقیقته تتا 48
درجته و  24/52دقیقته شترقی قرارگرفتته استت .بترای
تعیین درصد شیب زمینها ،اختالف ارتفاع ابتدا و انتهای
شیب بهوسیله شلنگ تراز تعیین و فاصله زمینتی آن دو
نقطه با متر مستقیم اندازهگیری شد .ستپ بتر استا
ای تن دو داده ،فاصتتله افق تی دو نقطتته محاستتبه شتتد و از
نسبت اختالف ارتفاع بر فاصله افقی ،مقدار شتیب زمتین
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) .(Vaezi et al., 2008پ از هر رختداد بتاران طبیعتی
منجر به رواناب ،حجم رواناب داختل مختازن در انتهتای
کرتهتتا جمتت آوری و بتتا استتتفاده از استتتوانه متتدرج
اندازهگیری شد.

برای جلوگیری از ورود و خروج رواناب ،پیرامون کرتهتا
با پشتههای خاکی به ارتفاع  30سانتیمتر بستته شتدند.
در انتهای هر کرت لوله پلیکتا بتا قطتر  10ستانتیمتر و
مخزنتتی درپتتوش دار بتتا حجتتم  60لیتتتر قتترار داده شتتد

مخزن جمعآوری رواناب
لوله پلیکا
شکل  -1تصویری از کرتهای مطالعاتی
Figure1. Image of study plots

تعیین ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک دامنهها

اندازهگیری رواناب

برای آگاهی از ویژگیهای خاک دامنتههتا ،ویژگتیهتای
فیزیکی و شیمیایی آنها تعیین شتدند .نمونته ختاک از
عم صفر تا  30سانتیمتری از مجاور هتر کترت در نته
دامنه برداشتت شتد .در نمونتههتای ختاک ،توزی اندازه
ذرات (شن ،سیلت و ر ) بته روش هیتتدرومتری در دو
زمان ( 44انیه و  8ساعت) ) ،(Day, 1965متتاده آلتتتی
ختتاک بتته روش والکلی-بلتک (Nelson & Sommers,
) ،1982کربنات کلسیم معاد به روش خنثیسازی
بتتهوستتیله استتید کلریتتدریک یتک نرمتتا (Jones,
) ،2001واکتتتتنش ختتتاک بهوسیله  pHسنج اندازهگیری
شد .همچنین چگالی ظاهری ( )BDبا استفاده از سیلندر
فلزی به قطتر  4/8ستانتیمتر و ارتفتاع  5ستانتیمتر در
صحرا ) ،(Blake & Hartge, 1986درصد سنگریزه درون
خاک سطحی (قطر  2تا  8میلیمتر) و قطعات سنگی به
روش وزنی ) ،(Gee & Bauder, 1986نفوذ از روش تتک
استتتوانه ) (Reynolds et al., 2000و متوستتط انتتدازه
خاکدانه بر اسا میانگین وزنی قطر خاکدانته ()MWD
با روش الک خشک اندازهگیری گردید .همچنین پوشش
سنگی سطج خاک به روش تصویربرداری و آنالیز با نترم
افزار  GISتعیین شد.

پ از هر رخداد باران طبیعی منجتر بته روانتاب ،بترای
تعیین حجم رواناب تولید شده در هر کرت ،ابتتدا حجتم
مخلوط رواناب داخل ظترف پتایین دستت هتر کترت در
صتتحرا بتتا استتتفاده از استتتوانه متتدرج انتتدازهگیری شتتد
( .)Girmay et al., 2009بتا تعیتین حجتم روانتاب هتر
نمونه ،حجم کل رواناب هر کترت بتهدستت آمتد .عمت
رواناب در هر رخداد از تقسیم حجم رواناب بتر مستاحت
کرت آزمایشی بهدستت آمتد .میتانگین روانتاب در هتر
رخداد باران ،از متوسط مقدار روانتاب در سته کترت بته
دست آمد.
تجزیه و تحلیل دادهها

بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه
 22و جهت رسم نمودارهتتتتتتتا از نرمافزار  Excelنسخه
 2016استفاده شد .تجزیه واریان بین دامنتهها از نظتر
ویژگیهای خاک و تولیتد روانتاب بتا استتفاده از آزمتون
 ANOVAو مقایستته میانگینهتتا بتتا استتتفاده از آزمتتون
دانکتتن در ستتطج پتتنج درصتتد انجتتام شتتد .از متتاتری
همبستگی نیز بهمنظور تعیتین رابطته بتین ویژگیهتای
خاک ،شیب و رواناب استفاده شد.
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خاکهای مورد مطالعته بتهطور میتانگین  15/40درصتد
آهک داشتند که بر این اسا در گروه خاکهای آهکتی
(بتیش از  10درصتتد کربنتات کلستتیم معتاد ) (FAO,
) 2006قرار میگیرند .تجزیه واریان کل ویژگی خاکها
ب تین دامنتتههای متتورد بررستتی نشتتان داد کتته تفتتاوت
معنیداری بتین آنهتا از نظتر ویژگیهتای ختاک متورد
بررسی وجود دارد در واق تفاوت در درجته شتیب بتین
دامنهها همراه بتا تغییتر ویژگتیهتای ختاک نیتز استت
(جدو .)1

نتایج و بحث
ویژگیهای خاک دامنهها

برخی ویژگیهای فیزیکی و شتیمیایی ختاک دامنتههای
موردبررسی در جدو  1ارائه شتده استت .بتا توجته بته
میانگین درصتد ذرات شتن ( ،)60/18ستیلت ( )22/06و
ر ( )12/76بهطورکلی بافتت ختاک دامنتههای متورد
بررسی در کال لوم شنی و لوم ر شنی قترار دارنتد.
خاکها دارای مقادیر نستبتاً زیتادی ستنگریزه (،)15/89
مقادیر کمتر ماده آلی (حداکثر  0/87درصتد) و فراوانتی
پایین ر (بتین  10تتا  25درصتد) هستتند .همچنتین

جدول  -1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک دامنههای مورد بررسی
Table 1. Physicochemical properties of the studied soils
Mean
Square
**99.78
**47.10
**88.42
*40.83
**57.31
**0.70
**0.001
**0.006
**0.02
**22.97

Sig.
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

df

MAX

MIN

Mean

Physicochemical properties

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

68
30
25
25.01
25.33
1.81
1.43
0.21
0.87
20.72

50
16
10
7.23
16
0.76
1.38
0.03
0.55
12.72

60.18
22.66
16.75
15.98
19.84
1.33
1.40
0.11
0.73
15.40

)Sand(%
)Silt(%
)Clay(%
)Gravel(%
)Rock cover (%
)Ks(cm.h
)Bulk density(g cm-3
)MWDDry(mm
)OM(%
)CaCO3(%

جدول  -2تجزیه واریانس اثر شیب بر ویژگی های خاک و رواناب
Table 2. Analysis of variance, effect of slope on soil characteristics & runoff
Sum of
Mean
Physicochemical properties
df
F
Square
Square
)Sand(%
798.32
8
**99.78
230286.57
)Silt(%
376.94
8
**47.10
8428.42
)Clay(%
707.34
8
**88.42
19943.91
*
)Gravel(%
590.57
8
40.83
246074.06
)Rock (%
456.13
8
**57.01
20859.60
)Ks(cm.h
5.65
8
**0.70
649.03
)Bulk density(g cm-3
0.00
8
**0.001
6.75
)MWD(mm
0.05
8
**0.006
5.67
)OM(%
0.40
8
**0.02
0
**
)CaCO3(%
183.82
8
22.97
248157.94
Runoff
182.168
8
22.77
12.15

 1395/8/13تا  ،)1396/2/16تعداد پنج رخداد منجر بته
تشکیل رواناب در کرتها شد که ویژگی آنها در جدو
 4آمده است .ویژگی رختدادهایی کته منجتر بته روانتاب
گردیدند ،همراه با مقدار رواناب در جدو  3آمده استت.
این رخدادها مربوط به ماههای آبان ،آذر ،بهمن ،اسفند و

تغییرات رواناب در دامنهها

دادههای باران (ارتفتاع ،متدت و شتدت) در هتر رختداد
بارندگی از ایستگاه باراننگاری دانشتگاه زنجتان واقت در
حداقل 408و حداکثر  1207متتری از دامنتههتا گرفتته
شتتد .از  29رختتداد بارنتتدگی طتتی دوره مطالعتتاتی (از
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میلیمتر درشیب  8درصتد مشتاهده شتد .زرینآبتادی و
واعظی ( )2016در دامنههایی با شیبهای مختلف نشان
دادند که بیشتترین و کمتترین ارتفتاع بتاران منجتر بته
رواناب بته ترتیتب  2/31و  1/2میلیمتتر و بیشتترین و
کمترین شدت باران منجر به روانتاب بته ترتیتب  2/81و
 1/26میلیمتر بتر ستاعت بتود ( Zarrinabadi & Vaezi
.)2016

فروردین بود .بیشترین ارتفتاع بتاران منجتر بته روانتاب،
 15/28میلیمتتتر و کمتتترین آن  7/9میلیمتتتر بتتود و
بیشترین و کمترین شدت بارندگی بتهترتیتب  2/5و 1/3
میلیمتر بر ساعت بود .البته شتدت پتایین بارنتدگیهتا
یکی از دهیل اصتلی عتدم وقتوع روانتاب در بستیاری از
رخدادهای بتاران بتود .بیشتترین ارتفتاع تولیتد روانتاب
 5/87میلیمتر درشتیب  36درصتد و کمتترین آن 1/65
6
5

1
Rainfall intensity

Mean runoff

0/8

Mean runoff

3
0/4

2

0/2

1
0

Rainfall intensity

4

0/6

0
2016.11.5

2017.2.16 2016.12.3
Rainfall date

2017.3.15

2017.4.8

شکل  -2ویژگی بارانهای منجر به رواناب در دامنههای مطالعاتی طی سال 1395-1396
)Figure 2. Characteristics of rainfalls leading to runoff in the study plots (from2016-2017

داری بین دامنهها در تولید رواناب در سطج ()p> 0/01
مشاهده شد .تخریب ستاختمان ختاک در ا تر بارنتدگی
عاملی است که نفوذ آب باران به خاک را محدود کرده و
منجر به تولید رواناب می شود.

جدو  3نتایج تجزیه واریان بین دامنهها از نظر تولیتد
رواناب را برای هر یک از رگبارها نشان میدهتد .بته جتز
رگبار نخست کته تولیتد روانتاب در زمتینهتا در ستطج
( )p> 0/05معنیدار بود ،در سایر رگبارها تفاوت معنی-

جدول  -3جدول تجزیه واریانس رواناب برای هر رخداد و کل رخدادها
Table 3. Analysis of runoff variance for each event and total events

Rainfall date

Sig.

F

Mean Square

df

0.009
0.002
0.001
0.000
0.006

3.79
5.29
3.75
8.43
4.19

947.59
226.31
190.15
800.37
205.81

8
8
8
8
8

2016.11.5
2016.12.3
2017.2.16
2017.3.15
2017.4.8

0.000

44.57

104.60

8

Mean

در خاکها بهشدت افتزایش مییابتد کته باعتث افتزایش
فرسایندگی جریان آب میگردد .پژوهشهای انجامشتده
در شما چین نیز نشان داد که با افزایش شیب از  5بته
 25درجه ،تولید رواناب به دلیتل کتاهش میتزان نفتوذ و
افزایش تشکیل سله افزایشیافتته استت (Cheng, Ma
).& Cai, 2008

تأثیر شیب و ویژگیهای خاک بر تولید رواناب

بین مقدار رواناب و درصد شیب همبستتگی معنتیداری
( )p <0/01مشاهده شتد (جتدو  .)5مقتدار روانتاب بتا
افزایش درجه شیب در خاکهای مورد بررستی افتزایش
یافت که از دهیل آن میتوان به افزایش حجم و سترعت
جریانهتای ستطحی ،نیتروی اصتطکاک ذرات و کتاهش
فرصت نفوذ آب باران اشاره کرد ،درنتیجه تولیتد روانتاب
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جدول  .4ویژگیهای رخدادهای باران و تولید رواناب طی سال  1395تا 1396
)Table 4: Characteristics of rainfall events and runoff production during the period (from 2016-2017
Rainfall date
)Rainfall intensity (mm h-1) Duration of rainfall (h
)Runoff(mm
0.20
1.02
5.09
-

5.94
3.84
6.00
2.92
5.80
5.02
5.74
4.70
4.76
1.12
5.35
5.39
4.80
6.01
5.70

1.34
0.19
1.59
0.13
0.97
0.38
0.83
0.27
0.30
0.48
0.51
0.53
0.31
1.72
0.78

2016.11.3
2016.12.1
2016.12.2
2016.12.11
2016.12.15
2016.12.19
2016.12.28
2017.1.15
2017.1.22
2017.1.27
2017.2.1
2017.2.9
2017.2.11
2017.2.13
2017.2.14

-

5.81

0.93

2017.3.7

0.56

6.03

1.74

2017.3.11

-

5.84

0.98

2017.3.14

-

6.06

1.88

2017.3.21

-

5.83

1.02

2017.3.28

1.68

6.1

2.50

2017.4.7

-

5.39

0.53

2017.4.11

-

4.73

0.27

2017.4.16

-

5.61

0.68

2017.4.29

-

5.72

0.75

2017.4.30

-

3.13

0.15

2017.5.1

-

5.97

1.36

2017.5.3

-

4.31

0.22

2017.5.4

-

5.67

0.73

2017.5.6

خاکها از نظر تولید رواناب تفاوتی اساسی وجتود دارد و
رابطهای قوی معنتیدار بتین تولیتد روانتاب و شتیب در
خاکهتتا مشتتاهده شتتد (Vaezi, Kord & Mahdian,
) .2017اما نمیتوان گفت که تولید رواناب فقط به شیب
دامنه وابسته است چرا که جدو ماتری همبستگی نیز
نشان می دهد که همبستگی رواناب با برخی ویژگیهای
خاک چه بسا قویتر از همبستگی با شیب است.
بین شیب دامنه و برخی ویژگیهتای ختاک (شتن ،ر ،
سنگریزه ،پوشش سنگی سطج ،چگتالی ظتاهری ،نفتوذ،
ماده آلی و آهتک) همبستتگی معنتیدار وجتود دارد .بتا
افتتزایش شتیب دامنتته ،مقتتدار شتتن ،ستتنگریزه و ستتنگ
افزایش مییابد در حالی که مقدار ر  ،ماده آلی و آهک
کاهش پیدا میکند .نتایج نشان می دهد که دامنه هایی

نتایج بررسی عوامل مؤ ر بر فرسایش خاک در بلژیک نیز
نشان داد که بین درصد شیب با رواناب و فرسایش خاک
همبستتتگی مثبتتتی وجتتود دارد ).(Wu et al., 2018
محققین دهیل افزایش رواناب با افزایش شیب را ناشی از
تمایل آب برای جاری شدن و کم شتدن ذخیتره چتاهب
در ا تر افتزایش شتیب گتزارش نمودنتد (Zhao et al.,
) .2014زرینآبادی و واعظی ( )2016بتا بررستی میتزان
رواناب تحت تث یر تغییر کاربری در دامنتههای بتا شتیب
مختلف در مرات با پوشش ضعیف در منطقه نیمهخشک
نشان دادند که رابطه مثبت و معنیداری بتین روانتاب و
درصد شیب وجود دارد ).(Zarrinabadi & Vaezi, 2016
پژوهشهای انجامشده بر تتث یر شتیب ستطج بتر حجتم
رواناب در خاکهتای مختلتف نشتان میدهتد کته بتین
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ماده آلی نیز همبستگی منفتی و معنتیداری ()p <0/01
وجتتود دارد .در ش تیبهتتای تنتتد ،وقتتوع روانتتاب زی تاد و
فرسایش خاک باعث می شود خاک حاصتلخیز ستطحی
که ماده آلی بیشتری دارد فرسایش یابتد & (Aytenew
).Gebrekidan, 2015; Bekele, Aticho & Kissi, 2018
همچنین هتر و همکاران نیز بیان کردند خاکهتایی کته
ماده آلی کمتری دارند از ساختمان ضعیفی برخوردارنتد
و نفوذپذیری آنها کم بوده و تولید رواناب و فرسایش آن-
ها بیشتر است ).(Hattar, Taimeh & Ziadat, 2010
بررسی همبستگی جداگانه بین رواناب و آهک نیز نشتان
داد که با افزایش آهک ،مقدار رواناب بتهطور معنتیداری
کاهش مییابد و همبستگی منفی بتا روانتاب ()p <0/01
دارد .خاکدانتتهها هنگتتام جتتذب آب بهآستتانی متالش تی
نمیشوند و بته ایتن دلیتل انتدازه منافتذ ختاک کتاهش
نمییابتد ) .(Bybordi, 1993ازایتنرو آهتک بتا افتزایش
سرعت نفوذ آب به خاک در کاهش روانتاب متؤ ر استت.
واعظی و همکاران نیز گزارش کردند که تغییرات آهک با
افزایش شیب رابطه معنیدار دارد (Vaezi, A.R. et al.,
) .2008این پژوهش نشان داد آهک و متاده آلتی عوامتل
مهتتم و تتتث یرگتتذاری بتتر تولیتتد روانتتاب در خاکهتتای
موردبررس تی بودنتتد .نتتتایج ستتایر تحقیقتتات نی تز نشتتان
میدهد که آهک از عوامل مهم در پایتداری خاکدانته در
خاکهای نواحی نیمهخشتک بتوده (Hasanzadeh, AR
) & MH., 2013و بتا افتزایش نفوذپتذیری میتوانتد در
کاهش رواناب مؤ ر باشد که با نتتایج ایتن تحقیت هتم-
ستتویی دارد ) .(Ajwa & Trout, 2006نتتتایج تجزیتته
رگرسیونی میان رواناب و متغیرهای مؤ ر بر آن (شیب و
ویژگیهای خاک) نشان داد که شتیب دامنته مهمتترین
عامل مؤ ر بر تولید رواناب در دامنههتای مختلتف استت
بهطوری که رابطه خطتی معنتیدار بتین تولیتد روانتاب
سطحی و شیب دامنه وجود دارد ( p <0/01و =0/60
( ) )R2جدو .)6

که شیب بیشتری دارند ،ارلب بافت شنی و سنگریزه ای
دارنتتد کتته بی تانگر انتقتتا ذرات ری تز ماننتتد ر در ا تتر
فرسایش از سطج است .وجود بافتت درشتت و ستنگریزه
ای موجب افزایش چگالی ظاهری خاک می شود .چنتین
دامنه هایی ارلب محتتوای متاده آلتی و آهتک کمتتری
داشته و ساختمان خاک ضعیفی دارند .دامنههای شیب-
دار همچنین مستعد تولید رواناب هستند بتهطتوریکته
همبستگی مثبت معنتیدار بتین تولیتد روانتاب و شتیب
دامنته وجتود دارد ) .(Wei, Chen & Fu, 2009نتتایج
پژوهشهای تامستون و کتوه نشتان داد کته بتا افتزایش
درجه شیب ،مقتدار متاده آلتی ختاک کتاهش متییابتد
) .(Thompson & Kolka, 2005بنابراین ،میتوان نتیجه
گرفت که درشتیبهای بتاه بته دلیتل فرستایش زیتاد و
شرایط ناپایدار ،مقتدار متاده آلتی نستبت بته شتیبهای
پتتایینتر ،کمتتتر استتت & (Kavian, Azmoodeh
) .Solaimani, 2014درحالیکه درشیبهای کم به دلیل
پایدارتر بودن شرایط و با توجه به بهبتود شترایط رشتد،
مقدار ریشه و بقایای گیاهی افزایشیافتته و بتر رنتیتتر
شدن خاک ازنظر ماده آلی میافزاید .در این راستا ،مور و
همکتتاران ( )1993دلی تل بتتاه بتتودن مقتتدار متتاده آل تی
درشیبهای کمتر را ،شرایط پایدار این قستمتهتا بیتان
کردند ).(Moore et al., 1993
همبستگی معنیداری بین رواناب بتا ستنگریزه ،پوشتش
سنگی سطج ،چگالی ظاهری ،هدایت هیدرولیکی اشباع،
متتاده آلتتی و کربنتتات کلستتیم معتتاد وجتتود دارد .در
مطالعات پیشین به نقش بازدارنده ستنگریزه ستطحی در
تولیتد روانتاب اشتاره شتده استت (Poesen & Lavee,
) 1994; Tetegan & et al.,2011امتا در ایتن پتژوهش
سنگریزه موجتود در ختاک ستطحی (هیته صتفر تتا 30
سانتیمتر) در دامنه هایی که شتیب بیشتتری داشتتند،
زیاد بود و این دامنتههتا حساستیت بیشتتری در تولیتد
رواناب داشتتند .ایتن موضتوع بواستطه نقتش شتیب در
افزایش فراوانتی ذرات درشتت دانته در ختاک و کتاهش
ماندگاری آب باران بر روی ختاک استت .بتین روانتاب و
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جدول -5نتایج همبستگی بین ویژگیهای خاک ،شیب و رواناب (در  27کرت مطالعاتی)
)Table 5. Correlation matrix between soil properties, slope and runoff (in 27 study plots
Runoff

Slope

1

1
**0.77

CaCO3

BD

OM

MWD

1

1
**0.51

1
0.09
**0.50

0.11
**-0.69
-0.28

**-0.78
**-0.69

**-0.85
**-0.59

-0.31
0.33

**-0.62
**0.64

Clay

Silt

Sand

Gravel

Ks

Rock

1

1
*-0.47

1
-0.37
-0.32

1
**-0.42
**-0.75
**0.66

**-0.52
**0.66
**-0.50

-0.08
0.33
-0.09

**0.55
**-0.85
**0.53

1

1
**-0.78

1
**-0.84
**0.73

**0.63
**-0.72
**0.56

0.15
0.33
0.04

-0.24
**-0.55
**-0.61

0.15
**0.82
**0.49

-0.16
**-0.62
**-0.93

-0.10
**-0.63
**-0.46

0.15
0.34
**0.61

-0.07
-0.08

**0.68
**0.51

**-0.83
**-0.73

**0.92
**0.80

**0.66
**0.61

**-0.67
**-0.50

Sand
Silt
Clay
Gravel
Rock
Ks
BD
MWD
OM
CaCO3
Slope
Runoff

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** معنیداری در سطج 0/01
* معنیداری در سطج 0/05

جدول -6تجزیه رگرسیون خطی بین عامل رواناب و شیب
Table 6. Linear regression analysis between runoff factor and slope
Sig.

t

.007
.000

2.911
6.141

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
2.305
.792
.222
.036

Standardized Coefficients
Beta
.775

Model
Constant
slope

تولیتتد روانتتاب بتتا کتتاهش مقتتدار متتاده آلتتی ،آهتتک و
نفوذپذیری خاک دامنه افزایش مییابد .بهطور کلی ایتن
پژوهش نشان میدهد که تولیتد روانتاب در دامنتههتای
مرتعی بدون پوشش از یک سو تحت تث یر درجته شتیب
دامنه و از سوی دیگر تحت تث یر ویژگیهای خاک دامنه
قرار دارد .با تغییر در شیب دامنه ،ویژگیهای خاک نیتز
تغییر یافته ،حساسیت به تولید رواناب تفاوت پیتدا متی-
کند .نظر به این که اصالح شیب دامنه و برخی ویژگتی-
های ذاتی خاک مانند بافت امکتانپتذیر نیستت ،تقویتت
ماده آلتی ختاک بترای بهبتود شترایط فیزیکتی ختاک و
کتتاهش روانتتاب ضتتروری استتت .بنتتابراین در خاکهتتای
مناط نیمهخشک بتا حفتظ و بهترهبترداری مناستب از
پوشش گیاهی در زمینهای شیبدار میتتوان در بهبتود
محتتتتتوای متتتتاده آلتتتتی ختتتتاک گتتتتام برداشتتتتت.

نتیجهگیری کلی
این پژوهش بتا هتدف بررستی تغییترات شتیب دامنته و
ویژگی-های خاک بر تولید روانتاب انجتام گرفتت .نتتایج
نشان داد که همبستگی مثبت و معنیداری بتین تولیتد
رواناب و شیب دامنه وجود دارد .با افزایش شتیب دامنته
به دلیل کاهش فرصت ماندگاری آب روی ختاک ،تولیتد
رواناب بیشتر میشود .همچنین مقدار تولید رواناب تحت
تث یر ویژگیهای خاک دامنه قرار گرفت .با تغییتر شتیب
دامنه ،بسیاری از ویژگیهای ختاک ماننتد توزیت انتدازه
ذرات ،ستتنگریزه ،چگتتالی ظتتاهری ،متتاده آلتتی ،آهتتک،
ساختمان و نفوذپذیری دچار تغییر متیشتود .در دامنته
های با شیب زیاد ،مقدار شن ،سنگریزه ،پوشتش ستنگی
سطج و سنگ افزایش و در مقابل مقدار ر  ،ماده آلتی،
آهک و نفوذپذیری کاهش مییابد .این موضتوع بته نوبته
خود بر حساسیت خاک به تولید رواناب ا تر متیگتذارد.
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Abstract
Runoff is an important factor influencing soil erosion in slope lands. This study was carried out to
investigate runoff production as affected by slope gradient and soil properties in pastures without
vegetation cover in Zanjan province during 2017-2018. Nine pastures with slope gradients of 6, 8,
12, 15, 17, 24, 27, 31 and 36% were considered and three plots with 1.0 m× 1.5 m in dimensions
were installed in each slope on early autumn 2017. Runoff production was measured in twenty
seven plots for a one-year period. The steep slopes have coarse soil textures, low organic matter
and low lime content as compared to gentle slopes. Out of thirty two rainfalls, five events caused
runoff at the plots. There was no positive trend between runoff production and rainfall intensity,
indicating the role of soil conditions such as initial water content in controlling runoff at the plots.
Significant difference was found among rainfall events in runoff production. Lower runoff
production potential in the lands was associated with lower rainfall intensities and higher soil
infiltration rate. Runoff production was significantly affected both slope gradient (r= 0.51, p<
0.01), organic matter (r= -0.69, p< 0.01), and lime content (r= -0.59, p< 0.01). This study indicates
the role of soil properties and slope gradient in runoff production in the pastures. Therefore,
maintaining vegetation cover can increase water retention and improve organic matter content,
resulting in a decrease in runoff production.
Keywords: Soil Characteristics, Vegetation cover, Rainfall intensity, Organic matter content
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