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 چكیده

یت، گرم شدن زمین، تغییر الگوی بارش و کاهش آن باعث شده که مسئله آب و خاک جمعافزایش 

تواند تا حدودی مشكل مذکور  هایی که می های بشر امروز باشد. از روش ین چالشتر مهمعنوان یكی از  به

باشد. پوشاندن سطح خاک با  خشک می یت منابع آب و خاک در مناطق خشک و نیمهرا حل نماید مدیر

تواند میزان تبخیر از سطح خاک را کاهش  مصالح طبیعی نفوذپذیر عالوه کاهش فرسایش آبی و بادی می

دهد و باعث افزایش ذخیره رطوبت و ماندگاری بیشتر آن در خاک شود. در این پژوهش تأثیر پوشش 

مت پنج سانتیمتر بر روی میزان رواناب و فرسایش خاک بررسی و مطالعه شد. نتایج نشان شنی به ضخا

 4/97لیتر بر مترمربع و فرسایش را از  24/4لیتر بر مترمربع به  14/5داد که پوشش شنی رواناب را از 

سایش دهد نتیجه اینكه پوشش شنی باعث کاهش فر گرم بر مترمربع کاهش می 37/9گرم بر مترمربع به 

شود و  و تخریب خاک در اثر عوامل محیطی و فیزیكی ازجمله درجه حرارت باد و ضربات قطرات باران می

عالوه بر کاهش فرسایش باعث کاهش تبخیر و رواناب، افزایش رطوبت و ماندگاری بیشتر آن در خاک 

 باشد. شود که این مسئله در مدیریت حفاظت آب و خاک از اهمیت بسزایی برخوردار می می

 رواناب، خاکپوش، شن، فرسایش، سطح آبگیر، بارشها:  کلید واژه

 
   

 مقدمه

توان به  روند افزایش جمعیت و توسعه تمدن بشری باعث توسعه صنایع گردیده که از اثرات آن می

محیطی و گرم شدن زمین اشاره کرد افزایش دمای زمین باعث تبخیر بیشتر و تغییر در  یستهای ز آلودگی

صورت باران و  ها  عالوه بر کاهش به خشک شده و اکثر بارش ها بخصوص در مناطق خشک و نیمه الگوی بارش

دار  شیب های حاصلخیز بخصوص در اراضی باشند که این مسئله منجر به فرسایش و تلفات خاک رگباری می

گردد عوامل مذکور منجر به کاهش سهم سرانه از منابع آب قابل استفاده و خاک حاصلخیز شده و ضعف  می

سازد. استفاده بهینه از منابع آب و  مدیریت در این خصوص انسان را با چالش کمبود آب و خاک مواجه می
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تواند تا حدودی در مدیریت  ی میدار و کنترل فرسایش خاک در اینگونه اراض خاک بخصوص در اراضی شیب

تواند در مدیریت حفاظت از آب و خاک مؤثر  هایی که می آب و خاک مشكالت مذکور را حل نماید. یكی از روش

عنوان یک الیه محافظ نفوذپذیر باعث  تواند به باشد مالچ شنی می باشد استفاده از خاکپوش یا مالچ شنی می

یابد. مالچ شنی در  رطوبت خاک و ماندگاری آن در خاک افزایش می کاهش تبخیر رطوبت خاک شده درنتیجه

گیر مانع از کوبیدگی و تخریب خاک سطحی شده که این  عنوان یک ضربه های شدید و رگباری به بارندگی

مسئله در کنترل فرسایش آبی و بادی خاک از اهمیت بسزایی برخوردار است. از طرفی دیگر مالچ شنی بخشی 

شود. با توجه به اینكه  را به دام انداخته و باعث کاهش آلودگی فیزیكی هوا می هواار موجود در از گرد و غب

کند درنتیجه رواناب  مالچ شنی نسبت به آب و هوا نفوذپذیر است به  افزایش نفوذ آب باران در خاک کمک می

خاک و تغذیه آب زیرزمینی  سطحی کاهش یافته و آب باران نفوذ یافته به داخل خاک منجر به افزایش رطوبت

 شود. می

 مزارعهای مدیریت ویژه زمین برای حفاظت از آب و خاک استفاده از مالچ شن و ماسه در  یكی از روش

گسترده مورد استفاده  طور بهسال پیش توسط کشاورزان چینی  300شمال غربی چین است مالچ شنی بیش از 

ای در کاهش تبخیر و رواناب، بهبود  هد که مالچ شنی یا ماسهد یمگیرد. بسیاری از مطالعات نشان  قرار می

هكتار از اراضی  118000یری و دمای خاک و حفظ حاصلخیزی خاک مؤثر است. در استان کانسوی چین نفوذپذ

ای  و سنگریزه پوشش داده شده که این مصالح سنگی از مواد رودخانه سنگ ماسهسانتیمتر با  5-16به ضخامت 

(. مالچ شنی عالوه بر جلوگیری از فرسایش 2000دخانه زرد چین تهیه شده است )لی و همكاران، بوده و از رو

سازی صورت  (. شبیه2001تواند گرد و غبار ناشی از وزش باد را به دام اندازد )لی و همكاران،  بادی خاک می

درصد کاهش دهد )لی،  84 -96تواند فرسایش بادی را  دهد که مالچ شنی می گرفته در تونل باد نشان می

ای باعث افزایش  دهد که مالچ شنی و ماسه ( نشان می2002آمده توسط لی و همكاران ) (. نتایج بدست1997

شود. مالچ مخلوط شن و ماسه در بهبود دمای خاک نسبت به مالچ خالص شن و ماسه تنها،  دمای خاک می

مالحظه مؤثر بوده و مالچ مخلوط شن و ماسه در  قابل طور بهاست. مالچ شن و ماسه در کاهش تبخیر  مؤثرتر

شن و ماسه در مقایسه با  مخلوطکاهش تبخیر مؤثرتر است. در مقایسه با مالچ شن یا ماسه تنها. پوشش شن یا 

مؤثر  طور بهای  شود. مالچ شنی یا سنگریزه کاهش رواناب و افزایش ذخیره رطوبتی خاک می باعثخاک لخت، 

 اندازد. ل نموده و گرد و غبار هوا را به دام میفرسایش بادی را کنتر

برای کاهش تبخیر از سطح خاک در دانشگاه ایالتی کلرادو انجام شده است  1956مطالعاتی که در سال 

 ین روش برای افزایش نفوذ بارش استتر دهنکنی روی سطح خاک، امیدوار ا ماسهدهد که یک مالچ  یمنشان 

ی شنی را برای افزایش رطوبت خاک و تغذیه مجدد ها مالچنسیل بسیار زیاد طور قطعی پتا این مطالعات به

متر، منجر  میلی 5در یک آزمایش، استفاده از یک مالچ شن به ضخامت  .اند دادهی آب زیرزمینی نشان ها سفره

ری اینچ آب اضافی در خاک زیر مالچ در طول یک سال، نسبت به  خاک بدون مالچ شده است )کو 14به ذخیره 

 (.1968و کمپر، 
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یک الیه شنی مانند یک نارسانا خاک زیر خودش را از حرارت زیاد محافظت کرده و تبخیر رطوبت خاک 

و اثرات باران سنگین که سبب فشردگی خاک سطحی  یابد درنتیجه رطوبت خاک افزایش می دهد را کاهش می

طور موقت در خود نگه داشته و بتدریج آب به  دهد. این مالچ آب را به شود را کاهش می می یریو کاهش نفوذپذ

که باران به  شود میماسه سبب شن و تخلخل باالی  .شود پایین نفوذ کرده و سبب کاهش رواناب و فرسایش می

یک  عنوان به شود میماند که باعث  راحتی در آن نفوذ کند. همچنین رطوبت کمی در داخل ماسه باقی می

شدید باران را  های ضربهاین الیه  .خیلی زیاد محافظت کند های حرارتر برابر نارسانای خوب از خاک زیرین د

روشن نور خورشید را منعكس کرده و این قابلیت در خنک  های ماسهشود.  گیرد و مانع فشردگی خاک می می

و این  شود میشدن خاک اهمیت دارد و برعكس ماسه تیره نور خورشید را جذب و سبب گرم شدن خاک زیری 

تجزیه  راحتی بهقابلیت برای زمانی که ریشه گیاهچه در حال توسعه است اهمیت دارد. در این مالچ، مواد آلی 

 .(1393قوشچی و صفاهانی لنگرودی، ) شوند نمینیز توسط باد جابجا  راحتی بهنشده و 

فات خاک سازی رطوبت بیشتر در خاک و همچنین جلوگیری از تل با توجه به اهمیت آب و خاک و ذخیره

در اثر فرسایش آبی، هدف از این پژوهش تأثیر مالچ یا خاکپوش شنی بر روی میزان کاهش رواناب و کنترل 

باشد بدین ترتیب شن بادامی شكسته با ضخامت مشخص بر روی اراضی  فرسایش سطحی خاک بر اثر بارش می

گیرد تا بتوان  د پایش قرار میسال آبی میزان رواناب و فرسایش مور دار پخش گردیده و در مدت دو شیب

های  میزان کاهش رواناب و رسوب حاصل از فرسایش خاک را برآورد نمود تا نتایج حاصل از آن در برنامه

 مدیریت حفاظت آب و خاک مورد استفاده قرار گیرد.

 

 ها مواد و روش

 

 محل اجرای پروژه

 های عمومی محل اجرای پروژه ویژگی

علی با ارتفاع  ابن شهر تبریز در ارتفاعات پارک کوهستانی عون شمالی محل اجرای پروژه در قسمت 

طول شرقی  واقع شده است.  46°,20,'5"عرض شمالی و  38°,6,'5"متر و مختصات جغرافیایی  1817متوسط 

ترین ایستگاه  باشد که متوسط بارش نرمال آن در نزدیک خشک می این منطقه از نظر اقلیمی جزو مناطق نیمه

 باشد. متر است. بافت خاک محل پروژه متوسط و از نوع لومی و لوی رسی می میلی 246ناسی هواش

 سنجی باران  ایستگاه

شده در محل  نگار نصب سنج و باران های باران منظور مقایسه عمق رواناب با عمق بارندگی از دستگاه به

گیری نمود و با رواناب حاصل از سطوح  هاجرای پروژه استفاده شد تا بتوان عمق بارش را در هر رخداد انداز

گیری بوده و  ای قابل اندازه سنج استوانه آبگیر مورد مقایسه قرار داد. عمق بارندگی در هر واقعه از طریق باران

نگار قابل استخراج بود. برای  سایر مشخصات بارندگی ازجمله شدت، مدت و مقدار بارندگی از طریق باران

ساله ایستگاه هواشناسی فرودگاه تبریز استفاده شد که در  30آمار بارندگی بلندمدت  محاسبه عمق رواناب از

 فاصله هشت کیلومتر از محل اجرای پروژه واقع شده است.
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 های آزمایشی نحوه استقرار کرت

ی این پروژه دو تیمار در نظر گرفته شده است که تیمار اول سطح طبیعی با مالچ شنی و اجراجهت 

ها به شكل مربع با  باشد و برای هر کدام از تیمارها سه تكرار منظور گردید. کرت عنوان شاهد می هتیمار دوم ب

نقشه اجرای  1صورت کامالً تصادفی اجرا شد. شكل  درصد به 32-44در شیب جنوبی متوسط  m2×m2ابعاد 

نشان دهنده تیمار  B دهنده تیمار طبیعی با مالچ شنی و حرف نشان  Aدهد که در آن حرف  طرح را نشان می

 باشد. طبیعی می

 تكرار اول تكرار دوم تكرار سوم

      
A B B A A B 

6 5 4 3 2 1 
 نقشه اجرای طرح -1شكل 

 اجرای سطح آبگیر 

های آزمایشی بر روی  بعد از اینكه محل کرت

زمین مشخص شدند با در نظر گرفتن شكل مربع و 

های  احت چهار مترمربع برای هر کدام با بلوکمس

سانتیمتر مرزبندی شدند  20سیمانی به ارتفاع 

دست حالت همگرا داشت تا رواناب  های پایین دیواره

حاصل از بارش به سمت نقطه مشخصی که همان 

خروجی است هدایت و در مخزن ذخیره شود برای 

لیتری نصب  220یک مخزن ذخیره  ها از کرتهرکدام 

گردید. در این پژوهش دو نوع سطح آبگیر با سه تكرار 

احداث گردید که شامل سطح طبیعی  دار شیبدر زمین 

نخورده و سطح طبیعی با مالچ شنی بود. شن مورد  دست

استفاده از نوع بادامی شكسته بود که به ضخامت پنج 

از   هرکدامسانتیمتر بر روی سطح طبیعی پخش گردید. 

های سطوح آبگیر مجهز به سیستم ذخیره رواناب  کرت

، نمونه 2باشد. شكل  ناشی از بارندگی بر روی سطوح می

های سطوح آبگیر  طبیعی و  واقعی اجرا شده از کرت

نحوه اجرا و تكمیل شده یک نمونه از سطح  3شكل 

 دهد. آبگیر طبیعی با مالچ شنی را نشان می

 

 سطح آبگیر طبیعی -2شكل 
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 و تكمیل شده سطح آبگیر طبیعی با مالچ شنینحوه اجرا  -3شكل 

 گیری بارش، رواناب و رسوب اندازه

های آزمایش آماده شد بالفاصله بعد از وقوع هر بارش، عمق بارش و در صورت وجود  بعد از اینكه کرت

. عالوه بر شد گیری می ها اندازه ها در هر کدام از  مخازن سطوح آبگیر کرت های متناظر ناشی از آن عمق رواناب

گرفت. مدت  گیری غلظت رسوب نیز صورت می برداری آب برای اندازه گیری عمق رواناب، نمونه اندازه

گیری عمق بارش از  مورد بارش اتفاق افتاد. اندازه 78آماربرداری دو سال آبی طول کشید که در این مدت 

ها  منجر به رواناب در  مورد از بارش 10ها ها تن گرفت. از بین این بارش ای صورت می سنج استوانه طریق باران

برداری آب جهت تعین غلظت رسوب رواناب را  گیری عمق رواناب و نمونه اندازه 3 شكل سطوح آبگیر شد.

 دهد. نشان می

  
 برداری از رواناب جهت تعین غلظت رسوب گیری عمق رواناب و نمونه اندازه -4شكل 

  نتایج و بحث

 های آزمایشی واناب و رسوب در کرتهای منجر به ر بارش

 9/746موورد رخوداد بوارش در مجمووع      78در طول اجرای پروژه که دو سال آبی طول کشید به تعداد 

تر منجر به ایجواد   میلی 7/110رخداد مجموعاً  10تر صورت گرفت که از بین این تعداد رخداد بارش به تعداد  میلی

ه منجر به ایجاد رواناب در سوطوح آبگیور گردیوده بوه هموراه حجوم       هایی ک رواناب در سطوح آبگیر شد. بارش

نشان داده شده است. با توجه به اینكه عالوه بور   1های آزمایشی در جدول  ت ید شده و مشخصات کرتولرواناب 
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هوای ثبوت شوده در     نگار نیز در محل اجرای پروژه نصب شده بود نمودار داده سنج یک دستگاه باران وجود باران

ترسیم گردید این نمودار مقدار بارش تجمعی را از زموان شوروع    5نگار بعد از پردازش مطابق شكل  ظه بارانحاف

هوایی کوه    شوود در زموان   با توجه به شكل مذکور مشاهده می دهد اولین بارندگی در هر زمان )ساعت( نشان می

شویب  )شنی گردیده شدت بارش باال  های سطح طبیعی و سطح طبیعی با مالچ ی منجر به رواناب در تیماربارندگ

های قبلی باعث باال بردن رطوبت پیشین خاک شده است و یا اینكوه در زمسوتان    منحنی تند( بوده و یا بارندگی

سطح خاک یخ زده و کاهش نفوذپذیری خاک منجر به ایجاد رواناب ناشی از ذوب برف گردیده اسوت. در شوكل   

ساعت از شروع اولین بارندگی صوورت گرفتوه    3936بعد از  04/12/96یخ مذکور اولین رواناب ایجاد شده در تار

های باال و شیب منحنوی تنود    چندین بارندگی با شدت ادشدهشود قبل از ساعت ی است همانطوریكه مالحظه می

منجر به ایجواد روانواب و بوه تبوع آن      جهیدرنتاتفاق افتاده و رطوبت خاک را نزدیک حالت اشباع رسانده است 

زموان وقووع روانواب ناشوی از      دهنوده  نشوان   5ایش خاک شده است. خطوط عمودی موجوود در شوكل   فرس

باشد که به تواریخ وقووع و سواعت آن از     ها در تیمارهای سطح طبیعی و سطح طبیعی با مالچ شنی می بارندگی

اولوین بوارش توا     شروع اولین بارندگی در شكل اشاره شده است. با توجه به شكل مذکور فاصله زمانی از شروع

و عمق بارندگی در ایون فاصوله    ساعت )زمان تجمعی( 7/15881انتهای آخرین بارش در طول مدت آماربرداری 

 باشد.   متر می میلی 9/746زمانی 
 لیتر(شنی )های سطح طبیعی و سطح طبیعی با مالچ  حجم رواناب تولید شده در کرت -1جدول شماره 

 تاریخ وقوع ردیف
بارش 

(mm) 

طبیعی سطح  سطح طبیعی با مالچ شنی 

 تكرار سوم تكرار دوم تكرار اول تكرار سوم تكرار دوم تكرار اول

1کرت  4کرت   5کرت   2کرت   3کرت   6کرت    

ها درصد شیب کرت  

1/32  8/29  1/38  7/32  7/35  44 

1 04/12/96  5/11  64/0  96/0  59/1  96/0  96/0  71/0  

2 10/02/97  5/29  74/5  23/4  46/4  25/3  42/3  83/3  

3 22/02/97  3/33  05/7  60/6  35/7  00/5  40/5  10/6  

4 21/08/97  11.5 56/1  24/1  41/1  80/0  98/0  22/1  

5 16/09/97  27 32/0  96/0  59/1  00/0  00/0  00/0  

6 19/09/97  5/9  45/0  00/0  00/0  00/0  00/0  64/0  

7 17/12/97  5/10  00/0  83/3  23/2  14/4  28/1  87/2  

8 29/12/97  4/38  64/0  28/1  96/0  28/1  87/2  96/0  

9 13/01/98  9/21  82/0  96/0  02/1  63/0  99/0  08/1  

10 03/02/98  5/14  32/0  59/1  91/1  58/0  52/0  41/0  

6/207 جمع )لیتر(  64/21  53/17  53/22  64/16  41/16  81/17  

57/20 متوسط حجم رواناب )لیتر(  95/16  

مربع(عمق رواناب )لیتر بر متر  41/5  38/4  63/5  16/4  10/4  45/4  

14/5 متوسط حجم رواناب )لیتر بر مترمربع(  24/4  
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 (ساعت)زمان تجمعی 

 (ساعت 3936) 96/12/04تاریخ 

 (ساعت 5475) 97/02/10تاریخ 

 (ساعت 5793) 97/02/22تاریخ 

 (ساعت 10608) 97/08/21تاریخ 

 (ساعت 11247) 97/09/16تاریخ 

 (ساعت 11314) 97/09/19تاریخ 

 (ساعت 13402) 97/12/17تاریخ 

 (ساعت 13712) 97/12/29تاریخ 

 (ساعت 14010) 98/01/13تاریخ 

 (ساعت 14490) 98/02/03تاریخ 

 
 های ایجاد فرسایش نمودار بارش تجمعی نسب به زمان در طول مدت آماربرداری و زمان -5شكل 

باشد وزن رسوب  در مترمربع میهای رسوب در واحد حجم و حجم رواناب  ضرب داده که حاصل 2جدول 

 دهد. را در هر واقعه و در طول دوره آماربرداری برای هرکدام از تكرارها و تیمارها نشان می

 ها در طول دوره آماربرداری برحسب گرم در مترمربع های آزمایشی و تیمار وزن رسوب در کرت 2جدول شماره 

 (mmبارش ) تاریخ ردیف

الچ شنیسطح طبیعی با م سطح طبیعی  

 تكرار سوم تكرار دوم تكرار اول تكرار سوم تكرار دوم تكرار اول

1کرت  4کرت   5کرت   2کرت   3کرت   6کرت    

ها درصد شیب کرت  

1/32  8/29  1/38  7/32  7/35  44 

1 04/12/96  5/11  80/0  15/1  81/2  59/0  33/0  55/0  

2 10/02/97  5/29  96/37  71/32  84/34  30/1  41/1  96/1  

3 22/02/97  3/33  42/49  44/42  50/40  80/4  35/5  94/4  

4 21/08/97  11.5 75/2  84/12  92/14  06/0  08/0  13/0  

5 16/09/97  27 31/0  62/0  72/0  00/0  00/0  00/0  

6 19/09/97  5/9  25/2  00/0  00/0  00/0  00/0  13/0  

7 17/12/97  5/10  00/0  52/3  48/1  07/2  65/0  51/1  

8 29/12/97  4/38  70/2  86/0  51/1  31/0  01/1  11/0  

9 13/01/98  9/21  59/0  63/0  85/0  20/0  51/0  48/0  

10 03/02/98  5/14  27/0  34/0  43/0  04/0  07/0  01/0  

gr/mها ) وزن رسوب در کرت
2) 06/97  11/95  04/98  37/9  40/9  82/9  

gr/mمتوسط وزن رسوب )
2) 74/96  53/9  
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 74/96شود که مقدار رسوب تولید شده از تیمار سطح طبیعی  میمالحظه  2با توجه به جدول شماره 

در طول مدت   گرم بر مترمربع 53/9گرم بر مترمربع و برای تیمار سطح طبیعی با مالچ شنی این مقدار برابر 

کاهش ده  باعثباشد مفهوم آن این است که مالچ شنی در تیمار سطح طبیعی  آماربرداری )دو سال آبی( می

شود بعبارتی دیگر مالچ شنی فرسایش را از  شنی می مالچزمین طبیعی بدون  سایش نسبت به سطحبرابری فر

دهد. علت پایین بودن فرسایش در این  کیلوگرم در هكتار در سال کاهش می 48کیلوگرم در هكتار به  484

عث کاهش تبخیر باشد. از طرفی دیگر مالچ شنی با سطوح، پایین بودن ضریب رواناب یا رواناب تولیدی می

 عالوهشود و  باعث افزایش فرصت نفوذ آب در خاک می جهیدرنتشده و مانع جریان رواناب در سطح خاک شده 

 شود.  بر افزایش رطوبت خاک باعث ماندگاری بیشتر آن در خاک می

باشد شیب زمین است هر چقدر شیب زمین بیشتر  مؤثرتواند در فرسایش خاک  عامل دیگری که می

شود درنتیجه باعث افزایش مقدار  جدا کردن ذرات خاک بیشتر می رعت آب بیشتر و انرژی آن برایباشد س

بلوک سطح طبیعی  باشد. برای مثال در های آزمایش قابل بررسی می شود که این موضوع در کرت فرسایش می

ورتیكه برای شیب آبی بوده در ص دو سالدر مدت  مترمربعگرم بر  11/95درصد، دارای رسوب  8/29با شیب 

شنی در  مالچیابد برای بلوک سطح طبیعی با  گرم بر مترمربع افزایش می 04/98درصد، مقدار رسوب به  1/38

درصد مقدار رسوب به  44گرم بر مترمربع بوده و با افزایش شیب به  37/9درصد، مقدار رسوب  7/32شیب 

 .یابد گرم بر مترمربع افزایش می 82/9

 

 نتیجه گیری

 

دهد که مالچ شنی بطور چشمگیری باعث کاهشرواناب و فرسایش  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می

 بر مترمربع و لیتر 24/4لیتر بر مترمربع به  14/5از شود بطوری که میزان رواناب را  دار می خاک در اراضی شیب

دهد مفهوم آن این است که مالچ  گرم بر مترمربع کاهش می 53/9گرم بر مترمربع به 74/98فرسایش را از 

شود . از  دار می برابری( فرسایش خاک در اراضی شیب 10درصدی ) 90درصدی رواناب و  18شنی با عث کاهش 

باعث افزایش فرصت  جهیدرنتح خاک شده طرفی دیگر باعث کاهش تبخیر شده و مانع جریان رواناب در سط

 ؛ کهشود شود و عالوه بر افزایش رطوبت خاک باعث ماندگاری بیشتر آن در خاک می نفوذ آب در خاک می

  تواند باعث حفاظت آب و خاک شود. می
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