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آبگیرسطوح در  رطوبت خاك نگهداشتمواد آلی در  اثر    
 

 *2و عطا امینی1ناصح قادري

 کشاورزي و منابع طبیعی کردستان آموزشو ات پژوهش مرکزمحقق، بخش آبخیزداري، 1
 کشاورزي و منابع طبیعی کردستان آموزشات و پژوهشبخش آبخیزداري، مرکز  دانشیار،۲

 چکیده
مواد آلی در پروفیل خاك و در ناحیه ریشه گیاه  خاك در اثر پوشش سطوح آبگیر با استفاده از رطوبت  تغییرات پژوهشاین  در

 هااین سامانههاي محتوي تیمارهاي مواد آلی هدایت شد. به داخل چاله مترمربع 4 به مساحت هاییسامانه. رواناب حاصل از بررسی شد
 هايترکیبدو نوع ماده آلی با  از کهپنج تیمار تعداد کردستان ساخته شد.  در استان، واقع سارال کشاورزي ایستگاه تحقیقاتی در

شد.  گیرياندازه TDR  دستگاهوزنی و استفاده از  يهاروشبهخاك  رطوبتمیزان مورد استفاده قرار گرفت. ،آمد به دست مختلف
که بین میزان رطوبت ذخیره شده در پروفیل  داددیگر با هم مقایسه شد. تحلیل آماري نتایج نشان  تیمارهايمیزان رطوبت هر تیمار با 

کود  کیلوگرم 5تیمار داراي  ،درصد وجود دارد. همچنین 5داري در سطح تیمار حاوي مواد آلی تفاوت معنی 4خاك تیمار شاهد با 
از نظر حفظ و نگهداري  داريمعنی، داراي تفاوت چاله نگهدارنده دستپایینهاي متر در کف و دیوارهسانتی 10حیوانی به ضخامت 

 . رطوبت با دیگر تیمارهاست
 

 ، کردستان، کنترل رواناب، سطوح آبگیر: پروفیل خاكدواژهیکل
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 مقدمه
 )1364( در ایـران کـوثردارد.  رقـرا محققـین توجه مورد دارشیباستفاده از رواناب در اراضی  منظوربهآبگیر  هايسامانهاستفاده از 

بکار گرفته شده  هايتالشآب باران انجام داد و  ویژهبهآب و  آوريجمعکاشت درختان کاج و اکالیپتوس اقداماتی را در زمینه  منظوربه
هـا و شـیوه يریکارگبـهاثر تیمارهاي مختلف کـه شـامل  یپژوهشدر  )1382(و همکارانش  توشیح. درسیدر این راستا به نتایج خوبی 

کـاه و کلـش آنها در پژوهش  .ندمختلفی از کاه و کلش در خاك عرصه زراعی بود را بر میزان عملکرد گندم دیم بررسی کرد يهانسبت
کـرد. مقایسـه  يگـذارناممختلفی مدیریت و هر اقدام مدیریتی را یک تیمار  يهاصورتزمین را به  بر سطحباقیمانده از برداشت گندم 
تري در خاك ایجاد شد و آب بیش نفوذپذیريکردن کاه و کلش و زیر خاك کردن آن بیشترین میزان  باخردنتایج تیمارها نشان داد که 

کاه و کلش باقیمانده در زیر خاك مدفون شود میزان رطوبتی بیش از سایر تیمارهاي  صورتی کههمچنین در .  نفوذ کردبه درون خاك 
. در صورتیکه کاه و کلش باقیمانده در سطح زمین سوزانده شوندبدلیل کاهش قـدرت نفـوذ آب در کندیمشده به درون خاك نفوذ  یاد

 . ي به پروفیل خاك منتقل خواهد شدخاك میزان رطوبت کمتر
طالقان اثرات استفاده از پوشش پالستیکی در سطح زمین بر میزان تولید رواناب و نگهداشت حوضه  در )1384(حسینی و همکاران 

 33/2در 33/2رواناب طراحی شده بـود داراي ابعـاد  آوريجمعکه براي  هاییسامانهرطوبت حاصله در خاك را مورد بررسی قرار دادند. 
تیمار مختلف بود که در آن با اسـتفاده از نـایلون بـه  5داراي  پژوهشبودند. این  کننده رواناب در پایین دست آوريجمعمتر و قسمت 

یـل خـاك مقـادیر مختلـف تولیـد روي نایلون و بکار گیري و یا عدم بکار گیري فیلترهاي شنی هدایت رواناب به پروف ریزهسنگهمراه 
خـاك تفـاوت  متريسـانتی30درصـد در عمـق  10 و مقایسه شـد. نتـایج نشـان داد کـه در سـطح گیرياندازهرواناب و رطوبت خاك 

بـه درصـد 78/0ضریب رواناب عرصه را از  هاسامانهسطوح عایق  .تیمار مختلف از نظر میزان رطوبت خاك وجود دارد 4بین  داريمعنی
 . افزایش داده است درصد53

 محقـق . بکار گیري مالچ نفتی به تالش براي افزایش تولید آب از باران و افزایش ذخیره رطوبت خاك پرداخت با )1387( اسالمی 
نتـایج  مطالعـه کـرد. هـاآندرختی از جمله رشد قطري شعاع تاج و طـول  يهاگونه بر رشدرا  رطوبت ذخیره شده در خاك اثریادشده 

درصد بیش از حالتی اسـت کـه در  15، در باالي یقه حدود اينقرهو سرو  گنجشکزباننشان داد که قطر ساقه سه گونه درختی اقاقیا، 
آب  آوريجمـعي هاحوضچهپژوهشی در  در هندوستان Valentin )1977( و Gupta (1994). آن از مالچ نفتی استفاده نشده است

را  متر و مالچ پاشی شده 5/1تا  1با قطر  هايچالهو تشدید رواناب براي ی سطح هايعلفپاك شده از طبیعی، حوضچه  صورتبهباران 
نتـایج . گرفـتمیهدایت و از آنجا در اختیار ریشه قـرار  هاچالهرواناب حاصل شده بر روي سطوح مالچ پاشی شده به مرکز . به کاربردند

و در مدت  داشتهرشد  هاحوضچهبیش از سایر  بوده،درصد  20رواناب که داراي شیب  آوريجمع هايحوضچهنشان داد که درختان در 
 Roose (1984)برابر دیگر تیمارها بـوده اسـت.  4 هاحوضچهاین  هاينهال)  Biomassوزن توده زنده ( پژوهشماه پس از آغاز  26

درصـد را مثبـت ارزیـابی کـرده  20نیز اثرات استفاده از مالچ در افزایش تولید رواناب و افزایش محصول آناناس در یک دامنه با شـیب 
 مورد بررسی قرار گرفت. براي حفظ رطوبت خاك  از نوع مواد آلی چند نمونه پوشش سطحی پژوهشدر این است.

 
 پژوهشروش 

 محل اجرا
 متـري از سـطح دریـا 1890کردستان در ارتفاع واقع در شهرستان سنندج در استان اه تحقیقاتی سارال پژوهش پیش رو در ایستگ

 5/10و دماي ساالنه  45ضریب برفی  درصد، دامنه جنوبی، 22، شیب مترمیلی 340با بارندگی متوسط سالیانه  انجام شد. این ایستگاه
آبگیر ایجاد شده در این  هايسامانه از اينمونه سرد است. يهازمستانداراي  منطقه. در عرصه منابع طبیعی اجرا شد گرادیسانتدرجه 

طبیعی انتخاب گردید. از این جهت کـه میـزان  منابع عرصهسطوح مورد بررسی در اجراي  محلشده است.   ارائه) 1در شکل ( پژوهش
 شد. ک دامنه جنوبی انتخاب بر همین اساس ی افتدیم رو به جنوب اتفاق هايدامنهتبخیر بیشتري در 
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 آبگیر هايسامانهو  پژوهشعرصه اجراي  -1شکل 

 انجام کار نحوه
انتخـاب شـد. در عرصـه مـورد بررسـی ابتـدا  تیمارهـامـواد اصـلی  عنوانبهمختلف  هايشیوهکود حیوانی، کاه و کلش در مقدار و 

یکسـان ایجـاد شـد.  هـايویژگیجهـت، خاکشناسـی و دیگـر  متر به شکل لوزي با شرایط توپوگرافی، شـیب، 2×2به ابعاد  هايسامانه
ماسه بادامی پوشـش  وسیلهبه پالستیکشد و روي  پوشعایقمعمولی  پالستیکبا  هاسامانهکاهش میزان هدر رفت آب سطح  منظوربه

حاشیه به حد صـفر رسـید و  و اراضیسامانه متقابل رواناب  تأثیراتو  شدد از عرصه مجاور مسدو مترمربعی 4داده شد. مرز هر سامانه 
 70-90مثلثـی شـکل بـا عمـق  ياچالهانتهایی آن  رأس. در پایین دست سامانه یعنی در درآمد یک سیستم مستقل سانبههر سامانه 

 .) 2شکل (شد حفر  گیردمیمخلوطی از خاك و تیمارهاي مختلف در هر چاله قرار  که مترسانتی

 
 استفاده شده در این پژوهشسامانه  یطرح کل -2شکل 

 
بـه کـار  این شـرح مخلوط با خاك به صورتبهتیمارهاي مختلفی  هاچاله در داخل شد. و حفظ می آوريجمعرطوبت در این چاله 

بـه  ياهیـال يریکارگبـهکود حیوانی بـا خـاك و  کیلوگرم 5مخلوط ، )T1(کود حیوانی با خاك در چاله  کیلوگرم 5مخلوط  گرفته شد
 کیلـوگرم 5 مخلوط)، T3(کاه و کلش با خاك در چاله کیلوگرم 5مخلوط )، T2( چاله هايدیوارهکود در کف و  مترسانتی 10ضخامت 

تیمـار شـاهد بـا ) و T4( هچالـ هايدیوارهدر کف و  مترسانتی 10از کاه و کلش به ضخامت  ياهیال يریکارگبها کاه و کلش با خاك و ب
 برايدیگر  ايسامانهدر کنار تیمارها هر تیمار داراي سه تکرار است.  ).T5، (شاهد خاك معمولی و بدون افزودن مواد نگهدارنده رطوبت
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پـس از آن دسـتگاه بازتـاب زمـانی  .شـد گیرياندازهرطوبت تیمارها ابتدا به روش وزنی در آزمایشگاه  شدن ضریب رواناب احداث یتعی
 15فـروردین مـاه لغایـت  15با استفاده از این دستگاه از  پژوهشدر ادامه  .دش محل کالیبرهبر اساس رطوبت واقعی  ،TDR 1ج یااموا

اطالعات خام ثبت شده از رطوبت تیمارها  .شد گیرياندازهروز یک بار  10تا  5سال میزان رطوبت پروفیل خاك هر  2آبان ماه در مدت 
 يادامنـهکامل تصادفی با استفاده از روش آزمون چند  يهابلوكدر محیط طرح پایه آماري  SASپس از تنظیم با استفاده از نرم افزار 

 .شدتحلیل دانکن 
 

 بحث و نتایج 
 ضریب رواناب

 شـدید تغییـر و ضـریب يهایبارنـدگدر  83/0متر تـا میلی 2کمتر از  يهایبارندگشده از صفر در  جادیسامانه اضریب رواناب در  
 .است 59/0ایجاد شده  هايسامانهرواناب دوساله 

 
 میزان رطوبت

میانگین رطوبت تیمارهاي مختلف در طول مدت اجراي  :سی است از جملهررطوبت در تیمارهاي مختلف از زوایاي مختلفی قابل بر
از آمـده  بـه دسـتنتایج .ماهانه رطوبت در هر تیمار و تغییرات ،تابستان و پاییز،ا در فصول مختلف بهارمقایسه ي رطوبت تیماره ،طرح

 شده است. ارایه ) 4) و (3آنالیز رطوبت سنجی خاك در شکلهاي (

 
 

 هاي مختلف ها و زمانتیمار در مقایسه میانگین رطوبت -3شکل 
 

نتـایج ایـن  .داده ثبت شده وجـود دارد 338که در طول مدت اجراي طرح که براي هر تیمار تعداد  دهدیمآماري نتایج نشان  پژوهش
 ) است1(به صورت جدول  پژوهش
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 اي مختلف سالهرطوبت تیمارها در ماه تغییرات-4شکل 

 
 مقایسه تیمارها از نظر میزان نگهداشت رطوبت در طوالنی مدت -1جدول 

 گروه دانکن تیمار درصد رطوبت
81/18 T1 B 
22/20 T2 A 
48/17 T3 C D 
84/17 T4 C 
75/16 T5 D 
 E عرصه طبیعی 70/14

 29 خطاي معیار
 

که یکی از عوامل تعیین کننده  دهدیمنشان  هاي انجام شدهبررسی. است داریمعنحروف غیر مشابه بیانگر اختالف در این جدول، 
دسترسی آنها به آب در فصل خشک است. بروز خشکسالی سنوات گذشته  شوندینمدرختانی که آبیاري  ژهیوبهبقاي باغات و درختان 

که سطح  ايسامانهحاضر تنها با ایجاد  پژوهشمنابع طبیعی و باغات پایان داده است. در  يهاعرصهبه حیات چند ساله این درختان در 
در آنجا ذخیره شده است که همین یک اقدام  به درون خاك هدایت شده و درصد رطوبت بیشتر14شده در طوالنی مدت  پوشعایقآن 

کود  کیلوگرم5که تیمار حاوي  دهدیمسی نتایج نشان ربرتا مدت زیادي از مرگ و نابودي درختان جلوگیري کند.  تواندیمساده 
هاي چاله توانسته است در صد رطوبت بیشتر را از کود در کف و دیوار متريسانتی10الیه  يریکارگبهخاك به همراه  مخلوط بهحیوانی 

. تیمار چهارم یعنی تیماري استو تیمارهاي شاهد داراي کمترین میزان رطوبت ذخیره شده  کنددر مقایسه با شاهد در خاك ذخیره 
ظر کمی در رتبه دوم استفاده شده از ن هاچاله يوارهایدکف  در يمتریسانت 10که در آن از مخلوط کاه و کلش با خاك و نیز الیه 

بین تیمارهاي مختلف از نظر  =a 05/0ر سطح ثبت شده بیانگر آن است که د يدادهاآماري  زیآنالذخیره رطوبت قرار گرفته است 
ماهانه تیمارهاي  تغییرات اندشدهسی شده در سه گروه دانکن دسته بندي روجود دارد و تیمارهاي بر داريمعنیذخیره رطوبت تفاوت 

 .باشدیم دوم ماریتفصلی مربوط به  تغییراتمتفاوت و کمترین 
 

 يریگجهینت
 يهاچالـهبـا سـطوح عـایق در باالدسـت  هايسـامانهاحداث  که کرد این است يریگجهینت این پژوهشخالصه از  طوربه تواندیمآنچه 

در ذخیره رواناب در خاك ایجاد کند. استفاده از مواد ارزان و قابل دسترس از جمله کود  داريمعنیرواناب توانسته است تفاوت  پذیرنده
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در افـزایش قـدرت نگهـداري رطوبـت خـاك داشـته باشـد بـه  يمـؤثرو  نقـش مفیـد توانـدیمحیوانی و کاه کلش در پروفیل خـاك 
شده است و این امر سبب افـزایش تولیـد و نتیجـه افـزایش  را باعثدرصد افزایش میزان و مدت ماندگاري رطوبت در خاك 38طوریکه
 .شودیممنابع طبیعی و باغات دیم  يهاعرصهدر  يگذارهیسرماامنیت 

 
 منابع

 ،یینهـا گـزارش ،وآب خـاك قاتیتحق سسهوم. مید گندم عملکرد و خاك اتیخصوص بهبود در کلش و کاه نقش .1382. و حیتوش -
 .صفحه 75

 نگهداشـت و روانـاب دیتول در یکیپالست پوشش ریتاث یبررس .1384 .ب روشن و .م یروغن .س یکرم ع، فرد پور عطا ،م.  ینیحس -
 .کشور يزداریآبخ و خاك حفاظت قاتیتحق مرکز انتشارات 84 وریشهر رسوب و شیفرسا یمل شیهما نیسوم. خاك رطوبت

و  يانقـرهسـرو  ا،یـو رشـد اقاق تیـشـده در موفق جـادیو اثر هـرز آب ا مید يکار درخت در ریق دکاربر. 1364 .آ کوثرآهنگ  کین -
 .یینها گزارش ،مراتع و ها جنگل قاتیتحق موسسه انتشارات. گنجشکزبان

پژوهشـکده  ،خـاك لیـطوبـت در پروفر يمانـدگار شیافزا قیاز طر ریسطوح آبگ يهاسامانهعملکرد  يسازنهیبه .1384(.ن يقادر -
 .یقاتیتحق طرح یینها گزارش ،کشور يزداریحفاظت خاك و آبخ

 و خـاك حفاظت پژوهشکده ،خشک فصل در خاك لیپروف در رطوبت يماندگار شیافزا وهیش نیترمناسب یمعرف. 1384.ن يقادر -
 .یقاتیتحق طرح یینها گزارش کشور، يزداریآبخ

خـاك و عملکـرد درختـان پسـته،   مجلـه آبیـاري و اثر انواع مالچ بر افزایش ظرفیت نگهداري آب  .|1388فرزام نیا م.   و اسالمی ا -
 . 87تا صفحه  79از صفحه  ; 2, شماره   3, دوره   1388زهکشی ایران :   پاییز 
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