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 چكيده

 
هاي آزمايش در قالب طرح بلوك. با بافت مختلف در استان زنجان انجام گرفت هايدر خاكسازي آب باران ميزان ذخيرهاين تحقيق با هدف بررسي 

در زميني با متر سانتي 20متر و عمق سانتي 80×60هاي با ابعاد داخل فلومها به تيمار بافت خاك در سه تكرار انجام شد. خاك 10كامل تصادفي در 
قرار گرفتند. دقيقه  30و مدت متر بر ساعت ميلي 55سازي شده با شدت ثابت رخداد باران شبيه 10ها در معرض منتقل شدند. كرتدرصد  8شيب 

ترين ذخيره آب در خاك هاي شن و شن لومي بيش) داشت. بافت>001/0p( دار بر ذخيره آب در خاكبافت خاك اثري معنيكه نتايج نشان داد 
متر) را در رخدادهاي باران نشان دادند. ذخيره آب در خاك با ميلي 27/9و  17/9ترين مقدار (به ترتيب هاي لوم و لوم رسي كممتر) و بافتميلي 5/27(

سيلت، رس، درصد سديم شامل هاي خاك دار داشت. ويژگيهمبستگي مثبت معنيسنگريزه، شن، جرم مخصوص ظاهري و هدايت هيدروليكي اشباع 
 ند. شدها آب در خاك ذخيره منجر به كاهشهدايت هيدروليكي اشباع  كاهشتبادلي با 

 
 هدايت هيدروليكي اشباع، رخداد باران، هاي خاكويژگي، ذخيره آب در خاك هاي كليدي: واژه

 
 مقدمه

متوسط  .كه برابر يك سوم متوسط جهاني است بوده مترميلي 250ترين مناطق جهان قرار دارد. متوسط بارندگي كشور خشككشور ايران در يكي از 
 8ميزان كل آب كشور پس از تبخير (و با احتساب  .گردد% نزوالت تبخير و به اتمسفر باز مي70ميليارد متر مكعب بوده كه بيش از  413نزوالت ساالنه 
تانسيل فوق، قابل استفاده مي % از پ80ها و شرايط جغرافيايي، حداكثر با توجه به محدوديت .ميليارد متر مكعب است 130كعب ورودي) ميليارد متر م

ز روبروست. ا آب كمبود مشكل با همواره بارندگي، مكاني و زماني پراكنش بودن نامناسب و جوي هايريزش نقصان دليل به ايران كشور ].2[د باش
هاي سطحي حاصل از بارندگي كه جريان ].5[باشد  مي كشور آب منابع درصد آب مصرفي) 90كننده (حدود  مصرف ترينعمده كشاورزي خشب سويي

ها، مخازن و سدها انباشته ها، درياچهرودخانهوارد  راها تن رسوب ه ميليوننساالناشي از ذخيره نشدن آب در خاك و كاهش نفوذ پذيري خاك هستند، 
ها و هاي مكرر و از بين رفتن و شستن جادهد. همچنين سيالبنشوميموجب ها، مخازن و سدها روبي درياچهصرف اليرا د و هزينه سنگيني ننكمي

  ].6[نمايد هاي كشاورزي و آلوده شدن آب شرب ضررهاي جبران ناپذيري به انسان و اكوسيستم وارد ميزمين
 منظور به پيشرفته هايتكنيك كارگيريبه و صحيح مديريت سازد. اعمالمي روشن را آب مصرف در جوييصرفه ضرورت كشور آب منابع محدوديت

عوامل  ].5[ باشدآب مي محدود منابع از برداريبهره بهبود نتيجه در و آبياري افزايش راندمان براي مؤثر اقدامات جمله از خاك رطوبتي ذخيره حفظ
توان به خصوصيات خاك، توپوگرافي، پوشش گياهي و از جمله آنها مي كه تاثير گذارندقدار آب موجود در خاك سازي و مديريت مذخيرهزيادي بر 

جمله هاي سطحي و مشكالت ناشي از آن، عدم توانايي نگهداري آب در خاك است. از اصلي ايجاد رواناب داليلباران اشاره كرد. يكي از هاي ويژگي
  ].16[براي جلوگيري از اين مشكالت، مديريت خاك و احياي پوشش گياهي است  هاارزانترين و موثرترين راه

مهمترين خصوصيات موثر در نگهداري و مديريت آب خاك، بافت خاك است. بافت خاك يك ويژگي ايستا از خصوصيات خاك است كه  از يكي
بديهي است كه ساختمان خاك در كنار بافت خاك از عوامل مؤثر بر  ].14[ ايجاد تغييرات در آن به سختي صورت مي گيرد و نياز به زمان زيادي دارد

ساختمان خاك بر روي حركت و نگهداري آب در خاك، فرسايش، سله، چرخه عناصر غذايي، مقاومت ريشه و  ].8[باشد نگهداري آب در خاك مي
و در نتيجه ساختمان  بهبودويژه  هاي آن بهاصالح ويژگي هدف از مديريت صحيح يك خاك،بنابراين  ].9[عملكرد محصوالت تأثير بسزايي دارد 

هاي خاك بر ذخيره آب و توليد رواناب در منطقه است. در مورد هاي خاك شناخت تاثير ويژگيپيش شرط اصالح ويژگي ].17[باشد نفوذپذيري آن مي
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نشان داده است كه ماده آلي تأثيري مثبت بر تخلخل خاك، ظرفيت ها بررسي هاي خاك بر ذخيره آب مطالعات مختلفي صورت گرفته است.تاثير ويژگي
نشان دادند  ]4[زبردست و همكاران اي در مطالعه ].11[دهد پذيري خاك را كاهش ميآب قابل استفاده گياه و نفوذپذيري دارد و در نتيجه فرسايش

نتايج آدكالو  دهد.رخ مي تريكمكند و در نتيجه رواناب در خود جذب مي تري از بارندگي راتر باشد مقدار بيشكه هرچه خاك به لحاظ رطوبتي خشك
با شيب و  89/0و  9/0) به ترتيب Rهمبستگي بااليي (رواناب سطحي و نفوذپذيري كه هاي مناطق گرمسيري نيجريه نشان داد در خاك ]7[و همكاران 

نشان  ]1[هاي پيروان و اسدي يافته يش و هدررفت خاك تا حد زيادي كاهش يافت.هاي گياهي باالتر نفوذپذيري افزادر پوشش و پوشش مالچ داشتند
هاي شي و گردد. بررسيمي رواناب و كاهش نگهداري آب در خاك افزايش بهبود ساختمان خاك، باعث عامل سيماني كننده عنوانداد كه آهك به 

 يافتداري كاهش مقدار رواناب به طور معني افزايش و در نتيجهخاكدانه  پايداريبا افزايش درصد رس، در چين نشان داد كه  ]18[همكاران 
)05/0p<.(  

هاي خاك بر ذخيره آب در خاك و ويژگيتاثير هاي زيادي در داخل و خارج از كشور در مورد دهد كه پژوهشبررسي تحقيقات پيشين نشان مي
هاي خاك به ويژه بافت خاك بر حفظ آب باران در مناطق خشك و تاثير ويژگيدر مورد اي دقيق تاكنون مطالعه حالانجام شده است. با اين  رواناب

توان از يك سو آب مورد نياز براي مصارف مختلف را استحصال و با شناخت عوامل موثر بر ذخيره آب در خاك مي خشك كشور صورت نگرفته است.نيمه
 ها جلوگيري نمود.هاي سطحي  و جاري شدن سيالبخاك، از فرسايش خاك، تمركز جريان برآورد نمود و از سوي ديگر در صورت ذخيره سازي آب در

 انجام گرفت.خشك اي نيمهسازي شده در منطقهشبيه هاي مختلف خاك تحت بارانذخيره آب باران در بافتحاضر به منظور بررسي  تحقيقبنابراين 
 

 هامواد و روش
 سپس بافتآوري گرديد. متري سطح خاك جمعسانتي 30هاي خاك از عمق صفر تا ق مختلف استان زنجان نمونهبراي اجراي اين تحقيق ابتدا از مناط

نوع خاك با بافت مختلف شامل رسي، رسي سيلتي، لومي، لوم رسي، لوم  10در آزمايشگاه تعيين شد. در نهايت  به روش هيدرومتريها در نمونهخاك 
از هاي مختلف فيزيكي و شيميايي برداري شد. ساير ويژگيني، لوم شني ، شن لومي  و شني شناسايي و نمونهسيلتي، لوم رسي سيلتي، لوم رسي ش

)، درصد سديم تبادلي Lime)، آهك (OM)، ماده آلي (Ks)، هدايت هيدروليكي اشباع (Gravel)، درصد سنگريزه (B.Dجمله جرم مخصوص ظاهري (
)ESPهاي كامل تصادفي در گيري شدند. آزمايش در قالب طرح بلوكهاي هر خاك اندازههاي رايج در نمونهاز روش استفاده )، شوري و اسيديته خاك با

متر واقع در مزرعه  10×متر  30درصد به ابعاد  8يكنواخت  هاي خاك به زميني با شيبشد. نمونه ريزينوع بافت خاك (تيمار) در سه تكرار طرح 10
متر ميلي 6/0از جنس صفحات فلزي مستطيلي شكل (گالوانيزه) با ضخامت  فلوم 30تعداد براي استقرار تيمارها، نتقل شدند. تحقيقاتي دانشگاه زنجان م

اي براي انتقال و . در انتهاي هر فلوم، لوله)1(شكل  شدند روي زمين مستقردر راستاي شيب برمتر ساخته و سانتي 20متر و عمق سانتي 80×60با ابعاد 
 آوري رواناب و رسوب قرار داده شد. ليتر براي جمع 10ا حجم ظرفي ب

 

 
 ها بر روي زمين آزمايشيچگونگي استقرار پالت -1شكل 

 
باران داراي سطح بارش  سازدستگاه شبيه .شدو ساخته ساز باران قابل حمل طراحي ، يك دستگاه شبيهسازي شدهشبيه براي توليد باران

cm92cm×72  و ارتفاعcm215  .ميلي 5/27ارتفاع بارندگي دقيقه و  30متر بر ساعت به مدت ميلي 55رخداد باران با شدت  10ها تحت پالتبود-
حجم مخلوط رواناب و رسوب حجم رواناب توليد شده در هر كرت، قرار گرفتند. براي تعيين از هم با فاصله پنج روز ليتر) ميلي 13200متر (حجم بارش 
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در ادامه عمق (ارتفاع) رواناب توليد شده در هر كرت در هر رخداد باران  و گيري شداندازهبه صورت مستقيم هر كرت در صحرا  داخل ظرف پايين دست
)، ارتفاع آب ذخيره شده در هر كرت از رابطه زير 13200در پايان با توجه به ثابت بودن حجم بارش در هر رخداد (. متر حساب شدبر حسب ميلي

 بدست آمد:
runoffrainstorage               )1طه (راب WWW −=                                         

                      
رخداد براي هر  در هر) مترميلي(ارتفاع رواناب توليد شده  Wrunoff) و مترميليارتفاع باران ( Wrain )،مترميليارتفاع آب ذخيره شده ( Wstorageكه در آن: 

 باشد.ميكرت 
هاي به استفاده شد. داده 18نسخه  SPSSبراي تجزيه و تحليل آماري از نرم افزار  Excellافزاري  ها در محيط نرمآوري و ثبت دادهپس از جمع

يع آماري و به روش چولگي ها از نظر توزدست آمده از آزمايشات قبل از تجزيه و تحليل از نظر توزيع نرمال مورد بررسي قرار گرفتند. براي اين كار داده
نوع بافت خاك از نظر ذخيره آب در خاك به روش مقايسه ميانگين با استفاده از آزمون دانكن  10و كشيدگي تحليل شدند. تفاوت تيمارهاي مربوط به 

 روش پيرسون بررسي شد.هاي مختلف خاك به ) بين ذخيره آب در خاك و ويژگيrها، همبستگي (بررسي شد. جهت تجزيه و تحليل آماري داده
 

 ايجنت
هاي شود عمده خاكمشاهده ميطور كه نشان داده شده است. همان 1هاي مورد بررسي در جدول گيري شده در خاكهاي اندازهنتايج مربوط به ويژگي

 درصد) بودند. 1تا  2/0داراي مواد آلي پايين (دامنه  و عمدتا آهكيمنطقه 
 

 هاي مورد بررسيهاي فيزيكي و شيميايي خاكگيهاي آماري ويژمشخصه -1جدول 
 Sand (%) Silt (%) Clay (%) Gravel B.D (gr/cm3) Ks (cm/hr) OM (%) Lime (%) ESP ويژگي 

 91/9 36/17 61/0 71/3 32/1 66/11 10/30 23/29 67/40 ميانگين
 07/4 17/4 56/0 64/2 17/0 51/12 14/16 17/18 95/27 انحراف معيار

 
ها، هاي بارانبا توجه به ثابت بودن ويژگي). 2(جدول  داشت )>001/0p( ذخيره آب در خاكدار بر اثري معني بافت خاكنشان داد كه  يجنتا

 فيزيكي خاك و رطوبت اوليه بود. هاي خاك مخصوصا ويژگيهاي به دليل تغيير ويژگي ذخيره آب در خاكتغييرات در 
 
 
 
 
 
 
 

 رخداد 10 مجموع در ذخيره آب در خاك ميانگين. است شده آورده 3 جدول در ذخيره آب در خاك ميزان بر خاك بافت اثر ميانگين مقايسه
اين موضوع به دليل حضور ذرات شن و نقش آنها در  .بود مقدار كمترين لوم رسي و لوم خاك در و مقدار باالترين شني و شن لومي خاك بارندگي در

بافت د رس و كاهش بيشتر نفوذپذيري در آنها بود. در واقع تر به دليل افزايش درصهاي سنگيننفوذ آب به خاك بود. كاهش ذخيره آب باران در خاك
، داردمواد آلي و  خصوصيات خاك نظير نفوذپذيري، ظرفيت نگهداري رطوبت، ظرفيت تبادل كاتيونيبرخي از  به دليل نقش بارزي كه در ارتباط باخاك 

 ].12[داراي اهميت زيادي است 
 
 
 
 

بارانخاك بر ذخيره آب  تجزيه واريانس اثر بافت -2 جدول  
داريسطح معني F ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع تغيير  

82/1296 ذخيره آب در خاك  9 09/144  07/131  000/0  
98/98 خطا  20 09/1    
99/8851 كل  30    
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اي با بافت مختلفهدر خاكباران مقادير ذخيره آب  -3جدول   

 رسي رس سيلتي لوم رسي لوم رس سيلتي لوم لوم رس شني لوم سيلتي لوم شني شن لومي شني خاكبافت 

 )mmذخيره آب (
 a5/27 a5/27 b31/20 e21/10 d38/13 e17/9 d18/13 e72/9 c31/15 d61/12 ميانگين

 04/1 02/1 72/9 74/0 81/0 81/0 03/2 50/1 00/0 00/0 انحراف معيار

 
خاك و نوع تاثير آنها بر فرايندهاي  و شيميايي يفيزيكاز خصوصيات  ي كاملنياز به داشتن اطالعات ،استفاده بهينه و اقتصادي از منابع آبجهت 

ي منابع آب جلوگيري برداري و از هدرفتن و آلودگاز اين منابع آبي بهره ،هاي موجود و مديريت صحيحدارد تا بتوان با شناخت پتانسيل رواناب و نفوذ
ها بر توانايي آنها از نظر حفظ آب باران خاكهاي فيزيكي و شيميايي به همين دليل در تحقيق حاضر عالوه بر بافت خاك، نقش ساير ويژگي ].5[ نمود

هاي خاك بر نتايج حاصل از تاثير ويژگي آورده شده است. 4از طريق ايجاد ماتريس همبستگي بررسي شد. نتايج حاصل از اين همبستگي در جدول 
و  )>001/0p(دار سيلت، رس، رطوبت اوليه و درصد سديم تبادلي اثري كاهشي و معنيهاي مورد بررسي نشان داد كه متغيرهاي ذخيره آب در خاك

بر اساس خيره آب در خاك داشتند. با ذ )>001/0p(دار همبستگي مثبت و معنيهدايت هيدروليكي اشباع و سنگريزه، شن، جرم مخصوص ظاهري 
  داري بر حفظ آب باران و ذخيره رطوبتي آب در خاك نداشتند.نتايج ماده آلي و آهك تاثير معني

 
ر بارش وارده بر آنها شد. تر نفوذپذيري و هدررفت بيشتهاي سنگين با داشتن ذرات رس و سيلت باالتر، باعث كاهش بيشدر اين تحقيق خاك

همكاران  و مامدوف بررسيهمچنين باالبودن درصد سديم تبادلي در آنها توام با حضور ذرات ريز يكي ديگر از داليل كاهش ذخيره آب در آنها بود. 
رواناب گرديد. با  تربيش وليدت ) باعثESP( درصد رس، افزايش در درصد سديم تبادلي خاك 5/22درصد تا  8/8 با هايخاك نشان داد كه در ]15[

پژوهشي رئيسيان و  ي آب براي نفوذ آب به خاك شد. درها، شيب هيدروليكي در آنها كاهش يافت و باعث كاهش نيروافزايش رطوبت اوليه خاك
ت اوليه خاك بيشتر باشد، سرعت هرچه ميزان رطوب و ميزان رواناب حاصل از باران به ميزان رطوبت اوليه خاك بستگي داردنشان دادند  ]3[همكاران 

جرم مخصوص ظاهري خاك نيز يكي از عوامل مهم در افزايش نفوذ و در نتيجه ذخيره آب در خاك بود.  نفوذ كاهش يافته و رواناب بيشتر مي شود.
اشباع تحت تاثير درصد ذرات  هدايت هيدروليكيهاي با بافت سبك به دليل جرم مخصوص ظاهري بيشتر آنها بود. دليل اصلي اين موضوع حضور خاك

 آنها شد. و جلوگيري از اتالف آب وارده بر سطح )  =94/0r(ها معدني درشت (شن) و سنگريزه موجب افزايش چشمگير ذخيره آب در خاك
، روليكي اشباعهدايت هيد) نشان داد كه با افزايش 3(شكل هاي مورد بررسي و ذخيره آب در خاك هدايت هيدروليكي اشباعبررسي رابطه بين 

001/0p< ,88/0R2داري (به صورت معني ذخيره آب در خاك
خاك، سرعت نفوذ اوليه آب  هدايت هيدروليكي اشباعدر واقع با افزايش يافت.  افزايش) =

 د.به خاك به شدت تحت تأثير قرار گرفت و رواناب كمتري توليد شد و در نتيجه ميزان بيشتري از آب وارده بر سطح خاك ذخيره ش
 

 
  هاي مورد بررسيهاي فيزيكي و شيميايي خاكو ويژگي بارانهمبستگي بين ذخيره آب  -4جدول 

Ks θi ESP Lime OM BD Clay Silt Sand Gravel  

***94/0  ***60/0-  ***73/0-  32/0- ns 21/0- ns ***84/0  ***61/0-  ***74/0-  ***83/0  ***88/0  Rainwater  storage 

  غير معني دار است. nsو دار معني001/0همبستگي در سطح  ***
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 هاخاكهدايت هيدروليكي اشباع باران و رابطه بين ذخيره آب  -3شكل 

 
)، جهت شناخت بهتر 4) خاك مؤثرترين عامل بر نفوذپذيري و ذخيره آب در خاك شناخته شد (جدول Ksاز آنجا كه هدايت هيدروليكي اشباع (
هدايت  بر خاك هايويژگي تاثير نتايج نشان داد كه بررسي). 5اي خاك با آن نيز بررسي شد (جدول هعوامل مؤثر بر آن، همبستگي بين ويژگي

رس، درصد  ظاهري و ماده آلي بر خالف سيلت، مخصوص جرم شن، سنگريزه، متغيرهاي كه داد نشان بررسي مورد هايخاك در هيدروليكي اشباع
داري از بين عوامل مورد بررسي آهك تاثير معني. داشتند هاخاك هدايت هيدروليكي اشباع در بر دارافزايشي و معني اثري اوليه سديم تبادلي و رطوبت

 . بر هدايت هيدروليكي اشباع خاك نداشت
 

  هاي مورد بررسيهاي فيزيكي و شيميايي خاكو ويژگي هدايت هيدروليكي اشباعهمبستگي بين  -5جدول 

θi ESP Lime OM BD Clay Silt Sand Gravel  

***73/0-  ***62/0-  33/0- ns *41/0  ***81/0  ***71/0-  ***76/0-  ***90/0  ***92/0  Ks 
 غير معني دار است. nsو دار معني 05/0و  001/0همبستگي در سطح  *و ***

 

 

يري و در نتيجه ذخيره آب در خاك ) را در افزايش نفوذپذ=92/0rو  =90/0rمتغيرهاي شن و سنگريزه بيشترين تاثير (به ترتيب نتايج نشان داد كه 
در خاك، افزايش نفوذپذيري و  هاي استان تيپكانو در هندوستان نشان داد نشان دادند كه حضور زياد سنگريزهدر خاك] 13[گومز  هايداشتند. بررسي

داري بر ذخيره آب در خاك نداشت ليكن معني نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه اگرچه ماده آلي اثر به دنبال آن كاهش توليد رواناب را در پي دارد.
ها به دليل افزايش ماده آلي و تاثير آن بر توليد . افزايش نسبي رطوبت اوليه خاك) =p< 41/0r ,05/0(نقش آن در افزايش نفوذپذيري محسوس بود 

نشان دادند كه  ]3[  ردر تحقيقي براند و تيش نداشت. توانست يكي از داليلي باشد كه ماده آلي اثري مثبت بر ذخيره آب در خاكبيشتر رواناب، مي
  دهند.بقاياي گياهي به طور قابل توجهي ماده آلي خاك و در نتيجه ظرفيت نگهداري آب در خاك را افزايش مي

 
 

 بنديگيري و جمعنتيجه
ترين ذخيره آب در هاي شن و شن لومي بيشبافت). >001/0p( دار داشتهاي با بافت مختلف تفاوتي معنيباران در خاكنتايج ذخيره آب بر اساس 

متر) را در رخدادهاي باران نشان دادند. ذخيره آب در ميلي 27/9و  17/9ترين مقدار (به ترتيب هاي لوم و لوم رسي كممتر) و بافتميلي 5/27خاك (
سنگريزه، شن، جرم مخصوص ظاهري و هدايت هيدروليكي  دار و باهمبستگي منفي معنيسيلت، رس، رطوبت اوليه و درصد سديم تبادلي با  خاك
 >001/0p(قرار گرفت هدايت هيدروليكي اشباع بر اساس نتايج ذخيره آب در خاك به شدت تحت تاثير . داشتدار همبستگي مثبت معني اشباع

,94/0r=(رس، درصد  سيلت،دار و بستگي مثبت و معنيمظاهري و ماده آلي باعث افزايش ه مخصوص جرم شن، هاي خاك، متغيرهاي. از بين ويژگي
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هاي فيزيكي خاك به ويژه درصد در كل ويژگي. داشتند هاخاك هدايت هيدروليكي اشباع در با دارو معنيهمبستگي منفي  اوليه سديم تبادلي و رطوبت
هدايت بررسي رابطه بين هاي منطقه داشتند. ر خاكسازي آب دذرات معدني با تاثير بر روي هدايت هيدروليكي اشباع بيشترين تاثير را در ذخيره

 >001/0p( دار با هدايت هيدروليكي اشباع خاك داشتاي معنيرابطه ذخيره آب در خاكنشان داد كه  و ذخيره آب در خاكهيدروليكي اشباع 
,88/0R2

= .( 
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Abstract 

The study was carried out to investigate the rainwater storage in different soil textures in Zanjan province. The 
experiment was done at the randomized complete block design with ten soil textures at three replications. The 
soils were filled within the flumes with dimensions of 60cm × 80cm and 20 cm-depth in 9% slope steepness. 
The plots were affected by 10 simulated rainfalls with 55-mm h-1 in intensity and 30-min duration. A 
significant difference was found between the soil textures with respect their effect on soil water storage 
(p<0.001). The results showed that sandy and loamy sand soil texture had the highest value of the soil water 
storage (both 27.5 mm), while the lowest values were observed in loamy and clay loam textures (9.17 mm and 
9.27 mm respectively) at total rainfall events. Soil water storage strongly increased by gravel, sand, bulk density 
and saturated hydraulic conductivity. Some soil properties including silt, clay and exchangeable sodium 
percentage negatively affected on the soil water storage due to their reductive effects on the saturated hydraulic 
conductivity.   
 

Keywords: Soil water storage, Soil characteristics, Saturated hydraulic conductivity, Rrainfall event 

 
 
 


