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 مبسوط دهيچک

ده رواناب و کننامل کنترلترین عومشود. یکي از مهب و خاک ميموجب از بین رفتن آفرسایش خاک امروزه براي اکثر جوامع تهدیدي جدي بوده و  :هدفمقدمه و 
 75و  50، 25با سه سطح  وبیاي روغنيل بقایاي رأثیتکرد جداگانه و ترکیبي از بنابراین پژوهش حاضر، با هدف ارزیابي عمل باشد.هاي خاک ميفرسایش خاک، کاربرد افزودني

 انجام شد.استات در سطح سه درصد بر تغییرات رواناب و فرسایش خاک وینیلدرصد و پلیمر پلي
 اکي نسبي خپایدار براينتقال به آزمایشگاه و پس از اشد  آوريمتري خاک جمعسانتي 20از عمق  يمرتع ياراض ازخاک مورد استفاده در این پژوهش، : هامواد و روش

ک یعنوان استات بهوینیللي خاک و پليفزودني آامتر عبور داده شد. جهت انجام پژوهش حاضر از تیمارهاي بقایاي لوبیاي روغني به عنوان یک ها از الک چهار میليدانه
 ساعت، دو و چهار 24ماني زهاي بازهراي بساز باران هبا استفاده از شبیزمایشگاهي و آتیمارهاي حفاظتي در شرایط استفاده شد. صورت جداگانه و ترکیبي بهافزودني غیر آلي 

 .به کار برده شدندماه 
ایش ده شده توانست باعث افزکار براني بههاي زمبازه هاي مختلف به صورت جداگانه و ترکیبي دراستات در سطحوینیلروغني و پليي نتایج نشان داد بقایاي لوبیا ا:هيافته

ي ر ترکیبي بقایاي لوبیاربوط به تیماواناب مرترین تأثیر بر افزایش زمان شروع ع و خاتمه رواناب و کاهش ضریب رواناب، فرسایش خاک و غلظت رسوب شود. بیشزمان شرو
رین تغییرات در کاهش فرسایش خاک مربوط به تشچنین بیهمدرصد( بود.  68/74با مقدار ( در بازه زماني دو ماه )3MSPاستات )وینیلدرصد + تیمار پلي 75روغني با سطح 

ني و روغي دست آمده نشان داد که اثر بقایاي لوبیاج بهدرصد بود. نتای 54/67ترتیب ( در بازه زماني دو ماه با مقادیر به3MSدرصد ) 75روغني با سطح ي کاربرد بقایاي لوبیا
 دار بود.عنيدرصد م 99هاي مورد بررسي در سطح استات بر مؤلفهوینیلپلي

آنها  ها با هدف بررسي اثريسایر افزودن در ترکیب با وصورت جداگانه استات بهوینیلتوان اظهار داشت که استفاده از بقایاي لوبیاي روغني و پليدر مجموع ميي: گيرنتيجه
م یافته و انجاا فرسایشیال فرسایش و حراضي در استات در اوینیلغني و پليتواند راهکاري مفید باشد. در نهایت استفاده از بقایاي لوبیاي رودر حفاظت خاک و آب، مي

د جداگانه و کاربرمتفاوت  عملکرده به با توجچنین هم گردد.هاي خاک و در شرایط مختلف با هدف حفاظت خاک و آب پیشنهاد ميهاي جدید با دیگر افزودنيپژوهش
 .داردها در مدیریت منابع آب و خاک ضرورت ستفاده صحیح از افزودنياستات اوینیلپلي لوبیاي روغني و ترکیبي 

 
 ب رواناب، هدررفت خاکیحفاظت خاک، ضر، يمعدن يافزودنخاک،  يهاکنندهاصالح :يکليدي هاواژه

 
 مقدمه

در جهان بوده و  يطیمحستیفرسایش خاک یک مشکل عمده ز  
 .ربوط استها به فرسایش خاک منیزمرصد از تخریب د 85حدود 

خطر ها نشان داده که تداوم فرسایش، منابع جهاني خاک را بهيبررس
رفاه انسان  يت و حفاظت منابع خاک و آب برایریمد .خواهد انداخت

ت درست یریبوده و در حال حاضر استفاده عاقالنه و مد ياتیار حیبس
ورده و برآ یيد مواد غذایتول يباال برا يها قبل از مواجه با تقاضاهاآن

 رغميعلاست.  يگریتر از هر زمان دت مهمیاد جمعیازد يازهایکردن ن
 و تیجمع رشد به توجه با است، انجام حال در که يحفاظت يهابرنامه

 و يجهان مشکل کی عنوان به خاک شیفرسا ،یيت غذایامن به ازین
 مشکل نیا حال توسعه در يکشورها در و شده قلمداد بزرگ اریبس

ت یاهمش خاک از یاز فرسا يریل، جلوگین دلیبه هم(. 1) حادتر است
 از .باشديبرخوردار م يعیحفاظت از منابع طبت و یریدر مد ياالعادهفوق
که  يطیشرا در خاک شیفرسا يتیریمد و يکیولوژیب مهار که یيجاآن

ط آن یدر منطقه وجود نداشته باشد و شرا ياهیامکان استقرار پوشش گ
 از يکی خاک کنندهمقاوم ای و کنندهتیتثب مواد از دهاستفا، باشد يبحران

 از ستفادها (.7) استخاک  ند حفاظتید در فرایمف يهاحلراه
 ماده و یيغذا مواد منبع جمله از يمحاسن داشتن با خاک يهايافزودن 
شدن  جدا از يریجلوگ و هاخاکدانه کردن داریا(. 3،18) خاک يبرا يآل

 هیال کی جادیا ،(7) يرینفوذپذ و خاک رجخلل و ف شی، افزاهاآن

 يظاهر وزن مخصوص کاهش و( 23) باران قطرات برابر در محافظ
 ت موجبیو در نها کردهکنترل  را شیفرسا ندیفرآ توانندي( م19) خاک

 توانمندي يآل يهايفزودنها نشان داده که ايبررس آن شوند. کاهش
 افتهیبیتخر هايمکاندر  ش خاکیفرسا و رواناب مهار براي اديیز

با  خاک يپایدارخاک و  افزایش مقاومت سطحي ياز طرف (.5،6) دارند
ش یفرسا (7)استات لینیويچون پلهم يآلریغ يهايافزودن کاربرد
 يمنابع آب يآلودگ در کاهش يادیتواند نقش زيو م افته یکاهش خاک 

 خطراتشده و ه یمالً تجزعت کایطب در  ين افزودنیا (.22) دداشته باش
استات لینیوياثرات پل ين بررسیچنهم (.16،27) ز نداردین يستیزطیمح

(، 1اک )ش خایفرسامهار رواناب و (، 8) يش بادیدر کنترل فرسا
ز توسط ین (9) يش پاشمانیو فرسا( 27) هاخاکدانه يداریو پا مقاومت
 شده است.  يابیگران مختلف ارزپژوهش

اثر کودهاي ( 26ن )و همکارانگ یس زیها نينافزودب ینه ترکیدر زم   
ري ینفوذپذشکر ین با ستیزهم باکتري ينوع با بیترک مختلف در يآل

درصدي سرعت  35تا  30ش یخاک در طول سه سال را مطالعه و افزا
کردند.  دییتأ را مار شاهدینفوذ آب در خاک و کاهش رواناب نسبت به ت

 اتیخصوص بر ناسیو و مپوستکيورم بیترک (28) و همکارانتجادا 
شان کاهش یاکار ج یکردند. نتا يبررس رال یسومنطقه  ي، براخاک

را  کمپوستيناس و ورمیو يمارهایش خاک نسبت به تیزان فرسایم
 لینیو يپل و وکلش کاه ریتأث يبا بررس (13) کوکال و ساکار نشان داد.

 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعی ساري
 پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز
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 22.... ............................................................................................... رفتار هدررفت خاک و رواناب سطحي خاک برهاي افزودني يبررسي اثرات جداگانه و ترکیب

 يلوم خاک درمورد نظر  يهايکه با کاربرد افزودن ندنشان داد الکل
با ( 22) و همکاران يصادق. افتیش یخاک افزا نفوذ زانیم يشن
 ينوع رواناب هاييژگیبر و هاآن بیترک و انوباکتریات باکتري، سریتأث

 وباکتري  حیتلق که افتندیدر يشگاهیط آزمایشرا در ب شدهیتخر خاک
 زمان شروع، ش زمانیافزا باعث يتوجه قابل طوربه توانديم انوباکتریس
 و همکاران يصادق .شود ب روانابیضر و اوج زانیم کاهش و اوجتا
کمپوست به مقدار يورم يآل يافزودندو  يبیبا استفاده از کاربرد ترک (24)
 رتأثی يشگاهیط آزمای( در شرالیترمیلي 22ناس به مقدار )یگرم( و و24)

 زان رواناب ویدرصد بر م 99در سطح  ين دو افزودنیا يداريمعن
 يابیارز ( به15) فر و همکاراني. موسورا نشان دادند خاک شیفرسا
کا بر یلینانوذرات سکمپوست و يورم يبیکاربرد جداگانه و ترک رتأثی

اس کرت پرداختند. یو در مق يشگاهیط آزمایري خاک در شراینفوذپذ
کا با مقدار یلینانوس جز به استفاده مورد مارهايیت تمام که داد نشان جینتا

 را خاک ريینفوذپذ درصد 99نان یگرم بر مترمربع در سطح اطم 10
 يابیبه ارز (25) و همکاران يصادق داد. شیافزا شاهد ماریت به نسبت
 راتییتغکمپوست بر يو ورمد یآملیآکريپل يبید کاربرد ترککرعمل

 رواناب و ان کردند کهیشان بیاش خاک پرداختند. یرواناب و فرسا
 . نددرصد داشت 99در سطح  يداريمعن ش خاک کاهشیفرسا
از  يقات انجام شده در داخل و خارج کشور حاکیسوابق تحق يبندجمع

اهان مختلف بر یگ يایبقانه اثر یدر زم یيهاين است که اگرچه بررسیا
استات بر لینیويز اثر پلیرات رواناب و رسوب انجام شده است و نییتغ

 يش آبیخاک در فرسا شیفرساو ن بر رواناب یچنو هم يش بادیفرسا
 يدر رابطه با چگونگ ياشده است. اما تاکنون مطالعه ي)به ندرت( بررس

رات ییگر و نقش هر کدام بر تغیکدیها با ين افزودنیزمان ااثر هم
 ين اثر زمان کاربرد افزودنیچنهم حفاظت خاک و آب انجام نشده است.

 ش خاک شود.یناب و فرساروا يهامؤلفهدر  يراتییتواند موجب تغيم
کرد استفاده جداگانه و  ابي عملین پژوهش حاضر، با هدف ارزیبنابرا
درصد و  75و  50، 25با سه سطح یروغن يایلوب يایبقا رتأثیبي از یترک

خاک  يهايفزودنعنوان ااستات در سطح سه درصد بهلینیويمر پلیپل
کل مناسب ن شییش خاک با هدف تعیرات رواناب و فرساییبر تغ
ش یساز باران و فرساهیشگاه شبیا جداگانه استفاده از آن در آزمایبي یترک

ساعت، دو و چهار ماه پس از کاربرد در  24 يزمان يهابازهخاک در 
 زي و اجرا شده است.یرسطح خاک برنامه

 
 هامواد و روش

 یانتخاب خاک و شدت بارندگ
افته از یفرسایش يمرتع ياراض ازن پژوهش، یخاک مورد استفاده در ا   

 44′ 9″ تا 51̊ 43′ 4″ یيایجغراف خاک با طول يمتريسانت 20عمق 
 يشمال 36̊ 23′ 19″ تا  36̊ 22′ 45″ یيایجغراف عرض و يشرق 51˚

 ينسب يداریحفظ پا يبراشگاه یپس از انتقال به آزما وشد  يآورجمع
الک  از هادانهکخا يبندر و دانهیها با در نظر گرفتن مقاددانهخاک

شگاه یاز خاک به آزما يسپس بخش. (4) متر عبور داده شديلیچهار م
 ه خاکیات اولیاه منتقل شد و در آنجا خصوصیرابطه آب، خاک و گ

 ي، چگاله خاک شامل بافت خاکیاول اتیخصوص د.یگرد يریگاندازه
، يشنيلومب یترتبه ECو   pH، آهک، ي، کربن آلي، مواد آليظاهر

 25/33درصد،  98/0درصد،  68/1مترمکعب، يگرم بر سانت 64/1
انجام پژوهش  يبرابود.  منس بر متریز يدس 878/0و  37/7درصد، 

و  25/0، 5/0ب یترتبا طول، عرض و ارتفاع به یيهاحاضر از کرت
 يه پوکه معدنیر سه الیه نفوذپذیجاد الیا يشد. برامتر استفاده 25/0

خته یمتر ريسانت 15ضخامت بهمختلف  يهاها در اندازهدر کف کرت
شده با خاک آماده متر(يسانت 10) هاعمق کرت يت مابقیو در نها شد

ب متوسط ی)با توجه به شدرصد  20 بیها با شکرت(. 4) پر شد
 .قرار داده شدند هاشیانجام آزما يبرا يشگاهیآزماط یشرادر منطقه( 

 يفراوان-مدت-شدت يهاينحنم با استفاده ازها شیانجام آزما يبرا
منظور نیبدد. یانتخاب گرد متر بر ساعتيلیم 80 يشدت بارندگ
قه پس از یدق 10متر بر ساعت در مدت زمان يلیم 80 يشدت بارندگ

پژوهش حاضر مد  يبرا يعنوان شدت انتخابزمان شروع رواناب به
 نظر قرار گرفت.

 هاشيمارها و مدت زمان جهت انجام آزمايانتخاب ت
ه ب يوغنر يایلوب يایبقا يمارهایجهت انجام پژوهش حاضر از ت   

ک ی عنواناستات بهلینیويخاک و پل يآل يفزودنک ایعنوان 
فاده و است وردم يمارهایتاستفاده شد. در ادامه سطح  ير آلیغ يافزودن

 يایوبل يایبقا انجام پژوهش حاضر ارائه شده است. يبرا يدوره زمان
ر د دنبو موجودز یبودن آن و ن هصرفه به بحث بهبا توج يروغن
سه  و با شد آزاد خشک يدر هوا سپس و يآورط منطقه جمعیشرا

 در سطح ماً یدرصد که مستق 75و  50 ،25 يپوشش حفاظتسطح 
ه شد. استفاد (،18) دیگرد کنواخت و با دست پخشیصورت خاک به

که  است ه آنساق قطور بودن يروغن يایلوب يایبارز بقا يهايژگیاز و
وجب در آن شده و م يترشیر آب بیموجب جذب مقاد يژگین ویا

اه یو گ اکخار یکاهش حجم رواناب شده و به مرور زمان آن را در اخت
ا را به هدا آنابت يروغن يایلوب يایجهت استفاده از بقادهد. يقرار م

 استفاده م شد و سپس بایتقس( 10) يمتريسانت قطعات پنج تا هشت
امروزه  د.یم در سطح خاک پخش گردیطور مستقاز دست به

  رقط شی، افزايداریپا شیافزا منظوربه ،يمصنوع يمرهایپل
 (. 3) اندگرفته قرار يجد توجه خاک مورد تیتثبز ین و هاخاکدانه

خاک است که  یيایمیمر شیپل-کو يفزودنک ایاستات لینیويپل
ده یگرد هیون در آب تهیولسصورت امو به يداخل گرانپژوهشتوسط 

 سه درصد استات در سطحلینیوياثر پل يمنظور بررسبه (.16) است
ها شیزماآسپس جهت انجام  .دیانتخاب گرد يمار حفاظتیبه عنوان ت

 80دار به مقها کرت يرو (9) با سطح سه درصداستات لینیويپل
 (.29) شد يسپرالیتر میلي

 مورد استفاده یدوه زمان
 مارینه اثر تین زمین در ایشیپ يهاپژوهشتوجه به  با   
شت بعد از گذ ين افزودنیمشخص شد که ااستات لینیويپل

ش یسادر کنترل فر ياثرات مطلوب يمدت زمان چهار ماه دارا
ژوهش را جهت انجام پ ين دوره زمانیباشد بنابرايم (29)

 يایوبل يایساعت، دو و چهار ماه پس از کاربرد بقا 24حاضر 
خاک  ها در سطحب آنیز ترکیاستات و نلینیويو پل يروغن

 شد. يابیارز
 هاشيآزما ياجرا

( و يمار شاهد )بدون پوشش حفاظتیها در تکرت يسازپس از آماده    
با  يروغن يایلوب يای)بقا يروغن يایلوب يایحفاظت شده با بقا يمارهایت

 يایدرصد و بقا 50با سطح  يروغن يایلوب يایدرصد، بقا 25سطح 
 با سطح سه درصد استاتلینیويو پلدرصد(  75با سطح  يروغن يایلوب

با سطح  يروغن يایلوب يای)بقاها آن يبیترک سپس به صورت جداگانه و
 يروغن يایلوب يایاستات با سطح سه درصد، بقالینیويدرصد + پل 25

 يایاستات با سطح سه درصد و بقالینیويدرصد + پل 50با سطح 
تات با سطح سه درصد( اسلینیويدرصد + پل 75با سطح  يروغن يایلوب

 و عطااله کاویان ، فاطمه شکریان، لیال غالمیآرمین بالوایه
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ش با یآماده شده در هر بار آزما يهاکرت د.یانجام گرد( 18) با سه تکرار
 يمارهایت ين منظور تمامیساز باران اجرا شدند. بدهیاستفاده از سامانه شب

ساعت، دو و  24 يزمان يهابازه يبرا مار در سه تکرار(یت 24) آماده شده
 ها، اقدام به برداشت آن يسازچهار ماه پس از آماده

ب رواناب، یزمان شروع رواناب، زمان خاتمه رواناب، ضر يهاهنمون
شده به شدت  يسازهیبا باران شب ش خاک و غلظت رسوب شدیفرسا
 .متر بر ساعت شديلیم 80

 ش خاکيفرساو  روانابهاي لفهؤم يريگاندازه

 نیو آخر نیاولب یترتبه رواناب با خروجو خاتمه  زمان شروع  
ثبت شد.  سنجزمانها با استفاده از قطرات رواناب از کرت

ن مقدار رواناب و رسوب بعد از ثبت زمان شروع ییمنظور تعبه
رواناب در هر کرت، اقدام به برداشت رواناب و رسوب در 

 (7) قهیقد 10و مدت زمان ( 20) ياقهیدو دق يزمان يهافاصله
ک هر نمونه به داخل استوانه یر رواناب به تفکیشد. سپس مقاد

 مدرج انتقال داده شد و مقدار حجم رواناب قرائت شد. 
ساعت به حالت  24رواناب و رسوب به مدت  يهانمونه

مدت بهها نمونه يآب اضاف لهیسکون قرار داده شد و بعد از تخ
 شیفرسامقدار  ساعت در داخل آون قرار گرفتند. سپس 24

 ن و قرائت شدیتال توزیجیخاک با استفاده از ترازو د
زمان  زمان شروع، يهامؤلفه يتمامت یدر نها(. 6،11،12)

خاک و غلظت رسوب در  شیفرسارواناب، ب یو ضرخاتمه 
ساعت، دو و چهار ماه پس از کاربرد  24 يزمان يهابازه

 يریگدازهان يبیصورت جداگانه و ترکبه يحفاظت يمارهایت
 شد.

 اطالعات يل آماريه و تحليتجز
 يافزارهااز نرم يآمار يهالیه و تحلیه تجزیمنظور انجام کلبه   

SPSS23  وExcel طرح از هاشیآزما انجام يبرا د.یاستفاده گرد 
ابتدا با استفاده از . (1)شکل  شد تکرار استفاده سه در يتصادف کامالً 

سه یبا هم مقامختلف   يمارهایاز تج حاصل ینتا Excelافزار نرم
مارها، ابتدا یعملکرد ت يو کم ياسهیمقا يهايابیارز يشدند. برا

 يرسون برایپ يو سپس همبستگ يبررس (5،17) هانرمال بودن داده
درصد  99و  95ح اعتماد رها در دو سطین متغیب ين همبستگییتع

رواناب،  سه زمان شروعیبه منظور مقا يدر مرحله بعد محاسبه شد
خاک، غلظت رسوب و  هدررفتب رواناب، ی، ضرزمان خاتمه رواناب

 شاهد از آزمون دانکن انجام شد. يمارهایبا ت يحفاظت يمارهایت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 يشگاهیط آزمایدر شرا يبردارنمونه يهادمان کرتیج -1شکل 
Figure 1. Arrangement of sampling plots at laboratory conditions 

 
 و بحث جينتا

 رواناب يهامؤلفه
نتایج زمان شروع و خاتمه رواناب و ضریب آن در تیمارهاي شاهد،    

 درصد و پلیمر  75و  50، 25هاي در سطح يروغن يایلوببقایاي 

 24هاي زماني صورت جداگانه و ترکیبي در بازهاستات بهوینیلپلي
ارائه شده  (4تا )( 2هاي )ترتیب در جدولساعت، دو و چهار ماه به

کار برده شده به صورت به يمارهاین پژوهش تین در ایچنهم است.
 ( تعریف شدند.1جدول )

  
 مارهاي استفاده شده در پژوهش حاضریت -1 جدول

Table 1. Used treatment in present study 
C 1SM 2SM 3SM P 1SMP 2SMP 3SMP 

 شاهدتیمار 
بقایاي لوبیاي 

در سطح  روغني
 درصد 25

بقایاي لوبیاي 
در سطح  روغني
 درصد 50

بقایاي لوبیاي 
در سطح  روغني

 درصد 75و 

 وینیلپلي
استات در 
سطح سه 

 درصد

 بقایاي لوبیاي روغني
 +درصد  25در سطح 

استات در وینیلپلي
 سطح سه درصد

 بقایاي لوبیاي روغني
 +درصد  50در سطح 

استات در وینیلپلي
 سطح سه درصد

 قایاي لوبیاي روغنيب
درصد  75در سطح 

استات در وینیلپلي +
 سطح سه درصد

 
 

 و عطااله کاویان ، فاطمه شکریان، لیال غالمیآرمین بالوایه
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 24... ................................................................................................ رفتار هدررفت خاک و رواناب سطحي خاک برهاي افزودني يبررسي اثرات جداگانه و ترکیب

 کار برده شدهبه يزمان يهابازه و يشاهد و حفاظت يمارهای( در تقهیدقزمان شروع رواناب ) -2 جدول
Table 2. Runoff start time (minutes) at control and conservation treatments and applied time periods  

 بازه
 يزمان

 استات )%(لینیوي+ پليروغن يایلوب يایبقا )%( استاتلینیيپل )%( يروغن يایلوب يایبقا شاهد تکرار
 3+75 3+50 3+25 3 75 50 25 0 سطح

 ساعت 24
 29/9 29/9 79/6 65/6 34/9 28/7 69/6 69/5 میانگین

 20/34 00/30 00/30 72/29 53/12 70/27 1/40 26/24 انحراف معیار
 18/3 04/2 04/2 98/1 17/1 02/2 69/3 38/1 ضریب تغییرات

 دو ماه
 93/9 55/8 37/7 03/7 72/9 16/7 31/6 69/5 میانگین

 11/14 91/12 26/14 36/30 06/20 64/28 44/32 26/24 انحراف معیار
 40/1 10/1 05/1 14/2 95/1 05/2 05/2 38/1 ضریب تغییرات

 چهار ماه
 30/9 27/8 27/6 40/6 57/9 60/7 42/6 69/5 میانگین

 84/31 17/21 52/31 59/23 71/9 86/28 81/46 26/24 انحراف معیار
 96/2 75/1 12/2 51/1 93/0 19/2 00/3 38/1 ضریب تغییرات

 
 کار برده شدهبه يزمان يهاو بازه يشاهد و حفاظت يمارهایدر ته( قیدقزمان خاتمه رواناب ) -3 جدول

Table 3. Runoff termination time (minutes) used in control and conservation treatments and applied time periods  
 بازه
 يزمان

 استات )%(لینیوي+ پليروغن يایلوب يایبقا )%( استاتلینیيپل )%(يروغن يایلوب يایبقا شاهد تکرار
 3+75 3+50 3+25 3 75 50 25 0 سطح

 تساع 24
 14/41 00/39 53/36 30/36 53/43 40/36 79/35 16/37 نیانگیم

 61/16 60/10 19/10 58/9 13/3 02/14 38/17 33/12 ضریب تغییرات
 83/6 13/4 72/3 48/3 36/1 10/5 22/6 58/4 انحراف معیار

 دو ماه
 00/41 67/40 00/37 20/38 53/44 27/39 03/37 16/37 میانگین

 32/7 24/10 70/8 58/13 90/6 51/11 75/10 33/12 ضریب تغییرات
 00/3 16/4 22/3 19/5 07/3 52/4 98/3 58/4 انحراف معیار

 چهار ماه
 40/42 20/40 33/37 80/35 13/43 47/40 67/36 16/37 میانگین

 70/13 21/9 48/13 67/8 61/5 88/10 92/16 33/12 ضریب تغییرات
 81/5 70/3 03/5 10/3 42/2 40/4 20/6 58/4 انحراف معیار

 

 کار برده شدهبه يزمان يهاو بازه يشاهد و حفاظت يمارهایدر تب رواناب )درصد( یضر -4 جدول
Table 4. Runoff coefficient (%) at control and conservation treatments and applied time periods  

 بازه
 يزمان

 استات )%(لینیوي+ پليروغن يایلوب يایبقا )%( استاتلینیيپل )%(يروغن يایلوب يایبقا شاهد تکرار
 3+75 3+50 3+25 3 75 50 25 0 سطح 

 ساعت 24
 56/6 83/7 91/8 56/6 97/4 46/6 05/9 96/11 نیانگیم

 34/2 43/4 25/4 45/2 38/1 64/0 81/1 85/1 ار یانحراف مع
 63/35 51/56 69/47 34/37 88/27 88/9 02/20 42/15 رات ییب تغیضر

 دو ماه
 63/4 62/5 50/7 01/6 76/4 47/6 90/7 96/11 نیانگیم

 94/0 44/1 71/1 51/1 32/0 07/0 90/0 85/1 ار یانحراف مع
 36/20 66/25 85/22 07/25 76/6 51/1 42/11 42/15 رات ییب تغیضر

 چهار ماه
 59/6 79/7 11/9 65/6 18/5 97/6 68/9 96/11 نیانگیم

 67/0 68/3 25/4 09/2 95/0 59/0 71/3 85/1 ار یعانحراف م
 16/10 32/47 64/46 46/31 27/18 40/8 73/32 42/15 رات ییب تغیضر

 
زمان شروع  راتییتغاز آن است که درصد  يحاک (2جدول ) جینتا    

 يهااستفاده شده و بازه يهابا سطح يروغن يایلوب يایمار بقایرواناب در ت
 -84/12و  -96/10، 64/17ب یترت، دو و چهار ماه بهساعت 24 يزمان

و  -71/25، -19/64درصد و  -65/33و  -91/25، -08/28درصد، 
 ماریزمان شروع رواناب در ترات ییتغن درصد یچندرصد بود. هم -23/68
، -00/17ب یترتبه يمورد بررس يزمان يهااستات در بازهلینیويپل

 يایلوب يایب بقایبا ترک مؤلفهن یر ایاددرصد بود. مق -54/12و  -68/23
 24 يزمان يهااستات در بازهلینیويدرصد( + پل 75و  50، 25) يروغن

درصد،  -11/18و  -54/29، -46/19ب یترتساعت، دو و چهار ماه به
 -54/63و  -68/74، -42/63درصد و  -37/45و  -35/50، -02/45

 يحفاظت يمارهایکاربرد ت ن است که بایج نشان دهنده ایدرصد بود. نتا
( نشان داد که درصد 3ج جدول )یش داشت. نتایزمان شروع رواناب افزا

 يهابا سطح يروغن يایلوب يایمار بقایاناب در تزمان خاتمه رورات ییتغ
، 67/3ب یترتکار برده شده بهبه يزمان يهادرصد در بازه 75و  50، 25
 24 يدرصد )بازه زمان -89/8و  -66/5، 04/2 ،درصد 32/1و  34/0

درصد  -07/16و  -84/19، -15/17ساعت نسبت به شاهد کاهش(، 

-لینیويمار پلیزمان خاتمه رواناب در ترات ییتغن درصد یچنبوده است. هم
 -65/3و  -79/2، 31/2ب یترتبه يمورد بررس يزمان يهااستات در بازه
 يایلوب يایبقا بیدر ترک مؤلفهن یارات ییتغن درصد یچنمو هدرصد بوده 

، 68/1ب یترتمختلف به يزمان يهااستات، در بازهلینیويپل با يروغن
ساعت و دو ماه نسبت به شاهد  24 يزمان يهادرصد )بازه -46/0و  43/0

و  -33/10، -72/10درصد و  -18/8و  -43/9، -95/4بود(،  يکاهش
ن یچنافت. همیش یمار شاهد افزایدرصد بوده که نسبت به ت -10/14

 يدر بازه زمان يروغن يایلوب يهاماریب رواناب در تیضررات ییتغدرصد 
 89/45، 99/45درصد،  10/19و  98/33، 36/24ب یترتبه کار برده شدهبه
ب رواناب در ی. ضردرصد بود 70/56و  24/60، 44/58درصد،  71/41و 
ب یترتساعت، دو و چهار ماه به 24 ياستات در بازه زمانلینیويمار پلیت

ب رواناب در یرات ضریی. درصد تغشددرصد  40/44و  80/49، 17/45
 35/37، 51/25ب یترتبه يمرود بررس يزمان يهاو بازه يبیترک يمارهایت

و  32/61، 17/45درصد،  91/34و  99/52، 55/34درصد،  83/23و 
ب رواناب نشان داد که کاربرد یج ضری. نتا(4)جدول  درصد بود 92/44

 و عطااله کاویان ، فاطمه شکریان، لیال غالمیآرمین بالوایه
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ب یموجب کاهش ضر يبیصورت جداگانه و ترکبه يحفاظت يمارهایت
 شد.  يزمان يهابازه يرواناب در تمام

اب ع روانرات زمان شرویین درصد تغیترشیج نشان داد که بینتا   
 لینیو يپل درصد + 75 يروغن يایلوب يایبقا يبیمار ترکیمربوط به ت

مار یت ط بهربوم راتیین درصد تغیتردو ماه و کم ياستات در بازه زمان
ر یو ماه با مقادد يدرصد در بازه زمان 25با مقدار  يروغن يایلوب يایبقا
 ج یباشد. با توجه به نتايم ( درصد-96/10و ) (-68/74ب )یترتبه
 يرتشیثر بامارها توانست یب تیان کرد که ترکین گونه بیتوان ايم

 يمانعیوغنر يایبلو يایبر زمان شروع رواناب داشته باشد. در واقع بقا
ه د نگخو رواناب حاصل از بارش بوده و آب مازاد را در پشت يبرا

جه نفوذ یر نتدو  ار خاک قرار دادهیداشته و به مرور زمان آن را در اخت
استات با لینیويب پلیترک نیچنهم .(6،7،11،14) دهديش میرا افزا

ن یود اثر اشيم( 7)خاک  يهانکه باعث اتصال خاکدانهیآن به علت ا
مان مدت ز ياستات آب را برالینیويکند. پليتر مشیش را بیافزا

 انابل رویشود که تشکيدارد و باعث ميدر خود نگه م يطوالن
ش یفزان ایل ایاز دال يکی(. 16،25،26) رتر انجام شودید يسطح

( 1،26) ذفونش یافزا يبیمار ترکیزمان شروع رواناب بعد از کاربرد ت
 يایلوب يایقار بمایباشد. اثر تيخاک م يمتقابل هر دو افزودن توسط اثر

 99اد اعتم استات بر زمان شروع رواناب در سطحلینیويو پل يروغن
ان زمو اثر هم يمانکه اثر بازه زيدر حال(. 6،10،11)دار بود يدرصد معن

ود )جدول ار نبديبر زمان شروع رواناب معن يبا بازه زمان يمار حفاظتیت
نه صورت جداگابه يحفاظت يمارهایت يبندهمگن ک وی(. تفک7

ن داد که نشا نکنبر زمان شروع رواناب با استفاده از آزمون دا يبیوترک
که  رگروه سوم قرار داشتندیدر ز 3SM ،P، 2SMP ،3SMP يمارهایت

ست واناب اها بر زمان شروع رتر آنشیکسان و بیدهنده اثر نشان
ت، دو و ساع 24 يوع رواناب در سه بازه زمان(.  زمان شر8)جدول 

قرار  کیه رورگیدر ز يهمگ يمار حفاظتیچهار ماه پس از استفاده از ت
رها مایت مورد استفاده اثر يهادهد در زمانيگرفتند که نشان م

  کسان بود.ی
 يمارهایج زمان خاتمه زمان شروع رواناب نشان داد که تینتا    

1SM ،2SM ،P ،1SMP 1ساعت(،  24از  )بعدSM ،1SMP  بعد از دو(
 ج ین نتایداشتند. با توجه به ا يشی)بعد از چهار ماه( روند افزا 1SMماه(، 

 يروغن يایلوب يایبقا يش سطح حفاظتیتوان استناد کرد که با افزايم
روند  يدرصد، زمان خاتمه رواناب در سه بازه زمان 75درصد به  25از 
شود يباعث م  يروغن يایلوب يایسطح بقاش یداشت. با افزا يشیافزا

یند آتیجه فرنتر شود و در شیها بسطح کرت يکه پوشش حفاظت
و با گذشت زمان آن را به  ياهیگ يایتوسط بقا يجذب رواناب سطح

، 11، 7، 3) ابدیيش میداخل خاک نفوذ داده و زمان خاتمه رواناب افزا
سه درصد نشان داد که  استات با سطحلینیويج پلین نتایچنهم(. 21

که  يافته در حالیساعت، زمان خاتمه رواناب کاهش  24 يدر بازه زمان
ساعت به دو و چهار ماه زمان خاتمه روند  24با گذشت زمان از 

استات در لینیويدهد که پليج نشان مین نتایداشته است. ا يشیافزا
ه داخل ش نفوذ آب بیها و افزادانهخاک يداریطول زمان باعث پا

فر و نی، تد(16ن )ج موحدان و همکارایگردد که با نتايخاک م
 لینیويها با استفاده از پلخاکدانه يداریبر پا يمبن (27)همکاران 

دهد با گذشت يج نشان میکه نتا يطوراستات مطابقت دارد. همان
ها يبیها بر زمان خاتمه رواناب خصوصا اثر ترکيزمان اثر افزودن

 يهايب افزودنیان نمود که ترکیتوان بين میشود. بنابرايتر مشیب

رات ییبر تغ يتتواند با گذشت زمان اثرات مطلوبيم یيمایو ش يآل
 يو پل يروغن يایلوب يایبقا يمار حفاظتیداشته باشد. اثر ت مؤلفهن یا
دار يدرصد معن 99استات بر زمان خاتمه رواناب در سطح اعتماد لینیو

رات زمان خاتمه ییها بر تغو اثر متقابل آن يدوره زمان بود. اما اثر
 يمارهایت يبندک و همگنی(. تفک7دار نبود )جدول  يرواناب معن

رگروه سوم قرار یدر ز 3SM ،2SMP ،3SMPنشان داد که  يحفاظت
دهد ينشان م مؤلفهن یها را بر اتر آنشیکسان و بیداشتند که اثر 

 يساعت، دو و چهار ماه همگ 24 يزمان يهان بازهیچن(. هم8)جدول 
کسان زمان در یدهنده نقش ک قرار داشتند که نشانیرگروه یدر ز

 است. مؤلفهن یمورد استفاده بر ا يمارهایت
ر دستات الینیوير مختلف و پلیبا مقاد يروغن يایلوب يایمار بقایت   

 24 يمانز يهادر بازه  يبیسطح سه درصد به صورت جداگانه و ترک
ش کاه هدمار شایب رواناب را نسبت به تیساعت، دو و چهار ماه ضر

ه پس ود کنم انیتوان بيب رواناب میج ضریداده است. با توجه به نتا
با  يروغن يایبلو يایها اثر بقايساعت کاربرد افزودن 24از مدت زمان 

ا که بيلمارها بود. در حایر تیتر از ساشیدرصد ب 75و  50سطح 
ثر ه اب)پس از دو ماه( نسبت  يبیترک يمارهایاثر ت گذشت زمان

متر از کرات ن اثیزمان چهار ماه ا يتر بود. اما براشیها بجداگانه آن
رات ییغتن درصد یترشیساعت و دو ماه بود. ب 24 يزمان يهابازه

رصد + سه د 75مقدار  يروغن يایلوب يایبقا يبیمار ترکیمربوط به ت
ات رییغتدرصد  نیتردو ماه و کم يدر بازه زماناستات لینیويدرصد پل

 يد در بازه زماندرص 25با مقدار  يروغن يایلوب يایمار بقایمربوط به ت
 ي(. با بررس( درصد بود )جدول10/19( و )32/61ب )یترتچهار ماه به
مود که ان نیه بگوننیتوان ايمارها )بدون بحث زمان( میاثر جداگانه ت

جم اهش حدر ک يترشیب ریتأث يروغن يایلوب يایش مقدار بقایافزا
 يغنرو يایوبل يایان نمود که بقایتوان بين میرواناب داشت. بنابرا

اک افتن رواناب در سطح خیان یاز جر يک افزودنیعنوان به
هش ناب و کاش زمان شروع روایجه باعث افزاینتدر کرده  يریجلوگ

ود شيمب رواناب یت منجر به کاهش ضریحجم رواناب شده و در نها
 دهد را کاهش ب رواناب راهیز توانست ضریاستات نلینیويپل(. 7،11)
 شیخاک را افزا ي، مقاومت سطحيت چسبندگیمر با خاصین پلیا

و  يالمغج یکاهش داد که با نتارا جه حجم رواناب یداده و در نت
قاومت ش میابر افز يمبن( 29)و همکاران  يواعظو ( 3)همکاران 

ت طابقمستات الینیويها در استفاده از پلدانهخاک يداریو پا يسطح
اد ان در نشدر پژوهش حاض یيایمیو ش يآل يهايب افزودنیترک دارد.

طح سر سه هدر  يمار حفاظتیک تیعنوان به يروغن يایلوب يایکه بقا
ر آب وه قطساق داشته باشد و با داشتن يتواند اثرات متفاوتيمختلف م

 حافظه میک الیاستات لینیويپل يرا پشت خود نگه داشته و از طرف
ب واناذ رند جذب، نگه داشت و نفویجاد کرده و فرایدر سطح خاک ا

ده ش دایزاو ساختار خاک را اف يط سطحیل بهبود شرایدر خاک به دل
 است. 
 خاک و غلظت رسوب شيفرسا

ل و بعد از کاربرد خاک و غلظت رسوب قب شیفرسارات ییج تغینتا   
 مریدرصد و پل 75و  50، 25 يهادر سطح يروغن يایلوب يایبقا يمارهایت
 يبیصورت ترکصورت جداگانه و بهاستات در سطح سه درصد بهلینیويپل

( و 5) يهاب در جدولیترتساعت، دو و چهار ماه به 24 يزمان يهادر بازه
 ارائه شده است.( 6)
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 26.... ............................................................................................... رفتار هدررفت خاک و رواناب سطحي خاک برهاي افزودني يبررسي اثرات جداگانه و ترکیب

 کار برده شدهبه يزمان يهاو بازه يشاهد و حفاظت يمارهایدر تگرم( خاک ) شیفرسا -5جدول 
Table 5. Soil loss (g) at control and conservation treatments and applied time periods  

 بازه
 يزمان

)%( استاتلینیيپل )%( يروغن يایلوب يایبقا شاهد تکرار  (استات )%لینیوي+ پليروغن يایلوب يایبقا 
 3+75 3+50 3+25 3 75 50 25 0 سطح

 ساعت 24
 90/2 50/3 33/4 90/2 48/2 00/3 43/4 37/6 نیانگیم

 56/0 7/1 08/2 53/0 47/0 69/0 55/0 51/0 ار یانحراف مع
 20/19 57/48 98/47 25/18 37/18 09/23 42/12 06/8 رات ییب تغیضر

 دو ماه
 10/2 57/2 43/3 53/2 07/2 90/2 57/3 37/6 نیانگیم

 36/0 75/0 00/1 57/0 47/0 44/0 35/0 51/0 ار یانحراف مع
 17/17 94/29 17/29 45/22 87/22 03/15 85/9 06/8 رات ییب تغیضر

 چهار ماه
 87/2 27/3 40/4 85/2 54/2 40/3 50/4 37/6 نیانگیم

 76/0 39/1 87/1 61/0 44/0 62/0 70/0 51/0 ار یانحراف مع
 41/26 25/42 58/42 27/21 17/17 37/18 56/15 06/8 ت راییب تغیضر

 

 کار برده شدهبه يزمان يهاو بازه يشاهد و حفاظت يمارهایدر تتر( یغلظت رسوب )گرم بر ل  -6 جدول
 ) at control and conservation treatments and applied time periods1-. Sediment concentration (g l6Table  

 بازه
 يانزم

)%( استاتلینیيپل )%( يروغن يایلوب يایبقا شاهد تکرار  استات )%(لینیوي+ پليروغن يایلوب يایبقا 
 3+75 3+50 3+25 3 75 50 25 0 سطح

 ساعت 24
 31/15 13/18 36/20 40/18 77/14 85/15 34/17 49/20 نیانگیم

 60/13 90/14 54/18 21/15 25/18 09/14 25/18 24/21 ار یانحراف مع
 86/13 16/12 29/14 40/16 36/14 51/17 10/18 88/19 رات ییب تغیضر

 دو ماه
 25/14 07/15 73/17 67/16 79/15 02/16 90/17 49/20 نیانگیم

 92/0 99/2 12/3 61/1 14/2 42/1 49/0 24/21 ار یانحراف مع
 46/6 48/19 59/17 68/9 53/14 85/8 71/2 88/19 رات ییب تغیضر

 ماهچهار 
 02/12 90/13 12/17 29/13 41/11 12/15 31/17 49/20 نیانگیم

 00/15 50/16 11/13 07/16 03/13 55/14 75/16 24/21 ار یانحراف مع
 41/14 85/13 99/16 79/15 25/16 30/17 12/1 88/19 رات ییب تغیضر

 

 ياهو بازه يروغن يایلوب يایمار بقایش خاک در تیفرسا راتییتغدرصد     
 60/46و  45/54، 88/52درصد،  32/29و  98/43، 37/30ب یترتبه يزمان

ب یترتاستات بهلینیويمار پلیدرصد، ت 05/60و  54/67، 99/60درصد ، 
، 94/31ب یترتز بهین يبیترک يمارهایدرصد و ت 24/55و  21/60، 45/54
 02/67، 45/54درصد،  69/48و  69/59، 03/45درصد،  89/30و  07/46
درصد ( نشان داد که 6ج جدول )ی(. نتا5درصد بود )جدول  97/54 و
 يهاها و بازهبا سطح يروغن يایلوب يایمار بقایغلظت رسوب در ت راتییتغ

، 01/22درصد،  43/11و  57/16، 87/12ب یترتبهمورد استفاده   يزمان
 مار یتدرصد،  52/26و  60/35، 11/23درصد،  27/19و  78/23
ها ب آنیو ترکدرصد  84/21و  73/26، 54/18ب یترتات بهاستلینیويپل
 92/31و  19/28، 65/26درصد،  70/12و  36/23، 67/13ب یترتهب

مارها به یبعد از کاربرد ت. درصد بود 25/34و  77/32، 60/30درصد و 
ش خاک و غلظت یبر کاهش فرسا ياثر مثبت يبیجداگانه و ترک تصور

ز مشابه با یش خاک نیبر فرسا ياظتحف يمارهایثر تارسوب داشت. 
که پس از گذشت دو ماه اثر  يطورب رواناب بود. بهیرات ضرییتغ

گر ید يتر از دو بازه زمانشیش خاک بیها بر کاهش فرسايافزودن
ن یشترین نوع خاک مورد نظر بعد از گذشت دو ماه بین در ایبنابرابود. 

که يد. در حالش خاک از خود نشان دایرا در کاهش فرسا ریتأث
را چهار و حداکثر  ين افزودنیاثر مثبت ا ،(16) موحدان و همکاران

ج نشان ین نتایچنهمعنوان کردند.  يش بادیشش ماه در کنترل فرسا
ش خاک مربوط به یرات فرسایین درصد تغیترن و کمیترشیداد که ب

 يب آن با پلیدرصد و ترک 75با مقدار  يروغن يایلوب يایمار بقایت
 يش سطح کاربردیبا افزادرصد بود. در واقع  67استات با حدود لینیو

تر بود که با شیش خاک بی، درصد کاهش فرسايروغن يایلوب يایبقا
در سطح  ياهیگ ياینه کاربرد بقایگران در زماز پژوهش يج برخینتا

 يمر پلیپل (2،11)ش خاک مطابقت دارد یباالتر بر کاهش فرسا
ت یشده و در نها( 3)ها خاکدانه يدارید موجب پاتوانياستات ملینیو
دهد که با کاهش مقدار يش میخاک را افزا يهان قطر خاکدانهیانگیم

ن یچنهمش خاک را کاهش دهد. یتواند مقدار فرسايم( 9)پاشمان 
استات موجب لینیويان داشتند که پلیب( 3) و همکاران يغالم
 يمارهایت يبیاثر ترک يشود. بررسيخاک م يش مقاومت سطحیافزا

 ش خاک را بهیمختلف توانست فرسا يهادر سطح یيایمیو  ش يآل
 یيایمیبا ش يآل يهايب افزودنیج ترکینتاکاهش دهد.  يداريطور عن

بر  يو مبن (28) ج تجادا و همکارانیش خاک با نتایرات فرساییبر تغ
ش یادر کاهش فرس یيایمیو ش يآل يهايب افزودنیاستفاده از ترک

 يو پل يروغن يایلوب يایمار بقایداشت. اثر جداگانه ت يخوانخاک هم
دار يدرصد معن 99ش خاک در سطح اعتماد یاستات بر فرسالینیو

 و يروغن يایلوب يایمار بقایو ت يکه اثر بازه زمان يبود. در حال
(. 3( )7دار نبود )جدول يش خاک معنیاستات بر فرسالینیويپل

، 3SM يمارهایمارها نشان داد که تیسطوح ت يبندو همگن کینفک

3SMP ،P ،2SM ،2SMP ،3SMP  ن اثر بر یشتریرگروه و با بیک زیدر
 يبندن همگنیچنهم(.  8ش خاک را داشتند )جدول یکاهش فرسا

دو و  يزمان يهاش خاک نشان داد که بازهیبر فرسا يزمان يهابازه
اول و دوم قرار داشتند.  يهارگروهیب در زیترتساعت به 24چهارماه، 

رات ییدو و چهار ماه بر تغ يهاکسان ماهیدهنده اثر ج نشانین نتایا
 اشد. یيش خاک میفرسا

ن یرات ایین اثر بر تغیترشیز نشان داد که بیج غلظت رسوب نینتا   
ن یترشیبعد از دو ماه اتفاق افتاد. ب يروغن يایلوب يایمار بقایدر ت مؤلفه

با دو  يروغن يایلوبها بعد از چهار ماه در دو مقدار يبیترک ياثر حفاظت
 استات اتفاق افتاد که نشان لینیويب با پلیدرصد در ترک 50و  75درصد 

ها توانست نسبت به دو يبیدهد گذشت زمان توانست با کاربرد ترکيم
را بر کاهش غلظت رسوب داشته باشد.  يترشیگر اثرات بید يبازه زمان

با دارا بودن ساقه قطور مانع از برخورد قطرات باران  يروغن يایلوب يایبقا
دارد در واقع يم به سطح خاک شده و رواناب را در پشت خود نگه

ز غلظت رسوب را در یاستات نلینیويپل(. 2)اندازد يرسوبات را به تله م
ث مر باعین پلیکه ايکاربرده شده را کاهش داد به طوربه يسه بازه زمان

 و عطااله کاویان ، فاطمه شکریان، لیال غالمیآرمین بالوایه
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 27......... ............................................................................................................ 1401 تانبهار و تابس /25 شماره /سیزدهم سال آبخیز حوزه مدیریت پژوهشنامه

 
 

شدن ذرات در برابر  يده و از متالشیشود که ذرات خاک بهم چسبيم
دهد يش میها را افزادانهخاک يداریکرده و پا يریقطرات باران جلوگ

ه محافظ در سطح خاک از جدا شدن ذرات در یک الیجاد یدر واقع با ا
ها از ين افزودنیب ایدر واقع ترککند. يم يریبرابر قطرات باران جلو گ

 ها شدهآن نیب آوريباعث هم و کرده ريیجلوگ خاک ذرات اشدگيجد
 بوده برخوردار تريکمي آلودگ گل شده از جاري رواناب جهینت در و

درصد  99نان یدر سطح اطم يحفاظت يمارهایاثر جداگانه ت .است
(. 7دار نبود )جدول يها معنو اثر متقابل آن يزمان دار بود اما اثر بازهيمعن

جو و حق(، 6)و همکاران  يغالمگران مختلف از جمله پژوهش

مختلف  يهايبا کاربرد افزودن( 11)ان و همکاران یکاو و( 9)همکاران 
 د کردند. یها را بر غلظت رسوب تائدار آنينقش معن

 تيمارها سطوح و تفکيک انسيه واريج آزمون تجزينتا

 رواناب و رسوب يهامؤلفه همگن هايگروه به
 يزمان يهاو بازه تیمارها سطوح تفکیک ،انسیه واریج آزمون تجزینتا   

 يایلوب يایبقا يحفاظت يمارهایت يهمگن برا هايگروه بهمورد استفاده 
به صورت جداگانه و  يمورد بررس ياستات در بازه زمانلینیويو پل يروغن
 .ارائه شده است( 8) و( 7) يهادر جدولب یترتبه يبیترک

 

 خاک و غلظت رسوب شیفرسارواناب،   يهامؤلفهبر  يو بازه زمان يحفاظت يمارهایانس تیه واریج آزمون تجزیتان -7جدول 
Table 7. Results of analysis of variance at conservation treatments and time periods on variables of runoff, soil loss  
             and sediment concentration 

 يداريسطح معن Fمقدار ن مربعاتیانگیم يدرجه آزاد ر وابستهیمتغ پارامتر

 يمار حفاظتیت

  زمان شروع رواناب

7 

25/18 63/4 000/0 
 008/0 15/3 22/2244 زمان خاتمه رواناب

 000/0 56/8 46/43 ب روانابیضر
 000/0 66/18 23/15 ش خاکیفرسا

 000/0 87/9 07/41 غلظت رسوب

 يبازه زمان

 903/0 10/0 04/0   زمان شروع رواناب
 زمان خاتمه رواناب

2 

50/3086 43/0 651/0 
 186/0 74/1 83/0 ب روانابیضر

 0520 13/3 56/2 ش خاکیفرسا
 184/0 75/1 28/7 غلظت رسوب

×         يمار حفاظتیت
 يبازه زمان

  زمان شروع رواناب

14 

16/0 04/0 000/1 
 000/1 12/0 08/8535 تمه روانابزمان خا

 000/1 14/0 75/0 ب روانابیضر
 000/1 17/0 140 ش خاکیفرسا

 994/0 28/0 17/1 غلظت رسوب
 

 همگن با استفاده از آزمون دانکن يهابه گروه يحفاظت يمارهایسطوح ت يبندک و همگنیتفک  -8 جدول
Table 8. Separation and homogenization of conservation treatments to homogeneous groups using Duncan test 

 4 رگروه یز  3رگروه یز  2رگروه یز  1رگروه یز  ریمتغ
 --- C ،1SM ،2SM ،P ،1SMP 1SM ،2SM ،P ،1SMP ،P ،2SMP 3SM ،P، 2SMP ،3SMP زمان شروع رواناب 
 --- C ،1SM ،2SM ،P ،1SMP ،2SMP C ،2SM ،P ،1SMP ،2SMP ،3SMP 3SM ،2SMP ،3SMP زمان خاتمه رواناب

 2SM ،3SM ،P ،2SMP ،3SMP 2SM ،P ،1SMP ،2SMP 1SM ،2SM ،1SMP C ب روانابیضر

 --- 3SMP 1SM ،1SMP C؛ ، 3SM ،3SMP ،P ،2SM ،2SMP ش خاکیفرسا
 3SM ،P ،2SMP ،3SMP 2SM ،3SM ،P ،2SMP 1SM ،2SM ،P ،1SMP C غلظت رسوب

C ،1: شاهدSM  2وSM  3وSM درصد،  75و  50و  25 يهادر سطحیروغن يایلوب يایب بقایترتبهP 1، استات در سطح سه درصدلینیويپلSMP  2وSMP  3وSMP ب یترتبه
 استات در سطح سه درصدلینیويدرصد با پل 75و  50و  25 يهادر سطحیروغن يایلوب يایب بقایترک

 

ابل آنها متق و اثر ياستات و بازه زمانلینیويو پل يروغن يایلوب يایبقا 
دار و يرمعنیدار، غيدرصد معن 99ب در سطح یترتب رواناب بهیبر ضر

 يایبقا مارهایت يبندن همگنیچن(. هم7دار بود )جدول يرمعنیغ
ه کداد  ب رواناب نشانیاستات بر ضرلینیويو پل يروغن يایلوب
 رگروه اول قراریزدر   2SM ،3SM ،P ،2SMP ،3SMP يمارهایت

ب یرضرات ییها بر تغتر آنشیکسان و بیدهنده اثر داشتند که نشان
واناب رب یبر ضر يک اثر بازه زمانی( . تفک8رواناب است )جدول 
اعت و س 24 يزمان يازهایچهار ماه و سپس  ينشان داد که بازه زمان

 يهاوهررگیر زب دیترتبه يحفاظت يمارهایدو ماه بعد از استفاده از ت
ت ر غلظها بماریسطوح ت يبندک و همگنیتفک اول و دوم قرار گرفتند.
ک یدر  3SM ،P ،2SMP ،3SMP يمارهایرسوب نشان داد که ت

شتند دا فهمؤل نیرات اییرا بر تغ يترشیرگروه قرار داشتند و اثر بیز
اد که بر غلظت رسوب نشان د يزمان يهاک بازهی(. تفک8)جدول 

 ست.ارفته روه قرار گگر یک زیدر  ير سه بازه زمانغلظت رسوب در ه
 درصد( و  75و  50، 25 يها)سطح يروغن يایلوبن پژوهش نقش یدر ا
 

ها با کاربرد مشابه ب آنیاستات )سطح سه درصد( و ترکلینیويپل
ش زمان شروع رواناب، زمان خاتمه رواناب، یجداگانه در افزا يمارهایت

خاک و غلظت رسوب در سطح  شیب رواناب، فرسایکاهش ضر
ساعت، دو و  24 يزمان يهاکه بازهيد شد. در حالییدرصد تا 99ان یاطم

 يمورد بررس يهامؤلفهرات ییبر تغ يداريمعن ریتأث ندتوانست ماه چهار
ان داشت که یتوان بيج پژوهش حاضر مینداشتند. با استفاده از نتا

اثرات  يدارا 3SMPو  3SM ،3SMP ،P ،2SM ،2SMP يمارهایت
ش خاک یرات فرساییها بر تغآن يبندرگروهیبا توجه به ز يکسانی

 يایلوب يایتوان اظهار داشت که استفاده از بقايداشتند. در مجموع م
ر یب با سایصورت جداگانه و در ترکاستات بهلینیويو پل يروغن

تواند ياثر آنها در حفاظت خاک و آب، م يها با هدف بررسيافزودن
 يایلوب يایت استفاده از بقاید، کارا و موثر باشد. در نهایمف ياهکارر

افته یشیا فرسایش و یدر حال فرسا ياستات در اراضلینیويو پل يروغن
ط یخاک و در شرا يهايگر افزودنید با دیجد يهاو انجام پژوهش

 گردد.يشنهاد میمختلف با هدف حفاظت خاک و آب پ

 و عطااله کاویان ، فاطمه شکریان، لیال غالمیآرمین بالوایه
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Extended Abstract 
Introduction and Objective: Nowadays, ths soil erosion is a serious threat for most societies and it 
causes the loss of water and soil. One of the most important factors of runoff control and soil erosion is the 
application of soil conditioners. Therefore, the current research was conducted in order to performance 
evaluation of individually and combined effect of the bean straw mulch in three levels of 25, 50 and 75 
percent and Polyvinyl Acetate in level of 3 percent on changes of runoff and soil erosion. 
Material and Methods: the used soil at present study collected from rangelands at depth of 20 cm and 
after transportation to laboratory for relative stability of aggregates passed from sieve of 4 mm. For 
performance of the present study of the treatments of bean straw mulch as an organic soil conditioner and 
polyvinyl acetate as an inorganic conditioner used in individually and combined form. The conservation 
treatments applied at laboratory conditions using rainfall simulator for time priodes of 24 h, 2 and 4 months. 
Results: The results showed that the bean straw mulch and polyvinyl acetate at individually and combined 
various levels and applied time intervals could increase the time to runoff and end runoff and also decrease 
the runoff coefficient, soil erosion and sediemt concentration. The most affect on time to runoff related to 
combined treatment of bean straw mulch with level of 75 percent + polyvinyl acetate (MSP3) at time 
interval of 2 month (with rate of 74.68 percent). Also, the maximum changes of reduction of soil erosion 
related the application of bean straw mulch with level of 75 percent (MS3) at time level of 2 month with rate 
of 67.54 percent. The results showed that the bean straw mulch and polyvinyl acetate had significant effect 
on studied variables at level of 99 percent. 
Conclusion: In general, it can be stated that the usage of bean straw mulch and polyvinyl acetate with form 
of individually and combined with other conditioners in order to investigation their effects on soil and water 
conservation can be a useful method. Finally, the usage of bean straw mulch and polyvinyl acetate in 
eroding or eroded lands and performance of new researches with other soil conditioners and in different 
conditions recommended with aim of soil and water conservation. Also Due to the different performance of 
individually and combined application of bean straw mulch and polyvinyl acetate, the correct usage of 
conditioners is necessity at the resources management of water and soil. 
 
Keywords: Mineral conditioner, Runoff coefficient, Soil amendments, Soil conservation, Soil  
                    loss 
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