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   بر فرسایش خاكBT53ثیر کاربرد پلیمر أبررسی ت
  

   قم کشاورزي و منابع طبیعی تحقیقات مرکزمربی، 1 پورمیدانیعباس
   مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی تهران، کارشناس ارشدپور  خلیلابوالفضل
   مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی قممربی، نکو  توکلیسینح

   مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی قمناس ارشد، کارش معرفتمحمدحسن

  
   04/02/1389:                              پذیرش مقاله11/08/1388: دریافت مقاله

  
  چکیده

ها را  توسعه پایدار در این عرصه که است فرسایش و تخریب خاك ،کشورهاي آبخیز  حوزهامروزه یکی از مشکالت مهم 
هاي جلوگیري از هدررفت منابع  اده از پلیمرها براي کنترل فرسایش و حفاظت خاك یکی از روشاستف. نماید تهدید می

کاهش رواناب  خاك، افزایش ذخیره رطوبت بر BT53این تحقیق با هدف بررسی تأثیر کاربرد پلیمر . استآب و خاك 
 هاي کامل تصادفی رح بلوكدر قالب ط  و،1376-1379هاي   سال، درکاهش فرسایش و هدررفت منابع خاك و سطحی

)CRBD(  یک و دو پلیمر فاکتور اول شامل سطوح صفر، . گردیداجرا  سه تکرار در صورت فاکتوریل و به)ترتیب  به
و  Secale montanum دو سطح کاشت شاملفاکتور دوم  و )مربع سطح خاكصفر، دو و چهار گرم پلیمر در متر

بارندگی که حداقل در یکی از تیمارها رواناب ( پس از هر بارندگی مؤثر حجم رواناب و میزان رسوب. بدون کاشت بود
 از ،بین سطوح مختلف کاربرد پلیمر ،نشان دادها  دادهزیه واریانس تج. گیري شد  در تیمارهاي مختلف اندازه،)دکرایجاد 

به وح مختلف فاکتور اول سط میانگین هقایسبا م. ردوجود دا% 1داري در سطح احتمال  نظر میزان رسوب اختالف معنی
.  در سه گروه قرار گرفتند،هر سه سطح پلیمر از نظر حجم رواناب در یک گروه و از نظر میزان رسوب ،روش دانکن

عبارتی پلیمر مذکور اثر   به؛تر بر کاهش حجم رسوب بوده تا میزان رواناب نتایج این تحقیق نشان داد، تأثیر پلیمر بیش
سطح یک پلیمر . اي داشته است اك داشته، هرچند میزان رواناب نیز کاهش قابل مالحظهروي حفاظت خبر تري  بیش
چهار گرم پلیمر در  (پلیمرسطح دو لذا استفاده از . ترین میزان رسوب را داشت  کمآن،ترین و سطح دو  بیش

ر بدون کاشت،  تیمار سطح دو پلیم همچنین؛توصیه نمودمنظور کاهش فرسایش  بهتوان  را می  BT53)مترمربع
ترین حجم رواناب و مقدار رسوب را در بین شش تیمار مربوط به اثرات متقابل پلیمر در کاشت یا عدم کاشت نشان  کم
  . داد
  

  تخریب خاك، حفاظت خاك، رسوب، کاشت، کنترل فرسایش: هاي کلیدي واژه
 

  مقدمه
ها و زیر  انسانان یک خطر جدي زندگی عنو هامروزه یکی از مشکالت مهم کشور فرسایش و تخریب خاك است که ب          

هـاي   کنـد و تمـام قـسمت    صورت انتخابی عمل مـی  هتر این است که فرسایش ب    مسئله مهم . نماید را تهدید می  ها    ساخت
داراي ذرات کلوئیـدي و مـواد آلـی    که را  خاك بخشترین    و با ارزش   تأثیر قرار نداده   تحتبه یک اندازه    را  پروفیل خاك   

استفاده از پلیمرها براي کنتـرل فرسـایش       .)1383سهرابی،   و   کوپایی  عابدي( برد از بین می  تر   ، بیش )كسولوم خا (است  
 بدین صورت کـه مـواد مـذکور ذخیـره آب در     ؛باشد هاي جلوگیري از هدررفت منابع آب و خاك می       خاك یکی از روش   

تـدریج بـا اصـالح و تقویـت پوشـش       و به هدوبا افزایش رطوبت در خاك، گیاهان بهتر رشد نم      . دهند افزایش می را  خاك  
هـاي   آمیدهاي آنیونی را بر روي خاك آکریل  اثر پلی  ،)2006( و همکاران    James .یابد رفت خاك کاهش می    هدرگیاهی،  

دو (روي پـنج نـوع خـاك    ) مثبت و منفی( باردار شده میدهايآ آکریل لیتیمارها شامل پ. مختلف هاوایی آزمایش نمودند 

                                                        
1 pourmeydani2003@yahoo.com 
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 آزمـایش  ؛گذاري بود  براي تعیین میزان رواناب، فرسایش و رسوب      ) سل سل و یک نوع ورتی      دو نوع اریدي   سل، نوع اکسی 
صـورت   ا و از پلیمر با مقادیر مختلف بـه متر در هکتار اجر  سانتی 5/8-5 سازي باران با شدت    در مقیاس کوچک و با شبیه     

ـ میآ آکریل لیاثر پپس از آن     ؛محلول یا خشک استفاده گردید     ر روي تـه نـشینی ذرات خـاك و تـشکیل رسـوبات در      د ب
ترین تأثیر را داشت و مقدار رواناب و حرکت رسوب را     بیش A-836 پلیمر   ، از این نظر   .هاي مختلف ارزیابی گردید    خاك

 همچنـین نقـش پلیمرهـا در چـسباندن ذرات     ؛ کیلوگرم در هکتار کـاهش داد     50 تا   10سل بین    سل و آریدي   در اکسی 
  . بندي آن مشخص گردید  کمک به پایداري دانهرسوبی خاك و

آمید آنیونی بر روي خاك لـومی، در       آکریل  بررسی اثر پلی   براي) 2003( و همکاران    Flanagan ،در آزمایش دیگري  
 کیلـوگرم بـر هکتـار از ایـن نـوع پلیمـر اسـتفاده        20دار از  روي سطح شیببر سازي باران  یک مقیاس آزمایشی با شبیه  

 همچنین سرعت جریان رواناب تا ؛ درصدي حرکت رسوبات گردید    60برد پلیمر مذکور باعث کاهش بیش از        کار .نمودند
زمان با مستقر نمـودن پوشـش    آمید در کنترل فرسایش را هم آکریل آنان همچنین اثر پلی.  لیتر در دقیقه کنترل شد     60

مـدت یـک    متـر در سـاعت بـه     میلی99ه با شدت سازي شد   استفاده از باران شبیه    ، در این بررسی   .دندکرگیاهی بررسی   
، میزان 1 به 3هاي با خاك لومی و شیب  آمید بر روي بانکت آکریل  کیلوگرم بر هکتار پلی    80ساعت نشان داد که کاربرد      

  .دهد می درصد کاهش 99 درصد و حرکت رسوبات را تا 86رواناب را تا 
نیـز  ) 1995( و همکـاران  Levyهاي سدیمی توسط  فرسایش خاك محلول، بر رواناب و مید آنیونیآ آکریل لیاثرات پ 

 را (ESP) بر کنترل مقدار رواناب و میزان فرسایش خاك، سدیم قابـل تبـادل      میدآ آکریل لیاستفاده از پ  . ارزیابی گردید 
بـا مقـدار   هـاي    بر مقدار رواناب در فرسایش شیاري، در خـاك  میدآ آکریل لیتأثیر پ .  درصد کاهش داد   4 درصد به    12از  

 در سـطح  میدآ آکریل لیهمچنین نتایج نشان داد با آنکه اعمال تیمارهاي پ. تر بود  متوسط تا زیاد سدیم قابل تبادل بیش      
هاي هیـدرولوژیکی ناشـی از جریـان روانـاب       سطح خاك به مقدار کافی در برابر برش اماخاك موجب ایجاد رواناب شد،      

  . مقاوم بود
 و دو نـوع زئولیـت فیروزکـوه و    A200اثر پلیمر سـوپرآب     ) 1384(کوپائی   ی و عابدي   اسد کاظم  ،در تحقیق دیگري  
. اي و برگ نو در فضاي سبز اصفهان مورد ارزیابی قرار دادنـد  هاي رشد و نیاز آبی دو گونه سرو نقره          سمنان را بر شاخص   

 33 برگ نو را حـداقل بـه مقـدار    اي و  گرم در کیلوگرم خاك نیاز آبی سرو نقره    6 و   4 با سطوح    A200پلیمر سوپر آب    
 33اي را بـه مقـدار     درصد، نیـاز آبـی سـرو نقـره    6 و 4ترکیبات دو نوع زئولیت نیز با سطوح استفاده . درصد کاهش داد  
 ؛ زمان رسیدن خـاك رسـی را بـه نقطـه پژمردگـی دائـم افـزایش داد            ،استفاده از مواد جاذب رطوبت    . درصد کاهش داد  

 گرم در کیلوگرم خاك بود که زمان رسیدن رطوبـت خـاك بـه نقطـه       6لیمر با سطح استفاده      مربوط به پ   ،ترین اثر  بیش
  .  روز افزایش داد22 روز به 12پژمردگی دائم را از 

هـاي کـاج، زیتـون و     ثیر کاربرد پلیمر آکوازورب بـر آبیـاري نهـال   أتخود، در بررسی   ) 1384(و خاکدامن    پورمیدانی
هـاي تحـت    بین گونه ،نشان دادنتایج . کردند، دو و چهار درصد وزنی خاك را مقایسه           صفر آکوازوربآتریپلکس، مقادیر   

آتـریپلکس،  . ي وجـود دارد دار معنـی  تفـاوت  ،یـک درصـد   ها در سطح احتمـال   نهال و شادابیءقدرت بقا از نظر  ،بررسی
همچنـین بـین سـطوح     .شـتند ها را در شش ماه پـس از کاشـت دا   مانی نهال ترین نمره زنده   ترتیب بیش  زیتون و کاج به   

اسـتفاده از   آنـان  .داري مـشاهده گردیـد   مختلف کاربرد پلیمر در کلیه صفات در سطح احتمال یک درصد اختالف معنی 
مقادیر دو و چهـار درصـد    ضمناً  . ندها توصیه نمود    در دوره استقرار اولیه نهال     طبیعیجاي آبیاري    هپلیمرهاي مذکور را ب   

 لذا اسـتفاده از  .دیگر نداشتند داري با یک تحت بررسی در یک گروه قرار گرفته و اختالف معنی   پلیمر از نظر کلیه صفات      
طورکلی استفاده از پلیمر را در زمـان کاشـت نهـال     هب. تري خواهد بود  پلیمر داراي صرفه اقتصادي بیش    مقدار دو درصد    

   .توان توصیه نمود  میها آنانی م  زندهبا حفظ ،منظور کاهش میزان و تعداد آبیاري بههاي مذکور  گونه
-PR کار گرفته شده از دو نوع سوپر جاذب سـنتزي  ههاي ب آوري آثار متفاوت عمل) 1383(کوپایی و سهرابی  عابدي

3005-A 100و-  Super AB-A   و 6، 4، 2بر سه نوع بافت خاك سبک، متوسط و سنگین در چهار سطح اسـتفاده 
 و RETCرامترهاي منحنـی مشخـصه رطوبـت خـاك حاصـل از بـرازش دو مـدل         گرم پلیمر در کیلوگرم خاك بر پا    8

Rosetta      نتایج نشان داد مدل      .بررسی نمودند را   و انواع تخلل خاك RETC    نسبت به مدل Rosetta، برازش بهتري 
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 ه واشـت داري د  نتایج بین دو پلیمر با هم، با نمونه شاهد و بین سطوح استفاده در سطح یک درصد اختالف معنی                .داشت
-PR-3005طورکلی کاربرد پلیمر   به.  افزایش داشت، نسبت به نمونه شاهد    ،مقدار آب در دسترس گیاه نیز در هر بافت        

A برابر افزایش داد5/3 تا 5/1ترتیب  ه گرم در کیلوگرم خاك، مقدار رطوبت قابل استفاده را ب8 و 6 در سطوح   .  
 فیزیکی خاك شـامل پلیمـر جـاذب رطوبـت آکـوازورب و کمپوسـت          هاي  کننده  اثر اصالح  ،)1382( تابان و موحدي  

پوست درخت بر تبخیر و ذخیره رطوبت در شرایط آزمایشگاهی با دو نوع بافت خاك لومی و ماسـه اي لـومی بـر رشـد                 
 استفاده از پلیمر آکوازورب مشکلی از نظر تـشدید که نتایج نشان داد    . گیاه ذرت کشت شده در گلدان را بررسی نمودند        

طور مـؤثرتري باعـث کـاهش تبخیـر از سـطح خـاك و           صورت مالچ به    کمپوست به . دکن  یتبخیر از سطح خاك ایجاد نم     
. داري بر کاهش تبخیـر از سـطح خـاك نداشـت     ذخیره رطوبت نسبت به شاهد گردید، اما کمپوست مخلوط تأثیر معنی        

گیري شـده در ذرت نداشـت و        فاکتورهاي اندازه  داري در افزایش     تاثیر معنی  ،کاربرد پلیمر آکوازورب وکمپوست مخلوط    
  .  لومی افزایش داد-اي داري وزن خشک ریشه گیاه را در خاك ماسه طور معنی تنها کمپوست مخلوط به

 تـا  500 در محـیط خـاك و گیـاه،      PR-3005-A  در بررسی اثر پلیمر جاذب رطوبـت   ) 1380( کیخانی و همکاران  
داري رطوبت خاك سبک را  ر جاذب رطوبت را استفاده کرده و تا حد زیادي مشکل نگه       کیلوگرم در هکتار از پلیم     1000

 همچنین افزایش میزان مصرف پلیمر بر روي افزایش ارتفاع بوتـه، تعـداد شـاخه در بوتـه و درصـد مـاده        .مرتفع نمودند 
 بـا عمـق   ،گرم پلیمر در هکتـار  کیلو1000ها در تیمار   باالترین میانگین . داري داشت  خشک در دوره رشد گیاه اثر معنی      

شـد؛   مترمکعب آب در هکتار صرفه جـویی  1500 حدود ،متر  میلی5/7با اعمال سطح آبیاري . متر مشاهده شد     میلی 10
گیري شده گیاه تغییر محسوسی مشاهده نگردید که خود دلیلی بر موفقیـت کـاربرد پلیمـر              با این حال در صفات اندازه     
  . استمصرف آب ازده بجاذب رطوبت در باال بردن 

گیـري    بر افزایش ذخیره رطوبت خاك با توجه بـه قـدرت آب  BT53این تحقیق با هدف بررسی تاثیر کاربرد پلیمر   
باالي پلیمر، کاهش رواناب سطحی، افزایش نفوذپذیري آب در خاك، کاهش فرسایش و هدررفت منابع خاك و افـزایش       

  .بهتر انجام گردیدقدرت استقرار گیاهان و مناسب شدن بستر رشد 
 

  ها مواد و روش
 اصفهان بر روي تـشکیالت قـم و   -قم جاده مجاورت در   ،کیلومتري غرب شهرستان قم    چهاردر  اجراي طرح   منطقه  

و ارتفـاع منطقـه از    34 ْ  36و عرض جغرافیائی َ  50 ْ  49طول جغرافیائی آن َ . هاي این ناحیه واقع شده است  دامنه تپه 
تـرین مـاه      متوسط حداکثر درجه حـرارت گـرم       ومتر   میلی 204متوسط بارندگی منطقه     .باشد ر می مت 1100 سطح دریا 

 ، رژیـم رطـوبتی خـاك منطقـه     .اسـت راد گـ  درجه سـانتی  7 ،متوسط حداقل درجه حرارت سردترین ماه و 8/18 سال
Aridic5 حـرارت بـیش از     درجـه ،از سـال   در مدت بیش از نیمـی  ،در این رژیم در بخش کنترل رطوبتی خاك       . است 

واحـد   .اسـت  بنابراین اهمیت و ارزش آب در چنین مناطقی براي رشد گیاهان بسیار حیـاتی          ؛باشد میگراد   درجه سانتی 
ـ      ریزه شکل سنگ  هاي بادبزنی  ها و آبرفت   اراضی منطقه متشکل از واریزه     طـور گـسترده در منـاطق      هدار قدیمی است که ب

راه با مقداري گـچ بـوده و فرسـایش      آهکی هم،نوع خاكجراي طرح نشان داد      آزمایش خاك محل ا    .خشک وجود دارند  
تـشکیالت  . اسـت از نوع شیاري و سـطحی  تر  و بیش متفاوت ، پوشش گیاهی ونوع خاك، منطقه با توجه به درصد شیب   

 در ایـن  بنـابراین آزمـایش  . )1383کوپایی و سهرابی،  عابدي( منطقه داراي حساسیت متوسط نسبت به فرسایش هستند   
 . بررسی تأثیر پلیمر صورت گرفتبراياراضی 

هـا و همچنـین     مهمـی بـراي تعیـین انـدازه کـرت     عامل که  استباال  منطقه  تبخیر در    ،دلیل شرایط خشک جوي    هب
بررسی  .دیگرد ها مشخص   کننده ها و حجم جمع     وضعیت کرت  ، و میزان بارندگی   عاملبا تلفیق این    وده و   ب  ها هنندک جمع

 .ق نیز وجـود دارد  حداکثر بارندگی، حداقل درجه حرارت و تبخیر و تعرّباهایی  در ماهدهد  مینشان  هواشناسی   اطالعات
بـا   .)1جـدول  (شـود  درصد بارندگی تبدیل بـه نفـوذ و روانـاب     70 حدود،دي، بهمن، اسفند، فروردین و آذر هاي   در ماه 

 و کل مقدار مذکور هنظر کرد توان از نفوذ صرف میي خاك،   و براساس نتایج آزمایش نفوذپذیر     توجه به تشکیالت منطقه   
بـا   .لیتر طراحـی گردیـد   100ها حدود  کننده حجم جمع ، لذا با توجه به مسائل مذکور.صورت رواناب در نظر گرفت   هرا ب 
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 تمـام   بـه توجـه  همچنین بـا   ؛ پایه در نظر گرفته شد     زمانی  دورهعنوان   هب دقیقه   90 زمان ،منطقهاقلیمی  توجه به شرایط    
اي  دقیقه 90هاي  لذا شدت بارندگی   ؛ شد تعیینساله   5  احتمال برگشت نیز   ،اجراي طرح  براي شده   منظور و زمان    عوامل

  .ها منظور گردید تکر ساخت برايساله  5با احتمال دوره برگشت 
  

  )متر میلی (ایستگاه ساالریه قمماهانه متوسط بارندگی  -1 جدول

 مهر آبان آذر دي بهمن اسفند فروردین دیبهشتار خرداد  تیر  مرداد  شهریور
  ایستگاه

  ساالریه قم
 میانگین 5/2 4/22 4/23 9/39 0/41 0/25 3/20 5/10 8/1  5/0  8/0  9/0
 انحراف معیار  3/13  2/14  2/16  2/25  6/11  3/24  1/22  2/13  2/3  7/4  9/0  7/1

 ییراتضریب تغ  169  113  0/73  5/96  2/61  2/95  103  121  162  279  305  298
 درصد نسبی  2/5  3/8  8/14  4/17  7/12  0/17  3/14  3/7  3/1  1/1  2/0  4/0
 حداکثر  4/57  9/50  0/76  120  0/64  115  1/85  0/51  6/10  0/25  0/4  6/6
  حداقل  0/0  0/0  0/0  5/0  4  0/0  4/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0

 
 عـرض   ؛ طراحـی گردیـد    ،داشته باشد  هاي متوسط نیز رواناب    مستطیل و با مساحتی که در بارندگی      شکل    به ها تکر

 ه وشـد  احاطـه  از تختـه چـوب   وسیله مرزهایی  ههاي مذکور ب تکر. بود در جهت شیب ومتر  12و طول آن     2مستطیل  
بـراي  . شـد   لیتـر هـدایت مـی   100به حجم آوري رواناب و رسوب   یک مخزن جمعت بهکر هر هاي سطحی در پائین    آب

  .  نصب گردیدو غبار در آن بر روي مخازن درپوش و ورود گرد ،ع شده در مخزنجلوگیري از تبخیر سریع رواناب جم
دهنـده   سبندگی کـه نـشان  مقـدار چـ   (CPS 900 چـسبندگی  خنثی و pH با   رنگامولسیون سفید   ،BT53پلیمر  

آن ري دا عمـر نگـه   برابر و 500 تا گیري ب آ چسبندگی پس از وگیري میزان آبو ) باشد میزان چسبندگی مواد فعال می    
ـ   ولکـول است کـه م   بدین صورت   گیري زیاد این پلیمر      خاصیت آب . باشد  می ماه ششقبل از مصرف     صـورت   ههـاي آب ب

دلیل بـزرگ بـودن پلیمـر، تعـداد ایـن       هکنند که ب هاي مختلف پلیمر اتصال برقرار می    سستی با قسمت   پیوندهاي تقریباً 
 98توانـد تـا حـدود     می جذب شده  آب؛کند ولیه پلیمر آب جذب میبرابر وزن ا 500پیوندها بسیار زیاد بوده و تا حدود  

نگـه داشـته    پلیمـر  بـا بار  میلی 5000آب جذب شده تا مکش حدود       .شودوسیله پلیمر آزاد     همقدار اولیه جذب، ب   درصد  
ن س دادن آ گیاهان یا خاك، پلیمر شـروع بـه پـ   وسیله بهبار  5 تر از  با افزایش مکش ماتریک یا فشار اسمزي کم   شده و   

نکته قابل اهمیـت در ایـن خـصوص ایجـاد      .یابد  پلیمر افزایش می   ازداده شده    با افزایش مکش، مقدار آب پس     . نماید  می
خصوص گیاهان مناطق خـشک و نیمـه خـشک اسـت کـه بـراي جـذب                ه گیاهان، ب  وسیلۀ  بهبار   5تر از    مکش منفی کم  

 یـک کـوپلیمر   پلیمـر ایـن  . راحتی این عمـل را انجـام دهنـد    هنند بتوا  و گیاهان میهرطوبت از پلیمر مشکلی ایجاد نکرد
خـاك  در  که باعث افزایش چسبندگی ذرات باردار خـاك و قابلیـت جـذب آب        استآمید با وزن مولکولی باال       آکریل پلی
،  و همکـاران Flanagan( رسـد  مـی برابـر   200 و بـه   فتـه یا   مقدار جذب کاهش     ،با افزایش میزان نمک در آب      ؛دشو  می

2003 .(  
فـاکتور اول شـامل   . تکـرار اجـرا گردیـد    3هاي کامل تـصادفی بـا    بلوكطرح در قالب و صورت فاکتوریل  هآزمایش ب 
فـاکتور دوم   و )مربـع سـطح خـاك   لیمر در هر متر ترتیب مقادیر صفر، دو و چهار گرم پ         به(یک و دو پلیمر     سطوح صفر،   

منظـور   بـه .  لذا در هر تکرار، شش تیمار وجود داشـت ؛ودو بدون کاشت ب Secale montanum دو سطح کاشت شامل
 از دسـتگاه  ،هاي مربوطه، پس از رقیق کردن پلیمر مطابق دستورالعمل شـرکت سـازنده         استفاده و پخش پلیمر در کرت     

  .  مستقر شدندSecale montanumهاي   درصد پایه70همچنین . سمپاش استفاده گردید
وسیله بررسی ارتفاع خـاك   هگیري فرسایش ب تر از اندازه    بسیار دقیق  ،خارج شده رس    از دست  گیري وزنی خاك   اندازه

 رسـوب پـس از هـر بارنـدگی در تیمارهـاي مختلـف و در کلیـه        درصد لذا متغیرهاي میزان رواناب و   ؛بوداز دست رفته    
 این ؛دشوحی اطراف آن جدا  از رواناب حاصله از نوا   درواناب هر کرت بای    ؛گیري شد  اندازه)  کرت 18در مجموع   ( تکرارها  

 عـالوه  کند؛داخل کرت و خروج آن جلوگیري ه   از ورود آب ب    د این مرزها بای   ؛شود از طریق مرزهاي کرت انجام می     عمل  
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هـا   کـرت تر بـه داخـل     نهري احداث شد تا رواناب حاصله از نقاط مرتفعها باالي کرتدر  ،کار گذاشته شدهچوبی بر نوار  
گردیـد، ابتـدا    هر بارندگی مؤثر که منجر به ایجـاد روانـاب و رسـوب مـی    پس از  .آن تخلیه شودله وسی به و  نشودسرازیر  

ه و بـه  شـد مخلـوط   و دقیـق طـور کامـل     هـر کـرت بـه     روانـاب    و سـپس     ،حجم رواناب جمع شده در هر مخزن تعیین       
ـ     سپس جمـع   ؛مقدار رسوب اقدام گردید   گیري   اندازهو  برداري از آب     نمونه بعـدي تمیـز و   بارنـدگی  راي کننـده روانـاب ب

 .)1383کوپایی و سهرابی،  عابدي( شد درپوش آن گذاشته می
 

   و بحثنتایج
و پلیمر تجزیۀ واریانس متغیرهاي تحت بررسی نشان داد، از نظر حجم رواناب ایجاد شده بین سطوح مختلف کاربرد         

 همچنین اثـر متقابـل سـطوح پلیمـر و    . در درصد وجود ندا 5ي در سطح احتمال     دار  معنی  اختالف ،دو سطح فاکتور دوم   
 درصـد محاسـبه   26مقدار ضریب تغییـرات  . دار نشد  درصد معنی5عملیات کشت نیز براي این متغیر در سطح احتمال          

 بـین  ،از نظر میزان رسوب موجود در روانـاب . رسد  مناسب به نظر می،شد که با توجه به انجام تحقیق در شرایط طبیعی      
عبارت دیگر سطوح مختلف پلیمر   به.  درصد مشاهده گردید   1داري در سطح احتمال      اختالف معنی سطوح مختلف پلیمر    

 5 میـزان رسـوب را در سـطح احتمـال     ،Secale montanumعملیـات کاشـت   . اثر متفاوتی بر میزان رسوب داشـتند 
کاشـت یـا بـدون کاشـت     (ت نـوع عملیـا   تقابل پلیمـر و  ـر مـ  ـمچنین اثـ  ـه. دادـر ن غییـداري ت  عنیـ م  یزانـد به م  ـدرص

Secale montanum( درصـد  3/11 ، مقدار ضریب تغییرات ودار شد  درصد معنی5، براي این متغیر در سطح احتمال 
 5نظر متغیرهاي مورد بررسی در سـطح     داري بین تکرارهاي مختلف آزمایش از        اختالف معنی که   ضمن آن  شد؛محاسبه  

  ).2جدول ( مشاهده نگردیددرصد 
 ،)بدون کـاربرد پلیمـر  ( ردهد که در سطح صف  ایجاد رواناب نشان می   از نظر   میانگین سه سطح کاربرد پلیمر      مقایسه  

 بـر   آن میزان رواناب کاهش یافته و تـأثیر ،کاربرد پلیمرمیزان با افزایش . باشد میزان رواناب بیش از سطوح یک و دو می        
و هر سه سـطح پلیمـر در   دار نشد   معنیتیماراین تأثیر که  هرچند ؛تر شد ذخیره آب در خاك و کنترل فرسایش نمایان     

مربوط به اثرات متقابل سـطوح مختلـف پلیمـر    شش تیمار میانگین  همچنین مقایسه    ).3جدول  ( یک گروه قرار گرفتند   
 سـطح دو پلیمـر و بـدون انجـام     د که تیمارا دنشان  ،Secale montanumکاشت عدم در دو سطح عملیات کاشت یا 

حداکثر میزان رواناب ، )شاهد( کاشتبدون بدون کاربرد پلیمر و   و تیمار    ترین میزان رواناب را داشته     کمکاشت،  عملیات  
دیگـر در سـطح    داري بـا یـک    اختالف معنی،هر چند میزان رواناب در تیمار تحت بررسی. ه استرا در بین تیمارها داشت    

ترین میزان رسوب در تیمار سـطح دو پلیمـر و    همچنین کم.  درصد نداشته و همگی در یک گروه قرار گرفتند   5احتمال  
 گردیـد مـشاهده  ترین مقدار رسوب در تیمار سطح یک پلیمر و بـا عملیـات کاشـت              و بیش  ،بدون انجام عملیات کاشت   

 ). 4جدول (
 در  یکم بودن شدت بارنـدگ تواند ناشی از    عدم وجود اختالف بین کاربرد سطوح مختلف پلیمر در کنترل رواناب می           

 نقـش کـاربرد پلیمـر در    ،که احتماالً در صورت وقوع بارندگی با شدت و مـدت زیـاد   طوري  به؛طول اجراي آزمایش باشد   
باعـث  توانـد   مـی  نسبی مقدار ضریب تغییرات     همچنین باال بودن  . گردید   بهتر نمایان می   ،کاهش و کنترل رواناب حاصل    

 طبیعی و بدون کنتـرل و تحمیـل   آزمایش در شرایط کامالًنجام وجه به اا ت  که ب  دار بین تیمارها باشد    عدم اختالف معنی  
در هـر دو   يدار گونه اختالف معنی  هیچ دوم   فاکتوردو سطح   در تجزیه واریانس بین      .باشد قابل توجیه می  ،  شرایط خاص 

رسـوب  انـاب و  روبر میزان داري  معنی تأثیر ، در عرصهSecale montanumکاشت گیاه  لذا ؛شود مشاهده نمیمتغیر 
 .نداشته استآن داخل 

موجـود در  رسـوب  تـاثیر آن بـر میـزان    که   در صورتی؛نداشته استداري   معنیدر مقدار رواناب تأثیرBT53  پلیمر
 و Levyو )  2006( و همکـاران  James کـه بـا نتـایج گـزارش شـده از طـرف       استبوده دار  و کاهش آن معنی  رواناب  

 در حجم رواناب و میـزان   ،کاشت گیاه . ر اثر کاربرد پلیمر مطابقت دارد     بمیزان رسوب   مبنی بر کاهش    ) 1995(همکاران  
توان بـه ایـن    بنابراین می. دار بود  کاشت، براي میزان رسوب معنیاثر متقابل پلیمر واما داري نداشته،   تاثیر معنی  ،رسوب
. شـود رواناب تواند باعث کاهش   در ابتدا نمی،ها ناستقرار آمنظور  به که استفاده از پلیمر با کاشت گیاهان و      رسیدنتیجه  



  آبخیز مدیریتومهندسی  مجله
 

 100 1389، 2، شماره 2جلد 

خوردگی در سـطح خـاك ایجـاد شـود، پلیمـر از ابتـدا         مه نکته قابل اهمیت این است که در موقع کاشت اگر حداقل به   
ـ ئی تنها بهکه پلیمر  در صورتی. کمک نماید تر به استقرار گیاهان      تواند با جذب آب بیش     می دلیـل   بـه کـار بـرده شـود،     هب

 .یافتخواهد کاهش فرسایش خوردگی در خاك ایجاد شده و  مه ترین به ، کمپخش این نوع پلیمر بر سطح خاك
روي حفاظـت  بـر  تـري    یعنی پلیمر مذکور اثر بیش   ؛روانابمیزان  رسوب بوده تا    حجم  کاهش  بر  تر   تأثیر پلیمر بیش  

نیـز تـأثیر   ) 2003( و همکـاران  Flanagan. تاي داشته اس هرچند میزان رواناب نیز کاهش قابل مالحظه      ،  خاك داشته 
خـصوص در منـاطقی    هب ،حفاظت خاكآن از نظر بنابراین ارزش   ؛تر پلیمر بر کاهش میزان رسوب را گزارش کردند         بیش

  . داردقابل توجهیاهمیت  ،رندمیکرون دا 20 تا 2قطري در حدود  که حساسیت خاك به فرسایش باال و ذرات
توانـد   مرور زمـان پلیمـر مـی    ه ولی ب؛تواند باعث کاهش فرسایش شود شت گیاهان در ابتدا نمیاستفاده از پلیمر با کا   

نکتـه  . رسـاند ب مقدار زیادي از بارندگی را جذب و به مصرف گیاهان       ،هاي تند  باعث کاهش رواناب شده و حتی در شیب       
بـه  تواند  ورت گیرد، پلیمر بهتر میخوردگی در سطح خاك ص مه قابل اهمیت این است که در موقع کاشت اگر حداقل به   

گـردد در صـورت کاشـت گیاهـان، میـزان            بنـابراین پیـشنهاد مـی      ؛استقرار گیاه و افزایش رطوبـت خـاك کمـک کنـد           
 گرم در متر مربع، حجم رواناب و میزان رسـوب    4 به   2کار رفته از     ه با افزایش میزان پلیمر ب     .خوردگی حداقل باشد   مه به

  .یابد میکاهش 
  

 نتایج تجزیه واریانس متغیرهاي تحت بررسی -2 جدول
  )MS(میانگین مربعات 

  ضریب تغییرات
)CV(%  اشتباه  

10=df 
  بذرکاري* پلیمر 

2=df  
 بذر کاري

1=df 
 سطوح پلیمر

2=df 
  تکرار

2= df 
   بررسیمتغیرهاي مورد

26  2/9  ns 11  ns4/1  ns 2/8  ns88/3  لیتر(حجم رواناب(  

4/11  09/0  *38/0  ns1/0  ** 2/1  ns37/  گرم(میزان رسوب(  

 
 نتایج مقایسه میانگین متغیرهاي تحت بررسی در سطوح مختلف پلیمر -3جدول
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Abstract 

One of the important problems is erosion and soil degradation in watershed areas. Polymer 

usage is a way for both erosion control and soil and water conservation. In this research the 

effects of the BT53 polymer application for moisture storage in soil, reduction of runoff 

and erosion and prevention of loss soil are studied for 1998-2001. The research plan was 

CRBD and factorial method. First factor included polymer levels of 0, 2 and 4 gr/m2. 

Second factor included Secale montanum species planted and not-planted. After every 

rainfall event both runoff volume and sediment amount were measured. Analysis of 

variance showed there was significant difference between polymer levels and sediments 

amount (P<0.01). Compression of averages by Duncan's method in first factor showed all 

polymer levels fall in one group from runoff volume point of view, and in three groups 

based on sediment amounts. The most effect of polymer usage was on sediment amounts 

reduction rather than runoff. This means that polymer BT53 is suitable more for soil 

protection besides runoff reduction. Polymer level 1 had most amounts and polymer level 2 

had least amounts of sediment. So application of polymer BT53 in level 2 (4 gr/m2) was 

suggested for sediment control. Polymer level 2 with non-planted treatment had least 

effects on runoff volume and sediment amounts among six treatments of polymer levels 

and planted or non-planted.  
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