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  چکیده

یکی از اهداف مهم کشاورزي ارگانیک، افزایش تولیـد غـذا بـا کیفیـت مطلـوب      . کشتزارهاي دیم نقش مهم در تأمین غذاي کشور دارند
ان و لذا با توجه به وابسته بودن عملکرد گیاهان زراعی دیم به نزوالت جوي، دستیابی به این هدف منوط به افزایش جذب آب بـار . است

هـاي مـؤثر و    تراکم کشت، یکی از روش. باشد دار می کاهش رواناب سطحی جهت افزایش ذخیره رطوبتی و حفظ خاك اراضی دیم شیب
هاي کامل تصادفی و با کشت عدس  براي مطالعه اثر تراکم کشت، تحقیق در قالب طرح بلوك. باشد کاربردي در مهار رواناب سطحی می

طبق روش کشت مرسوم در منطقـه،   ،تکرار 3در ) کیلوگرم در هکتار 40و  35، 30(طح تراکم کشت مرسوم س 3با ) گیاه غالب منطقه(
نتـایج نشـان داد،   . درصد انجـام شـد   9با شیب یکنواخت  داش حفاظت آب و آبخیزداري تیکمه هاي آزمایشی ایستگاه تحقیقاتی در کرت

در جلـوگیري از روانـاب سـطحی و در    ) فاع کم و تـاج پوشـش متـراکم   ارت باسطح برگ نسبتا کوچک (عدس با فرم رویشی خاص خود 
. داري وجـود داشـت   نتیجه افزایش ذخیره رطوبتی خاك تأثیر بسزایی داشته و بین تیمارها از نظر مقدار رواناب تولیـدي تفـاوت معنـی   

تـوان، بـا مـدیریت     مـی ز نیکشاورزي مرسوم بنابراین در . کیلوگرم در هکتار بدست آمد 40طوري که کمترین مقدار رواناب در تراکم  به
  . مناسب پوشش گیاهی، باعث حفظ منابع آب و خاك جهت توسعه اهداف کشاورزي ارگانیک شد

  
  تراکم کشت، تیکمه داش، رواناب، عدس: کلیدي کلمات

  
  مقدمه

زار تبــدیل  ک بــه دیــمدر کشـور بــدون در نظــر گــرفتن اســتعداد اراضــی، ســطح وســیعی از اراضـی، بــه ویــژه در منــاطق نیمــه خشــ  
ش مهـم در تـامین غـذاي کشـور دارنـد امـا ایـن تغییـر کـاربري بـه دلیـل کـاهش پوشـش                  هر چند کشتزار. شده است هـاي دیـم نـق

و کیفیـت پویـاي خـاك     بـوده هـاي سـطحی    گیاهی و بهم خـوردگی سـطح خـاك، مسـتعدترین مکـان از نظـر جـاري شـدن روانـاب         
   .)1(دهد  را تحت تأثیر قرار می

هـاي مخـرب و کـاهش     خشـک بـوده کـه عامـل اصـلی جـاري شـدن روانـاب         دگی با شدت زیاد و مدت کـم، خـاص منـاطق نیمـه    بارن 
رود زیـرا بارنـدگی سـاالنه آن     شـمار مـی   از طرفـی کشـور ایـران جـزو منـاطق خشـک جهـان بـه         ).4(باشـد   ذخیره رطوبتی خاك مـی 

سـوم از ایـن بارنـدگی بـه صـورت روانـاب سـطحی هـدر          باشـد و حـدود یـک    کمتر از یـک سـوم متوسـط بارنـدگی کـره زمـین مـی       
رود لــذا مهـار روانــاب و نفــوذ دادن آن در خـاك جهــت افــزایش ذخیـره رطــوبتی خــاك بـه ویــژه در اراضــی دیـم نــواحی نیمــه       مـی 

ــابراین ). 13(خشــک امــري ضــروري اســت  ــه نــزوالت جــوي،   بن ــم ب اهمیــت بــه دلیــل وابســته بــودن عملکــرد گیاهــان زراعــی دی
   .شود بیشتر میدر دیمزارها منابع آب  حفاظت از

ي  هــا در درجــه پــذیرفتنی خواهنــد بــود کــه اســتفاده از آن ســطحیهــاي کــاربردي در کــاهش روانــاب  هــایی بــه عنــوان روش روش
هـاي کـاربردي،    یکـی از روش . اول داراي توجیه اقتصـادي بـراي زارعـین بـوده و بـا شـرایط اقتصـادي کشـور سـازگاري داشـته باشـد           

پوشــش گیــاهی آن هــم ). 4(و بســیار موفــق در مهــار روانــاب، اســتفاده از پوشــش گیــاهی و بررســی اثــر تــراکم آن اســت   متــداول
ــا تــراکم کشــت مناســب از راه حفــظ ذرات خــاك، کــاهش ســرعت روانــاب   ــامیکی ذرات   انبــوه ب هــاي ســطحی، کــاهش نیــروي دین

   .)12( رین مانع در برابر رواناب سطحی استثرتمتصل کردن ذرات خاك، بهترین و موافزایش نفوذپذیري با باران و 
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خشـک اعـالم کردنـد کـه مقـدار جـذب آب بـاران، بیشـتر بـه           در طـی تحقیقـات خـود در منـاطق نیمـه     ) 2(زنگی آبادي و همکـاران  
ــراکم پوشــش گیــاهی بســتگی دارد  ــوع و درصــد ت ــه. ن ــاران   ب ــرم  ) 8(طــوري کــه کاســرمیرو و همک ــه ســاختار و ف ــد ک نشــان دادن

هـایی ماننـد سـطح بـرگ نسـبتا کوچـک بـا ارتفـاع کـم و تـاج پوشـش             ویژگـی . گیاه عامل مهم در شکل گیري روانـاب اسـت  رویشی 
 ).9(منظور بهبود خواص خاك و کنترل رواناب باشد  ها به متراکم، ممکن است یک معیار خوب براي انتخاب گونه

گیـري دارد لـذا بـا افـزایش      ت هیـدرولیکی تـأثیر چشـم   پوشش گیاهی روي دبی واحـد تـأثیر کمـی داشـته امـا روي سـایر خصوصـیا       
مولینـا و همکـاران    ).10(یابـد   درصد پوشش گیاهی سـرعت جریـان سـطحی کـاهش، امـا عمـق و تـنش برشـی جریـان افـزایش مـی           

هــاي مختلـف نشــان دادنـد کــه تـراکم پوشــش گیـاهی همبســتگی      در بررسـی فاکتورهـاي مــؤثر در ایجـاد روانــاب در کـاربري    ) 11(
انــد، پوشــش گیــاهی بــا تــراکم  در طــی تحقیقــات خــود اعــالم کــرده) 7(موســوي و رئیســیان  .قابــل قبــولی بــا روانــاب داردمثبــت 

توانـد   توانـد حجـم بیشـتري از آب بـاران را در خـاك نفـوذ دهـد در حـالی کـه در شـرایط پوشـش گیـاهی ضـعیف نمـی               مناسب مـی 
  .رود دگی به صورت رواناب سطحی هدر میدرصد از مقدار بارن 33عملکرد بهتري داشته باشد و حدود 

ــابراین  ــظ بن ــره حف ــاران آب و ذخی ــوگیري از هــدررفت آن ب ــا و جل ــزایش   در دیمزاره ــی و اف ــان زراع ــرد گیاه ــزایش عملک جهــت اف
فـرم رویشـی در هـر گیـاه متفـاوت      بررسـی سـوابق ارائـه شـده حـاکی از آن اسـت کـه         .از اهمیـت بـاالیی برخـوردار اسـت     تولید غذا

تـوان   تـراکم مطلـوب و مـدیریت مناسـب، مـی     بـا  با توجه به فـرم رویشـی، هـر گیـاه تـراکم مطلـوب خـاص خـود را دارد لـذا          و بوده 
عـدس  دیـم  گیـاه   مطلـوب  ن تـراکم یلـذا هـدف از ایـن تحقیـق نیـز تعیـ      . رواناب سـطحی را کـاهش و رطوبـت خـاك را افـزایش داد     

   .باشد داش می ي تیکمهسطحی در ایستگاه حفاظت آب و آبخیزداربراي مهار رواناب 
  

  ها مواد و روش
هـاي آبخیـز    هکتار، واقع در یکی از زیر حوضـه  302تیکمه داش با وسعت  حفاظت آب و آبخیزداري تحقیق حاضر در ایستگاه تحقیقاتی

رجـه و  د 45دقیقه عـرض شـمالی و    45درجه و 37کیلومتري جنوب شرقی شهرستان تبریز و در موقعیت جغرافیایی  75قزل اوزن در 
. باشـد  میلیمتر در سال مـی  386متر و متوسط بارندگی ده ساله آن  1900ارتفاع منطقه از سطح دریا . دقیقه طول شرقی، انجام شد 55

اي مناسب و مستعد براي زراعت دیم تبـدیل کـرده    شرایط آب و هوایی، میزان بارندگی ساالنه و موقعیت جغرافیایی، منطقه را به منطقه
لیل موجودیت و سازگاري باالي گیاه عدس و همچنین به علت وجود ایستگاه تحقیقاتی در منطقه مورد مطالعـه، بهتـرین   است لذا به د

  .باشد منطقه جهت کشت گیاه مذبور و انجام تحقیق می
اروبـار جهـانی در   ها توسط کارشناسان داخلـی و سـازمان خو   این کرت. هاي آزمایشی استفاده شد گیري مقدار رواناب از کرت براي اندازه

ها حدود نیم متر باالي خاك و یک متر زیر خاك سیمان کـاري و   طوري که دیواره کرت بهطراحی و ساخت گردیده،  ایستگاه تحقیقاتی
ها  هاي جانبی از خارج به داخل و بالعکس جلوگیري کرده و بتواند تمامی رواناب ایجاد شده در داخل کرت عایق کاري شدند تا از تراوش

تکـرار   3تیمـار و   3درصـد،   9مترمربع با شیب یکنواخـت  )  8/4×  40(کرت با ابعاد  9تحقیق در . ها منتقل کند به پایین دست کرت را
آوري روانـاب حاصـل از هـر     جهت جمـع . بودند) کیلوگرم در هکتار 40و  35، 30(تیمارها، سطوح تراکم مرسوم کشت عدس . انجام شد

هـاي   براي مطالعه اثر تیمارها تحقیق در قالب طرح پایه بلوك. بودلیتر تعبیه شده  300یک مخزن با حجم بارندگی، در انتهاي هر کرت 
هـا   هاي هرز و بقایاي گیاهی باقی مانده، کـرت  آوري علف در اوایل بهار پس از جمعشت، قبل از ک. کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد

برخـی خصوصـیات فیزیکـی و شـیمیایی مـورد نیـاز از       همچنین . کن مسطح گردیدتوسط پنجه غازي در جهت شیب شخم و تا حد مم
سازي با اسـید و تیترکـردن    بلک، کربنات کلسیم معادل به روش خنثی –قبیل بافت خاك به روش هیدرومتر، مواد آلی به روش والکلی 

، در آزمایشگاه مرکز تحقیقـات کشـاورزي و منـابع طبیعـی     هاي استاندارد آزمایشگاهی درگل اشباع با روش pHدرعصاره و  ECبا سود، 
هاي آزمایشی و مناسب بودن خاك براي کشت گیـاه مـذبور    گیري شدند تا از یکنواخت بودن شرایط کرت اندازه استان آذربایجان شرقی

  . اطمینان حاصل گردد
انه ریز بوده و به علت اینکه براي ارقام دانه ریز عـدس  از گونه کالیناریس د) رقم غالب منطقه(رقم انتخاب شده جهت کشت، رقم کیمیا 

هاي آمـاده شـده    تراکم، در دامنه توصیه شده جهت کاشت در کرت 3لذا در این تحقیق از ) 5(کیلوگرم در هکتار توصیه شده  30- 40
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 92فـروردین   17در صـورت بهـاره و    گیرد لذا در تحقیق نیز به با توجه به اینکه زراعت دیم عدس اغلب در بهار صورت می. استفاده شد
 5کشت طبق روش مرسوم در منطقه انجام شد به طوري که بذرها  به طور یکنواخت در هر کرت پاشیده و با دیسـک در عمـق حـدود    

در مورد حبوبات مصرف کود ازته مقرون به صرفه نبوده و نیـز بـا توجـه بـه     . قرار داده شد) عمق مناسب کشت عدس(متر خاك  سانتی
میلی گـرم در کیلـوگرم، بـیش از حـد     282و  6/10تایج تجزیه خاك محل تحقیق از لحاظ مقدار فسفر و پتاسیم قابل جذب به ترتیب ن

براي حبوبات بوده لذا هیچ گونـه کمبـودي نشـان نـداد وکشـت بـدون       ) میلی گرم در کیلوگرم 220و  10به ترتیب (بحرانی ارائه شده 
  ).6(کودپاشی انجام گردید 

به طوري که مقدار رواناب جمع شده در هـر مخـزن بـه روش     ،گیري شد ها اندازه یان فصل زراعی، مقدار رواناب در هر یک از کرتدر پا
ابتـدا نتـایج بـا نـرم     هـا،   بعد از ثبـت داده . گیري شد پوشش گیاهی نیز اندازه همچنین درصد تراکم تاج. گردیدگیري  حجم سنجی اندازه

در نهایـت  . ترسـیم شـدند   Excelنمودارها با تجزیه آماري و  MSTATCافزار  ظ نرمال بودن تست، سپس با نرماز لحا  SPSS  16.0افزار
   .، مشخص گردید داشتدر شرایط منطقه بهترین تراکم از گیاه کشت شده که کمترین رواناب را 

  
  نتایج و بحث

 32درصد، سیلت  26عبارت است از رس ) cm30-0(ها  نتایج بدست آمده از بررسی خصوصیات خاکشناسی الیه سطحی کرتمیانگین 
تجزیـه و تحلیـل ایـن    ، کـه  1/1و درصـد مـاده آلـی     6/7برابـر بـا    pHدسی زیمنس بر متـر ،  34/0برابر با  ECدرصد،  42درصد، شن 
دار نـاچیز  هـا داراي مقـ   کـرت . باشـد  ها و مناسب بودن شرایط، جهت کشت گیاه مـذبور مـی   حاکی از یکنواخت بودن کرت ،خصوصیات

ها، فقط تأثیر تراکم کشـت و   سنگریزه و عاري از سنگ بودند و به علت یکسان بودن سایر فاکتورهاي مؤثر در مقدار رواناب در بین کرت
کیلـوگرم در   40، 35، 30درصد تاج پوشش گیـاهی در سـه سـطح تـراکم     . عملکرد گیاه عدس در مهار رواناب مورد بررسی قرار گرفت

از هـر  مقدار رواناب تولیدي بعد از انجام تست نرمال، تجزیه نتایج بدست آمده از . محاسبه شد% 3/39، % 3/34، % 6/26هکتار به ترتیب
طوري که با افـزایش تـراکم کشـت، مقـدار روانـاب       به داشتداري وجود  فاوت معنیکه بین تیمارها ت) 1شکل (نشان داد  یک از تیمارها

  .کیلوگرم در هکتار بدست آمد 40و کمترین مقدار آن در تراکم  کرد داري کاهش پیدا سطحی به طور معنی
  

  
  میانگین مقدار رواناب سطحی تولید شده در هر یک از تیمارها در مقیاس کرت -1شکل 

  
همکاران طوري که کاسمیرو و  به ،توان در فرم رویشی گیاه عدس دانست تیمارها در کاهش رواناب سطحی را می اثردار بودن  علت معنی

گیاه عدس به علت تـراکم تـاج   . ها مطابقت دارد نیز فرم رویشی گیاه را از عوامل مهم کنترل رواناب سطحی دانستند که با نتایج آن) 8(
تـراکم  . قطرات را به آرامی به سطح خاك تحویل دهد انرژي جنبشی قطرات باران کاسته و به علت ارتفاع کم،از پوشش مناسب توانسته 

که  ،درصد در شرایط دیم منطقه توانست بهترین عملکرد را در مهاررواناب داشته باشد 3/39رم در هکتار با تراکم تاج پوشش کیلوگ 40
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٤ 
 

قدیري بیان کرد که براي اینکه گیاهان زراعی در حفاظت خـاك نقـش مـؤثري داشـته باشـند بـا       . باشد می) 3(همسو با بیانات قدیري 
  .حفاظتی چشم گیري داشته باشند توانند نقش می نیز درصد 40پوشش 

  
  گیري کلی نتیجه

بـا توجـه   . باشـد  خصوص در اراضی دیم مـی  به ،فرم رویشی گیاه از عوامل مؤثر در کاهش رواناب سطحی و افزایش ذخیره رطوبتی خاك
. روانـاب سـطحی بدسـت آورد   توان تراکم مناسب هر گیاه را در کاهش  لذا با تحقیق می ،اینکه هر گیاه فرم رویشی خاص خود را دارد به

در . کند مهار رواناب، باعث حفظ خاك و افزایش ذخیره رطوبتی آن شده و بستر را براي دستیابی به اهداف کشاورزي ارگانیک میسر می
العه با شرایط دیم مرسوم در منطقه مورد مط) رقم کیمیا(کیلوگرم در هکتار به عنوان تراکم مطلوب گیاه عدس  40تحقیق حاضر تراکم 
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