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  چکیده

ایش جمعیت و افزایش تقاضـا بـراي محصـوالت کشـاورزي     امروزه افز. ترین منابع طبیعی هر کشور است خاك یکی از مهم     
خیزي کـم بـوده و غالبـا آب کـافی بـراي      اي، داراي حاصـل  حاشیه این اراضی. باعث تبدیل مراتع به اراضی کشاورزي شده است

فرسایش . باشند ها از نظر فرسایش آبی می شوند و از جمله مستعدترین مکان به صورت دیم کشت میعمدتا کشاورزي ندارند و 
حفظ خاك زراعی یکـی از اهـداف مهـم     ،در این میان. شود هاي دنیا محسوب می آبی یک فرآیند کلیدي مهم در تخریب خاك

تنظیم اصول برنامـه کشـت   . سازد ورزي ارگانیک بوده، و بستر را براي دستیابی به سایر اهداف کشاورزي ارگانیک فراهم میکشا
هاي کشاورزي ارگانیک در کاهش فرسایش خـاك   یکی از تکنیک ،با محصوالت زراعی تناوبایجاد پوشش گیاهی مناسب در و 

لذا تحقیق حاضر با هدف بررسـی  . گردد می صورت دیم کشت و بهاز جمله گیاهانی است که در تناوب با غالت  ،عدس. باشد می
سطح تـراکم   3در و امل تصادفیهاي ک در کاهش فرسایش خاك، در قالب طرح بلوكهاي مختلف کشت دیم عدس  تراکم تاثیر

نتایج حـاکی از   .انجام شددر ایستگاه تحقیقاتی حفاظت آب و آبخیزداري تکرار  3با  و )کیلوگرم در هکتار 40و  35، 30(کشت 
پوشش گیـاهی افـزایش و    و با افزایش تراکم کشت، تراکم تاجدر کاهش فرسایش خاك بود  ،کشت هاي اثر تراکمدار بودن  معنی

تخریـب   و هاي بارش در تولید روانـاب  تنظیم مشخصه اینکه با توجه بهلذا  .به طور چشمگیري کاهش یافت آن فرسایشطبع  به
تواند به کـاهش تولیـد    وب، میمدیریت اراضی و افزایش پوشش گیاهی با تعیین تراکم مطل اماباشد،  خاك در اختیار انسان نمی

  .کمک کندخصوص در اراضی دیم  رسوب، به
  

  تراکم کشت، عدس، فرسایش آبی، منابع طبیعی :کلیدي کلمات
  

  مقدمه
امروزه افزایش جمعیت و افـزایش تقاضـا بـراي محصـوالت کشـاورزي      . ترین منابع طبیعی هر کشور است خاك یکی از مهم    

ی بـراي  اي، داراي حاصـلخیزي کـم بـوده و غالبـا آب کـاف      این اراضی حاشیه. باعث تبدیل مراتع به اراضی کشاورزي شده است
فرسایش . باشند ها از نظر فرسایش آبی می شوند و از جمله مستعدترین مکان کشاورزي ندارند و عمدتا به صورت دیم کشت می

بـر پایـه   ). 5( ي تهدیدي جدي براي بقاي بشر شناخته شده است ترین معضل در تخریب اراضی جهان بوده و به منزله آبی مهم
صد مساحت کشور تحت فرسایش آبی قرار دارد و متوسط فرسایش خـاك در ایـران حـدود    در 75هاي انجام شده خاك  برآورد

تـن در هکتـار در    9/0(تن در هکتار در سال گزارش شده است که در مقایسه با متوسط فرسـایش خـاك در اروپـا     40الی  35
نـابراین بـا گذشـت زمـان اهمیـت      ب). 4(گیر و فاجعـه آمیـزي اسـت     رقم بسیار چشم) تن در هکتار در سال 4(و آمریکا ) سال

  .شود رویه انسان مورد تهدید قرار گرفته است، بیشتر می حفاظت از خاك که از جهات مختلف بر اثر استفاده بی
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هـاي   عملیات غیر مکانیکی شامل انجام یکسـري مـدیریت  . باشد هاي حفاظت خاك، عملیات غیر مکانیکی می ترین روش مهماز 
ترین هدف در این روش، مدیریت مناسب  مهم. )1( باشد و کم هزینه می پذیر امکانها در هر شرایطی  صحیح بوده که کاربرد آن

رعایت اصول مبانی کشاورزي از قبیل تناوب زراعی، آن گونـه کـه در مباحـث کشـاورزي      .با تراکم مناسب استپوشش گیاهی 
گـردد   نه تنها با افزایش رطوبت خاك نمی ا که آیش گذاريچر. تواند حفظ محیط زیست را بر قرار نماید می ،پایدار مطرح است

لذا بکارگیري گیاه مناسب و سازگار با شرایط آب و هوایی هـر   .)3( گردد بلکه باعث ایجاد رواناب و در نتیجه هدررفت خاك می
  .با مدیریت و تراکم مناسب، حفظ خاك را در پی خواهد داشت ،منطقه

آفـات، در   هـاي هـرز و   فرسایش خـاك، شـیوع علـف   خیزي خاك، کاهش  قش مهمی در حاصلعدس، ن قبیلاي از  بقوالت دانه
آیش، کشـت آن   -غله یا غله  -لذا در مقایسه با سیستم غله  .کند تناوب با محصوالت زراعی نسبت به سایر انواع تناوب ایفا می

در منـاطق   بـه طـوري کـه   . شود ار گرفته میدر تناوب با غالت سودمند، و گسترش بیشتري داشته و در بسیاري از کشورها بک
بـوده و   اسـتان  یکی از مناطق اصلی دیـم کـاري   نیز منطقه مورد مطالعه). 6(گردد  در تناوب با گندم دیم کشت می ، اغلبدیم

 مورد بررسـی قـرار   را برابر فرسایش خاكعدس در لذا بر آن شدیم تا نقش گیاه  .گردد اکثرا عدس در تناوب با گندم کشت می
  . دهیم

  
  ها مواد و روش

  موقعیت منطقه مورد مطالعه
هکتـار، واقـع در    302ایستگاه تحقیقاتی حفاظت آب و آبخیزداري تیکمه داش بـا وسـعت    هاي آزمایشی کرت تحقیق حاضر در

 45درجه و 37جغرافیایی  کیلومتري جنوب شرقی شهرستان تبریز و در موقعیت 75هاي آبخیز قزل اوزن در  یکی از زیر حوضه
متر و متوسـط   1900ارتفاع منطقه از سطح دریا . )1شکل ( انجام شد شرقی، طول دقیقه 55 و درجه 45 و شمالی عرضدقیقه 

  .باشد میلیمتر در سال می 386بارندگی ده ساله آن 
  
  

  
  ها ی و شماي کلی کرتموقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران و استان آذربایجان شرق -1شکل 

  
  
  
  
  

  

 آوري رسوب مخزن جمع
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  روش انجام تحقیق
تیمارهـا،  . تکـرار انجـام شـد    3تیمـار و   3درصـد،   9مترمربع با شیب یکنواخـت  )  8/4 × 40(کرت با ابعاد  9در  حاضر تحقیق

یـه  براي مطالعه اثر تیمارها تحقیق در قالب طرح پا. بودند) کیلوگرم در هکتار 40و  35، 30(سطوح تراکم مرسوم کشت عدس 
هاي هـرز و بقایـاي گیـاهی     آوري علف قبل از کشت، در اوایل بهار پس از جمع. تصادفی در سه تکرار انجام شدهاي کامل  بلوك

 92 سـال  فـروردین  17در  سـپس  .ها توسط پنجه غازي در جهت شیب شخم و تا حد ممکن مسـطح گردیـد   باقی مانده، کرت
ري که بذرها  به طور یکنواخت در هر کرت پاشیده و بـا دیسـک در عمـق    انجام شد به طوطبق روش مرسوم در منطقه کشت 
در هـر یـک از   ، مقدار هدر رفت خاك در پایان فصل زراعی .قرار داده شد) عمق مناسب کشت عدس(متر خاك  سانتی 5حدود 

یتـري تهیـه و بـا    سـازي رسـوبات، نمونـه یـک ل     و همگـن  هر مخزن طوري که پس از مخلوط کردن به .گیري شد ها اندازه کرت
سـاعت در آون بـا    24نشین شده به مدت  حاوي ذرات ته) 40واتمن (استفاده از روش فیلتراسیون و قرار دادن کاغذهاي صافی 

درجه سیلسیوس و وزن کردن هر یک توسط ترازوي دیجیتالی، میزان هدر رفـت خـاك بـراي هـر کـرت محاسـبه        105دماي 
از لحـاظ    SPSS  16.0با نـرم افـزار   ابتداها،  بعد از ثبت داده. گیري شد هی نیز اندازههمچنین درصد تراکم پوشش گیا .گردید 

ترین تراکم کشت از  و مناسب شدند ترسیم Excelتجزیه آماري و نمودارها با  MSTATCافزار  نرمال بودن تست، سپس با نرم
  .مشخص گردیددر شرایط منطقه لحاظ حفظ و کاهش فرسایش خاك 

  
  نتایج و بحث

 .محاسـبه شـد   %3/39، % 3/34، % 6/26کیلوگرم در هکتار به ترتیب 40، 35، 30درصد تاج پوشش گیاهی در سه سطح تراکم 
) 1شکل (نشان داد هاي آزمایشی   مقدار هدررفت خاك از هر یک از تیمارهاي کشت شده در کرتتجزیه نتایج بدست آمده از 

داري  طوري که با افزایش تراکم کشت، مقدار هدررفت خـاك بـه طـور معنـی     هداري وجود داشت ب فاوت معنیکه بین تیمارها ت
  .کیلوگرم در هکتار بدست آمد 40کاهش پیدا کرد و کمترین هدررفت خاك در تراکم 

  

  
  از هر یک از تیمارهاي کشت شده در مقیاس کرتمیانگین مقدار هدررفت خاك -1شکل 

  
مناسب بودن تراکم تاج پوشش . کاهش فرسایش خاك عملکرد خوبی داشت عدس با تراکم تاج پوشش و ارتفاع کم خود در    

بـه   ، قطـرات بـاران  ارتفـاع گیـاه   ها کاسته و به دلیل کم بودن گیاهی قسمت اعظم قطرات باران را گرفته و از انرژي جنبشی آن
هکتـار بـا تـراکم تـاج      کیلوگرم در 40در تحقیق حاضر تراکم . جذب خاك شده استخاك سقوط کرده و  آرامی به روي سطح
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نیز گیاهان زراعی با تـراکم تـاج   ) 2(قدیري . ترین عملکرد را در کاهش فرسایش خاك داشته است درصد مناسب 3/39پوشش 
  .درصد را مناسب از جهت حفظ خاك بیان کرده است 40پوشش 

  
  گیري کلی نتیجه 

لـذا  . ه بیشترین مقدار فرسایش خاك را داراستآیش گذاري نه تنها مناسب نبوده بلکبا بررسی سوابق مشخص گردید که       
توان بـا   بنابراین جهت کاهش فرسایش خاك، می .باشد بکارگیري تناوب، ضروري و از مباحث و اهداف مهم کشاورزي پایدار می

دت با شرایط اقلیمی، دوره رشد، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك منطقه و عـا گیاه مناسب و تراکم مطلوب آن که  ،تحقیق
کیلوگرم در هکتار  40تراکم عدس سازگاري باالیی در منطقه مورد مطالعه داشته و . تطابق داشته باشد، انتخاب کردکشاورزان 

  . بدست آمدبه عنوان تراکم مناسب جهت حفظ خاك 
  

  منابع
  .تهران. انتشارات دانشگاه تهران. فرسایش آبی و کنترل آن. 1385. رفاهی ح .1
  .اهواز. اهواز چمران شهید دانشگاه انتشارات  .هادسون نورمن تألیف خاك حفاظت. 1372. قدیري ح .2
  .تهران. موسسه انتشارات دانشگاه تهران. حفاظت خاك. 1389. کردوانی پ .3
برداران پذیرنده و غیـر پذیرنـده عملیـات حفاظـت      هاي بهره بررسی ویژگی. 1389 .، اریجانی ع و سعد الدین انصیري م، نجفی نژاد ع .4

اردیبهشت،  9تا  8. ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري. 8صفحه . حوضه آبخیز چهل چاي گلستان) راس بنديت(خاك 
  .تهران. منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرسدانشکده 

5. Lal R. 1998. Soil erosion impact on agronomic productivity and environment quality. Critical 
Reviews in Plant Science, 17(4): 319– 464. 

6. Miguele Z., Frade M. M. and Valenciano J. B. 2005. Effect of sowing density on the yield 
and yield components of spring-sowing irrigated chickpea (Cicer arietinum L.) growing in 
Spain. New Zeeland Journal of Crop and Horticulture Science, 33, 367-371. 

  
  
 

 

 


