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تغييرات زمانی ميزان توليد رواناب و رسوب در طول فصل رشد گياه زراعی نخود ديم
(مطالعه موردی :در ايستگاه تحقيقات حفاظت خاک تيکمهداش ،آذربايجانشرقی)
5
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 .1ادانشيار ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز
 .3دانشيار ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز
 .4دانشجوی دکتری ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز
 .5مربی ،مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان آذربایجانشرقی ،تبریز
(تاریخ دریافت – 1395/4/15 :تاریخ بازنگری -1395 /5 /6 :تاریخ تصویب)1395/6/6 :

چکيده
اطالع از تغييرات زمانی ميزان توليد رواناب و رسوب در طول فصل زراعی نهتنها در اتخاذ نوع و نحوه انجام کارهای
حفاظتی مفيد است بلکه در برآورد مدلهای فرسایش خاک و رواناب کاربرد دارد .تحقيق حاضر با هدف بررسی تغييرات
زمانی مقدار توليد رواناب و رسوب در طول فصل رشد گياه نخود با تراکمهای مختلف کشت تحت شرایط دیم در ایستگاه
تحقيقات حفاظت خاک تيکمهداش در کرتهای فرسایشی اجرا شد .بدین منظور تحقيقی در قالب طرح پایه بلوکهای
کامل تصادفی با سه سطح تراکم کشت گياه نخود بهترتيب ( 35 ،30و  40کيلوگرم بذر در هکتار) ،در سه تکرار اجرا و
نتایج حاصل در قالب طرح کرتهای خردشده در زمان ،تحليل آماری شد .بدین ترتيب که بعد از شخم زدن کرتها،
بذرها بهطور یکنواخت و با روش کشت معمول در منطقه در  17فروردین سال  1392کشت شد .سپس در طول فصل
رشد گياه نخود بعد از هر بارندگی ،رواناب جمع شده در مخزنها اندازهگيری شد .نتایج نشان داد که اثر اصلی تراکم
کشت و زمان نمونهگيری بر ميزان رواناب و رسوب در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود ،اما اثرات متقابل آنها بر
مقدار رواناب غير معنیدار هست .حداقل ميزان رواناب و رسوب در تراکم  ،40 kg/haدر زمان نمونهگيری سوم به ترتيب
برابر با  421/88 l/haو  ،2/45 kg/haو حداکثر ميزان رواناب و رسوب در زمان نمونهگيری اول و در تيمار  30 kg/haبه
ترتيب برابر با  1550 l/haو  31/54 kg/haمشاهده شد .همچنين نتایج نشان داد که ميزان رواناب و هدر رفت خاک در
تيمار  30 kg/haبه ترتيب  1/1و  1/4برابر بيشتر از تيمار  35 kg/haبوده و  1/5و  1/9برابر بيشتر از تيمار  40 kg/haبود.
بنابراین جهت حفاظت خاک ،تراکم بذر  40 kg/haنخود دیم برای شرایط مشابه کشت در منطقه توصيه میشود.
واژههای كليدی :تاج پوشش گياهی ،فرسایش خاک ،کرتهای فرسایشی ،هدر رفت خاک

مقدمه
یکی از مهمترین عوامل مؤثر در کاهش مقدار رواناب سطحی و
هدر رفت خاک ناشی از بارش باران ،پوشش گياهی روی سطح
خاک و درصد تراکم تاج پوشش گياهی هست ( Francis and
 .)Thornes, 1990در زمينة بررسی اثرات نوع و ميزان پوشش
گياهی بر ميزان رواناب و رسوب و شناخت عوامل مؤثر بر وقوع
آن ،مطالعات مختلفی انجام شده استCasermeiro et al. .
( )2004به بررسی تأثير بوتهها روی رواناب و هدر رفت خاک در
خاکهای مناطق مدیترانهای پرداختند ،نتایج آنها نشان داد که
ساختار و ریخت رویشی پوشش گياهی ،عامل مهمی در
* نویسنده مسئول a_ahmadi@tabrizu.ac.ir :

شکلگيری رواناب است و فرسایش آبی در جوامع ناهمگن کمتر
از جوامع همگن میباشد .آستانه شروع رواناب در پوشش گياهی
حداکثر ،بيشـتر از پوششهای حداقل گياهی میباشد،
بهطوریکه پوشـش گياهی زیاد با به تأخير انداختن شکلگيری
روانـاب ( ،)Zhang et al. 2011باعث افزایش نفوذپـذیری آب در
خاک میشود ( )Nunes et al. 2010و از هدر رفت خاک
میکاهد (Mousavi and .)Snyman and duPreez, 2005
 )2000( Raisianنشان دادند که در شرایط پوشش گياهی خوب
حتی در بارش مداوم  3ساعته نيز کل بارندگی در خاک نفوذ
کرده و روانابی توليد نمیشود .درحالیکه در پوشش گياهی
متوسط و با بارش مشابه تنها  %83/7بارش در خاک نفوذ کرده
و بقيه بهصورت رواناب سطحی هدر میرود .در شرایط پوشش
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گياهی ضعيف و در بارش مشابه  %67بارندگی در خاک نفوذ
کرده و  %33بقيه بهصورت رواناب سطحی هدر میرود .نتيجه
مطالعات  )1995( Morin and Kosovskyنشان داد که ميزان
فرسایش خاک در کرتهای کوچک آزمایشی دارای پوشش
گياهی تنک و با تراکم پایين بهمراتب بيشتر از کرتهای
پوشيده از گياه بهصورت متراکم میباشد .همچنين بر اساس
مطالعات انجامشده ،پوشش گياهی در مراحل مختلف رشد اثرات
متفاوتی در کاهش رواناب و هدر رفت خاک دارد .بهطوریکه در
تحقيقی مشاهده شد که در شرایطی که پوشش گياهی متراکم
نشده و سایهاندازی گياه کامل نشده است ،ميزان رواناب سطحی
بيش از  80درصد کل بارش است ( Snyman and Van
 .)Rensburg, 1986بنابراین نبود پوشش گياهی بهطور
معنیداری ،ميزان نفوذپذیری خاک را کاهش داده و باعث
افزایش فرسایش و هدر رفت خاک میشود .همچنين جوامع
گياهی با ترشح کربن آلی در خاک باعث ایجاد خاکدانههای
پایدار شده بهاینترتيب موجب حفاظت خاک میشوند
(.)Casermeiro et al., 2004
تأثير گياهان زراعی در کاهش فرسایش خاک متفاوت
است ،برخی از گياهان زراعی که متراکم بوده و پوشش
یکنواختی ایجاد میکنند فرسایش را تا حدود زیادی کنترل
میکنند .درحالیکه گياهان ردیفی فقط قسمتی از خاک را
میپوشانند ،بنابراین فرسایش را بهویژه در اوائل دوره رشد ،کمتر
کنترل میکنند .تحقيقات نشان داده است که اگر بخواهيم
گياهان زراعی در حفاظت خاک نقش مؤثری داشته باشند باید
حداقل  %70سطح زمين را بپوشانند ،اما وجود  %40پوشش در
سطح خاک هم نقش چشمگيری در حفظ خاک دارد .همچنين
گياهان علفی در مقایسه با گياهان بوتهای در کنترل رواناب
سطحی و هدر رفت خاک بسيار مؤثرتر هستند (.)Cerda, 1999
نخود بهعنوان یکی از مهمترین حبوبات در ایران64 ،
درصد سطح زیر کشت حبوبات را به خود اختصاص داده است .در
حدود  95درصد سطح زیر کشت نخود در ایران به صورت دیم
است .این گياه عمدتاً در نظامهای کشاورزی مناطق نيمهخشک
کشت میشود و به نهاده کمی نياز دارد .خصوصياتی همچون
توانایی تثبيت نيتروژن ،ریشه دهی عميق و استفاده مؤثر از
نزوالت جوی سبب شده است که این گياه نقش مهمی در ثبات
توليد نظامهای زراعی ایفا نماید (.)Kazemi and Sadegi, 2014
مطالعات نشان داده است که بين تراکم کشت مطلوب و حداکثر
عملکرد نخود و همچنين بين تراکم پوشش گياهی نخود با
ميزان رواناب و رسوب رابطه وجود دارد )1980( Singh et al. .با
مطالعاتی که انجام دادند به این نتيجه رسيدند که مناسبترین

تراکم بوته برای نخود با توجه به شرایط محيطی 35 ،بوته در
مترمربع می باشد .حال آن که )1994( Ahmadi and Kanouni
در شمال غرب ایران ،مناسبترین تراکم بوته نخود سفيد را 25
بوته در مترمربع اعالم کردند )1997( Raisian .برای بررسی اثر
شدت بارندگی ،بافت خاک و پوشش گياهی بر ميزان نفوذ و
رواناب در چند حوزه آبخيز استان چهار محال بختياری از گياه
نخود استفاده کرد و به این نتيجه رسيد که با افزایش تراکم
کشت و رشد گياه ،نفوذ آب به درون خاک افزایش یافته و باعث
کاهش رواناب و رسوب میشود.
معموالً اثر گياه در حفاظت خاک همگام با رشد و نمو آن
افزایش مییابد .معموالً ميزان فرسایش در مراحل انتهایی رشد
گياه کمتر از مراحل اوليه رشد هست .البته این موضوع هميشه
صادق نيست و در صورتی اتفاق میافتد که توزیع بارانهای
فرسایشزا در تمام مراحل رشد یکسان باشد ،در حالی که ممکن
است بارانهای خيلی شدیدی در مراحل بعدی رشد ببارد که
فرسایش حاصل از آن بيشتر از فرسایش در مراحل اوليه رشد
باشد ( .)Refahi, 2000بنابراین تعيين توزیع بارانهای فرساینده
و دوره زمانی از فصل رویشی که بيشترین مقدار فرسایش خاک
اتفاق میافتد میتواند در اولویتبندی کارهای حفاظتی مفيد
واقع شود .ميزان رواناب سطحی و رسوب در اوایل دوره رشد
گياهان به دليل کامل نشدن تاج پوششی گياه (سایه انداز)
بسيار زیاد است ،به طوریکه  )1995( Lalدر یک تحقيق
مشاهده کرد که از  275ميليمتر بارندگی ساليانه 22،درصد آن
در اوایل دوره رشد به صورت رواناب سطحی هدر میرود .در
حالی که فقط  %5آن در انتهای دوره رشد گياه هدر میرود.
بررسی منابع در کل نشان میدهد که تغييرات زمانی ميزان
توليد رواناب و رسوب در طول فصل رشد نه تنها به نوع گياه و
بلکه به اقليم منطقه نيز بستگی دارد .لذا تحقيق حاضر به منظور
بررسی روند تغييرات زمانی ميزان توليد رواناب و رسوب در طول
فصل رشد در تراکم کاشت مختلف گياه نخود تحت شرایط دیم
برای مهار فرسایش خاک و رواناب در ایستگاه تحقيقات حفاظت
خاک تيکمهداش صورت پذیرفت.

مواد و روش ها
موقعيت منطقه مورد مطالعه

تحقيق حاضر در ایستگاه تحقيقات حفاظت خاک تيکمهداش به
وسعت  302هکتار در  16کيلومتری شهرستان بستانآباد که در
موقعيت جغرافيایی  46درجه و  30دقيقه الی  47درجه و 14
دقيقه طولشرقی و  37درجه و  32دقيقه الی  38درجه و 4
دقيقه عرضشمالی قرار دارد ،اجرا شد .ارتفاع منطقه موردمطالعه

احمدی و همکاران :تغييرات زمانی ميزان توليد رواناب و رسوب ...

از سطح دریا  1900متر و متوسط بارندگی ده ساله ایستگاه
 386ميلیمتر در سال میباشد .در منطقه تيکمهداش گياهان
زراعی همچون گندم ،جو ،عدس و نخود توسط کشاورزان به
روش سنتی (دست پاش) کشت میشوند .چون کشت گياه
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زراعی نخود در منطقه غالب میباشد به همين دليل این گياه
برای تحقيق انتخاب شد .شکل ( )1نمایی از موقعيت منطقه
مورد مطالعه در ایران و استان آذربایجانشرقی را نشان میدهد.

شکل  .1نمايی از موقعيت منطقه مورد مطالعه در ايران و استان آذربايجان شرقی

عمليات آماده سازی کرتهای آزمایشی و تعمير بعضی از
کرتهای آسيب دیده قبل از کاشت صورت پذیرفت ،بدین
ترتيب که ابتدا کرتها بهوسيله پنجهغازی در جهت شيب شخم
و تسطيح شد .سپس در تاریخ  19فروردین سال  1392بذر
نخود رقم کابلی ( )Cicer arietinum Lدر سه سطح تراکم بذر
( 35 ،30و  40کيلوگرم در هکتار) و در سه تکرار با دست به
طور یکنواخت در سطح خاک کرتهای آزمایشی پاشيده شد .در
نهایت بذور با دیسک در زیر خاک (عمق حدود پنج سانتیمتر)
قرار داده شد.
بررسی نتایج تجزیه خاک نشان داد که خاک منطقه به
ترتيب دارای  10/6 ،%0/083و  282ميلیگرم در کيلوگرم
نيتروژن کل ،فسفر و پتاسيم قابل جذب میباشد که همگی
بيش از حد بحرانی ارائه شده برای حبوبات دیم بوده
( ،)Malakouti, 2000لذا هيچ گونه توصيه کودی برای تيمارها
صورت نگرفت.
بعد از هر واقعه بارندگی در صورت ایجاد رواناب ،رواناب
جمع شده در مخازن ( 300ليتری) تعبيهشده در پایيندست
کرتها ،اندازهگيری و بعد از به همزدن با استفاده از به همزن
چوبی ،از هر مخزن یک نمونه یک ليتری برداشته شد و بعد از
گذراندن از کاغذ صافی واتمن  ،40نمونه به مدت  24ساعت در
آون در دمای  105درجه سلسيوس نگهداری و مقدار رسوب
باقی مانده بر روی کاغذ صافی با استفاده از ترازوی دیجيتالی
وزن شد و با تعميم وزن رسوب حاصله به کل رواناب ،مقدار
فرسایش خاک محاسبه گردید .شکل ( )2شمای کلی کرتهای
آزمایشی و مخازن جمعآوری رواناب و رسوب را نشان میدهد.

شکل  .2شمای كلی كرتهای آزمايشی و مخازن جمعآوری رواناب و رسوب

ویژگیهایی از قبيل درصد تاج پوشش گياهی ،ارتفاع گياه
و درصد علفهای هرز نيز در هنگام اندازهگيری رواناب و رسوب
در هر کرت اندازهگيری شد .درصد تاج پوشش گياهی و درصد
تراکم علفهای هرز بهصورت مستقيم (با استقرار پالتهایی به
ابعاد  1×1متر) در  10تکرار و ارتفاع گياه بهصورت ميانگين ده
بوته در هر کرت ،از سطح خاک تا انتهای جوانترین برگ و
بهوسيله خطکش مدرج ،تعيين گردید .درصد سنگریزه نيز
بهصورت مستقيم با استقرار پالتهایی به ابعاد  1×1متر در 10
تکرار اندازهگيری شد .همچنين برخی از ویژگیهای فيزیکی و
شيميایی خاک سطحی ( )0–30cmکرتها مثل بافت خاک به
روش هيدرومتر ( ،)Gee and Or, 2002مادهآلی به روش
والکلی–بلک اصالح شده (،)Nelson and Sommer, 1982
کربنات کلسيم معادل به روش خنثیسازی با اسيد و تيتر کردن
با سود ( EC ،)Richards, 1969در عصاره سوسپانسيون 1:1
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خاک و آب مقطر و  pHدر سوسپانسيون  1:1خاک و آب مقطر
تعيين گردید .در نهایت تحليل نتایج بهدست آمده با استفاده از
نرمافزار  MSTATCو  SPSSبه صورت طرح کرتهای خرد شده
در زمان و در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی صورت
پذیرفت.

نتايج و بحث
برخی ویژگیهای فيزیکی و شيميایی خاک سطحی (– 30cm
 )0کرتها در جدول ( )1ارائه شده است .نتایج نشان داد که
ميانگين مقدار ماده آلی در محدوده بين  ،%0/9 – 1/05ميانگين
 pHبين  7/5-7/7قرار داشته و کالس بافت خاک کرتهای
آزمایشی لومی میباشد )2014( Kazemi and Sadegi .برای
ارزیابی تناسب اراضی شهرستان آققال جهت کشت نخود عوامل
محيطی را بر اساس منطق بولين درجهبندی کردند که بر اساس
آن بافتهای خاک لومی ،لومی شنی ،لومی رسی شنی ،لومی
رسی سيلتی ،شنی لومی و لومی سيلتی درجه مناسب گرفتند و

همچنين دمای متوسط  16الی  25درجه سانتیگراد PH ،در
محدوده  6الی  EC ،8/5در محدوده کمتر از  ،7ميزان کلسيم 5
الی  25ميلی گرم در کيلوگرم و شيب کمتر از  8درصد ،درجه
مناسب گرفتند؛ بنابراین خاک کرتهای آزمایشی در کل برای
کشت گياه نخود مناسب ارزیابی میشود.
گزارشات ایستگاه باران سنجی درباره بارشهای اتفاق
افتاده در طول زمان تحقيق در جدول ( )2ارائه شده است .نتایج
نشان میدهد که در طول فصل رشد گياه نخود مجموعا 82/5
ميلیمتر بارندگی رخ داده است .کمترین ميزان بارندگی مربوط
به تاریخ  8خرداد و بيشترین آن مربوط به تاریخ  19اردیبهشت
سال  92میباشد .از بين  18رخداد بارندگی اتفاق افتاده ،تنها
سه واقعه بارندگی (ردیفهای  10 ،7و  )17سبب ایجاد رواناب
قابل اندازهگيری گردیده بود؛ بنابراین اندازه گيری رواناب و
رسوب بعد از سه رخداد بارندگی فوق صورت پذیرفت.

جدول  .1برخی عاملهای فيزيکی و شيميايی خاک سطحی كرتهای آزمايشی

ویژگیهای فيزیکی و شيميایی
شن (درصد)
سيلت (درصد)
رس (درصد)
ماده آلی (درصد)
 pHسوسپانسيون  1:1خاک و آب مقطر
 ECعصاره سوسپانسيون  1:1خاک و آب مقطر (دسی زیمنس بر متر)
کربنات کلسيم معادل (درصد)

بلوک 1

بلوک 2

بلوک 3

42
32
26
1/05
7/6
0/34
11/6

48
32
20
0/9
7/5
0/28
10/9

45
28
27
1/02
7/7
0/37
11/2

جدول  .2گزارشات ايستگاه باران سنجی ،بارشهای اتفاق افتاده در طول زمان تحقيق (سال )1392

ردیف

تاریخ رگبار

مقدار کل بارش
()mm

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 28فروردین
 31فروردین
 1اردیبهشت
 3اردیبهشت
 19اردیبهشت
 21اردیبهشت
 22اردیبهشت
 24اردیبهشت
 26اردیبهشت

3
7
7
3
10
7
9
5
2/5

مقایسه ميانگين درصد تاج پوشش گياهی نخود در هر
یک از زمانهای نمونهگيری و تراکمهای مختلف کشت در
جدول ( ) 3ارائه شده است .نتایج نشان داد که در هر سه زمان

ردیف

تاریخ رگبار

مقدار کل بارش
()mm

10
11
12
13
14
15
16
17

 28اردیبهشت
 30اردیبهشت
 31اردیبهشت
 1خرداد
 6خرداد
 8خرداد
 9خرداد
 11خرداد

8
2
1/5
1/5
3/5
1
5
6/5

نمونهگيری ،کمترین درصد تاج پوشش گياهی مربوط به تراکم
 30کيلوگرم بذر در هکتار و بيشترین درصد تاج پوشش گياهی
مربوط به تراکم  40کيلوگرم بذر در هکتار میباشدRegan et .
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 )2003( al.نيز نشان دادند که عملکرد دانه در تراکمهای باالتر
به دليل افزایش تعداد بوته در واحد سطح افزایش یافت .نتایج
همچنين نشان داد که با گذشت زمان از ابتدای فصل زراعی،
تفاوت بين تيمارها از لحاظ تراکم تاج پوشش گياهی افزایش
یافت ،بهطوری که در اولين زمان نمونهگيری ( 22اردیبهشت)
تنها بين ميزان تاج پوشش گياهی تراکم  30و  35کيلوگرم بذر
در هکتار با تراکم  40کيلوگرم بذر در هکتار تفاوت معنیداری
مشاهده گردید .اما در زمان دوم ( 28اردیبهشت) و سوم (11
خرداد) نمونهگيری ،ميزان تاج پوشش گياهی نخود هر سه
تراکم کشت در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنیداری با
هم داشتند .نتایج پژوهش  )1988( Leach and Beachنيز نشان
داد که در تراکم اندک گياهان زراعی به دليل عدم پوشش کامل
سطح خاک محصول کارآیی باالیی در استفاده از نهادهها را
ندارد ،در حالی که تراکم زیاد نيز ممکن است باعث افزایش
رقابت شدید درون یا بين بوتهها و کاهش عملکرد شود .اما
تراکم مناسب محصول باعث کاهش تبخير از سطح خاک و
بهبود جذب عناصر غذایی از خاک میشود)2001( Khan et al. .
اظهار داشتند که تراکم زیاد محصول به طور معنیداری عملکرد
دانه بيشتری نسبت به تراکم کم توليد مینماید.
جدول  .3مقايسه ميانگين درصد تاج پوشش گياهی نخود در هر يک از
زمانهای نمونهگيری و تراكمهای مختلف كشت

تاج پوشش نخود ()%
تراکم کشت بذر

زمان اول
( 22اردیبهشت)

زمان دوم
( 28اردیبهشت)

زمان سوم
( 11خرداد)

 30کيلوگرم در هکتار
 35کيلوگرم در هکتار
 40کيلوگرم در هکتار

11/27b
13/17b
16/52a

18/67c
22/17b
24/90a

27/03c
36/20b
41/97a

اعداد داخل هر ستون در صورتی که حداقل در یک حرف مشترک باشند ،در سطح
احتمال یک درصد دارای تفاوت معنیداری نمیباشند.

مقایسه ميانگين ارتفاع گياه ،درصد سنگریزه و درصد
تراکم علفهای هرز در هر سه زمان نمونهگيری و در تراکمهای
مختلف کشت گياه نخود در جدول ( )4ارائه شده است .نتایج
حاکی از آن است که در هر سه زمان نمونهگيری ،با افزایش
تراکم کشت ،ارتفاع گياه کاهش یافته است .بهطوریکه در زمان
نمونهگيری اول ارتفاع گياه در تراکم  30کيلوگرم بذر در هکتار
در مقایسه با تراکم  35و  40کيلوگرم بذر در هکتار بهترتيب %4
و  %1/5بيشتر بود .در زمان نمونهگيری دوم ،ارتفاع گياه در
تراکم  30کيلوگرم بذر در هکتار در مقایسه با تراکم  35و 40
کيلوگرم بذر در هکتار بهترتيب  %1/3و  %5/1بيشتر و در زمان
نمونهگيری سوم ،ارتفاع گياه در تراکم  30کيلوگرم بذر در
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هکتار در مقایسه با تراکم  35و  40کيلوگرم بذر در هکتار
بهترتيب  %1/3و  %2/4بيشتر بود .رویکرد گياه در تراکمهای
باالی کشت ،کاهش شاخههای فرعی و افزایش ارتفاع بوته برای
دسترسی بيشتر به نورخورشيد است اما برخی مطالعات نشان
دادهاند که در تراکمهای بسيار باال به علت رقابت شدید بوتهها
برای جذب نور و عناصر غذایی ،ارتفاع بوتهها کاهش مییابد
( )1994( Gonzalez et al. .)Ayaz et al., 2001در گياه نخود
مشاهده کردند که با کاهش تراکم کشت گياه از  45به 35
کيلوگرم بذر در هکتار ،رقابت بين گياهان برای جذب آب و
عناصر غذایی کاهش یافته و در نتيجه افزایش رشد گياه ،ارتفاع
آنها نيز بيشتر میشود.
نتایج مقایسه ميانگين درصد تراکم علفهای هرز نشان
داد که در هر سه زمان نمونهگيری با کاهش تراکم کشت رشد
علفهای هرز افزایش مییابد .بهطوریکه در زمان سوم
نمونهگيری ميزان علفهای هرز در تراکم  30کيلوگرم بذر در
هکتار بهترتيب  %3و  %17/2بيشتر از تراکمهای  35و 40
کيلوگرم بذر در هکتار بود .دليل این مسئله آن است که با
کاهش تراکم کشت ،از یک طرف رقابت برای جذب آب و عناصر
غذایی کاهش یافته و از سوی دیگر علفهای هرز نور بيشتری
دریافت میکنند ( .)Majnoon Hosseini, 2008نتایج پژوهش
 )2002( Whish et al.نيز نشاندهنده عملکرد بهينه نخود
کشتشده در فواصل ردیف کم در مقایسه بوتههای رشد یافته
در فواصل ردیف زیاد در حضور علفهای هرز است Leach .و
 )1988( Beachنيز نشان دادند که ردیفهای باریک باعث
جلوگيری از رشد علفهای هرز میشود .همچنين با توجه به
نتایج جدول ( )4میتوان گفت که ميزان سنگریزه در سطح
خاک کرتهای آزمایشی در مقایسه با ميزان پوشش گياهی
ناچيز بوده و بنابراین نمیتواند تاثير قابل مالحظهای بر مقدار
توليد رواناب و رسوب داشته باشد .به طوری که در مرحله سوم
نمونهبرداری ميزان تاج پوشش گياهی تقریبا  35برابر سنگریزه
سطح خاک بوده است.
نتایج تجزیه واریانس مقایسه مقدار رواناب و هدررفت
خاک در تراکمهای مختلف کشت دیم نخود در طول فصل رشد
گياه نخود در جدول ( )5ارائه شده است .نتایج تجزیه واریانس
نشان داد که اثر اصلی تراکم کشت و زمان نمونهگيری بر ميزان
رواناب و رسوب در سطح احتمال یک درصد معنیدار میباشد.
بدین صورت که با افزایش تراکم کشت نخود ،درصد پوشش
سطح خاک افزایش یافته و با ایجاد مانع در مقابل هرزآب مدت
زمان ماندآب حاصل از بارندگی را افزایش داده و فرصت بيشتری
را برای نفوذ ایجاد مینماید .همچنين انرژی جنبشی حاصل از
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کيلوگرم در هکتار رسوب ،کمترین مقدار رواناب و رسوب را
توليد نمودند .معموالً ميزان رواناب سطحی و رسوب در اوایل
دوره رشد گياهان به دليل کامل نشدن تاج پوشش گياهی
(سایهانداز) زیاد است ( )2010( Najafian et al. .)Lal, 1995نيز
نشان دادند غلظت رسوب رابطه منفی بـا درصـد پوشـش
گيـاهی دارد و هر چه درصد پوشش گياهی بيشتر باشد مقـدار
غلظت رسوب کمتر است.
اثرات متقابل تراکم کشت و زمان نمونهگيری بر مقدار
رسوب در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بوده ولی بر مقدار
رواناب غير معنیدار میباشد .با افزایش تراکم کاشت و با گذشت
زمان از مرحله رشد گياه نخود ،تراکم تاج پوشش گياه بيشتر
شده و باعث نفوذ بيشتر آب باران به درون خاک و باعث کاهش
مقدار رواناب توليدی میشود (.)Raisian, 1997

ضربه قطرههای باران با افزایش تراکم و سطح پوششی حاصل از
تاج پوشش گياهی و الشبرگهای حاصل از گياهان زراعی
کاهش یافته ( )Morgan, 1996و در نتيجه موجب کاهش مقدار
رواناب و رسوب میشوند .با توجه به جدول ( ،)6تراکم 30
کيلوگرم بذر در هکتار با توليد  974/7ليتر در هکتار رواناب و
 15/71کيلوگرم در هکتار رسوب بيشترین ،و تراکم  40کيلوگرم
بذر در هکتار با توليد  729/5ليتر در هکتار رواناب و 8/34
کيلوگرم در هکتار رسوب کمترین مقدار رواناب و رسوب را توليد
نمودند .همچنين با گذشت زمان از مرحله رشد گياه ،به طور
معنی داری رواناب و رسوب کمتری توليد شد .بدین صورت که با
توجه به جدول  ،6در زمان اول نمونهگيری با  1356/36ليتر در
هکتار رواناب و  24/33کيلوگرم در هکتار رسوب بيشترین ،و در
زمان سوم نمونهگيری با  528/36ليتر در هکتار رواناب و 13/24

جدول  .4مقايسه ميانگين ارتفاع گياه ،درصد تراكم علفهای هرز و سنگريزه در هر يک از زمانهای نمونهگيری و تراكمهای مختلف كشت

cm
a

a

a

a

a

a

b

a

ab

a

a

a

ab

b

b

a

b

b

اعداد داخل هر ستون در صورتی که حداقل در یک حرف مشترک باشند ،در سطح احتمال یک درصد دارای تفاوت معنیداری نمیباشند.
جدول  .5تجزيه واريانس مقادير رواناب و رسوب در تراكمهای مختلف كشت ديم نخود در طول فصل رشد

ns

رواناب (ليتر در هکتار)

منبع تغييرات

درجه
آزادی

ميانگين مربعات

بلوک
زمان
خطای اول
تراکم کشت
تراکم کشت × زمان
خطای دوم
ضریب تغييرات ()%

2
2
4
2
4
8
-

0/008
0/433
0/002
0/045
0/002
0/001
1/02

رسوب (کيلوگرم در هکتار)

آماره F

سطح احتمال
معنیداری

ميانگين
مربعات

3/69
198/47

0/1231ns
**0/0001

51/41
2/26

**0/0001
0/1225ns

0/059
1/474
0/005
0/271
0/011
0/003
6/32

آماره F

سطح احتمال
معنیداری

11/01
277/03

*0/0236
**0/0001

80/50
3/34

**0/0001
*0/0464

 * ،و ** بهترتيب غير معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  %5و %1

جدول  .6مقادير رواناب و رسوب در تراكم های مختلف كشت ديم نخود در طول فصل رشد

تراکم کشت
 30کيلوگرم در هکتار
 35کيلوگرم در هکتار
 40کيلوگرم در هکتار

رسوب (کيلوگرم در هکتار)

رواناب (ليتر در هکتار)
زمان اول

زمان دوم

زمان سوم

1550
1297/74
1221/35

760/42
641/84
545/14

613/72
549/48
421/88

نتایج مقایسه ميانگينها به روش دانکن ،تاثير تراکمهای
مختلف کشت دیم نخود بر مقدار رواناب ایجادشده در هریک از

زمان اول زمان دوم
31/54
23/03
18/41

9/24
6/24
4/16

زمان سوم
6/36
4/43
2/45

زمانهای نمونهگيری و در طول فصل رشد در شکل ( )3آمده
است .نتایج نشان داد که با گذشت زمان و افزایش سن و رشد

احمدی و همکاران :تغييرات زمانی ميزان توليد رواناب و رسوب ...

گياه و با افزایش تراکم کشت در هر سه زمان نمونهگيری،
رواناب کمتری توليد شد .به طوری که ميزان رواناب توليدشده
در زمان نمونهبرداری اول به ترتيب  2و  2/5برابر نمونهبرداری
مرحله دوم و سوم بود .همچنين در زمان اول نمونهبرداری تراکم
 30و  35کيلوگرم بذر در هکتار بهطور معنیداری رواناب
بيشتری نسبت به تراکم  40کيلوگرم بذر در هکتار ایجاد کرد؛
اما در زمان دوم نمونهبرداری ،رواناب ایجادشده تمامی تيمارها
نسبت به هم تفاوت معنیداری داشتند و تيمار  30کيلوگرم بذر
در هکتار بيشترین و تيمار  40کيلوگرم بذر در هکتار کمترین
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ميزان رواناب را ایجاد کرد .در زمان سوم نمونهگيری نيز تراکم
 30کيلوگرم بذر در هکتار بهطور معنیداری ميزان رواناب
بيشتری نسبت به دو تيمار دیگر توليد نمود .بهنظر میرسد
دليل کاهش مقدار توليد رواناب با گذشت زمان در طول فصل
زراعی میتواند افزایش درصد تاج پوشش گياهی و در نتيجه
زبری سطح خاک و یا تفاوت در نوع و شدت رگبار باشد .این
نتيجه با یافتههای برخی از محققان ( Francis and Thornes,
1990؛ Morin and Kosovsky, 1995؛ Casermeiro et al.
 )2004همخوانی دارد.
۱۸۰۰

a

۱۴۰۰
۱۲۰۰
۱۰۰۰

f

e

de

e

c

d

۸۰۰
۶۰۰
۴۰۰
۲۰۰

مقدار رواناب ( لیتر در هکتار)

b

b

۱۶۰۰

۰
زمان سوم

زمان اول

زمان دوم
زمان
نخود سطح 3

نخود سطح ۲

نخود سطح ۱

شکل  .3مقدار رواناب ايجادشده در تراكمهای مختلف كشت نخود در هر يک از زمانهای نمونهگيری

نتایج مقایسه ميانگين به روش دانکن تأثير تراکمهای
مختلف کشت بذر نخود بر مقدار رسوب ایجادشده در هریک از
زمانهای نمونهگيری و در طول فصل رشد در شکل ( )4ارائه
شده است .نتایج نشاندهندهی آن است که با کامل شدن مرحله
رشد گياه نخود و با افزایش تراکم کشت در هر سه نمونهگيری،
رسوب کمتری توليد شده است ،بهطوری که در زمان اول
نمونهگيری تيمار  35و  40کيلوگرم بذر در هکتار نسبت به
تيمار  30کيلوگرم بذر در هکتار تفاوت غير معنیداری ازنظر
مقدار رسوب توليدشده از خود نشان داد .بهطوری که ميزان
رسوب توليدشده در تيمار  30کيلوگرم بذر در هکتار به ترتيب
 1/39و  1/88درصد بيشتر از ميزان رسوب توليدشده در
تيمارهای  35و  40کيلوگرم بذر در هکتار بود .در زمان دوم و
سوم نمونهبرداری همه تيمارها نسبت به هم تفاوت معنیداری از
لحاظ ميزان توليد رسوب خود نشان دادندRastgar et al. .
( )2014نيز بر وجود رابطه معکوس و معنیداری بين درصد
پوشش گياهی و ميزان رواناب تأکيد کردند و به این نتيجه

رسيدند که با افزایش مقدار پوشش گياهی هدر رفت خاک
کاهش مییابد .همچنين نتيجه بدست آمده در این زمينه با
نتایج پژوهشهای Morgan et al. 1997؛  Cerda, 1999و
 Feiznia et al. 2003همخوانی دارد.
همانطور که در شکلهای ( 3و  )4نشان داده شده است،
در کل میتوان نتيجه گرفت که بيشترین ميزان توليد رواناب و
رسوب در بين تيمارها و زمانهای نمونهگيری ،مربوط به تيمار
 30کيلوگرم بذر در هکتار در زمان نمونهگيری اول و به ترتيب
برابر  1550ليتر در هکتار و  31/53کيلوگرم در هکتار میباشد
که در تاریخ  22اردیبهشت سال  1392بهوقوع پيوست .دليل
این امر میتواند ناشی از زیاد بودن مقدار بارندگی در این دوره،
باال بودن ميزان رطوبت خاک و نيز اندک بودن تراکم تاج
پوشش گياه باشد .کمترین ميزان رواناب و رسوب نيز در تيمار
 40کيلوگرم بذر در هکتار و در زمان نمونهبرداری سوم حاصل
شد که بهترتيب برابر  421/9ليتر در هکتار و  2/45کيلوگرم در
هکتار بود .علت این مسئله نيز تراکم باالی درصد تاج پوشش
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( ،)Wildhaber et al., 2012از اثر پاشمانی جلوگيری کرده
( ،)Molinar et al., 2001حجم رواناب را کـاهش داده و از
تخریب خاک میکاهد ( .)Nunes et al. 2011نتایج این مطالعه
با نتایج تحقيقـات  )2009( Kato et al.و Vásquez-Méndez et
 ،)2010( al.دال بر وجود رابطه معکوس بين حجم رواناب و
پوشش گياهی ،مطابقـت دارد.

گياهی و کامل تر شدن مرحله بلوغ گياه نخود در این دوره زمانی
میتواند باشد .علت این کـه پوشش گياهی حداکثر ،کمترین
حجـم روانـاب را دارد این است که پوشش گياهی به عنوان یک
سپر حفاظتی از خاک عمل میکند ،با جـذب بـاران ،بخـش
قابل توجهی از انرژی قطـرات بـاران را توسـط بـرگ ،ساقه و
ریشه خـود گرفتـه و انـرژی قطـرات بـاران را کاهش داده
( ،)Zhang et al., 2010باعث استحکام تراکم خاک شده

3۰
۲۵

b
b

۲۰
۱۵

f

e

c

d

۱۰

d

e

۵

مقدار رسوب(كيلوگرم در هکتار)

a

3۵

۰
زمان سوم

زمان دوم
زمان
نخود سطح 3
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نخود سطح ۲

نخود سطح ۱

شکل  .4مقدار رسوب ايجاد شده در تراكمهای مختلف كشت نخود در هر يک از زمانهای نمونهگيری

نتایج همبستگی پيرسون رواناب ،رسوب با تاج پوشش
گياهی ،سنگریزه و ارتفاع گياه در جدول ( )7ارائه شده است.
نتایج نشاندهنده وجود همبستگی قوی و منفی رواناب و رسوب
با تاج پوشش گياهی میباشد .این همبستگی در هر سه مرحله
نمونهبرداری در سطح احتمال یک درصد معنیدار میباشد.
همچنين عدم وجود همبستگی بين ميزان رواناب و رسوب توليد
شده با ارتفاع گياه میتواند با ارتفاع اندک گياه نخود و عدم تاثير
آن با افزایش انرزی جنبشی قطرات باران در ارتباط باشد.
از طرف دیگر رواناب و رسوب اندازهگيری شده با ميزان

سنگریزه سطح خاک کرتها در هيچ یک از مراحل نمونهبرداری،
همبستگی نشان نداد .دليل این امر میتواند ناچيز بودن ميزان
سنگریزه سطحی خاک در مقایسه با ميزان تاج پوشش گياهی
باشد )1990( Poesen .نيز گزارش کرد در صورتی که ميزان
سنگریزه سطحی اندک باشد نمیتواند به صورت چشمگيری
توليد رواناب و رسوب را کنترل نماید .همچنين ميزان رواناب و
رسوب توليد شده رابطه معنیداری با ارتفاع گياه نشان نداد.
دليل این امر نيز میتواند عدم تغييرات چشمگير ارتفاع گياه در
سه مرحله نمونهبرداری باشد.

جدول  .7همبستگی رواناب و رسوب با تاج پوشش گياهی ،سنگريزه و ارتفاع گياه

تاج پوشش گياهی
متغير
رواناب
رسوب

ارتفاع گياه

زمان اول

زمان دوم

زمان سوم

زمان
اول

**-0/892
**-0/964

**-0/953
**-0/984

**-0/844
**-0/912

0/32ns
0/17ns

زمان
دوم
ns

0/49
0/23ns

سنگریزه
زمان
سوم

زمان
اول

زمان
دوم

زمان
سوم

-0/05ns
-0/10ns

0/60ns
0/41ns

0/52ns
0/36ns

0/10ns
0/24ns

 nsو ** بهترتيب غير معنیدار و معنیدار در سطح احتمال %1

نتيجهگيری
تحقيق حاضر با هدف بررس تغييرات زمانی ميزان توليد رواناب
و رسوب در طول فصل رشد گياه زراعی نخود دیم با تراکمهای

مختلف کاشت در ایستگاه تحقيقات حفاظت خاک تيکمهداش
صورت گرفت .با جمع بندی تحليل نتایج حاصل از تحقيق
حاضر می توان اظهار داشت که با افزایش تراکم کشت گياه در
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گياهی سطح خاک افزایش یافته و با ایجاد مانع در مقابل حرکت
آب روی سطح خاک باعث افزایش نفوذ آب شده و بدینترتيب
.باعث کاهش توليد روانآب میشود
 سودمندی افزایش تراکم کشت گياه در،نتایج این بررسی
واحد سطح در اراضی کشاورزی را نشان میدهد که میتواند
سطح در معرض فرسایش خاک (سطح موثر برخورد قطرات
 بنابراین در شرایط کشت دیم منطقه.باران) را کاهش دهد
تيکمهداش با توجه به کاهش بيشتر روانآب و رسوب در تراکم
35  و30  کيلوگرم بذر در هکتار نسبت به تراکمهای40
کيلوگرم بذر در هکتار پيشنهاد میشود کشاورزان منطقه تراکم
. کيلوگرم بذر در هکتار را برای کشت گياه نخود بهکار ببرند40

 درصد،واحد سطح و با گذشت زمان از مرحله رشد گياه نخود
تاج پوشش گياه نخود افزایش یافته و باعث شده که ميزان توليد
 بهطوری که تاج پوشش گياهی،رواناب و رسوب کاهش یابد
باعث محافظت خاک از برخورد مستقيم قطرات باران شده و در
عين حال از سرعت برخورد قطرات باران و سرعت رواناب
 همچنين با توجه به.میکاهد که باعث افزایش نفوذ میگردد
،همبستگی قوی منفی بين رواناب و رسوب با تاج پوشش گياهی
پوشش گياهی حتی به ميزان بسيار کم میتواند نقش حفاظتی
 افزایش تراکم کشت گياه نخود از.قابل توجهی را داشته باشد
 کيلوگرم بذر در هکتار باعث شده که سطح خاک40  به30
 همچنين با افزایش تراکم. کاهش یابد،لخت در معرض فرسایش
 درصد پوشش،کشت و با گذشت زمان از مرحله رشد گياه نخود
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