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  عدس دیم کشت زراعی فصل طول در رسوب و رواناب تولید میزان زمانی تغییرات

 شرقی( آذربایجان داشتیکمه یمنطقه: موردی )مطالعه

 تبریز دانشگاه کشاورزی، دانشکده خاک، مهندسی و علوم گروه :*احمدی عباس

 تبریز دانشگاه کشاورزی، دانشکده خاک، مهندسی و علوم گروه آقاباباپروین: مهران

 تبریز دانشگاه کشاورزی، دانشکده بیوتکنولوژی و اصالح نباتات، گروهحق: بنده علی 

 شرقیآذربایجان استان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز زاده:صادق محمدابراهیم

 

 (09/11/1395تاریخ پذیرش:   11/04/1395)تاریخ دریافت: تاریخچه مقاله 

 

 چکیده
 هایکرت طرح صررورتبه زراعی، فصررل طول در رسرروب و رواناب تولید میزان تغییرات بررسرری هدف با حاضررر تحقیق

 در بذر کیلوگرم 40 و 35 ،30) کشررت تراکم سررط  سرره با تصررادفی کامل هایبلوک پایه طرح قالب در و زمان در خردشررده

 با ترتیب به تولیدی، رسررروب و رواناب مقدار زراعی فصرررل طول در. شرررد اجرا داشتیکمه تحقیقاتی ایسرررت اه در ،(هکتار

سیون و سنجیحجم هایروش شت تراکم اثر که بود آن از حاکی واریانس یتجزیه نتایج. شد گیریاندازه فیلترا  بر زمان و ک

 رشد یمرحله در ایجاد شده رواناب میزان کهطوریبه باشد؛می دارمعنی درصد یک احتمال سط  در رسوب، و رواناب میزان

 به نسررر ت % 20/75 و % 10/67 ترتیب به تولیدی، رسررروب مقدار و % 31/54 و % 71/44 ترتیب به رسررریدن، یمرحله و گیاه

 تاج درصد بین تنها مورد بررسی، عوامل بین از که داد نشان پیرسون هم ست ی نتایج همچنین. بود کمتر گیاه استقرار یمرحله

 رواناب به نس ت رسوب کاهش در عدس گیاه نقش و شد مشاهده داریمعنی منفی هم ست ی رسوب، و رواناب با عدس پوشش

شترین. بود مؤثرتر صد بی شش و تاج در سوب، و رواناب میزان کمترین پو  تولید هکتار در کیلوگرم 40 بذر تراکم تیمار در ر

  .شودمی توصیه فوق بذر تراکم میزان مدیریتی، و اقلیمی مشابه شرایط برای بنابراین شد؛

 

 گیاه رشد مراحل آزمایشی، هایکرت بذر، تراکم پوشش، تاج : یدیکل واژگان

 

 همقدم ر1

 سرعت با مراتع ویژهبه زمین طبیعی هایپوشش تا شده موجب ،کشاورزی محصوالت برای تقاضا و جمعیت افزایش

 دارای و ایحاشیه ،جدید کشاورزی اراضی این. شودتبدیل  کشاورزی اراضی به و تخریب انسان توسط ایهشداردهنده

 دیم هایکشتزار چند هر. شوندمی کشت دیم صورتبه و هستند کشاورزی برای کافی آبفاقد  غالباً و کم حاصلخیزی

شور غذای تأمین در یمهم نقش شش کاهش دلیل به کاربری تغییر این اما دارند، ک  سطح خوردگی هم به و گیاهی پو

 قرار تأثیرتحت را خاک پویای کیفیت و شببودمی سببطحی هایرواناب شببدن جاری و خاک رفت هدر سبببب خاک،

 .(1381ایلخچی و همکاران، )احمدی دهدمی
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 به است گیاه از پوشیده که خاک از سطحی نسبت ،دیگر بیان به یا خاک سطح در گیاهی پوشش تراکم میزان عامل

سایش میزان بر تأثیرگذار عوامل ترینمهم از خاک، سطح کل شی فر ست دویآب و بارندگی از نا  Elwell, 1976) ا

and Stocking) . ست که  نکتهذکر این  و تراکم ارتفاع، نوع، به فرسایش و رواناب کاهش در گیاهی پوشش اثرالزم ا

 Lull کهطوریبه ؛(1385رفاهی، ) یابدمی افزایش آن نمو و رشببد با همگام معموالً و دارد بسببتگی گیاه رشببد یمرحله

سی منظور به تحقیقی در (1964) شد یمرحله تأثیر برر شاهده گیاه، ر شد اوایل در که کرد م  تاج نبودن کامل علت به ر

شش، شد افزایش با چند هر. رودمی هدر سطحی رواناب صورتبه آن % 22 دادهرخ بارندگی کل از پو  کامل و نمو و ر

شد یچرخه شدن صد گیاه، ر شش تاج تراکم در شی فرم بودن متفاوت دلیل به اما رود،می باال گیاهی پو  گیاهان، روی

 هاییویژگی لذا .(1372قدیری، ) باشدمی متفاوت زراعی فصل طول در رسوب و رواناب مهار در آنها از یک هر عملکرد

 هاگونه انتخاب برای خوب یمعیار اسبت ممکن متراکم، پوشبش تاج و کم ارتفاع با کوچک نسببتاً برگ سبطح مانند

 .(Gray and Sotir, 1995) باشد رسوب و رواناب کنترل و خاک خواص بهبود منظوربه

Zhao شد یمرحله سه در گندم و یونجه چچم، گیاهان از یک هر نقش (2014) همکاران و  انتهایی و میانی اولیه، ر

سوب و رواناب تولید در را سط ر شان هاآن نتایج. قراردادند ارزیابی مورد سازباران تو شد با که داد ن شش ر  ،گیاهی پو

 به نسبببت میانی رشببد یمرحله در گندم که حالی در ؛یابدمی افزایش رسببوب و رواناب کاهش در یونجه و چچم نقش

 گیاه سه هر نقش با افزایش رشد، همچنین. دارد رسوب و رواناب کاهش در را عملکرد بهترین ،رشد آخر و اول مراحل

 شرایط تحت سطحی رواناب تولید میزان بررسی با Ben-Hur (1994). است مؤثرتر رسوب به نسبت رواناب کاهش در

صول چهار مورد در بارانی آبیاری شاهده زمینیبادام و ذرت زمینی،سیب کتان، مح شد یاولیه مراحل در که کرد م  ،ر

 بود باران % 10 حدود تولیدی رواناب میزان اولیه، مراحل در کهطوریبه است؛ انتهایی مراحل از بیش رواناب تولید میزان

 خاک زیاد نفوذپذیری را امر این دلیل وی. کرد پیدا افزایش باران % 5/37 به تولیدی رواناب میزان بعدی مراحل در و

شد یدوره اوایل در ستکرده ذکر ر شت که کرد اظهار همچنین وی. ا  سطح با باران قطرات برخورد اثر در زمان باگذ

 در اراضببی کاربری نوع ثیرتأ بررسببی با نیز (2011) همکاران و Wang. یابدمی کاهش شببدت به نفوذپذیری ،خاک

 تولید میزان بر گیاهی پوشش نوع ثیرتأ که رسیدند نتیجه این به ،رسوب تولید و رواناب تولید میزان بر مختلف هایاقلیم

سوب و رواناب صول در ر ست متفاوت اقلیمی مختلف شرایط در سال و مختلف ف  (2013) همکاران و Ashiagbor. ا

سوب و رواناب تولید میزان که کردند اظهار شش نوع به ر شد یمرحله گیاهی، پو ششاین  تراکم و ر ستگی پو . دارد ب

شش که ندکرد اظهار آنان همچنین  انرژی کاهش و خاک نفوذپذیری افزایش سبب ،گیرش باران طریق از گیاهی پو

 .شودمی باران جنبشی

 حاصلخیزی در مهمی نقش تناوب، انواع سایر به نسبت زراعی محصوالت با تناوب در عدس جمله از ایدانه بقوالت

سه در لذا کند؛می ایفا آفات و هابیماری هرز، هایعلف شیوع کاهش ،آن رطوبت و نفوذپذیری افزایش خاک،  با مقای

 کشت و استبوده سودمند وخاکآب منابع حفظ لحاظ از غالت با تناوب در آن کشت آیش، - غله یا غله -غله سیستم

صوالت این سترش مح  گندم با تناوب در ،دیم مناطق در اغلب عدس. (Frade and Valenciano, 2005) دارد زیادی گ

شت دیم ستا) شودمی ک شاری،  رو ستان در داشتیکمه یمنطقه. (1378و اف صلی مناطق از یکی نیز شرقی آذربایجان ا  ا

 . شودمی کشت گندم با تناوب در عدس بیشتر، و است کاریدیم
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سی شان منابع برر شی، فرم بودن متفاوت به توجه با که دهدمی ن شد ختلفم مراحل در زراعی گیاهان تأثیر روی  بر ر

سایش و رواناب کاهش ست متفاوت فر سفانه همه،این با. (1389کردوانی، ) ا شور در جامعی مطالعات متأ  زمینه ینا در ک

 منظورهب تحقیق این غالت، با تناوب در عدس گیاه کشببت اهمیت و فوق مطالب به توجه با لذا ؛اسببتنگرفته صببورت

سی سوب و رواناب میزان تولید تغییرات برر صل طول در ر شت مختلف هایتراکم در و زراعی ف  در ،سعد گیاه دیم ک

 .پذیرفت صورت شرقی آذربایجان داشتیکمه خاک حفاظت تحقیقات ایستگاه

 مواد و روش ر2

 منطقه مورد مطالعه  ر1 ر2

ضر تحقیق ستگاه در حا ستگاه این. گرفت صورت داشتیکمه تحقیقاتی ای سعت هکتار 302 با ای  لومتریکی 75 در ،و

 و شمالی عرض یدرجه 37° 27´ جغرافیائی موقعیت در و تهرانـ        تبریز یجاده کنار در تبریز شهرستان شرقی جنوب

 و است متر 2000 الی 1800 دریا سطح از آن اراضی ارتفاع. دارد قرار گرینویچ النهارنصف از شرقی طول یدرجه °45 33´

 هایتابستان یدارا حومه و داشتیکمه شهرستان ،هواشناسی آمار براساس. رودبه شمار می اوزنقزل آبخیز یحوزه جزء

ستان و معتدل ست سرد هایزم شک نیمه یمنطقه در و ا ست در آن حرارت درجه مطلق حداقل. دارد قرار خ  25 ،انزم

ستان در آن مطلق حداکثر و صفر زیر گرادسانتی یدرجه  متوسط .رسدمی نیز صفر باالی گرادسانتی یدرجه 32 تا ،تاب

ست سال در متریمیل 386 نیز آن یساله ده بارندگی شتر. ا شیده منطقه ،سال از ماه 5 از بی ست یخبندان و برف از پو  ا

شاورزی زمین به مراتع تبدیل علت به اغلب منطقه طبیعی گیاهان. (1394و همکاران،  صفدرخانجانی)  مقدار و رفته نبی از ،ک

شتر جمله از آنها از کمی شیر و خار ضی کل از و شودمی دیده خاک شت زیر ارا صد 2/80 منطقه، آیش و ک  به نآ در

به  استان کاریدیم اصلی مناطق از یکی و دارد اختصاص جو و نخود عدس، گندم، ویژهبه زراعی محصوالت دیم کشت

 تحقیقاتی تگاهایس وجود و پروتئین منبع عنوانبه آن اهمیت ،منطقه در عدس گیاه وسیع کشت علت به لذا. رودشمار می

 .شد انتخاب تحقیق برای منطقه بهترین عنوان به منطقه، این در وخاکآب حفاظت

 روش تحقیق ر2ر2

ضر تحقیق شی کرت 9 در حا سان. شد انجام بلوک 3 و تیمار 3 در آزمای شنا ، جهانی رخواروبا سازمان و داخلی کار

 آوریجمع برای و بود مترمربع (8/4×  40) هاکرت ابعاد. آن را سبباختند و کردند طراحی % 9 شببیب در ها رااین کرت

سوب و رواناب شی ر  سطوح العه ومط مورد تیمارهای. شدتعبیه لیتر 300 ظرفیت با یمخزن کرت هر انتهای در آن، از نا

 . بود هکتار در بذر کیلوگرم 40 و 35 ،30 ترتیب به عدس بذر تراکم

 سازگاری منطقه هوایی و آب شرایط با که بود 1کالیناریس یگونه از کیمیا رقم کشت، برای شدهانتخاب عدس رقم

 لذا ؛(1387حسینی، مجنون) استشده توصیه هکتار در کیلوگرم 30-40 بذر مقدار ،رقم این برای منابع اکثر در داشت. باالیی

 . شد استفاده ،شدهتوصیه یمحدوده در بذر تراکم سه از نیز تحقیق این در

شت، از قبل شی هایکرت خاک سطحی الیه شیمیایی و فیزیکی هایویژگی برخی ک  به خاک بافت شامل ،آزمای

 ،(Nelson and Sommers, 1982) بلک ـ والکلی روش به آلی مواد ،(Gee and Or, 2002) قرائته چهار هیدرومتر روش

                                                 
1 Culinaris L 
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 یعصبباره در pH و EC ،(Hide, 1954)سببود  با کردن تیتر و اسببید با سببازیخنثی روش به معادل کلسببیم کربنات

 بودن مناسب و آزمایشی هایکرت شرایط بودن یکنواخت از تا شدند گیریاندازه مقطر آب و خاک 1:1 سوسپانسیون

 نشان تحقیق محل خاک یتجزیه نتایج که است الزمذکر این نکته  .شود حاصل اطمینان مذبور گیاه کشت برای خاک

 پتاسببیم و فسببفر نیتروژن، کیلوگرم در گرممیلی 282 و 6/10 ،%1/0 دارای ترتیب به مطالعه مورد یمنطقه خاک که داد

( پتاسببیم و فسببفر برای ترتیب به کیلوگرم در گرممیلی 230 و 10) بحرانی حد از بیش همگی که باشببدمی جذبقابل

 .نگرفت صورت تیمارها برای کودی یتوصیه گونههیچ لذا ؛(1379ملکوتی، ) استبوده دیم حبوبات برای شدهارائه

 بهار، اوایل در لذا .گیردمی صورت سرما فصل شدن سپری از بعد بهار، در اغلب عدس دیم زراعت اینکه به توجه با

سط هاکرت شه مطابق سپس ،شخم شیب جهت در غازی پنجه تو شت ینق  1392 سال ماهفروردین 19 در( 1 شکل) ک

 عمق) خاک مترسانتی 5 حدود عمق در دیسک با و پاشیده کرت هر در یکنواخت طور به بذرها کهطوریبه ؛شد کشت

 .شد داده قرار( عدس دیم کشت مناسب

 
های آزمایشیهای مختلف در کرتی کشت تیمارها با تراکم: نقشه1شكل   

 

ت ایجاد در صورل زراعی بعد از وقوع هر بارندگی ب ها در طول فصبعد از کشت، مقدار رواناب در هر یک از کرت

زدن رواناب و  گیری شببد. همچنین از هر مخزن پس از همسببنجی اندازهبه روش حجم ،گیری بببب رواناب قابل اندازه

صافی )واتمن  شد یک لیتری تهیه یی، نمونهسازهمگن سیون و قرار دادن کاغذهای  ستفاده از روش فیلترا ( 40و با ا

شده به مدت حاوی ذرات ته شین  سط  یدرجه 105با دمای  ،ساعت در آون 24ن سیوس و وزن کردن هر یک تو سل

های محصول نظیر برخی ویژگی ،گیریگردید. همچنین در هنگام نمونهترازوی دیجیتالی، میزان رسوب هر نمونه تعیین 

های مختلف با استقرار پالت ه در هر کرت با تراکمهای هرز و ارتفاع گیامیانگین درصد پوشش آسمانه محصول، علف

شد. نتایج بهاندازه ست گیری  شده در زمان و  های خردصورت طرح کرتبه ،SPSSو  MSTATCافزار آمده با نرمد

 های کامل تصادفی مورد تحلیل آماری قرار گرفت.در قالب طرح پایه بلوک

 

 

 



 در ... رسوب و رواناب تولید میزان زمانی تغییرات  احمدی و همکاران

 

95 

 

 ها )نتایج( یافته ر3

ستبهنتایج  شگاهی نمونه یاز تجزیه آمدهد سطحی خاک )آزمای  (1)در جدول  ،ها( بلوکcm30-0های خاک الیه 

صیات آمده صو شان داد که بین خ ست. تحلیل نتایج ن سیخاکا  بنابراین داری وجود ندارد؛ها تفاوت معنیبلوک شنا

 .کرداعمال  آنهابر  توان تیمارها راو می ، دارای یکنواختی مناسبی بودهاکرت ی آزمایشی درونماده

ها: میانگین خصوصیات فیزیكی و شیمیایی الیه سطحی خاک در بلوک1جدول   

 ماده آلی )%( کربنات کلسیم معادل )%( pH )دسی زیمنس بر متر( EC شن )%( سیلت )%( رس )%( بلوک

1 20 32 48 34/0 8/7 6/11 1/1 

2 21 35 44 36/0 6/7 5/11 9/0 

3 21 32 47 33/0 7/7 6/11 3/1 

 

این اسببت. ذکر شببده (2)در جدول  ،تحقیق یداده طی دورههای رخسببنجی در مورد بارشگزارش ایسببتگاه باران

شان می صل رویشگزارش ن ستداده رخمتر بارندگی میلی 5/82مجموعاً  ،دهد که در طول ف . کمترین مقدار بارندگی ا

تنها سببه  ،دادهبارندگی رخ 17باشببد. از بین اردیبهشببت می 19خرداد و بیشببترین آن مربوط به تاریخ  8مربوط به تاریخ 

ناب قابل17و  10، 7 هایبارندگی )ردیف یواقعه به ایجاد روا ندازه(  ندازه اسبببت.منجر شبببدهگیری ا نابراین ا گیری ب

. بررسی گرفتخرداد صورت  11دیبهشت و ار 28و  22های خصوصیات پوشش سطح خاک، رواناب و رسوب در تاریخ

، در طی این اردیبهشت اتفاق افتاده 19بارندگی در تاریخ  میزان بیانگر آن است که گرچه بیشترین ،بارندگی میزانآمار 

شدهبارندگی روانابی در کرت ست. این امر میها ایجاد ن  آغازخاک در  یاندک بودن مقدار رطوبت اولیه به دلیل تواندا

 شدت بارندگی باشد. میزانبودن  یا پایین ،رشد یمرحله

تحقیق یداده در طول دورههای رخبارش: 2جدول   

مقدار کل بارش  تاریخ رگ ار ردیف

(mm) 

مقدار کل بارش  تاریخ رگ ار ردیف

(mm) 

 8 1392اردیبهشت  28 10 3 1392فروردین  28 1

 2 1392اردیبهشت  30 11 7 1392فروردین  31 2

 5/1 1392اردیبهشت  31 12 7 1392اردیبهشت  1 3

 5/1 1392خرداد  1 13 3 1392اردیبهشت  3 4

 5/3 1392خرداد  6 14 10 1392اردیبهشت  19 5

 1 1392خرداد  8 15 7 1392اردیبهشت  21 6

 5 1392خرداد  9 16 9 1392اردیبهشت  22 7

 5/6 1392خرداد  11 17 5 1392اردیبهشت  24 8

    5/2 1392اردیبهشت  26 9
 

شدهوتحلیل واریانس مقادیر اندازهتجزیه (،3)جدول  سوب و درصد تاج پوشش گیاه عدس را در گیری  ی رواناب، ر

شان می صل زراعی ن شاهده میطول ف صلی تیمارها بر متغیرهای اندازهدهد. چنان که م شده معنیشود، اثرات ا دار گیری 

(01/0 (P< صورت معنیبوده صل زراعی به  شش گیاه عدس در طول ف ست؛ به عبارت دیگر، میزان تراکم تاج پو داری  ا
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است. اما اثرات متقابل تیمارها بر مقدار تولید و مقدار رواناب و رسوب به صورت چشمگیری کاهش یافته افزایش یافته

رشد، تأثیر تیمارها بر میزان ایجاد رواناب و رسوب باشد؛ یعنی در طول مراحل مختلف دار میرواناب و رسوب غیر معنی

صی طی نکرده شد از الگوی کامالً الگوی خا شش گیاهی در طی مراحل مختلف ر سوی دیگر، تغییرات تاج پو ست. از  ا

کند. اگر چه این مسئله ممکن است به صورت بصری از روی نمودارهای ارائه شده قابل تشخیص یکنواختی تبعیت نمی

شد، ن شده در جدول ی واریاتایج تجزیهنبا شان می، بیانگر این امر بوده(3)نس ارائه  ست و ن اثرات متقابل بین دهد که ا

 است.دار بودهتراکم بذر و زمان، بر درصد تاج پوشش گیاه عدس معنی

دس در طول فصل زراعیهای مختلف کشت دیم عمربعات( رواناب، رسوب و تاج پوشش در تراکم : تجزیه واریانس )میانگین3جدول   

 تاج پوشش گیاه عدس  رسوب  رواناب درجه آزادی من ع تغییر

 225/29*  045/0*  004/0 2 تکرار

 078/783**  930/0**  286/0** 2 زمان

 373/2  002/0  001/0 4 خطای اول

 100/165**  206/0**  032/0** 2 تراکم کشت

 148/11**  003/0  001/0 4 زمان ×تراکم کشت 

 871/0  001/0  001/0 8 خطای دوم

 01/42  41/3  71/0 - (%ضریب تغییرات )
 درصد 1و  5دار در سطوح احتمال ترتیب معنی به **و  * 

Wischmeier and Smith (1978)  ساالنه دربرای تعیین عامل مدیریت زراعی سایش  شد  یمرحله 6 ،فر در نظر ر

شت برای ثانویه شخم عملیات شروع تا اولیه شخم زمان)از  آیش یمرحله -1ند از: گرفت که عبارت  یمرحله -2 ؛(ک

ستر شت برای ثانویه شخم زمان)از  بذر ب سعه تا ک سمانه یتو صد 10 میزان به گیاه آ ستقرار یمرحله -3 ؛(در )از  گیاه ا

ستر یمرحله پایان سعه تا بذر ب سمانه یتو صد 50 میزان به گیاه آ شد یدوره -4 ؛(در ستقرار یمرحله پایان)از  گیاه ر  ا

 ؛(محصول برداشت تا رشد یمرحله پایان از) گیاه رسیدن یمرحله -5 ؛(درصد 75 میزان به گیاه آسمانه یتوسعه تا گیاه

 .(بعدی شخم تا برداشت زمان از) گیاهی بقایای و کلش و کاه یمرحله -6

 اه،یاستقرار گی )مرحلهتنها در سه مرحله از این تحقیق  که شودیم مشاهده ذکر شده، آمار و فوق مطالب به توجه با

در این  یبرداراول نمونه ی. مرحلهاستمنجر شدهرواناب و رسوب  دیتول به که رخ داده ییها( بارشاهیگ دنیرشد و رس

ستقرار گ یبا مرحله منطبقتحقیق  شد گ یدوم منطبق با مرحله یمرحله اه،یا منطبق با  یبرداروم نمونهس یو مرحله اهیر

 .شد دخواه استفادهمراحل رشد از  یبردارمراحل نمونهعبارت  یجا به بعد به نیاز ا .(2 شکل) استبوده اهیگ دنیرس

های مختلف کشت دیم عدس، در هر یک از مراحل رشد تراکم در شده دیتولمیانگین مقدار رواناب  ینتایج مقایسه

شکل  این گیاه شان داده (3)در  شان شده ن ست. نتایج ن تا آخر کاهش از رخداد اول  دهد که مقدار رواناب تولیدی،میا

سئله مییافته ست. این م سه رخداد فوق و هم افزایش تراکم ا شدت بارندگی در  شی میزان و  تواند هم به دلیل روند کاه

شد. در مرحله شد با صل ر سمانه گیاه عدس در طول ف شد یآ کیلوگرم در هکتار و  40کمترین رواناب در تراکم بذر  ،ر

 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد. 30در تراکم بذر  ،بیشترین رواناب
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 ی استقرار گیاهالف( مرحله

       
 ی رشد گیاهب( مرحله                                                                                                                         

 
 ی رسیدنج( مرحله                                

 
 

: نمایی از وضعیت پوشش گیاهی در مراحل مختلف مطالعه2شکل   

 

 
ی رشد این گیاه های مختلف عدس و در طول مرحلهدر تراکم شده جادیا: مقدار رواناب 3شكل   
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سه شت عدسرفت خاک در تراکم میانگین مقدار هدر ینتایج مقای شد  ،های مختلف ک این در هر یک از مراحل ر

شکل  شده (4)گیاه در  شان داده  شی با افزایش تراکم کشت دیم ن صل روی ست که در طول ف ست. نتایج حاکی از آن ا ا

که در طول فصببل ا کرد. چنانداری کاهش پیدطور معنی مقدار رسببوب به ،کیلوگرم بذر در هکتار 40به  30عدس از 

 40تقریباً دو برابر میزان تولید رسببوب تراکم  ،کیلوگرم بذر در هکتار 30در تراکم  جادشببدهیامیزان رسببوب  رویشببی

 است.کتار بودهکیلوگرم بذر در ه

 
ی رشد این گیاه های مختلف عدس و در طول مرحلهخاک در تراکم هدر رفت: مقدار 4شكل   

 

 یدار بودن اثرات توأم تراکم کشت و مرحلهمعنی اج پوشش گیاهی در طول فصل زراعی وتغییر تراکم تبا توجه به 

سه ذکر ( 5)گیاه در شکل این بر درصد تاج پوشش رشد گیاه،  یمیانگین اثرات توأم تراکم و مرحله یرشد گیاه، مقای

داری درصد تاج پوشش گیاهی تفاوت معنی نظر ها ازاست. نتایج نشان داد که در هر یک از مراحل رشد، بین تیمارشده

شی صل روی شش گیاه عدس در طول ف صد تراکم تاج پو شترین در کیلوگرم بذر در  40مربوط به تراکم  ،وجود دارد. بی

به تراکم  بذر در هکتار می 30هکتار و کمترین آن مربوط  باقری و همکاران کیلوگرم  باط  (1376)باشبببد.  به ارت نیز 

شاره کرده دارمعنی شش گیاهی ا شدن چرخه اند. آنها معتقدندبین تراکم و تاج پو شت زمان به دلیل کامل  شد  یباگذ ر

 رسد. گیاه، تاج پوشش گیاهی نیز به حد مطلوب خود می

 
بر درصد تاج پوشش گیاه عدسی رشد : میانگین اثرات توأم تراکم و مرحله5 شكل  
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های هرز در هر یک از مراحل رشببد، همچنین میانگین درصببد مقادیر ارتفاع گیاه عدس و درصببد علف میانگین

شده (4)های مختلف در جدول ها با تراکمسنگریزه در هر یک از کرت سهذکر  ست. نتایج مقای ی میانگین ارتفاع گیاه ا

دار و باگذشت زمان، اختالف بین معنی بین تیمارها غیری استقرار گیاه، تفاوت ( نشان داد که در مرحله4عدس )جدول 

سه مرحلهدار میتیمارها از لحاظ ارتفاع گیاه معنی کیلوگرم بذر در  30گیری، ارتفاع گیاه در تراکم ی نمونهشود. در هر 

ست به دلیل کاهش رقابت برای جذب آب و عناص هکتار تا سایر تیمارها بود. این امر ممکن ا ر غذایی با حدی بیش از 

 .(Weber et al, 1966؛ 1387حسینی، )مجنونکاهش تراکم کشت دیم عدس باشد 

صد سنگریزه در هر یک از مراحل رشدهای هرز و درمیانگین ارتفاع گیاه عدس، درصد علف: 4جدول   

 تراکم کشت

 عدس

 سن ریزه )%(  %() های هرزعلف  (cmارتفاع گیاه عدس )

مرحله استقرار 

 گیاه

 

مرحله رشد 

 گیاه

 

 مرحله رسیدن

 

مرحله استقرار  

 گیاه

 

مرحله رشد 

 گیاه

 

 مرحله رسیدن

 

 

- 

کیلوگرم در  30

 هکتار
a27/9 a47/12 a90/17 

 

a58/3 a73/4 a83/5 
 

17/1 

کیلوگرم در  35

 هکتار
a13/9 ab33/12 b6/17 

 

a75/2 b50/3 b53/4 
 

67/0 

کیلوگرم در  40

 هکتار
a00/9 b20/12 ab80/17 

 

a08/3 ab10/4 b27/4 
 

0/0 

.ندارندداری در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی ،باشندکه حداقل در یک حرف مشترک میاعداد داخل هر ستون درصورتی  

و با  کیلوگرم بذر در هکتار بود 30های هرز مربوط به تراکم همچنین نتایج نشببان داد که بیشببترین درصببد علف

شت زمان، تفاوت بین میزان  ستقرار گیاه گرچه بین  یکه در مرحلهطوریبه های هرز تیمارها افزایش یافت؛علفگذ ا

کیلوگرم در هکتار با  30 بین تراکم بذر ،رسببیدن یدر مرحله داری مشبباهده نشببد،ارها تفاوت معنییک از تیمهیچ

 (1998)و همکاران  Grundy. تحقیقات شدتفاوت چشمگیری مشاهده  ،کیلوگرم بذر در هر هکتار 40 و 35های تراکم

ضا سخیر ف سرعت ت شان دادند که  صول مهم  ،نیز ن ست؛ بهبوددر از ا  لذا گیاهان زراعی توانایی رقابت گیاهان زراعی ا

شش متراکم،می شد علف به توانند با ایجاد پو ضر این نتیجه شوند که منجر های هرز کاهش ر سو با نتایج تحقیق حا هم

 .استمطالعه  های موردحاکی از تفاوت ناچیز میزان سنگریزه در کرت ،(4)شده در جدول است. همچنین نتایج ارائه

سی عکسمنظور  به سوب بربرر ششتاج  العمل رواناب و ر سنگریزه در طول  آنارتفاع  گیاه عدس، پو صد  و در

( حاکی از آن است که بین میزان رواناب و رسوب با تاج 5فصل زراعی، از آزمون همبستگی استفاده شد. نتایج )جدول 

که با تحقیقات  هست داری، ارتباط قوی و معنیگیری(های نمونهرشد گیاه )زمان یپوشش گیاه عدس در هر سه مرحله

تأثیر مثبت و مؤثر تاج پوشببش گیاهی در کاهش  به سبببب تواناین امر را می مطابقت دارد. (2008)هابی و مهدیان و

 . یابدمیآن با رشد و نمو گیاه افزایش  تأثیرکه  انرژی جنبشی قطرات باران دانست
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همبستگی تاج پوشش و ارتفاع گیاه عدس و سنگریزه، با رواناب و رسوب :5جدول   

 متغیر  تاج پوشش گیاه عدس  سن ریزه  گیاه ارتفاع

مرحله 

 رسیدن

مرحله رشد 

 گیاه

مرحله استقرار 

 گیاه
 

مرحله 

 رسیدن

مرحله رشد 

 گیاه

مرحله 

 استقرار گیاه
 

مرحله 

 رسیدن

مرحله رشد 

 گیاه

مرحله 

 استقرار گیاه
  

14/0 45/0 40/0  37/0 47/0 41/0  
 رواناب  -91/0** -84/0** -91/0**

35/0 13/0 36/0  39/0 59/0 50/0  
 رسوب  -95/0** -97/0** -96/0**

 

ی گیاه ،. دلیل این امر آن اسببت که عدسیزان تولید رواناب و رسببوب تأثیر چندانی ندارددر م ارتفاع گیاه عدس

و کاسببته شببدن از انرژی  این گیاهلذا قطرات باران پس از برخورد با تاج پوشببش  علفی اسببت و ارتفاع زیادی ندارد.

. همچنین (Shrestha et al, 2001)تواند فرساینده باشد و نمی کندمیآرامی سقوط گیاه بهآن ، از ارتفاع کم آنهاجنبشی 

صل راین تغییرات ارتفاع  ست. دیگر آندهتوجه نبوچندان قابل ،شدگیاه در طول ف سنگریزها سطح خاک با رواناب  یکه 

سطحی در مقایسه با پوشش گیاهی  یاست. دلیل این امر شاید سهم اندک سنگریزهداری نداشتههمبستگی معنیو رسوب 

سطح خاک به شش  ستعنوان پو سنگریزها شت ) ی. در اکثر تحقیقات مربوط به حفاظت خاک،  متر( با میلی 13-75در

سوب  شتهارتباط معنیتولید رواناب و ر ست داری دا ست ،که در این تحقیقدرحالی ؛(Li, 2003)ا ها عاری از کرت نخ

 است.سه با تاج پوشش گیاهی ناچیز بودهسطحی خاک در مقای یکه نسبت سنگریزهدوم این ی درشت بودند.سنگریزه

 گیرینتیجه ر4

شان نتایج ،کل در ست آن یدهندهن  از حفاظت در گیاهاین  کارایی گیاه عدس، کشت آغاز از زمان گذشت با که ا

شمگیری طور به خاک شد یمرحله در تولیدی رواناب مقدار که طوری به یابد؛می افزایش چ سیدن یمرحله و گیاه ر  ر

 نتایج. بود کمتر گیاه استقرار یمرحله به نسبت % 20/75 و%  10/67 ترتیب به رسوب مقدار و %31/54 و % 71/44 ترتیب به

 سه که دادند نشان خشک،نیمه اقلیم با خاک فرسایش در مؤثر فاکتورهای بررسی در نیز (1389) همکاران و آبادیزنگی

 عوامل ترینمهم ترتیب به زمین شببیب و( مترمیلی 13-75) درشببت یسببنگریزه گیاهی، پوشببش تراکم درصببد عامل

سایش مقدار بر تأثیرگذار ست خاک فر ضر تحقیق نتایج با که ا سو  حا شدمیهم شخص همچنین. با  طول در که شد م

 .استبوده مؤثرتر رواناب به نسبت خاک رفت هدر کاهش در عدس گیاه نقش زراعی، فصل

 فرم با و هکتار در بذر کیلوگرم 40 تراکم با ،مطالعه مورد یمنطقه دیم شرایط در و زراعی فصل طول در عدس گیاه

شی سبتاً برگ سطح) خاص روی شش تاج و( کم ارتفاع با کوچک ن سبتاً پو  و رواناب میزان کمترین ،خود متراکم ن

 مرسوم شرایط در کشت خاک و آّب حداکثری حفظ منظور به بنابراین کند؛می تولید تیمارها سایر به نسبت را رسوب

شت  منطقه، در صیه زارعین به هکتار در کیلوگرم 40 بذر تراکم با دیم گندمک مربوط به  یریگاندازه جینتا .شودمی تو

 . ابدییآن کاهش م بیو ش شیآبراهه افزا یدست، پهنا نییاز سراب آبراهه به سمت پا که آبراهه نشان داد یمرفولوژ
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1- INTRODUCTION 

The contribution of crop cover to reducing runoff and erosion depends on the type, height, density 

and stage of plant growth. The literature review indicates that because of the different life forms, the 

effect of plants on the reduction of runoff and erosion are different at different growth stages [13]. 

However, no comprehensive studies have been conducted in Iran in this field. Therefore, the aim of 

this study was to investigate the changes of runoff and sediment production during the growing season 

and in different densities of lentil dry farming in the soil conservation research station of Tikmeh in 

eastern Azerbaijan. 

2- METHODOLOGY 

This study was carried out in nine experimental plots (4.8 × 40 m2 in size), with three treatments 

including three levels of sowing densities (30, 35 and 40 kg of seed per hectare) of Kimiya cultivar of 

lentil (Culinaris L.), in three blocks. For this reason, in spring, plots were plowed and sowed on 8 April 

2013. The amount of runoff in each plot during the growing season after each rainfall was measured 

through volumetric method and the amount of sediment in the runoff was determined. Moreover, some 

agronomical characteristics of lentil such as the canopy cover and plant height were measured. The 

results were analyzed as split-plot design in time by MSTATC and SPSS softwares. 

3- RESULTS  

In this study, only in three growth stages, rainfall resulted in runoff and sediment. The first stage of 

sampling in this research was consistent with the stage of the plant establishment; the second stage was 

in accordance with plant growth; and the third stage of sampling was consistent with the plant ripening. 

Results showed that the amount of runoff decreased from the first event to the last one. In other word, 

after the lentil germination, its efficiency in soil conservation dramatically increased, so that the amount 

of runoff at the stage of plant growth and ripening stage respectively was 44.71% and 54.31%, and the 

amount of sediment was 67.10% and 75.20% less than the plant establishment. During the growing 

season, through increasing the density of lentil dry cultivation from 30 to 40 kg of seed per hectare, the 

amount of sediments declined significantly. The total amount of sediment resulting from a density of 

30 kg seed per hectare was almost two times more than the density treatment of 40 kg of seed per 

hectare. 
The results showed that, over the time, the difference between the treatments in the weeds increased, 

so that, at the stage of the plant establishment, although there was no significant difference between the 
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treatments, the treatment of 30 kg per hectare had the highest percentage of weed density at ripening 

stage. 

4- CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS 

Reducing the runoff and sediment at the end of the growing season can occur due to the reduction 

in the amount and intensity of rainfall in the above three events, and also due to the increased canopy 

density of the lentils during the growing season. In addition, results showed that during the growing 

season, the lentil role in reducing soil loss was more effective than the runoff. 
Since in the dry farming of lentil in the study area, crop density of 40 kg per hectare resulted in a 

minimum amount of runoff and sediment compared to the other treatments; therefore, the sowing rate 

of 40 kg per hectare is recommended to the farmers of this region. 
 

Key Words: Canopy cover; Experimental plots; Plant growth stages; Seeding density. 

 

 

 


