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اراضی مواد غذایی خاك و  و رسوب روانابتأثیر نوع پوشش گیاهی بر 

 تپهمراوهدار  شیب
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 هچكید
و رسوب در  روانابتواند با کاهش خاک است. ایجاد پوشش گیاهي مي تخریب عوامل ترینفرسایش خاک یکي از آشکار

اترک در  آبخیزتپه در حوزه  منطقه مراوهدر  پژوهشخیزي خاک موثر باشد. این حاصلحفظ خاک و کاهش خسارت 

پنج تیمار  ،گونه گیاهي در حفظ و پایداري خاکمنظور بررسي نقش نوع  انجام شد. به شمال شرقي شهرستان کالله

(، زیره Agropyron elongatumآگروپایرون ) (،Medicago sativaگیاهان زراعي و مرتعي شامل یونجه دائمي )

(Cuminum cyminum)( جو ،Hordeum vulgare و مخلوط یونجه و آگروپایرون )در قالب طرح  بلوکدر سه تکرار ،-

در انتهاي هر . ندشدبا هم مقایسه  شیب و عرض پنج متر متر در طول 22هایي به ابعاد  هاي کامل تصادفي و در کرت

دست آوردن میزان بهپژوهش و رسوب نصب شد. هدف از اجراي این  روانابگیري منظور اندازهمخازني بهکرت  

متوسط نتایج نشان داد که . بود خیزي خاکها در حفظ حاصلهاي گیاهي و اثر آنفرسایش حاصل از کشت گونه

  کتار در تیمار زیره افزایش یافت.در ه مترمکعب 3/22مترمکعب در تیمار جو به  33/6دوره طرح از  ب حاصله درروانا

 22/322و   22/24ترتیب  بهو تیمار زیره یونجه و آگروپیرون مخلوط  تیماردر نیز تولید شده متوسط مقادیر رسوب 

و کاهش  روانابدلیل افزایش میزان کشت گیاه زیره بهکه نشان داد همچنین  ،. نتایجمالحظه شدکیلوگرم در هکتار 

 .نیستمناسب تپه دار مراوهبراي حفاظت خاک در اراضي شیب ،خیزي خاکلبیشتر در حاص

 

 Agropyron elongatum ،Cuminum cyminum، Hordeum vulgare،Medicago حاصلخیزي، های کلیدی: واژه

sative 
 

 مقدمه

پدیده فرسایش و رسوب یکي از معضالتي است که 

بسیاري از کشورها با آن مواجه هستند. فرسایش خاک 

هاي سطحي و غذایي خاکموجب شستشوي عناصر 

خیزي و قدرت تولید اراضي فرسایش کاهش حاصل

شود. یکي از اهداف مهم در حفاظت خاک، یافته مي

ترین  ترین و مناسبکنترل میزان فرسایش است. ارزان

استفاده از پوشش گیاهي  ،راه جلوگیري از فرسایش

هاي زراعي و مرتعي چون چراي است. تأثیر مدیریت

 ،روانابعلوفه و تولیدات زراعي بر  برداشت ،دام

توسط محققان متعددي فرسایش و خصوصیات خاک 

و  Gilley؛ Lant، 3332و  Davieبررسي شده است )

 بررسي . (b3332و  a3332، 3336 همکاران،

 تغییر پي در خاک فرسایش و باروان تغییرات

___________________________ 
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 بر خاک مؤثر متغیرهاي شناخت و خاک خصوصیات

 و مدیریتي هاي توصیه بهبود در تواندمي آن وقوع

 مفید خاک فرسایش و باروان تغییرات نمودن کمي

 . (2131همکاران،  و Azmoodeh) شود واقع

Jităreanu ( 2112و همکاران )که  اند کرده برآورد

روماني میلیون هکتار از اراضي  3/6 سطحي معادل

و  Muukkonen .تحت تاثیر فرسایش قرار دارد

دار  شیباراضي درصد  هشت( نیز در 2112همکاران )

 و هکتار در پنج تا شش تن خاک ساالنه تلفات، فنالند

 فسفر کیلوگرم 3/3 و نیتروژنکیلوگرم  32شستشوي 

و  Izaurraldeاند.  کرده را در هر هکتار گزارش

اي از امریکا اي در ناحیه( در مطالعه2112همکاران )

 تن در 4/3 خاک تلفات ساالنهمتوسط که  ندداد نشان

هکتار در مزارع  تن در 36/2هکتار در مزارع گندم و 

 .ه استبود ذرت

Eteraf  وTelvari (2113 در ) بررسي پوشش

گیاهي و مدیریت چراي دام در فرسایش خاک مراتع 

 و منظور شناخت تغییرات نفوذپذیري تپه به راوهم لسي

 گزارش نمودنداین مراتع  روانابوزن مخصوص تولید 

باعث  ،سه برابر ظرفیت مرتع با شدتچراي دام  که

متر  سانتي 33/62 به میزان کاهش نفوذپذیري سطحي

وزن مخصوص ظاهري  ،همچنین. ه استبر ساعت شد

و متر مکعب  گرم بر سانتي 22/3چرا  همین شدتدر 

گرم بر  13/3به نصف ظرفیت چرا  و در تیمارهاي قرق

 و Arefian .ه استد شدبرآورمتر مکعب  سانتي

ترین میزان ( با بررسي تعیین مناسب3332)همکاران 

هاي مرتعي در  بذر و بهترین روش کاشت برخي گونه

که دو  تپه استان گلستان نتیجه گرفتند منطقه مراوه

 Agropyron elongatomو  Medicago sativa گونه

 ند.ا هو به رشد ادامه دادکرده شرایط محیط را تحمل 

نتیجه  در و خاک فیزیکي خصوصیات تخریب

 در آلي ماده کاهش دنبال به خاک فرسایش افزایش

و  Azmoodeh) دهدمي روي و باغ زراعي هايخاک

 تسریع در که عاملي ترینمهم(. 2131 همکاران،

 کار و کشت، گذاردمي تأثیر در خاک آلي ماده کاهش

 طي خاک آلي تجزیه مواد افزایش موجب که است

 .شود مي شخم عملیات

Baker و Laflen (3343 ) مقایسه کشت برخي در

اثر عملیات  ،امریکا دار محصوالت زراعي اراضي شیب

عناصر غذایي خاک ورزي را بر مقدار مختلف خاک

در  . بر اساس تحقیق ایشان،بررسي و گزارش نمودند

روش شخم مرسوم مقدار ازت کل از دست رفته پنج 

یز شش برابر روش کشت بدون ر نبرابر و مقدار فسف

و همکاران  Sharpley در تحقیق دیگري، .شخم است

پذیر،  اعالم نمودند که در اراضي فرسایش( 2113)

را در خاک سطحي  هایي که مقدار غلظت فسفرروش

 ،در کاهش انتقال فسفر و همچنین ،دنده ميکاهش 

طوري که تعیین روش مصرف به ،ندهدر رفت آن موثر

ترین  مناسب کاربرد فسفر در این اراضي از مهمو زمان 

کنترل حفظ سطح غلظت فسفر در  ها برايراه

هاي مختلف شخم است. در همین بررسي، این  روش

محققان نشان دادند که فرسایش و تولید رسوب در 

تن در ایکر در سال نسبت  4/2روش شخم مرسوم با 

و  به سایر عملیات زراعي انجام شده بیشترین مقدار

ایکر در سال  کشت در روش بدون شخم با یک تن در

 کمترین مقدار را داشت.

Gilley ( بیان داشتند که 3336و همکاران )

-هاي نامناسب و فشار بر منابع چون سامانه برداري بهره

دون ، تهیه علوفه خشک بهاي چراي نامناسب

، سوزاندن ریزي مناسب براي میزان برداشت برنامه

و فرسایش را  روانابمیزان  ادیدش بقایاي گیاهي

 دهد. افزایش مي

Wang  در بررسي خود نشان  (3332)و همکاران

 درمنه آن داري که گیاه غالب سطح شیب که در دادند

(Artemisia sp.) آستراگالوس اي از با کاشت گونه ،بود، 

 32/33 به کاهش منجر و هیافتپوشش گیاهي بهبود 

شد. خاک درصد فرسایش  14/24 و روانابدرصد 

Greene دار ارتباط معني ،(3332) و همکاران

 روانابمعکوسي را بین پوشش گیاهي و سرعت نهایي 

دلیل  دادند که دلیل آن را افزایش نفوذپذیري بهنشان 

ین مطالعه ااما در  ،اند وجود گیاهان بیشتر ذکر کرده

و  Bohmدار نبود.  اثر پوشش بر روي رسوب معني

بیان کردند که بر اساس مطالعات  ،(3333مکاران )ه

کاهش رسوب نوع  ترین عامل در مهم ،رگرسیوني

تأثیر پوشش بر خصوصیات  و کاربري اراضي بود

ریشه را در حفظ وضعیت توزیع ، هوموس، نفوذپذیري

تعدادي از  ،همچنینو پایداري خاک مهم دانستند. 

 .Medicago arborea  ،Atگیاهان از جمله
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nummularia  هاي آزمایشي کرتبا پوشش طبیعي در

علت شرایط خاص خاک و  در اسپانیا مقایسه شدند. به

بارندگي، رشد این گیاهان بسیار نامنظم بوده و به 

 Medicagoگیاه اند.شدت تحت تأثیر محیط قرار گرفته

arborea درصد در  24مقایسه با خاک لخت  در

بود. اما در کاهش فرسایش و تولید رسوب موثر 

درصد کاهش فرسایش و  22مقایسه پوشش طبیعي، 

بیان  ،(3336و همکاران ) Gilleyرسوب داشت. 

، روانابحجم که در شدت چراهاي مختلف نمودند 

-در یک روانابتولید رسوب، نسبت رسوب و ضریب 

این بررسي تأثیر  در ها بود.ها بیش از چندسالهساله

هایي که تحت کشت گیاهاني چون ذرت، گندم، خاک

Stipa sp. و Astragalus sp. فصل  داشتند، در قرار

و  روانابداري در کاهش طور معنيهاي محلي بهباران

 رسوب موثر بودند.  

 از استان گلستانهزار هکتار  211حدود  يسطح

شناسي پوشیده  چهارم زمینان از تشکیالت لسي دور

ترین تپه که از مهم قشالقي مراوهشده است. مراتع 

بخشي از این تشکیالت را شامل  مراتع استان است،

شود. با توجه به نیاز دامداران منطقه به علوفه  مي

حفظ خاک اراضي  ،مناسب براي تعلیف دام و همچنین

دار زراعي و مراتع مذکور از فرسایش و بررسي شیب

 خیزي خاک، معرفيامکان حفظ یا افزایش حاصل

گیاهان مناسبي که با ایجاد پوشش مطلوب و حفظ 

مواد غذایي، براي تداوم و پایداري تولید در مرتع موثر 

حاضر با  پژوهشهمین دلیل  ، ضروري است. بهباشند

طور مرسوم هاي اخیر بهاستفاده از گیاهاني که در سال

با  ،شوند و همچنیندر اراضي زراعي منطقه کشت مي

-گذشته در منطقه مراوه هايژوهشپاستفاده از نتایج 

(، گیاهان سازگار و 3332همکاران،  و Arefianتپه )

 قابل توسعه در مرتع انتخاب شدند. 

 

 هامواد و روش

تپه در  منطقه مراوه :پژوهشموقعیت منطقه مورد 

کیلومتري شمال شرقي  31اترک در  آبخیزحوزه 

 کیلومتري شمال شرقي گرگان 236 شهرستان کالله و

و عرض  22◦ 26′ 32″ طول به جغرافیایي مختصات با

ارتفاع از سطح دریا  .است شده واقع 32◦ ′23 ″13

متر و میلي 321متر، متوسط بارندگي سالیانه  211

 گراد است. درجه سانتي 2/34متوسط درجه حرارت 

این منطقه عمدتاً از تشکیالت لسي دوره چهارم 

توجه به باال بودن شناسي پوشیده شده است و با  زمین

هاي این منطقه از ضریب فرسایش درصد سیلت، خاک

خشک حاکم بر  باالیي برخوردار هستند. اقلیم نیمه

عنوان  ها همواره بهمنطقه موجب شده است که لس

ترین سازندهاي تولید هرزآب و رسوب یکي از مهم

 مطرح باشند.

مهم آبخیز است که حوزه استان داراي پنج 

شود که از مجموع  مختلفي را شامل مي هاي کاربري

هزار  231هکتار اراضي استان تقریبا میلیون  2/2

هزار هکتار اراضي زراعي و حدود  631هکتار جنگل، 

یک میلیون هکتار مرتع است )گزارش مطالعات اداره 

  درصد طبقات شیب 62 ،کل منابع طبیعي( همچنین

ش )گزار درصد قرار دارند 1-32در دامنه اراضي 

پوشش گیاهي غالب مطالعات اداره کل منابع طبیعي(. 

ساله و وضعیت مرتع متوسط هاي یک گندمیان و فورب

 با گرایش منفي است. 

ترین پوشش منظور بررسي مناسب به :پژوهشروش 

گیاهي در کنترل فرسایش سطحي، گیاهان زراعي و 

 (،Medicago sativa)یونجه دائمي شامل مرتعي 

زیره  ،(Agropyron elongatumآگروپایرون )

(cyminum  Cuminum( جو ،)Hordeum vulgare و )

عنوان تیمارهاي گیاهي  مخلوط یونجه و آگروپایرون به

و هاي کامل تصادفي طرح در قالب بلوک کشت شدند.

هاي گیاهي و  ار اجرا شد. براي کشت گونهدر سه تکر

متر  22ها به ابعاد  گیري هرزآب و رسوب، کرت اندازه

درصد( و عرض پنج  32غالب محل ) در طول شیب

 (. 3 متر انتخاب شدند )شکل

 

 
 متر پنجو عرض  در طول شیب يمتر 22هاي  کرت -1 شكل
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هاي فلزي به  ها از ورقهبراي محصور نمودن کرت

متر استفاده شد که براي جلوگیري از سانتي 31ارتفاع 

سایر نفوذ آب به خارج از هر کرت و همچنین، به 

ها در خاک قرار  متر از این ورقهسانتي 32ها،  کرت

با این روش، رواناب و رسوب حاصله از هر  گرفتند.

کرت از طریق لوله به مخازني که در انتهاي هر کرت 

 تعبیه شده بود، هدایت شد.

هاي عمود بر جهت شیب کشت ردیف گیاهان در

و با  محاسبهگونه  شدند. مقادیر بذر مورد نیاز براي هر

طور بهدر محل، توجه به روش کاشت مرسوم آن 

 224ها کشت شدند. یونجه دائمي کرت جداگانه در

 322متر، آگروپایرون سانتي 21گرم، با فاصله ردیف 

گرم، با  233متر، زیره سانتي 21، با فاصله ردیف گرم

گرم با فاصله  2211، جو مترسانتي 31فاصله ردیف 

خلوط یونجه وآگروپایرون متر و مسانتي 22ردیف 

صورت پنج ردیف یونجه و پنج ردیف آگروپایرون  به

 کشت شدند.

گیري هرزآب و رسوب پس از هر بارندگي اندازه

و رسوب در مخازن  روانابانجام شد. در صورت وجود 

گیري  اندازهبا استفاده از  رواناب( ابتدا حجم 2)شکل 

و  روانابزدن  هم هکش و سپس با ببا خط ارتفاع آب

به  رسوب موجود در مخازن، یک نمونه یک لیتري

 و درگرفته شد ( 2112) و همکاران Nikkami روش

 روانابتوزین شد. مقدار آن آزمایشگاه میزان رسوب 

در واحد سطح )هکتار( به  ت وکرهر رویداد در سطح 

 مترمکعب محاسبه شد.

هاي دو متر مربعي از هر کرت،  با استفاده از پالت

اي در زمان گلدهي و دانه  فه تر گیاهان علوفهعلو

اي در زمان رسیدگي کامل برداشت محصوالت دانه

گیري شد.  شد. وزن علوفه پس از خشک کردن اندازه

چهار ، 32×32 يهابراي تعیین تراکم خاک در کرت

 311نمونه خاک دست نخورده هر یک به حجم 

ص متر مکعب با استفاده از سیلندرهاي مخصوسانتي

متري سطح خاک جدا  يسانت 1-32فلزي از عمق 

به آزمایشگاه انتقال و در داخل دستگاه آون  ،کرده

ساعت  22گراد به مدت درجه سانتي 312تحت دماي 

گیري وزن . با اندازهشودقرار داده تا خاک خشک 

گرم و تقسیم آن بر حجم داخلي ها با دقت میلي نمونه

وزن مخصوص  ،سیلندر که همان حجم خاک است

بر حسب گرم بر  ،تراکم سطحي خاک یا ظاهري

 شد.متر مکعب محاسبه سانتي
 

 
 

 
 آوري هرزآب و رسوب مخازن جمع -2 شكل

 

 31هاي آزمایش در سال شروع از عمق از کرت

-متري نمونه خاک با آگر گرفته و عناصر حاصلسانتي

خیز شامل فسفر و پتاسیم قابل جذب و ماده آلي 

 پژوهشسال پایاني  آزمایشگاه تعیین شد. در خاک در

هاي خاک تهیه و در آزمایشگاه نیز از هر کرت نمونه

 .ندخیز تعیین شدعناصر حاصل

 

 بحثو  نتایج

آبي فرسایش  طریق از آب و خاک دادن دستاز 

 .است همراهمواد غذایي گیاهي  تلفات همواره با تقریبا

 مواد مغذي، خسارت یا هدررفت دارشیبهاي  در زمین

 ،روانابشویي، ، با توجه به آببسیار باال است خاک

 ،شرایط آب و هوایي فرهنگ محل و، خاک هايویژگي

هاي باید مطالعه و توصیه کاربرد کود زمانمیزان و 

ترین عواملي که در سنجش و  از مهم .فني انجام شود

 روانابمیزان  ،گیرد برآورد فرسایش مورد توجه قرار مي

سطحي و رسوبات همراه آن است که این عوامل خود 
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تحت تأثیر خصوصیات خاک از جمله فشردگي، 

گیرد. پذیري، بافت، ساختمان و مواد آلي قرار مينفوذ

 تخریب موجب ورزيخاک عملیات و کار کشت و

 که شده ریزتر هايدانه خاک درشت به هايدانه خاک

برخورد قطرات  هنگام خود نوبه به هادانه خاکاین 

 کرده، مسدود را خاک فرج و خلل و متالشي باران

 افزایش و نفوذپذیري کاهشموجب  بدین ترتیب

و همکاران،  Azmoodeh)شود فرسایش مي و رواناب

در طول چهار سال آماربرداري، نه رویداد  .(2131

عنوان  ها بهو رسوب ثبت شد که مجموع آن رواناب

مورد بررسي قرار گرفت. مجموعا  پژوهشرویداد دوره 

هاي  ترتیب در سال رویداد، به چهار، یک، سه و یک

ثبت شد.  3343و در سال  3344، 3342، 3346

 33/6دوره طرح از  حاصله در روانابمتوسط 

مترمکعب در هکتار  3/22مترمکعب در تیمار جو به 

در تیمار زیره افزایش یافته است. مقادیر رسوب نیز 

به هکتار محاسبه شد و  کرتویداد در سطح براي هر ر

 22/24از متوسط مجموع رویدادها مقادیر رسوب از 

به آگروپیرون کیلوگرم در هکتار از تیمارهاي یونجه و 

کیلوگرم در هکتار در تیمار زیره افزایش یافته 22/322

 است.

-به :و رسوب روانابتأثیر گیاهان کشت شده بر 

منظور تعیین تأثیر میزان تولید اندام رویشي گیاهان 

هاي آزمایشي از  در کرت و رسوب روانابکشت شده بر 

روش آمار همبستگي پیرسون استفاده شد. در این 

دست آمده بین تأثیر تولید مطالعه همبستگي به

هاي توده گیاهي با کاهش رسوب در کرت زیست

، بدین معنا را نشان داد 22/1آزمایشي ضریب ضعیف 

جلوگیري  که گیاهان کشت شده تاثیر بسیار کمي در

ست که ا اند. دلیل این امر این از تولید رسوب داشته

علت  هاي مرتعي چندساله اگروپایرون و یونجه، به گونه

دوره خشکي شدید این منطقه پس از بهار تا پاییز 

موفق به استقرار نشدند و الزم شد با انجام عملیات 

کشت شوند، بدین مجددا ي در هر سال ورزخاک

ساله داشتند. به  ترتیب این گیاهان نقش گیاهي یک

ها با آنچه همین خاطر پوشش گیاهي در سطح کرت

تفاوت زیادي  ،رفتکه از گیاهان چندساله انتظار مي

توده کم گیاهاني داشت. این دالیل به همراه زیست

در  هاي آزمایشيمثل زیره باعث شد که پوشش کرت

اگر چه کنترل رسوب بسیار ضعیف عمل نمایند. 

خیلي  تودهتوضیح داده شد که این گیاهان زیست

اما عملیات زراعي انجام شده در  ،اند زیادي تولید نکرده

صورت فارو  خالف جهت شیب محل اجراي طرح به

مل کرده که )جوي و پشته( نقش ایجاد مانعي را ع

افزایش زمان  و منجر به باعث کاهش حرکت رواناب

نفوذ آب در خاک شده است که این با نتیجه 

 دست آمده تطابق دارد. ههمبستگي ب
تولید شده و گیاهان کشت  روانابهمبستگي بین 

 روانابکلي بین  طورمورد بررسي قرار گرفت.  به ،شده

توده گیاهان همبستگي قوي منفي و تولید زیست

گیاهان کشت  ،عبارت دیگر به .( وجود داشت-24/1)

 نتایجاند. تاثیر زیادي داشته روانابشده در کاهش 

Molina ( 2112و همکاران) متغیرهاي که داد نشان 

 الکتریکي و هدایت آلي ماده درصد گیاهي، پوشش

 بودند. باروان با قبول قابل همبستگي داراي خاک

و نوع  نتیجه همبستگي بین رواناب تولید شده

یونجه و جو در  گیاهان نیز نشان داد که گیاهان

که  طوريبه. اند کاهش میزان رواناب بسیار موثر بوده

ترتیب با  ش پیرسون همبستگي بسیار قوي و بهرو به

سطح  در 33/1سطح یک درصد و  در 43/1ضریب 

که گیاه زیره  یک درصد را نشان دادند. با توجه به این

ردار است و براي برداشت این از بیوماس کمي برخو

آورده، خاک  محصول زارعین گیاه را از ریشه در

ان همین دلیل میز ، بهشودسطحي کامال لخت مي

باالترین مقدار  ،ب در بین همه گیاهان کشت شدهروانا

متر مکعب در هکتار  3/216آماري،  و در مجموع دوره

و رسوب این  رواناب(. بین 3برآورد شده است )جدول 

کیلوگرم در هکتار  22/3322گیاه با میزان تولید 

رسوب در دوره آماري همبستگي متوسط در سطح 

را نشان داد که بیانگر عدم  22/1درصد با ضریب  پنج

 کنترل مطلوب رسوب در اراضي مورد مطالعه است.

ها نشان  و تحلیل آماري و مقایسه میانگین تجزیه

ب بین تیمارهاي یونجه، روانادهد که از نظر میزان مي

داري  ترکیب این دو گونه اختالفات معنيآگروپایرون و 

دهنده این است که این گیاهان  وجود ندارد و این نشان

در طي سال اولیه رشد، شرایط مشابهي را داشته و 

اند. در ب داشتهتولید روانا نقش مشابهي را در ،بنابراین

، این و همچنین جوهاي زیره و که بین تیمار حالي
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داري  هاي جو و یونجه اختالفات معني ها با گونه گونه

وجود دارد که ضریب همبستگي اشاره شده در باال این 

 نماید.  تائید ميموضوع را 

از نظر میزان رسوب تولید شده نیز بین کشت 

هاي مخلوط اگروپایرون و یونجه با کشت خالص گونه

داري وجود عنيیونجه، اگروپایرون و جو اختالف م

ها اختالف  ندارد، اما بین کشت گیاه زیره با سایر گونه

وجود این  ،رسدداري وجود دارد. به نظر ميمعني

اختالف با شیوه و نوع عملیات کاشت و ایجاد شیار و 

که طوري هب ،فارو در خالف جهت شیب مرتبط باشد

 Dabney شدند.  روانابایجاد شیار و فارو باعث کاهش 

اي از عملیات ایجاد  در مطالعه( 3333و همکاران )

و رسوب  روانابالگوي پوشش گیاهي براي کنترل 

ها براي ایجاد پوشش  استفاده کردند. در این بررسي آن

کرده و فاصله  فشرده، عمود بر جهت شیب تاکید

کنتور فارو را بسته به نوع گیاه و شیب  هايردیف

 اعالم کردند.

یکي از عوامل مهم فیزیکي  وزن مخصوص ظاهری:

خاک مقدار فشردگي آن است که بر حسب نوع 

در . یابدمدیریت کاربردي و پوشش گیاهي تغییر مي

پس از پایان  وزن مخصوص ظاهري این بررسي،

وسیله سیلندرهاي مخصوص انجام گرفت  ، بهپژوهش

 آورده شده است.  3 که مقادیر آن در شکل

 

 
هاي مقایسه وزن مخصوص ظاهري خاک در کرت -3شكل 

 گیاهان کشت شده

 

تجزیه و تحلیل نتایج وزن مخصوص ظاهري نیز 

داري هاي گیاهي اختالف معنينشان داد که بین گونه

هاي کشت شده با زیره، وجود ندارد. اما در کرت

ساله بودن و لزوم انجام عملیات کاشت با  علت یک به

و بهم خوردن خاک سطحي نه ادوات کشاورزي ساالنه 

تنها در کاهش فشردگي خاک نقشي نداشته بلکه 

درصدي بیشتر از سایر  32باعث فشردگي تقریبا 

 تیمارها در خاک زراعي شد. 

کاهش درصد مواد آلي  خیزی خاك: عناصر حاصل

. قابل انتظار نیستغیر مربوط به گیاه زیرههاي  در کرت

-ه را از ریشه در ميزیرا در زمان برداشت زیره این گیا

کنند و صورت خرمن بذرها را جداسازي مي آورند و به

کوب تمام اندام پس از خشک شدن در دستگاه خرمن

دهي و گیاهي خرد و پودر شده که در عملیات باد

جداسازي بذر این مواد گیاهي کامال از سطح خاک 

بدین ترتیب با لخت شدن . شودمحل کشت دور مي

پوشش گیاهي سطح خاک، ماده آلي حاصل از بقایاي 

در  .دهد ميگیاهي نیز کاهش محسوسي را نشان 

 کاه جو باعث افزایش ماده که بقایاي گیاهي در صورتي

 )شکل ه استها شدآلي در خاک نسبت به سایر کرت

خیزي خاک گیري شده عناصر حاصلمقادیر اندازه (.2

و خروج رسوب از  روانابعلت  به که هددنشان مي

مقدار فسفر و پتاسیم قابل  ،زیرهحاوي هاي کرت

و  2 هاي جذب نیز کاهش بیشتري داشته است )شکل

ش در فرسایعلت  به خاک ساالنه از دست رفتن(. 6

و  22/1ساله چند هاي درصد، براي علف 36اراضي با 

سال  در هکتار تن در 2/4-3/4براي ذرت و آفتابگردان 

، (. همچنین2131و همکاران،  Ailincăi) برآورد شد

 ،ازت ساالنهطور متوسط شستشوي  در این اراضي به

اي بلند  ، در مطالعهفرسایش دلیل به فسفر و پتاسیم،

براي گیاهان  3341-2113هاي سال طيمدت 

و براي گیاهان  2/3-22وجیني سویا و آفتابگردان 

ار در سال برآورد تن در هکت 2/2-3/2گندم و نخود 

 (.2131و همکاران،  Ailincăiشد )

 

 
هاي گیاهي مورد  مقایسه درصد مواد آلي در گونه -2 شكل

 مطالعه
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هاي گیاهي ( در گونهppm) مقایسه فسفر قابل جذب -5شكل 

 مورد مطالعه

 

تولید زیره با توجه به قیمت آن احتماال مورد اقبال 

 به میزان فرسایش و کشاورزان قرار گیرد، اما با توجه

کیلوگرم( و همچنین،  22/3322رسوب ایجاد شده )

متر  3/216رواناب تولیدي حاصل از کشت آن )

مکعب( کامال مشخص است که از دیدگاه حفاظت 

 31دار )بیش از خاک، این گیاه براي اراضي شیب

درصد( به شدت اثرات مخرب داشته و توصیه نمي

گیاهاني چون جو نیز تا شود. این موضوع در رابطه با 

حدي صادق است، اما چون بقایاي حاصله از این گیاه 

ماند، اثرات تخریبي آن بسیار کمتر در مزرعه باقي مي

توان این گیاه و گیاهاني چون  باشد. مياز زیره مي

هاي زراعي متناسب با آن یونجه را با استفاده از روش

 اراضي مورد استفاده قرار داد.
 

 
هاي ( در گونهppmمقایسه پتاسیم قابل جذب ) -6شكل 

 گیاهي مورد مطالعه
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Abstract 

Soil erosion is one of the most obvious factors of soil degradation. Vegetation can affect 

on maintaining soil fertility and the amount of soil loss by reducing runoff and 

sediment. This study was conducted in Maraveh-Tapeh in the north-eastern part of 

Kalaleh watershed, located in 55◦ 56' 35" and 37◦ 49' 01" to investigate the role of plant 

species on soil stability with in a randomized complete block design with five 

treatments and three replications. Crop and pasture plants as herbal treatments were 

included Medicago sativa, Agropyron elongatum, Cyminum cuminum, Hordeum 

vulgare and a mixture of alfalfa and Agropyron. Plots were considered to have a 22 m 

long on slope direction (10%) by a wide of 5 meters. Runoff and sediment collecting 

tanks were installed at the bottom end of each plot to measure runoff and sediment. In 

this study the effect of cultivated plant species on the amount of soil erosion and fertility 

was investigated. The average volume of runoff during four years of executing the 

project was 6.93 and 22.9 m³ha
-1

in treatments of Hordeum vulgare and Cuminum 

cyminum, respectively.  The average amount of sediment yield was 48.42 and 124.72 

kgha
-1

 in treatments of mixed Medicago sativa and Agropyron elongatum and Cyminum 

cuminum, respectively. Results also demonstrated that Cyminum cuminum is not an 

appropriate species for cultivation on steep terrains with the aim of soil conservation 

due to its reverse effects on increasing runoff and reducing soil fertility in Maraveh-

Tapeh. 
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