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ABSTRACT
The C-factor of the Universal Soil Loss Equation (USLE) is used to reflect the effect of management practices
on erosion rates. Information on its variations during the plant growth is important for determining the most
susceptible stage in soil erosion. In this study, the temporal variability of the C-factor was determined during
wheat growth period under two crop managements: row spacing (20 and 25 cm) and seed density (90 and 120
kg ha-1) in a rainfed land with slope of 10% in a semi-arid region. The C-factor was determined using the ratio
of soil loss from plot cultivated with wheat to control plot with clean-tilled and continuous fallow conditions.
A total of 18 plots (1.5 m × 5 m) were installed along the slope during 2015-2016. Out of 82 natural rainfall
events, nine storms produced runoff and caused soil loss at the plots. Rainfall intensity varied from 2.2 to 4.5
mm h-1. The value of C-factor was varied for each storm during the growth period; so that the highest value
was observed in the first storm for both row spacing (0.73) and seed density (0.72), while the lowest values for
the two management factors were belong to the last storm; 0.140 and 0.145, respectively. The highest C-factors
were occurred in October at the same time with the seedbed stage (0.47 and 0.48 for row space and seed density,
respectively) and the lowest values found at May (0.14 and 0.14) according to the crop development stage. This
study revealed that the seedbed stage is the most susceptible period for the C-factor in the two crop management
methods. In conclusion, using 9-row spacing set with 25 cm row spacing along with maintaining crop residues
is essential to conserve farm’s soil from water erosion and decline the C-factor in susceptible stages during
wheat growth period.
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تغييرات زمانی عامل مديريت زراعی مدل  USLEدر ابعاد رخداد و مراحل رشد در گندم ديم
علیرضا واعظی* ،1مجيد باقری ، 1علی رضا خانجانی

1

 .1گروه خاکشناسی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
(تاریخ دریافت -1397/2/19 :تاریخ بازنگری -1397/11/9 :تاریخ تصویب)1398/6/18 :

چکيده
عامل مدیریت زراعی ( )Cدر معادله جهانی هدررفت خاک ( )USLEبرای نشان دادن تاثیر اقدامات مدیریتی بر شدت
فرسایش خاک به کار میرود .آگاهی از تغییرات این عامل طی دوره رشد برای تعیین حساسترین مرحله از نظر فرسایش
حائز اهمیت است .در این مطالعه تغییرات زمانی عامل مدیریت زراعی ( )Cطی دوره رشد گندم در دو روش مدیریت زراعی
با فاصله ردیف ( 20و  25سانتیمتر) و تراکم کشت ( 90و  120کیلوگرم در هکتار) در کشتزار دیم با شیب یکنواخت 10
درصد در منطقه نیمهخشک بررسی شد .مقدار  Cاز نسبت هدررفت خاک از کرت کشت شده به کرت شاهد به دست آمد.
در کل  18کرت با ابعاد  1/5 × 5متر در راستای شیب در سال  1394-1395احداث شد .از  82رخداد بارندگی طبیعی،
تعداد نه رگبار منجر به تولید رواناب و هدررفت خاک در کرتها شدند .شدت رگبارها از  2/2تا  4/5میلیمتر بر ساعت
متغیر بود .مقدار  Cدر هر رگبار طی دوره رشد تغییر پیدا کرد به طوری که بیشترین مقدار آن در رگبار اول در فاصله
ردیف کشت  0/73و تراکم کشت  0/72مشاهده شد در حالی که کمترین مقدار در رخداد پایانی و به ترتیب برابر 0/140
و  0/145بود .بیشترین مقادیر  Cدر آبان ماه هم زمان با مرحله بستر بذر برای فاصله ردیف و تراکم کشت به ترتیب 0/47و
 0/48بود و کمترین مقادیر در اردیبهشت ماه به ترتیب  0/14و  0/14هم زمان با مرحله توسعه گیاه بود .این مطالعه نشان
داد که مرحله بستر بذر حساس ترین مرحله از نظر عامل مدیریت زراعی برای هر دو روش مدیریت زراعی است .در این
راستا بهکارگیری کشت  9ردیفی (با فاصله ردیف  25سانتیمتر) برای کشت گندم دیم همراه با حفظ بقایای گیاهی سال
قبل برای حفظ خاک در مراحل حساس دوره رشد و کاهش مقدار  Cدر کشتزار دیم گندم ضروری است.
کليد واژگان :تراکم بذر ،فاصله ردیف ،معادله جهانی هدررفت خاک ،منطقه نیمهخشک

مقدمه
در مناطق خشک و نیمهخشک میزان فرسایش خاک به دلیل
توزیع نامناسب بارندگی طی سال و ضعف پوشش گیاهی بیشتر
است .از این رو مهار فرسایش خاک در این نواحی بهویژه در
زمینهای کشاورزی دارای اهمیت دوچندان است ( Sadeghi et
) al., 2007پوشش گیاهی میتواند تأثیر قطرات باران را قبل از
برخورد مستقیم قطرات با خاک کاهش داده و توان فرسایشزایی
قطرات باران را کاهش دهد .فرسایشپذیری خاک ،زمانی که خاک
دارای پوشش گیاهی بسیار کمی و یا باقیماندههای گیاهی اندک
باشد ،افزایش مییابد ( .)Wall, 2003پوشش گیاهی همچنین
میزان فرسایش آبی را از طریق افزایش آب در منافذ خاک ،حفظ
حاصلخیزی خاک ،متوقف کردن رواناب در سطح خاک و تثبیت
خاک توسط ریشه کاهش میدهد (.)Gyssels et al., 2005
بهترین رهیافت عمومی برای لحاظ نمودن تأثیر پوشش
گیاهی در معادالت مربوط به فرسایش خاک ،اختصاص عامل
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مدیریت زراعی میباشد (.)Bayat movahed and Rezaei, 2012
معادله جهانی هدررفت خاک  )USLE(1یکی از کاربردیترین
مدلها میباشد که اثر عامل پوشش گیاهی را در هدررفت خاک
به دقت بیان میکند ( .)Refahi, 2009در این مدل مقدار هدررفت
خاک از زمین کشاورزی شیبدار ( )Aاز حاصلضرب شش عامل
مؤثر بر فرسایش آبی شامل عامل فرسایندگی باران (،)R
فرسایشپذیری خاک ( ،)Kطول شیب ( ،)Lدرجه شیب (،)S
پوشش گیاهی ( )Cو عملیات حفاظت خاک ( )Pبه دست میآید.
بر اساس این مدل ،عامل پوشش گیاهی ( )Cبرای یک مرحله
خاصی از رشد و تراکم گیاهی ،بهعنوان نسبت هدررفت خاک از
زمین دارای پوشش گیاهی به مقدار هدررفت خاک از همان زمین
در شرایط نبود پوشش گیاهی و بقایای آن بیان میشود .مقدار
این عامل در شرایط وجود پوشش گیاهی زنده یا بقایای گیاهی
در زمین ،کمتر از واحد و در شرایط فقدان هر گونه پوشش گیاهی
(زنده و مرده) برابر  1است .بر اساس گزارشهای ویشمایر و
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اسمیت ( ،)1978مقدار  Cاز  0/001در پوشش جنگلی تا 0/50
در گیاهان دانهریز تغییر میکند ( Wischmeier and Smith,
 .)1978بر این اساس گیاهان زراعی به دلیل نوع تاجپوش و میزان
تولید بقایای گیاهی متفاوت دارای مقادیر متفاوتی از  Cهستند.
وجود مقدار باال برای این عامل بیانگر افزایش احتمال وقوع
فرسایش در چنین کشتزاری است .مدل  USLEبیشترین استفاده
را در زمینه برآورد فرسایش در اراضی کشاورزی داشته ،اما
استفاده از آن با محدودیتهایی نیز مواجه است ( Renard et al.,
 .)1997از آن جمله میتوان به منطقهای بودن این مدل اشاره
کرد؛ به این معنا که تنها در مکانهایی که عوامل این مدل به
دست آمدهاند ،استفاده از مدل میتواند سودمند باشد .بنابراین
بکارگیری مقدار  Cبه دست آمده در منطقه ارائه مدل برای نواحی
با شرایط متفاوت از نظر اقلیمی ،پدولوژیکی و مدیریتی دچار خطا
بوده و نیازمند انجام آزمایشات است (.)Sadeghi et al., 2007
در پژوهشهای مختلف به بررسی مقدار عامل مدیریت
زراعی ( )Cدر گیاهان مختلف پرداخته شده است .مقدار عامل
مدیریت زراعی در طول زمان میتواند با تغییرات آسمانه گیاهی،
میزان بقایا ،زبری سطح خاک و تغییرات شدت بارندگی در طول
دوره رشد دچار تغییر شود ( ;Grazhdani and Shumka, 2007
 .)Alexandridis et al., 2015مقادیر این عامل در کشور اتیوپی
برای نخود ،عدس ،جو ،سورگوم ،گندم ،قهوه و سیبزمینی به
ترتیب  0/210 ،0/477 ،0/206 ،0/452 ،0/388 ،0/315و 0/35
گزارش شده است ( .)Morgan, 1987طی پژوهشهای انجام شده
در کشور اسلواکی ،مقدار  Cبرای گیاه نخود  0/31گزارش شد
( .)Junakova and Balintova, 2012مقدار  Cدر آمریکا برای گیاه
علفی با ارتفاع کمتر از یک متر و با تاج پوشش  %75بدون بقایای
گیاهی سالهای قبل  0/17است و زمانی که میزان پوشش
سطحی خاک به  60درصد برسد ،مقدار  Cبه  0/032کاهش پیدا
میکند ( .)Wischmeier and Smith, 1978در یک تناوب سه
ساله مقادیر عامل پوشش گیاهی برای گیاه گندم  ،0/075علوفه
 0/005و ذرت  0/15گزارش شد ( .)Refahi, 2009در اروپا مقدار
 Cبرای گندم ،جو ،برنج ،سیبزمینی و سویا به ترتیب ،0/2 ،0/2
 0/34 ،0/15و  0/28و برای کاربری جنگل  0/001به دست آمد
( .)Panagoa et al., 2015بررسیها در دو گیاه نخود و عدس در
آذربایجان شرقی نشان داد که با افزایش سطوح تراکم بذر از 30
به  40کیلوگرم در هکتار مقادیر  Cدر دورههای مختلف رشد تغییر
یافت .کمترین مقدار  Cدر مرحله رشدگیاه برابر  0/35و بیشترین
آن در مرحله استقرارگیاه برابر  0/54بود ( Khanjani Safdar et
 .)al., 2015عامل پوشش گیاهی محاسبه شده در سیستمهای
مختلف کشت و زرع در بلژیک به ترتیب برای گندم زمستانی-

نیشکر برابر  ،0/24گندم زمستانی-نیشکر-سیبزمینی برابر
0/28و نیشکر-گندم زمستانی-سیبزمینی -گندم زمستانی برابر
 0/27بود (.)Gabriels et al., 2003
تعیین مقدار عامل مدیریت زراعی برای گیاهان زراعی که
سطح کشت گستردهای داشته و در اراضی شیبدار کشت میشوند،
حائز اهمیت است .گندم بهعنوان یکی از مهمترین گیاهان زراعی
است که غالباً بهصورت دیم در اراضی زراعی شیبدار کشت
میشود .این محصول تأمینکننده بیش از  40درصد غذای اصلی
جمعیت جهان است ( .)Shiferaw et al., 2013حدود 220
میلیون هکتار از زمینهای کشاورزی دنیا تحت کشت گندم دیم
است .در ایران نیز حدود  6/5میلیون هکتار از اراضی به کشت
گندم دیم اختصاص دارد که از این مقدار  4میلیون هکتار آن در
مناطق نیمهخشک و زیر کشت گندم دیم است (.)Emam, 2007
مناطق نیمهخشک حدود  39درصد سطح کشور را شامل میشوند
( .)Vaezi, 2014در این مناطق ،گندم دیم در اوایل فصل پاییز
به وسیله دستگاههای رایج خطی کار  9یا  11ردیفی در تراکم-
های مختلف بذر ( 90تا  120کیلیوگرم در هکتار) کشت میشود.
پوشش گیاهی گندم با تغییر مرحله رشد تغییر پیدا میکند .شدت
تغییرات به نوبه خود به شرایط اقلیمی از جمله مقدار بارندگی
بستگی دارد .مقدار هدررفت خاک در هر زمان طی دوره رشد با
تغییرات آسمانه گیاهی و شرایط سطحی خاک تغییر میکند.
تغییرات زمانی پوشش گیاهی طی دوره رشد موجب میشود،
عامل مدیریت زراعی ( )Cیکی از پیچیدهترین عوامل در برآورد
فرسایش خاک باشد .شناخت حساسترین زمان برای هر گیاه
زراعی که در آن بیشترین مقدار عامل مدیریت زراعی رخ می-
دهد ،برای برنامهریزی حفاظت خاک حائز اهمیت است .بنابراین
این پژوهش به منظور بررسی تغییرات زمانی  Cبرای هر یک از
روشهای کشت ( 9و  11ردیفی و برای تراکم بذر  90و 120
کیلوگرم در هکتار) انجام گرفت.

مواد و روشها
ويژگیهای منطقه مورد بررسی

این پژوهش در کشتزاری دیم با شیب  10درصد در محدوده
دانشگاه زنجان در طول فصل زراعی  1394-95اجرا گردید.
کشتزار مورد بررسی در عرض جغرافیایی ˝ 36˚ 41ˊ 24و طول
جغرافیایی ˝ 48˚ 23ˊ 41شرقی قرار دارد (شکل  .)1منطقه مورد
مطالعه بر اساس آمار بلندمدت ( )1325-1384از متوسط بارش
ساالنه  270/4میلیمتر و میانگین دمای سالیانه  11درجه
سانتیگراد برخوردار است که بر اساس طبقهبندی اقلیمی
دومارتن ،دارای اقلیم سرد و خشک است .همچنین رژیمهای
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حرارتی و رطوبتی بر اساس اطالعات نقشه رژیم رطوبتی و حرارتی
به ترتیب زریک و مزیک است .عمده واحدهای فیزیوگرافی در

منطقه مورد مطالعه شامل واحدهای دشت دامنهای آبرفتی و
فالتها هستند (.)Zarinabadi, 2014

شکل  .1موقعيت جغرافيايی کشتزار ديم در کشور و اجرای عمليات کشت گندم در کشتزار

طبق آمار سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از مجموع
 510هزار هکتار کشت گندم بیش از  57درصد اراضی به کشت
گندم دیم اختصاص دارد و ارقام سرداری و آذر  2برای کشت
گندم دیم در این منطقه مورد استفاده قرار میگیرند ( Ministry
 .)of Agriculture Jehad, 2014گندم دیم از اواسط پاییز کشت
شده و در اواخر تیر سال بعد برداشت میشود .این دوره مواجه با
وقوع بارانهای پاییزی و بهاری است که خطر فرسایش خاک در
کشتزارهای شیبدار را افزایش میدهد.
تعيين ويژگیهای خاک کشتزار

نمونههای خاک کشتزار از بخشهای مختلف زمین از عمق صفر
تا  30سانتیمتر در ابتدای فصل رشد و پیش از کاشت برداشت
شدند .برخی ویژگیهای خاک شامل فراوانی رس ،سیلت و شن
به روش هیدرومتر ( ،)Gee et al., 1986چگالی ظاهری به روش
سیلندر فلزی ( ،)Gee et al., 1986نفوذپذیری به روش استوانه

مضاعف (دبل رینگ) ( ،)Bouwer, 1986میانگین وزنی قطر
خاکدانهها ( )MWDبه روش الک تر ( Kemper and Rosenau,
 ،)1986اسیدیته خاک به وسیله  pHمتر در عصاره گل اشباع
(  ،(Western, 1990درجه شوری خاک بر مبنای رسانایی الکتریکی
عصاره گل اشباع به وسیله دستگاه  ECسنج ( Junakova and
 ،)Balintova, 2012کربنات کلسیم معادل به روش تیتراسیون با
اسید کلردریک نرمال ( ،)Jones, 2000مادهآلی به روش والکی-
بلک (  )Walkley and Black,1934و درصد سدیم تبادلی ()ESP
با اندازهگیری سدیم عصاره گل اشباع مربوطه ( Summer et al.,
 )1996تعیین شد.
طرح آزمايشی

آزمایش به صورت صحرایی در دو فاصله ردیف کشت ( 20و 25
سانتیمتر) و دو تراکم بذر ( 90و  120کیلوگرم در هکتار) در سه
تکرار طی سال زراعی  1394تا  1395اجرا گردید .برای تنظیم
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فاصله ردیف کشت  20و  25سانتیمتر به ترتیب از دستگاه خطی
کار  11و  9ردیفی استفاده شد .برای هر یک از فواصل ردیف
کشت ،سه قطعه کرت شاهد بدون کشت گیاه و در شرایط آیش
دائم در نظر گرفته شد .در مجموع  18کرت فرسایشی در سطح
کشتزار احداث شد .پیش از پیادهسازی کرتها ،زمین بهوسیله
گاوآهن برگرداندار و در ادامه به وسیله دستگاه پنجهغازی شخم
زده شد .گندم رقم سرداری به وسیله دستگاه خطی کار  9ردیفی
(به فاصله ردیف کشت  25سانتیمتر) و  11ردیفی (به فاصله
ردیف کشت  20سانتیمتر) با سطح تراکم کشت  90و 120
کیلوگرم در هکتار در سه تکرار به موازات شیب کشت شد .اجرای
کرتهای آزمایشی با طول  22/1متر مطابق با کرت استاندارد
( )Wischmeier and Smith, 1978در سطح کشتزار ممکن نبود
لذا از کرتهای با ابعاد کوچکتر تا حدی که به امکان وقوع
فرسایش شیاری فراهم شود ،استفاده شد .از آنجا که مقدار  Cاز
نسبت هدررفت خاک در کرت تحت کشت به هدررفت خاک در
کرت آیش تعیین شد ،لذا ابعاد کرت عامل اساسی در تحلیل تأثیر
فاصله ردیف کشت و تراکم کشت نبود .از این رو کرتهای
آزمایشی به طول  5متر در راستای شیب و با عرض  1/5متر در
عرض شیب بر اساس برخی پژوهشهای پیشین ( El Kateb et
 ،)al., 2013به اجرا در آمدند .در پایین دست هر کرت تأسیسات
جمعآوری رواناب و رسوب شامل مخزن ،قیف جمعآوری رواناب
و لوله هدایتکننده رواناب قرار داده شد (شکل .)2

واتمن ( )Vaezi et al., 2008و قرار دادن رسوب در آون در دمای
 105درجه سلسیوس اندازهگیری شد (.)Rejman et al., 1998
اندازهگیری هدررفت خاک در رخدادهای بارندگی منجر به تولید
رواناب و رسوب ،طی دوره رشد گندم از اواسط مهر  1394تا اوایل
تیر  1395انجام گرفت .ضریب رواناب از نسبت ارتفاع رواناب به
ارتفاع بارندگی به دست آمد.
تعيين عامل مديريت زراعی ()C

عامل مدیریت زراعی برای هر رخداد بارندگی منجر به فرسایش،
از نسبت هدررفت خاک در کرتهای تحت کشت (هر یک از
کرتهای با فاصله ردیف کشت  20و  25سانتیمتری و با تراکم
بذر  90و  120کیلوگرم در هکتار) به مقدار هدررفت خاک از
کرت شاهد (بدون کشت و تحت آیش) تعیین شد .سپس تغییرات
عامل مدیریت زراعی در رگبارهای منجر به هدررفت خاک طی
دوره رشد گندم مورد بررسی قرار گرفت ( ;Panagos et al., 2012
 .)Alexandridis et al., 2015زمانهای وقوع رگبارها با مراحل
رشد توصیفشده توسط روش ویشمایر و اسمیت ()1987
مطابقت داده شدند ..بر این اساس مراحل زیر برای رشد در نظر
گرفته شد -1 :مرحله آیش (از زمان انجام شخم اولیه تا شروع
عملیات کشت) -2 ،مرحله بستر بذر (از زمان کشت تا توسعه
آسمانه گیاه به میزان  10درصد) -3 ،مرحله استقرار گیاه (از پایان
مرحله بستر بذر تا توسعه آسمان گیاه به میزان  50درصد)-4 ،
مرحله رشد گیاه (از پایان مرحله استقرار گیاه تا توسعه آسمانه
گیاه به میزان  75درصد) -5 ،مرحله رسیدن گیاه (از پایان مرحله
رشد تا برداشت محصول) و  -6مرحله کاه و کلش و بقایای گیاهی
(از زمان برداشت محصول تا شخم بعدی) ( Wischmeier and
 .)Smith, 1987شکل ( )3نمایی از کرتهای آزمایشی برای دو
فاصله ردیف کشت و دو تراکم کشت در مرحله برداشت را نشان
میدهد .تغییرات زمانی عامل مدیریت زراعی از نظر رخدادهای
بارانهای منجر به هدررفت خاک و نیز در سه مرحله از رشد گندم
از نظر تاجپوشش گیاهی بررسی شد.
تجزيه آماری

شکل  .2نمايی از کرتهای آزمايشی

اندازهگيری هدررفت خاک
رواناب حاصل از هر رخداد بارندگی به روش حجمسنجی با استوانه
مدرج اندازهگیری شد .مقدار رسوب با تهیه یک نمونه 500
میلیلیتری از داخل مخزنها بعد از مخلوط کردن توسط همزن
دستی و ایجاد یک محلول همگن ،فیلتراسیون با کاغذ صافی

پیش از تحلیلهای آماری ،توزیع آماری دادهها از نظر نرمال بودن
با استفاده از آمارههای چولگی و کشیدگی بررسی شد .برای
بررسی تغییرات عامل مدیریت زراعی در رخدادهای بارندگی و نیز
در مراحل رشد در هر دو روش مدیریتی ( فاصله ردیف کشت و
تراکم کشت) تحلیل دادهها بر اساس طرح فاکتوریل بر پایه
کرتهای خرد شده در زمان با استفاده از نرم افزار  SPSSانجام
گرفت .جهت انجام مقایسه میانگین دادهها از آزمون دانکن
استفاده شد.
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شکل  .3کرتهای آزمايشی ايجاد شده برای دو فاصله رديف کشت ( 20و  25سانتیمتر) و دو تراکم بذر ( 90و  120کيلوگرم در هکتار) در کشتزار ديم گندم

نتايج و بحث
ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاک

برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک کشتزار مورد بررسی
در جدول ( )1ارائه شده است .خاک کشتزار با توجه به درصد شن
( ،)60/18سیلت ( )20/59و رس ( ،)19/25دارای بافت لوم شنی
بود .با توجه به مقدار آهک ( 14/6درصد) ،خاک کشتزار در گروه
خاکهای آهکی قرار دارد ( .)Tan, 2005همچنین با توجه به
میانگین هدایت الکتریکی  2/5دسیزیمنس بر متر از نظر شوری

در گروه خاکهای کم شور ( )Malekuti et al., 2002قرار گرفت.
خاک کشتزار به لحاظ داشتن ذرات پیونددهنده مانند رس و
ماده آلی (کمتر از  1/5درصد) ،دارای خاکدانههای کوچکتر و به
نوبه خود دارای میانگین وزنی قطر خاکدانههای پایدار کمتری
( )MWD =1/1mmبود ( )Boujila and Gallai, 2008که احتمال
فروپاشی خاکدانههای این خاک تحت تأثیر باران را افزایش داد.
خاک کشتزار دارای نفوذپذیری زیاد ( 10/20سانتیمتر بر ساعت)
بود که دلیل آن افزایش درصد ذرات درشتدانه بود.

جدول  .1برخی ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاک کشتزار ديم

ویژگیهای فیزیکی خاک

مقدار

ویژگیهای شیمیایی خاک

مقدار

شن ()%
سیلت ()%
رس ()%
جرم مخصوص ظاهری (گرم بر سانتیمتر مکعب)

60/18
20/59
19/25
1/52

اسیدیته
شوری (دسیزیمنس بر متر)
درصد سدیم تبادلی
ماده آلی ()%

7/52
2/52
5/59
1/34

میانگین وزن قطر خاکدانهها (میلیمتر)
نفوذپذیری (سانتیمتر بر ساعت)

1/09
10/20

کربنات کلسیم معادل ()%

14/61
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ويژگیهای بارانها

گزارش ایستگاه بارانسنجی در مورد بارشهای رخ داده در جدول
( )2نشان داده شده است .طی دوره رشد گندم (از اواسط مهر
 1394تا اواسط تیرماه  )1395از مجموع  82رخداد بارندگی
(مجموعاً  272/3میلیمتر) تنها  9رخداد بارندگی منجر به رواناب
و رسوب شد .شدت رگبارها از  2/2تا  4/5میلیمتر بر ساعت متغیر
بود .با وجود تغییرات اندک شدت بارندگی ،مقدار بارندگی در رگبارها

تغییرات زیادی ( 6/5تا  18/6میلیمتر) طی دوره رشد داشت .پراکنش
بارندگی طی ماهها در دوره رشد متغیر بود و به غیر از تیرماه در
تمام دوره رشد گندم بارندگی اتفاق افتاد .این رگبارها همزمان با
سه مرحله از رشد گندم دیم (مرحله بستر بذر ،مرحله استقرار
گیاه و مرحله رشد گیاه) رخ دادند .بیشترین میزان بارندگی در
فصل بهار ( 109/1میلیمتر) ،همزمان با مراحل ساقهروی،
خوشهدهی و شیری شدن ،رخ داد .بیشترین مقدار بارندگی در
بین نه رگبار ،در آبانماه ( 47/6میلیمتر) و کمترین مقدار آن در
خردادماه ( 5/2میلیمتر) بود .در آبانماه که سطح خاک بدون

پوشش حفاظتی بود 15 ،واقعه بارندگی به صورت متوالی رخ داد
که از آن ،چهار رخداد منجر به رواناب و رسوب شد که بیشترین
ضریب رواناب ( 4/8درصد) را به دنبال داشت .کمترین مقدار
ضریب رواناب مربوط به فصل بهار زمانی که خاک دارای پوشش
حف اظتی بود ،رخ داد .تغییرات ضریب رواناب طی دوره رشد از
یک سو تحت تأثیر ویژگیهای باران و از سوی دیگر تغییرات
پوشش گیاهی و و نفوذپذیری خاک است .گرارد و گاردنر ()2003
با مطالعه رواناب در کرتهای ایجاد شده در کشتزارهای دیم نشان
دادند که مقدار عامل رواناب به شدت تحت تأثیر ویژگیهای باران
قرار داشته و از  5تا  50درصد تغییر میکند ( Gardner and
 .)Gerrard, 2003در پژوهشهای واعظی و همکاران ( )2014که
در کرتهای استاندارد در کشتزارهای دیم انجام شده بود ،کمترین
شدت باران منجر به رواناب  2/11میلیمتر بر ساعت گزارش شد
که منجر به تولید کمترین مقدار رواناب  0/09میلیمتر شد
(.)Vaezi et al., 2014

جدول .2تاريخ ويژگیهای رخدادهای باران منجر به رسوب طی دوره رشد گندم ديم (از مهر ماه  1394تا تير ماه )1395

شماره رخداد

تاریخ بارندگی

ارتفاع بارندگی
(میلیمتر)

شدت بارندگی
(میلیمتر بر ساعت)

ضریب رواناب
()%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1394/08/07
1394/08/09
1394/08/26
1394/08/27
1394/11/03
1394/12/09
1395/01/09
1395/01/25
1395/02/23

11/6
7/8
16/5
10/2
11/7
8/1
18/6
6/4
6/5

2/19
2/32
2/63
2/55
2/21
3/22
2/85
2/95
4/48

4/8
1/7
0/9
0/9
1/05
1/06
0/8
0/75
1/06

تغييرات عامل مديريت زراعی در رخدادهای بارندگی

جدول ( )3نتایج تجزیه واریانس تغییرات هر دو روش مدیریتی
(فاصله ردیف کشت و تراکم کشت) بین رخدادهای بارندگی را
نشان میدهد .مطابق جدول تغییرات عامل مدیریت زراعی بین
رخدادهای بارندگی در فواصل ردیف کشت ( 20و 25
سانتیمتری) بر خالف سطوح تراکم ( 90و  120کیلوگرم در
هکتار) در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود .به بیان دیگر
تغییرات مقدار  Cتنها تحت تاثیر فاصله ردیف کشت در طول
رخدادهای بارندگی قرار داشت .همچنین به لحاظ معنیدار بودن
اثر متقابل فاصله ردیف کشت در سطوح تراکم بذر بین رخدادهای
بارندگی ( ،)P>0/05مشاهده شد که تغییرات مقدار  Cدر فواصل

ردیف کشت متاثر از رشد و توسعه پوشش گیاهی است.
تغييرات عامل مديريت زراعی تحت تأثير رخدادهای بارندگی در
تراکمهای کشت

شکل ( )4مقادیر عامل مدیریت زراعی در سطوح مختلف
تراکم کشت در رخدادهای بارندگی را نشان میدهد .مطابق شکل
بیشترین مقدار  Cبرای هر دو سطح تراکم  90و  120کیلوگرم در
هکتار در اولین رخداد بارندگی به ترتیب  0/83و  0/62بود .در
اولین رخداد بارندگی با وجود کمترین شدت بارندگی (2/19
میلیمتر بر ساعت) به دلیل لخت بودن سطح ،زمین کشت شده
از هر نوع پوشش گیاهی و شروع جوانهزنی ،دارای بیشترین عامل
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رواناب ( 4/8درصد) بود .اما با توسعه و پیشرفت رشد گیاه مقدارC

تا رخداد بارندگی چهارم (از اوایل آبان تا اواخر آبان) با وجود
افزایش شدت بارندگی روند کاهشی داشت که این کاهش برای
سطح تراکم  90کیلوگرم محسوستر بود .بررسی تغییرات مقدار
و شدت بارندگی در  9رگبار موردبررسی نشان داد که ویژگیهای
باران ،عامل اساسی در تغییرات مقدار  Cاز رگباری به رگبار دیگر
در کشتزار مورد بررسی نمیباشد .تغییر در ویژگیهای خاک و
رشد گیاه از عوامل مؤثر در بروز تغییرات این عامل است .از دالیل
کاهش مقدار مذکور تا رخداد چهارم میتوان به تغییرات پوشش
گیاهی (سبز شدن و شروع رشد رویشی) ،زبری سطح خاک و
تغییرات شدت بارندگی در طول دوره رشد ( Grazhdani and
 )Shumka, 2007اشاره کرد .با ادامه دوره رشد در رخداد بارندگی
پنجم و ششم ،مقدار  Cبرای هر دو تراکم بذر افزایش یافت .از
دالیل آن میتوان به کاهش نفوذپذیری خاک در اثر یخ زدن آب
در الیه سطحی و نیز تخریب ساختمان خاک در اثر وقوع پدیده-
های متوالی یخ بستن و آب شدن و در نتیجه سست و حساس

شدن خاک در مقابل بارانهای فرسایشزا اشاره کرد .با آغاز فصل
بهار از رخداد هفتم به بعد با وجود رخداد بیشترین مقدار بارندگی
( 109/1میلیمتر) که همراه با افزایش شدت بارندگی از رخداد
هفتم تا نهم بود مقدار  Cروند کاهشی داشت؛ به طوری که
کمترین مقدار مذکور برای هر دو تراکم بذر  90و  120کیلوگرم
به ترتیب  0/12و  0/17در آخرین رخداد بارندگی (نهم) حاصل
شد .بررسی میانگین مقدار  Cدر رخدادهای بارندگی نشان داد که
مقدار این عامل در تراکم بذر  90برابر  0/42و در تراکم بذر 120
کیلوگرم در هکتار برابر  0/43است .این نتیجه بیانگر عدم تأثیر
قابل مالحظه تراکم کشت در تغییر مقدار عامل مدیریت زراعی
در کشتزار دیم گندم است .افزایش تراکم بذر اگرچه با افزایش
تعداد بوته در واحد سطح همراه است اما تحت این شرایط ،رشد
بوتههای گندم روی هر ردیف به دلیل افزایش رقابت بین بوتهها
به ویژه از نظر جذب آب و مواد غذایی ( Das and Yaduraju,
 )2011کاهش مییابد .از این رو افزایش تراکم بذر تأثیر مثبتی در
کاهش فرسایش خاک در کشتزار دیم گندم نداشت.

جدول  . 3تجزيه واريانس عامل مديريت زراعی تحت تأثير سطوح تراکم بذر و فاصله رديف در رخدادهای بارندگی

درجه آزادی

منابع تغییر
رخداد
رخداد× فاصله ردیف کشت
رخداد × تراکم بذر
رخداد× فاصله ردیف کشت × تراکم بذر
خطا

8
8
8
8
72

میانگین مربعات

F

0/508
0/122
0/035
0/082
0/03

**17/1
**4/09
1/19ns
*2/75

** :تفاوت معنیدار در سطح احتمال  1درصد * :تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد  :nsغیر معنیدار در سطح احتمال  5درصد

شکل  .4تغييرات عامل مديريت زراعی تحت تاًثير رخدادهای بارندگی در تراکمهای مختلف کشت
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تغييرات عامل مديريت زراعی تحت تأثير مرحله رشد گندم در
سطوح تراکم مختلف

شکل ( )5تغییرات عامل مدیریت زراعی در سطوح تراکم کشت
در زمانهای مختلف رشد گندم دیم را نشان میدهد .در این
پژوهش تنها در سه مرحله از شش مرحله رشد گیاه ،رواناب به
همراه رسوب قابل نمونهبرداری بود؛ مرحله بستر بذر (چهار
رخداد) ،مرحله استقرار گیاه (چهار رخداد) و مرحله توسعه گیاه
(یک رخداد) .از طرفی مقدار  Cدر مراحل آیش ،رسیدن گیاه و
کاه و کلش به علت انجام عملیات شخم و کشت محصول بهصورت
همزمان و عدم بارندگی برابر با صفر بود .بیشترین مقدار  Cبرای
هر دو سطوح تراکم در مرحله بستر بذر (از رخداد اول تا چهارم
بارندگی) که مصادف با جوانهزنی و سبز شدن گندم بود ،رخ داد.
در این مرحله تغییرات مقدار  Cبیشتر تحت تاثیر میزان بقایای
گیاهی ،زبری سطح خاک است ( )Alexandridis et al., 2015و
پوشش گیاهی در این مرحله تنها هدررفت خاک را با حفاظت
سطح خاک در مقابل ضربه قطره باران و توقف جریانهای آب
روی سطح خاک میتواند تحت تأثیر قرار دهد ( Zuazo and
 .)Pleguezuelo, 2008همچنین در این مرحله پوشش گیاهی

ضعیف و تنک شانس برخورد مستقیم قطرات باران با سطح خاک
را افزایش میدهد که منجر به جدا شدن بیشتر ذرات خاک
میشود ( .)Emam, 2011با ادامه دوره رشد از مرحله بستر بذر به
مرحله استقرار گیاه که منطبق با زمان پنجهزنی و ساقه رفتن بود،
مقادیر  Cبرای هر دو تراکم بذر کاهش یافت .این کاهش در مرحله
پایانی استقرار گیاه بیشتر بود؛ به عبارتی به دلیل قرار گرفتن
مرحله پایانی اسقرار گیاه در فصل بهار که همراه با افزایش پوشش
و نیاز آبی گیاه ( )Das and Yaduraju, 2011بود با به تأخیر
انداختن شکلگیری رواناب ( )Zhang et al., 2011و افزایش
نفوذپذیری خاک در نتیجه خشک شدن سطح خاک ( Nunes et
 ،)al., 2010مقادیر  Cکاهش یافت.
در مرحله توسعه گیاه که همزمان با مرحله خوشهدهی و
شیری شدن دانه گندم بود ،مقادیر  Cبرای تراکمهای  90و 120
کیلوگرم در هکتار کاهش یافت .از علتهای آن میتوان به افزایش
استحکام و بهبود نفوذ آب به خاک اشاره کرد که در نتیجه تأثیر
گسترش ریشه در خاک و افزایش تاج پوشش گیاهی است
(.)Zuazo and Pleguezuelo, 2008

شکل  .5تغييرات عامل مديريت زراعی بين سطوح تراکم کشت در مراحل مختلف رشد گياه گندم ديم

تغييرات عامل مديريت زراعی تحت تأثير رخدادهای بارندگی در
فواصل رديف کشت

شکل ( )6مقادیر عامل مدیریت زراعی به تفکیک فاصله ردیف
کشت در رخدادهای بارندگی را نشان میدهد .بیشترین و کمترین
مقدار  Cبرای هر دو فاصله ردیف کشت به ترتیب در رخداد اول
و نهم بود .با مقایسه میانگین به صورت مجزا در مراحل زمانی

رخداد بارندگی برای دو فاصله ردیف کشت  20و  25سانتیمتری
مشخص شد که برای فاصله ردیف کشت  25سانتیمتر بین
رخدادهای بارندگی اول و دوم و همچنین از رخداد ششم به بعد
تفاوت معنیداری وجود دارد .به عبارت دیگر مقدار  Cاز رخداد
اول به رخداد دوم بارندگی کاهش یافت که این کاهش از رخداد
هفتم به بعد محسوستر بود .بین مقدار  Cدر فاصله ردیف کشت
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 20سانتیمتری بین تمام رخدادهای بارندگی بجز رخداد هشتم
و نهم تفاوت معنیداری وجود داشت .مقدار  Cاز رخداد اول تا
نهم به جز رخداد پنجم و ششم روند کاهشی داشت .مقدار مذکور
بین رخداد پنجم و ششم بارندگی که همزمان با فصل سرما و
زمستان بود برای هر دو فاصله ردیف کشت افزایش یافت که این
افزایش برای فاصله ردیف  20سانتیمتری بیشتر بود .همچنین
در رخدادهای هشتم و نهم اختالف اندکی بین مقادیر این عامل
وجود داشت .از علتهای آن میتوان به عدم تأثیر فاصله ردیف
کشت در نتیجه یکدست شدن تاج پوشش گیاهی اشاره کرد.
بررسی میانگین مقدار  Cدر رخدادهای بارندگی نشان داد که
مقدار  Cدر خطیکار  9ردیفی با فاصله ردیف کشت  25سانتیمتر
 0/34و در خطیکار  11ردیفی با فاصله ردیف کشت 20

سانتیمتر  0/51بود .افزایش قابل توجه ( 33درصد) در مقدار
با کاهش فاصله ردیف کشت به این دلیل بود که در کشت 11
ردیفی نسبت به کشت  9ردیفی ،سطح مقطع شیار کوچکتر بوده
سطح تماس رواناب با خاک درون شیار اندک است .این موضوع با
افزایش تنش برشی جریان و در نتیجه افزایش هدررفت خاک از
نوارهای کشت همراه است .همچنین ،افزایش فاصله ردیف کشت
با کاهش رقابت بین بوتهها در ردیفهای کشت مجاور و در نتیجه
تقویت تاجپوش گیاه و کاهش فرسایش خاک همراه است .بررسی-
های پیشین نیز نشان میدهد که تقویت پوشش گیاهی عاملی
مهم در کاهش فرسایش خاک در کشتزارها است ( Zhang et al.,
.)2011
C

شکل  .6تغييرات عامل مديريت زراعی تحت تاًثير رخدادهای بارندگی در رديفهای مختلف کشت
(حروف انگليسی بزرگ نتيجه انجام مقايسههای ميانگين بين رخدادهای بارندگی در رديف کشت  20سانتیمتری و حروف انگليسی کوچک نتيجه انجام مقايسه-
های ميانگين بين رخدادهای بارندگی در رديف کشت  25سانتیمتری است)

تغييرات عامل مديريت زراعی تحت تأثير مرحله رشد گندم در
فواصل رديف کشت

شکل ( )7تغییرات عامل مدیریت زراعی را در فاصله ردیف کشت
در زمانهای مختلف رشد گندم دیم نشان میدهد .مطابق شکل
اثر هر دو فاصله ردیف کشت در کاهش مقدار  Cاز مرحله بستر
بذر به مرحله استقرار گیاه چندان قابل مالحظه نبود ،ولی از
مرحله استقرار به مرحله توسعه گیاه مقدار مذکور به طور
چشمگیری کاهش یافت .از طرفی با توجه به معنیدار بودن
( )P>0/05اثر متقابل فاصله ردیف کشت در تراکم بذر در

رخدادهای بارندگی ،میتوان تغییرات مقدار  Cرا در فواصل ردیف
کشت در نتیجه تاثیر پوشش گیاهی دانست .بیشترین مقدار C
برای هر دو ردیف کشت در مرحله بستر بذر (از رخداد اول تا
چهارم بارندگی) مشاهده شد .به عبارتی مرحله بستر بذر به لحاظ
ضعیف بودن پوشش گیاهی ،حساسترین مرحله با توجه به بیشتر
بودن میزان هدررفت خاک بود ،بنابراین مدیریت استفاده از
خاکورزهای حفاظتی و جایگذاری بقایای گیاهی محصول سال
قبل جهت جلوگیری از هدررفت خاک در این مرحله ضروری
است .با ادامه رشد پوشش گیاهی و توسعه شاخ و برگ گیاهی در
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فصل بهار اثر فاصله ردیف کشت در کاهش مقدار  Cبیشتر نمایان
شد؛ به طوری که کمترین مقدار مذکور برای هر دو فاصله ردیف
در مرحله توسعه آسمانه گیاه گندم مصادف با آخرین رگبار رخ
داده با شدت باال ( 4/48میلیمتر بر ساعت) به وقوع پیوست .به
عبارتی اثر فاصله ردیف کشت در کاهش مقدار  Cمیتواند در
نتیجه تاثیر تعداد شیارهای کشت در واحد سطح باشد که میتواند
روی کاهش یا افزایش فرسایش پاشمانی با تغییر میزان نفوذ آب
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در پشتهها و به تبع آن افزایش یا کاهش ضخامت الیهی آب نازک
در سطح خاک موثر باشد ()Legout et al., 2005؛ به طوری که
با افزایش فاصله ردیف (کاهش تعداد شیار در واحد سطح) میزان
فرسایش پاشمانی و در نتیجه آن مقدار  Cکاهش مییابد که این
کاهش با توسعه و افزایش رشد پوشش گیاهی در مرحله توسعه
به دالیلی همچون افزایش نفوذ آب در خاک و کاهش ضخامت
الیه آب روی سطح خاک تشدید میشود.

شکل  .7تغييرات عامل مديريت زراعی بين رديفهای مختلف کشت در مراحل مختلف رشد گياه گندم ديم
(حروف انگليسی بزرگ نتيجه انجام مقايسات ميانگين بين مراحل رشدگندم در رديف کشت  20سانتیمتری و حروف انگليسی کوچک نتيجه انجام مقايسات
ميانگين بين مراحل رشدگندم در رديف کشت  25سانتیمتری است)

نتيجهگيری
مقایسه مقدار عامل مدیریت زراعی ( )Cبین رخدادهای بارندگی
در دو روش مدیریت زراعی (فاصله ردیف کشت و تراکم کشت)
نشان داد که تنها در فاصله ردیف کشت بین رخدادهای بارندگی
تفاوتی معنیدار وجود دارد .با افزایش فاصله ردیف کشت ،از یک-
سو رقابت بین گیاهان کاهش یافت و تاجپوش گیاهی تقویت شد
و از سوی دیگر سطح مقطع عبور جریان کاهش یافته ،تنش برشی
جریان و هدررفت خاک کاهشمییابد .بررسی تغییرات هدررفت
خاک در مراحل مختلف رشد گندم نشان داد که تنها در سه
مرحله از شش مرحله رشد گیاه شامل :مرحله بستر بذر (چهار
رخداد بارندگی) ،مرحله استقرار گیاه (چهار رخداد بارندگی) و
مرحله توسعه گیاه (یک رخداد بارندگی) فرسایش خاک اتفاق
افتاد .بیشترین مقدار  Cبرای هر دو روش مدیریت زراعی در
مرحله بستر بذر (از رخداد اول تا چهارم بارندگی) مشاهده شد.
در این مرحله از رشد گندم که همزمان با آبانماه است ،هنوز

پوشش گیاهی روی سطح خاک نمایان نشده است و بسیاری از
فرآیندهای فرسایشی از جمله فرسایش بارانی در کنار سایر شکل-
های فرسایش (شیاری) فعال است .لذا این مرحله از رشد گیاه
حساسترین مرحله از نظر فرسایش خاک و افزایش عامل مدیریت
زراعی ( )Cاست .بنابراین استفاده از خاکورزهای حفاظتی برای
جلوگیری از هدررفت خاک در این مرحله ضروری است .با توسعه
آسمانه گیاهی از مرحله استقرار به مرحله توسعه گیاه که همزمان
با بیشترین دوره رشد گندم (ظهور سنبله ،گلدهی و شیری شدن
دانه گندم) بود ،مقدار  Cکاهش یافت .در این مراحل رشد ،اثر
فاصله ردیف کشت در کاهش مقدار  Cبیشتر نمایان شد؛ به طوری
که کمترین مقدار  Cبرای هر دو فاصله ردیف در مرحله توسعه
آسمانه گیاه گندم به وقوع پیوست .در مرحله توسعه گیاه ،کاهش
مقدار  Cبه دلیل تقویت آسمانه گیاهی و گسترش ریشه در خاک
بود.
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