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 خشکمنطقه نیمه نخود دیم مراحل مختلف رشد در گیاهی پوشش عامل تعیین

داش )مطالعه موردی در تیکمهبرای استفاده در معادله جهانی فرسایش خاک 

 شرقی(استان آذربایجان

 
 3زاده ریحانو محمدابراهیم صادق 2*احمدی، عباس 1علیرضا خانجانی صفدر

 

 (81/80/1331تاریخ پذیرش:                52/87/1333تاریخ دریافت: )

 

 چکیده

های برای استفاده در مدلمحصوالت مختلف  (C) گیاهی پوشش عاملضریب  مقادیردر کشورهای پیشرفته جداولی برای 

در  آن کشورها استفاده از این اطالعات و مدیریتی پدولوژیکی های اقلیمی،اما با توجه به تفاوت ،ارائه شده استفرسایش خاک 

 رشد مختلف مراحل گیاه نخود دیم در Cبررسی تغییرات ضریب  منظوربهلذا این تحقیق . باشدن مناسبتواند می کشور ما

 فرسایشیهای کیلوگرم در هکتار( در کرت 18و  32، 38های )تراکمسه تراکم بذر رایج در منطقه منظور  دینبصورت پذیرفت. 

کرت شاهد سه عدد  Cبرای محاسبه ضریب کشت شد.  واقع بودند، درصد 3مترمربع که در زمینی با شیب  18×7/1با ابعاد 

 در هر واقعه بارندگی رواناب و رسوبدر صورت ایجاد . شد ایجادتنها با انجام شخم در جهت شیب و بدون کشت محصول 

از محاسبه نسبت مقدار خاک فرسایش یافته از کرت مورد نظر بر مقدار خاک  Cدر نهایت ضریب  .شدگیری اندازه هامقادیر آن

 Cمقادیر . شدآماری های خرد شده در زمان تحلیل نتایج در قالب طرح آماری کرتفرسایش یافته از کرت شاهد محاسبه شد. 

طور میانگین برای و به 33/8، 11/8، 00/8یب برابر ترتبهگیاه نخود کیلوگرم در هکتار  18و  32، 38بذر  هایبرای تراکم

 آن بیشترین و 32/8 گیاه رشد مرحله به مربوط تیمارها برای C ضریب مقدار کمترین کل آمد، در دستبه 17/8تیمارها برابر 

های مختلف کشت بیشتر از تغییرات آن در تغییرات ضریب فوق در تراکمهمچنین  .بود 21/8 گیاه استقرار مرحله به مربوط

طور میانگین میزان ضریب کیلوگرم در هکتار به 18به  38با افزایش تراکم بذر از  کهبه طوری طی سه مرحله رشد گیاه بود.

کمتر از مرحله اسقرار گیاه  ددرص 38یدن گیاه مقدار ضریب فوق تنها در مرحله رس هککاهش یافت، در صورتی  درصد 28فوق 

 بود.
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 مقدمه

و تنوع ژنتیکی و  بودهتولید نخود  مهم بعامنایران یکی از 

 ستا همچنین سازگاری آن در این کشور باال

 (Bagheri et al, 1997) نخود از نظر سطح زیر کشت در .

ور عمده طدارد که بهدر ایران بین حبوبات، مقام اول را 

شود. و غرب کشور کشت می صورت دیم در شمال غرببه

  کشورسطح زیر کشت نخود و تولید ساالنه دانه آن در 

 ,Falah)باشد میهزار تن  538هزار هکتار و  010ترتیب به

 غربی،آذربایجان شرقی،آذربایجان هایاستان. (2002

همدان و  گلستان، ایالم، لرستان، کردستان، کرمانشاه،

روند شمار میجزء مناطق مستعد تولید نخود بهن زنجا

(Anonymous, 2006) نخود نیاز به اقلیمی با بارندگی کم .

 Majnoon)داشته و مقاوم به خشکی و سرمادوست است 

Hosseini, 2008)صورت دیم در استان . این محصول به

از طرف  شود.طور گسترده کشت میشرقی بهآذربایجان

حد مجاز خاک در از ش بیش دلیل فرسایدیگر به

دیمزارهای کشورمان اطالع از ضریب عامل پوشش گیاهی 

ریزی کارهای حفاظتی مفید واقع شود. تواند در برنامهمی

این ضریب یکی از متغیرهای معادله جهانی فرسایش خاک 

هانی هدررفت خاک یکی از معادله جباشد. می

ارزیابی  ینهزم درهای تجربی است که ترین مدلپرکاربرد

متوسط ساالنه  وشود خطر فرسایش از آن استفاده می

شش عامل  با استفاده از ترکیبفرسایش خاک را 

پذیری خاک، طول شیب، فرسایندگی باران، فرسایش

عی و مدیریت اراضی تخمین تندی شیب، مدیریت زرا

 این عوامل ضربحاصل از .(Renard et al, 1997) زندمی

 . آیدمی دستبه کمّی صورتبه خاک تلفات میزان

میزان هدررفت خاک در طول زمان با تغییرات آسمانه 

گیاهی، میزان بقایا و زبری سطح خاک و تغییرات شدت 

 & Grazhdani)یابد بارندگی در طول سال تغییر می

Shumka 2007; Panagos et al, 2011)  طول فصول در و

ارزیابی قرار صورت جداگانه مورد همختلف سال بایستی ب

  (Panagos et al, 2011; Alexandridis et al, 2015) گیرد

تابعی از شش  USLEدله ادر مع میزان هدررفت خاک

باشد. از این شش عامل تغییرات عامل می فوقعامل 

پذیری در طول سال به تغییرات خصوصیات ذاتی فرسایش

خاک در طول فصل زراعی بستگی داشته و عمال خیلی 

گیری این تغییرات در و کند است و چون اندازهناچیز 

س وسیع غیرممکن است، بنابراین مقدار این عامل را یامق

 ,Panagos et al)گیرند در طول سال ثابت در نظر می

2011; Alexandridis et al, 2015)  تغییرات عامل

توان فرسایندگی باران در طول سال خیلی زیاد بوده و می

های هواشناسی توجه به آمار ایستگاهمقادیر آن را با 

عامل پوشش گیاهی . (Evrard et al, 2010)استخراج نمود 

اهمیت زیادی در میزان فرسایش خاک داشته و مقادیر آن 

مراحل فنولوژیک گیاهان  با توجه به نوع پوشش گیاهی و

یابد. تغییرات زمانی این فاکتور عالوه بر شدت تغییر میبه

نوع زان رطوبت و دمای خاک و نیز بهمیعوامل فوق به 

 هدررفتدر معادله جهانی  مدیریت زراعی بستگی دارد.

نسبت خاک  از محاسبه ضریب عامل پوشش گیاهیخاک، 

خاک مقدار  رهدررفته در زمین دارای پوشش گیاهی ب

مقدار  شود وحاصل میاز یک زمین فاقد پوشش  ههدررفت

به یشات صحرایی طور تجربی از آزماعددی این نسبت به

تنها ها . هرچند که ممکن است این نسبتآیدمی دست

اما  ،دقیق باشندبرای شرایط خاص مورد آزمایش، 

بینی اثرات پوشش توان از این ضرایب برای پیشنمی

ها تحت شرایط اقلیمی گیاهی مشابه یا دیگر پوشش

بر میزان فرسایش خاک  متفاوت و شرایط مختلف خاک

ضریب . (Bayat Movahed & Rezaei, 2012) استفاده کرد

در حقیقت نشان دهنده اثرات آسمانه  عامل پوشش گیاهی

بقایای گیاهی بر  و پوشش گیاهی، پوشش سطح خاک

مقادیر  .(Refahi, 2009) میزان فرسایش خاک است

در کشور اتیوپی برای انواع  ضریب عامل پوشش گیاهی

ورگوم، گندم، مختلف گیاهان از جمله نخود، عدس، جو، س

، 125/8، 377/8، 312/8ترتیب زمینی بهو سیب قهوه

در  (Lal, 1995) باشدمی 32/8و  51/8، 188/8، 580/8

 ضریب عامل پوشش گیاهییک تناوب سه ساله مقادیر 

 12/8 و ذرت 882/8، علوفه 882/8برای گیاه گندم 

علوفه نسبت به  . با توجه به این گزارشگزارش شده است

 ضریب عامل پوشش گیاهیگیاه گندم و ذرت دارای 

رفت خاک نقش هدرجلوگیری از باشد و در کمتری می

. طبق گزارش ویشمایر و (Refahi, 2009)بسزایی دارد 

 عاملمقدار   (Wischmeier & Smith, 1978)اسمیت 

گیاه علفی با ارتفاع کمتر از یک متر و با گیاهی  پوشش

های قبل بدون بقایای گیاهی سال درصد 82 تاج پوشش

سطح خاک  بقایای گیاهیولی زمانی که میزان  بوده، 18/8

( C) ضریب عامل پوشش گیاهی، مقدار برسد درصد 08به 

ضریب عامل پوشش مقادیر  .کندمیتنزل پیدا  835/8به 
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ثر از فرسایندگی باران أعالوه بر عوامل فوق خود مت گیاهی

با  . بنابراین(Wischmeier & Smith, 1978) باشدنیز می

ضریب عامل  شود کهتوجه به مطالب باال مالحظه می

در برآورد  ترین عواملیکی از پیچیده پوشش گیاهی

و تغییرات  باشد و الزم است مقدارمی فرسایش خاک

برای استفاده در  زمانی آن را در طول فصل رویشی

برای مدیریت  های برآورد فرسایش و رسوب و نیزمدل

تعیین  ایتجربی برای هر منطقه صورتبه پایدار مزرعه،

بررسی گیری و اندازه از این تحقیق. بنابراین هدف شود

نخود دیم در  ضریب عامل پوشش گیاهی تغییرات زمانی

داش استان طول فصل رشد در منطقه تیکمه

 باشد. شرقی میآذربایجان
 

 هامواد و روش

 10هکتار در  385داش با وسعت تیکمهایستگاه تحقیقاتی 

 10آباد، در موقعیت جغرافیایی کیلومتری شهرستان بستان

دقیقه طول شرقی،  20درجه و  10دقیقه الی  22درجه و 

دقیقه عرض  12درجه و  38دقیقه الی  15درجه و  38

 خاک ایستگاههای ایران طبق نقشه خاک .شمالی قرار دارد

 شود.بندی میطبقه Lithic Calcixereptsگروه جزء زیر

و در از سطح دریا متر  5888الی  1788در ارتفاع  ایستگاه

قرار اوزن و دریاچه ارومیه س حوزه آبخیز قزلأخط الر

حداکثر دما در میانگین  ،. طبق آمار هواشناسی منطقهدارد

 32درجه باالی صفر و حداقل آن در زمستان  38تابستان 

ساله آن  18متوسط بارندگی  باشد.می درجه زیر صفر

منطقه مورد مطالعه یکی از  بوده ودر سال  متریلیم 370

کاری اعم از نخود، عدس، گندم و جو مناطق اصلی دیم

پاش صورت سنتی و دستباشد که زارعین کشت را بهمی

اما عدم توجه به اصول حفاظت خاک در  دهند.انجام می

به دنبال داشته اضی زراعی را منطقه فرسایش شدید ار

که در اغلب اراضی زراعی افق سطحی به طوری است،

خاک در اثر فرسایش از بین رفته و خاک زیرسطحی با 

 شود.رنگ روشن به وضوح دیده می

که توسط فائو در زمایشی های آدر کرتتحقیق مورد نظر 

ها در انجام پذیرفت. این کرتاحداث شده بود،  1325سال 

متر در کنار  7/1 ×متر  18 بعادو با ا درصد 3شیب 

مخازن اند. در پایین دست هر کرت همدیگر احداث شده

و رسوب تعبیه شده است، که در این  وری روانابآجمع

ها برای انجام آزمایشدر قالب سه بلوک کرت  15تحقیق 

 .(1)شکل  انتخاب گردید

 

 
آوری های آزمایشی و مخازن جمعتصویری از کرت -1شکل 

 رواناب و رسوب
 Fig.1. Photo of runoff and sediment collecting tank 

and experimental plots 
 

قبل از کشت گیاه برای تعیین نیاز کودی گیاه نخود،  

 ورماهیشهرنتایج آزمون خاک موجود برای ایستگاه که در 

مورد بررسی قرار گرفت و با  ،تعیین گردیده بود 1331

 توجه به این که مقادیر عناصر غذایی بیشتر از حد بحرانی

 جذب برای حبوبات پتاسیم قابل )حد بحرانی فسفر و

برای  باشد(گرم در کیلوگرم میمیلی 558و  18ترتیب به

. از طرفی این گیاه نیاز کودی زیادی زراعت دیم نخود بود

به کود ازت ندارد و قادر است  مانند دیگر محصوالت زراعی

کیلوگرم ازت در هکتار را تثبیت کند، بنابراین  88تا  32

یک  در هر بلوک ها اضافه نشد.گونه کودی به کرتهیچ

در نظر گرفته صورت تصادفی به تیمار آیش عنوانبهکرت 

در ویشمایر استاندارد مشخصات مدیریتی کرت شد و طبق 

کرت دیگر گیاه نخود از  جهت شیب شخم زده شد. در نه

با سه  1335فروردین ماه سال  13در تاریخ  ابلینوع رقم ک

صورت کیلوگرم در هکتار به 18و  32، 38سطح تراکم 

 در صورت ایجاد رواناب دربلوک کشت شد.  هر تصادفی در

آوری باران، رواناب جمعهر رخداد بارندگی، بعد از اتمام 

گیری اندازه نه مدرجبا استوا سنجیبه روش حجم شده،

نه یک شد. برای تعیین میزان هدررفت خاک یک نمو

روش فیلتراسیون با کاغذ  لیتری از هر مخزن تهیه و به

و به حجم کل  گیریمیزان رسوب اندازه، صافی واتمن

. (Vaezi, 2008) شدداده  رواناب هر مخزن تعمیم

به نظیر درصد آسمانه گیاهی  های رشدشاخص همچنین
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 کش مدرجبا خط ارتفاع متوسط گیاهو گذاری روش پالت

پوشش سطحی نیز  و رسوب گیری رواناب،هنگام اندازه

بعد  گذاریبه روش پالت خاک )سنگریزه و بقایای گیاهی(

گیری قرار گرفت. در نهایت مورد اندازه از کشت گیاه

گیاه نخود از نسبت مقدار  ضریب عامل پوشش گیاهی

هر کرت به میزان فرسایش از کرت فرسایش حاصل از 

سنجی موجود گزارش ایستگاه باران شاهد محاسبه گردید.

های رخ داده طی مراحل در داخل ایستگاه در مورد بارش

بارندگی  18آمده است. از بین  1مختلف تحقیق در جدول 

( 18و  18، 8 هایرخ داده تنها سه واقعه بارندگی )ردیف

گیری گردید. بنابراین ل اندازهمنجر به ایجاد رواناب قاب

های رشد، و نیز رواناب و رسوب در گیری شاخصاندازه

خرداد  11اردیبهشت و  57اردیبهشت،  55های تاریخ

شود، مجموع میزان چه مشاهده میصورت پذیرفت. چنان

اردیبهشت(،  55برداری اول )کل بارندگی در هنگام نمونه

 57تر از مرحله دوم )برابر بیش 5/5و  3حدود  ترتیببه

خرداد( بوده است، به  11برداری )اردیبهشت( و سوم نمونه

برداری در طی هفت رخداد طوری که در مرحله اول نمونه

متر باران باریده است، در صورتی که در میلی 10بارندگی 

 2/12برداری در طی سه رخداد بارندگی مرحله دوم نمونه

برداری در طی هفت متر و در مرحله سوم نمونهمیلی

متر باران باریده است. میلی 51رخداد بارندگی جمعاً 

( در متریلیم 22همچنین بیشترین میزان بارندگی )جمعاً 

 پیوسته است.  به وقوعاردیبهشت ماه 
 

 جزیه آماریت

 کولموگروفها با آزمون در نهایت نرمال بودن داده

اسمیرنوف بررسی و تحلیل نتایج به کمک نرم افزارهای 

MSTAT-C  وSPSS های خرد شده در قالب طرح کرت

های کامل تصادفی صورت در زمان بر پایه طرح بلوک

 پذیرفت.

 

 نتایج و بحث

 های فیزیکی و شیمیایی خاکویژگی

های فیزیکی و تجزیه واریانس برخی ویژگی 5جدول 

دهد. مطابق آزمایشی را نشان میهای شیمیایی بین کرت

های های فیزیکی و شیمیایی خاک کرتاین جدول ویژگی

عبارت دیگر درون زمایشی تفاوتی با هم نداشتند. بهآ

های آزمایشی تقریباً شرایط یکسان و یکنواختی از بلوک

 گیری شده وجود داشت. های اندازهلحاظ ویژگی

 
 1332میزان و تاریخ رخداد بارندگی در طول دوره تحقیق در سال  -1 جدول

Table 1: Date and amount of rainfall events during research period in 2013 year 

شماره 

 رخداد
متر()میلیارتفاع بارندگی  تاریخ رخداد بارندگی  

شماره 

 رخداد
متر(ارتفاع بارندگی )میلی تاریخ رخداد بارندگی  

Event 

no. 
Rainfall event date Precipitation height (mm) Event no Rainfall event date Precipitation height (mm) 

1 17 April 2013 3.0 10 18 May 2013 8.0 

2 20 April 2013 7.0 11 20 May 2013 2.0 

3 21 April 2013 7.0 12 21 May 2013 1.5 

4 23 April 2013 3.0 13 22 May 2013 1.5 

5 9 May 2013 10.0 14 27 May 2013 3.5 

6 11 May 2013 7.0 15 29 May 2013 1.0 

7 12 May 2013 9.0 16 30 May 2013 5.0 

8 14 May 2013 5.0 17 1 Jun 2013 6.5 

9 16 May 2013 2.5    

 هاهای فیزیکی و شیمیایی خاک کرتتجزیه واریانس برخی ویژگی -2جدول 
Table 2: Analysis of variance for some physicochemical properties of plots soil  

عادلکربنات کلسیم مدرصد  اسیدیته   یهدایت الکتریک  ماده آلیدرصد   شندرصد   سیلتدرصد   رسدرصد    

  pH CCE (%) ECe (ds/m) OC (%) Sand (%) Silt (%) Caly (%) 

S.V. Df MS F MS F F MS MS F MS F MS F MS F 

 2 0.003 1.60ns 0.001 0.10ns 0.0001 0.92ns 0.0001 0.40ns 0.611 0.18ns 0.833 0.00ns 0.133 0.25ns (Rبلوک )

C.V  )%(   0.7 0.26 0.73 0.83 1.66 2.85 2.59 

:ns  درصد                                                                                                 2در سطح احتمال  داریمعن ریغتفاوتns: non significant 
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  ضریب عامل پوشش گیاهی

برای  (Wischmeier & Smith., 1987) و اسمیت ویشمایر

 0برای فرسایش ساالنه  پوشش گیاهیضریب عامل تعیین 

که  ه استها در نظر گرفتمرحله رشد برای زراعت

زمان )از  مرحله آیش -1 .(Refahi, 2009) اند ازعبارت

انجام شخم اولیه تا شروع عملیات شخم ثانویه برای 

زمان شخم ثانویه برای )از  مرحله بستر بذر -5، (کشت

 ، (درصد18 کشت تا توسعه آسمانه گیاه به میزان

تا توسعه  پایان مرحله بستر بذر)از  مرحله استقرارگیاه -3

)از  دوره رشد گیاه -1، (درصد 28 آسمانه گیاه به میزان

 پایان مرحله استقرارگیاه تا توسعه آسمانه گیاه به میزان

از پایان مرحله رشد ) مرحله رسیدن گیاه -2، (درصد 82

لش و بقایای مرحله کاه وک -0و  (تا برداشت محصول

 .(از زمان برداشت تا شخم بعدی) گیاهی

)مرحله  از رشد گیاه مرحله سه در تنها قیتحق نیا در

( اهیگ دنیمرحله رشد و مرحله رس اه،یاستقرار گ

 اتفاق دیرواناب و رسوب نما دیکه بتواند تول ییهابارش

 منطبقدر این تحقیق  یبردار. مرحله اول نمونهاست افتاده

مرحله دوم منطبق با مرحله رشد  اه،یبا مرحله اسقرار گ

 اهیگ دنیرسمنطبق با  یبردارو مرحله سوم نمونه اهیگ

 یبردارمراحل نمونه یجابه بعد به نیکه از ا است، بوده

 .شد خواهند ذکرمراحل رشد 

بین  ضریب عامل پوشش گیاهیتجزیه واریانس  3جدول 

در سه  در هکتار کیلوگرم 18و  32، 38ح تراکم وسط

دهد. نتایج نشان دهنده نشان میرا  رشدمرحله مختلف 

های ثیر بلوکأتحت ت Cتغییرات مقدار ضریب که  آن است

های آزمایشی آزمایشی قرار ندارد به بیان دیگر بین بلوک

همچنین  از نظر شرایط خاک یکسان و یکنواخت است.

بیشتر تحت  ضریب عامل پوشش گیاهیر دامق تغییرات

و کمتر تحت  هداشتکشت قرار  تیمارهای مختلفتاثیر 

 .ه استبود( رشدمختلف  مراحلتاثیر زمان )

در میان سطوح تراکم  Cگیری شده ضریب مقادیر اندازه

 5شکل  درمختلف نخود دیم در مراحل مختلف رشد 

نشان داده شده و حاکی از آن است که مقدار ضریب فوق 

 در لوگرمیک 38 تراکم سطح متغیر بود و 03/8تا  51/8از 

 و Cضریب  مقدار نیشتریب استقرار گیاه مرحله در هکتار

 رسیدن گیاه مرحله در هکتار در لوگرمیک 18 تراکم سطح

 .داد اختصاص خود به را Cضریب  مقدار نیکمتر

کیلوگرم  32و  38در تراکم بذر  Cکمترین مقدار ضریب 

طوری که در در هکتار در مرحله رشد گیاه مشاهده شد، به

ترتیب در سطوح ه رشد گیاه مقادیر ضریب مذکور بهمرحل

درصد کمتر از مرحله استقرار و  0/33و  5/58تراکم فوق 

درصد کمتر از مرحله رسیدن گیاه بود. اما در  1/18و  5/2

 Cکیلوگرم در هکتار کمترین مقدار ضریب  18راکم بذر ت

در مرحله رسیدن گیاه مشاهده گردید و در این مرحله 

درصد کمتر از مرحله  5/8و  3/13ترتیب ، بهCضریب 

 استقرار و مرحله رشد گیاه بود.

ضریب  زانیمهمچنین نتایج نشان دهنده آن است که 

طور هبا افزایش تراکم کشت ب عامل پوشش گیاهی

 Cطوری که متوسط ضریب . بهیابدچشمگیری کاهش می

کیلوگرم در هکتار در  18و  32، 38برای سطوح تراکم 

 33/8و 11/8، 05/8ترتیب برابر دوره کامل فصل رشد به

درصدی  28و  33دست آمد که نشان دهنده کاهش به

کیلوگرم  18و  32به  38با افزایش تراکم بذر از  C بیضر

 باشد.یدر هکتار م

همچنین نتایج فوق نشان دهنده آن است که میانگین 

تیمارها در دوره کامل فصل زراعی برای گیاه  Cضریب 

 Cباشد که در مقایسه با مقادیر ضریب می 17/8نخود برابر 

دست آمده برای گیاه نخود در کشور اسلواکی به

(310/8C= )(Junakova & Balintova, 2012)  و در کشور

توجهی طور قابلبه ،(Lal, 1995)( =312/8Cاتیوپی )

های تواند ناشی از تفاوتبیشتر است، علت این امر می

اقلیمی، پدولوژیکی و مدیریتی کشور ما با آن کشورها و 

میانگین  1جدول  نوع رقم محصول کشت شده باشد.

گیری شده )آسمانه گیاه و ارتفاع های رشد اندازهشاخص

برداری اه( در هر تیمار را به تفکیک در هر مرحله نمونهگی

 درصد ،جدول نیانتایج ارائه شده در طبق  دهد.نشان می

متغیر بوده است  درصد 38/11تا  58/11از  یاهیگ آسمانه

در هکتار،  کیلوگرم 18 به 38و با افزایش تراکم بذر از 

درصد آسمانه گیاهی نیز در تمامی مراحل رشد افزایش 

یافته است. ارتفاع متوسط گیاه در میان سطوح تراکم 

متر متغیر بوده و متوسط سانتی 33/17تا  08/7مختلف از 

ارتفاع گیاه تیمارها در طی مراحل رشد روند افزایشی 

به  38داشته است. شدت این روند با افزایش تراکم بذر از 

تواند ناشی کیلوگرم در هکتار کمی کاسته شد که می 18

فزایش رقابت بر سر عناصر غذایی و رطوبت خاک با از ا

 افزایش تراکم بذر باشد.
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 های مختلف نخود دیمدر طول فصل رشد و تراکم ضریب عامل پوشش گیاهیتجزیه واریانس  -3جدول 
Table 3: Analysis of variance for crop management factor during growth season and different seeding densities 

of rainfed Chickpea   

 Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی منابع تغییرات
-سطح معنی

 داری

Source of variation Degree of freedom Mean square F ratio P value 

 بلوک
Block 

2 0.011 1.88 ns0.26  

 زمان
Time 

2 0.089 14.70 *0.014 

 اشتباه نوع اول
Type I error 

4 0.006   

 تراکم بذر
Seeding density 

2 0.203 287.40 **0.0001 

زمان ×تراکم بذر   
Seeding density × Time 

4 0.001 1.65 ns0.22  

 اشتباه نوع دوم
Type II error 

12 0.001   

 ضریب تغییرات
Coefficient of variation (%) 

 6.330   

 درصد 2در سطح احتمال دار غیر معنیns: درصد   2دار در سطح احتمال *: تفاوت معنیدار در سطح احتمال یک درصد **: تفاوت معنی            
 

 
در مراحل مختلف کیلوگرم در هکتار(  03و  33، 33نخود دیم )مقایسه ضریب عامل پوشش گیاهی سطوح مختلف تراکم کشت  -2شکل 

 رشد

Fig.1. Mean comparison of crop management factor in different growth stages and different seeding densities 

(30, 35 and 40 kg/ha) of rainfed Chickpea 

 

های رشد )تراکم همبستگی بین برخی شاخص 2جدول 

آسمانه گیاه و ارتفاع گیاه( و پوشش سطحی خاک 

دهد. نشان می C)سنگریزه و بقایای گیاهی( را با ضریب 

داری شود، همبستگی منفی و معنیچنانچه مشاهده می

و درصد آسمانه گیاهی وجود داشته و با  Cبین ضریب 

رشد این همبستگی نیز  افزایش مدت زمان از ابتدای دوره

افزایش یافته است و در مرحله رسیدن گیاه ضریب 

همبستگی بین این دو عامل بیشتر از دو مرحله قبلی بوده 

 است. 

و ارتفاع گیاه رابطه آماری قوی وجود  Cبین ضریب 

نداشته و فقط در مرحله رسیدن گیاه همبستگی مثبت و 

د. مشاهده ش درصد 2داری در سطح احتمال معنی

نشان  (Rickson & Morgan, 1988)ریکسون و مورگان 

افتادن آب حاصل از  به خاطردادند با افزایش ارتفاع گیاه 
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)اتصال قطرات باران در روی سطح برگ که  زهکش برگ

باعث افزایش انرژی جنبشی قطرات باران و در نتیجه 

شود( از ارتفاع باالتر، میزان هدر افزایش هدررفت خاک می

افزایش پیدا  Cک و در نتیجه آن مقادیر ضریب رفت خا

 نخود گیاه ارتفاع کند. اما در این تحقیق چون تغییراتمی

و همچنین  نبوده توجهقابل چندان رشد فصل طول در

چون گیاه نخود علفی بوده و ارتفاع چندانی ندارد، به 

 Cهمین دلیل رابطه نزدیکی بین این ویژگی و ضریب 

 مشاهده نشد.

شود که همبستگی بین ضریب ، مشاهده می2طبق جدول 

C  و پوشش سطح خاک )سنگریزه و بقایای گیاهی( در

تواند طول فصل رشد کاهش یافته است، دلیل آن می

پوشیده شدن سطح خاک با افزایش آسمانه گیاهی در 

طول فصل رشد و در نتیجه کاهش اثر مثبت پوشش سطح 

طوریکه نقش هشد، بخاک در کنترل رواناب و رسوب با

شاخ و برگ محصوالت در طول دروه رشد در حفظ خاک 

 .(Pearson et al., 1995)یابد افزایش می

 
 د دیمهای مختلف بذر و مراحل مختلف رشد نخوهای رشد گیاه در تراکمگیری شده شاخصمتوسط مقادیر اندازه -0جدول 

Table 4: Mean values of measured growth parameters in different seeding densities and different growth stages 

of rainfed Chickpea 

 (Growth stage) دوره رشد

 (Growth indexشاخص رشد )

 تراکم بذر

 )کیلوگرم بر هکتار(

 آسمانه

 )درصد(

 ارتفاع گیاه

متر()سانتی  

Parameter 

Sampling period 

Seeding density 

(kg/ha) 

Canopy 

(%) 
Crop height 

(cm) 

 مرحله برقراری آسمانه
Canopy establishment stage 

 

30 11.27i 8.96e 

35 13.17h 8.83e 

40 16.52g 8.6e 

 مرحله توسعه آسمانه
Canopy development stage 

30 18.67f 12.97c 

35 22.17e 12.80c 

40 24.90d 12.30d 

 مرحله بلوغ
Maturing stage 

30 27.03c 18.93a 

35 36.20b 18.67ab 

40 41.97a 18.47b 

 .باشندداری نمیباشند، در سطح احتمال یک درصد دارایتفاوت معنیستون در صورتی که حداقل در یک حرف مشترک  اعداد داخل هر                 

 

های رشد گیاهی و پوشش سطحی خاک در مراحل با شاخص ضریب عامل پوشش گیاهیضریب همبستگی پیرسون بین  -3جدول 

 مختلف رشد نخود دیم
Table 5: Pearson correlation coefficient of crop management factor with growth parameters and soil surface 

cover in different growth stages of rainfed Chickpea 

 (Growth indexشاخص رشد )  

 آسمانه  (Growth stage) دوره رشد

 )درصد(

 ارتفاع گیاه

متر()سانتی  

 پوشش سطحی

 )درصد(

Parameter 

Sampling period 
 Canopy 

(%) 
Crop height 

(cm) 
ُSurface Cover& 

(%) 

 مرحله برقراری آسمانه
Canopy establishment stage 

 -0.82** 0.33 ns -0.92** 

 مرحله توسعه آسمانه
Canopy development stage 

 -0.83** 0.02ns -0.96** 

 مرحله بلوغ
Maturing stage 

 -0.97** 0.70* -0.75** 

 باشد.های آزمایشی ثابت میباشد که در طول فصل رشد در کرتگیاهی می: نشان دهنده مجموع پوشش سنگریزه و بقایای &             

درصد 2در سطح احتمال دار غیر معنیns: درصد   2دار در سطح احتمال *: تفاوت معنیدار در سطح احتمال یک درصد **: تفاوت معنی           
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 کلی  یریگجهینت

ضریب عامل پوشش کمترین مقدار نتایج نشان داد که 

برای تیمارها مربوط به مرحله رشد گیاه و بیشترین  گیاهی

چرا که در مرحله آن مربوط به مرحله استقرار گیاه بود. 

استقرار گیاه بخشی زیادی از سطح خاک عاری از پوشش 

رشد گیاه ضریب فوق  ه در مرحلهبه طوری کگیاهی بود. 

کمتر از مرحله  درصد 3/33طور متوسط برای تیمارها به

کمتر از مرحله رسیدن گیاه بوده  درصد 5/2استقرار و 

گیاه نخود در سه  ضریب عامل پوشش گیاهیاست. مقادیر 

داری باهم دارند تراکم مختلف کشت بذر تفاوت معنی

(81/8P<و برای تراکم ) کیلوگرم  18و  32، 38های بذر

 آمد. دستبه 33/8و  11/8، 00/8ترتیب برابر در هکتار به

دست آمده به ضریب عامل پوشش گیاهیمیانگین مقدار 

در کل فصل رویشی برای گیاه نخود در تیمارهای مختلف 

برابر مقادیر گزارش شده برای  2/1بوده که  17/8برابر 

واند تکشورهای اسلواکی و اتیوپی بوده است، این امر می

های اقلیمی، پدولوژیکی و مدیریتی کشور ناشی از تفاوت

آمده از این تحقیق  دستنتایج به ما با آن کشورها باشد.

نشان دهنده آن است گرچه در طی مراحل مختلف رشد 

معادله جهانی  ضریب عامل پوشش گیاهیگیاه نخود دیم 

تری یابد، اما تراکم بذر عامل مهمفرسایش خاک تغییر می

در تغییرات مقدار ضریب فوق و در نتیجه میزان فرسایش 

به  38فزایش تراکم بذر از اباشد. به طوری که با میخاک

کیلوگرم در هکتار به طور میانگین میزان ضریب فوق  18

کاهش یافت، در صورتی که به طور میانگین در  درصد 28

 درصد 38مرحله رسیدن گیاه مقدار ضریب فوق تنها 

همچنین بین  رحله اسقرار گیاه بوده است.کمتر از م

و درصد آسمانه گیاهی و  ضریب عامل پوشش گیاهی

دار قوی مشاهده شد، اما پوشش سطح خاک رابطه معنی

بین ضریب فوق و ارتفاع گیاه در مراحل مختلف رشد 

تواند رابطه آماری نزدیکی مشاهده نگردید. این امر می

ه نخود در مراحل مختلف دلیل تغییرات اندک ارتفاع گیابه

 رشد باشد.

و  موجود در کشور تنوع آب و هوایی زیادبه با توجه 

در مناطق نوع مدیریت زراعی  اختالف زیادهمچنین 

شود با انجام تحقیقات گسترده مقادیر ، پیشنهاد میمختلف

صورت جداولی هعامل مدیریت زراعی برای گیاه نخود ب

مترین مقدار ضریب عامل همچنین با توجه به ک ارائه شود.

کیلوگرم در هکتار  18پوشش گیاهی در تیمار تراکم بذر 

تراکم کاشت بذر فوق در در مقایسه با سایر تیمارها مقدار 

 شود.منطقه برای زارعین توصیه می
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Abstract 
In developed countries the values of crop management factor (C) for different crops is provided in 

tables, but due to climatic, pedologic and crop management differences of these countries with our 

country, using of these information could be associated with a large uncertainty. For this reason, this 

study was conducted in order to determination of C factor and its variations in different growth stages 

of rainfed chickpea. So there conventional sowing rate (30, 35 and 40 kg/ha) of rainfed chickpea 

(Cicer arietinum) were planted in erosional plots. In order to calculation of C factor, some plots were 

plowed along the slope and were left without cropping, as control plots. After each rainfall event, the 

generated runoff and sediment, were measured. Results were analyzed as a split plot in time design. 

The mean values of C factor for 30, 35 and 40 kg/ ha seeding densities were 0.66, 0.44 and 0.33 

respectively, and the average for all treatments was 0.48. At the whole, the lowest values of C factor 

were related to canopy development stage, and the highest values were related to canopy establishment 

stage of chickpea. The variation of C factor in three different seeding density were greater than the 

variation of this factor in three different growth stages. So that, with increasing seeding density from 

30 to 40 kg/ha, the C factor values increased on average by 50%, while, the values of C factor at 

maturing stage were on average 30% lower than canopy establishment stage. 

 

Keywords: Canopy establishment stage, Erosional plots, Plant canopy, Runoff, Sediment 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 - Former MSC student, Department of Soil Science, University of Tabriz 

2 - Assistant Professor, Department of Soil Science, University of Tabriz 

3 - Faculty Member of Agriculture and Natural Resources Research Center, East Azerbaijan 



 1331 تابستان ،1 شماره ،3 جلد                                                                                                  خاک کاربردی تحقیقات

77 

* Corresponding Author: a_ahmadi@tabrizu.ac.ir  

mailto:a_ahmadi@tabrizu.ac.ir

