
مهندسی و مدیریت آبخیز مجله  

275 1388 ،4 شماره ،1جلد 

 کارهاي کاهنده فرسایش خاك اراضی دیمبررسی راه
  

   مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی زنجانمربی، 1فرزاد بیات موحد
   دانشیار پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري ،کامیداود نیک
   مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی زنجانکارشناس حسن شامی، 

 
   27/08/1388:                            پذیرش مقاله10/04/1388: دریافت مقاله

  
  چکیده

 منجر هاي با شدت زیاد،رندگی وقوع بازمانخصوص در هدر مناطق خشک و نیمه خشک، انجام شخم در جهت شیب ب
 میزان اثرات نامطلوب توان اززراعی میبهو هاي مدیریتی با اعمال روش. شودمیتر خاك  و هدررفت بیشبه فرسایش

شیب و کاربرد مالچ کاه و کلش جهت اثر شخم عمود بر منظور بررسی به. گونه اراضی کاستورزي در این عملیات خاك
ر سه طبقه ب اقعکرت استاندارد و 18در ورزي بر فرسایش خاك، این تحقیق  اثرات نامطلوب عملیات خاكدر کاستن

هاي کامل تصادفی هاي خرد شده در پایه طرح بلوك درصد با سه تکرار، در قالب کرت20–40 و 12-20، 0-12شیب 
 در نیمی از 81-82در سال زراعی . جرا شدقره چریان ا  در ایستگاه تحقیقاتی پخش سیالب سهریندر دو سال متفاوت 

 در تمامی 83-84در سال زراعی . شیب اعمال شدجهت  شیب و در نیمی دیگر شخم عمود بر در جهتها شخم کرت
صورت مالچ  تن در هکتار بهپنجها کاه و کلش گندم به مقدار  در نیمی از آنشده، شیب اعمال در جهتها شخم کرت

-  اندازهبرداري و نمونه اقدام به،آبروانمنجر به بارندگی واقعه ول دوره بررسی، بعد از هر در ط. سطحی پاشیده شد
نتایج نشان داد که اعمال شخم بررسی . دشها رسوب جمع شده در مخازن نصب شده در انتهاي کرتگیري مقدار 

در جهت خورده شخم هاي در کرت هدررفت خاك  میزان برابر4/10 و 5/11، 1/10ر جهت شیب، سبب کاهش بعمود 
مالچ کاربرد  بدون يها هدررفت خاك در کرت برابر میزان 4/55 و 8/10، 9/36سبب کاهش نیز  کاربرد مالچ .دششیب 

هدررفت افزایش نفوذ و کاهش موید این نتایج . شددرصد  20-40 و 12-20، 0-12ترتیب براي طبقات شیب  بهو 
  .استار برد مالچ کاه و کلش ر جهت شیب و کب اعمال شخم عمود خاك با

  
  ، سهرینهدررفت خاكمالچ کاه و کلش، شیب، جهت  شیب، شخم عمود بر در جهتشخم :  کلیديهايواژه

  

  مقدمه
تر در رشد جمعیت و نیاز به منابع خاك و آب براي تولید مواد غذایی بیشدلیل  بهدهد میها نشان بررسی

این  .استتغییر یافته زار به دیماي طور گسترده بهکاربري اراضی مرتعی  ،کشورهاي توسعه نیافته و یا در حال توسعه
تولید منجر به ورزي توام باشد،  خاك توجه به قابلیت اراضی و رعایت اصول صحیح که با عدم در صورتی تغییر کاربري،

. استاهش محصول ک و خیزي کاهش حاصلشود که نتیجه نهائی آنمیتشدید فرسایش  نتیجهسطحی و در  آبروان
همین   به،نیست جبران خاك فرسایش یافته قادر بهسازي یند خاكآدلیل شرایط اقلیمی، فر بهخشک،  در مناطق نیمه

  .  آیندشده در میصورت اراضی دیم رها  به،خیزي خود را از دست دادهدلیل، این گونه اراضی بعد از مدتی حاصل
لف و تغییر کاربري بر مقدار هدررفت آب و خاك، مطالعات و تحقیقات هاي مختدر ایران در خصوص تاثیر مدیریت

کرد ثیر قابل توجهی در عملانشان دادند که عمق خاك ت) 1378(زاده و شاهویی  اسماعیل. انجام گرفته استمتعددي 
احمدي  . استیافتهداري کاهش طور معنی کرد نیز به با کاهش عمق خاك، عمل،دانه و کاه و کلش گندم داشته

به این نتیجه رسیدند که در طول چهل سال کشت و کار در اراضی زراعی در بررسی خود ) 1380(ایلخچی و همکاران 
 برابر و در پنج تا سههاي کم شیب،  هدررفت خاك و مواد آلی در قسمت و سطحیآبروان ،در مقایسه با اراضی مرتعی

                                                        
1 m.bayat.v@gmail.com 
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در مطالعه تاثیر مدیریت پوشش ) 1380(منصور و خادمی  اهسی. ته اسیافت برابر افزایش 55تا  10هاي پر شیب قسمت
 برداري طور معنی رویه بهگیاهی بر میزان رسوب نشان دادند که شخم در جهت شیب نسبت به چراي متعادل و بی

م  گنداراضی حاصل ازدریافتند که حجم رسوب ) 1382(متین و همکاران . استتاثیر گذاشته  آبروانو مقدار رسوب 
در ) 2001( و همکاران Gerontidis.  زیاد بوده استداري معنیطور  قرق و تخریب شده بهمراتع دیم و آیش نسبت به 

از  جهت شیب درق و ی به این نتیجه رسیدند که شخم عم،دارزراعی شیباراضی بررسی اثرات شخم بر فرسایش خاك 
-روان را بر میزان ورزي خاكنیز نحوه عملیات ) 2002( و همکاران Cornelis.  خاك هستندفرسایشترین عوامل مهم
شخم عمیق در مقایسه با شخم سنتی، بدون شخم و اعالم نمودند که  ،موثر دانستهخاك و فرسایش سطحی  آب

   .تر است مناسب،حداقل شخم
اه و کلش کاستفاده از یافتند که در کاربرد مالچ گیاهی در بررسی) Unger) 2001 و Shangningدر تحقیقی 

موجب کاهش  ،خاك اراضی دیم سودمند بودهدر و افزودن عمق رطوبت خاك  ذخیره آب در اراضیگندم بر روي سطح 
 و دارنشان دادند که با افزایش بقایاي گیاهی در اراضی شیب) Neibling )1994 وAlberts . دشوفرسایش خاك می

ها علت این امر را تاثیر بقایاي گیاهی در کاهش  آن،ابدیصورت نمایی کاهش می حساس به فرسایش، تلفات خاك به
تر آب   و نفوذ بیشآبروانوجود آمدن بندي خاك و تاخیر در بهسلهخاصیت اثرات تخریبی باران بر روي خاك، کاهش 

اده  استفصورتو افزایش جذب آب در  آبرواننیز کاهش میزان آبی کشاورزي در اراضی . اندبه داخل خاك بیان کرده
نشان دادند که مقدار قابل توجهی از هدررفت ) Aarstad) 1983 وMiller .  استشدهاز مالچ کاه و کلش گزارش 

در این مقاله نتایج تاثیر شخم  .دشوخاك تحت آبیاري ردیفی با کاربرد دستی مقدار نسبتا کم کاه و کلش کنترل می
در هدررفت خاك  بر میزانتاثیر سوء شخم درجهت شیب با در مقایسه عمود بر جهت شیب و کاربرد مالچ کاه و کلش 

  .  شودهاي طبیعی ارائه میطبقات مختلف شیب تحت بارش
  

  ها مواد و روش
دار  اراضی شیبدر  کیلومتري شمال غرب زنجان و 35 قره چریان، در -این طرح در ایستگاه پخش سیالب سهرین

متر   میلی350 نیمه خشک و مقدار بارندگی متوسط ساالنه حدود اقلیم منطقه،.  کشت گندم دیم به اجرا درآمدتحت
هاي در قالب طرح کرتاین طرح .  درصد بارندگی ساالنه تعلق دارد40حداکثر میزان بارش به فصل بهار با . است

با در نظر گرفتن و  درصد 20-40 و 12-20، 0-12در سه طبقه شیب هاي کامل تصادفی خردشده به روش بلوك
 و عمود بر جهت شیب و همچنین کاربرد یا عدم کاربرد کاه و کلش در سه تکرار به اجرا در در جهتاي شخم تیماره

-ها مخازن جمع در انتهاي آن،ه عدد استقرار یافت18تعداد  جمعا به متر 8/1در  1/22هاي آزمایشی با ابعاد کرت. آمد
 و در نیمی دیگر در جهتها شخم در نیمی از کرت 1382-1381در سال زراعی . دش و رسوب تعبیه آبروانآوري 

  . شیب اعمال شدجهت شخم عمود بر 
ها کاه و در نیمی از آن که شد شیب اعمال در جهتها شخم در تمامی کرتهم  1384-1383در سال زراعی 

، اقدام به آبروانمنجر به بعد از هر بارندگی . صورت مالچ سطحی پاشیده شد  تن در هکتار بهپنجکلش گندم به مقدار 
دانه و  رسوبات درشت دانه از ریزنمودنجدا منظور به.  و رسوب جمع شده در مخازن شدآبروانهائی از برداشت نمونه

زدن و موجب افزایش دقت در تعیین مقدار رسوبات ریزدانه در زمان همکه  مجزا،صورت  بههاگیري مقدار آناندازه
 آبروانهاي یک لیتري از نمونه. وچکی در داخل هر یک از مخازن اصلی قرار داده شد، مخزن کشودبرداشت نمونه می

د تا شبرداشت و بعد از خشک کردن در آزمایشگاه وزن ) 2004(کامی و همکاران روش نیک شده بهآوري جمعو رسوب 
  .شود محاسبه آبروانمیزان رسوب با توجه به مقدار 

  
   و بحثنتایج
  درصد20-40 و 12-20، 0-12شیب در جهت و عمود بر جهت شخم حاوي هاي رتـی از ک ناشوبـرسادیر ـمق

چنانچه .  ارائه شده است2آوري شده از سه تکرار در هر طبقه شیب در جدول   جمعرسوب و میانگین 1در جدول 



مهندسی و مدیریت آبخیز مجله  

277 1388 ،4 شماره ،1جلد 

 1160  و923، 725 ترتیب به مقدار رسوب ،هایی که شخم عمود بر جهت شیب اعمال شده، در کرتشودمالحظه می
 در شخم حاويهاي  این مقادیر در کرت.است  درصد20-40 و 12-20، 0-12شیب  ات طبقدر هکتار درکیلوگرم 

 مقادیر هدررفت شود کهمالحظه می. بوده است  کیلوگرم در هکتار12093  و10570، 7333ترتیب  جهت شیب به
 نسبت به فرسایششیب در کاهش جهت م عمود بر  شخ،شتهاي داخاك از طبقه شیب اول تا سوم افزایش قابل توجه

  .موثر بوده است درصد 4/90 و 3/91، 1/90 جهت شیب به ترتیب درشخم 
  

  )گرم در سال(در جهت و عمود بر جهت شیب شخم رسوب ناشی از  -1ل جدو
 1تکرار  2تکرار  3تکرار 

در جهت شخم 
 شیب

 برجهت شخم عمود
 شیب

در جهت شخم 
 شیب

 برجهت  عمودشخم
 شیب

در جهت شخم 
 شیب

 برجهت شخم عمود
 شیب

  شیب
  )درصد (

23/6 19/0 45/4 4/0 65/18 31/2 12-0   

54/12 38/0 52/9 75/0 22/20 56/2  20- 12  

67/19  75/0  56/18  26/0  14/10  63/3  40-20  

   
 )کیلوگرم در هکتار در سال(در جهت و عمود بر جهت شیب شخم رسوب ناشی از  میانگین -2جدول 

    شیبهطبق
  )درصد(

40 - 20 20 - 12 12- 0 
  تیمار

 شخم عمود بر جهت شیب  725  923  1160
  جهت شیبدرشخم  7333  10570  12093

  
 و 12-20، 0-12شیب  در طبقات در جهت و عمود بر جهت شیبشخم حاوي هاي  ناشی از کرترسوبمقادیر 

آوري شده از سه تکرار در  جمعرسوب و میانگین 3در جدول کاربرد و بدون کاربرد مالچ کاه و کلش  با  درصد40-20
هاي مالچ پاشی شده شود، مقدار رسوب ناشی از کرتچنانچه مالحظه می.  ارائه شده است4هر طبقه شیب در جدول 

هاي بدون که این مقادیر در کرتحالی  در، است مذکورشیبطبقات  درکیلوگرم در هکتار  57 و 152، 22ترتیب  به
گر این موضوع هستند که  این نتایج بیان.  استبوده کیلوگرم در هکتار 3166 به  و1642، 812ترتیب  تفاده از مالچ بهاس

 بوده یهاي فاقد مالچ روند افزایش در کرتنامنظم وهاي مالچ پاشی شده داراي روند تغییرات مقادیر مذکور براي کرت
ترتیب براي طبقات شیب  بههدررفت خاك  برابري 55 و 11، 37کاربرد مالچ کاه و کلش گندم سبب کاهش . است

   .ده استشهاي بدون مالچ کاه و کلش مذکور نسبت به کرت
 شخم در جهت نتایج حاصل از تیمارهاي نشان داد که اختالف بین SASنتیجه تجزیه واریانس در محیط نرم افزار 

. دار استکلش در هر طبقه شیب در سطح یک درصد معنیشیب و کاربرد یا عدم کاربرد مالچ کاه و جهت و عمود بر 
-  معنیپنج درصد نیز در بین طبقات مختلف شیب در سطح رسوبهمچنین اختالف بین عوامل مذکور بر روي مقدار 

  . بوددار 
  

  )گرم (کاربرد یا عدم کاربرد مالچ کاه و کلش در طبقات مختلف شیبرسوب ناشی از  -3ل جدو

 1ار تکر 2تکرار  3تکرار 

 مالچبدون  مالچبا  مالچبدون  مالچبا  مالچبدون  مالچبا 

   شیبهطبق
  )درصد (

0  2482  7/31  315  6/232  4101  12-0   
1622 2636 08 /9 9083 196 7983 20- 12  

6/207 25785 206 3820 272 8380 40-20  
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 )کیلوگرم در هکتار در سال (کاربرد یا عدم کاربرد مالچ کاه و کلشرسوب ناشی از میانگین  -4 جدول
  طبقات شیب 

  )درصد(
40 - 20 20 - 12 12- 0 

  تیمار

 مالچبا   22 152  57
 بدون مالچ 812  1642  3166

  
ندرت آب کافی براي تولید  خشک در طی یک فصل رشد به در مناطق خشک و نیمهنکته که با توجه به این 

کارهایی راه شرایط دیم، بایستی درتر در تولید محصول نان بیش براي اطمیشود،محصول در حد قابلیت آن دریافت می
د تا تولید شودر خاك ذخیره نیز تري آب بیشکار برده شود تا ضمن جلوگیري از هدررفت خاك و مواد مغذي آن، به

ت اعمال شخم عمود بر جهدهد که نتایج این بررسی نشان می). Unger ،1983(محصول در حد قابلیت تضمین شود 
نماید و این امر زیادي از فرسایش خاك و هدررفت مواد آلی جلوگیري میکار بردن مالچ کاه و کلش تا حد هبشیب و 

 Unger و Smikaچنانچه . سزایی داردهباثر داري رطوبت خاك  خیزي و ظرفیت جذب و نگهدر افزایش حاصل
خاك از  تر بارندگی درتواند موجب ذخیره آب بیشش میکاه و کلچون  استفاده از مالچ آلی، ،نشان دادندنیـز ) 1986(

بررسی مقادیر رسوب ناشی از هر سه . دشوفرسایش خاك کاهش در نتیجه  افزایش نفوذ و  وآبروانطریق کاهش 
 درصد است که 0-12 تن در هکتار رسوب در تیمار شخم در جهت شیب  طبقه 3/7ده وجود دهنطبقه شیب، نشان

تر از حد مجاز فرسایش  برابر بیش3/6از تیمار شخم عمود بر جهت شیب است؛ همچنین این میزان تر  برابر بیش10
ضمناً، در تیمار کاربرد مالچ در طبقه اول ). 1372بوردي، باي(در این گونه اراضی است )  تن در هکتار در سال36/1(

ز مالچ ااستفاده . استتر از حد مجاز فرسایش  برابر کم53 تن در هکتار بوده است که حدود 022/0شیب، مقدار رسوب 
 خنثی نحو مطلوبیبه  آبروان را از طریق کاهش در جهت شیبمنفی شخم اثر سته است کاه و کلش گندم نیز توان

 دو تیمار شخم عمود بر جهت شیب و استفاده از مالچ کاه و کلش در روي اراضی  اعمالرسد در صورت نظر میبه. کند
میزان خیزي خاك  با حفظ حاصل،گیري کاهش یافتهچشمتوان ادعا کرد که فرسایش در حد میدار،  دیم شیب

  .است ايتحقیق جداگانه بررسی و مندنیازخود  این موضوع داري افزایش یابد کهطور معنیبهمحصول این گونه اراضی 
  

   مورد استفادهمنابع
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Abstract 

In arid and semi-arid regions, operating the plough on slope direction, specially, in rain 

falling with more intensity, results in soil loss and erosion. In such areas, undesirable 

effects can reduce with operating suitable management. For this purpose, the effect of 

perpendicular plough to slope direction and application of straw mulch in 1.8 * 22.1 

meter erosion plots on three slope classes of 0-12, 12-20, and 20-40 percent with 3 

replicates and RCB design in two different years were tested in Sohrain floodwater 

spreading research station. In the half of plots in 2003, the perpendicular plough to 

slope direction and in the others, plough on slope direction were operated. In 2005 at 

first, the plough on slope direction was done in all of the plots and then, straw mulch 

were used after wheat cultivation in half of plots. During the study period, the amount 

of soil loss was monitored after any rain fall by the tanks that located at the end of each 

plot. The results showed that operating of perpendicular plough to slope direction 

reduced soil loss about 10.1, 11.5, and 10.4 time relate to parallel plough to slope 

direction. Also, application of straw mulch reduced 36.9, 10.8, and 55.4 time relate to 

mulch application in three slope classes respectively. These results show that both 

perpendicular plough to slope direction and straw mulch application can reduce soil loss 

and thus, increase the infiltration rate and soil fertility.   
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