
 خالصه
 

ديم زارها، طرح    در) Lens culinaris( اثرات فرسايش خاك برتوليد محصول عدس          مطالعهبه منظور   
نه تيمار فرعي و      پنج تيمار اصلي و     فاكتوريل  با   –هاي خرد شده     تحقيقاتي شبيه سازي فرسايش درقالب بلوك     

عمق برداشت خاك در تيمارهاي اصلي معادل پنج، ده ، پانزده، و بيست سانتيمتر، و                . چهار تكرار به اجرا درآمد    
طريق حذف خاك سطحي بصورت مكانيكي ايجاد           از تيمارهاي مذكور . تيمار شاهد نيزدست نخورده بود      

صفر،   كيلوگرم اوره و   ٦٠ و   ٣٠سازي زمين با توزيع كود معادل صفر،         ادهتيمارهاي كودي نيز پس از آم     . گرديدند
 در. سپس عمليات كاشت عدس انجام شد       هكتار به اجرا درآمد و       كيلوگرم سوپرفسفات تريپل در      ١٢٠ و   ٦٠

پايان فصل رشد    در.  ميليمتر صورت گرفت    ١٣طول فصل رشد، سه نوبت آبياري تكميلي هر يك به ارتفاع               
 ،پس از خشك شدن وكوبيدن ، عملكرد ماده خشك          .  عدس  برداشت وبه آزمايشگاه منتقل گرديد           هاي بوته

هاي  تحليل نتايج تجزيه و  . عملكرد كلش نيز محاسبه گرديد     گيري و  وزن هزار دانه عدس اندازه     عملكرد دانه، و  
وزن ماده خشك، دانه، و     كاهش   آماري نشان داد كه كليه تيمارهاي فرسايش نسبت به شاهد اثر معني داري در               

  اين اثرات براي چهار صفت اول، در سطح احتمال         . وزن هزار دانه عدس داشتند     بوته، و  كلش، تعداد غالف در   
 معني داري بر   اثر تيمارهاي كود ازت و فسفر     . باشد   مي دار معني% ٥براي صفت آخر، درسطح احتمال        و% ١

 بدست آمده در   دراين آزمايش عليرغم نتايج معني دار      .د  افزايش محصول و كاهش نقش منفي فرسايش نداشتن        
به داليل وجود تنش خشكي ناشي از كمبود بارندگي، وجود خاكهاي عميق درمنطقه،              “ فرسايش احتماال  مورد اثر 

هاي ناشي از فرسايش خيلي كمتر از مقدار واقعي آن            هاي قبلي، وكم توقعي گياه عدس، خسارت       وجود فرسايش 
 . است برآورد گرديده

 
   فرسايش خاك،  توان توليد محصول،  عدس:هاي كليدي واژه

 
 مقدمه 

ساير  خاك يك منبع حياتي براي توليد غذا ،پوشاك ،و             
خاك آن قدر به كندي تشكيل         .ضروريات زندگي انسان است    

امروزه . گردد كه الزاما  بايد آن را غيرقابل تجديد بدانيم               مي
غييرات طبيعي خاك بسياركم      ت ٢١شود در قرن      بيني مي  پيش

 هاي انساني بسيار شديد و       هاي ناشي از فعاليت     ولي دگرگوني 
فرسايش خاك همواره   . )١٣ (عمدتا  منفي وغير قابل كنترل باشد     

هاي خسارت بار در تمدن بشري مطرح         به عنوان يكي از پديده     
 قرن اخير و     بويژه با افزايش جمعيت جهان در            بوده و  

 اراضي كشاورزي،  رويه از  ش از حد و بعضأ بي      برداريهاي بي  بهره
بعضي از محققين   ). ١(بصورت يك مسئله حاد بروز نموده است       
 اند كه فقرمادي مردم و     نيز درمطالعات خود به اين نتيجه رسيده      

 آوريهاي پيشرفته و   فن تواند باعث عدم استفاده از     ها نيز مي   دولت
براي تخريب  اي   مقدمه حفاظت خاك و   عدم سرمايه گذاري در   

  گرجيمنوچهر: مكاتبه كننده



 كيلوگرم در هكتار    ١٥٠متر فرسايش خاك رويي، كاهش        سانتي
همچنين مطالعات  . دانه ذرت را در سال به دنبال داشته است           

سانتيمتر فرسايش در     د كه به ازاي هر      ده محققين نشان مي   
 درصد از توان توليد محصول كاهش        ١-٥خاكهاي مختلف، بين    

گزارش داد كه گندم زمستانه در         ) ١٩٦٠(هرنر  . )٦ (يابد مي
 سانتيمتر خاك سطحي آن حذف شده بود، بعد از          ١٥زميني كه   

 تن در هكتار     ٣٥/١، معادل    ٤٣/٢آيش به جاي مقدار نرمال        
آزمايشات مختلف در اراضي ديم       نتايج  . ل نمود توليد محصو 

دهد كه حاصلخيزي خاك وابستگي       آمريكاي شمالي نشان مي    
اثرات فرسايش بر توان    . )١٢(كامل به حفظ خاك سطحي دارد        

بخصوص  هوايي و  ط آب و  يشرا توليد محصول ممكن است در     
توان  روابط بين فرسايش و    . هاي مختلف متفاوت باشد     درخاك

 مناطق مختلف جهان و    بايد در   بسيار پيچيده است و    توليد خاك 
اقاليم متفاوت، به    ها و  در خاك  بويژه دركشورهاي درحال توسعه،   

اين زمينه   تحقيقات در . طور كم ي مورد بررسي قرار گيرد         
هاي اثر فرسايش بر توليد      مكانيسم تواند ضمن تبيين علل و     مي

براي اي    مقدمه محصول، اهميت آن را مشخص نموده و             
بندي در امور اجرايي مربوط به حفاظت           ريزي و اولويت    برنامه

طريق  فرسايش بر توان توليد از      اثر   ارزيابي  ) . ٣(خاك باشد   
ارزيابي توليد محصول دريك مديريت       برداشت خاك سطحي و    

 اين روش، . ثابت، رايجترين روش تحقيق دراين زمينه است           
ج آن نسبت به اثرات      ساده ، سريع، وكم هزينه است ولي نتاي         

فرسايش طبيعي يك فرايند      . فرسايش طبيعي متفاوت است     
مواد غذايي است وبه     رس و  رسوب حاصل ازآن غني از     انتخابي و 

 تغيير خصوصيات خاك در    عالوه در طول زمان صورت گرفته و       
 بطئي است، در    تدريجي و  قسمت فوقاني با بخش تحتاني،       

خاك  ق بخصوصي از  عم برداشت خاك سطحي ،    صورتي كه در  

XERIC (  هاي آبرفتي با عمق زياد      اين تحقيق خاك   در.ميباشد
   از رده اينسپتي سولها       CLAY  تا      CLAY LOAM بافت و
)fine,mixed superactive, mesic vertic, calcixerepts ( 

 .مورد استفاده  قرار گرفت
 

  هاروشمواد و 
آب دانشكده   در اراضي مركز تحقيقات حفاظت خاك و          
 شيب كمتر از   (كشاورزي دانشگاه تهران قطعه زميني مسطح          

هاي خرد   ا نتخاب و طرح تحقيقاتي مربوطه در قالب بلوك        % )  ٣
مارهاي ا صلي طرح عبارت       تي.  فاكتوريل به اجرا درآمد     –شده  

خوردگي مورد    تيمار شاهد كه بدون هيچگونه دست      -١: بودند از   
١٠ تيمار -٣نتيمتر فرسايش     سا ٥ تيمار -٢. استفاده قرار گرفت  
٢٠ تيمار -٥نتيمتر فرسايش    سا١٥ تيمار -٤سانتيمتر فرسايش   
تيمارهاي مذكور با حذف مقداري از خاك         . سانتيمتر فرسايش 
نمونه هايي از خاكهاي   . مكانيكي ايجاد گرديدند  سطحي از طريق    

 سانتيمتر سطحي بعد از      ٢٠هاي   حذف شده و همچنين نمونه     
خاكهاي در معرض قرار گرفته و مورد          (هاي حذف شده      خاك

نتايج ( .به آزمايشگاه انتقال يافت    دركليه تيمارها تهيه و   ) استفاده
 ارائه  ١ آزمايشات فيزيكي و شيميا يي مربوطه در جدول شماره         

تيمارهاي اصلي، تركيبي از كودها به        سپس در ). گرديده است 
اين تيمارها معادل   . عنوان تيمارهاي فرعي در نظر گرفته شد        

 كيلوگرم سوپر   ١٢٠ ، و  ٦٠ كيلوگرم اوره و صفر ،     ٦٠ و   ٣٠صفر،  
 ٤رهاي اصلي و فرعي در        تيما. باشد فسفات تريپل درهكتار مي    

انجام عمليات ديسك، كاشت عدس      با بذرپاشي و   آماده و  تكرار
 ٣به علت خشكسالي شديد،     ). ١٠/١/١٣٨٠تاريخ  (صورت گرفت   

 ميليمتر در     ١٣كدام به ارتفاع        نوبت آبياري تكميلي هر      
آب چاه  ( انجام شد     ١٣٨٠ /١٩/٣ ، و   ٧/٣ ،    ٢٨/٢هاي      تاريخ

 ).  دسي زيمنس بر متر بود EC= ١٨/١  و PH = ٥/٧داراي 



يين س ر ز وزن ر يب بر ي
 ٢جداول نتايج آن در   تحليل قرارگرفت كه     آمده مورد تجزيه و   

  . ارا ئه گرديده است٢و١ و نمودارهاي ٥تا 

ين ر ر ر ر ور س ري وو روش ري
 : نتايج  مربوطه به شرح زير مي باشد . عامل حذف گردد

                                                                                    
1 . Concommitant variable (covariate) 

 
 ـ خصوصيات خاكها در تيمارهاي مختلف١جدول 

 خاكهاي مورد استفاده درتيمارها خاكهاي حذف شده از تيمارها
E0      E5      E10      E15    E20 پارامترها E0       E5      E10      E15    E20 پارامترها 

   
 -    ١٥/٣٠    ٧/٢٧   ٢/٢٨    ٥/٢٨ 
  -     ٤/٠     ٣٧/٠     ٥٩/٠      ٣٣/٠ 

  -     ٨/٧      ٩/٧       ٩/٧       ٨/٧ 

  -    ٢/١      ٢/١       ٢/١      ١٨/١ 

  -   ١/٣١    ٧/٣٠     ١/٢٩     ٢/٢٧ 

  -   ٤/٢٤     ٤/٢٢    ٩/٢١     ٤/٢٠ 

  -     ٧/٦       ٣/٨      ٢/٧      ٨/٦  

 -  ٠٧٣/٠/    ٠٧٣   ٠٧٣/٠   ٠٧٣/٠ 

  -  ٨/٧       ٩/٥      ٩٦/٥     ٠٨/٦ 

 - ٣٤٢      ٣٤٠      ٣٤٤       ٣٥٦ 

  - ١٤/٠    ١٢/٠     ١٥/٠      ١٢/٠ 

  -  ٤/٣      ٣          ٧/٤       ٧/٢ 

  - ١/١      ١           ١/١       ٢/١ 

  - ٢٨/٠   ٢٦/٠       ٣٥/٠      ٧/٠ 

 - ٥٤/٠    ٥٢/٠     ٤٨/٠     ٤٥/٠ 

 - ١/٣       ٣          ٨/٢       ٨/٢ 

 - ٦/٠      ٦/٠         ٥/٠      ٧/٠ 

 - ٨/١      ٧/١       ٨/١     ٧٤/١ 

 - ٨٣/٠     ٩/٠      ٩٢/٠    ٨٤/٠ 

 - ٧٥/٠    ٦٣/٠     ٨١/٠    ٦٢/٠ 

 - ١٦/٤     ٩٨/٣     ٣١/٤   ٦٤/٣ 

 ظرفيت تبادل كاتيوني 
 )اكيواالن درصدگرم خاك  ميلي(

 )دسي زيمنس برمتر(هدايت الكتريكي 
 اسيديته 

 (%)ماده آلي 
 (%)رطوبت ظرفيت زراعي 
 (%)رطوبت نقطه پژمردگي

 (%) آب قابل استفاده 
 (%)ازت
 )ميلي گرم دركيلوگرم خاك(فسفر
 )گرم دركيلوگرم خاك ميلي(تبادلي پتاسيم

 ) ميلي اكيواالن درليتر(پتاسيم محلول
 ) ميلي اكيواالن درليتر(كلسيم 
 )ميلي اكيواالن درليتر(منيزيم 
 )ميلي اكيواالن درليتر(سديم 
 )ميلي اكيواالن درليتر(كلر

 )ميلي اكيواالن درليتر(بيكربنات 
 )ميلي اكيواالن درليتر(كربنات 

 )ميلي گرم درليتر( آهن 
 )ميلي گرم درليتر( روي 
 )ميلي گرم درليتر( مس 

 )ميلي گرم درليتر( منگنز 

  
٢٨     ٢/٢٨     ٢/٢٨   ٤/٢٨     ٨/٢٧  
  ٤٧/٠     ٤٦/٠      ٣٩/٠     ٣٨/٠       ٤/٠ 

 ٨/٧       ٧/٧       ٧/٧        ٨/٧       ٩/٧ 

 ٨٢/٠        ١        ٠٢/١      ٠٤/١   ١٤/١ 

  ٢/٣١     ٧/٢٨      ٢/٢٩      ٤/٢٩     ٢٩ 

٦/٢٣     ٢/٢٢      ٥/٢٣      ٧/٢١   ٦/٢٠ 

 ٦/٧       ٥/٦        ٧/٥        ٧/٧     ٤/٨ 

 ٠٧/٠      ٠٧/٠     ٠٧/٠     ٠٨/٠   ٠٨/٠ 

٩٦/٣     ٨٢/٣     ٥١/٥   ٣٧/١٠   ٠٣/٥ 

٣٠٣       ٣٠٣      ٣٢١       ٣٣٦    ٣٦٠ 

 ٢٤/٠      ٢٧/٠     ٠٩/٠      ١/٠    ٠/ ١١ 

٤/٣       ٧/٤       ٤/٣       ٣/٣     ٢/٣ 

  ٩/٠        ٤/١       ١/١       ٩/٠      ١ 

 ٧٧/٠       ٣٩/٠    ٣٦/٠     ٢٨/٠  ٢٨/٠ 

  ١         ٥/٠      ٥/٠       ٤/٠    ٥/٠ 

 ٤/٢        ٥/٢      ٨/٢       ٨/٢    ٨/٢ 

 ٥/٠        ٦/٠      ٤/٠        ٤/٠    ٨/٠ 

 ٨/١        ٦/١      ٩/١       ٧/١    ٦/١ 

٦٤/٠      ٦٤/٠   ٧٣/٠     ٧٢/٠   ٧١/٠ 

٥٤/٠      ٤٩/٠    ٦/٠       ٥٤/٠   ٥٢/٠ 

٤/٥       ٤/٥      ٣١/٦     ٩/٥    ٧٤/٥ 

 ظرفيت تبادل كاتيوني 
 )اكيواالن درصدگرم خاك  ميلي(

 )دسي زيمنس برمتر(هدايت الكتريكي 
 اسيديته 

 (%)ماده آلي 
 (%)رطوبت ظرفيت زراعي 
 (%)رطوبت نقطه پژمردگي

 (%) آب قابل استفاده 
 (%)ازت
 )ميلي گرم دركيلوگرم خاك(فسفر
 )خاك دركيلوگرم گرم ميلي(يتبادل پتاسيم

 ) رميلي اكيواالن درليت( پتاسيم محلول
 ) ميلي اكيواالن درليتر(كلسيم 
 )ميلي اكيواالن درليتر(منيزيم 
 )ميلي اكيواالن درليتر(سديم 
 )ميلي اكيواالن درليتر(كلر

 )ميلي اكيواالن درليتر(بيكربنات 
 )ميلي اكيواالن درليتر(كربنات 

 )ميلي گرم درليتر( آهن 
 )ميلي گرم درليتر( روي 
 )ميلي گرم درليتر( مس 

 )ميلي گرم درليتر( منگنز 

 =E10 سانتي متر برداشت خاك سطحي ١٠       تيمار  E1= سانتي متر برداشت خاك سطحي  ١٥               تيمار   =E20 سانتي متر برداشت خاك سطحي ٢٠تيمار 

 E0= تيمار شاهد                   =E5 سانتي متر برداشت خاك سطحي ٥تيمار 



 كود ازت ٢ ٤٠/٢ ١٤/٣٧ ٧٦/٠ ٧٠/٠ ٩١/٣
 كود فسفر ٢ ٣٦/٥ ٤٤/٦٤٤* ٠٥/١٢٣ ٤٧/١٥٩ ١٠/٣
 تاز* فرسايش ٨ ٧١/١٦* * ٦٥/٥٣١* * ٣٠/٤٦ ٠٢/٧٧ ٣٧/١
 فسفر* فرسايش ٨ ٧٣/٤ ١٦/١٧٨ ٩٦/٣٩ ٩٧/٦٦ ٣٦/١
 فسفر* ازت ٤ ٨١/١٤ ٤٦/٥٨٢* * ٨٩/٨٢ ٢٩/٢١١* ٠٣/٤
 فسفر×ازت* فرسايش ١٦ ٠٤/٨ ٦٢/١٥٧ ٧٣/٤٤ ٨٨/٦٥ ٥٨/٥
 خطاي ب ١١٩ ٠٨/٦ ٦٧/١٥٩ ٥٧/٤٨ ٠٩/٧٠ ٥١/٣
 ميا نگين ــ ٧٦/١١ ٤٧/٧٠ ٢٨/٢٧ ٣٤/٤٣ ١٣/٥٧
 .C.V ــ ٩٦/٢٠ ٩٣/١٧ ٥٥/٢٥ ٣٢/١٩ ٢٨/٣

 . درصد مي باشد١ و ٥  نشان دهنده معني دار بودن در سطح احتمال ** و *
 

   اثر فرسايش
دهد كه اثر    نشان مي ) ٢جدول شماره   ( تجزيه واريانس    نتايج

و براي ساير   % ٥فرسايش بر وزن هزار دانه در سطح احتمال            
مقايسه . دار بوده است     معني% ١صفات در سطح احتمال         

 دهد كه در   نيز نشان مي  ) LSD)Tها از طريق آزمون       ميانگين
بوته كليه تيمارهاي فرسايش نسبت به         مورد تعداد غالف در    

باشند در مورد وزن ماده        شاهد داراي اختالف معني دار مي        
خشك، دانه و كلش تيمار پنج سانتيمتر فرسايش تفاوت                 

 ١٥ ،١٠ رسايشف(داري با شاهد نداشته ولي ساير تيمارها         معني
 دار با شاهد بوده و         داراي اختالف معني    )  سانتيمتر  ٢٠ و

وزن هزار دانه   ) . ٣جدول  (اند   دركالسهاي متفاوتي قرار گرفته    
دار   اختالف معني  ،عدس فقط در تيمار بيست سانتيمتر فرسايش      

 رسايش  نسبت به ف    ٢٠ رسايشدر تيمار ف  . با شاهد داشته است   
ي افزايش نشان    كلش، مقدار  ، وزن ماده خشك، دانه و         ١٥
اند كه احتماال  بدليل تغيير خصوصيات خاك تحت االرض            داده

افزايش رس، ظرفيت تبادل كاتيوني،      ( نسبت به خاك سطحي      
 ). بوده است…مواد غذايي، ظرفيت نگهداري آب، و
هاي مربوط به  وزن ماده          بررسي اثر فرسايش برميانگين     

سيوني زير را   دانه در تيمارهاي مختلف نيز روابط رگر        خشك و 
 : بدست داده است

D M  =  899.6 - 19.48 E          R2  =  0.787 * 

                                      :               آن  كه در
 D M) =  كيلوگرم در هكتار(  وزن مادة خشك عدس 

 E) = سا نتيمتر(عمق فرسايش                             
 

Grain  =  330.4 - 5.72 E             R2  =  0.679 n.s 

 :                                                          درآن   كه
  Grain) = كيلوگرم در هكتا ر(وزن دانه عدس 

          E   ) =  سا نتيمتر(عمق فرسايش                  
الزم به ذكر است اثر فرسايش بر توليد دانه عدس در اين               

 . معني دار بوده است% ١٠معادله در سطح 
   نيتروژناثر كود 
اساس اطالعا ت جد ول تجزيه واريا نس ، تيما رهاي كود             بر

 اثر معني داري بر هيچيك از اجزاء عملكرد عدس نشان           نيتروژن
 Tها از طريق آزمون      سه ميانگين مقاي). ٢جدول شماره   (اند  ه نداد

)LSD (      نيز نتيجة مشابهي را بدست داده است) ٤جدول شماره .(



تنش خشكي  يا   و )٤(هاي هم زيست با گياه عدس           ريزوبيوم
 ٢٠، و    ١٥،  ١٠ فرسايشدر تيمارهاي     .موجود بوده است   

 بطور نسبي باعث افزايش محصول        نيتروژنفزايش   ، ا سانتيمتر
  .گرديده است

 اثر كود فسفر 
دهد كه،   نشان مي ) ٢جدول شماره   (جدول تجزيه واريانس    

% ٥تيمارهاي كود فسفات فقط بر وزن كل ماده خشك در سطح            
ها از طريق     در جدول مقايسه ميانگين    . اند تهدار داش  اثر معني 

بوته و وزن هزار دانه عدس، در          نيز تعداد غالف در     Tآزمون  
 مقدار جزئي  ) P6 0( كيلوگرم سوپر فسفات تريپل         ٦٠تيمار  

 

 كيلوگرم فسفات    ٦٠، تيمار     سانتيمتر ١٠، و    ٥ رسايش ف و
 كيلوگرم فسفات مقداري كاهش      ١٢٠تيمار   مقداري افزايش و  

سانتيمتر  ١٥ فرسايشدرتيمار  . اند داشته نسبت به فسفات صفر   
 كيلوگرم نسبت به فسفات صفر باعث            ١٢٠ و ٦٠تيمارهاي  

ند ولي اين افزايش در      ا افزايش نسبي وزن دانه عدس گرديده       
 ٢٠ فرسايشدر تيمار     .  كيلوگرم فسفر كمتر است         ١٢٠

، با افزايش مقدار كود فسفات، وزن دانه عدس كاهش           سانتي متر
الذكر،  اثرات منفي كود فسفات در موارد فوق            . يافته است  

 ريز جذب عناصر  بر به دليل اثر آنتاگونيستي فسفر      “ احتماال
 .   باشد تنش خشكي مي يا اثر ز ومنگن مغذي بويژه روي، آهن، و

  اثر فرسايش براجزاء عملكرد عدسمطالعهدر ٠٥/٠ درسطح (LSD) مقا يسه ميا نگين ها- ٣جدول  
 وزن هزار دانه

 )گرم(
گرم (وزن كلش   

 )بر مترمكعب
گرم(وزن دانه 

)بر مترمكعب
وزن كل ماده خشك 

 )گرم بر مترمكعب(
تعداد غالف      

 بوتهدر 
 تيمارهاي فرسايش

a ٩٦/٥٧ a ٧٣/٥٢ a ١٠/٣٥ a ٢٨/٩٠ a ٠*ف  ١٧/١٧ 
a ٥٠/٥٧ a ٢٨/٥٣ ab ٧١/٢٩ a ٨١/٨٦ b ٥ف   ٧٨/١١ 
a ٥٦/٥٧ b ٨٠/٣٩ bc ٠٣/٢٦ b ٠٨/٦٥ bc ١٠ف   ٣١/١١ 
ab ٧٨/٥٦ b ٥٢/٣٣ c ٣٤/٢٠ c ٤١/٥٠ bc ١٥ف   ٤٠/٩ 
b ٩٠/٥٥ b ٣٤/٣٩ bc ٥١/٢٥ bc ٨١/٥٩ c ٢٠ف   ١٤/٩ 

 (LSD)حداقل اختال ف معني دار  ٥٨/٢ ٣١/١٣ ٦٠/٦ ٧٦/٨ ٢٢/١
 . . اعدادي كه با يك حرف واحد نشان داده شده اند در يك كالس قرار گرفته و اختالف معني دار ندارنداعدادي كه با يك حرف واحد نشان داده شده اند در يك كالس قرار گرفته و اختالف معني دار ندارند =  = a, b, c      فرسايش فرسايش = =  ف  ف   *                  

 
  بر اجزاء عملكرد عدسوژننيتر اثركود مطالعهدر  ٠٥/٠سطح در  (LSD) ها  مقايسه ميانگين- ٤جدول  

وزن هزار 
)گرم(  دانه

گرم (وزن كلش 
 )بر مترمكعب

گرم(وزن دانه 
)بر مترمكعب

كل ماده خشك وزن
)گرم بر متر مكعب(
تعداد غالف  

 در بوته
 تيمارهاي كود ازت

a ٩٣/٥٦ a ٩٣/٤٢ a ٢٠/٢٧ a ٠٥/٦٩ a ٥٧/١١ *N 0 
a ٠٩/٥٧ a ١٣/٤٥ a ٢٦/٢٨ a ٤٧/٧٣ a ٩٨/١١ N 30 
a ٣٨/٥٧ a ٠٢/٤٢ a ٣٣/٢٦ a ٧١/٦٨ a ٧٣/١١ N60 

 (LSD)حداقل اختالف معني دار  ٩٥/٠ ١٣/٥ ٦٠/٢ ١٩/٣ ٦٨/٠
 . اعدادي كه با يك حرف واحد نشان داده شده اند در يك كالس قرار گرفته و اختالف معني دار ندارند = N=          a, b, c*كود اوره          
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  اثر تلفيقي تيمارهاي فرسايش و كود ازت بر وزن دانه عدس– ١شكل  
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  اثر تلفيقي تيمارهاي فرسايش و كود فسفات بر وزن دانه عدس– ٢شكل 

 
 گيري  نتيجه

 مشخص است،    ها همانطوركه از نتايج تجزيه وتحليل داده       
ميزان توليد   تيمارهاي مختلف فرسايش اثرات منفي خود را بر         

 سطح آماري در  اين اثرات از نظر   . اند محصول عدس نشان داده   
 باشند، عليرغم اين موضوع بنظر ميرسد كه در         دار مي  معني% ١

اين تحقيق اثرات جدي فرسايش برتوليد محصول بطور كامل            



تواند اثرات چشمگير      وقوع فرسايشهاي قبلي كه مي         -
مراحل بعدي را تقليل دهد و از ميزان قابل لمس             فرسايش در 

مراحل  يك خاك بكر، فرسايشي كه در       بودن آن بكاهد زيرا در    
گيرد بطور نسبي مقدار بيشتري از مواد         اوليه تخريب صورت مي   

نمايد ولي در فرسايشهاي بعدي       ميعناصر غذايي را تلف       آلي و 
آزمايش تست سزيم مشخص    . اين تلفا ت بسيار كمتر خواهد بود      

  تن   ٢/٣٧ سال گذشته  بطور متوسط ساالنه         ٤٠نمود درطول   
اثر وقوع   از خاك سطحي زمين مورد مطالعه در           هكتار در

 . از دست رفته است.. …فرسايشهاي مختلف آبي، مكانيكي و
 ١گي درسال انجام آزمايش        درن به علت كمبود با          -

سه سال قبل از آن، تنش خشكي شديد با اثر              و )١٣٧٩-٨٠(
 اع قرارـــالشع منفي خود ساير عوامل  از جمله فرسايش را تحت

                                                                                    
) ٥( ميليمتر درطول فصل رشدگياه    ٢٤٩ ـ  نياز آبي عدس درقزوين معادل         ١

 براساس اطالعات دريا    ١٣٧٩-٨٠ومقدار كل بارندگي منطقه در سال آبي         
واقع دراداره جهاد   (فتي ازا يستگاه كليماتولوژي اداره هواشناسي قزوين          

فصل   ميليمترآن در٦٦ ميليمتر بوده كه فقط ١٦٨معادل  ) كشاورزي كوهين 
 .رشد عدس نازل شده ا ست 

از نظر مواد غذايي و همچنين بعلت همزيستي با ريزوبيومهاي             
 تأمين بعضي از عناصر غذايي مانند ازت از اين طريق، در           خاك و 

بروز كمبود، تاحدي قادر است بر           شرايط وقوع فرسايش و     
مشكالت خود را مرتفع نمايد      هاي بحراني غلبه نموده و     وضعيت

 . دهد نشان مينتيجه كاهش محصول كمتري را  در و
 با توجه به موارد ذكر شده، الزم است آزمايشات مشابه در             

هان  خاكهايي با خصوصيات متفاوت و گيا          مناطق مختلف و   
هاي عمل آن در     متنوع صورت گيرد تا اثرات فرسايش و مكانيسم       

و بهينه مبارزه با آن و        هاي موثر  روش ها شناسائي و   اين زمينه 
 .آب تبيين گردد بع خاك وچه بيشتر از منا حفاظت هر

 
 سپاسگزاري 
معاونت محترم پژوهشي    نگارندگان، مراتب تقدير خود را از      

معاون محترم پژوهشي دانشكده كشاورزي، كه        دانشگاه تهران و  
از كليه   اند، اعالم و    هاي اين تحقيق را تأمين نموده          هزينه

مدير محترم و همكاران گروه خاكشناسي        مسئولين دانشكده و  
 . نمايند ر ميتشك
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To study the effects of soil erosion and fertilization on lentil (Lens culinaris) yield, 

an experiment with a split plot factorial design was employed . Simulated erosion 
treatments were 0 (blank), 5 , 10, 15, and  20 cm of depth. Fertilizer treatments were  0, 
30, and  60 kg/ha  of urea and 0, 60, and 120 kg/ha of tripple superphosphate. Lentil 
seeds were planted in March 2001 and during the growing season , three supplementary 
irrigations (each 13 mm) were applied. The crop was harvested in  July 2001, number of 
plants per  m2 and pods per plant being counted. After drying, the samples were threshed 
and weighted for dry matter, grain, chaff, and 1000 grain weight. Data analysis showed 
that all erosion treatments as compared with blank had significant effect on determined 
parameters (The former four parameters at  1%  while the latter at  5%  probability). 
Urea and tripple superphosphate treatments did not show any significant effect on yield 
increase or reduction in erosion effects. In this experiment in spite of significant effects, 
the real negative role of soil erosion on yield was not accurately determined because of: 
presence of water stress due to precipitation deficiency during the time of investigation, 
deep soils of the region, soil erosion occurring in the past, as well as lentil plant 
contentment.  

 
Key words: Soil erosion, Productivity, Lentil  


