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 مناطق خشک فرسایش بر و تاثیر آنها شور خاک های در پوشش گیاهیرشد بررسی 
 )مطالعه موردی منطقه سیستان( 

 
 ، اعظم رضایی نوریمنصور جهانتیغ

   منابع طبیعی سیستان کشاورزی و تحقیقاتمرکز 
Mjahantigh2000@yahoo.com 

 

 چکیده

 هدف از اجرای این پژوهش بررسی پوشش گیاهی خاک های شور و تاثیر آنها در کاهش فرسایش مناطق خشک می باشد.

درصد کود حیوانی با  71مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان انتخاب و در  محدوده ای، برای اجرای این تحقیق

-01از اعماق نمونه های خاک  نظور تعیین خصوصیات خاک محل اجرای طرحبه مخاک آن مخلوط گردید. پس از یک سال، 

،   ,pH EC, Na, Mg, Ca, C جمله از و ویژگی های آن از قسمت های مختلف و همچنین شاهد برداشت سانتی متر 1

همزمان  هیبه منظور بررسی پوشش گیا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.و بافت آن  درصد سدیم محلول، نسبت جذب سدیم

فاکتورهایی مانند درصد پوشش تاجی، ارتفاع گیاه، قطر تاج،  انداخته شد و بصورت تصادفیپالت یک متری  71 با فصل رشد

تراکم گونه ها، درصد خاک لخت، درصد پوشش سنگی، تعداد پایه های خشک شده، تعداد جوانه ها مورد اندازه گیری قرار 

داده ها تجزیه و تحلیل  قرار گرفت. یباد فرسایشنه ها اشل هایی به منظور اندازه گیری عالوه بر آن در هریک از نمو گرفت.

 و  51شاهد  های نمونه و 94و  17 به ترتیبهمراه با کود حیوانی در نمونه های متوسط پوشش گیاهی و خاک لخت  نشان می دهد که

ولی  spp Suaedaو  spp Salsola همراه با کود خاک بگونه های غالهمچنین بررسی ها نشان می دهد که . می باشددرصد  71

خاک نمونه در متوسط فرسایش ساالنه . می باشد australis Phragmetesو   Cressa creticaشاهد در نمونه های

 . ه استبرآورد شدتن در هکتار 6/711و  5/15 و شاهد به ترتیب برابر همراه با کود حیوانیهای 

  

 .مناطق خشک سیستان و ،فرسایش ،خاک های شور ،گیاهی پوشش  :های كلیدی واژه

 

 مقدمه

خشک و نیمه خشک  اراضی در سراسر جهان تحت تأثیر شوری قرار دارند و این چالش محدود به نواحی میلیون ها هکتار

 حاویایران   کشور در شور های خاک .(9وجود ندارد ) گیاهان برای انتقال نمک ها از ریشه  می شود، زیرا بارندگی موثر

 در ولی است، کلرید غالب آنیون ایران های خاک در. هستند برخوردار اندکی آلی ماده از و بوده محلول نمک زیادی مقادیر

 در ها نمک بنابراین است. سدیم ها خاک این کاتیون غالب دارند. وجود توجهی قابل به مقدار نیز ها سولفات بعضی مناطق

 ور روی عالوه بر توان جداسازیگیاهان ش (.70) باشند می سولفات سدیم یا و سدیم لریدک عمده صورت به ها این خاک

NaCl واکوئل ها، مکانیسم های ثانویه متنوعی مانند انعکاس نور در گیاهانی همانند آتریپلکس و یا دور کردن نمک اضافی  در

گیاهان  رگ می باشد.در بافت های ب اضافی NaClمیزان  نمودن از ناحیه ریشه در گونه های نمکی، آبدار شدن برای رقیق

. بنابراین مقدار آبی را که در هر هستندنمک  افزایش شورپسند عالوه بر آن قادر به افزایش کارآیی مصرف آب را در پاسخ به

ردن هدایت مصرف خود را از طریق پایین آو کارآییC4 و  C3از دست بدهند، به حداقل می رسانند. گونه های  باید واحد رشد

    .(71) روزنه ای در واکنش به نمک افزایش داده که فرآیند آن کاهش میزان تعرق و فتوسنتز می باشد
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ع و سپس آنها را دور یجمتهای هوایی  اندام سدیم و سایر نمکها را در بافتتعدادی از هالوفیت های آوندی سطح باالیی از 

. بررسیهای وسیع (71) انباشتگرهای یونی و دورکننده های یونی هستند(. دو دسته از هالوفیت های شامل 4می ریزند )

مقدار سدیم خاک دو سال پس از کاشت با گیاهان انباشت کننده  نشان می دهد کهازمایشگاهی و صحرایی اکولوژی گیاهان 

وزن تر  درصد 61/4 مقدار د کهنشان دا Suaeda fruticosa بر روی تحقیق .(75) درصد کاهش یافته است 61خاک تا 

به تنهایی  مزبور د. بطور متوسط یک بوته گیاهههای جذب شده تشکیل می د درصد وزن تر ساقه را نمک 54/9 ها و برگ

. با استناد به مقادیر فوق و با توجه نمایدانباشته خود گرم را در بافت ساقه تازه  505ها و  گرم نمک را در برگ 401قادر است 

متر مربع از زمین را پوشش می دهد می توان گفت این  06/1سطحی معادل  Suaeda fruticosaاه به باینکه یک بوته گی

گرم نمک را در بیوماس باالی سطح زمین)اندام هوایی( دارد. از این رو در طول سال  41بوته گیاه به تنهایی توانایی انباشت 

کشت  با مدیریت علمیمحققین اگر این گیاهان  گفته کیلوگرم نمک در هکتار از زمین برداشت می شود. به 5010تقریبا 

ح کننده هالوفیت های دفعی مولفه اصال  .(0، 75) ندهستجمع آوری  را قادر بهر این مقدار نمک از زمین بتا سه برا ،ندوش

ای برگ دور ه فرایند سیستم کنار زنی نمک قادرند سدیم و سایر نمکها را از طریق بافت که با های گیاهی بشمار می روند

بریزند. در فرایند کنار زنی نمک مکانیسم ورود نمک به گیاه از طریق سیستم ریشه ای محدود شده و یا از رسیدن نمک به 

گونه های گز و آتریپلکس نمونه هایی از این گیاهان هستند که فرایند نمک زدایی به  .های هوایی جلوگیری می شود اندام

کیلو  76111. یک هکتار آتریپلکس در طول یکسال قادر است تا (5، 77) گها صورت می گیردترتیب از طریق سلولها و مویر

بعضی از گیاهان نه تنها دامنه بردباری زیادی در مقابل شوری دارند، بلکه (. 6گرم علوفه خشک قابل استفاده تولید کند)

شگاهی نشان می دهد که گیاهان نمک دوست از . بررسی های آزمای(6، 76) حداکثر رشد و تولید را در شرایط شوری دارند

قرار گرفتن گیاه در معرض  (. ،7، 5، 4، 79طریق توانایی های خود به روش متعدد با افزایش شوری سازگاری پیدا می نمایند )

یکی و را به همراه دارد. این تغییرات شامل نوع مورفولوژآنشوری هنگام رشد، روند توقف رشد و تغییرات در سطوح مختلف 

میکروسکوپی می باشد که در گیاهان مختلف، متفاوت است. تقسیم سلولی به وسیله شوری در گیاهان شورپسند متوقف می 

گردد ولی در رشد سلول بی تاثیر خواهد بود. گیاهان شورپسند توانایی باال در بدست آوردن غذایی ضروری از محلول شور را 

ریق جلوگیری نمودن از رسیدن نمک به آوند چوبی، خارج کردن یون ها از مسیر اصلی دارند و قادر به مقابله با شوری از ط

 آب های زیر سفره و در سطح قلیایی و شور های اشنان یکی از گونه هایی است که در خاکمتابولیسم سلول و . . . می باشد. 

 تحت که خاک باالی رطوبت طریق از را دخو نیاز آبی از ای عمده بخش گونه این که طوری زمینی گسترش زیادی دارد. به

 بارز اراضی ویژگی دو باال زمینی زیر آب ایستایی سطح خاک و . شوری(5) نماید می تامین است زیرزمینی آب تاثیر سفره

 در ویژه هوایی، به های اندام در و جذب را خاک در موجود امالح باشند. این گونه شورپسند می اشنان گونه گسترش مساعد

 کند.  تاجی جذب پوشش را خود نیاز مورد آب ندقادر باال اسمزی فشار طریق با این به و می نماید ذخیره خود های برگ

 .S. abarghuensis, Sنام های  به سالسوال شورپسند گونه سه در بذر بنیه و جوانه زنی بر شوری تنش اثر تحقیقی در

yazdiana   و Salsola arbuscula  کامالً طرح قالب در فاکتوریل صورت به آزمایش این. گرفتمورد بررسی قرار 

 نمک دو مخلوط و NaCl نمک لیتر بر موالر میلی 511و  111، 011، 511، 1سطوح  با و تکرار 1در  تصادفی

 و نمک درصد دو هر غلظت افزایش که داد نشان نتایجدرصد( انجام شد.  01و  71)به نسبت  NaCl و   Na2SO4شامل

 mM511و  شاهد محلول در زنی جوانه بیشترین گونه سه هر در .می دهد کاهش گونه سه هر در بذرها را ه زنیجوان سرعت

 و چگالی ریشه، ساقه، برگ، خشک وزن شوری، افزایش با. (77) مشاهده گردید mM511غلظت  در جوانه زنی کمترین و

کاهش  علت به تواند می شوری، اثر در هال گیاهانین کاهش رشد علت می یابد. کاهش معنی داری طور به سبز برگ تعداد

تعادل  عدم و نسبت خوردن هم به نتیجه در و کلر و مانند سدیم مضر های یون بعضی سوء تأثیر با همراه خاک آب پتانسیل

 رشد گیاه کاهش باعث که باشد آنزیمی فعالیت و پروتئین اسید نوکلئیک، ساختن فتوسنتز، بر امالح سوء تأثیر غذایی، عناصر
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 به آب نفوذ و تهویه سازی، افزایش خاکدانه بهبود مانند خاک فیزیکی شرایط بر که آثار مفیدی با خاک آلی ماده .می گردد

 تشکیل و خاک افزایش ریزجانداران جمله از ای تغذیه مفید آثار  CECغذای، و تأمین خاک پذیری تراکم کاهش و خاک

زنده  بخش در مهم اجزای از یکی عنوان به گیاهاننماید.  می فراهم را گیاه برای ررشد بیشت موجبات دارد، عناصر کالت

بررسی ها  نمایند. ایفا می اکوسیستم تعادل و طبیعت حفظ زنده، زندگی موجودات در مهمی نقش مرتعی های اکوسیستم

ب از اواسط مهر تا دیماه می باشد. نشان می دهد که دوره مناسب برای جوانه زنی کامل گیاهان علفی در خاک های شور مرطو

. (7) می باشدمفید سانتی متری داخل خاک  5-71برای توسعه گراس ها در خاک های شور کاشتن ریزوم ها در عمق 

با توجه به اینکه بخش عمده ای از خاک های منطقه سیستان  استقرار گیاهان از طریق ریزوم نسبت به بذر موفق تر می باشد.

آنها در کاهش فرسایش خاک های شور و تاثیر در پوشش گیاهی  رشد بررسی هدف از اجرای این پژوهش شور می باشد، 

 می باشد.طقه خاک من
  

 امواد و روش ه

 1و تبخیر و تعرق  میلی متر 11متوسط بارندگی ساالنه حدود  از از نواحی خشک کشور محسوب می شود که سیستان

این  از لحاظ توپوگرافی .برخوردار است (صورت می گیرد ی سال خرداد، تیر و مردادسه متر آن در ماه های بحرانکه متر )

متوسط  .تشکیل می دهد 17/1مسطح با شیب متوسط حدود  آنرا زمین های بیشتر و استکمی  شیب دارای منطقه

تیب دی و تیر می سال به تر سردترین و گرمترین ماه .استمتر  961 حدود ،از سطح دریا محدوده مورد پژوهش ارتفاع

سال های متمادی بوسیله رودخانه هیرمند از ارتفاعات  طی را رسوباتی تشکیل می دهد که مورد بررسیخاک منطقه  باشد.

ها بسختی انجام می آنزهکشی که  است متغیر سنگین بسیار تا سبک از خاک بافتاست. گردیده  آنافغانستان وارد 

از مشخصات بارز آب و هوایی روزه  751. بادهای سیستان به حساب می آید بر خاک حاکمشوری پدیده  عالوه بر آن و گیرد

زیست  تحمیل خسارات ،آن ماحصل وزش وکیلومتر می وزد  751که با سرعتی حدود منطقه سیستان محسوب می شود

وشش گیاهی منطقه را پ. خارشتر، گز، سالسوال و سایر گیاهان شور اکوسیستم آن استبر  زیاداجتماعی  -اقتصادی محیطی،

 71و  انتخابمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در  محدوده ایتشکیل می دهد. برای اجرای این پژوهش، 

نمونه  به منظور تعیین خصوصیات خاک محل اجرای طرح، پس از یک سال درصد کود حیوانی با خاک آن مخلوط گردید.

 ,pH EC جمله ازی یو ویژگی ها سمت های مختلف آن و همچنین شاهد برداشتق یسانتی متر 1-01از اعماق های خاک 

Na, Mg, Ca, C,   ،به منظور بررسی  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.و بافت آن  درصد سدیم محلول، نسبت جذب سدیم

مانند درصد پوشش همزمان با فصل رشد فاکتورهایی  انداخته شد. در فاصله های مشخص پالت یک متری 71پوشش گیاهی 

تاجی، ارتفاع گیاه، قطر تاج، تراکم گونه ها، درصد خاک لخت، درصد پوشش سنگی، تعداد پایه های خشک شده، تعداد جوانه 

 قرار گرفت. یباد فرسایشعالوه بر آن در هریک از نمونه ها اشل هایی به منظور اندازه گیری  ها مورد اندازه گیری قرار گرفت.

 

 نتایج

درصد ،   ,EC, Na, Mgنشان می دهد که خاک نمونه های همراه کود از میزان شوری محدوده پژوهشی اکآنالیز خ

تجزیه و تحلیل پوشش  غنی تر می باشد.C و  Caسدیم محلول و نسبت جذب سدیم در حد کمتری قرار دارد. ولی از لحاظ 

درصد  94و  17و خاک لخت این محدوده به ترتیب برابر با  گیاهی تیمار همراه با کود حیوانی نشان می دهد که متوسط پوشش گیاهی

 نمونه های جمع آوری شدهدرصد می باشد. پوشش گیاهی  41و  71است. بطوریکه حداقل و حداکثر پوشش گیاهی در این محدوده 

 australis Phragmetes وپایهCressa cretica   (5  )، پایهspp Suaeda (5 ) ،پایهspp Salsola (56 ) ترکیبی از

بوده بطوریکه عالوه بر کنترل فرسایش خاک، نقش موثری نیز در تحلیف دام ها  Salsols spp  می باشد. گونه غالب پایه( 0)
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سانتی متر می رسد. متوسط ارتفاع  11ارتفاع این گونه های گیاهی در واحدهای مورد مطالعه به  دارد. را بخصوص در مراحل اولیه رشد

این گونه ها بطور مناسب در محدوده مورد بررسی  سانتی متر اندازه گیری شد. 11و  01 آن، حداقل و حداکثر  97 اصلی دو نوع گیاه

برآورد سانتی متر  71و  51 آنحداقل و حداکثر  و 97گونه های موجود رشد و توسعه پیدا نموده اند، بطوریکه متوسط قطر تاج پوشش 

معموال به گرمای تیر ماه سیستان حساس و عمدتا در این ماه خشک و در بهمن ماه   spp Salsolaاز لحاظ دوره رشد جنس  گردید.

در هر پالت  پایه 0عدد با متوسط  71تعداد پایه های خشک در پالت های بکار رفته شده سال بعد جوانه های جدید رویش می نماید. 

بوته است که کمترین و  91گونه ها تراکم تعداد  می باشد.  spp Salsola . . تمام بوته های خشک مربوط بهبوده است یک متری

 51در نمونه های مورد بررسی  پایه( می باشد. 56) spp Salsola وپایهCressa cretica   (5  )بیشترین آن مربوط به 

 نمونههی تجزیه و تحلیل پوشش گیا .(7)جدول شماره  می باشد  spp Salsolaجوانه مشاهده شد که تمام آنها متعلق به 

حضور  australis Phragmetesو  Cressa creticaهای شاهد نشان می دهد که در این واحد پژوهشی دو نوع گیاه 

 ده است.با بارندگی کم منطقه نیز رویش کر Cressa creticaنی در جاهایی رویش نموده که آبیاری شده است ولی  دارند.

، 71به ترتیب  اد گیاه، پایه خشک و جوانه واحد شاهدتعدمتوسط  می گیرد.این دو گونه به شدت مورد تعلیف گوسفند قرار 

 .(5)جدول شماره  درصد برآورد گردید 71و  51همچنین متوسط پوشش گیاهی و خاک لخت آن  می باشد. 9/9و  9/9

و  71آن رسایش در میزان فنشان می دهد که کمترین و بیشترین  همراه با کود حیوانی بررسی میزان تخریب خاک نمونه های

کمترین و برآورد شد. در حالیکه  در هکتارتن  5/15متوسط فرسایش ساالنه سانتی متر می باشد.  9/7و  7درصد و ارتفاع  51

 6/711درصد بوده است. عالوه بر آن متوسط فرسایش ساالنه این منطقه  50و  61 محدوده شاهددر  بیشترین میزان فرسایش

  دید.برآورد گر در هکتارتن 

 
 های همراه با کود حیوانی نمونه تجزیه و تحلیل پوشش گیاهی -7اره جدول شم

 
Spp Salsola     Sa=  Spp Suaeda   Cr= Cressa cretica     Su=   australis Ph=Phragmetes 

 

 
Cr= Cressa    australis      Ph=Phragmetes     

 

 

 

 

 ویژگی
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ش %
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ک لخ
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ج
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cm
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ک 
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 نام گیاه و تعداد پایه

S
u

 

S
a

 

C
r

 

P
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7 41 11 77 71 71 7 0 5 5 - - 

5 61 11 71 91 11 5 5 9 9 - - 

0 71 01 6 5 51 7 5 7 0 5 - 

9 11 11 5 11 11 7 9 - 1 - 0 

1 91 01 1 61 91 9 0 7 6 - - 

 0 5 56 5 51 71 501 591 91 571 511 جمع

 6/1 9/1 5/1 6/7 9 0 97 94 4 90 17 متوسط
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 اندازه گیری میزان تخریب خاک در محدوده مورد پژوهش -0جدول 

 

 بحث و نتیجه گیری 

کاهش فیزیولوژیکی عناصر غذایی و آب و گیاه که فرآیند آن  می یابداسمزی محلول خاک افزایش فشار  با تجمع نمک 

ب جذه دارد. در نتیجه را به همراضخامت ریشه  و چگالی کاهش ،افزایش شوری مکانیسم عمل به گونه ای است که .می باشد

برخی اوقات و  یکدیگر متفاوت باری تحمل گیاهان نسبت به شو همراه می گردد.ا محدودیت ب آب و عناصر غذایی توسط ریشه

برخی از گیاهان با ایجاد تغییراتی در مقابل نمک پایداری از خود  .بوجود می آوردسمیت تجمع بیش از حد نمک ها در گیاه 

سدیم و کلر آن افزایش می زان کلسیم، پتاسیم و منزیم برگ با افزایش شوری کاهش می یابد، در حالیکه می نشان می دهند.

بنابراین با تغییراتی که در گیاه بوجود می آید، حداکثر استفاده از آب به عمل می آید که چنین فرآیند کاهش فشار  گردد.

در  در خاک های شور، رشد گیاه مهمترین محدودیت ا در پی دارد.اسمزی و افزایش فیزیولوژیکی آب، گیاه و عناصر غذایی ر

در نمونه های  .ی در مقابله با تنش های شوری از خود نشان می دهدمرحله جوانه زنی آن می باشد که گیاه سازگاری کمتر

 ویژگی

 

 

 شماره

ش %
ش

پو
 

ارتفاع
 

cm
تراكم 

تعداد 
 

ت %
خ

ک ل
خا

 

ج
قطر تا

 

cm
ی  
پایه ها

 

ک 
ش

خ
 

تعداد 
جوانه  
 

 نام گیاه و تعداد

C
r

 

P
h

 

7 01 61 75 71 51 5 9 9 75 

5 01 11 5 61 50 6 1 1 0 

0 50 11 71 77 57 7 9 7 0 

9 51 96 77 51 77 9 6 7 0 

1 77 15 4 50 74 0 0 5 7 

 55 07 55 55 711 071 11 564 751 جمع

 9/9 5/6 9/9 9/9 51 71 71 5/10 51 متوسط

 نام واحد

 

 شماره

 شاهد همراه با کود حیوانی

ارتفاع خاک 

 (cmخریبی )ت

 درصد تحت

 تاثیر فرسایش 

میزان فرسایش 

(t/ha) 

ارتفاع خاک 

 (cmتخریبی )

 درصد تحت

 تاثیر فرسایش 

میزان فرسایش 

(t/ha) 

7 7 71 71 1/7 71 711 

5 7/7 91 97 5/7 61 75 

0 9/7 51 774 0/7 77 711 

9 7/7 11 11 9/7 51 775 

1 7/7 61 66 0/7 50 4/717 

 110 071 7/6 547 594 7/1 جمع

 6/711 71 09/7 5/15 94 79/7 متوسط
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 رشد گونه هایعلت که قادر به کاهش شوری خاک می گردد. خاک همراه کود حیوانی میزان کلسیم خاک افزایش می یابد 

Suaeda fruticosa و Salsola spp  بذور گونه های مزبور همراه با کود حیوانی  جودو ،حیوانی تیمار همراه با کودداخل

گونه های مزبور رشد و نمو نموده با فراهم شدن شرایط رشد، وارد این عرصه شده است.  از آنها،است که به دلیل چرای دام 

نمک های خاک را رویش دو گونه مزبور می باشد که از طریق برگ و ساقه  ،ر این محدوده. علت کاهش شوری خاک داند

 Suaeda spp که گیاه شوره دنموبیان  ( 7469) همکارانو  Chaudhriهمانطوریکهخاک می شود، جذب و باعث بهبود 

کیلو گرم  5696نه قادر به کاهش و بطورکلی ساالخود ساقه  برگ و درصد وزن تر 54/9 و 61/4به میزان  قادر به جذب نمک

با افزایش شوری بر طول ریشه خود می افزاید تا از  Salsola sppمی باشد. همچنین گیاه نمک کلرید سدیم در هکتار 

فرسایش خاک در شرایطی صورت می گیرد که عالوه  .می برخوردار است، استفاده نمایدرطوبت عمیق تر که از تجمع نمک ک

همانند آب و باد، خاک نیز از مقاوت کمی برخوردار باشد. از جمله راه های مقابله با فرسایش، بهبود خاک  بر نیروی فرساینده

افزودن کود به خاک محدوده مورد  .با افزایش ماده آلی، ایجاد پستی و بلندی در سطح خاک و افزایش پوشش گیاهی می باشد

عالوه  افزایش پوشش گیاهی با. آنرا نیز به همراه داشته است ش گیاهیرشد و نمو پوشمطالعه، عالوه بر بهبود ساختمان خاک، 

آمده است، پوشش  ممانعت بعمل همترین عامل فرسایش در منطقه استکه م به سطح زمین از برخورد مستقیم باد بر آنکه

 گیاهی بعنوان بادشکن نیز عمل می نماید. 
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Study on plant growth in saline soils and its effect on erosion in dry land areas  

(case study Sistan area) 

 

Mansour Jahantigh, Azam Rozai Nori 

 
Abstract 

This research has been performed to Study on vegetation growth in saline soils and its effects on 

erosion in dry land areas. For this research selected two sites with different characteristics (with 

manure and witness sites). Five soil samples were taken from 0 – 30 cm depth at each location, and 

analyzed for pH, EC, SAR, EC, calcium, Magnesium, Sodium, and soil texture. Ten (10), 1m × 1m, 

plots were selected randomly sample at each site. The parameters measured included canopy surface 

area, plant height; stem density, bare soil area percentage, numbers of dry species and vegetation 

cover. Measuring tool established in each site to measure amount soil erosion by wind. Soils analysis 

shows that the parameters, including PH witness soils samples had higher than improvement soils. 

Amount Mg, Na EC in improvement soils samples was less than witness samples. While, Ca in 
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improvement soils was more than other one. The vegetation analysis shows that the soil bare and 

vegetation cover average in improvement soils were 49 and 51. But, for witness samples were 75 and 

25 percentage, respectively. The data indicated that the Salsola spp and Suaeda spp were two 

dominate species in improvement soils sites. While, Cressa cretica and australis Phragmetes was in 

witness samples. More therefore, Average annual erosion were in mention areas 58.2, 100.6 (t/ha), 

respectively. 
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