
361 

  ای، مصرف سوختورزی حفاظتی بر خصوصیات خاک، ظرفیت مزرعهاثر خاک

 عملکرد گندم در تناوب با ذرت و

 

 3و محمدجواد روستا 2داد كرمی، علی*1نیاصادق افضلی

 

ترتیهه د نشیاههیخش بحههق ت فیفههخم ندهه  و وردی؛هه  ااههخوشخش  ش؛ههاخنخخش بحههق ت فیفههخم  ههخ  و     و نشیاههیخش   بهه  -3و  2، 1

فیفههخم اظخ ههك  ههخ  و  بحیههکنششش وراههک ت فیفههخم و  وههمخا ااههخوشخش و ودههخبا   ی هه  نههخش ، ؛ههخخوخ            بحههق ت 

 شیرشخ، شخرش   فیفخم،  ومخا و تروخج ااخوشخش،ت
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 مقدمه

تمشیدههی امشوههي ن یههي نش وشخش وهه هههخش  ههخ شوا      

تملیههی و الههمشم ااههخوشخش شخ اختهه  ؛ههخ اخخ   ههخ ،  

بیهههخشش، والهههر   وهههخنل  لههه   هههخ ، والهههر         

ههههخش نیهههیت ، تهههخشخخ اخشهههك و الهههم  و   ؛هههم ك

هخش تملیی شش ت هك تهيریر اهرشش نهدهین شویهی ش ه         هکخد 

هههخش ایخههی تریهه  و رنهه  شواوشخش و هههخش  ههخ شوا

وشخش بههر شش ش؛ههك اهه   رههخش ودظهه   ههخ گمیهه خوههیب بهه 

امشوي گظاه  شهیك اهخهق خخبهی و ودهخبا تملیهی، پخخهیششش        

هههخش  خبرشخب،  رههمش شوابیاههارش نششهها  بخشههدین بدهه   

وشخش اظههخ ا  و تم؛هه    یرههخ نش ارههخ  ییههک نش    ههخ 

ش؛ههكن نش وههمشن شررهههخش و  ههك و    هخههیب شش؛ههاخ بههمنك 

وشخش اظهههخ ا  نش ههههخش  هههخ  ودظههه  شاهههرشش شوا 

اههخوشخش ت فیفههخم خخههخنش شههیك  و الههمشم وحاتهه  ا
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برش؛هه  یاههخخج شخههب ت فیفههخم و هخ دههیب     ش؛ههك اهه  

ااهههمش نش شخهههب  شش و و الهههمل  نشت فیفهههخم ود فههه 

خویدهه ، اخهها خخههخنش بهه  شاههرشش  هه ی  و اتخهه  شخههب  

 وشخش، هههخش  ههخ  ادههین شواهههخ نش ااههمش وهه   شوا

شهیم  وشخش اظهخ ا ، ش مبهك  هخ  شش به     وخههك  هخ   ب 

نهدههین یاههخخج ت فیفههخم شو؛ههم   ت ههك تههيریر اههرشش وهه   

(Rusu, 2005)    نش شووههخی  یاههخ  نشنك ش؛ههك اهه  شوا

خش ور؛ههم ، ش مبههك وشوشخش، ییهه ك بهه   ههخ  ههخ اهه 

واههرش  ههخ  اظهه   ؛ههخیا  2-32بیاههارش شش نش اخهه  

نش ت فیفهه  نش شههخخ  ششن ، واههخهیك شههیك   ادههین وهه 

وشخش و  هههخ وشخش اظهههخ ا   اههه ش؛هههك اههه   هههخ 

وشخش ور؛ههم ، وشخش(، نش وفخخیهه  بههخ  ههخ    ههخ بهه 

 Al-Issa)ادههی ش مبههك بیاههارش شش نش  ههخ  اظهه  وهه 

& Samarah, 2007)وشخش  ههخ  هههخشوفخخیهه  شوا ن

بههریج  -شخ یظههر اظهه  ش مبههك  ههخ  نش تدههخو  گدههی    

وشخش، نش وفخخیهه  بههخ  ههخ نهههی اهه  شوا بهه یاههخ  وهه 

 وشخش ور؛هههم ، ش مبهههك بیاهههارش شش نش شهههرشخ   هههخ 

 ,.Liu et alادههی     و هههمشخ   اهها اظهه  وهه    

وشخش و  ههخ (ن نش شخاخلیههخ، یاههخخج وفخخیهه  شوا بهه 2005

نهدههیل بههك یاههخ وشخش ور؛ههم  شخ یظههر اظهه  ش م ههخ 

وشخش  ههخ اههخهق ت حیههر شخ ؛هه    ههخ  نش شوا بهه  

(ن شخ  هر  نخگهر، خ ه  شخ    De Vita et al., 2007ش؛هك   

وشخش اظهههخ ا  نش ااهههك وکشخهههخش ش؛هههاظخنك شخ  هههخ 

اهمخ  نش والهر       گدی  په  شخ برنششهك بهریج  هرن     

  ن(Erenstein & Laxmi, 2008)ذار شیك ش؛ك 

هههخش   ی هه  پیخههیك 1ل نرااههخبههرشش و خ؛هه   ب  ههی       

ههخش وحاتظه  واهمن نششن اه      ههخ شوا شخ اخت   خایشیه  

هههخش و هخی  خههخ  شا هر  یرهخ تبربهه  ش؛هكن نش وههمشن ؛هرش    

 تههمش  بههخ و خ؛هه   تههخبا  خوههخی ، ب  ههی نرااههخل  شش وهه   

 ههمشم اخ هه  بیههخ  اههرن  تغییریخههخ  وششخههمگرش ( بهه  یههی 

(Webster & Oliver, 2001) ن یاهههخخج برش؛ههه  تهههخریر

ههخ یاهخ    وشخش بهر ب  هی نرااهخل   خایشیه     ش  خ هخشوا

ههخش  ههخ نش شوا نهی اه  بهیب ب  هی نرااهخ   خایشیه      و 

نششش واههمن نششن و وشخش ش هها   و دهه  وحاتهه   ههخ  

تههرخب ب  ههی نرااههخل   وشخش نشششش امچهها ههخ شوا بهه 

هههههخش شوان (Pirmoradian et al., 2005)ش؛ههههك 

ر  شیهريش  وشخش هخ دیب شرهر اخبهي تهمار  بهر واله      خ 

و ؛ههم ك نش وراتهه  تریهه  خوههیب و اخشههك بههذش نششیههین  

اه  نش تملیهی    نههی وه  یاخخج ت فیفه  نش شووهخی  یاهخ     

وشخش نش وفخخیهه   ههخ گدههی ، شوا اهه   و ذشم، ؛ههمخخ

 3/22تههخ  4/12وشخش ور؛هم  والههر  ؛هم ك شش   بهخ  ههخ  

 1/42تههخ  9/23لیاههر نش ه اههخش و تههمش  وههمشن ییههخخ شش     

ن یاهههخخج (Rusu, 2005)نههههی نش هههی اهههخهق وههه   

اههمخ  نش والههر  ت فیفههخم نش ش؛ههاخ  نههخش  ییههک  ههرن 

نش هی( و وهیم خوهخ  وهمشن ییهخخ       77ویهکش   ؛م ك  به  

 14ویههکش   بهه  تریهه  خوههیب و اخشههك و الههم  شش  بههرشش

وشخش وشخش اظههخ ا ، ییهه ك بهه   ههخ نش ههی( نش  ههخ 

 ن (Afzalinia et al., 2009)نهی ور؛م ، یاخ  و 

وشخش هههخش  ههخ ن گدههی  بهه  شواوشاههدق اخت ههر      

بیهها  بهه  شههرشخ     و هههمشخ  ود فهه  و ؛ییهها  ااههك 

 نخهه  خههخ  بهه ( واظههخوم ش؛ههكن یاههخخج وفخخیهه  شوا      

وشخش ور؛ههم  نش شههرشخ  وشخش بههخ شوا  ههخ  ههخ بهه 

وشخش،  هخ  اه  شوا به    نههی وه  نخ  نش شخاخلیهخ یاهخ    

وشخش ور؛ههم ، اخت ههرن گدههی  شش بههیق ییهه ك بهه   ههخ 

 ,.De Vita et al)نهههیشنههکشخق وهه  نش ههی  22شخ 

 یاهههخخج ت فیهههه  نش شهههخخ  ششن  یاههههخ  نشنك  ن (2007

 وشخش اظههههخ ا ، نش وفخخیهههه  ش؛ههههك اهههه   ههههخ   

 وشخش ور؛ههههم ، اخت ههههرن بیاههههارش نششنبههههخ  ههههخ 

(Al-Issa & Samarah, 2007)یاهههخخج و خل هههخم نش  ن

 اه  اخت هرن و ایظیهك    نههی وه  نشامتخش شهخخل  یاهخ    

وشخش اهرشش  ههخش  هخ   ر شوانشی  ششاخ  گدهی  ت هك تهخری   

وشخش ور؛هم   گیرن و شاخه  اه  بهرشش شهرشخ   هخ      یخ 

وشخش ههههخش  هههخ تمشیهههی نش شواو رنههه  گهههرنن، وههه 

ن (Carr et al., 2003)اظهههخ ا  ییهههک ااهههك شهههمن 

1- Fractal Dimension  
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 (Thomason et al., 2005)تموخ؛هههم  و هخ هههخشش   

ههههخش اخت ههرن پهههدج شاهه  گدهههی  خویههاخی  شش نش شوا   

ارنیهی و یایبه  گرنادهی اه      وشخش برش؛ه   وحات   هخ  

وشخش اههرشش ههخش  ههخ  اخت هرن گدههی  ت هك تههخریر تیخههخش  

گیرنن نش اخرهمشش چها ییهک برش؛ه  وشاهدق ششاهخ        یخ 

وشخش وحاتههه  گدهههی  خویهههاخی  نش برشبهههر شوا  هههخ  

یاههخ  نشنك ش؛ههك اهه  اخت ههرن گدههی  ت ههك تههيریر شوا  

، (Vaclav et al., 2009)وشخش اههرشش یخهه  گیههرن   ههخ 

یاههههخخج ت فیفههههخم اموههههمنخد  و   اهههه  نش اههههخل 

 نهههیوهه یاههخ    (Kumudini et al., 2008)هخ ههخشش 

 ههههخش گدهههی  خویهههاخی  نش شوا اههه  اخت هههرن شاههه  

وشخش وشخش اخاههر ش؛ههك تههخ نش شوا  ههخ     ههخ بهه 

وشخش بهر اخت هرن   شوا  هخ  یاهخخج برش؛ه  شرهر    ور؛م ن 

شش اخت ههرن گدههی  نش چههیب ییههک یاههخ  نشنك ش؛ههك کو شاهه

ش، نش وفخخیهههه  بههههخ شوا وشخ ههههخ اهههه  شوا بهههه 

خ  هکششنشیهه  گدههی  شش شنههکشخق شوههخ  و وشخش ور؛ههم  ههخ 

ن (Liu et al., 2005) نههههیوههه اخت هههرن شش اهههخهق 

 شرهههر (Singer et al., 2004)و هخ هههخشش  ؛هههیدگر 

 پهخخیکك  گدهی   نشیه   براخت هرن  شش وشخش هخ   ههخش شوا

 شوا نش نشیهه  برش؛هه  ارنیههی و نشخخنادههی اهه  اخت ههرن

    اخت هرن  شخ نششش اخاهر و ده    همش به   وشخش هخ  به  

  ههب  گهخو  بهخ  شهح   وشخش و هخ   و واهیش  ههخش شوا نش

 اتخ  ش؛كن 

بههر ش؛ههخ  یاههخخب  اهه  شخ ت فیفههخم نش ودههخ              

 ،ش؛ههكوحاتهه  و و الههمشم گمیههخگم  بهه  ن؛ههك  وههیك  

وشخش هههخش  ههخ  ضههروشم ت فیهه  نش وههمشن شرههر شوا  

اظهههخ ا  نش شهههرشخ  شاتیخههه  و و الهههمشم وحاتههه   

 شههمنن شخههب ت فیهه  بههخ هههی  وفخخیهه  شوایههخ  وهه شا

وشخش ور؛ههم  شخ  وشخش اظههخ ا  بههخ شوا  ههخ    ههخ 

یظهههر  الم هههیخم  هههخ ، والهههر  ؛هههم ك،  رنیهههك 

ذشم نش  -گدههی شش و اخت ههرن گدههی  نش تدههخو   وکشاهه 

 ود ف  و ای  ش؛اخ  نخش  شارش شین

 

 هامواد و روش

شرر؛ههاخ   هههخش ااههخوشخشخوههیبنش  ت فیهه شخههب       

 نشاههه  و  22شهههك نهههخش  نش  هههم  اغرشنیهههخخ   ورون

وهیم چرهخش   به   نشاه   32نایف  و اهر  اغرشنیهخخ     47

ت یهههیب  ( شاهههرش شههین بهههرشش 1362تهههخ  1311شخ ؛ههخ    

 ا هههي شخ  ، هههخ  نیکخ ههه  و شهههیخیخخ  ههههخشوخهگههه 

   و هي  خوهخخق  وکشاه شروع ت فیه  نو یخمیه  وراه  شخ    

 گیهههرش شهههی تریههه  و  هههظخم وهههمشن یظهههر شیهههیشخك    

 (ن1  ایو 
 

حاا اكحقیق  نحخط ح یاحیپ ای  ش   طحهطك یژگنح-1حا   

 عمق
 متر()سانتی

EC  
زیمنس بر )دسی

 متر(
pH 

O.C 

 )درصد(

 فسفر قابل جذب
گرم بر )میلی

 کیلوگرم(

 پتاسیم قابل

  جذب 
 (گرم بر کیلوگرم)میلی

 سیلت
 )درصد(

 رس
 )درصد(

 شن
 )درصد(

 بافت

 خاك

 ش؛  14 44 42 311 2/6 12/2 1/1 1/1 12-2

 ش؛  12 44 41 297 1/1 76/2 1/1 62/2 22-12
 

هههخش اخوههي  شخههب ت فیهه  نش اخلهه   ههر  بتههم           

شاههرش شههی و   تالههخنن  بههخ پههدج تیخههخش و چرههخش ت ههرشش    

 وشخش اظهههخ ا  و ور؛هههم  شخ یظهههر  ههههخش  هههخ  شوا

 شش الم ههیخم  ههخ ، والههر  ؛ههم ك،  رنیههك وکشاهه  

خیهه  ذشم بههخ ههه  وفخ-اخت ههرن گدههی  نش تدههخو  گدههی  و

 شخ بمنیههههیشههههییین تیخخشهههههخش ت فیهههه  ا ههههخشم    

( ااههك ویههافی  گدههی  و   1T ،)2وشخش   ههخ ( اهه 1

( ااههك ویههافی   2T ،)3وههیم چرههخش ؛ههخ     ذشم بهه 

هههخش شو ، نو  و چرههخش  و ااههك ور؛ههم  گدههی  نش ؛ههخ 

وههیم چرههخش    نش ؛ههخ  ؛ههم  وااههك ویههافی  ذشم بهه 

هههخش شو ، ( ااههك ویههافی  ذشم نش ؛ههخ  3T ،)4؛ههخ   

و چرهههخش  و ااهههك ور؛هههم     نش ؛هههخ  ؛هههم      نو 

 ممماك لزكححفطظتنح  حخي ص ط حخط ،حظ پ  ح ال  ار حخط 
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( 2 و (4Tوههیم چرههخش ؛ههخ   ااههك ویههافی  گدههی  بهه و

(ن وکشاهه   خوههخخق نش شهههروع   5Tوشخش ور؛ههم     ههخ  

بدهخبرشخب نش شهروع  خوهخخق     ، همشم  خهق بهمن   ت فی  ب 

هههخش هههرخ، نش  بیاههار بفخخههخش اتهه    و بفخخههخخ  شیههی  

نش تخهههخ  تیخخشههههخش ت فیههه ، وکشاههه  واهههمن نششهههكن 

خههخش شخیههاخنل گدههی  نش خوههیب اظهه  و بفخخههخش  ههخش   بفخ

شههیك شخ شیارههخش اخ ههخخب بهه  بیههرو  شخ خوههیب بههرنك شههی،   

شش نش ؛ههخ  شو  و ضههخب شخد هه  تخههخ  بفخخههخش ذشم  نشیهه  

نش ههخ اظه  شهین    شش نش ؛  ؛هخ  ب هیش( نش اهرم   اتمن 

وشخش( ا ههي شخ اخشههك  ههخ شوا ااههك ویههافی   بهه  

وههیب شاههرش یاههی و وشخش شوش خگمیهه  اختیههخم  ههخ هههی 

اههخش نش وکشاهه ، وراتهه   بههخ خهها بههخش اراههك ویههافی    

 اخشك شیبخ  گرنكن  

وشخ وشخش، شخ خهها ن؛ههاگخك  ههخ   ههخ نش شوا اهه       

وشخش بههخ اخهه   وراهه  ش؛ههاظخنك شههی و اختیههخم  ههخ   

واههر نش خهها وراتهه  شیبههخ  گرنههك    ؛ههخیا  12اههیون 

اههخش و بههرشش ااههك ذشم شخ بههرشش ااههك گدههی  شخ   هه 

ش؛ههاظخنك گرنخههین نش شوا ور؛ههم ، بههرشش     اههخششنخهه 

نشش و نخیهها ش؛ههاظخنك  وشخش شخ گههخو هب برگههرنش   ههخ 

اههخش ااههك شنخهه  اههخش و ذشم بههخشههی و گدههی  بههخ   هه 

بههرشش برش؛هه  شرههر تدههخو     4Tو  3Tگرنخههین تیخخشهههخش  

وشخش خ دههه  ا ههها شویهههی ااهههك ویهههافی  بهههخ  هههخ 

وشخش ور؛هههم  نش خههها نالهههي خششاههه  نش شخهههب   هههخ 

ك شهین نش شخهب تیخخشههخ بهرشش ا ها شویهی       ت فی  گدبخیهی 

ااك ویهافی ، ؛هخ  ؛هم  شاهرشش ت فیه  شیاحهخ  شهی        

ههخش شاهرشش ت فیه   چرهخش     تخ بهخ تماه  به  ت هیشن ؛هخ      

؛هخ (، ب هی شخ اهیشاي نو ؛ههخ  ااهك ویهافی   اههیشاي      

شویههی ااههك ویههافی  بههخ ش؛ههاظخنك شخ     ، چرههخش ااههك( 

وشخش ور؛ههم  نش خهها نالههي خششاهه  ا هها شههمن و   ههخ 

وشخش ور؛ههم ، تیخخشهههخ ب ههی شخ خهها نالههي  ههخ نش شخههب 

اههیشاي خهها ؛ههخ   نو ااههك(، ااههك ویههافی  شاههرش    

ت فیهه   شههمنن  واحالههخم شنوشم ش؛ههاظخنك شههیك نش شخههب 

ههخش  خوهخخق   شب هخن اهرم   شششئه  شهیك ش؛هكن    2نش ایو  

-نش یظر گرناه  شهی و گدهی  شاه  چخهرش  به       وار  9×32

و ییخهه  نو   بههخ   ایتههمگر  نش ه اههخش نش   112وفههیشش 

ایتههمگر  نش ه اههخش نش   22وفههیشش بهه   724ذشم شاهه  

هههخ ااههك شههین ویههکش  اههمن  وههخك نش اههرمشو  تیر ییخهه 

هههخش والههرن  بههر ش؛ههخ  ییههخخ اههمنش وکشاهه  نش ؛ههخ    

واظههخوم بههمن اهه  تخههخو  اههمن نیههظخم  اههیون  ،وحاتهه 

 122اههههخ   اههههیون پایتههههمگر  نش ه اههههخش( و  122

 132ایتههمگر  نش ه اههخش( و خهها ؛ههم  اههمن شوشك  اههیون 

ایتههمگر  نش ه اههخش( نش خوههخ  اخشههك و بههخ اخشیههیك بهه     

-و بفیهه  اههمن شوشك نش نو وراتهه  بهه    شههیهههخ نشنكاههرم

حههق شههین ؛ههخخر پ ههمشم ؛ههر  و بههخ ن؛ههك نش وکشاهه  

ههخش ههرخ   و هخشخك بهخ اته     ،اختیخم خششا  شهخوي  بیهخشش  

 همش  ههخ نش تخهخ  تیخخشههخ به     و بیخهخشش  و و خشخك بهخ  نهخم  

هههخش وحاتهه  وفخخیهه  شوا خ یههخ  شاخههخ  شههین بههرشش 

وشخش،  هههظخت  وخیدهههی نش هههی ش مبهههك  هههخ ،   هههخ 

ههخ، نش شایهیی اهربب واالهخای شهیك شخ      پخخیششش  خایشیه  

و شش وخشههیب بههرشش تریهه  خوههیب   ههخ ،  رنیههك وکشاهه  

گیههخه ، والههر  اخشههك، نش ههی برگههرنش  شههی  بفخخههخش 

 شییین گیرششییشخكاخت رن و الم   و ؛م ك

ح

ح حاا ا حالتفطا حش  حالحایتحقیق  حهط شخيط ح طش تح-2ا   ح

 مشخصات نوع ادوات

 نشش، چرخش  یق و نو  رن برگرنش  گخو هب

 بافخ  نش هر گروك 9ااا ، نشششش چرخش گروك بافخ  و  نخیا

 وار 3اخش وشخ ورا  ترشوی  ، ؛مشششمییك و ار  خ  وشخ ورا  خ 

 وار 3اخش بخ ار شنخظ  و  2اخش برتید ، شنخ  اخش ااك ویافی شنخ 

 وار و شیخشبخخاب نخی   3اخش شنخظ ، ار  17امناخش ش؛ظمایخ، -بذشاخش اخش ااك ویافی    
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 گیری پارامترهاروش اندازه

ش مبههك  ههخ  نش هههر ؛ههخ  بههخ ش؛ههاظخنك شخ ن؛ههاگخك        
1TDR   گیههرش واههرش  ههخ  شیههیشخك؛ههخیا  2-22نش اخهه

بهرشش   TDRبهخ  شین بخ تما  به  شخد ه  اهین ارشئهك شهیك      

نهدههیل ش مبههك ابخهه   ههخ    ش مبههك  ههخ ، یاههخ  

ش؛ك، بهخ تفیهی  شاهیشن ارشئهك شهیك بهر اهر  وحالهم          

ههر تیخهخش    خهرش  هخ  نش    تیخهخش، ش مبهك  هخ  نش     

 ویههکش  ن؛ههك  وههین  بههر پخخهه  وخ   ههخ   اهها بهه     

شایهههیی اهههربب واالهههخای شهههیك شخ  هههخ  بههه  شوا نش

 شش و نش پخخهههخ  ؛هههخ  چرهههخش  شاهههرشش ت فیههه وکشاههه 

لیاهر  ویته   22گیرش شهین بهرشش شخهب ودظهمش، شباهیش      شییشخك

هههخش یروههخ  نش  ههر  و تههم  هییشوایههیی ؛ههیخ  خهها

واههر ؛ههخیا  12و ششتظههخع  7نشش بههخ ا ههر شش نشپههماشیاه  

 شههههی هههههخ پهههه  شخ بیهههها شخحاهههه  شههههی   ههههر 

هخخاههخ  بهه  وکشاهه  ودافههي شههییین نش وکشاهه ،   نشپههما

پخخهه  هههخ شوش ؛هه  هههخ بههخخ شههی و شیاهه نشپههما شیاهه 

شهییی و ب نخ هت  ش؛هامشی  نتهکش بهخ ا هر       ك نتکش ارشش نشن

 ر شوش  یرههخ اههرشش نشنك شههی   واهه؛ههخیا  32و ششتظههخع  22

واههر نش  ههخ  نههرو  ؛ههخیا  2هههخ اهه  ش؛ههامشی  ههمششبهه 

هههخش نتههکش برنششهها  ؛ههخاك، ش؛ههامشی  24شنادههین پهه  شخ 

ههخ شوش  یرهخ اهرشش نشنك    شییی و ب نخ هت  نشپهما شیاه    

 خوخخاههگخك ودافههي شههییی و ویههکش   خ بهه  هههشههین شیاهه 

و؛ههیت  هییشوایههیی   اههربب اههذ  شههیك   شایههیی نش

ههههخ بههه  شوا شییش؛هههم   ؛هههیخ  وماهههمن نش شیاههه  

(Anderson, 1982) گیرش شینشییشخك 

هههخ، شخ ؛هه  و یههخش  بههرشش برش؛هه  پخخههیششش  خایشیهه        

، ا ههر وام؛هه  هدی؛هه   (MWD  ا ههر وام؛هه  وخیهه  

 GMDاهه  هههخ ش؛ههاظخنك شههی شیهه ( و ب ههی نرااههخل   خای

شخق ا ههر وام؛هه  وخیهه  و  و شنههک اههخهق ب ههی نرااههخل  

هههخ و نهدههیل شنههکشخق پخخههیششش  خایشیهه  هدی؛هه  یاههخ 

بهرشش ت یهیب شخهب و یخشههخ،      بر من ؛خ اخخ   هخ  ش؛هكن  

واههرش ؛ههخیا  12-22و  2-12نش هههر اههرم شخ نو اخهه   

هههخ نش هههمشش یخمیهه   ههخ  یخمیهه  وراهه  برنششهها  شههین 

بفخخههخش  و هههخهههخش نششههك، شخاهه دگرخکك خشن  اهها و ؛هه

هخ اهیش شهییین بهخ ش؛هاظخنك شخ ؛هرش شلها       گیخه  شخ یخمی 

، 4/9، 72/4، 2، 14/2، 42/2 اههههها بهههههخ ا رههههههخش 

ههههخش ، تمخخههها شیهههیشخل  خایشیههه واهههرویتههه  31و  7/12

و  MWD همش اههها ت یهههیب گرنخهههین بهههرشش و خ؛ههه   

GMD   ش؛اظخنك شید 2و  1شخ شوشب 
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 ا  نش  یرخ،

MWD  وGMD  = یههه  ا هههر وام؛ههه  وخیههه  و  ترتبههه

هههخ نش خهها  اههر   خایشیهه  =  iw  (واههرویتهه هدی؛هه   

شههخخشل =  ix  iشش بههخ ویههخیگیب ا ههرش   اهه   شیههیشخك 

 ت یشن غربخ ن = nو   غربخ 

 ههههخ و خخههها شیهههیشخل  خایشیههه   شخ تمبهههخ ش؛هههاظخنك        

 (Tyler & Wheatcraft, 1992) 3اههخشگیرش ششب هه  بهه 

هههخ نش هظههك  ب  ههی نرااههخل  و خ؛هه   شههی و  خایشیهه    

تههخ  2، 2تههخ  14/2، 14/2تههخ  42/2،  42/2تههخ  2اهه   

 31تههههخ  7/12و  7/12تههههخ  4/9، 4/9تههههخ  72/4، 72/4

 وار تظ یا شییینویت 
 

mD

t XL

x

M

XxM 
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       )3  

 

 ا  نش   ،

mD  =  ب  ههی نرااههخ  اروهه  )<X(xM  =   اههر  تبخ هه

   Xتهر شخ  ههخش امچها  ههخ بهخ شیهیشخك   هخ شوش غربخ  خایشی 

tM =    وخیههیك شوش تخههخ    بههخا  هههخاههر  اههي  خایشیهه 

 و   بهههخشترخب شیهههیشخل ودظهههذ غربهههخ   = XL ههههخ( غربهههخ 

x  = هخ نش هر ا  نویخیگیب ا ر  خایشی 

1- Time Domain Reflectometry  
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 هی شخ تریه  خوهیب و اخشهك، بفخخهخش گیهخه        ا ي و ب      

واهر( نش ههر    1×1نش ؛    برشبر خها واهر وربها  اهخ      

یهههکش  و 4 وشش و بهههخ ش؛هههاظخنك شخ ششب ههه  اخهههااهههرم 

 برگرنش  شی  بفخخخش گیخه  و خ؛   شید
 

 4)     100



b

ab

W

WW
IR  

 

 ا  نش   ،

 IR =   نش ههههیبرگههههرنش  شههههی  بفخخههههخش گیههههخه)  

b W  =ا ههي شخ ایتههمگر بفخخههخش گیههخه     وخ   اهها )

وخ   اهها بفخخههخش =  aW و   غههخخ اختیههخم تریهه  خوههیب 

 ( ب ی شخ تری  خویبنایتمگر گیخه   

شش وههررر نش هههر خهها شخ تیخخشهههخش   رنیههك وکشاهه       

 و خ؛   شید 2وشخش بخ ش؛اظخنك شخ ششب    خ 
 

 2)             
t

e
T

A
C  

 ا  نش   ،

eC  =ه اههههخش بههههر ؛ههههخاك(  ششنیههههك وکشاهههه   ر   

A  =    و (ه اهخش ویخاك اهخش شهیك tT  =    وهیم خوهخ  اهي

 (ن؛خاكاخش   شیبخ 

ویههکش  ؛ههم ك والههرن  بههرشش شاههرشش اختیههخم نش         

گیهرش شهی و بهخ تماه  به       پر شیهیشخك هر تیخخش ب  شوا بخ 

ههخ، وفهیشش والهر  ؛هم ك نش ههر ه اهخش       ویخاك اهرم 

خاامشهههخش برگههرنش  ن؛ههك  وههین گظادهه  ش؛ههك اهه  ن بهه 

والهر    و شش وهررر شی  بفخخهخش گیهخه ،  رنیهك وکشاه     

وشخش شهههخوي ؛هههم ك بهههرشش ؛ههه  شوا اتههه   هههخ  

وشخش  ههخ وشخش و بهه  ههخ ور؛ههم ، اهه   وشخش ههخ 

ت فیههه   ؛ههه  تیخهههخش( و بهههرشش خههها بهههخش نش  ههه    

نش  تغییهرش  4Tو  3T گیهرش شهییی، خخهرش تیخخشههخش    شیهیشخك 

بههرشش ت یههیب   ارنیههین وفههیشش شخههب نخاامشهههخ شخبههخن یخهه 

وربهها شخ ویههخاك هههر   واههر 12اخت ههرن گدههی ، اخ ههخ   

 هههخش وحاتهه  اههرم   شههك شههی  شخ ایههخك  اههرم برنش

هههخ( و پهه  شخ   ههمشم تالههخنن  و بههخ اههذ  اخشههی   بهه 

ایش؛ههخخش نشیهه  شخ اههخك، اخت ههرن گدههی  نش هههر اههرم بههر 

په  شخ  ههخ  ن؛هك  وهین نشنك  ای  ایتمگر  بهر ه اهخش به    

ههخش وهمشن یظهر، بهخ ش؛هاظخنك شخ      شخ اهرم  شهی    وششاخا

و بههرشش وفخخیهه   شههیییتبکخهه  و ت تیههي   SASشنههکشش یههر 

شش نشی هههب ویهههخیگیب تیخخشههههخ شخ  خوهههم  چدهههی نشودههه 

 نش؛اظخنك شی

 

 نتایج و بحث

 رطوبت خاك

هههخش ش مبههك  ههخ  نش یاههخخج تبکخهه  وششخههخی  نشنك      

اهه  شخ  نهههیوهه وشخش یاههخ   ههخ  تیخخشهههخش وحاتهه 

وشخش بهر اظه  ش مبهك    رهر تیخخشههخش  هخ    یظر  وهخشش ش 

 ،هههخخ  اه  ت فیه  شنشوه  نششهها    نش  هخ  نش تخهخ  ؛هخ    

(ن بههخ تماهه  بهه  شخد هه  نش    3نشش ش؛ههك  اههیو   و دهه 

 الههههم  بهههه  و وشخش اظههههخ ا تیخخشهههههخش  ههههخ 

وشخش، بفخخههخش گیههخه  نش ؛هه    ههخ  اظهه    ههخ بهه 

نشش بههمن  ش هها   بههیب    شههمیی، بدههخبرشخب و دهه    وهه  

شخش شخ یظههر اظهه  ش مبههك نش  ههخ   وتیخخشهههخش  ههخ 

 بید  ش؛كناخبي پیق
حح 

 هتت  (حFهطكحلو   حخط حاا  ااحالائ حش  حالحا   ح قطای قجای ح الیطنسحااا ح-3ا   ح

 سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول منابع تغییرات

 ns 97/1 ns 11/2 ns77/2 ns14/1 ت رشش

 91/3 * 13/9** 13/11** 24/4* وشخش تیخخش  ؛خوخی   خ 

 6/9 2/7 1/4 1/2 ضرخ  تغییرشم
 نششی من ش ا   و د  ns و نش ی 1شااخخ  نشش نش ؛   ش ا   و د  **، نش ی 2 شااخخ  نشش نش ؛  ش ا   و د  *
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یاههههخخج وفخخیهههه  ویههههخیگیب ش مبههههك  ههههخ  نش       

اهه   نهههیوهه وشخش یاههخ  تیخخشهههخش وحاتهه   ههخ   

ت فیفههخم ت ههك تههيریر    نوشل ش مبههك  ههخ  نش تخههخ   

 ،وشخش اههرشش نششهها  ش؛ههك نششش تیخخشهههخش  ههخ  و دهه 

شش اهه  بیاههارخب وفههیشش اظهه  ش مبههك نش تخههخ  گمیهه بهه 

 وشخش اظههخ ا هههخ نش خ هه  شخ تیخخشهههخش  ههخ    ؛ههخ 

وشخش (ن تیخخشههههخش  هههخ 4شهههمن  اهههیو  نخهههیك وههه 

هههخش وشخش ور؛ههم ، نش ؛ههخ اظههخ ا ، ییهه ك بهه   ههخ 

 32تههخ  4ك  ههخ  شش بههیب وحاتهه  شاههرشش ت فیهه  ش مبهه

اهه  یههی  اههیشا ر شنههکشخق(، نش اههخل شنش ههی شنههکشخق نشنك

 14اههیشا ر شنههکشخق نش ویههخیگیب چرههخش ؛ههخل  اههیون     

اهرخب  ههخ، اخ هخ دهیب، نش شا هر شخهب ؛هخ      نش ی ش؛هكن 

وشخش ور؛ههم  وفههیشش ش مبههك  ههخ  نش تیخههخش  ههخ     

ش؛ههكن بخخههی تماهه  نششههك اهه  نو اخوههي   واههخهیك شههیك

گیههرش ش مبههك  ههخ  نش  شیههیشخكنالههي ااههك و خوههخ   

 هههم  نالهههي ششهههی گیهههخك، وفهههیشش ش مبهههك  هههخ  نش 

نهدههی، شخش اظههخ ا  شش ت ههك تههيریر اههرشش وهه   و ههخ 

( تظهخوم بهیب   اه  نش نالهي گهر   ااهك  هیظ       مششب 

وخهههك ااههك ویههافی ، بههخ    وشخش اظههخ ا ، بهه   ههخ 

تههر وشخش ور؛ههم  شخ یظههر اظهه  ش مبههك و یههم  ههخ 

گهههر  شهخیهههك  ش؛هههك و یفهههق واهههمن بفخخهههخ نش نالهههي

ادههین نش نالههي گههر  ییههک تههيریر     بیاههارش پیههیش وهه   

وشخش اظههخ ا  بههر اظهه  ش مبههك نش شو  نالههي     ههخ 

شباهیشش  ااك بهخ شیارهخش نالهي ااهك واظهخوم ش؛هكن نش       

اددهیل تظهخوم نش ویهکش     نالي ااك، تدرهخ اخوهي ت یهیب   

ویهکش  بفخخهخش گیههخه    وشخش و ش مبهك  هخ ، یهمع  هخ     

نلیههي ااههك، بهه  اهه  نش شیارههخش نالههي ش؛ههك، نش اههخل 

پمشق اخوي ؛ه   وکشاه  بهخ گیهخك اخشها  شهیك، یفهق        

خخبهین  بفخخخش گیخه  نش اظه  ش مبهك  هخ  اهخهق وه      

وفخخیهه  ویههخیگیب وفههیشش ش مبههك  ههخ  نش نوشل چرههخش   

وشخش ییههک یاهههخ   ؛ههخل  نش تیخخشههههخش وحاتهه   هههخ   

وشخش اظهههخ ا ، نش اههه  تیخخشههههخش  هههخ  نههههیوههه 

بیاههارش نش  وشخش ور؛ههم ، ش مبههك وفخخیهه  بههخ  ههخ   

 ههمش اتهه ، یاههخخج (ن بهه 4شیههی  اههیو   ههخ  اظهه  اههرنك

وشخش هههخش  ههخ اهه  شوا نهههیوهه شخههب ت فیهه  یاههخ  

وشخش ور؛ههم ، بخاهه   اظههخ ا ، نش وفخخیهه  بههخ  ههخ    

 شهمیی اه  بهخ یاهخخج    شنکشخق اظه  ش مبهك نش  هخ  وه     

 ,.Freebairn et al)اخ هههي شخ ت فیفهههخم گذشههها   

1986; Liu et al., 2005; Afzalinia et al., 2011)  
 

 هخحمشی  نششنن
 

ح لزكهطكح خت فحخط (حالحل  الص   طنگ تحلو   حخط حا  قطیت ح-4ا   ح

 میانگین سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول ورزیسامانه خاك

1T c2/12 c1/11 a4/14 a9/12 ab2/19 

2T ab1/17 ab3/22 bc1/12 b4/13 bc7/12 

3T a9/17 a7/21 ab2/13 b2/13 a9/19 

4T bc2/19 bc7/16 bc2/12 b6/13 bc2/12 

5T ab6/19 d4/19 c2/11 b4/13 c9/14 

 نششش ییششییننش ی ش ا   و د  2نشششش ارو  واار  شخ یظر  خوم  نشی ب نش ؛   ش ا  هخنش هر ؛ام ، ویخیگیب       
 

 کربن از خاك اکسیدانتشار گاز دی

اههربب  شایههییهههخش نشیاههخخج تبکخهه  وششخههخی  نشنك      

ههههخش وحاتههه   شخ  هههخ  نش ؛ییههها  ودااهههر شهههیك  

ش شرههر وشخاهه  شوا  ههخ  نهههیوهه وشخش یاههخ   ههخ 

شایههیی اههربب واالههخای  نششش بههر وفههیشش گههخخ نش و دهه 

(ن نش تیخخشهههخش 2ش؛ههك  اههیو   شههیك شخ  ههخ  نششهها  

ش اظه  شهیك نش ؛ه      وشخش وفهیشش بفخخهخ  وحات   هخ  

 واظهههخومهههه   هههمشنگ   هههخ   هههخ  و ویهههکش  بههه 

 ش؛ههههك، بدههههخبرشخب ن خلیههههك شخکاخیههههیششش   ههههخ  نش

شایههیی خشهههخ واظههخوم و نش یایبهه  وفههیشش نش   تیخ شخههب

 اههههربب واالههههخای شههههیك شخ  ههههخ  ییههههک واظههههخوم 

 ش؛كن

 ممماك لزكححفطظتنح  حخي ص ط حخط ،حظ پ  ح ال  ار حخط 
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  لزكهطكحخط خط حالحل  حامت  م  تح  تش حش  حازهطكحاكقجای ح الیطنسحااا ح-5ا   ح

 ییرمنابع تغ درجه آزادی میانگین مربعات Fمقدار 

 ت رشش 3 3/214 29/4 *

 تیخخش 4 4/2226 27/43 **

   خ 12 7/122 

 ضرخ  تغییرشم 1/9  

 نش ی 1شااخخ   نشش نش ؛  ش ا   و د   ** و نش ی 2 شااخخ  نشش نش ؛  ش ا   و د  *

 

وشخش شخ یاههخخج وفخخیهه  ویههخیگیب تیخخشهههخش  ههخ          

خ   ههخ  یاهه  شخاههربب ودااههر شههیك    شایههیینشیظههر 

  اهه  تیخخشهههخ شخ یظههر  وههخشش بههخ ههه  ش هها    نهههیوهه 

وشخش  ههخ اهه  تیخههخش اهه  ههمششنششش نششیههی، بهه و دهه 

 1T  ودااههر  اههربب شایههیینش( نشششش اخاههرخب وفههیشش

 شههیك شخ ؛هه    ههخ  و تیخههخش ااههك ویههافی  ذشم و   

( نشششش 3Tااهههك ور؛هههم  گدهههی  نش ؛هههخ  ؛هههم       

 شایهیی اهربب واالهخای شهیك ش؛هك  اهیو       بیاارخب نش

(ن نلیههي شنههکشخق نش شایههیی اههربب واالههخای شههیك شخ    9

اهمن  و ؛    هخ  نش تیخخشههخش اهخوش ااهك ویهافی      

بفخخهههخش خخهههخن نش ؛ههه    هههخ  ش؛هههك اههه  ن خلیهههك   

ادهین هخ دهیب، اظه     شخکاخییششش   هخ  شش تاهیخی وه    

ش مبههك بیاههار نش  ههخ  نش شوا ااههك ویههافی ، بهه    

  نش شخههب تیخخشهههخ  شنههکشخق ن خلیههك شخکاخیههیششش   ههخ  

هه   همشنگ  بیاهار  هخ  نش تیخهخش      ادهین به   ا و اخ

تمشییهههك بخاههه  شنهههکشخق  وشخش ور؛هههم  وههه   هههخ 

 ههخ  نش شخههب تیخههخش  شخاههربب ودااههر شههیك  شایههیینش

وشخش اظههخ ا  گههرنن،  نش وفخخیهه  بههخ تیخخشهههخش  ههخ   

شوخ شااخخشً پهخخیب بهمن  نوهخش  هخ  نش ود فه  و اهی        

  شرر؛ههههاخ  ورونشههههك نههههخش (، شایههههیی شههههی   

  هههخ  شش نش شخهههب تیخهههخش ادهههی اهههرنك    وهههخنل  لههه  

 ش؛كن

  لزكهطكحخط خط حالحل  حامت  م  تح  تش حش  حاز قطیت ح  طنگ تحاكح-6ا   ح

 مقدار دی اکسیدکربن متصاعد شده از خاك

 )میلی گرم دی اکسید کربن بر متر مربع در ساعت(
 تیمار

c6/121 1T 

a7/227 2T 

a1/213 3T 

b1/176 4T 

b9/172 5T 

 نششش ییششییننش ی ش ا   و د  2نشششش ارو  واار  شخ یظر  خوم  نشی ب نش ؛   ش هخنش هر ؛ام ، ویخیگیب                 
 

 هاپایداری خاکدانه

 هههخوفخخیهه  ویههخیگیب پخششوارهههخش پخخههیششش  خایشیهه        

و نش پخخههخ   اخخ   ههخ ، پههیق  شخ شاخههخ  تیخخشهههخو ؛ههخ 

وارهههخش پخخههیششش  اهه  پخشش نهههیوهه ت فیهه ، یاههخ   

ههخ شخ شهروع  خوهخخق به  شیارهخش  خوهخخق بر همن         خایشی 

وشخش بخاهه  بر ههمن اخ هه   شیههی و تیخخشهههخش  ههخ  خخناهه 

بههر ش؛ههخ  یاههخخج (ن 7شیههی  اههیو  ؛ههخ اخخ   ههخ  شههیك

، بههخ گذشههك خوههخ  و تههيریر    7شششئهه  شههیك نش اههیو    

وشخش، نش پخخههخ  ت فیهه  ب  ههی نرااههخل   تیخخشهههخش  ههخ 

 ههمش بهه  GMDو  MWDهههخش شههخ   اههخهق خخناهه  و

ش؛ههكن شخههب ومضههمع یاههخ     نششش شنههکشخق خخناهه  و دهه 

 همش  شاهرشش ت فیه ، تیخخشههخ به      نهی اه  نش ود فه   و 

شیههی ؛ههخ اخخ  شیههی و تمشییهها نششش تخریرگههذشش بههمنكو دهه 

  خ  شش بر من بحادین

163-120/صح1330  طلح حقط تتطنحح/22/حش طل ح28/ا  حهطح ح  طن اال  نحمشط لزكلط طن  حقیق قطححححححححححححححح  
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 خط حالح غطزح حرطیطنحقیق   حلطخت طنححهط قطیت ح  طنگ تحرطلا ت هطكحرطی الكحخطم ان ح-2ا   ح

 تیمار بُعد فرکتال جرمی قطر متوسط وزنی )میلی متر( قطر متوسط هندسی )میلی متر(

b 121/2 b 434/12 a 491/2   1ا ي شخ  غخخ پرويكY) 

a 274/2 a 236/12 a 441/2   2ب ی شخ پخخخ  شارشش پرويكY) 

 نششش ییششییننش ی ش ا   و د  2یظر  خوم  نشی ب نش ؛    نشششش ارو  واار  شخش هخنش هر ؛ام ، ویخیگیب       
 

هههخ نش نو ویههخیگیب پخششوارهههخش پخخههیششش  خایشیهه          

واهههرش  هههخ  بهههخ هههه  ؛هههخیا  12-22و  2-12اخههه  

نشش نششیههی و شااخههخشً نوشل چرههخش ؛ههخل     ش هها   و دهه  

 خوهههخخق بخاههه  شهههیك ش؛هههك تهههخ پخششوارههههخش اخ ههه   

( ت ههك تهههخریر  GMDو  mD ،MWD؛ههخ اخخ   هههخ    

چدههی هر (ن1وشخش تغییههر اددههی  اههیو  تیخخشهههخش  ههخ 

نلیههي شنههك اهه  نش شخهه  ؛هه     ههخ ، بهه  وهه  شیاظههخش

، ؛هخ اخخ   هخ  وضه یك    اهربب  له   بخشتر بمن  وفهیشش  

نلیههي شاخههخ  تیخخشهههخش  بخشههی ولهه  بهه   براههرش نششهها 

 ههه   ههمشنگ  اخاههر  ههخ  و وشخش اظههخ ا  و  بهه  ههخ 

؛هههخخش و  هههخ ،  خایشیههه  تحرخههه  اخاهههر ؛هههخ اخخ 

 هههخ نش شخهه  خخههرخب  ههخ   اخهه      پخخههیششش  خایشیهه  

 

واهههههرش( شنهههههکشخق خخناههههه  و بهههههخ ؛هههههخیا  12-22

نشش پیههیش ؛ههخخش نش شخهه  ؛هه    ش هها   و دهه  خایشیهه 

ش؛ههكن شااخهخشً نر ههك بههرشش شیافهخ  اههربب  لهه  شخ    اهرنك 

خش هههتههر و تبکخهه  و نیههخن شخاهه  ؛هه   بهه  شخهه  پههخخیب 

گیخهههخ  نش شخهه  نو ، شههرشخ  شش بههرشش بر ههمن ؛ههخ اخخ   

 ش؛كن خ  وریختر ارنك

تههمش  یایبهه  گرنههك اهه  تیخخشهههخش   بدههخبرشخب، وهه        

 ؛هخ  ت فیه    چرهخش وشخش و اظه  بفخخهخ نش ؛رش؛هر     خ 

شیهی تهخ اخیهك پخششوارههخش ششخخهخب  ؛هخ اخخ        بخا  شهیك 

بر ههمن خخبههی  شخههب بر ههمن ؛ههخ اخخ  نش هههر نو شخهه        

شوههخ نش شخهه  نو  وههمررتر   ،؛هه     ههخ  شتظههخد شناههخنك 

 ش؛كن بمنك

 

  حلطخت طنحخط حالحا ح   ح خت فحخط حهط قطیت ح  طنگ تحرطلا ت هطكحرطی الكحخطم ان ح-0ا   ح

 متر()سانتی عمق خاك بُعد فرکتال جرمی قطر متوسط وزنی )میلی متر( قطر متوسط هندسی )میلی متر(

b 113/2 b 662/12 a 476/2 12-2  1D) 

a 292/2 a 612/11 b 423/2 22-12  2D) 

 نششش ییششییننش ی ش ا   و د  2نشششش ارو  واار  شخ یظر  خوم  نشی ب نش ؛   ش ا  هخنش هر ؛ام ، ویخیگیب       

 

ههههخش پخخهههیششش پخششوارههههخش نرااهههخل  و شهههخ         

وشخش ت ههك تههيریر تیخخشهههخش وحاتهه   ههخ  هههخ خایشیهه 

نششش ییششیههی و تخههخ  تیخخشهههخ شخ یظههر شخههب ا   و دهه ش هه

 اههیو  شیههی نخاامشهههخ نش خهها ؛هه    وههخشش اههرشش گرناهه 

اه  ؛هخ اخخ   هخ  بهر      نههی وه  (ن شخب ومضمع یاهخ   6

ش؛هك،  وشخش اظهخ ا  بر همن خخناه    ههخش  هخ   شرر ؛ییا 

نشش شهی  شخهب تهيریر، شااخهخشً به  خوهخی        شوخ بهرشش و ده   

 مشههی بهمنن نش بهیب تیخخشههخش      بیق شخ چرهخش ؛هخ  ییهخخ   

وشخش نشششش براهههرخب  هههخ بههه وشخش، تیخهههخش  هههخ 

هههخ و ؛ههخ اخخ   ههخ   هههخش پخخههیششش  خایشیهه  شههخ  

تههرخب پههخخیب وشخش ور؛ههم  شخ شخههب یظههر نش ش؛ههك   ههخ 

 شنك ارشش نششنن

 

وشخش و اخهه   ههخ  بههر یاههخخج شرههر وافخبههي تیخههخش  ههخ  

؛ههخ اخخ   هههخ وپخششوارهههخش پخخههیششش  خایشیهه  ویههخیگیب 

اه  شرهر وافخبهي شخهب نو اخوهي بهر        نههی وه   خ  یاهخ   

هههخ و ؛ههخ اخخ   ههخ    پخششوارهههخش پخخههیششش  خایشیهه   

 12-22وشخش نش اخهه   ههخ نشش ش؛ههك و تیخههخش به  و ده  

(، پخخههههیششترخب 2T2Dواههههرش  ههههخ   تیخههههخش ؛هههخیا  

 شوا(ن 12ش؛ههك  اههیو    هههخ شش شخبههخن اههرنك   خایشیهه 

 ممماك لزكححفطظتنح  حخي ص ط حخط ،حظ پ  ح ال  ار حخط 
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واهههر( ؛هههخیا  22-12نو   وشخش نش اخههه   هههخ بههه 

 همشنگ  شش نش  هخ  شخبهخن اهرنك ش؛هك      هه  اخارخب به  

هههخ شش ش  خایشیهه و نش یایبهه  بیاههارخب وفههیشش پخخههیشش   

وشخش اظههههخ ا  هههههخش  ههههخ  تیخخش نششنن بدههههخبرشخب،

 هههههخ تههههيریرشت  و  ههههك بههههر پخخههههیششش  خایشیهههه    

 نششیین

 

ح لزكخط حالحق  طلهطكحخط حهطح حلطخت طن قطیت ح  طنگ تحرطلا ت هطكحرطی الكحخطم ان ح-3ا   ح

 تیمار بُعد فرکتال جرمی قطر متوسط وزنی )میلی متر( قطر متوسط هندسی )میلی متر(

a 117/2 a 24/11 a 471/2 1T 

a 263/2 a 31/12 a 421/2 2T 

a 132/2 a 69/12 a 492/2 3T 

a 224/2 a 71/11 a 416/2 4T 

a 144/2 a 34/11 a 412/2 5T 

 نششش ییششییننش ی ش ا   و د  2نشششش ارو  واار  شخ یظر  خوم  نشی ب نش ؛   ش هخم ، ویخیگیبنش هر ؛ا       

 

ح لزكح ح   حخط ح  حرطلا ت هطكحرطی الكحخطم ان ح حلطخت طنحخط ار ح تقط احق  طلهطكحخط ح-18ا   ح

 مارتی بُعد فرکتال جرمی قطر متوسط وزنی )میلی متر( قطر متوسط هندسی )میلی متر(

abc 121/2 ab 21/11 abc 492/2 1T1D 

abc 171/2 ab 71/11 ab 412/2 2T1D 

c 221/2 b 22/12 a 466/2 3T1D 

abc 129/2 ab 12/11 abc 492/2 4T1D 

bc 114/2 ab 27/11 a 461/2 5T1D 
    

abc 112/2 ab 29/11 ab 411/2 1T2D 

a 414/2 a 62/12 c 329/2 2T2D 

abc 226/2 ab 11/11 abc 431/2 3T2D 

ab 322/2 a 44/12 bc 376/2 4T2D 

abc 174/2 ab 92/11 ab 496/2 5T2D 

 نششش ییششییننش ی ش ا   و د  2نشششش ارو  واار  شخ یظر  خوم  نشی ب نش ؛   ش هخنش هر ؛ام ، ویخیگیب       

 

مصرررس سرروخت و  برگرررداش شرردش بقایررای گیرراهی 

 ای مؤثرظرفیت مزرعه

اههخخج وفخخیهه  ویههخیگیب برگههرنش  شههی  بفخخههخ نش    ی      

اهه   نهههیوهه وشخش یاههخ  تیخخشهههخش وحاتهه   ههخ   

وشخش شخ یظهر ویهکش    ش ا   بهیب تخهخ  تیخخشههخش  هخ     

اهه  اههیشا ر  ههمششنشش ش؛ههك، بهه برگههرنش  بفخخههخ و دهه  

 ههی(، نش 7/62ویههکش  برگههرنش  شههی  بفخخههخش گیههخه     

ك و ن؛ههك  وههیك ش؛هه وشخش ور؛ههم  بهه  نش تیخههخش  ههخ  

وشخش و  ههههخ پهههه  شخ شخههههب تیخههههخش، شوا اهههه    

نش  نش ههی 4/26و  3/79یهه  بههخ  ترتبهه وشخش  ههخ بهه 
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ههخ و  (ن یهمع تیغه   11هخش ب هیش اهرشش نششیهی  اهیو      شنك

اههخش وشخش بهه ؛ههخ اخخ  شنوشتهه  اهه  نش اختیههخم  ههخ   

شههمیی، بههر شههرشخ  نیکخ هه   ههخ  و شخ اختهه  گرناهه  وهه 

یههافی  نششنن بههر برگههرنش  شههی  بفخخههخش گیههخه  تههخریر و 

ویههکش   (Behaeen et al., 2011) ئههیب و هخ ههخشش  بهه 

 خه  نش گههخو هب اتخهه  شش  برگههرنش  شههی  بفخخههخش گیهه   

 شه ي  هخ  شخهب گهخو هب ییه ك وه  نهدهین اهیشاي         ب 

اهههخش افی ویهههکش  برگهههرنش  بفخخهههخش گیهههخه  شش نش ویههه

ههخش شخهب   تهمش  نخهی اه  تیغه     وشخش( وه   هخ   تیخخش ب 

  بههخخ اههرن  شههیخش و اخشههك،   ن؛ههاگخك نفهه  نش هدگههخ  

 بریینوفیشش اخ  شخ بفخخخش گیخه  شش ب  خخر  خ  و 

یاههخخج وفخخیهه  وفههیشش والههر  ؛ههم ك بههرشش تریهه         

وشخش ییههک خوههیب و اخشههك نش تیخخشهههخش وحاتهه   ههخ  

وشخش اظهخ ا   اه  بهیب تیخخشههخش  هخ      نههی و یاخ  

ظههر والههر   وشخش ور؛ههم  ش هها   خخههخنش شخ ی و  ههخ 

اههه  تیخخشهههههخش   ههههمششنششن، بههه   ؛هههم ك واههههمن 

وشخش،  ههخ وشخش  ااههك ویههافی ( و اهه    ههخ بهه 

و  12یهه  ترتبهه وشخش ور؛ههم ، ییهه ك بهه  تیخههخش  ههخ  

نهدهی  اهیو    نش ی والهر  ؛هم ك شش اهخهق وه      21

وشخش اههمخ  نش والههر  ؛ههم ك نش  ههخ     ههرن (ن 11

وشخش ور؛هههم ، ییهههک نش اظهههخ ا ، ییههه ك بههه   هههخ  

ییههخ ، شنضههت (Rusu, 2005)گذشهها  نش ت فیفههخم شو؛ههم 

 هههههخبک و  و (Afzalinia et al., 2009)و هخ ههههخشش  
 

  ش؛كن گکششا شیك (Hobbs et al., 1997)هخ خشش  

شش وفخخیهه  ویههخیگیب  رنیههك وههررر وکشاهه    یاههخخج       

هههخش وحاتهه   تریهه  خوههیب و اخشههك نش شوا اختیههخم 

اهه  ش هها   خخههخنش بههیب   نهههیوهه یاههخ   وشخش ههخ 

 وشخش ور؛ههم شخش اظههخ ا  و  ههخ  وهههخش  ههخ  شوا

شش گمیهه بهه  ،شش واههمن نششنشخ یظههر  رنیههك وههررر وکشاهه 

وشخش نشششش بیاههههارخب و شوا  ههههخ اهههه  شوا بهههه 

وشخش ور؛هههم  نشششش اخاهههرخب  رنیهههك وهههررر    هههخ 

(ن یاهههخخج شخهههب وفخخیههه  11شش ش؛هههك  اهههیو  وکشاههه 

شش نش اه   رنیهك وهررر وکشاه      نههی وه  هخ دیب یاخ  

شش خش شهق برشبهر  رنیهك وهررر وکشاه      وش هخ  تیخخش ب 

اههه  نش اهههخل  ،وشخش ور؛هههم  ش؛هههك نش شوا  هههخ 

وشخش، ییه ك   هخ  شش نش تیخهخش اه    رنیك وهررر وکشاه   

وشخش ور؛ههم ، ؛هه  برشبههر ش؛ههكن اههخهق وههیم  بهه   ههخ 

خوههخ  وههمشن ییههخخ بههرشش تریهه  خوههیب و اخشههك و ییههک      

شش شخ وکشخهههخش ورههه  شنهههکشخق  رنیهههك وهههررر وکشاههه  

شهمن اخشهك   ا  هیهادی اه  بخاه  وه     وشخش اظخ  خ 

و شخ  شههمنشیبههخ  و ههیونل تههخشخخ اخشههك تم ههی  شههیك  نش

شنههك اخت ههرن یخشهه  شخ ااههك تههي یرش اتههمگیرش شههمنن 

شخب وکخك نش ؛ییها  نو ااها  اه  نخ هت  خوهخی  بهیب       

ادهین  نو ااك شیهی  ش؛هك، شهخیهك نوچدهیش  پیهیش وه       

 (Erenstein & Laxmi, 2008)ششییههایب و شایههخ   

وشخش اظههخ ا  نش  هه  شخ وکشخههخش ش؛ههاظخنك شخ  ههخ ییههک خ

ااههك گدههی  پهه  شخ برنششههك بههریج شش شو ههخ  اخشههك    

 خونتر گدی  گکششا ارنیین

 

ح لزكالحق  طلهطكحخط حاكح ؤر ظ پ  ح ال  ح ح قطیت ح  طنگ تح  گ اانحش نح قطیطكحگ طهن،ح ي فحل خ  –11ا   ح

 ورزیسامانۀ خاك
 برگرداش شدش بقایای گیاهی 

 (درصد)

  مصرس سوخت

 )لیتر بر هکتار(

 ای مؤثر ظرفیت مزرعه

 )هکتار بر ساعت(

 b3/79 b7/22 b9/2 وشخشا   خ 

 c4/26 c2/12 a2/1 وشخش خ ب 

 a7/62 a9/91 c2/2 وشخش ور؛م  خ 

 ششش ییششیینننش ی ش ا   و د  2نشششش ارو  واار  شخ یظر  خوم  نشی ب نش ؛   ش هخنش هر ؛ام ، ویخیگیب       
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 عملکرد گندم

هههخش اخت ههرن گدههی  نش یاههخخج تبکخهه  وششخههخی  نشنك      

اهه  شخ  نهههیوهه وشخش یاههخ  تیخخشهههخش وحاتهه   ههخ  

یظر شخب اخوي، نفه  نش ؛هخ  چرهخش  شاهرشش پهرويك بهیب       

نششش وشخش ش ههها   و دههه تیخخشههههخش وحاتههه   هههخ 

هههخش پههیق شخ   ، ؛ههخ اهه  نش نش اههخل  ،واههمن یههیششن

وشخش اهههرشش  هههرن گدهههی  ت هههك تهههيریر شوا  هههخ اخت

نشش بههیب (ن ی ههمن ش هها   و دهه 12نششهها  ش؛ههك  اههیو  

وشخش اظهههخ ا  و ور؛هههم  شخ یظهههر  تیخخشههههخش  هههخ  

نههی اه    اخت رن گدی  نش ؛هخ    هر ت فیه  یاهخ  وه      

وشخش اظهخ ا   چدخی   وهیم خوهخ  شاهرشش وهیشو   هخ      

خ به   هه ب  شییشخك اخن  بخشهی، اخت هرن گدهی  نش شخهب شوا    

 وشخش ور؛ههههم  یکنخههههااخت ههههرن گدههههی  نش  ههههخ 

 شمننو 
  

حهتت  (حFاا  ااحالائ حش  حالحا   ح قطای حهطكح خت فحا لدحقیق       احگ  محالحلط هطكحقجای ح الیطنسحااا ح-12ا   ح

 سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول منابع تغییرات

 ns 29/3 ns2/2 93/2 * 32/4 * ت رشش

 ns34/1 11/2 * 32/2 * 26/2 * تیخخش

 نششی من ش ا   و د  ns و  ینش 2 شااخخ  نشش نش ؛  ش ا   و د  *

 

یاهههخخج وفخخیههه  ویهههخیگیب اخت هههرن گدهههی  نش           

هههخش وحاتهه   وشخش نش ؛ههخ تیخخشهههخش وحاتهه   ههخ  

اه  نش ؛ه  ؛هخ  شو  نوشل ت فیه ، بهیب       نههی وه  یاخ  

 ههرن گدههی   وشخش شخ یظههر اختتیخخشهههخش وحاتهه   ههخ  

شوهخ نش ؛هخ    هر، هخه       ،نششش واهمن نششن ش ا   و ده  

وهه  گیریههی و بههخ ههه    تیخخشهههخ نش خهها شنل  وههخشش اههرشش 

(ن نش ؛ههخ  شو ، 13نشش ییششیههی  اههیو   ش هها   و دهه  

وشخش اظههخ ا  اخت ههرن گدههی  نش تخههخ  تیخخشهههخش  ههخ 

وشخش ور؛ههم  بیاههار شخ اخت ههرن شخههب و الههم  نش  ههخ  

ب اخت ههرن گدههی  ییههک شخ تیخههخش   و بیاههارخبههمنك ش؛ههك  

ااههك ویههافی  ذشم و ااههك ور؛ههم  گدههی  نش ؛ههخ    

ن؛ههك  وهیك ش؛ههك اه  نش ؛ههخ  شو    ( به  3T؛هم   تیخههخش  

شههین نش ؛ههخ  شو ، تیخههخش ااههك ویههافی  و یههم  وهه 

وکشاهه  شیاحههخ  شههیك بفخخههخش گیههخه  اههخن  ییششههك،     

 گدهههی  نش تیخخشههههخش ااهههك ویهههافی   بدهههخبرشخب بهههذش

خ؛هه  و خ دههمش ا  نش اخهه   نلیههي اخهه  اخشههك ود بهه 

تههر ؛هه ک شههییی و بههخ تماهه  بهه  شخد هه  نش  اخشههك، ؛ههرخا

ههخش  به ،    به  وفهیشش اهخن  و نش خوهخ  شخ  نش       ااك

ش مبهههك اخوهههي  گیهههرن و ش ایهههخش گیهههخك اهههرشش وههه   

اددههیك ششههی گیههخك یییههك، بههذشهخش ااههك شههیك  و یون

نش تیخخشهههخش ااههك ویههافی  شخ یظههر ششههی بههر بههذشهخش  

وشخش ور؛هههم  پیاههه  خ ااهههك شهههیك نش تیخهههخش  ههه

گرنادهههین نش یایبههه  اخت هههرن گدهههی  نش تیخخشههههخش    

نش وشخش اظههههخ ا  بیاههههار شخ اخت ههههرن       ههههخ 

 همش اته ، شگهر گدهی      وشخش ور؛م  بمنك ش؛هكن  به    خ 

شو یاههمن، اخت ههرن    نش ااههك بههخ تههدق ش ههمبا  شوبهه 

وشخش ویههافی  بههیو  بفخخههخ نش اههی اخت ههرن    نش  ههخ 

نش ؛ههخ  نو ،      مشهههی بههمنن م  و ااهه  بیاههار شخور؛هه

شش ااههك گدههی  نش ابهه  خخههخنش شخ بفخخههخش ذشم نشیهه   

و بدههخبرشخب واههمن بفخخههخش گیههخه  خخههخن ؛هه ک  شههیك ش؛ههك

وشخش شش نش تیخخشههههخش  هههخ  شهههی  بهههذش و ششهههی    

 الهههم  تیخخشههههخش ااهههك ویهههافی ، بههه اظهههخ ا ، 

وحاهههي و نش یایبههه  اخت هههرن گدهههی  نش تیخخشههههخش    

وشخش وفخخیههه  بهههخ  هههخ   نش وشخش اظهههخ ا ،  هههخ 

نششش اههخهق پیههیش اههرنك ش؛ههكن  ههمش و دهه ور؛ههم ، بهه 

وشخش ور؛هههم  بدهههخبرشخب نش شخهههب ؛هههخ ، تیخهههخش  هههخ  

ایتههمگر  نش ه اههخش(   2472بیاههارخب اخت ههرن گدههی    

 3641نششههها  ش؛هههك و اخاهههرخب اخت هههرن گدهههی      شش

ایتمگر  نش ه اخش( ییهک نش تیخهخش ااهك ویهافی  گدهی       

( نخههیك 2T  نوشل  ت فیهه   و ذشم نش هخهه  چرههخش ؛ههخ  
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 هههخش نو ، ؛ههم  و چرهههخش ، ذشم   خ نش ؛هههوهه  شههمنن   

شش برنششههك شههی و گدههی  ؛ههخ  ؛ههم  و  ههمشم اتمنهه بهه 

شش ااههك شههی اهه  وفههیشش چرههخش  نش بفخخههخش ذشم اتمنهه 

نش ههی پمشههق ؛هه      32   نش اههیون اههیشاي شخ    

وشخش اظههخ ا  ش؛ههك ن بدههخبرشخب، نش  ههخ ( بههرشش  ههخ 

وشخش ن گدههی  نش تیخخشهههخش  ههخ  هههخ اخت ههرشخههب ؛ههخ 

وشخش ور؛ههم  اظههخ ا  بهه  اخت ههرن    نش تیخههخش  ههخ  

اهه  نش ؛ههخ  چرههخش     ههمششبهه  ،یکنخهها شههیك ش؛ههك  

نششش بههیب اخت ههرن گدههی  نش تیخخشهههخش  ش هها   و دهه 

وشخش نخههیك یخهه  شههمنن شخههب یاههخخج یاههخ  وحاتهه   ههخ 

اهه  وههیخرخك بفخخههخش گیههخه  نش ومنفیههك      نهههیوهه 

بهه   الههم  نش ااههك و الههمشم  وشخش اظههخ ا ، ههخ 

شههامش  و ههي گدههی ( نش ودههخ   و اههی  و ؛ههرن، یفههق  

بیهههیخش خخهههخنش نششنن نش شخهههب ودهههخ  ، بهههرشش شاهههرشش  

وشخش اظهههخ ا  نش ااهههك و الهههمشم شهههامش،  هههخ 

نش ههی پمشههق   32وفههیشش بفخخههخ بخخههی نش اههیشاي شخ     

؛هه    ههخ ( بخشههی و تههخشخخ اخشههك تم ههی  شههیك بههرشش 

شخههب ودههخ  ، چدخی هه     شخههب ودههخ   شاخخههك شههمنن نش  

ابهه  بفخخههخش گیههخه  خخههخن بخشههی و اخشههك بهه  تههي یر    

شنای، اهخهق نوهخش  هخ  نش شرهر واهمن بفخخهخش گیهخه ،        

، نهههیوهه ؛هراك و نش ههی ؛هه ک شههی  بهذشهخ شش اههخهق   

نش یایبه  اخت هرن و الهم      و ادهی ششی  یرخ شش ادهی وه   

شش پههخخیب وهه   وشنن وفخخیهه  ویههخیگیب اخت ههرن گدههی  نش  

اهه   نهههیوهه   نوشل ت فیهه  ییههک یاههخ  شخههب چرههخش ؛ههخ

وشخش ور؛ههم  بیاههارخب ش؛ههك و بههخ   اخت ههرن نش  ههخ  

وشخش اظههخ ا  ش هها    اخت ههرن نش تیخخشهههخش  ههخ   

نشش نششن، نش اههخل  اهه  ش هها   بههیب تیخخشهههخش   و دهه 

(ن 13نشش یییههك  اههیو   وشخش اظههخ ا  و دهه   ههخ 

یهک  ههخش وحاته  ی  بیب ویهخیگیب اخت هرن گدهی  نش ؛هخ     

شش اهه  بیاههارخب گمیهه نشش واههمن نششن بهه و دهه ش هها   

وفههیشش اخت ههرن نش ؛ههخ  چرههخش  و اخاههرخب    نش ؛ههخ   

ن؛ههك  وههیك ش؛ههكن بههخ تماهه  بهه  واظههخوم بههمن   نو  بهه 

هههخش وحاتهه ،  هههخ نش ؛ههخ  شههرشخ  اههمش و بخشیههیگ   

هههخ واظهخوم بهمن  ویهخیگیب اخت ههرن گدهی  نش شخهب ؛هخ       

   ویههخیگیب تیخخشهههخش وحاتهه  نش هههر ؛ههخ ( ود فهه     

ش؛ههكن نش بیاههار ت فیفههخم شیبههخ  شههیك نش نخخکششهههخ،    

 De Vita et)وخیدهی  ی ه  نش گهکششا نوخاهخ و هخ هخشش       

al., 2007)   و نرخ یههر  و هخ ههخشش(Freebairn et al., 

وشخش اظههخ ا  نش هههخش  ههخ ش؛ههك، شوا  وههیك (1986

وشخش ور؛ههم  بخاهه  شنههکشخق اخت ههرن  وفخخیهه  بههخ  ههخ 

رشخ   بهه ، شا ههر یاههخخج  ش؛ههكن شوههخ نش شهه  گدههی  شههیك 

 ,.Liu et al., 2005; Afzalinia et al)ت فیفههخم 

نهدههههیل اهههخهق اخت ههههرن گدههههی  نش  یاهههخ   (2011

وشخش اظههههخ ا ، نش وفخخیههه  بههههخ  ههههخش  هههخ   شوا

نلیههي ابهه  خخههخن اخههیتخً بهه ش؛ههك  وشخش ور؛ههم ،  ههخ 

بفخخههخش گیههخه  نش ااههك  بهه  اهه  وههیخرخك بفخخههخش      

( اه  بهخ یاهخخج اخ هي     ادهی گیخه  شش بخ وا ي ومشا  وه  

 نششنن شخ شخب ت فی  هخحمشی 
 

  لزك قطیت ح  طنگ تح     احگ  محالحق  طلهطكح خت فحخط ح-13ا   ح
 میانگین سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول تیمار

1T ab2222 ab4414 ab2371 a9971 b2371 

2T ab4212 b3641 b2167 a7221 b2167 

3T a2273 b4224 ab2922 a9222 b2322 

4T ab4922 ab4439 ab2397 a7242 b2397 

5T b4492 a2472 a2147 a7924 a2147 

 1/11 2/12 3/9 1/17 1/1 ضرخ  تغییرشم

 نششش ییششییننش ی ش ا   و د  2نشششش ارو  واار  شخ یظر  خوم  نشی ب نش ؛   ش هخنش هر ؛ام ، ویخیگیب       
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 گیرینتیجه

هههخش شوااهه   نهههیوهه   یاههخ  یاههخخج شخههب ت فیهه      

وشخش وشخش اظهههخ ا ، نش وفخخیههه  بهههخ  هههخ     هههخ 

شش بهه  وفههیشش اخبههي تههمار     ور؛ههم ، والههر  ؛ههم ك  

بدههخبرشخب بههخ تماهه  بهه  و ههیونخك   نهدههین اههخهق وهه  

بههخش خخیههك خش خخههخ هههخش نیههیت  و هخ دههیب  رهه؛ههم ك

وشخش هههخ،  ههخ  گمیهه  ؛ههم ك و ی هه  والههر  شخههب  

وشخش ؛ه  بهرشش  هخ    تمشیهی اهخخگکخد  ودخ  اظخ ا  وه  

شش وهمرر بهرشش تریه  خوهیب      رنیهك وکشاه   ور؛م  بخشین 

وشخش،  ههخ وشخش و اهه  ههخ و اخشههك نش تیخخشهههخش بهه 

یه  شههق و  ترتبهه وشخش ور؛هم ،  ییه ك به  تیخههخش  هخ    

؛  برشبر ش؛ك اه  شخهب وکخهك، اخها شهخخخی  به  ااهك        

ادههین وماهها و الههم  نو  نش ؛ییهها  نو ااهها  وهه  بهه 

وشخش اظههخ ا ، نش وفخخیهه   ههخ  هههخششواهخ دههیب، 

اه  شنهکشخق ذ یهرل ش مبهك نش     وشخش ور؛هم ، بخ بخ  هخ  

 تمشیههی اههخهق والههر     شش  اهه  وهه   شههمن ههخ  وهه  

نشش بههیب نی ههخ  نششهها  بخشههین ییششههاب ش هها   و دهه بهه 

وشخش اظههخ ا  و تیخههخش ور؛ههم  شخ یظههر تیخخشهههخش  ههخ 

اه  شگهر    نههی وه  یاهخ   اخت رن گدهی  نش ؛هخ  چرهخش     

اتخه     همشم وشخش اظهخ ا  به   ههخش  هخ   ش شواارشش

تمشیدهی نش تریه  خوهیب و    ههخ وه   ویخرخك شهمن، شخهب شوا  

   و اهههی  ش؛هههاخ  نهههخش   اخشهههك گدهههی  نش ودهههخ 

برش؛هه  شرههر تدههخو   وشخش ور؛ههم  شههمییناههخخگکخب  ههخ 

ش؛هاظخنك   وشخش خ د  ا ها شویهی ااهك ویهافی  بهخ      خ 

هههخش وشخش ور؛ههم  نش خهها نالههي خششاهه   تیخخششخ  ههخ 

3T  4وT  اهه  شرههر شخههب تیخخشهههخ نفهه  نش  نهههیوهه ( یاههخ

شههمن و شیههی، نخههیك وهه  نالههت  اهه  شاخههخ  شههیك  هخههخ 

بدههخبرشخب، ا هها شویههی ااههك   وههیم ییششیههینشررهههخش نششخ

وشخش ور؛ههم ، ضههروشت   ویههافی  بههخ ش؛ههاظخنك شخ  ههخ   

 ییششنن

 

 قدردانی

 ل  شخ شخههب ت فیه  و ییهک شخ  اهخش نهرخشن ش؛ههاحرش    نلیهي اخخخهك وهخ   خوخ  ارهخن ااهخوشخش ش؛هاخ  نههخش  به     شخ ؛هخ       

 شمننا  شخب ت فی  نش وکشا  شخاخ  شارش شی،  خیخخی  ؛پخ؛گکششش و 
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Abstract 

This study was conducted using a randomized complete block experimental design with five 

treatments and four replications in Marvdasht region, Fars province, for four years. Treatments 

included: 1) reduced tillage, 2) wheat and corn direct seeding, 3) corn direct seeding for four 

years, wheat direct seeding for the first two years and the fourth year, and conventional planting 

in the third year, 4) wheat direct seeding for four years, corn direct seeding for the first two years 

and the fourth year, and conventional planting in the third year, and 5) conventional tillage. 

Results showed that direct seeding and reduced tillage methods decreased fuel consumption, 

compared to the conventional tillage for 80% and 58%, respectively. Effective field capacity for 

seed bed preparation and planting increased in direct seeding and reduced tillage methods 

compared to the conventional tillage for 6 and 3 times, respectively. Conservation tillage 

methods also increased soil moisture retention (maximum of 32%) with respect to conventional 

tillage. However, there was no significant difference between tillage methods from the soil 

aggregates point of view; conservation tillage methods had more stable soil aggregates. For the 

first three years, wheat yield was significantly affected by the tillage methods (conventional 

tillage was practiced in most of these years); whereas, there was no significant difference 

between tillage methods for wheat yield in the fourth year of the study.  
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