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  چکیده

ورزي روش هاي خاكدر شهرستان شوش انجام گرفت تا اثر   87-88در سال زراعی  ايیک پژوهش مزرعه 
، درصد وزن مخصوص ظاهريشامل میزان برگردان شدن بقایا،  خواص فیزیکی خاك خیبر حفاظتی و مرسوم بر

در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی در سه  آزمایش .بررسی شود رطوبت و نفوذپذیري خاك میزان حفظ، موادآلی
 +حفظ بقایا ،)T1( دیسک دو بار+گاوآهن برگردان دار+ آتش زدن بقایا  ي آزمایش شاملهاتیمار. تکرار اجرا گردید

 دو بار دیسک عمود برهم+، حفظ بقایا)T3( دو باردیسک +چیزل+ حفظ بقایا ،)T2( دیسک دو بار +گاوآهن برگرداندار
)T4 (ورزيبی خاك و )T5( صفات مورد مطالعه داشتندورزي تاثیر معنی داري بر روشهاي خاكنتایج نشان داد که  .بود. 

زي که گاوآهن برگرداندار استفاده شد، وزن مخصوص ظاهري به طور معنی داري هاي خاکوربه طوري که در سیستم
بقایا در سطح خاك استفاده از گاوآهن برگرداندار در مقایسه با  نگهدارياگر چه از نظر میزان . کمتر از سایر تیمارها بود

درصد بقایا در سطح  30حداقل  ريدابا توجه به توصیه در نگهمیزان بقایاي کمتري در سطح خاك نگه داشت اما  ،چیزل
تمامی  )T1(که در آن بقایاي گیاهی آتش زده شدند  ورزي مرسومبجز تیمار خاك، خاك در خاك ورزي حفاظتی

از گاوآهن  در آنها هایی کهتیماردر رطوبت  حفظاز نظر  .داشتندتیمارهاي خاك ورزي دروضعیت مناسبی قرار 
تیمار همچنین، در . نددر خود نگه داشت در مقایسه با استفاده از چیزل بیشتري ترطوب برگرداندار استفاده شده میزان

در نهایت، با توجه به کمبود مواد . در خاك نفوذ کردبا سرعت بیشتري آب  از گاوآهن برگرداندار استفاده شد هایی که
ورزي قابل نجام عملیات خاكا جهت احفظ بقای+دو بار دیسک+گاوآهن برگرداندارآلی و همچنین شرایط خاك منطقه، 

 .توصیه است

  
  . ، مواد آلی، نفوذ پذیري خاكوآهن برگرداندارورزي، گا، خاكچیزل: کلیديهاي واژه
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Abstract 

A field experiment was carried out in Susa during 2008-2009 growing season to evaluate the 

effect of conservation and conventional tillage systems on some physical properties of soil 

including, residuals return, bulk density, organic matter percentage, soil moisture content and soil 

permeability. The experiment was based on randomized complete block design (RCBD) with three 

replications. Treatments consisted of T1: residuals burning+ moldboard plow+ two times disk; T2: 

residuals keeping+ moldboard plow+ two times disk; T3: residuals keeping+ chisel plow+ two times 

disk; T4: residuals keepings+ two perpendicular disks and T5: no tillage. Results showed that tillage 

methods had significant effect on studied traits where tillage systems in which moldboard plow was 

used bulk density was significantly lower than other treatments. Albeit, using moldboard plow 

resulted in lower residuals on soil surface compared to chisel, all tillage methods, except 

conventional tillage where residuals were burnt, considered as good treatments respect to the 

suggestion of keeping 30 % of remains on soil surface. Regarding soil moisture content, using 

moldboard plow resulted in more soil water conservation and more water penetration into soil. 

Generally, with respect to the shortage of organic matter in the soil and, also, the soil condition of  

rejoin, using moldboard plow+ two times disks+ keeping residuals on soil surface can be suggested 

for preparation of seed bed. 

 

Key words: Chisel, moldboard plow, soil organic matter, soil permeability, tillage. 

  مقدمه 
- در خاکهاي زراعی، سالیانه مقادیر قابل مالحظه

بصورت محصول و مواد آلی از خاك اي از مواد غذایی 
با خروج این حجم عظیم از مواد . زمین خارج می گردد

گیاهی منابع تأمین انرژي و مواد غذایی به ویژه مواد 
اکثر  .آلی در خاك به تدریج دچار نقصان می شود

و کلش غالت را همراه با دانه برداشت  کاه ،نیز زارعین
به منظور  کلش باقیمانده را یاو به فروش می رسانند و 

آماده ساختن زمین براي کشت بعدي و یا به بهانه 
به این ترتیب از  .مبارزه با آفات و بیماریها می سوزانند

برگشت مقدار متنابهی مواد آلی به خاك ممانعت به عمل 
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 . صلخیزي خاك می گردندآورده و باعث کاهش حا
ق مصرف از طری  نقصان مواد غذایی خاكغالباً 

اما مصرف مداوم . دکودهاي شیمیایی جبران می شو
به تنهایی قادر به برطرف  نه تنها کودهاي شیمیایی

شکالت اساسی موجود در خاکها نیست بلکه نمودن م
ممکن  است مشکالت زیست محیطی را نیز به دنبال 

ر حالی که حفظ بقایاي گیاهی در مزارع د .داشته باشد
در این مورد اسدي . اي برخوردار است ژه     از اهمیت وی

گزارش دادند که حفظ بقایاي گیاهی در ) 1381(و همت
مناطق خشک با توجه به فقیر بودن خاك این مناطق از 
مواد آلی و همچنین امکان حفظ بیشتر رطوبت در خاك 

 حیدري و جعفري. است از اهمیت باالیی برخوردار 
که خرد کردن و مخلوط کردن ز نتیجه گرفتند ین)  1381(

افزایش ماده آلی  بقایاي گیاهی با خاك در حاصلخیزي،
لیستروم  .و بهبود ساختمان خاك موثر خواهد بود

، دریافتند که به منظور تولید پایدار) 2001(وهمکاران 
خاك در سطح درصد  58به مقدار  باید بقایاي گیاهی

-در سیستم هاي کم خاك بر همین اساس،. دنباقی بمان

ورزي مقداري از بقایاي محصول قبلی را در روي سطح 
خاك نگه می دارند در نتیجه فرسایش خاك کاهش 
 یافته، مواد آلی خاك افزایش و نیاز به کارگر و سوخت

صحیح هاي ارگیري روشبکبنابراین،  .کاهش می یابد
 می تواند گام موثري در یاهیبقایاي گشخم و مدیریت 

و  و تامین مواد غذایی خاكخصوصیات فیزیکی حفظ 
  .باشدکشاورزي پایدار  در نهایت نیل به

ورزي بر بخش مهمی از خصوصیات خاك خاك
از قبیل دما ، ذخیره و پراکنش رطوبت در خاك 

لپن و (و نیز تراکم خاك ) 2001پورلنس و همکارانلم(
بنابر این با انتخاب و . ذارداثر می گ) 2004همکاران 

ورزي می توان بستر اجراي صحیح یک سیستم خاك
بذر مناسبی را جهت رشد گیاه و درنهایت به دست 

برزگر و همکاران (راهم نمود ف مطلوبآوردن عملکرد 
ازطریق  ورزي مرسومهاي  خاكسیستم). 2004

هاي نفوذ ناپذیر خاك، پاك کردن سطح شکستن الیه

یاي گیاهی و قطع چرخه زندگی علف هاي خاك از بقا
ها  بستري  مصنوعی مناسبی هرز، حشرات و بیماري

کاتس وایرو و (د کنبراي رشد گیاه آماده می 
 به انرژي زیاديها نه تنها اما این سیستم )2002همکاران

دارند بلکه در دراز مدت خصوصیات فیزیکی خاك نیاز
فراي و ( کنندرا تخریب و آن را دچار فرسایش می

ذپذیري آب در حالی که نفو .)2005هلم  2003همکاران 
ورزي به علت افزایش هاي کم خاكدر خاك درسیستم

مواد آلی و فعالیت کرم هاي خاکی نسبت به سیستم 
برزگر و همکاران (ورزي متداول افزایش می یابد خاك

ورزي استفاده از سیستم هاي کم خاك همچنین). 2004
باعث کاهش هزینه هاي ناشی از و بی خاك ورزي 

 شودمی مصرف انرژي ،کاهش فرسایش و تخریب خاك
   ).2004برزگر و همکاران  ؛2002وایروکاتس (

خاك در  بویژهنظر به اهمیت حفظ منابع تولید 
پژوهش حاضر با هدف  محصول، طول مراحل تولید

خصوصیات برخی ورزي بر بررسی اثر نوع خاك
  .زستان  اجرا گردیدفیزیکی خاك در منطقه خو

  
  مواد و روش ها

اي در مزرعه 1387-88آزمایش در سال زراعی 
واقع در شمال شهرستان شوش دانیال با عرض 

 48دقیقه و طول جغرافیایی  12درجه و  32جغرافیایی 
متر از سطح دریا انجام  75دقیقه  و ارتفاع  15درجه و 

م میلی متر و اقلی 251متوسط بارندگی ساالنه . شد
درجه  31منطقه گرم و خشک با متوسط دماي ساالنه 

 بافت خاك مزرعه محل آزمایش لوم. سانتی گراد است
  dS.m-1 57/1و هدایت الکتریکی آن   56/7آن   pHو 
  . باشدمی

تیمار مختلف مدیریت  پنجدر این آزمایش اثر 
دوبار دیسک + بقایاي گیاهی شامل گاوآهن برگرداندار

+ ، گاوآهن برگرداندار (T1)ایا آتش زدن بق+ زدن 
، (T2) سطح زمین حفظ بقایا در+ دوبار دیسک زدن 

،  دوبار (T3) حفظ بقایا+ دوبار دیسک زدن + چیزل 



 1393 تابستان  /2شماره  24جلد / نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار                                              .......و  چگنی ، انصاري دوست                    34

 

ورزي و حفظ و بی خاك (T4)حفظ بقایا + دیسک زدن 
بر میزان نفوذپذیري آب  (T5) بقایا بر روي سطح زمین

آلی در خاك، وزن مخصوص ظاهري خاك، درصد مواد 
 بقایا نگهداشتآب در خاك ومیزان  حفظخاك، میزان 

آزمایش در  .مورد ارزیابی قرار گرفت در سطح خاك

تکرار انجام  سهقالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی در 
. متر در نظر گرفته شد 50× 100ابعاد کرت ها . شد

مشخصات فنی ادوات مورد استفاده در آزمایش در 
  .جدول یک درج شده است

  
  آزمایشمشخصات فنی ادوات مورد استفاده در  -1دولج

  شرکت سازنده (hp)توان مورد نیاز  (cm)عرض کار   تعداد واحد خاکورز  نوع وسیله
  آهنگري خراسان   90    120  خیش4  گاو آهن برگرداندار

  آهنگري دزفول  90  220  پره26  آفست دیسک

  آهنگري دزفول  90   205  شاخه9  )چیزل( گاو آهن قلمی

 
راي اندازه گیري میزان نفوذ آب در خاك از ب

استفاده شد که ) دبل رینگ(روش استوانه مضاعف 
این . شامل دو سیلندر فلزي  با دیواره نازك است

سانتیمتر  10تاپنج دوسیلندر به طور مجتمع در عمق 
سرعت جریان آب در  در این تحقیق. می گیرندقرار 

از طریق  داخلی  محاسبه و سیلندرواحد زمان از 
فالسک ماریوت ارتفاع آب در استوانه خارجی ثابت نگه 

فرض بر این است که در این نواحی خاك . داشته شد
در این حالت . اشباع و پتانسیل ماتریک برابر صفر شود

و سرعت نفوذپذیري برابر  یکشیب هیدرولیکی برابر 
تقسیم میزان کاهش ارتفاع آب  سرعت نهایی است که از

داخلی بر زمان کاهش ارتفاع محاسبه می  سیلندر در
  .شود

از یک با استفاده  جرم مخصوص ظاهري 
 5.5سانتی متر و قطر  پنجاستوانه فلزي به ارتفاع 

 5به طوري که از هرکرت . شد اندازه گیري سانتیمتر
نقطه به طور تصادفی انتخاب و از هر نقطه دو نمونه در 

سانتیمتر  30تا  15سانتیمتر و  15تا صفرعمق هاي 
ساعت در دماي  24در آون به مدت  هانمونه. گرفته شد

ها توزین شده وبا سپس نمونه. درجه قرار گرفتند 105

تقسیم وزن نمونه توزین شده بر حجم کل سیلندر، وزن 
   .  خصوص آن محاسبه گردید

براي بررسی اثر نوع مدیریت بقایاي گیاهی بر 
ت حجمی خاك میزان نگهداشت رطوبت در خاك، رطوب

ت سنج در روز هاي مختلف ببا استفاده از دستگاه رطو
  . بعد از آبیاري اندازه گیري شد 
از روش تیتراسیون با نیز درصد مواد آلی خاك 

سولفات فروآمونیاکال و با استفاده از رابطه زیر 
  :محاسبه شد

C = (M-Vx) ×0.39×10/P 
 x =10/M 

وزن  P، )درصد( مواد آلی خاك Cدر این رابطه، 
  مقدار سولفات فرو مصرفی  V ،)گرم( خاك نمونه

مقدار   Mضریب تصحیح سولفات فرو و  x ،)گرم(
می )گرم( سولفات فرو مصرف شده در نمونه شاهد

از نرم افزار  با استفاده  تجزیه و تحلیل آماري .باشد
MSTATC  و  مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون 

انجام  پنج درصدو در سطح احتمال   اي دانکنچند دامنه
  .شد
  ایج و بحثنت
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نتایج نشان داد که نوع سیستم خاکورزي بر 
جدول ( اثر معنی داري داشت وزن مخصوص ظاهري

به طوري که وزن مخصوص ظاهري خاك در تیمار ). 2
بیشتر  )T5( در سطح زمین بدون خاکورزي و حفظ بقایا

ر کلی در سیستم به طو). 1شکل (از سایر تیمار ها بود 
هاي خاکورزي که گاوآهن برگرداندار استفاده شد، 

داري کمتر از وزن مخصوص ظاهري به طور معنی
استفاده از گاواهن قلمی وزن  ).1شکل (سایر تیمارها بود 

گاوآهن مخصوص ظاهري خاك را در مقایسه با 
برگرداندار به میزان کمتري کاهش که علت آن کارآیی 

ی در افزایش حجم خاك و پوکی آن در کمتر گاوآهن قلم
به (ورزي اولیه می باشد مقایسه با سایر ادوات خاك

به طور کلی، استفاده از ادوات  ).1387آیین و همکاران 
ورزي به کاهش وزن مخصوص ظاهري انجامید به خاك

طوري که با افزایش میزان برگرداندار شدن خاك وزن 
لی رسو. مخصوص ظاهري کاهش بیشتري داشت

 دادندنیز گزارش ) 1387(گیالنده عباسپور یانی و ربش
ورزي بر تخلخل خاك به اثر تیمارهاي مختلف خاك

الیس و  .تفاوت در وزن مخصوص ظاهري منجرشد
نیز اثر ) 1386به نقل از بیات و همکاران (همکاران 

 ورزي بر وزن مخصوص ظاهري را به صورتخاك
-بی خاكدر وزن مخصوص ظاهري  :زیر گزارش دادند

این  در و ورزي با گاوآهن قلمیخاك بیشتر از ورزي
. است ورزي با گاوآهن برگرداندارخاك دومی بیشتر از

نتیجه گرفتند که افزایش عمق ) 1995(کاسل وهمکاران 
ورزي با کاهش وزن مخصوص ظاهري همراه خاك
  .که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد است

  
  .یات خاكصو میانگین مربعات اثر نوع خاکورزي بر برخی خصو تجزیه واریانس -2جدول

  میانگین مربعات            
درجه   منبع تغببرات

  آزادي
مخصوص  وزن

گرم ( ظاهري خاك
  )متر مکعببر سانتی

 نگهداشتمبزان 
  )درصد( بقایا

 مواد آلی خاك
  )درصد(

ظرفیت نگهداري 
  )درصد( رطوبت

سرعت نفوذ آب در 
سانتی متر در (خاك 

  )دقیقه
  001/0  307/0  001/0  429/117  001/0  2  تکرار

  07/0 **  488/2 **  004/0 **  594/810*  003/0 **  4  روش خاکورزي

  003/0  114/0  001/0  069/96  001/0  8  خطا
  93/1  83/1  12/1  54/7  12/1    )درصد( ضریب تغییرات

  درصد 1و 5 احتمال سطوح در دار معنی ترتیب به** و*
     

از نظر میزان نگهداشت بقایا در سطح خاك، بین 
تیمارهاي مختلف خاکورزي تفاوت معنی داري وجود 

استفاده از گاوآهن برگرداندار در ). 2جدول(داشت 
مقایسه با چیزل میزان بقایاي کمتري در سطح خاك نگه 

تیمار بی خاکورزي داراي بیشترین مقدار بقایا . داشت
بقایاي  باقی گذاشتن). 2کل ش(در سطح خاك را داشت 

و همچنین روند رشد آلی در خاك بر سرعت تجزیه آنها 
خرد کردن و  همچنین. گذارد میگیاهان زراعی تاثیر 

بر حاصلخیزي، میزان بقایاي گیاهی با خاك  طالتاخ
 سیمنز. ساختمان خاك موثر می باشدمواد آلی و 

 گاوآهن چیزل بااستفاده از عنوان داشت که ) 2001(
بقایاي  درصد 78 باعث حفظ تیغه قلمی یا پنجه غازي

در صورتی که اگر از .می شود خاك ر سطح دگندم 
 درصد 20تیغه هاي پیچیده استفاده شود این میزان 

دیسک  همچنین اگر بقایاي گیاهی با.  کاهش پیدا می کند
تاثیر گاو آهن چیزل در  شوندیا هر وسیله دیگر خرد 
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با توجه  در هر حال،. ش می یابدمدفون کردن بقایا کاه
درصد بقایا در سطح  30به توصیه در نگه داشت حداقل 
بجز تیمار خاك ورزي ، خاك در خاك ورزي حفاظتی

دروضعیت تمامی تیمارهاي خاك ورزي ، )T1( مرسوم
  . مناسبی قرار داشتند

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  دار فاوت بیانگر تفاوت معنیحروف مت. اثر سیستم خاکورزي بر وزن مخصوص ظاهري خاك -1شکل
  .در سطح احتمال یک درصد می باشد

 
T1 :آتش زدن بقایا+دوبار دیسک زدن+گاوآهن برگرداندار; T2 :حفظ بقایا در سطح زمین+ دوباردیسک زدن+گاوآهن برگرداندار; T3 :دوباردیسک + چیزل

  و حفظ بقایا بر روي سطح زمینبی خاك ورزي :  T5 ;حفظ بقایا+ دوبار دیسک زدن : T4 ;حفظ بقایا+زدن

  
  خاك ورزي هاي مختلفمیزان نگهداشت بقایا در سیستم -2شکل 

T1 :آتش زدن بقایا+دوبار دیسک زدن+گاوآهن برگرداندار; T2 :حفظ بقایا در سطح زمین+ دوباردیسک زدن+گاوآهن برگرداندار; T3 :دوباردیسک + چیزل
  بی خاك ورزي و حفظ بقایا بر روي سطح زمین:  T5 ;فظ بقایاح+ دوبار دیسک زدن : T4 ;حفظ بقایا+زدن

  
باقی نگه داشتن بقایا در سطح خاك و کاهش 

ورزي به افزایش میزان مواد آلی خاك منجر می خاك
در روش هاي ). 1378حاج عباسی و همکاران (شود 

ورزي به دلیل بازگشت بقایاي گیاهاي به بدون خاك
میزان مواد آلی مشاهده هاي سطحی خاك، افزایش افق
ورزي مرسوم هاي خاكشود در حالی که در روشمی

به هم خوردن خاك باعث فساد بیشتر و زودتر بقایاي 
گیاهی شده که در نتیجه کاهش میزان مواد آلی را به 

با این ). 1983و دیک  1981بائور و بلیک (همراه دارد 
ی در صورت باقنشان داد که  تحقیق حاضر نتایجحال، 

نوع خاکورزي بر درصد گذاشتن بقایا در سطح خاك، 
 دارد به طوري کهنداري مواد آلی در خاك تاثیر معنی

ري
ظاه

ص 
صو
مخ

زن 
و

  
)

ب
کع
ر م
ی مت
سانت

بر 
رم 
گ

(  
  

2  
8/1  
6/1  
4/1  
2/1  
1  
8/0  
6/0  
4/0  
2/0  
0  

  سیستم خاکورزي

  سیستم خاکورزي

ت 
داش
گه
ن ن
میزا

)
صد
در

(  
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استفاده از گاوآهن  هايتیمار درصد مواد آلی در
داري با تفاوت معنی) T4و  T2 ،T3(چیزل  برگرداندار و

 نداشت) T5(ورزي درصد مواد آلی در روش بدون خاك

ر می تواند کم بودن اولیه مواد آلی علت این ام ).3شکل (
  .خاك محل آزمایش باشد

  

  

  

  

  

 خاك ورزي در سیستم هاي مختلف) درصد(میزان مواد آلی خاك   -3شکل 
T1 :آتش زدن بقایا+دوبار دیسک زدن+گاوآهن برگرداندار; T2 :حفظ بقایا در سطح زمین+ دوباردیسک زدن+گاوآهن برگرداندار; T3 :چیزل +

  بی خاك ورزي و حفظ بقایا بر روي سطح زمین:  T5 ;حفظ بقایا+ دوبار دیسک زدن : T4 ;حفظ بقایا+ک زدندوباردیس
خاك نوع تیمار خاك ورزي بر میزان نگه داشت رطوبت 

 تیمار هایی کهاگر چه . )دو جدول(شت تاثیر معنی دار دا
 از گاوآهن برگرداندار استفاده شده میزان در آنها
در خود  مقایسه با استفاده از چیزل در بیشتري رطوبت

با این  ).4شکل (دار نبود اما این تفاوت معنیند نگه داشت
-خاكتیمار بی در باالترین مقدار رطوبت خاك حال

تواند به دلیل امر می این ).4شکل (ده شد همشاورزي 

کاهش تبخیر از سطح خاك به علت وجود بقایاي گیاهی 
ردن خاك توسط ادوات عدم زیرو رو ک و در سطح خاك

با بررسی  نیز )1382(اسکندري   .خاك ورز باشد
خاکورزي  ورزي و عدمرطوبت خاك در شرایط خاك

ورزي کمتر باعث افزایش رطوبت نتیجه گرفت که خاك
  .شودحجمی خاك می

  

  

  

  
  
  

  خاك ورزي در سیستم هاي مختلف) درصد(میزان رطوبت حجمی خاك   -4شکل 
T1 :آتش زدن بقایا+دوبار دیسک زدن+رگرداندارگاوآهن ب; T2 :حفظ بقایا در سطح زمین+ دوباردیسک زدن+گاوآهن برگرداندار; T3 :چیزل +

  بی خاك ورزي و حفظ بقایا بر روي سطح زمین:  T5 ;حفظ بقایا+ دوبار دیسک زدن : T4 ;حفظ بقایا+دوباردیسک زدن

  سیستم خاکورزي

  سیستم خاکورزي



 1393 تابستان  /2شماره  24جلد / نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار                                              .......و  چگنی ، انصاري دوست                    38

 

  
عنی ورزي بر میزان سرعت نفوذ آب تاثیر مخاك نوع

گاوآهن  که هاییتیمار در). 2جدول (شت دار دا
بود آب با سرعت بیشتري در  برگرداندار استفاده شده

ورزي بیشتر خاكبه طور کلی   ).5شکل(خاك نفوذ کرد 
باقی نگه داشتن . سرعت نفوذ آب در خاك را افزایش داد

ورزي باشد بقایاي گیاهی در صورتی که همراه با خاك
 ).5شکل (دهد خاك را افزایش می سرعت نفوذ آب در

کمتر بودن وزن مخصوص ظاهري در تیمارهایی که در 
) شکل یک(آنها از گاوآهن برگرداندار استفاده شده بود 

ي تخلل بیشتر این تیمارها در مقایسه با نشان دهنده

این امر باعث افزایش . سایر تیمارهاي آزمایش می باشد
 رسولی  ).5ل شک(سرعت نفوذ آب در خاك می شود 

نیز گزارش دادند   )1387(بیانی و عباسپور گیالنده رش
ورزي بیشتر باعث افزایش خلل و فرج خاك شده خاك

  را افزایش که در نتیجه سرعت نفوذ آب در خاك 
ورزي عمیق تر گزارش داد خاك) 1390(حیدري . دهدمی

باشکستن الیه ) در این آزمایش گاوآهن برگرداندار(
  افزایش میزان نفوذ آب در خاك  باعثهاي فشرده 

   . که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی داردشود می

  
  

  

  

  

  
  
  

  ورزي ف خاكدر تیمارهاي مختل سرعت نفوذ آب . 5شکل
T1 :آتش زدن بقایا+دوبار دیسک زدن+گاوآهن برگرداندار; T2 :حفظ بقایا در سطح زمین+ دوباردیسک زدن+گاوآهن برگرداندار; T3 :دوباردیسک + زلچی

  بی خاك ورزي و حفظ بقایا بر روي سطح زمین:  T5 ;حفظ بقایا+ دوبار دیسک زدن : T4 ;حفظ بقایا+زدن
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	ﻦﯿﻋرازﺰﯿﻧ،هﺎﮐ ﺖﺷادﺮﺑ ﻪﻧاد ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ار تﻼﻏ ﺶﻠﮐ و و ﺪﻨﻧﺎﺳر ﯽﻣ شوﺮﻓ ﻪﺑ وﺎﯾار هﺪﻧﺎﻤﯿﻗﺎﺑ ﺶﻠﮐ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻪﻧﺎﻬﺑ ﻪﺑ ﺎﯾ و يﺪﻌﺑ ﺖﺸﮐ ياﺮﺑ ﻦﯿﻣز ﻦﺘﺧﺎﺳ هدﺎﻣآﺪﻨﻧازﻮﺳ ﯽﻣ ﺎﻬﯾرﺎﻤﯿﺑ و تﺎﻓآ ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣ. زا ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯾا ﻪﺑ ﻞﻤﻋ ﻪﺑ ﺖﻌﻧﺎﻤﻣ كﺎﺧ ﻪﺑ ﯽﻟآ داﻮﻣ ﯽﻬﺑﺎﻨﺘﻣ راﺪﻘﻣ ﺖﺸﮔﺮﺑ
	ﻪﻈﺣﻼﻣ ﻞﺑﺎﻗ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﻪﻧﺎﯿﻟﺎﺳ ،ﯽﻋارز يﺎﻬﮐﺎﺧ رد
	ﯽﯾاﺬﻏ داﻮﻣ زا يا كﺎﺧ زا ﯽﻟآ داﻮﻣ و لﻮﺼﺤﻣ ترﻮﺼﺑ ددﺮﮔ ﯽﻣ جرﺎﺧ ﻦﯿﻣز . داﻮﻣ زا ﻢﯿﻈﻋ ﻢﺠﺣ ﻦﯾا جوﺮﺧ ﺎﺑ داﻮﻣ هﮋﯾو ﻪﺑ ﯽﯾاﺬﻏ داﻮﻣ و يژﺮﻧا ﻦﯿﻣﺄﺗ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﯽﻫﺎﯿﮔدﻮﺷ ﯽﻣ نﺎﺼﻘﻧ رﺎﭼد ﺞﯾرﺪﺗ ﻪﺑ كﺎﺧ رد ﯽﻟآ. ﺮﺜﮐا
	ﺎﻘﺑ زا كﺎﺧ يﺎﻫ ﻒﻠﻋ ﯽﮔﺪﻧز ﻪﺧﺮﭼ ﻊﻄﻗ و ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾيرﺎﻤﯿﺑ و تاﺮﺸﺣ ،زﺮﻫ ﯽﺒﺳﺎﻨﻣ ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ  يﺮﺘﺴﺑ  ﺎﻫ ﯽﻣ هدﺎﻣآ هﺎﯿﮔ ﺪﺷر ياﺮﺑﻨﮐ ﺪ) و وﺮﯾاو ﺲﺗﺎﮐ نارﺎﮑﻤﻫ2002(ﻢﺘﺴﯿﺳ ﻦﯾا ﺎﻣا ﺎﻬﻨﺗ ﻪﻧ ﺎﻫيدﺎﯾز يژﺮﻧا ﻪﺑ زﺎﯿﻧ كﺎﺧ ﯽﮑﯾﺰﯿﻓ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ تﺪﻣ زارد رد ﻪﮑﻠﺑ ﺪﻧرادﯽﻣ ﺶﯾﺎﺳﺮﻓ رﺎﭼد ار نآ و ﺐﯾﺮﺨﺗ
	ﺎﺣ ﺶﻫﺎﮐ ﺚﻋﺎﺑ و هدروآﺪﻧدﺮﮔ ﯽﻣ كﺎﺧ يﺰﯿﺨﻠﺻ . ًﺎﺒﻟﺎﻏكﺎﺧ ﯽﯾاﺬﻏ داﻮﻣ نﺎﺼﻘﻧﯾﺮﻃ زا فﺮﺼﻣ ﻖ ﻮﺷ ﯽﻣ ناﺮﺒﺟ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐد . مواﺪﻣ فﺮﺼﻣ ﺎﻣا ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐﺎﻬﻨﺗ ﻪﻧ فﺮﻃﺮﺑ ﻪﺑ ردﺎﻗ ﯽﯾﺎﻬﻨﺗ ﻪﺑ ﻣ ندﻮﻤﻧ ﻪﮑﻠﺑ ﺖﺴﯿﻧ ﺎﻬﮐﺎﺧ رد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﺳﺎﺳا تﻼﮑﺸ لﺎﺒﻧد ﻪﺑ ﺰﯿﻧ ار ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز تﻼﮑﺸﻣ ﺖﺳا  ﻦ
	ﺢﻄﺳ يور رد ار ﯽﻠﺒﻗ لﻮﺼﺤﻣ يﺎﯾﺎﻘﺑ زا يراﺪﻘﻣ يزرو ﺶﻫﺎﮐ كﺎﺧ ﺶﯾﺎﺳﺮﻓ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد ﺪﻧراد ﯽﻣ ﻪﮕﻧ كﺎﺧﺖﺧﻮﺳ و ﺮﮔرﺎﮐ ﻪﺑ زﺎﯿﻧ و ﺶﯾاﺰﻓا كﺎﺧ ﯽﻟآ داﻮﻣ ،ﻪﺘﻓﺎﯾﺪﺑﺎﯾ ﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐ. ،ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑﮑﺑﺷور يﺮﯿﮔرﺎ يﺎﻬ ﺢﯿﺤﺻ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ و ﻢﺨﺷﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑﯽﻫﺎﯿرد يﺮﺛﻮﻣ مﺎﮔ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﻆﻔﺣ ﯽﮑﯾﺰﯿﻓ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧكﺎﺧ ﯽﯾاﺬﻏ 
	ﯽﻋارز لﺎﺳ رد ﺶﯾﺎﻣزآ88-1387ﻪﻋرﺰﻣ رد يا ضﺮﻋ ﺎﺑ لﺎﯿﻧاد شﻮﺷ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ لﺎﻤﺷ رد ﻊﻗاو ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ32 و ﻪﺟرد12 ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ لﻮﻃ و ﻪﻘﯿﻗد48 و ﻪﺟرد15 عﺎﻔﺗرا و  ﻪﻘﯿﻗد75 مﺎﺠﻧا ﺎﯾرد ﺢﻄﺳ زا ﺮﺘﻣ ﺪﺷ . ﻪﻧﻻﺎﺳ ﯽﮔﺪﻧرﺎﺑ ﻂﺳﻮﺘﻣ251ﯿﻠﻗا و ﺮﺘﻣ ﯽﻠﯿﻣ ﻢ ﻪﻧﻻﺎﺳ يﺎﻣد ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺎﺑ ﮏﺸﺧ و مﺮﮔ ﻪﻘﻄﻨﻣ31 ﻪﺟ
	نآ56/7 نآ ﯽﮑﯾﺮﺘﮑﻟا ﺖﯾاﺪﻫ و
	57/1 ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ . ﺮﺛا ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا ردﺞﻨﭘ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ رﺎﻤﯿﺗراﺪﻧادﺮﮔﺮﺑ ﻦﻫآوﺎﮔ ﻞﻣﺎﺷ ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ + ﮏﺴﯾد رﺎﺑود ندز +ﻘﺑ ندز ﺶﺗآ ﺎﯾﺎ
	راﺪﻧادﺮﮔﺮﺑ ﻦﻫآوﺎﮔ ، + ندز ﮏﺴﯾد رﺎﺑود +رد ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻆﻔﺣﻦﯿﻣز ﺢﻄﺳ
	، لﺰﯿﭼ + ندز ﮏﺴﯾد رﺎﺑود +ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻆﻔﺣ
	رﺎﺑود  ،
	كﺎﺧ ﯽﺑ و ﻆﻔﺣ و يزرو ﻦﯿﻣز ﺢﻄﺳ يور ﺮﺑ ﺎﯾﺎﻘﺑ
	رد ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ كﻮﻠﺑ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗﻪﺳ مﺎﺠﻧا راﺮﮑﺗ ﺪﺷ . ﺎﻫ تﺮﮐ دﺎﻌﺑا100 ×50ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺮﺘﻣ . رد ﺶﯾﺎﻣزآ رد هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ تاودا ﯽﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣﺖﺳا هﺪﺷ جرد ﮏﯾ لوﺪﺟ.
	ندز ﮏﺴﯾد + ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻆﻔﺣ
	بآ يﺮﯾﺬﭘذﻮﻔﻧ ناﺰﯿﻣ ﺮﺑ داﻮﻣ ﺪﺻرد ،كﺎﺧ يﺮﻫﺎﻇ صﻮﺼﺨﻣ نزو ،كﺎﺧ رد ﯽﻟآ ناﺰﯿﻣ ،كﺎﺧﻆﻔﺣ ناﺰﯿﻣو كﺎﺧ رد بآﺖﺷاﺪﻬﮕﻧﺎﯾﺎﻘﺑ كﺎﺧ ﺢﻄﺳ ردﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﺑﺎﯾزرا درﻮﻣ. رد ﺶﯾﺎﻣزآ
	ﺑ زا كﺎﺧ رد بآ ذﻮﻔﻧ ناﺰﯿﻣ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا ياﺮ ﻒﻋﺎﻀﻣ ﻪﻧاﻮﺘﺳا شور)ﮓﻨﯾر ﻞﺑد ( ﻪﮐ ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳاﺖﺳا كزﺎﻧ هراﻮﯾد ﺎﺑ  يﺰﻠﻓ رﺪﻨﻠﯿﺳ ود ﻞﻣﺎﺷ . ﻦﯾا ﻖﻤﻋ رد ﻊﻤﺘﺠﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ رﺪﻨﻠﯿﺳود ﺞﻨﭘﺎﺗ10 ﺮﺘﻤﯿﺘﻧﺎﺳ راﺮﻗﺪﻧﺮﯿﮔ ﯽﻣ .ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا رد رد بآ نﺎﯾﺮﺟ ﺖﻋﺮﺳ زا نﺎﻣز ﺪﺣاورﺪﻨﻠﯿﺳو ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ  ﯽﻠﺧاد ﻖﯾ
	،ﻪﻄﺑار ﻦﯾا رد
	كﺎﺧ ﯽﻟآ داﻮﻣ)ﺪﺻرد( ،
	نزو ﻪﻧﻮﻤﻧ كﺎﺧ)مﺮﮔ(،
	ﯽﻓﺮﺼﻣ وﺮﻓ تﺎﻔﻟﻮﺳ راﺪﻘﻣ )مﺮﮔ(،
	راﺪﻘﻣ ﺪﻫﺎﺷ ﻪﻧﻮﻤﻧ رد هﺪﺷ فﺮﺼﻣ وﺮﻓ تﺎﻔﻟﻮﺳ)مﺮﮔ(ﯽﻣ ﺪﺷﺎﺑ.يرﺎﻣآ ﻞﯿﻠﺤﺗ و ﻪﯾﺰﺠﺗ هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ راﺰﻓا مﺮﻧ زا
	و وﺮﻓ تﺎﻔﻟﻮﺳ ﺢﯿﺤﺼﺗ ﺐﯾﺮﺿ
	نﻮﻣزآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﻫ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ  و ﻪﻨﻣاد ﺪﻨﭼﻦﮑﻧاد يا لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد وﺪﺻرد ﺞﻨﭘ مﺎﺠﻧا ﺪﺷ.
	نزو كﺎﺧ نﺪﺷ راﺪﻧادﺮﮔﺮﺑ ناﺰﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﮐ يرﻮﻃﺖﺷاد يﺮﺘﺸﯿﺑ ﺶﻫﺎﮐ يﺮﻫﺎﻇ صﻮﺼﺨﻣ .ﻮﺳر ﯽﻟ ﺷﺑﺮ و ﯽﻧﺎﯿ رﻮﭙﺳﺎﺒﻋ هﺪﻧﻼﯿﮔ)1387 ( شراﺰﮔ ﺰﯿﻧﺪﻧداد كﺎﺧ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﺛا ﻪﺑ كﺎﺧ ﻞﺨﻠﺨﺗ ﺮﺑ يزروﺪﺷﺮﺠﻨﻣ يﺮﻫﺎﻇ صﻮﺼﺨﻣ نزو رد توﺎﻔﺗ. و ﺲﯿﻟا نارﺎﮑﻤﻫ) نارﺎﮑﻤﻫ و تﺎﯿﺑ زا ﻞﻘﻧ ﻪﺑ1386 ( ﺮﺛ
	ﺮﺑ يزرﻮﮐﺎﺧ ﻢﺘﺴﯿﺳ عﻮﻧ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧيﺮﻫﺎﻇ صﻮﺼﺨﻣ نزوﺖﺷاد يراد ﯽﻨﻌﻣ ﺮﺛا) لوﺪﺟ 2 .( رﺎﻤﯿﺗ رد كﺎﺧ يﺮﻫﺎﻇ صﻮﺼﺨﻣ نزو ﻪﮐ يرﻮﻃ ﻪﺑﺎﯾﺎﻘﺑ ﻆﻔﺣ و يزرﻮﮐﺎﺧ نوﺪﺑﻦﯿﻣز ﺢﻄﺳ رد)
	( ﺮﺘﺸﯿﺑ دﻮﺑ ﺎﻫ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﯾﺎﺳ زا) ﻞﮑﺷ1 .(ﻮﻃ ﻪﺑ ﻢﺘﺴﯿﺳ رد ﯽﻠﮐ ر ،ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا راﺪﻧادﺮﮔﺮﺑ ﻦﻫآوﺎﮔ ﻪﮐ يزرﻮﮐﺎﺧ يﺎﻫﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ يﺮﻫﺎﻇ صﻮﺼﺨﻣ نزو زا ﺮﺘﻤﮐ يراد دﻮﺑ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯾﺎﺳ) ﻞﮑﺷ1.(
	يزروزا ﺮﺘﺸﯿﺑكﺎﺧﯽﻤﻠﻗ ﻦﻫآوﺎﮔ ﺎﺑ يزروورد ﻦﯾا زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﻣودكﺎﺧراﺪﻧادﺮﮔﺮﺑ ﻦﻫآوﺎﮔ ﺎﺑ يزروﺖﺳا . نارﺎﮑﻤﻫو ﻞﺳﺎﮐ)1995 ( ﻖﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﮐ ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧ كﺎﺧ هاﺮﻤﻫ يﺮﻫﺎﻇ صﻮﺼﺨﻣ نزو ﺶﻫﺎﮐ ﺎﺑ يزروﺖﺳادراد ﯽﻧاﻮﺨﻤﻫ ﺮﺿﺎﺣ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺎﺑ ﻪﮐ.
	ﻦﻫآوﺎﮔ ﯽﯾآرﺎﮐ نآ ﺖﻠﻋ ﻪﮐ ﺶﻫﺎﮐ يﺮﺘﻤﮐ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ راﺪﻧادﺮﮔﺮﺑﻤﻠﻗ ﻦﻫآوﺎﮔ ﺮﺘﻤﮐ رد نآ ﯽﮐﻮﭘ و كﺎﺧ ﻢﺠﺣ ﺶﯾاﺰﻓا رد ﯽكﺎﺧ تاودا ﺮﯾﺎﺳ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﻪﯿﻟوا يزرو) ﻪﺑ نارﺎﮑﻤﻫ و ﻦﯿﯾآ1387.( تاودا زا هدﺎﻔﺘﺳا ،ﯽﻠﮐ رﻮﻃ ﻪﺑ كﺎﺧ ﻪﺑ ﺪﯿﻣﺎﺠﻧا يﺮﻫﺎﻇ صﻮﺼﺨﻣ نزو ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ يزرو
	ﻦﯿﺑ ،كﺎﺧ ﺢﻄﺳ رد ﺎﯾﺎﻘﺑ ﺖﺷاﺪﻬﮕﻧ ناﺰﯿﻣ ﺮﻈﻧ زا دﻮﺟو يراد ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ يزرﻮﮐﺎﺧ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺖﺷاد)لوﺪﺟ2 .( رد راﺪﻧادﺮﮔﺮﺑ ﻦﻫآوﺎﮔ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﮕﻧ كﺎﺧ ﺢﻄﺳ رد يﺮﺘﻤﮐ يﺎﯾﺎﻘﺑ ناﺰﯿﻣ لﺰﯿﭼ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﺖﺷاد . ﺎﯾﺎﻘﺑ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ياراد يزرﻮﮐﺎﺧ ﯽﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺖﺷاد ار كﺎﺧ ﺢﻄﺳ رد)ﺷ ﻞﮑ2 
	( ، يزرو كﺎﺧ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﯽﻣﺎﻤﺗ ﺖﯿﻌﺿورد ﺪﻨﺘﺷاد راﺮﻗ ﯽﺒﺳﺎﻨﻣ .
	ﻫﺎﮐ ﺎﯾﺎﻘﺑ ندﺮﮐ نﻮﻓﺪﻣﺪﺑﺎﯾ ﯽﻣ ﺶ .،لﺎﺣ ﺮﻫ رد ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻞﻗاﺪﺣ ﺖﺷاد ﻪﮕﻧ رد ﻪﯿﺻﻮﺗ ﻪﺑ30 ﺢﻄﺳ رد ﺎﯾﺎﻘﺑ ﺪﺻرد ﯽﺘﻇﺎﻔﺣ يزرو كﺎﺧ رد كﺎﺧ ، يزرو كﺎﺧ رﺎﻤﯿﺗ ﺰﺠﺑمﻮﺳﺮﻣ)
	ﺶﻫﺎﮐ و كﺎﺧ ﺢﻄﺳ رد ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻦﺘﺷاد ﻪﮕﻧ ﯽﻗﺎﺑ كﺎﺧ ﯽﻣ ﺮﺠﻨﻣ كﺎﺧ ﯽﻟآ داﻮﻣ ناﺰﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ يزرو دﻮﺷ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﺳﺎﺒﻋ جﺎﺣ1378 .( يﺎﻫ شور رد كﺎﺧ نوﺪﺑ ﻪﺑ يﺎﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ ﺖﺸﮔزﺎﺑ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ يزرو ﻖﻓا ﺶﯾاﺰﻓا ،كﺎﺧ ﯽﺤﻄﺳ يﺎﻫ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﯽﻟآ داﻮﻣ ناﺰﯿﻣ ﯽﻣشور رد ﻪﮐ ﯽﻟﺎﺣ رد دﻮﺷكﺎﺧ يﺎﻫ مﻮﺳﺮ
	) ﻞﮑﺷ3.(ﻣا ﻦﯾا ﺖﻠﻋ ﯽﻟآ داﻮﻣ ﻪﯿﻟوا ندﻮﺑ ﻢﮐ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺮﺪﺷﺎﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ ﻞﺤﻣ كﺎﺧ.
	رد ﯽﻟآ داﻮﻣ ﺪﺻردرﺎﻤﯿﺗيﺎﻫ ﻦﻫآوﺎﮔ زا هدﺎﻔﺘﺳا و راﺪﻧادﺮﮔﺮﺑ لﺰﯿﭼ)
	(ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﺎﺑ يراد كﺎﺧ نوﺪﺑ شور رد ﯽﻟآ داﻮﻣ ﺪﺻرد يزرو)
	و
	،
	(ﺖﺷاﺪﻧ
	ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ دﻮﺟو ﺖﻠﻋ ﻪﺑ كﺎﺧ ﺢﻄﺳ زا ﺮﯿﺨﺒﺗ ﺶﻫﺎﮐكﺎﺧ ﺢﻄﺳ ردوﮐ ور وﺮﯾز مﺪﻋ تاودا ﻂﺳﻮﺗ كﺎﺧ ندﺮ ﺪﺷﺎﺑ زرو كﺎﺧ. يرﺪﻨﮑﺳا)1382(ﺰﯿﻧ ﯽﺳرﺮﺑ ﺎﺑ كﺎﺧ ﻂﯾاﺮﺷ رد كﺎﺧ ﺖﺑﻮﻃرمﺪﻋ و يزرو يزرﻮﮐﺎﺧ كﺎﺧ ﻪﮐ ﺖﻓﺮﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧ ﺖﺑﻮﻃر ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﺮﺘﻤﮐ يزرو ﯽﻣ كﺎﺧ ﯽﻤﺠﺣدﻮﺷ.
	ﺖﺑﻮﻃر ﺖﺷاد ﻪﮕﻧ ناﺰﯿﻣ ﺮﺑ يزرو كﺎﺧ رﺎﻤﯿﺗ عﻮﻧ كﺎﺧ اد راد ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺷ)لوﺪﺟود( . ﻪﭼ ﺮﮔاﻪﮐ ﯽﯾﺎﻫ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﻬﻧآ ردناﺰﯿﻣ هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا راﺪﻧادﺮﮔﺮﺑ ﻦﻫآوﺎﮔ زا ﺖﺑﻮﻃريﺮﺘﺸﯿﺑردلﺰﯿﭼ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ دﻮﺧ رد ﺘﺷاد ﻪﮕﻧ ﺪﻨﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﻦﯾا ﺎﻣا دﻮﺒﻧ راد) ﻞﮑﺷ4.( ﻦﯾا ﺎﺑ لﺎﺣكﺎﺧ ﺖﺑﻮﻃر
	يزروﺎﺸﻣﻫ ﺪﺷ هﺪ) ﻞﮑﺷ4.(ﻦﯾاﯽﻣ ﺮﻣا ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ
	عﻮﻧكﺎﺧﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ بآ ذﻮﻔﻧ ﺖﻋﺮﺳ ناﺰﯿﻣ ﺮﺑ يزرو ﯽﻨﻌ اد راد ﺖﺷ) لوﺪﺟ2 .(ردرﺎﻤﯿﺗﯽﯾﺎﻫﻪﮐ ﻦﻫآوﺎﮔ هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا راﺪﻧادﺮﮔﺮﺑ رد يﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﻋﺮﺳ ﺎﺑ بآ دﻮﺑ دﺮﮐ ذﻮﻔﻧ كﺎﺧ)ﻞﮑﺷ5.( ﯽﻠﮐ رﻮﻃ ﻪﺑكﺎﺧ ﺮﺘﺸﯿﺑ يزرو داد ﺶﯾاﺰﻓا ار كﺎﺧ رد بآ ذﻮﻔﻧ ﺖﻋﺮﺳ . ﻦﺘﺷاد ﻪﮕﻧ ﯽﻗﺎﺑكﺎﺧ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ﻪﮐ ﯽﺗرﻮﺻ رد ﯽﻫﺎ
	،ع ﺖﻤﻫ و ا ﯽﯾﻮﺸﺧ يﺪﺳا1381 .كﺎﺧ ﺎﺑ ﻮﺟ هدﺎﺘﺴﯾا يﺎﯾﺎﻘﺑ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ هﻮﺤﻧ ﺮﺛاﻪﻓﻮﻠﻋ ترذدﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ يزرويا . ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﻨﻬﻣ ﯽﻠﻣ هﺮﮕﻨﮐ ﻦﯿﻣود تﻻﺎﻘﻣنﻮﯿﺳاﺰﯿﻧﺎﮑﻣ و يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫ ﻦﯿﺷﺎﻣ ﯽﺳﺪ .ناﺮﻬﺗ. ،ا يرﺪﻨﮑﺳا1382 .كﺎﺧ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ شور ﺮﺛاﻢﯾد ﻂﯾاﺮﺷ رد دﻮﺨﻧ دﺮﮑﻠﻤﻋ و كﺎﺧ ﺖﺒﻃور ﺮﺑ ﺖﺷﺎﮐ و ي
	،ع ﻮﺟ ﺢﻠﺻ و غ يرﻮﺼﻨﻣ فﺮﺷا ،ع م ﻦﯿﺋآ ﻪﺑ1387 . ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ شور ﯽﺳرﺮﺑ ﺮﺘﺴﺑ ﻦﯾﺮﺗ بﻮﻠﻄﻣ ﻪﯿﻬﺗ ﺖﻬﺟ يزرﻮﮐﺎﺧ لﻮﺼﺤﻣ ﯽﻔﯿﮐ و ﯽﻤﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ نآ ﺮﺛا و ﺪﻨﻗرﺪﻨﻐﭼ مرژﻮﻨﻣ رﺬﺑ . ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﻠﻣ هﺮﮕﻨﮐ ﻦﯿﻤﺠﻨﭘ تﻻﺎﻘﻣ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ نﻮﯿﺳاﺰﯿﻧﺎﮑﻣ و يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫ ﻦﯿﺷﺎﻣ .ﺪﻬﺸﻣ. ،م ﯽﻗﺪﺼﻣ و ع م ﯽﺳﺎﺒﻋ جﺎﺣ

