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 چکیده
خااک، ناوع محصاول و    ایط اقلیمی، نوع ورزی حفاظتی بر خصوصیات خاک و عملکرد محصول ممکن است تحت تأثیر شر اثر خاک

های  های با بافت ورزی در شرایط آب و هوایی مختلف، خاک های خاک تناوب زراعی تغییر نماید. بنابراین، بررسی اثرات این نوع روش

عملکارد   ورزی حفاظتی بر خصوصیات خااک،  های خاک اثر روش های زراعی گوناگوت ضروری است. در این تحقیق متفاوت و تناوب

های كامل تصادفی  در قالب طرح بلوک تحقیق. شدبررسی پنبه در اقلیم گرم استات فار، -در تناوب گندم اقتصادی آت پنبه و بازده

 ،ورزی خااک  كم شاملمدت چهار سال اجرا شد. تیمارهای تحقیق تکرار در ایستگاه تحقیقات كشاورزی داراب به چهارتیمار و  سهبا 

داری بار حفا     اثر معنیورزی  های خاک . نتای  نشات داد كه روشبودند (شاهدمرسوم )ورزی  خاک ( وكشت مستقیم) ورزی خاک بی

ورزی مرسوم، مقادار رطوبات خااک را     خاکورزی نسبت به خاک ورزی و كم خاک طوری كه تیمارهای بی رطوبت در خاک داشتند به

هاا و   داناه  ، پایداری خاکخاک درآب تجمعی نفوذ داری بر  ورزی اثر معنی روش خاکدرصد افزایش دادند.  47/5و  22/15ترتیب  به

ورزی مرسوم دارای بیشترین بازده اقتصادی بود  ورزی نیز نشات داد كه خاک مقایسه اقتصادی تیمارهای خاکنداشت.  عملکرد پنبه

ورزی اقتصاادی   کهای خاا  های بعدی قرار داشتند، هر چند تولید تحت همه روش ورزی در رتبه خاک ورزی و بی خاک های كم و روش

ورزی حفاظتی در مناطق گرم اساتات فاار، مادیریت     ورزی مرسوم با خاک چه در جایگزینی خاکبنابراین، چنات)دارای سود( بود. 

 توات از مزایای این روش در كشت پنبه استفاده نمود. میمناسب اعمال شود، 

 بازده اقتصادی ورزی، عملکرد پنبه، خصوصیات خاک، های خاک روش های كلیدی: واژه

 مقدمه -1

پنبه یکی از محصوالت عمده کشاورزی استان فارس است که بیشتتر  

هتتای شتتر ی و  نتتو  شتتر ی ایتت  استتتان از  م تته   در شهرستتتان

شود. بر استاس ممارهتای مو تودس استتان      شهرستان دارا  کشت می

ت  مقام دوم تولید  50976 تولید هکتار زیر کشت و 15831فارس با 

ی (. تهیه زمی  بترا 1397س احمدی و همکارانشور را دارد )پنبه در ک

و شتود   روش مرستوم اناتام متی   در ای  استان عمدتاً بته کاشت پنبه 

ورزی حفاظتی هنوز  ایگتاه ختود را پیتدا     های خاک استفاده از روش

ورزی حفاظتی در تولید پنبته   های خاک نکرده است. استفاده از روش

بتا شترای    ای باشتد تتا    ع متی منققته   باید مبتنی بر نتایج تحقیقات

برای ارزیابی نحتوه   بنابرای . داشته باشدتری  سازگاری مناسبمنققه 

ها بر خصوصیات ختاک و عم کترد محصتولس بررستی      تأثیر ای  روش

در ایت   ای  منققته نتایج تحقیقات گذشته و اناتام تحقیقتات  دیتد    

 زمینه ضروری است. 

ورزی حفتاظتی ممکت     هتای ختاک   روشبه پنبهعم کرد واکنش 

شتیوه   سشترای  ا  یمتی  است تحت تتأثیر عوامتم ملت فتی از  م ته     

متفتاوت   تنتاو  زراعتی  و  س نوع محصولنوع و شرای  خاکس مدیریت

ورزی بتر عم کترد پنبته در     های ملت ف خاک مقایسه اثر روشباشد. 

ورزی  خاک ایالت تنسی ممریکا نشان داد که عم کرد پنبه در روش بی

)شتوا  و همکتارانس    استی مرسوم ورز خاکعم کرد من در بیشتر از 

نتایج تحقیق دیگری در ایالت تنستی ممریکتا نشتان داد کته     (. 2002

ی مرسوم عم کرد پنبه را افزایش ورز خاکی در مقایسه با ورز خاک کم

(. مقایستته عم کتترد پنبتته در  2000)ریپتتر و همکتتارانس   دهتتد متتی
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ایالت ف وریدا نشان داد کته   ورزی مرسوم در ورزی نواری و خاک خاک

ورزی  ورزی نواری بیشتر از عم کرد من در خاک عم کرد پنبه در خاک

هتای   اثتر روش  ارزیتابی (. 2006)ویتاتراک و همکتارانس    استمرسوم 

ورزی  ختاک  کتم ورزی بر عم کرد پنبه در پاکستان نشان داد که  خاک

را ه عم کترد پنبت  ورزی مرستوم   ورزی و ختاک  ختاک  در مقایسه با بتی 

تحقیتق دیگتری در   نتایج (. 2015)خان و همکارانس  دهد افزایش می

ورزی و  ختاک  نشان داد کته عم کترد پنبته در روش کتم    نیز پاکستان 

کی وگرم کود نیتروژن بیشتتر از عم کترد من در    200تا  150مصرف 

استت  زی مرسوم با مصرف مقدار کود مشتابه  ور ورزی و خاک خاک بی

از طرف دیگرس مقایسه عم کترد پنبته در   (. 2014)عثمان و همکارانس 

ورزی و مرسوم در ایالت کالیفرنیای ممریکتا نشتان    خاک های بی روش

داری بتی  ایت  دو روش از ن تر عم کترد پنبته       داد که اختالف معنی

تحقیقات عبتاس و همکتاران    (.2016و ود ندارد )میچم و همکارانس 

 54حت کشت مستقیم نشان داد که راندمان ا تصادی پنبه ت( 2016)

 ورزی مرسوم بود.  درصد بیشتر از راندمان ا تصادی من در خاک

ختوردگی   هتم بته دلیم تفتاوت در شتدت    ورزی به های خاک روش

 خاک و و در نتیاه میزان بقایای گیاهی با ی مانده در ستق  ختاکس  

مقایسته  نتتایج  . دنت ده  ترار متی  تأثیر  را تحتخاک  دررطوبت حفظ 

کته روش   داددر رومتانی نشتان    ورزی مرستوم  اکورزی و خ خاک کم

تری را در  ورزی مرسوم رطوبت بیش خاک در مقایسه باورزی  خاک کم

نتایج تحقیقات العیستی و ستمره    (.2005روسوس ) کند خاک حفظ می

کته مقتدار حفتظ رطوبتت در     نشتان داد  نیز ( در شمال اردن 2007)

بیشتتتر از ورزی(  ختتاک ورزی و بتتی ختتاک )کتتمورزی حفتتاظتی  ختتاک

حتاکی از من  نتایج تحقیقی در استان فارس  .استورزی مرسوم  خاک

ورزی  ورزی حفتاظتی در مقایسته بتا ختاک     های ختاک  که روش است

نیتا   دهد )افض ی % افزایش می25مرسومس ذخیره رطوبت در خاک را تا 

نتایج تحقیقی در استان خراسان رضتوی نشتان داد   (. 1397و کرمیس 

ورزی و  ختاک  هتای کتم   متتری ختاکس روش   انتیست  0-30که در الیه 

ورزی مرسوم رطوبت بیشتتری را در   ورزی در مقایسه با خاک خاک بی

 چنتی  نتتایج  هتم (. 1395کنند )بحرپور و همکتارانس   خاک حفظ می

ورزی و  ختاک  هتای بتی   مقایسه مقدار تبلیر از ستق  ختاک در روش  

روش تبلیتتر از ستتق  ختتاک در   کتته داددر ایتالیتتا نشتتان  مرستتوم

دیویتتا  ) باشد میکمتر ورزی مرسوم  ورزی در مقایسه با خاک خاک بی

 دادنشتان  در هند از طرف دیگرس نتایج تحقیقات  (.2007و همکارانس 

ورزی حفاظتی در کشت گندم پس  که یکی از مزایای استفاده از خاک

استت کته نتیاته حفتظ      ویی در مصرف م   از برداشت برنجس صرفه

 (.2008ارنستی  و الکسمیس ) باشد ک میرطوبت بیشتر در خا

تواننتد   متی ورزی حفتاظتی   ویژه ختاک  ورزی و به های خاک روش

نتتایج مقایسته اثتر    خصوصیات خاک را نیز تحت تتأثیر  ترار دهنتد.    

داد ورزی بر خصوصیات خاک در شترای  دیتم نشتان     خاکهای  روش

 نستتبت بتته ورزی مرستتوم ختتاکنفتتوذ ختتاک در مقاومتتت بتتهکتته 

نتتایج تحقیقتی    (.2015گوان و همکارانس )کمتر است  رزیو خاک بی

خاک تحتت تتأثیر    دردر استان فارس نشان داد که نفود تامعی م  

همکتارانس  و نیا  )افض ی یابد میورزی حفاظتی کاهش  تیمارهای خاک

کته   ( گتزارش نمودنتد  2000گری و همکاران ) مکچنی  هم(. 1397

عتتا افتتزایش هتتدایت   باحفتتاظتی ورزی  ختتاک استتتفاده از روش 

تحقیقتات  نتتایج   .شتود  ختاک متی   درم   نفتوذ و ختاک  هیدرولیکی 

 یکتته بتتی  بفعتتد فرکتتتال دادنشتتان ( 2005پیرمرادیتتان و همکتتاران )

داری و ود  ورزی اختالف معنی های ملت ف خاک ها در روش خاکدانه

 .تری  بفعد فرکتالی است ورزی دارای کوچک خاک دارد و روش بی

هتتای  قیقتتات اناتتام شتتده در زمینتته اثتتر روشبررستتی نتتتایج تح

خصوصتیات ختاک نشتان     و پنبته ورزی حفتاظتی بتر عم کترد     خاک

س تناو  زراعی و نوع محصولتحت تأثیر  دهد که ای  نتایج معموالً می

در متورد   دیتد   اتشرای  م  و هوایی  رار دارنتد. بنتابرای س تحقیقت   

و محصتوالت  ی حفاظتی در شرای  ا  یمتی  ورز خاکهای  اثرات روش

مقایسته   بترای س ایت  تحقیتق   دلیتم همتی  بهاست.  مورد نیازملت ف 

ی مرسوم از ن ر خصوصیات ورز خاک وی حفاظتی ورز خاکهای  روش

در  پنبته -گنتدم در تنتاو   اثرات ا تصتادی من   و پنبهعم کرد  سخاک

 منققه گرم استان فارس )شهرستان دارا ( اناام شد.

  

 ها  مواد و روش -2
در استتتان  ایستتتگاه تحقیقتات کشتاورزی دارا   در  قایت  تحقیت  

د یقه و عتر   غرافیتایی    27در ه و  54با طول  غرافیایی  فارس

 متدت چهتار ستال    بته  1393تا  1389از سال د یقه  45و  در ه 28

 بم  سخاک فیزیکی و شیمیایی های ویژگیتعیی   من ور اناام شد. به

تهیته و صتفات   مرکتب   نمونه محم مزمایش مزرعهاز شروع تحقیق از 

 (.1گیری شدند ) دول اندازه مورد ن ر

 

 انجام تحقیقی خاک محل یفیزیکوشیمیا های ویژگی -1جدول

 عمق
 (cm) 

 هدایت الکتریکی
 (dS/m) 

 اسیدیته
pH 

 كربن آلی
(%) 

 سیلت
(%) 

 ر،
(%) 

 شن
(%) 

 بافت خاک
 

 لومی 48 19 33 57/0 9/7 8/1 10-0

 لومی 46 20 34 53/0 9/7 76/0 20-10
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تیمتار و   سههای کامم تصادفی با  ای  تحقیق در  الب طرح ب وک

 -در تنتاو  گنتدم  هتای ثابتت    در یک  قعه زمی  با کرتچهار تکرار 

 سورزی ختاک  ( کتم 1تیمارهای تحقیق عبارت بودند از اناام شد.  پنبه

  ورزی مرستوم )شتاهد(.   ( خاک3( و کشت مستقیم)ورزی  خاک بی( 2
گونته    بتم از کشتت هتی     ورزی )کشتت مستتقیم(   خاک بیتیمار در 

کشتت   نتده ی اناام نشد و بتا یتک بتار حرکتت کار    ورز خاکعم یات 

 بترای  کاشتت  عمتق ) شتد  هشتادر مزرعه کبذر پنبه و گندم   مستقیم

ی از یتک  ورز ختاک  . در روش کتم (متر بتود  سانتی پنج محصول هردو

ی در یتک  ورز ختاک مرکب استفاده شد و عم یتات   ورز خاکدستگاه 

شت گنتدم  او سپس برای کمتر(  سانتی 10)عمق مرح ه اناام گرفت 

 هردو برای کاشت عمق) استفاده گردیدکار  و ردیفکار  از خقی پنبهو 

ی توست   ورز ختاک . در روش مرستومس  (متتر بتود   سانتی پنج محصول

اناام شتد و  و لولر دیسک  سمتر( سانتی 20)عمق  دار گاومه  برگردان

 عمتق ) شد هشتاککار  و ردیفکار  با استفاده از خقی نبهپگندم و بذر 

ها و  مشلصات ماشی . (متر بود سانتی برای هردو محصول پنج کاشت

در  یمزرعته مزمایشت  است.  ارائه شده 2استفاده شده در  دول ادوات 

بنابرای  در شتروع مزمتایش بقایتای    س صورت میش بود شروع تحقیق به

ی هترز( در مزرعته و تود داشتت. در     هتا  تر بقایای ع ف اندکی )بیش

های بعد در تمام تیمارهای مزمتایشس بقایتای ایستتاده گنتدم در      سال

بیترون از  زمی  حفظ شد و بقایای خارج شده از انتهتای کمبتای  بته   

زمی  برده شد )برای   وگیری از ایااد مزاحمت برای کارنده(س ضم  

ک  پشتت تراکتتوری   با استفاده از سا ه خرد پنبهای  که تمام بقایای 

بنتابرای  بعتد از اعمتال تیمارهتا و     ها حفظ شد.  در کرتخرد شده و 

و  79ترتیتب  ورزی بته  خاک یمارهای کشت مستقیم و کمکاشتس در ت

های  ابعاد کرتبود.  بقایای گیاهی در سق  خاک حفظ شدهدرصد  38

کی وگرم در  180بود و گندم ر م چمران به مقدار متر  6×30مزمایش 

کی توگرم در   25به مقدار  بلتگانر م  پنبهار در نیمه دوم مبان و هکت

ها کشت شد. میزان کود مصترفی   هکتار در نیمه اول تیر ماه در کرت

کته   تعیتی  گردیتد   سهای ملت تف  بر اساس نیاز کودی مزرعه در سال

کی وگرم  100)تاس پو کی وگرم در هکتار(  150)تمامی کود فسفات 

در زمتان  کی وگرم در هکتتار(   100) کود اوره مچهارو یک در هکتار( 

 300)شتد و بقیته کتود اوره      هتا داده  کترت کاشت و توس  کارنده به

صورت سرک و با دست در مزرعه  در دو مرح ه بهکی وگرم در هکتار( 

های هرز  مبارزه با ع ف سلش شد. سایر عم یات زراعی شامم مبیاریپ

طتور یکستان اعمتال     ام تیمارها بته ها در تم و مبارزه با مفات و بیماری

هایی مانند  ورزیس شاخص های ملت ف خاک . برای مقایسه روشگردید

 و خاک درتامعی م    س نفوذها پایداری خاکدانهدرصد رطوبت خاکس 

و تیمارها از ن ر ا تصادی نیز بتا هتم    گیری شدند اندازه پنبهعم کرد 

 .مقایسه شدند

 

 وات استفاده شده ها و اد مشخصات ماشین -2جدول 

 مشخصات نوع ادوات

 متر سانتی 140با عرض كار  طرفه یك دار، چهار خیش، برگردات گاوآهن

 بشقاب در هر گروه  6كششی، دارای دو گروه بشقاب و  دیسك

 متر  3، سوار شونده و عرض كار نگریپوتورز مركب  خاک ورز مركب خاک

 متر 3ردیفه و با عرض كار  4 ربازكن دیسکی، موزع صفحه ای،شیا ردیفکار سیماتو، كار كشت مستقیم ردیف

 متر و شیاربازكن دیسکی 3ردیفه، عرض كار  17 موزع استوانه شیاردار، كودكار اسفوجیا،-بذركار كار كشت مستقیم خطی

 

 ها شاخصگیری  روش اندازه -2-1
در عمتق   TDRرطوبت خاک در هر سال با استتفاده از دستتگاه   

گیتاه و پتیش از مبیتاری     گ تدهی و  بم از  سمتری خاک سانتی 20-0

و  گردیتد گیتری   گیری شد. در هر کرت رطوبت سه نققه انتدازه  اندازه

گرفتته شتد. بترای    عنتوان رطوبتت من کترت در ن ر    میانگی  منها بته 

گانه در زمان  خاک از روش استوانه دو درگیری نفوذ تامعی م   اندازه

هتتای  روش. گردیتتد( استتتفاده برداشتتت محصتتول دوم )پایتتان تنتتاو 

هتای طبیعتی از  م ته     ملت فی برای محاستبه بفعتد فرکتتالی پدیتده    

های  ها تاربی است. در مورد سری ها و ود دارد که اکثر من دانه خاک

تتوان از طریتق محاستبه تتاب       مکانی یا زمانیس بفعتد فرکتتالی را متی   

ر و اُلیتورس  صورت کمّتی بیتان کترد )وبستت     تغییرنما )واریوگرام( به نیم

هاس از سه معیار  قتر متوست     دانه برای بررسی پایداری خاک (.2001

عتتد فرکتتتالی ( و بفGMDس  قتتر متوستت  هندستتی )(MWD) وزنتتی

کته کتاهش بعتد فرکتتالی و افتزایش  قتر       ها استفاده شتد   دانه خاک

هتا و   دانته  متوس  وزنی و هندسی نشان دهندۀ افزایش پایداری خاک

برای تعیی  ای  معیارهاس در هر کترت از   ست.بهبود ساختمان خاک ا

متری خاک نمونته مرکتب برداشتته     سانتی 10-20و  0-10 دو عمق

و  هتا  های درشتس ریشته  ها در هوای مزاد خشک و سنگریزه شد. نمونه

. با استفاده از سری الک خشک گردیدندها  دا  بقایای گیاهی از نمونه

س توزیت   متر می ی 38و  7/12س 4/6س 75/4س 2س 84/0س 42/0با  قرهای 

 و MWD های هواخشک تعیی  گردید. برای محاستب   دانه اندازۀ خاک

GMD   استفاده شد: 2و  1از رواب 

(1) 
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ترتیب  قر متوس  وزنتی و هندستی    به GMD و MWDکه در منهاس 

(mm س)wi ای با میانگی   قری  کالس اندازهها در یک  دانه  رم خاک

ix سi و  الشمارۀ غربn   تعداد غربال است. با استفاده از توزی  انتدازۀ

( بفعتد  1992کرفتتس   تی ور و ویتت ) 3کارگیری رابق   ها و به دانه خاک

تتا   42/0س 42/0تتا   0ها در هفت کتالس   فرکتالی محاسبه و خاکدانه

تتا   7/12و  7/12تتا   4/6س 4/6تا  75/4س 75/4تا  2س 2تا  84/0س 84/0

 متر تفکیک شدند. می ی 38

(3) mD

t XL

x

M

XxM 


 3
)(

)(
 

 رم تامعی  M(x<X) بفعد فرکتال  رمیس Dm س3در رابق  

 رم کم  Mtس X تر از  های کوچک ها با اندازه ها روی غربال دانه خاک

باالتری  اندازۀ منفذ  XLها(س  مانده روی تمام غربال ها )با ی دانه خاک

برای تعیی  ها در هر کالس است.  دانه میانگی   قر خاک xغربال و 

ابتدا و انتهای در پایان فصم پس از حذف یک متر از عم کرد پنبهس 

بقیه مساحت کرت متر مرب   10محصول خ  حاشیهس  2هر کرت و 

پس از  .در واحد سق  محاسبه گردیدنبه پ عم کرد برداشت و

افزار  ها با استفاده از نرم های مورد ن رس داده ها از کرت موری داده  م 

SAS  و برای مقایسه میانگی  تیمارها از مزمون  شدتازیه و تح یم

تیمارهای  برای مقایسه ا تصادی .ای دانک  استفاده شد چند دامنه

ای تیمارها  ارزش کنونی خالص تغییرات بازده برنامه ملت ف از روش

ای  روش ابتدا بازده  . درگردیداستفاده تیمار شاهد نسبت به

های ملت ف محاسبه و تغییرات من نسبت  تیمار در سال هر 1ای برنامه

س س قانی) دمدست م هب 5و  4 های رابقه بر اساستیمار شاهد به

1380): 

(4) 
iii TVCTRGM   

(5) 
0GMGMGM ii   

 درممد ناخالص تیمار TRiس امi ای تیمار برنامهبازده  GMi سکه در منها

iس امTVCi  های متغیر تیمار هزینه iسام ∆GMi   تغییرات بازده

در مرح ه بعد  است. ای تیمار شاهد بازده برنامه GM0و  ای برنامه

ای تیمارها نسبت  ماموع ارزش کنونی خالص تغییرات بازده برنامه

 :دیمحاسبه گرد 6رابقه اساس بر های ملت ف  تیمار شاهد در سالبه

(6) ]
)1(

1
[

1 n

n

i i
i

GMNPV


 
 

[ که در منس
)1(

1
[

ni
ضریب تبتدیم ارزش مینتده بته حتال و      

NPV استت.  ای ارزش کنونی ختالص تغییترات بتازده برنامته     ماموع 

هتای   ای هر تیمار درممد ناخالص و هزینته   هت محاسبه بازده برنامه

د. درممد حاصم از هر تیمار براساس میزان ییمارها برمورد گردتولید ت

محاستبه  محصتول   یمتت واحتد    و فرعتی و محصول اصت ی   عم کرد

ورزی و  های خاک که در تیمارهای ملت ف هزینه ای تو ه به د. بایردگ

                                                           
1
 Gross margin 

 سبودها در تمامی تیمارها یکسان  و سایر هزینهمتفاوت هزینه سوخت 

هتای  بترای تیمار  ورزی و هزینه ستوخت  کهای عم یات خا هزینه لذا

 یمتت گنتدم براستاس     .شتد محاستبه   سهای مقالعته  در سال ملت ف

 یمت تضمینی و پنبه براساس  یمت توافقی در منققه مورد مقالعته  

 در ن ر گرفته شد. اناام تحقیقدر سال 

 نتای  و بحث -3

 رطوبت خاک -3-1
داد که از ن تر  های رطوبت خاک نشان  نتایج تازیه واریانس داده

و اثر متقابم ایت    درصد یکدر سق  ی و سال ورز مماری تیمار خاک

 شتت دار دا بر حفظ رطوبت در خاک اثر معنی درصد پنجدو در سق  

ورزی مرستوم و حفتاظتیس مقتدار     دو تفاوت عمده ختاک (. 3) دول 

ختوردگی ختاک استت کته      هتم  بهبقایای حفظ شده در سق  خاک و 

از طترف دیگترس   شتود.   ا بر حفظ رطو  خاک میه باعا تفاوت اثر من

گیری رطوبت خاک در تمتام   چون فاص ه زمانی مبیاری مزرعه تا اندازه

هتا یکستان نبتوده استتس بنتابرای  میتانگی  رطوبتت ختاک در          سال

 .اند های ملت ف با هم متفاوت بوده سال

 ملت تتف تیمارهتتای در ختتاک رطوبتتت میتتانگی  مقایستته نتتتایج

 تیمارهتتای بتتی  داری معنتتی اختتتالف کتته ادد نشتتان ورزی ختتاک

 کته  طتوری  بته  داشتت  و تود  ختاک  رطوبت حفظ ن ر از ورزی خاک

 تری  کم و ورزی خاک بی تیمار به مربوط خاک رطوبت مقدار بیشتری 

 تیمتار (. 4  تدول ) بتود  مرستوم  ورزی ختاک  تیمار به مربوط رطوبت

 و رسومم ورزی خاک تیمار دو بی  رطوبت حفظ ن ر از ورزی خاک کم

 ورزی ختاک  کتم  و ورزی ختاک  بی تیمارهای. داشت  رار ورزی خاک بی

 ترتیتب  به را خاک در رطوبت حفظ مقدار مرسومس ورزی خاکبه نسبت

 گیاهی بقایای حفظ من دلیم که دادند افزایش درصد 47/5 و 22/15

. بتود  تیمارهتا  ایت   در ختاک  شتلم  کتاهش  یا عدم و خاک سق  در

 ورزی ختاک بته  نستبت  حفتاظتی  ورزی خاک در خاک رطوبت افزایش

 است شده گزارش زمینه ای  محققی  اکثر تحقیقات نتایج در مرسوم

 س(2007) ثمره و العیسی تحقیقات نتایج به توان می نمونه عنوان به که

 استکندری  س(2008) الکسمی و ارنستی   س(2007) همکاران و دیویتا

 و نیا افض ی و( الف1397) همکاران و نیا افض ی س(1396) اصم فیضی و

 .نمود اشاره(  1397) همکاران

 بر حفاظتی ورزی خاک تأثیر میزان که داشت تو ه باید البته

 زمان و( زمستانه یا تابستانه) کشت فصم تاب  خاک رطوبت حفظ

 فصم انتهای یا ابتدا) گیاه رشد فصم طول در رطوبت گیری اندازه

 حفظ مقدار بر داری معنی راث هم تحقیق اناام سال. باشد می( رشد

 های سال در خاک رطوبت مقدار که طوری به داشت خاک در رطوبت

 های سال در خاک رطوبت از بیشتر داری معنی اختالف با دوم و اول

 تأثیر تحت خاک در شده گیری اندازه رطوبت مقدار. بود چهارم و سوم

 و  ب ی یمبیار زمان و رطوبت گیری اندازه بی  زمانی فاص ه مستقیم

  دماس)  وی شرای  تأثیر تحت خاک رطوبت تبلیر سرعت چنی مه



 145                                                                                            ورزی حفاظتی بر خصوصیات فیزیکی خاک... های خاکتاثیر روش

 
 های رطوبت خاک تجزیه واریانس داده -3جدول 

 Fمقدار  میانگین مربعات درجه آزادی منابع تغییر

 ns42/1 66/1 3 تکرار 

 95/22** 91/26 2 یورز خاکروش 

 42/121** 37/142 3 سال

 92/2* 43/3 6 ورزی خاک-كنش سال برهم

  17/1 24 خطا

ns  باشد. می %1دار در سطح  اختالف معنینشات دهنده  **% و 5دار در سطح  اختالف معنینشات دهنده  *، دار عدم اختالف معنینشات دهنده 

 

 میانگین رطوبت خاک مقایسه -4جدول 

 رطوبت خاک )%( ورزی خاک روش )%( خاک رطوبت سال

 b74/17 ورزی خاک كم a68/20 سال اول

 a38/19 ورزی خاک بی a19/21 سال دوم

 c82/16 ورزی مرسوم خاک b60/15 سال سوم

   b46/14 سال چهارم

  دار بین تیمارهاست. حروف غیرمشابه در هر ستوت بیانگر اختالف معنی

 

 جام تحقیقنهای ا واشناسی در دوره رشد پنبه در سالآمار ه -5جدول 

 تآبا مهر شهریور مرداد تیر سال

 تبخیر رطوبت دما تبخیر رطوبت دما تبخیر رطوبت دما تبخیر رطوبت دما تبخیر رطوبت دما

3/34 اول  0/26  5/438  5/33  0/19  6/442  2/30  0/27  3/299  0/26  0/30  2/194  5/18  0/33 9/124  

7/33 دوم  0/24  2/354  0/34  0/24  6/372  7/29  0/30  0/280  7/24  0/36  8/186  8/17  0/42  4/115  

ومس  5/33  0/25  1/364  6/33  0/23  8/375  5/30  0/29  0/274  8/24  0/34  5/189  4/21  0/44  8/116  

8/33 چهارم  0/28  5/360  8/32  0/36  5/311  0/30  0/35  9/263  5/24  0/34  9/172  9/17  0/51  1/89  

 

 
 خاک رطوبت بر ورزی خاک روش و سال متقابل اثر -1 شکل
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دار  باشد. با تو ه به عدم تفاوت معنتی  می( باد سرعت و نسبی ترطوب

 رستد ن تر متی  به (س5های اناام تحقیق ) دول  شرای   وی در سال

تالش بترای   ع یرغم ملت ف های سال در خاک رطوبت بودن متفاوت

 متفتاوت  دلیتم  به  ب یس مبیاری از مساوی زمانی فاص ه با گیری اندازه

 در  ب تی  مبیتاری  زمتان  و رطوبت گیریاندازه بی  زمانی فاص ه بودن

 و ورزی خاک روش کنش برهم اثر مقایسه. است بوده ملت ف های سال

 روش هتاس  ستال  تمتام  در کته  داد نشتان  نیتز  ختاک  رطوبتت  بتر  سال

استت   داده اختصتا   خودبه را خاک رطوبت تری  بیش ورزی خاک بی

 .(1)شکم 

 خاک درآب تجمعی نفوذ  -3-2
 درم  تامعتی  های مربتوط بته نفتوذ     واریانس دادهتازیه  نتایج

کتنش ستال و    یتک درصتد و بترهم   سال در سق  خاک نشان داد که 

داری بتر نفتوذ    تتأثیر معنتی   ورزی در ستق  پتنج درصتد    روش خاک

تحت تأثیر خاک  درم  تامعی اک داشتس اما نفوذ خ درم  تامعی 

متفتاوت  به. با تو ه (6ورزی  رار نگرفت ) دول  خاک روشدار  معنی

ورزیس  هتای ملت تف ختاک    خوردگی ختاک در روش  هم به مقداربودن 

نفوذ تامعتی م   داری بر  ورزی اثر معنی تو   ای  بود که روش خاک

عتالوه  که دهد  نشان می ای  .خاک داشته باشد ولی ای  گونه نشد در

عوامم دیگری ماننتد متوادملی ختاک و     سخوردگی خاک هم بر مقدار به

س چنی همیاهان در خاک نیز بر نفوذپذیری خاک مؤثرند. نفوذ ریشه گ

هتای ملت تف در شترای      نفوذپذیری خاک در سالکه  با تو ه به ای 

 درم  تامعتی  اندس اثر سال بر نفوذ  گیری شده رطوبتی متفاوت اندازه

 دار شده است. خاک معنی

 خاک بهآب تجمعی های نفوذ  تجزیه واریانس داده -6جدول 

 Fمقدار  میانگین مربعات درجه آزادی ییرمنابع تغ

 ns47/1 32/9 3 تکرار 

 ns14/2 58/13 2 یورز خاکروش 

 13/126** 92/799 3 سال

 73/3* 63/23 6 ورزی خاک-كنش سال برهم

  34/6 24 خطا

ns  باشد. می %1دار در سطح  اختالف معنینشات دهنده  **و  دار عدم اختالف معنینشات دهنده 

 
ورزی از ن ر نفتوذ   های ملت ف خاک تیمار مقایسه میانگی نتایج 
 هتای تیمار اختتالف بتی   هرچنتد  خاک نشان داد که  درم  تامعی 

س اما مقتدار  نبوددار  معنیخاک  درم  نفوذ تامعی ورزی از ن ر  خاک
خوردگی خاک در ایت  تیمارهتا بتود     هم ای  نفوذ تحت تأثیر مقدار به

 رزی کمتتری  و ختاک  رسوم بیشتتری  و بتی  ورزی م طوری که خاک به
ای  امتر نشتان   . (7) دول خاک را داشت  درمقدار نفوذ تامعی م  

س ع یرغم ای  کته  اناام ای  تحقیقدهد که در خاک متوس  محم  می
در تیمار کشت مستقیم خاک شلم نلورده استس ریشه گیتاه کشتت   

 ان شتلم عنتو  و بته  کترده  خاک را باز بهراه نفوذ م  تا حدودی شده 
ورزی و  ختاک  های کم که در روش بیولوژیک عمم کرده استس در حالی

کنتد.   مرسومس شلم منافذ باز شده توس  ریشه گیتاه را تلریتب متی   
ورزی حفاظتی نباید نگران  های خاک رسد در روش ن ر می بنابرای  به

حتی افتزایش نفوذپتذیری   خاک با بافت متوس  بود. بهعدم نفوذ م  
در نتایج برخی تحقیقتات  نیز ورزی حفاظتی  ای خاکه خاک در روش

از طترف   (.2000گتری و همکتارانس    متک ) گذشته گزارش شده است

در ختتاک در تیمارهتتای ملت تتف دیگتترس مقایستته ستترعت نفتتوذ م  
سترعت نفتوذ در د تایق    ورزی نشان داد که هرچند شیب افتت   خاک

انتهتای   ت استت امتا در  گیری در تیمارهای ملت ف متفاو اولیه اندازه
سترعت نفتوذ یکستان هستتند     گیریس تمام تیمارها دارای  زمان اندازه

ت نفتوذ م  در ختاک در تیمارهتای    افت ستری  تتر سترع    (.2)شکم 
ورزی  ختاک  ورزی مرستوم در مقایسته بتا بتی     ورزی و ختاک  اکخت  کم

به دلیم شسته شدن رس الیه سقحی شلم خورده ختاک و   احتماالً
چنتی  نتتایج   هتم  ستقحی متی باشتد.   نشی  شدن من در زیر الیه ته

های ملت ف نشان داد کته   خاک در سال بهمقایسه میانگی  نفوذ م  
داری و تود   های ملت ف از ن ر ای  صتفت اختتالف معنتی    بی  سال
ختاک در ستال دوم   بته م  تامعی طوری که بیشتری  نفوذ  داشت به

 اتفاق افتاد و کمتری  من مربتوط بته ستال چهتارم بتود      اناام تحقیق
امتر تغییتر شترای     گونه که اشاره شتدس دلیتم ایت      همان .(8) دول 

های ملت تف   در سالگیری نفوذ تامعی  اندازهرطوبتی خاک در زمان 
 باشد. می

 نفوذ تجمعی آب به خاک میانگین مقایسه -7جدول 

 (cmنفوذ تجمعی ) ورزی خاک روش (cmنفوذ تجمعی ) سال

 a08/15 ورزی خاک كم b64/17 سال اول

 a07/14 ورزی خاک بی a03/25 سال دوم

 a91/15 ورزی مرسوم خاک c25/11 سال سوم

   d15/6 سال چهارم

 دار بین تیمارهاست. حروف غیرمشابه در هر ستوت بیانگر اختالف معنی
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 (cmخاک ) به آب تجمعی ورزی بر نفوذ اثر متقابل سال و روش خاک -8جدول 

 روش خاک ورزی سال

 اول دوم سوم چهارم

e50/5 d07/10 a53/28 c60/15 ورزی خاک كم 

e35/6 d25/10 b57/23 c10/16 ورزی خاک بی 

e60/6 d80/12 b00/23 b23/21 ورزی مرسوم خاک 

 دار بین تیمارهاست. حروف غیرمشابه در هر ستوت بیانگر اختالف معنی

 

 
 ورزی های مختلف خاک ک با گذشت زمات در روشذ آب در خاتغییرات سرعت نفو -2شکل 

 

 ها دانه پایداری خاک -3-3
و ستاختمان   هتا  دانته  مقایس  میانگی  پارامترهای پایداری ختاک 

کتته  دادپتتیش از اعمتتال تیمارهتتا و در پایتتان تحقیتتق نشتتان  ختتاک 

انتهتای مزمتایش   ها از شروع مزمایش به دانه پارامترهای پایداری خاک

ورزی باعا بهبتود کمّتی ستاختمان     و تیمارهای خاک اند بهبود یافته

بتا گذشتت زمتان و     نشان داد کهنتایج  ای (. 9اند ) دول  خاک شده

 (Dm) س بفعتد فرکتتالی  در پایتان تحقیتق   ورزی تأثیر تیمارهتای ختاک  

داری  طتور معنتی   هبت  GMD و MWDهتای   کاهش یافتته و شتاخص  

منققت  ا ترای    دهتد کته در   . ای  موضوع نشتان متی  اند افزایش یافته

انتد و   داری تاثیرگذار بتوده  طور معنی به ورزی کای ختحقیقس تیمارها

 اند ساختمان خاک را بهبود بلشند. توانسته

 

 و ساختمات خاک در آغاز و پایات تحقیق ها دانه مقایسۀ میانگین پارامترهای پایداری خاک -9جدول 

GMD(mm) MWD (mm) Dm تیمار 

b 394/1 b 240/7 a 758/2  تحقیققبل از آغاز (Y1) 

a 607/1 a 318/9 b 718/2  تحقیقبعد از پایات اجرای (Y2) 

 دار بین تیمارهاست. حروف غیرمشابه در هر ستوت بیانگر اختالف معنی

 20-10و  10-0در دو عمتتق  هتتا دانتته پارامترهتتای پایتتداری ختتاک

چهتار   احتمتاالً دوره  که ندداری نداشت متری خاک اختالف معنی سانتی

باعتا شتده تتا تغییترات پارامترهتای کّمتی ستاختمان و         تحقیقساله 

هر چند انت ار  (.10دانه تعدیم شود ) دول  های پایداری خاک شاخص

تمان دلیم کرب  ملی بیشتترس ستاخ   رفت که در الی  سقحی خاک به می
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بنتابرای   گونته نشتد.   ایت    خاک وضعیت بهتری داشته باشدس اما عمتالً 

 ورزی و حفتظ بقایتا در طتول    ه گرفت که تیمارهای خاکتوان نتیا می

پارامترهای ارزیابی ستاختمان   مقداراند تا  باعا شده تحقیقسال چهار 

به هم نزدیک شده و ای  بهبود ستاختمان در دو الیت  ستقحی ختاک     

 اتفاق بیافتد.

 عمق مختلف خاک ها و ساختمات خاک در دو دانه مقایسۀ میانگین پارامترهای پایداری خاک -10جدول 

GMD(mm) MWD (mm) Dm عمق خاک (cm) 

a 475/1 a 269/8 a 735/2 0-10 (D1) 

a 526/1 a 289/8 a 740/2 10-20 (D2) 

 دار بین تیمارهاست. حروف غیرمشابه در هر ستوت بیانگر اختالف معنی

 

 ها دانه های پایداری خاک فرکتالی و شاخصبفعد گرچه پارامترهای 

س ولتی   رار نگرفتندورزی  تیمارهای ملت ف خاکدار  عنیمتحت تاثیر 

ورزی حفتتاظتی کتتاهش و  در تیمارهتتای ختتاک( Dm)بفعتتد فرکتتتالی 

در مقایستته بتتا تیمتتار   (GMD و MWD )هتتای پایتتداری   شتتاخص

(. ایت  موضتوع بیتانگر    11) دول  ندورزی مرسوم افزایش داشت خاک

ورزی  هتای ختاک   ای  است که ساختمان خاک تحتت تتاثیر سیستتم   

دار شدن ای  تأثیرس احتمتاالً   حفاظتی بهبود یافته است اما برای معنی

تتأثر  چنی س با تو ته بته  همباشد.  سال می چهارنیاز به زمانی بیش از 

های پایتداری   بفعد فرکتالی و شاخصورزی بر بهبود  دار اثر خاک معنی

در  (س انت ار ای  بتود کته  9در دوره اناام تحقیق ) دول  ها دانه خاک

ورزی از ن ر بفعد فرکتتالی   های خاک انتهای تحقیق اختالف بی  روش

گونته نشتد. بنتابرای س     دار باشد کته ایت    های پایداری معنی و شاخص

دلیتم ترکیتب    ورزی مرستوم نیتز بته    رسد حتی روش خاک ن ر می به

)مقدار بقایای گیاهی در تمام تیمارهتا یکستان   بقایای گیاهی با خاک 

در ه ترکیب ای  بقایا با ختاک متفتاوت بتوده استت(     بوده و فق  نحو

ها نقش داشته است هرچند نقش من کمتر از  دانه بهبود پایداری خاک

 ورزی حفاظتی بوده است. های خاک روش

 

 ورزی ها و ساختمات خاک در تیمارهای خاک دانه مقایسۀ میانگین پارامترهای پایداری خاک -11جدول 
GMD(mm) MWD(mm) Dm تیمار 

a 538/1 a 649/8 a 723/2 ورزی خاک كم 

a 545/1 a 479/8 a 740/2 ورزی خاک بی 

a 449/1 a 822/7 a 750/2 ورزی مرسوم خاک 

 دار بین تیمارهاست. حروف غیرمشابه در هر ستوت بیانگر اختالف معنی

 پنبهعملکرد  -3-4
ای های مربوط به عم کرد پنبه در تیماره نتایج تازیه واریانس داده

دار  ورزی نشان داد که عم کترد پنبته تحتت تتأثیر معنتی      ملت ف خاک

در نگرفتتس   ترار  ورزی  کنش سال و خاک و برهمورزی  های خاک روش

) تدول  دار بتود   که اثر سال اناام تحقیق بر عم کرد پنبته معنتی   حالی

ورزی حفاظتی تو   افتزایش   که در استفاده از خاکای (. با تو ه به12

متدت متدن ر نیستت و چنانچته      خصو  در کوتتاه  ول بهعم کرد محص

ورزی مرسوم حفظ شتود کتافی استتس     عم کرد محصول در سق  خاک

ورزی حفاظتی و مرسوم  دار تیمارهای خاک بنابرای  عدم اختالف معنی

 س با تو ته بته   شود. همچنی  از ن ر عم کرد پنبه نتیاه مثبتی ت قی می

( و تغییرات 5ام تحقیق ) دول های ملت ف انا شرای  ا  یمی در سال

 ابتم  دار ستال بتر عم کترد پنبته      س تأثیر معنی زیی در مدیریت مزرعه

 باشد.  تو یه می

 

 پنبههای عملکرد  تجزیه واریانس داده -12جدول 

 Fمقدار  میانگین مربعات درجه آزادی منابع تغییر

 ns84/1 738665 3 تکرار 

 ns09/0 35147 2 یورز خاکروش 

 22/12** 4910500 3 سال

 ns48/0 192602 6 ورزی خاک-كنش سال برهم

  401948 24 خطا

ns  باشد. می %1دار در سطح  اختالف معنینشات دهنده  **و  دار عدم اختالف معنینشات دهنده 
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ورزی  مقایسه میانگی  عم کرد پنبه در تیمارهای ملت تف ختاک  

بتا  و  ری  رار گرفتنتد در یک کالس مما ها نشان داد که تمام میانگی 

بررستی نتتتایج اکثتتر  (. 13ند ) تتدول نداشتتت دار اختتتالف معنتی هتم  

هتای   دهتد کته روش   تحقیقات اناام شده در ایت  زمینته نشتان متی    

ورزی عم کترد   ختاک  ورزی و بتی  ختاک  ورزی حفاظتی شامم کم خاک

دهنتد کته نتتایج     ورزی مرسوم افزایش می پنبه را در مقایسه با خاک

در ( 2000( و ریپتر و همکتاران )  2002و همکتاران ) شوا  تحقیقات 

( در ایالتت ف وریتداس   2006س ویاتراک و همکتاران ) ایالت تنسی ممریکا

( در پاکستان از 2014( و عثمان و همکاران )2015خان و همکاران )

اند. البته نتایج برخی تحقیقات از  م ه تحقیقتات میچتم و    ای   م ه

فرنیای ممریکا نیز نشان دهنتده عتدم   ( در ایالت کالی2016همکاران )

ورزی مرسوم از  ورزی و خاک خاک های بی دار بی  روش اختالف معنی

دلیتم عمتده تفتاوت در نتتایج تتأثیر      باشتد.   ن ر عم کترد پنبته متی   

ورزی حفاظتی بر عم کرد پنبه در تحقیقات ملت فس تفتاوت در   خاک

ج تحقیقتات  بنتابرای  نتتای  شرای  م  و هوایی و نوع خاک می باشتد.  

حفاظتی عم کترد   ورزی های خاک روش دهد که گذشته نیز نشان می

ایت   دهنتد کته    ورزی مرسوم کتاهش نمتی   مقایسه با خاک را در پنبه

ورزی  ورزی مرسوم با خاک نوید دهنده امکان  ایگزینی خاکموضوع 

چنی  مقایسه عم کرد پنبته  همباشد.  پنبه میحفاظتی در تهیه زمی  

هتای   ت ف نشان داد که میانگی  عم کرد پنبه در سالهای مل در سال

شرای  ا  یمتی   با تو ه بهداشتند که دار  معنیملت ف با هم اختالف 

س مزرعته  مدیریت در  زیی و تغییرات (5) دول های ملت ف  در سال

کی توگرم در   3487تتری  عم کترد پنبته )    باشد. بیش میم تو یه ب ا

کی توگرم در هکتتار( در    2061هکتار( در سال ستوم و کمتتری  من )  

 دست ممد. سال اول به

 

 مقایسه میانگین عملکرد پنبه – 13جدول 

 (kg/ha) عملکرد پنبه تیمار

 - سال 

 b2061 سال اول       

 ab2886 سال دوم       

 a3487 سال سوم       

 b2292 سال چهارم       

 - ورزی روش خاک

 a2722 ورزی خاک كم       

 a2630 ورزی خاک بی       

 a2692 ورزی مرسوم خاک       

 دار بین تیمارهاست. حروف غیرمشابه در هر ستوت بیانگر اختالف معنی
 ارزیابی اقتصادی -3-5

و سود ناختالص )بتازده    هاس درممدها قایسه میانگی  هزینهمنتایج 

ص ستود ناختال  نشان داد که تمامی تیمارهتا دارای  ای( تیمارها  برنامه

بیشتتری  بتازده   ورزی مرستوم    شاهد یعنی خاک تیمارو  مثبت بودند

چنتی  محاستبه   هتم  .(14) دول  داشتای یا سود ناخالص را  برنامه

تیمتار شتاهد   ای تیمارهتای ملت تف نستبت بته     تغییرات بازده برنامته 

تیمار شاهد از سود ناخالص نسبت بهکه تمامی تیمارها  مشلص نمود

. از دالیم عمده بیشتتر بتودن ستود ناختالص     دبودن برخوردارکمتری 

سایر تیمارهاس محاسبه درممدها براستاس میتزان   تیمار شاهد نسبت به

)عم کترد   در سال زراعی  بوده استپنبه و گندم  دو محصولعم کرد 

ورزی مرستوم   ختاک ورزی حفاظتی نسبت به گندم در تیمارهای خاک

مبنتای محاستبه  ترار     که اگر فق  عم کرد پنبته  در حالی سکمتر بود(

ورزی  ختاک  ورزی حفاظتی و بته ویتژه کتم    های خاک گرفتس روش می

همچنتی س  تتر بودنتد.    ا تصادی دلیم عم کرد باالتر و هزینه کمتر( )به

ورزی حفاظتی  خاک چنانچه ارزش ا تصادی تأثیرات مثبت تیمارهای 

 ایس افزایش افزایش ظرفیت مزرعهورزی مرسوم از  م ه  خاکنسبت به

 احتمتاالً ماده ملی و ذخیره رطوبت ختاک در محاستبات وارد شتوندس    

نتتتایج تتتر خواهنتتد بتتود.  ورزی حفتتاظتی ا تصتتادی تیمارهتتای ختتاک

گذشته نیز نشان دهنتده افتزایش رانتدمان ا تصتادی پنبته       تحقیقات

ورزی  در مقایسه با راندمان ا تصادی من در خاک تحت کشت مستقیم

 .(2016 سانعباس و همکارباشد ) مرسوم می

 هکتار(در  میلیوت ریال)تیمارهای مختلف ای  ها و درآمدها و بازده برنامه كنونی هزینه ارزش -14جدول 

 رتبه تغییرات نسبت به شاهد ای بازده برنامه درآمدها ها جمع هزینه های غیرمشترک هزینه تیمار

 2 -29/2 38/51 90/155 52/104 45/10 ورزی خاک كم

 3 -52/5 14/48 09/149 95/100 87/6 ورزی خاک بی

 1 0 66/53 82/163 15/110 08/16 ورزی مرسوم خاک
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 گیری نتیجه -4
س ورزی حفتاظتی بتر خصوصتیات ختاک     در ای  تحقیقس اثر خاک

پنبه بررستی شتد.    -در تناو  گندم پنبهو عم کرد  شاخص ا تصادی

ا ورزی حفتاظتی در مقایسته بت    هتای ختاک   نتایج نشان داد کته روش 

ای  که  دهند را افزایش میذخیره رطوبت در خاک ورزی مرسوم  خاک

افزایش حفظ رطوبت در خاک نتیاه حفظ بقایای گیتاهی در ستق    

باشد. افزایش حفتظ رطوبتتس    خوردگی خاک می هم خاک و کاهش به

دارد که در دنبال  م  را به ویی در مصرف  و صرفهم  کاهش مصرف 

. ایتران اهمیتتت زیتتادی دارد  خشتتک شترای  ا  یمتتی خشتک و نیمتته  

ورزی  ورزی حفتاظتی در مقایسته بتا ختاک     های خاک همچنی س روش

دهتد در   نشتان متی  ندادنتد کته   کتاهش  نفوذ م  به ختاک را  مرسوم 

ورزی حفاظتی نباید نگران افزایش فشردگی ختاک و   استفاده از خاک

ورزی حفاظتی در مقایسته   های خاک روش. محدودیت نفوذ ریشه بود

ورزی مرسوم عم کترد پنبته را نیتز کتاهش ندادنتد بنتابرای س        با خاک

ورزی مرسوم  توانند  ایگزی  خاک ورزی حفاظتی می های خاک روش

مقایسته  در تهیه بستر بذر پنبه در مناطق گرم استان فتارس گردنتد.   

ورزی  ورزی حفتاظتی و مرستوم نشتان داد کته ختاک      ا تصادی خاک

دس ستود ا تصتادی کمتتری    رغم مزایای زیتادی کته دار   حفاظتی ع ی

رسد با گذشت زمتان و   ن ر می ورزی مرسوم دارد که به خاکنسبت به

س ایت  نقیصته نیتز برطترف     حفتاظتی ورزی  سازگاری محصول با خاک

 خواهد شد.
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Abstract 

Effect of conservation tillage on soil properties and crop yield may be influenced by climate condition, soil 

type, and crop type and rotation. Therefore, evaluation of different tillage methods in different climate 

conditions, soil textures, and crop rotations is necessary. In this research, the effect of conservation tillage 

methods on soil properties, cotton yield, and its economic efficiency was evaluated in wheat-cotton cropping 

system in arid climate condition of Fars province (Iran). The study was conducted in the form of a complete 

block experimental design with three treatments and four replications in Darab Agricultural Research Station 

for four years. The treatments were reduced tillage, no-tillage, and conventional tillage (control treatment). 

The results showed that the tillage method had significant effect on moisture retention in the soil so that the 

no-till and reduced tillage increased moisture retention in the soil compared to the conventional tillage by 

15.22 and 5.47%, respectively. The tillage methods had no significant effect on the soil infiltration, soil 

aggregates, and cotton yield. Economic evaluation revealed that the conventional tillage had the highest 

economic efficiency followed by the reduced tillage and no-till. However, the economic returns of all 

treatments were positive. If a proper management be applied during replacing the conventional tillage with 

conservation tillage methods, the advantages of conservation tillage could be reached in cotton planting. 

Keywords: Tillage methods, Cotton yield, Soil properties, Economic efficiency 


