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 چنيذُ

پشٍفیل خان ایداد ضذُ تؼذ اص ػولیات خاوَسصی اص خْت ًحَُ تَصیغ وَد دس خان، هَلؼیت تمایای گیاّی ٍ هحافظت خان 
ّای آصهایص. فشسایص تادی ٍ آتی ٍ ًیض هیضاى ًگْذاسی آب دس خان دس ٌّگام آیص اص اّویت صیادی تشخَسداس  است تشاتش دس

هشتَط تِ اثش تیواسّا تا آصهَى فاوتَسیل دس لالة عشح واهال تصادفی، تاثیش سشػت پیطشٍی تشاوتَس دس دٍ سغح سشػت ون ٍ 

تىشاس  3ٍی دٍ ًَع گاٍآّي تشگشداًذاس ٍ تطماتی تغَس خذاگاًِ تشسسی ٍ تا صیاد، ػوك واس دس دٍ سغح ػوك ون ٍ صیاد تش س

دادُ ّای اًذاصُ گیشی ضذُ تؼذ اص ٍاسد وشدى دس ًشم افضاس اوسل ٍ سسن هٌحٌی تَصیغ خان، تشای تحلیل، ٍاسد . اًدام گشدیذ

صیغ خان تشای خیص اٍل هَسد تشسسی ٍ اثش تیواسّای هختلف تش سٍی هیضاى ضیة هٌحٌی تَ. ضذ Minitabًشم افضاس آهاسی 

 .لشاس گشفت
ًتایح تذست آهذُ تشای گاٍآّي تشگشداًذاس ٍ تطماتی تذیي صَست تَد وِ ّش دٍ فاوتَس ػوك ٍ سشػت تش هیضاى ضیة هٌحٌی  

سػت ًیض اثش هتماتل دٍ فاوتَس ػوك ٍ س. تاضذتَصیغ خان اثش هؼٌی داسی داضتٌذ ٍ تاثیش ػوك واس تش افضایص ضیة تیطتش هی

. وٌٌذتش سٍی ضیة هٌحٌی تَصیغ خان هؼٌی داس تَد وِ هثیي هَضَع است وِ ایي دٍ فاوتَس هستمل اص ّن ػول ًوی

   .ػوك صیاد تیطتشیي اثش سا دس افضایص ضیة داضت –ّوچٌیي تیواس سشػت ون 
 

 سرعت، عوق خامَرزي، گاٍآّي، هٌحٌي تَزيع خاك: ملوات مليذي

 

  هقذهِ

 1950اًدام گشدیذ، اص حذٍد سالْای  1920تِ خاوَسصی ٍ دیٌاهیه خان اص اٍایل سالْای  تحمیمات هشتَط

تاوٌَى فؼالیت دس صهیٌِ چٌیي تحمیماتی، داهٌِ تیطتشی داضتِ ٍ حاصل آى تؼذاد تسیاس صیادی همالِ ػلوی تَدُ 

ّای تحمیماتی ، صهیٌِػلی سغن پیطشفتْای سشیؼی وِ دس سالْای اخیش دس صهیٌِ خاوَسصی تِ ػول آهذُ. است

تا ٍخَد ایٌىِ یىی اص ّذفْای ػوذُ خاوَسصی تذاسن ضشایظ هغلَب هحیغی تشای . صیادی دس ایي ضاخِ ٍخَد داسد

تدشتِ ًطاى دادُ است وِ، . تَاى اص ًظش ویفی هطخص ًوَد ٍ یا ػیٌیت دادتاضذ، ضشایظ خان سا ًویسضذ گیاُ هی

س اص خاوَسصی، ًحَُ گستشش خان ٍ ًیض هذل تَصیغ خان سٍی صهیي تحت ضشایظ هساػذ ٍ دس تاسًذگی ّای ج

. الؼادُ ای تشخَسداس استپس اص استفادُ اص ادٍات خاوَسصی اٍلیِ دس خزب ٍ ًگْذاسی ًضٍالت خَی اص اّویت فَق

ف وٌذ، تِ لسوی وِ تشای سسیذى تِ یىی اص هْوتشیي اّذاایي هَضَع دس صهیٌْای آیص  اّویت هضاػفی پیذا هی
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آیص یؼٌی خزب ٍ ًگْذاسی ًضٍالت خَی دس دٍسُ آیص، ًیل تِ گستشدگی تیطیٌِ خان ٍ ّوچٌیي پشاوٌص 

 .ّوگَى خان، داًستي هذل تَصیغ آى حائض اّویت است

 

 

 پيشيٌِ پژٍّش
خان ایدادُ ضذُ تؼذ اص ػولیات خاوَسصی اص خْت ًحَُ تَصیغ وَد دس خان، هَلؼیت  1داًستي هذل پشٍفیل

ّی ٍ هحافظت خان دس تشاتش فشسایص تادی ٍ آتی دس ساستای خاوَسصی حفاظتی ٍ تْیٌِ حائض اّویت تمایای گیا

تؼییي پشٍفیل خان تِ دلیل دس ًظش گشفتي فاوتَس ّای هْوی اص خولِ ًَع ٍ خصَصیات خان، ًَع اتضاس . است

دس یه واس  [Dowell, 1988] شدٍٍل ٍ ّوىاساى. ای هی تاضذخاوَسصی ٍ پاساهتش ّای ػولیاتی واس تسیاس پیچیذُ

ًتایح واس آًْا ًطاى داد وِ . تحمیمی تِ هغالؼِ پشٍفیل ایداد ضذُ دس خان تا استفادُ اص یه پٌدِ غاصی پشداختٌذ

ّوچٌیي هحمك دیگشی تا ًام ّاًا . تا افضایص سشػت پیطشٍی، پشٍفیل خان ایداد ضذُ هسغح تش هی تاضذ

[Hanna, 1993]  ٍ ِسشػت پیطشٍی تش سٍی پشٍفیل خان ایداد ضذُ تَسظ گاٍآّي پٌدِ غاصی تاثیش صاٍیِ ضاخ

سا هَسد تشسسی لشاس داد ٍ تیاى وشد وِ افضایص صاٍیِ ٍ سشػت پیطشٍی تاػث حشوت تیطتش خان ٍ ایداد تشآهذگی 

حشوت افمی خان سا دس ضشایظ   [Kushwaha et al., 1999] ٍ ّوىاساى وَضَاّا .ّای تیطتش دس خان هی ضَد

ویلَهتش دس ساػت هَسد هغالؼِ لشاس  8تا  5هختلف تا استفادُ اص یه پٌدِ غاصی ٍ یه ضیاس تاصوي دس سشػت ّای 

آًْا ّوچٌیي تیاى وشدًذ . وٌٌذّای هتفاٍتی اص خان سا ایداد هیدادًذ ٍ دسیافتٌذ وِ ادٍات هختلف پشٍفیل

ی سعَتت خان تش پشٍفیل تذست آهذُ اثش پاساهتشّایی اص خولِ سشػت خاوَسصی، چگالی حدوی خان ٍ هحتَا

دّذ وِ ًطاى هی [McKyes, 1985] ًتایح تذست آهذُ اص هذل تَصیغ خان اسایِ ضذُ تَسظ هه ویض . گزاسدهی

ضىل، ػشض ٍ صاٍیِ ضاخِ ٍسیلِ خاوَسص تش ًحَُ خاتدایی ٍ حشوت خان تسیاس اثش هی گزاسد ٍ پشتاب خان تِ 

دس تشسسی پشٍفیل خان ایدادُ ضذُ تا استفادُ اص ادٍات خاوَسصی آلایاى . س هی وٌذوٌاس ٍسیلِ تا هشتغ سشػت تغیی

هیلیوتش  325پشٍفیل خان ایداد ضذُ تا استفادُ اص یه تیغِ پٌدِ غاصی تِ ػشض  [Liu, 2006] لَیی ٍ وَضَاّا

 . ویلَهتش دس ساػت سا هذل وشدًذ 10ٍ  7.5ٍ   5هیلیوتش تا سشػت ّای   100ٍ ػوك واسی  

خصَصیات خان، سشػت پیص . ای هَسد تاییذ لشاس گشفتِ استّوچٌیي هذل اسائِ ضذُ آًْا تَسظ تست هضسػِ

سٍی، ػوك واس، اتؼاد ٍسیلِ خان ٍسصی، صاٍیِ پٌدِ غاصی ٍ صاٍیِ ضاخِ اص خولِ پاساهتشّایی تَد وِ دس ایي هذل 

ا افضایص سشػت پیطشٍی، خان دس سغح ٍسیغ ًطاى داد وِ ب  2ًتایح تست آًْا دس سَیل تیي. دس ًظش گشفتِ ضذ

یاتذ ٍ افضایص سشػت تشآهذگی ّای ایداد ضذُ دس خان تِ هیضاى ًاچیضی واّص هی ضَد ٍ استفاعتشی تَصیغ هی

ّوچٌیي تیاى وشدًذ . ضَدخاوَسصی تاػث پشتاب تیطتش خان، افضایص ػوك ضیاس ٍ افضایص ػشض تْن خَسدگی هی

ًتایح تست ّای آًْا ًطاى داد وِ دس . پشٍفیل تخت تشی اص خان تذست خَاّذ آهذ وِ تا افضایص سشػت پیطشٍی

 .  ویلَهتش دس ساػت پشٍفیل خان ضىلی هاًٌذ هثلث هتساٍی السالیي داسد 5سشػت 

دس عی آصهایص ّایی ًطاى دادًذ وِ گاٍ آّي ّای تشگشداى داس تستِ   [Govers et al., 1994] گاٍسس ٍ ّوىاساى

 .سػت ػولیات خان ٍسصی فشسایص تیطتش خان سا ًسثت تِ ولتیَاتَسّا داسًذتِ ػوك ٍ س

                                                
 
 
1 Soil profile 
2 Soil bin 
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تِ تشسسی تاثیش سشػت خان ٍسصی ٍ هیضاى تمایای گیاّی تش   [Liu J. C. et al., 2009] آلای لیٍَ ٍ ّوىاساى 

ی خان اص تشای اًذاصُ گیشی خاتدای. هیضاى خاتدایی خان  تا ضخن صًی تِ ٍسیلِ گاٍآّي پٌدِ غاصی پشداختٌذ

هىؼة ّای آلَهیٌیَهی یه ساًتیوتش هىؼثی استفادُ وشدًذ ٍ ًتیدِ گشفتٌذ وِ تا واّص سشػت خاوَسصی، 

یاتذ ٍ تا افضایص سشػت هیضاى تْن خَسدگی خان تِ ٍ یا حتی تیطتش واّص هی% 70خاتدایی خان تِ هیضاى 

اد ضذُ دس استفادُ اص پٌدِ غاصی تیطتش تا افضایص سشػت خاوَسصی ػشض ضیاس ایح. افضایص هی یاتذ% 40هیضاى 

. تاضذویلَهتش دس ساػت هی 10ٍ  7.5ویلَهتش دس ساػت ووتش اص سشػت  5ػشض ضیاس دس سشػت . ضَدهی

تٌاتشایي تا تَخِ تِ ًتایح . ّوچٌیي افضایص سشػت خاوَسصی تاػث واّص تشآهذگی ایداد ضذُ دس خان هیطَد

ن، خاوَسصی دس سشػت ون تا ایداد سغح ًاصاف ٍ ووتش هذفَى وشدى گشفتِ ضذُ تیاى وشدًذ تشای حفاظت خا

 .تمایا هَثش هی تاضذ

) ٍ ًَع گاٍآّي ( ون ٍ صیاد )، ػوك واس (ون ٍ صیاد )ّذف ایي پژٍّص تِ دست آٍسدى تاثیش سشػت پیطشٍی 

 .تش سٍی هٌحٌی تَصیغ خان هی تاضذ( تشگشداًذاس ٍ تطماتی 
 
  

  هَاد ٍ رٍشْا 

تش عثك استاًذاسدّای هَخَد، اثش سشػت ػولیات . ػییي هذل تَصیغ خان اص تست هضسػِ استفادُ ضذتِ هٌظَس ت

( وِ پیص تیٌی هی ضذ تیطتشیي تاثیش سا تش ًحَُ پشاوٌص خان داضتِ تاضٌذ)خاوَسصی ٍ ًیض ػوك ضخن صًی 

س لالة عشح واهال تصادفی ، تاثیش الزوش تا آصهَى فاوتَسیل دآصهایطْای هشتَط تِ اثش تیواسّای فَق .اًتخاب گشدیذ

تش سٍی دٍ گاٍآّي تشگشداى داس ٍ تطماتی تغَس ( سغح 2دس )ٍ ػوك واس ( سغح 2دس )سشػت پیطشٍی تشاوتَس 

تاضذ وِ خْت تؼییي هٌحٌی تَصیغ خان ًیاص تِ یه سغح هثٌا هی .تىشاس اًدام گشدیذ 3خذاگاًِ تشسسی ٍ تا 

عشاحی ٍ  1ای هغاتك ضىل ّوَاسُ تا سغح صهیي یه فاصلِ ثاتت داضتِ تاضذ، تذیي هٌظَس دس هشحلِ اٍل ساصُ

 سَساخ ّایی تِ لغش(  سغح ساصُ)گیشی فاصلِ هٌحٌی خان تا سغح هثٌا دس ایي ساصُ تِ هٌظَس اًذاصُ .ساختِ ضذ

تا ٍاسد وشدى . هتش  تؼثیِ گشدیذ 2هیلیوتش تَد، سٍی یه صفحِ تِ عَل  50هیلیوتش وِ فاصلِ ّش سَساخ اص ّن  9

هیلِ هذسج تِ داخل ایي سَساخ ّا ٍ اًذاصُ گیشی عَلی وِ اص سغح خان تا سغح ایي صفحِ داضت استفاع هٌحٌی 

. خان تشای ًماط هختلف تذست آهذ
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-آهَصضی داًطىذُ وطاٍسصی داًطگاُ فشدٍسی هطْذ ٍالغ دس ضشق هدتوغ واسگاُ-یماتیدس هشحلِ اخشا هضسػِ تحك
هطخصات ًَع . ّای هاضیٌْای وطاٍسصی ٍ ضوال داًطىذُ ادتیات تشای اًدام آصهایطات هَسد استفادُ لشاس گشفت

وِ ًوایٌذُ  تشای تطخیص هیضاى سعَتت دس حیي آصهایص اص سِ خای هختلف هضسػِ. خان هَسد تشسسی لشاس گشفت

سعَتت . ضشایظ هضسػِ تَد، ًوًَِ گیشی اًدام ضذ ٍ تِ آصهایطگاُ گشٍُ آتیاسی داًطگاُ فشدٍسی هطْذ اًتمال یافت

ًَع خان هضسػِ ای وِ آصهایطات دس آى صَست گشفت اص ًَع سیلتی . دسصذ تَد 17تؼییي ضذُ تش هثٌای ٍصى تش 

. لَهی تَد

 

 
بشقابي سَار  عوليات شخن زًي با گاٍآّي: 3شنل 

 شًَذُ

 
اًذازُ گيري ًقاط هٌحٌي تَسظ سازُ ساختِ : 4شنل 

شذُ 

 

گاٍآّي تشگشداًذاس هَسد استفادُ اص ًَع سَاس ضًَذُ . دس ایي تحمیك اص دٍ گاٍآّي تشگشداًذاس ٍ تطماتی استفادُ ضذ

سِ خیص، وِ لغش ّش  ساًتی هتش ٍ گاٍآّي تطماتی ًیض اص ًَع سَاس ضًَذُ 30سِ خیص، تا ػشض واس ّش خیص 

 .ساًتی هتش تَد 75تطماب 

ون ٍ صیاد وِ تشای تٌظین سشػت، اص یه دٍس هَتَس ثاتت، تشای گاٍآّي  اتتذا تشای تؼییي تاثیش سشػت، تا دٍ سشػت

تِ ػٌَاى  1تشای سشػت صیاد ٍ تشای گاٍآّي تطماتی اص دًذُ  3تشای سشػت ون ٍ اص دًذُ  1داس اص دًذُ  تشگشداى

تِ ػٌَاى سشػت صیاد استفادُ ضذ، ٍ تشای تؼییي تاثیش ػوك واس، دٍ ػوك ون ٍ صیاد وِ ػوك  4ٍ اص دًذُ  سشػت ون

هیلیوتش ٍ ػوك  10هیلیوتش ٍ تشای تطماتی ػوك ون آى  30هیلیوتش ٍ ػوك صیاد آى  15ون تشای تشگشداًذاس ػوك 

داگاًِ تَسظ دٍ ًَع گاٍآّي تشگشداًذاس ٍ وِ پاساهتشّای فَق تغَس ج. هیلیوتش دس ًظش گشفتِ ضذ 25صیاد آى 

هتش اًتخاب گشدیذ وِ ایي عَل  50ّوچٌیي عَل ضخن صًی .صَست گشفت 3ٍ  2تىشاس هغاتك ضىل  3تطماتی دس 

. هسیش هتضوي استمالل دادُ ّا اص اثش تَاتش ضخن هی تاضذ

رف اثش ضثاّت پشاوٌص خان دس تشای ح. سپس تا ساصُ عشاحی ضذُ، الذام تِ تؼییي فاصلِ خان تا سغح هثٌا ضذ

سپس تشای سٌدص . هتش اص یىذیگش اًدام گشدیذ 5فَاصل ًضدیه، دادُ تشداسی ّا دس هىاى ّای هختلف تِ فاصلِ 

 .لشائت گشدیذ 2فاصلِ تا سغح هثٌا هغاتك ضىل  ساًتیوتش، 5/0استفاع پشٍفیل خان تِ ٍسیلِ یه هتش تا دلت 

ختلف ٍاسد ًشم افضاس اوسل ضذ ٍ ًوَداس آى سا سسن گشدیذ وِ هٌحٌی تَصیغ دادُ ّای تذست آهذُ اص تیواس ّای م

ّوچٌیي تشای تحلیل دادُ ّا ٍ اثش هؼٌی داس تَدى تیواسّا تش سٍی . خان تشای حالت ّای هختلف تذست آهذ
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اسد وشدى دادُ تشای ٍ. تَد LSD، ٍ ًَع آصهَى اًتخاب ضذُ دس ًشم افضاس آصهَى Minitabیىذیگش  اص ًشم افضاس آهاسی 

ٍ  (- a1( )1استفادُ اص دًذُ )دس دٍ سغح سشػت ون Aفاوتَس تشای گاٍ آّي تشگشداًذاس  Minitab ّا دس ًشم افضاس

ساًتی هتش  30ػوك  -( b1( )ون)ساًتی هتش 15دس دٍ سغح ػوك  Bٍ فاوتَس ( a2 ( )3استفادُ اص دًذُ)سشػت صیاد

 .تذست آهذ a1b1 ،a1b2 ، a2b1 ، a2b2 تیواس  4دس ًظش گشفتِ ضذ وِ تغَس ولی  (b2()صیاد)

  تشای گاٍآّي تطماتی ًیض تِ ّویي تشتیة تیواسّا ٍاسد ًشم افضاس ضذًذ

 

 

ًتايج ٍ بحث 

وِ دس هؼادلِ سگشاسیًَی . ًوَداسّای اص ٍاسد وشدى دادُ ّای حالت ّای هختلف دس ًشم افضاس اوسل تذست آهذ

. تَد 059/0تشاتش   (RMSE)ٍ هیضاى خغا  917/0تش تشا( R)تذست آهذُ همذاس ضشیة تثییي 

 

 
 

بحث در دادُ ّا 
ه برگرداودار هماوطور که بيان گرديد،  ه  a1()1استفاده از دوده ) در دو سطح سرعت کم Aفاکتور برای گاو آ

 30ػوك  ( -b1( )ون)ساًتی هتش 15دس دٍ سغح ػوك  Bٍ فاوتَس ( a2 ()3استفادُ اص دًذُ)ٍ سشػت صیاد  (-

اوٌَى ّذف . تذست آهذ a1b1 ،a1b2 ، a2b1 ، a2b2 تیواس  4دس ًظش گشفتِ ضذ وِ تغَس ولی ( b2()صیاد)ساًتی هتش 

عثك  خذٍل . اصلی تشسسی اثش ایي تیواسّا تش سٍی هیضاى ضیة هٌحٌی تَصیغ خان تشای خیص اٍلی هی تاضذ

: دس گاٍآّي تشگشداًذاس  1ضواسُ 

ٍخَد داسد ٍ ایي اختالف تِ ّش دٍ فاوتَس سشػت ٍ ػوك % 5ی دس سغح تیي تیواس ّا اختالف هؼٌی داس -1

 . هشتَط هی ضَد ٍ تاثیش ػوك واسی تشافضایص ضیة تیطتش هی تاضذ
اختالف هؼٌی داس ٍخَد داسد ٍ تا تَخِ تِ هیاًگیي سغَح ایي فاوتَس سشػت ون دس  Aتیي دٍ سغح فاوتَس  -2

 . افضایص ضیة اثش تیطتشی داسد
 . تاثیش ػوك صیاد تش افضایص ضیة تیطتش است. اختالف هؼٌی داس ٍخَد داسد B اوتَس تیي دٍ سغح ف -3
هؼٌی داس تَدى اثش هتماتل دٍ فاوتَس سشػت ٍػوك ًطاى هی دّذ وِ ایي دٍ فاوتَس هستمل اص ّن ػول  -4

 . ًوی وٌٌذ
 .ػوك صیاد اثش تیطتشی دس افضایص ضیة داسد –تیواس سشػت ون  -5
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استفادُ اص )ٍ سشػت صیاد  (- a1()1استفادُ اص دًذُ )دس دٍ سغح سشػت ون  Aاوتَس فتشای گاٍ آّي تطماتی 

دس ًظش ( b2()صیاد)ساًتی هتش  25ػوك  ( -b1( )ون)ساًتی هتش 10دس دٍ سغح ػوك  Bٍ فاوتَس ( a2 ()4دًذُ

ّا سا تش سٍی هیضاى اوٌَى اثش ایي تیواس. تذست آهذ a1b1 ،a1b2 ، a2b1 ، a2b2 تیواس  4گشفتِ ضذ وِ تغَس ولی 

 :دس گاٍآّي تطماتی  2عثك  خذٍل ضواسُ. وٌینضیة هٌحٌی تَصیغ خان تشای خیص اٍلی سا تشسسی هی

تیي تیواس ّا اختالف هؼٌی داسی ٍخَد داسد ٍ ایي اختالف تِ ّش دٍ فاوتَس ػوك ٍ سشػت هشتَط هی  -1

 .ضَد

ٍ اثش ػوك واس ًسثت تِ سشػت  سشػت پیطشٍی تشافضایص ضیة هٌحٌی تاثیش داسدػوك واس ٍ ًیض  -2

 . پیطشٍی تیطتش هی تاضذ

اختالف هؼٌی داسی ٍخَد داسد ٍ سشػت ون دس افضایص ضیة هٌحٌی اثش ( سشػت)Aتیي دٍ سغح فاوتَس  -3

. تیطتشی داسد

 . اثش هؼٌی داسی تیي دٍ سغح ػوك واسی ٍخَد داسد ٍتاثیشػوك صیاد تش سٍی افضایص ضیة تیطتش است -4

 .دس افضایص ضیة اثش تیطتشی داسد سشػت ون-ػوك صیاد -5
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