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دس استان گلستان محػًالت تاتستاوٍ اص لثیل رست، سًیا ي تشوح ػمًما تهٍ غهًست وطهو ديس اه  اص تشداضهو      

وهٍ مىثهغ   ای گیهاَی محػهًالت لثلهی    ماوىذ گىذس ي خً ي ولضا اوداس می ضًد. تا تًخٍ تٍ ایىىٍ تمایه  یمحػًالت

اغلی تامیه وشته تاصٌ تشای تًلیذ صیسو تًدٌ میىشيتی، افضایص خمؼیو اوًاع وشس َای خاوی، افضایص رخیهشٌ  

ماوؼی دس آمادٌ ساصی مىاسة تستش تهزس ي مطهىلی خهذی دس واضهو     سطًتتی خان ي تُثًد حاغلخیضی َستىذ، 

سيش سهًصاوذن ي محهً تمایهای     .، وطايسصان تمایها سا مهی سهًصاوىذ   ذتزسواس یا سدیفىاس ایداد می وىى تامحػًل 

گیاَی وٍ تىُا مًخة افضایص آلًدگی محیط صیسو، افضایص گاصَای گلخاوٍ ای ي تٍ مشيس صمان تاػه  وهاَص   

حاغلخیضی خان می گشدد تلىٍ مًخة افضایص تثخیش سطًتو اص سطح خان ي دس وتیدٍ تاػ  افضایص مػشف 

 یه تؼذاد وًتتُای آتیاسی می گشدد. آب آتیاسی ي َمچى

 اوثش تشای تستش تُیٍ مشسًس ي سىتی سيضُای اص َىًص مىاطك تًمی دس وطايسصان اغلة اساس ایه تش

 تا َمچىان محػًل تًلیذ دس وم خان يسصی دس تٍ واسگیشی ي میىىىذ استفادٌ رست خملٍ اص محػًالت

دامذاسیُای غىؼتی دس استان گلستان ي گشایص مػشف ػلًفٍ  مًاخٍ اوذ. اص سًی دیگش، تا تًخٍ تٍ تًسؼٍ تشدیذ

سیلًیی دس دامذاسیُای سىتی ي غىؼتی وطو رست ػلًفٍ ای دس سطح ایه استان مًسد استمثال وطايسصان ي 

دامذاسان لشاس گشفتٍ اسو. صیشا گیاَی اسو تا ديسٌ سضذ وًتاٌ ي ػملىشد تاال ي یىی اص تُتشیه وثاتات ػلًفٍ ای 

 مىاسة ایطىُاد سيش یذ ػلًفٍ سثض ي سیلً ي داوٍ محسًب می ضًد. لزا تا تًخٍ تٍ اَمیو مًاسد فًق يخُو تًل

 تٍ تًخٍ تا ي خان ضشایط تُثًد ي َضیىٍ َا ي مػشفی اوشطی میضان آب مػشفی، واَص تمایا، مذیشیو وظش اص

 آن خاظ ضشایط اساس تش تایذ مىطمٍ َش تشای مضسػٍ مذیشیو تًغیٍ تٍ تىا خان يسصی ػملیات وىتٍ وٍ ایه

 .سسیذ وظش تٍ ضشيسی استان گلستان دس تحمیك ایه تاضذ، اوداس مىطمٍ



         تحو مذیشیتُای مختلف  SC704ایه تحمیك تٍ مىظًس تؼییه واسآیی مػشف آب رست ػلًفٍ ای سلم 

تی خان يسصی، وم خان يسصی ي خان يسصی مشسًس تػًست استشیپ االت دس لالة طشح تلًن َای 

تیماسَای اغلی تىشاس ي تٍ مذت دي سال دس ضُشستان ػلی آتاد استان گلستان اخشا گشدیذ.   3مل تػادفی دس وا

 دسغذ تمایا 50، وطو دس (R1)سطح مذیشیو تمایا ضامل آتص صدن تمایا )سًصاوذن ول تمایا(  3)افمی( دس 

(R2)  دسغذ تمایا 100يوطو دس (R3)  سطح سيضُای خان يسصی  3ي تیماسَای فشػی )ػمًدی( ویض دس

، وم خان يسصی (T1))ضخم+ دیسه + واضو(  (Conventional Tillage)ضامل خان يسصی مشسًس 

)واضو تا سدیفىاس  (No-Till)ي وطو مستمیم دس تمایای گیاَی (T2) )ضخم تا خان يسص مشوة + واضو(

 ي سپ  فاسيئش تًد. تًد. تیماس خان يسصی مشسًس ضامل ضخم+سٍ تاس دیسه (T3)تی خان يسصی(  

آتیاسی دس ولیٍ وشت تًد.  27متش ي تؼذاد ول وشتُای آصمایص  50دس  6َشیه اص وشتُای آصمایطی تٍ اتؼاد 

 .وشتُا تٍ سيش سطحی ي وًاسی اوداس گشفو

  : یافته ها
وتایح وطان داد اص وظش میاوگیه میضان آب مػشفی تیطتشیه يومتشیه حدم آب مػشفی دس طی ديسٌ سضذ سا 

متشمىؼة دس َىتاس داضتٍ اوذ.  7/2968ي  9/3737دسغذ تمایا تٍ تشتیة تٍ میضان  100ماسَای سًصاوذن تمایا ي تی

دلیل حدم دسغذ تمایا اختالف مؼىی داسی اص وظش حدم آب مػشفی مطاَذٌ وطذ.  50ي  100ضمىا تیه تیماسَای 

 هیَمچىآب مػشفی تیطتش دس تیماس سًصاوذن تمایا سا می تًان تٍ تثخیش تیطتش سطًتو اص سطح خان وسثو داد. 

مػشف  ییواسآمیضان ػملىشد ي تًاوذ  یدس مضسػٍ م یاَیگ یایتما حفظمطخع ساخو وٍ  كیتحم هیا حیوتا

دَذ  یمختلف تمایا وطان م یماسَایشد دس تػملى هیاوگیم سٍیتُثًد تخطذ. مما یداس یسا تٍ طًس مؼى رستآب 

 طتشیت گشید ماسیوسثو تٍ دي تویلًگشس دس َىتاس  6/29655تا تًلیذ  ایدسغذ تما 100 ماسیوٍ ػملىشد ػلًفٍ دس ت

َا وطان دَىذٌ اختالف  هیاوگیم سٍیمما تاضذ. یدسغذ تا آوُا م 5دس سطح  یداس یاختالف مؼى یتًدٌ ي داسا

 یم یاسیمػشف آب آت ییاص وظش واسآ دسغذ 5ی دس سطح خان يسص یماسَایي ت ایتما یماسَایداس ت یمؼى

 یداساویلًگشس تش متش مىؼة  2/10ي  2/7دسغذ تمایا تٍ تشتیة تا ممذاس  100ي تیماس  ایسًصاوذن تما ماسیتاضذ. ت

 100 ماسیسغذ ومتش اص تد 7/21ي  4/29 ةیتٍ تشتتیماس سًصاوذن تمایا وٍ  یتًدٌ تٍ وحًي تیطتشیه ممذاس هیومتش

سا  ایتما یحفظ ي وگُذاس ماسیتًان ت یخاطش م هیتٍ َم. مػشف آب داضتٍ اسو ییواسآ ایدسغذ تما 50ي 

 ییواسآ صیافضا یتشا ایحفظ تما ح،یوتا هیتا استىاد تٍ ا. مػشف آب داوسو ییواسآ صیػامل دس افضا هیمًثشتش

تمایا تسیاس مُمتش اص مذیشیو وًع خان يسصی دس مىاطك مذیشیو گشدد.  یم ٍیتًغ ذایاو یاسیمػشف آب آت

 تحو آتیاسی ي خطه می تاضذ.

 :  دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی

وطايسصی حفاظتی اص وطايسصی مشسًس اسو.  متمایض وىىذٌمیضان وگُذاسی تمایای گیاَی دس سطح خان  -1

ی سا دس سطح خان وگٍ می داسوذ. َمٍ سیستمُای حفاظتی خان يسصی میضان حذاللی اص تمایای گیاَ

دسغذ سطح خان مضسػٍ سا تمایای  30سیستمی اسو وٍ ا  اص ػملیات تزسواسی حذالل  وطايسصی حفاظتی

 3 



محػًالت لثلی اًضاوذٌ تاضذ. دس ایه سيش تیطتشیه حفاظو اص خان مضسػٍ اوداس می ضًد. لزا تًغیٍ می ضًد 

فاسؽ اص وًع سیستم خان ، محػًل ايلتؼذ اص تشداضو اسة، تشای وطو ديس ي تا سػایو سیستم تىايتی مىوٍ 

دس غًست خاسج تمایای آن تٍ َیچ يخٍ سًصاوذٌ وطذٌ ي یا يسصی )مشسًس، وم خان يسصی ي تی خان يسصی( 

 .دسغذ آن تش سيی صمیه تالی تماوذ 30وشدن خُو استفادٌ اصواٌ ي ولص آن، حذالل 

می تاضذ وٍ َم اوىًن تا اديات ي امىاوات محذيدی وٍ اوثشا تشوامٍ وطايسصی حفاظتی، مًضًػی وًیه  -2

ياسداتی تًدٌ ي تؼضا تذين َیچگًوٍ آمًصضی دس اختیاس صاسػیه لشاس می گیشد وٍ وتیدٍ آن ػذس اخشا ي یا تٍ 

غًست والع اخشاضذن می تاضذ. لزا اخشای آن دس سطح اساضی صساػی ي تاغی وطًس ویاص تٍ تًمی ساصی اديات 

َای سیستم َای حفاظتی تا ضشایط اللیمی ي خان مىطمٍ ي صمیىٍ ساصی دس سطًح مختلف ضامل  ي ماضیه

مذیشان ستادی ي اخشایی، واسضىاسان، متخػػیه ي تههاالخع تُشٌ تشداسان می تاضذ. تشگضاسی واسگاٌ َای 

گیشی اص داوص تیه آمًصضی ي مُاستی دس سطًح مىطمٍ ای، استاوی، ملی ي دس حًصٌ َای دَستاوی َمچىیه تُشٌ 

 المللی دس لالة َم اوذیطی َا صمیىٍ الصس سا خُو ایطثشد َش چٍ تُتش ومی ي ویفی طشح مُیا می ساصد. 

َمان طًس وٍ روش ضذ، یىی اص سيش َای مًثش تشای حفاظو اص مىاتغ تًلیذ وظیش آب ي خان حفظ تمایای -3

تی ي اص خملٍ خان يسصی حفاظتی دس دساص مذت گیاَی اسو. اما تایذ تًخٍ داضو وٍ مضایای وطايسصی حفاظ

آضىاس می گشدد صیشا افضایص وشته آلی خان ي تدضیٍ آن تٍ ػىاغش غزایی لاتل استفادٌ، ویاصمىذ صمان تیطتشی 

سال ایاای تحو وطو  4اسو. لزا سؼی ضًد وٍ مضاسػی وٍ تشای واستشد ایه سیستمُا تٍ واس میشيوذ حذالل 

شوذ. تشای مثال واَص تشاوم خان ي اایذاسی خان داوٍ َا تٍ مشيس صمان غًست وطايسصی حفاظتی لشاس گی

گشفتٍ، اص ایه سي تایذ فشغو وافی تٍ وشته آلی داد تا ا  اص تدضیٍ ضذن مًخة افضایص ػملىشد محػًل 

  گشدد.

 ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی :
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