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 چكيده

هدای فیزیکدی خداك  عملکدرد و      ورزی متداول بر برخی ویهگی ك ورزی کاهشی و خا ك ورزی  خا ك خا های بی به منظور مطالعه روش

هدا   دادهذهاب استا  کرمانشاه اجرا گردید  نتای  تجزیه مرکدب   برخی صفات گندم و نخود  آزمایشاتی در طول دو سال در منطقه سرپل

( بر عملکرد دانه  رطوبت حجمی خاك  وز  مخصو  ظداهری  P≤01/0داری ) ورزی تأثیر معنی ك های مختلف خا نشا  داد که روش

ورزی  در سدال اول  عملکدرد دانده گنددم در خداك       خاك  ماده آلی خاك  ارزش اقتصادی و صفات موفولوژیکی گندم و نخود داشتند

کده در سدال    درحدالی   ورزی متداول بیشتر بود درصد نسبت به روش خاك 10ورزی و  خاك درصد نسبت به روش بی 8کاهشی حدود 

ی ورز درصد نسبت به روش خداك  14ورزی و  خاك درصد نسبت به روش بی 2ورزی کاهشی حدود  دوم   عملکرد دانه گندم در خاك

هدای   درصدد نسدبت بده روش    8و  56ورزی کاهشدی بده ترتیدب حددود      خداك  عملکدرد دانده نخدود در      متداول بیشتر بود  همچندین 

درصدد   20و  51ورزی بده ترتیدب حددود     ورزی متداول در سال اول بهتر بوده و در سال دوم  این روش خداك  ورزی و خاك خاك بی

و  بوده ورزی کاهشی مطلوب طورکلی  نتای  نشا  داد روش خاك هداول بهتر بود  بورزی مت ورزی و خاك خاك های بی نسبت به روش

 .گردد زارهای سرپل ذهاب استا  کرمانشاه پیشنهاد می ورزی متداول به کشاورزا  دیم جای روش خاكه استفاده از آ  ب

 ورزی  خوا  خاك  شرایا دیم  عملکرد  گندم  نخود خاك ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

ورزی  ورزی حفاظتی بده آ  دسدته از عملیدات خداك     خاك

شدود کده طدی آ  کمتدرین آسددیب بدده منددابع     اطالق می

خداك و آب وارد گددردد  عملیدات خداکورزی در ارتبداط    

مستقیم با دو نوع فرسای  مهم )آبدی و بادی( بوده کده در  

حف  کیفیت خاك و نگهداری مواد آلی خداك و کیفیت آ  

ورزی مددورد اسددتفاده و    نددوع خداك [24]شدند  با مدوثر مددی 

گذاشتن مقداری از بقایای گیاهی در سددطح خداك از    باقی

گردند که بدر   عوامدل موفقیدت در کشداورزی محسوب می

[  30کمیت و کیفیدت عملکرد گیاها  زراعی تأثیر دارندد ]

ورزی حفاظتی با کاه  صددمات محیطدی    های خاك وشر

ورزی   تعدداد دفعدات خداك  از طریق کاه  عمق شخم و 

فدراهم سداخته و بدا    را شرایا بهینه برای رشد و نمو گیداه  

افزای  نفوذپذیری خداك  شدرایا مناسدبی را بدرای نفدوذ      

کاری  میزا  رطوبت  سازند  در دیم نزوالت جوی فراهم می

هددای   کننده است و بایستی بددا اجددرای روش   عامل تعیین

زای  یابد تا گیداه  صدحیح  حف  و ذخیره رطوبت خاك اف

[  25و  9زراعی بتواند آب مورد نیاز خود را جذب نماید ]

ورزی اهمیت زیدادی دارد زیددرا کدده     انتخاب روش خاك

حل یکسانی برای همه شرایا اقلیمدی وجدود نداشدته و     راه

ورزی متناسب با شدرایا   محاسدن بعضی از روشهای خاك

 منطقه تغییر می نماید 

ورزی  رزی حفدداظتی  خدداكو یکددی از روشددهای خدداك

کاهشی و عدم برگردا  خداك اسدت کده توسدا گداوآهن      

قلمی و به منظور سست کرد  بخشی از الیه سطحی خاك 

جدا ماندد     هگیرد  استفاده از این روش بخاطر ب صورت می

بقایددای گیدداهی در سددطح و ایجدداد الیدده حفاظددت کننددده   

ل کند که در تمام طدو  پوششی را در سدطح خداك ایجاد می

سال توصیه شده است زیرا بقایای گیاهی مانع تبخیر و سله 

بستن سدطح خاك شده و ضمن افزای  نفوذپذیری باعدث  

[  دستیابی به شدیوه مناسددب   23گردد ] کاه  فرسای  می

تهیددده زمدددین امددری ضددروری اسددت زیددرا بدددا افدددزای   

روزافزو  سطح زیرکشت محصوالت مختلدف در کشدور    

ای کددشاورزا  درخددصو  شددیوه    بایدد پاسخگوی نیازهد 

کدارگیری ادوات مختلدف بده  ورزی مناسدب باشیم  به خداك

سزایی بددر بهبددود خدداك      همنظور آماده سازی زمین تدأثیر ب

هدای هددرز و   حف  رطوبت در شدرایا دیدم  کنتدرل علدف

ورزی کاهشی  های خداك [  سامانه33عملکرد محصول دارد ]

ورزی  کدداه  تددراکم  زما  خدداكجویی در  بخاطر صرفه

هدای قبدل     ورزی ناشی از عملیدات کشداورزی سدال    خدداك

ثر رورزی و امکددا  کنتدرل مد    هددای خددداك   کاه  هزیندده 

   [ 7باشند ] فرسای  مفید می

گندم یکی از مهمتدرین غالت است کده در مسدداحت   

های کشاورزی جهدا  از محددوده عدر      وسیعی از زمین

 45مناطق شمالی روسیه( تدا  )درجه شدمالی  67جغرافیایی 

[  در 11گدردد ] آرژانتین( کشت مدی)درجه عر  جندوبی 

ایدرا  نیز  گنددم از نظدر تولید و سطح زیر کشت مهمترین 

محصول کشاورزی است و طبق آخدرین گدزارش سدازما     

  سدطح زیرکشدت   1392غذا و کشاورزی جهانی  در سدال  

 14دل امقدار کل تولیدد معد   میلیو  هکتار و 7گندم حدود 

[  همچنین براسا  آمدار ایدن   14میلیو  هکتار بوده است ]

هزار هکتدار از اراضدی    800حدود  1392سازما   در سال 

 600ایرا  زیر کشت حبوبات قرار گرفته است کده حددود  

صورت دیم و مربدوط بده دو محصدول  ه هزار هکتدار آ  ب

  سهم نخدود بیشدتر   نخدود و عد  دیم است  از این مقدار

[  14هزار هکتار گدزارش شدده اسدت ]    550بوده و حدود 

زمدین و ایجداد بسدتر مناسدب      همددیریت صدحیح در تهید

برای رشد و نمدو بدذر  یکدی از فاکتورهدای الزم و مدرثر   

در باالبرد  عملکرد تمدام محصدوالت اسددت در حالیکده     

ورزی مناسددب بدددرای  بدددرای دسدددتیابی بددده روش خددداك

دشت گندم و نخدود در تمدام منداطق کشدور  تحقیقددات     ک

باقی گدذارد  بقایدای گنددم در  زیادی انجام ندشده اسدت 
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سطح خداك در شدرایا کشدت مددداوم گندددم بدده دلیدل        

استقرار نامناسب بذور در بستر کاشت منجددر بدده کداه     

هددا در واحددد سدددطح شددده و درنتیجدده افددت  تددراکم بوتدده

کدده ایددن اثددر  طددوری هبدد شددد  ددعملکدددرد مشدداهده خواهدد

عملکدرد و اجدزای عملکرد مشهود است  بدر  بازدارنددگی

داری بددددین اسددددتفاده از روش   [  تفدددداوت معنددددی 2]

ورزی  ورزی مرسوم نسبت بده اسدتفاده از روش خاك خاك

و  28کاهشی بدر عملکدرد دانده گنددم گزارش شده است ]

م مربوط بده شخم بدا  [  در تحقیقی حداککر عملکرد گند30

گاوآهن قلمی در مقایسه با شخم با گداوآهن برگردانددار و   

غدالت بدا    -بررسی تناوب حبوبات  [ 22بدو  شخم بود ]

ورزی  ك ورزی و خددا خدداك  هددای بدددو  اسددتفاده از روش

  دهددد عملکددرد غددالت در روش بدددو  مرسددوم نشددا  مددی

غدالت   -ورزی همانند عملکرد آ  در تناوب غدالت   خاك

ثیر نددوع أ[  تدد20مصددر  کددود نیتددروژ  بددود ] مددراه بددا ه

ورزی  دار بدوده و خداك   ورزی بر عملکرد گندم معندی  خاك

بیشترین اثر را در افزای  عملکدرد گنددم    (حداقل)کاهشی 

[  اسدتفاده از گداوآهن   4طبق دیگر گزارشدات ]  [ 9] داشت

درصدد   45دار حددود   قلمی نسدبت بده گداوآهن برگدردا     

دانه نخود را در پدی دارد کده احتمداالً بده     عملکرد افزای  

خدداطر تددأثیر آ  در افددزای  ذخیددره رطوبددت در مدددیریت 

روش هدای مختلدف    بررسدی   [13]باشد  بقایای گیاهی می

کاشت نخود نشدا  داد هدر دو روش کاشدت مکدانیزه )بدا      

عملیددات پدداییزه و بدددو  عملیددات پدداییزه( دارای حددداککر 

ك کدرد  بدذر توسدا    عملکرد  و روش دستپاش و زیر خا

پداش و زیدر    عملیات پاییزه و روش دست با هر  بشقابی

خاك کرد  بذر توسا گاوآهن بدو  عملیات پداییزه دارای  

در مقایسده   گاوآهن قلمدی    کاربرد[1] حداقل عملکرد بود

دار در کشدت نخدود  بیشدترین مقددار      برگدردا   گاوآهن با

زمدین و   صفات ارتفاع بوته  ارتفاع اولین غدال  از سدطح  

در مرحله رسید  محصول را سانتی متری  40مق ع رطوبت

با توجه بده اهمیدت جلدوگیری از     [ 3بخود اختصا  داد ]

پهوه  هد  از انجام  رویه منابع آب و خاك  فرسای  بی

 برخدی ورزی بر  های مختلف خاك بررسی اثر روش  حاضر

و نخدود و سدایر    گندم عملکرد خاك  فیزیکی خصوصیات

ذهداب   سدرپل  دو محصول در اراضی دیم منطقه صفات این

 .باشد می

 

 ها مواد و روش

ذهاب واقدع در اسدتا     محل اجرای آزمای   شهرستا  سرپل

متر  طدول   545با ارتفاع از سطح دریا  کرمانشاه )غرب ایرا (

دقیقه شدرقی  عدر  جغرافیدایی     49درجه و  45جغرافیایی 

دراز رندگی سداالنه  دقیقه شمالی با میانگین با 28درجه و  34

مقدار باشد   می گرمسیری متر دارای اقلیم نیمه میلی 421مدت 

و در سال دوم آزمای   3/488بارندگی در سال اول آزمای  

برای تعیین میدزا  عناصدر خداك محدل     متر بود   میلی 4/398

متری تهیه و  سانتی 0-30آزمای   تعداد ش  نمونه از عمق 

مرکددب و ارسددال آ  بدده  دسددت آورد  نموندده  هپددس از بدد

 ( 1دست آمد )جدول  هآزمایشگاه  نتای  تجزیه خاك ب

 

 میایی خاک محل آزمایش )شهرستان سرپل ذهاب، استان كرمانشاه(. برخی ویژگی های شی 1جدول 

 نیتروژ 

(%) 

 ماده آلی

(%) 
 سیلت ر  شن

 فسفر

(ppm) 
 پتاسیم

(ppm) 

EC 
(dS/ m-1) 

pH بافت خاك 

190/0 90/1 12/59 88/32 00/8 200/0 200 100/0 8/7 Aeric, Haploxerepts 
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صورت جار ه ریز  زمین ب بقایای غالت دانهمین أت برای

بقایدا بدر روی سدطح خداك      درصد 30گندم بود و حداقل 

منظور  چند سطح مشخص از مزرعه قبل  بدین قرار داشت 

کشدی   از کاشت به صورت تصادفی انتخاب شده و بدا وز  

بقایا و محاسبه براسا  هکتار مشخص گردیدد کده مقددار    

 30)شددتر بقایددای گیدداهی کیلددوگرم در هکتددار یددا بی 1200

 در دو سددال   [  آزمددای 5] داشددت وجددود نیزمدد( درصددد

 هدای ید    صورت طرح کرته ( ب1392-93و  92-1391)

 5های کامدل تصدادفی بدا     بار خردشده در قالب طرح بلوك

ورزی در  هدای مختلدف خداك    تکرار اجدرا گردیدد  سدامانه   

)رقم اصدالح شدده    های اصلی و گندم رقم کوهدشت کرت

ول مناسب برای کشت در منداطق دیدم گرمسدیری    پرمحص

زدگدی   )پابلند  مقاوم به بدرق  ILC482و نخود رقم  کشور(

در  نخددود و مخصددو  مندداطق سردسددیر تددا گرمسددیر(   

هدای   های فرعی قرار گرفتندد  طدول و عدر  کدرت     کرت

های فرعدی بده انددازه     متر و کرت 8و  10اصلی به ترتیب 

 2بدا رعایدت فاصدله     متدر(  سانتی 20/2عر  کار دستگاه )

هدای   های فرعی در نظر گرفتده شدد  کدرت    متری بین کرت

گونده   ورزی )بددو  هدر   خداك  ورزی شامل تیمار بدی  خاك

ورزی انجام شده و نخود و گندم بدا دسدتگاه    عملیات خاك

ورزی کاهشدی   کشت مستقیم کشت شددند(  تیمدار خداك   

)ی  مرحله شخم حفاظتی توسا گاوآهن مرکب و کاشت 

(  و تیمدار  انجام شدگندم با خطی کار کشت گستر نخود و 

ورزی متددداول )یدد  مرحلدده شددخم بددا گدداوآهن     خدداك

دار و ی  مرحله دیس  که در صورت لزوم تدا دو   برگردا 

گسدتر   مرحله تکرار گردیده و پس از آ  با دسدتگاه کشدت  

عملیدات  انجام شدد   عملیات کاشت همزما  گندم و نخود 

در دهه اول آذرماه  منطقههر دو محصول طبق عر   کاشت

کشدت بعدد از    انجدام شدد    در هر دو سال به صورت دیدم 

مقددار   اولین بارندگی پاییز و به صورت منظم انجدام شدد   

کیلوگرم در هکتار بدود    75و نخود  180مصر  بذر گندم 

ها یکنواخت بود  اما در فصل  ها  در تمام کرت استقرار بوته

خداك ورزی و   های بی تبهار  شروع رشد به ترتیب در کر

کودهدای مصدرفی   ورزی کاهشی با تأخیر همراه بدود    خاك

های گندم براسا  نتدای  آزمدای  خداك و بدر      برای کرت

ل بده  پد کیلوگرم کدود سوپرفسدفات تری   100مبنای مصر  

درصدد   46اوره ازت توسدا   کیلوگرم در هکتدار  50همراه 

در کیلدوگرم   50هدای نخدود تنهدا     تعیین گردید  برای کرت

 هکتار کود سوپر فسفات تریبل در زما  کاشت استفاده شد 

براسا  نتای  آزمای  خاك و با توجه به توا  تکبیت ازت 

در نخود  کود ازت مصر  نشد  همچنین احتمدال داشدت   

مصر  ازت به استقرار و رشدد سدریع علدف هدرز کمد       

بدرگ   بارید  های هدرز   برای مبارزه شیمیایی با علف نماید 

هدا بده روش    بدرگ  ک  گاالنت سوپر و  پهن علفنخود از 

هددای گندددم  مخلددوط     در کددرتکنتددرل شدددند دسددتی 

 15) و گرانسدتار  )ی  لیتر در هکتار( های تاپی  ک  علف

بدرگ و   های هدرز پهدن   برای مبارزه با علف گرم در هکتار(

گیری محتوای رطوبدت   برای اندازه  برگ استفاده شد  باری 

 0-30نموندده از عمددق  خدداك  توسددا آگددر حجمددی یدد 

متری برداشدت نمدوده و پدس از تعیدین وز  آ   بده       سانتی

درجه در آو  قدرار گرفدت    105ساعت در دمای  24مدت 

تا خش  شود  پس از تعیین وز  خش   محتوای رطوبت 

  حجمی خاك با استفاده از روابا مربوطه محاسدبه گردیدد  

ایددن کددار در مرحلدده رسددیدگی کامددل و قبددل از برداشددت  

گیری مقددار کدربن آلدی      برای اندازهحصول انجام گرفتم

  برای تعیین [36] خاك از روش اکسای  تر استفاده گردید

متدری   سدانتی  0-30وز  مخصو  ظاهری خاك از عمدق  

خاك پس از برداشت محصول توسا آگدر حجمدی نمونده    
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سداعت   24مدت ه دست نخورده برداشت شده و در آو  ب

گدراد خشد  گردیدد  پدس از      درجه سدانتی  105در دمای 

حصول وز  خاك خش   با در نظر گدرفتن حجدم نمونده    

وز  مخصو  ظداهری خداك و وز  مخصدو  حقیقدی     

 [ 6] دیگرد محاسبه تخلخل درصد(  65/2)

صفت سطح برگ در مرحله گلدهی  های گندم در کرت

عملکدرد دانده  شداخص برداشدت       و سایر صدفات شدامل  

  ارتفاع بوته  طول سنبله    وز  هزاردانهبیولوژی عملکرد 

در مرحلده  تعداد دانه در سنبله و تعداد سدنبله در مترمربدع   

های  گیری شدند  همچنین در کرت اندازهبلوغ فیزیولوژی  

نخود  صفات عملکرد دانه  شداخص برداشدت  عملکدرد    

  وز  هزاردانه  تعداد غال  در بوته  تعداد دانه بیولوژی 

هدای اصدلی        تعدداد شداخه  در بوته  نسبت دانه به غال

های فرعدی و   های اصلی  تعداد شاخه میانگین طول شاخه

در مرحلدده بلددوغ   هددای فرعددی  میددانگین طددول شدداخه  

شداخص سدطح   ولدی   برداری شددند  یاداشت فیزیولوژی 

عملکدرد دانده     گیری گردید در مرحله گلدهی اندازه برگ

 نخود بعد از کادراندازی در مرحله بلوغ فیزیولوژید  در 

صفت  گیری شد  سه مرحله و جداسازی کاه از دانه اندازه

ارزش اقتصادی محصول بر مبنای قیمت تضمینی گندم و 

 هدای  و کسدر تفداوت هزینده    93و  92های  نخود در سال

هدای   دست آمدد  داده  هراحل کاشت  داشت و برداشت بم

حاصل با در نظر گرفتن دو سال آزمای  و تصادفی بود  

داری  مرکب شده و سپس با رعایت معندی اثر سال  تجزیه 

داری اثرات متقابل مورد مقایسه میانگین قرار  یا عدم معنی

داری یدا   گرفتند  برای مقایسه میانگین با توجده بده معندی   

داری هر صفت در تجزیه واریانس به ترتیب از  عدم معنی

)برای صفاتی که آزمدو    دار روش حداقل اختالفات معنی

ای  یدا روش چنددامنده   دار بود( ها معنیتجزیه واریانس آن

)برای صدفاتی کده آزمدو  تجزیده واریدانس آنهدا        دانکن

های تجزیه  استفاده گردید  تمامی روش دار نگردید( معنی

 SASافزار آماری  از نرم های حاصل با استفاده و تحلیل داده

  [32] انجام شد (1/9نسخه )

 

 نتایج و بحث

آزمدای     گنددم در دو سدال  تجزیه واریانس مرکب صدفات  

جز عملکدرد   هنشا  داد اثر اصلی سال در تمام صفات گندم ب

کده اثدر اصدلی     درحدالی   دار بدود  دانده و طدول سدنبله معندی    

جدز شداخص برداشدت     هورزی در تمام صفات گندم بد  خاك

جدز صدفات    هسال ب× ورزی  اثر متقابل خاك  دار بود غیرمعنی

دار  سدایر صدفات معندی   و وز  هزاردانده در   زیستیعملکرد 

ورزی کاهشدی در مقایسده بدا دو روش     گردید  روش خداك 

 دیگر  توانست بیشترین میدزا  صدفات عملکدرد دانده گنددم     

  (6/32)   شدداخص برداشددتکیلددوگرم در هکتددار( 0/2278)

  نسدبت سدطح   کیلوگرم در هکتار( 6/7848) عملکرد زیستی

در سدال   را (8/205) و تعداد سنبله در مترمربدع  (51/2) برگ

(  در سدددال اول دو روش 2اول تولیدددد نمایدددد )جددددول  

دانده  هزارورزی کاهشی بیشدترین وز    ورزی و خاك خاك  بی

را به خود اختصا   گرم( 56/31و   90/32)به ترتیب  گندم

ورزی کاهشدی   که در این سال دو روش خاك درحالی  دادند

 8/77و  0/79)به ترتیب  و متداول بیشترین ارتفاع بوته گندم

(  اگرچده برتدری روش   2را ایجاد کردند )جدول  متر( سانتی

ورزی کاهشی بر دو روش دیگر در بیشتر صفات گندم  خاك

داری  ولی در سال دوم تفاوت معنی  در سال اول مشهود بود

ورزی کاهشدی از نظدر    ورزی و خداك  خاك  بین دو روش بی

 ایدن دو   جز طول سنبله وجدود نداشدت   هتمام صفات گندم ب

کده   طدوری    بده ددنورزی متداول بو روش برتر از روش خاك

درصد و وز  هدزار دانده    32عملکرد دانه در مجموع حدود 

(  در سدال اول  دو  2)جددول   درصد بیشدتر بدود   11حدود 

صفت تعداد دانه در سنبله و طول سنبله و در سال دوم طول 

 ورزی قددرار ثیر روش هددای مختلددف خدداكأسدنبله تحددت تدد 

  (2)جدول  ندنگرفت



 حمیدرضا چقازردی و همکاران

   

 1395پاییز   3شماره   18دوره 
586 

 



 ...گندم و نخود در مورفولوژیکی  صفات دانه و عملکردبرخی خصوصیات خاک، ورزی بر  های مختلف خاک روش مطالعه

 

 1395پاییز   3شماره   18دوره 
587 

اگرچه مقدار بارش دو سال آزمای  یکسا  نبود  ولدی  

پاسخ صفات مختلف به کاه  بارندگی در سال دوم )سال 

متدر(  روندد مشدابهی     میلدی  4/398و سال دوم  3/488اول 

توا  اذعا  داشت که در بیشدتر   طورکلی می نداشت  ولی به

صفات گندم به استکنای برخی صفات از قبیل عملکرد دانده  

ردانه  تظاهر در سال اول بهتر از سال دوم بدوده  و وز  هزا

در سددال اول آزمددای   عملکددرد داندده گندددم در   اسددت  

درصددد نسددبت بدده روش  8ورزی کاهشددی حدددود  خدداك

ورزی  درصدد نسدبت بده روش خداك     10ورزی و  خاك بی

متداول بیشتر بود  در سال دوم آزمای   عملکرد دانه گندم 

سدبت بده روش   درصدد ن  2ورزی کاهشی حددود   در خاك

ورزی  درصدد نسدبت بده روش خداك     14ورزی و  خاك بی

 ورزی خاك متقابل اثرات بررسی در ی  متداول بیشتر بود 

 -تنداوب نخدود    و بدوده  دار معندی  شرایا دیم در تناوب و

 بداالیی  عملکرد از متداول ورزی خاك روش به نسبت گندم

[  در شددرایا دیددم اسددتفاده از 26برخددوردار بددوده اسددت ]

درصد باعدث افدزای     78ورزی حفاظتی تا  روشهای خاك

تدوا  اسدتنباط    می  طورکلی هب [ 29گردد ] عملکرد گندم می

نمود که در بیشتر صفات مورد مطالعده گنددم در طدول دو    

ورزی کاهشی توانست به ترتیب  سال آزمای   روش خاك

ورزی و  خددداك هدددای بدددی درصدددد برتدددر از روش 7و  4

  نتددای  مشدابهی بدرای صددفات   ورزی متدداول باشدد   خداك 

عملکرد دانه و اجزای عملکرد در آزمایشات دیم گنددم در  

ورزی  های خاك ثیر سامانهأغرب کشور در خصو  ت ل شما

 [  19حفاظتی گزارش شده است ]

توا  استنباط نمدود کده در گیداه گنددم نیدز       می بنابراین

ورزی قدرار   ثیر نوع خاكأبیشتر صفات مورد مطالعه تحت ت

ورزی کاهشدی توانسدت در بیشدتر     خداك    فته و سیسدتم گر

روش  ثیر بهتر و مطلوبی روی صفت گندم بگذارد أموارد ت

ورزی کاهشی به دلیل حف  بقایای گیداهی در سدطح    خاك

خاك و ذخیره رطوبت به ویهه برای اواخر فصل مناطق دیم 

منجر به برتری بیشتر صفات مورد بررسی شد  اگرچه ایدن  

ورزی هم وجود دارد  اما بده   خاك وش بیخصوصیات در ر

ویدهه   دلیل فشردگی خاك حاصل از کاربرد ایدن روش  بده  

برای نخود که به عنوا  ی  عامل محدودکننده رشد عمدل  

ورزی کاهشی برتری نسبی نشا   نماید و لذا روش خاك می

تجزیه واریانس مرکب صفات گیاه نخدود در دو  داده است  

جدز   هورزی در تمام صفات بد  خاكنشا  داد اثر اصلی   سال

وز  هزاردانه و شاخص برداشدت در سدطح احتمدال ید      

ولی اثر اصدلی سدال تنهدا در صدفات       دار بود درصد معنی

عملکرد دانه  وز  هزاردانه  نسبت سطح بدرگ و شداخص   

سدال در  × ورزی  متقابل خداك  دار گردید  اثر برداشت معنی

لکرد زیستی  جز شاخص برداشت  عم هتمام صفات نخود ب

دار  نسبت سطح برگ و تعداد شاخه اصدلی در بوتده معندی   

ورزی کاهشدی توانسدت بیشدترین مقدادیر      خاك روش   بود

کیلددوگرم در  0/1250و  0/1322) صددفات عملکددرد داندده 

  تعداد غال  در بوتده  هکتار به ترتیب در سال اول و دوم(

نماید و تعداد دانه در بوته را در نخود در هر دو سال تولید 

 الف(   - 3)جدول 

تعداد غال  در بوته و تعدداد دانده در بوتده در    صفات 

باشند که  از جمله صفات مهم و از اجزای عملکرد می نخود

غال  در بوته  6/40ورزی کاهشی در سال اول  تیمار خاك

غال  در بوته تولید نمود که نسبت به  4/38و در سال دوم 

 75و  100بده ترتیدب   ورزی سال اول و دوم  خاك روش بی

درصد افزای  نشا  داد  همچندین ایدن مقدادیر نسدبت بده      

 26و  31خاك ورزی متداول به ترتیب دو سدال آزمدای     

درصد زیاد بود  از نظر تعداد دانه در بوته  تیمار خاکورزی 

درصد نسبت  76و  8کاهشی در سال اول و دوم به ترتیب 

ت بده روش  درصد نسب 20و  23ورزی و  خاك به روش بی

مقایسده میدانگین صدفات    ورزی متداول بیشدتر بدود     خاك

و نسبت سطح برگ در سال اول نشا  داد  شاخص برداشت

ورزی کاهشدی و متدداول    خداك  هدای   که تفاوتی بین روش
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ورزی  خداك  وجود نداشت و این دو روش بهتر از روش بی

ورزی  خاك بودند ولی از نظر وز  هزاردانه نخود  روش بی

 الف(   - 3)جدول  ز دو روش دیگر در سال اول بودبهتر ا

ورزی کاهشددی در صددفات  خدداك در سددال دوم  روش 

عملکرد زیستی و نسبت سطح برگ بهتر از دو روش دیگر 

هدای   ولی از نظدر نظدر وز  هدزار دانده نخدود  روش       بود

ورزی کاهشددی بهتددر از روش   ورزی و خدداك خدداك بددی

ز نظددر شدداخص ورزی متددداول در سددال دوم بددود  ا خدداك

داری بددین سدده روش مختلددف   برداشددت تفدداوت معنددی 

با توجه بده  الف(   - 3)جدول  ورزی مشاهده نگردید خاك

و سدال دوم   3/488کاه  بارندگی در سال دوم )سال اول 

متر(  پاسخ صفات نخود روند مشابهی نداشت   میلی 4/398

ولی در برخی صفات مکل شاخص برداشت کاه  در سال 

 شد  دوم مشاهده
 

 93 و 92ی ها سال در نخود صفات  ورزی )اثر متقابل( تركیبات تیماری سال در خاک نیانگیم سهیمقا.  الف – 3جدول 

 غال  تعداد

 بوته در

 هزاردانه وز 

(gr) 

 برگ سطح نسبت

(cm2) 

 عملکرد زیستی

(Kg/ha) 

 برداشت شاخص

)%( 

 دانه عملکرد

(Kg/ha) 
 سال یورز خاكروش 

2/20 c 8/274 a 002/2 bc 6/2007 c 0/44 bc 4/846 d یخاکورز یب 

1392 6/40 a 2/270 b 816/2 a 2/2730 a 8/45 a 0/1322 a یکاهشی ورز خاك 

0/31 b 8/250 d 608/2 a 8/2431 b 6/45 ab 8/1225 b متداولی ورز خاك 

0/22 c 4/274 a 754/1 c 0/1898 c 2/42 d 6/826 d یخاکورز یب 

1393 4/38 a 0/273 ab 648/2 a 0/2856 a 8/42 cd 0/1250 b یکاهشی ورز خاك 

4/30 b 0/263 c 192/2 b 2/2400 b 6/42 cd 0/1044 c متداولی ورز خاك 

35/2  55/3  295/0  1/167  79/1  45/71   LSD 

  ندارندی آمار دار یمعن اختال ی آمار نظر از مشترك حرو ی دارای ها نیانگیم

 

توا  اذعا  داشت که در بیشدتر صدفات    می  طورکلی هب

ورزی  خداك  مورد بررسی در هدر دو سدال آزمدای  روش    

  ورزی دیگددر بددود تددر از دو روش خدداك کاهشددی مطلددوب

که با در نظر گرفتن عملکرد دانه به عنوا  مهمترین  طوری هب

ورزی کاهشدی بده ترتیدب     خاك مطالعه  روش صفت مورد 

ورزی و  خداك  های بی درصد نسبت به روش 8و  56حدود 

در سال دوم  این   ورزی متداول در سال اول بهتر بود خاك

درصد نسدبت   20و  51ورزی به ترتیب حدود  روش خاك

ورزی متداول بهتر بود   ورزی و خاك خاك های بی به روش

غدرب کشدور     زارهدای شدمال   در تحقیق مشدابهی در دیدم  

 32طدور متوسدا   ه ورزی حفاظتی ب عملکرد نخود در خاك

[  همچنین 17ورزی متداول بود ] درصد بهتر از روش خاك

عملکرد دانه نخدود در دیمزارهدای اسدترالیا بدا اسدتفاده از      

درصددد بهتددر از  10ورزی حفدداظتی تددا  هددای خدداك سددامانه

ورزی  اكروش خدد [ 15] بددودورزی متددداول  خدداك سددامانه

کاهشی توانست بیشترین مقدادیر صدفات نسدبت دانده بده      

غال   تعداد شاخه اصدلی  میدانگین طدول شداخه اصدلی       

تعداد شاخه فرعی و میانگین طول شاخه فرعی را در نخود 

 ب(   - 3تولید نماید )جدول  93و  92در هر دو سال 

نخود اجزای عملکرد  ازباتوجه به اینکه صفات مذکور 

ثیر أطور غیرمستقیم بر عملکرد دانه در نخدود تد   هب بوده و یا

ورزی کاهشدی   دارند  لدذا بداال بدود  آنهدا در روش خداك     

ثیر مکبت و مناسب این أنسبت به دو روش دیگر حاکی از ت

ورزی بر تظاهر صفات نخود است  جالب است  روش خاك
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  روش ب 3و  الددف 3کدده بددرای تمددامی صددفات جددداول 

ورزی در دو سال  خاك ز روش بیورزی متداول بهتر ا خاك

گیدری   توا  نتیجه لذا براسا  نتای  حاصل می  آزمای  بود

ورزی  خاك نمود که بیشتر صفات مربوط به نخود در سامانه

)بهتر و یا در حد  کاهشی دارای مقدار مناسب و قابل قبول

ورزی و  خداك  های بی در مقایسه با سامانه های دیگر( روش

های سایر محققین  تطابق خوبی با یافته متداول بودند که در

 [ 31و  18  10است ]

 دار برگدردا   گاوآهن به قلمی نسبت گاوآهن از استفاده

عملکرد دانه نخود را افزای  می دهد کده   درصد 45حدود 

 و ذخیره در قبلی محصول بقایای تأثیر مکبت از ناشی احتماالً

 تدأثیر  بررسدی  [  نتدای  3باشدد ]  زمستا  در بارندگی حف 

بدر   گنددم  سدامانه کشدت حبوبدات و    در ورزی خاك روش

 کده  داد نشدا   عملکرد محصول و برخی خوا  فیزیکدی 

 به کاربرد گاوآهن برگرداندار  نسبت غازی پنجه از استفاده

 [ 12دهد ] عملکرد را افزای  می درصد 13 میزا 

 

 93 و 92ی ها سال در نخود صفات ورزی )اثر متقابل( تركیبات تیماری سال در خاک نیانگیم سهیمقا.  ب - 3جدول 

 طول نیانگیم

 یفرع شاخه

(cm) 

 شاخه تعداد

 یفرع

 طول نیانگیم

 یاصل شاخه

(cm) 

 شاخه تعداد

 یاصل

 دانه نسبت

 غال  به

 دانه تعداد

 بوته در
 سال یورز خاكروش 

24/12 c 8/4 d 26/18 d 28/4 cd 100/1 d 2/22 c یخاکورز یب 

1392 0/24 a 7/10 a 42/28 a 90/6 a 558/1 a 0/24 a یکاهشی ورز خاك 

5/19 b 2/6 c 50/26 bc 76/4 b 214/1 c 5/19 b متداولی ورز خاك 

9/12 c 1/5 d 20/19 d 22/4 d 118/1 cd 9/12 c یخاکورز یب 

1393 7/22 a 1/10 b 08/27 ab 54/6 a 366/1 b 7/22 a یکاهشی ورز خاك 

9/18 b 1/6 c 28/25 c 72/4 bc 206/1 c 9/18 b متداولی ورز خاك 

24/12  469/0  470/1  451/0  102/0  75/4   LSD 

 ندارندی آمار دار یمعن اختال ی آمار نظر از مشترك حرو ی دارای ها نیانگیم

 

در صددفت نتددای  تجزیدده واریددانس مرکددب نشددا  داد  

× ورزی  اثدر متقابدل روش خداك   رطوبت حجمدی خداك    

اثددر  خدداكی ظدداهر مخصددو  وز   در صددفت محصددول

 و در صدفت ارزش اقتصدادی تمدام    محصول× متقابل سال 

در صفت کربن آلی که  بودند  درحالی دار اثرات متقابل معنی

 درصدد  بیشدترین  نگردیدد  خاك هیچکدام از اثرات متقابل 

 هدای  کدرت  ورزی خداك  بی روش در خاك حجمی رطوبت

(  4جددول  ) گردیدد  مشداهده ( 36/13) اول سدال  در نخود

 محصدول   دو هدر  در و آزمای  سال دو هر در طورکلی  به

 از بیشدتر  ورزی خداك  بدی  روش در خداك  حجمی رطوبت

 روش در صددفت ایددن و بددوده کاهشددی ورزی خدداك  روش

 رونددد  بددود کمتددر قبلددی روش دو از متددداول ورزی خدداك 

 عملیدات  کداه   بدا  خداك  حجمی رطوبت درصد افزای 

 گذاشدتن   بداقی  و خداك  برگدردا   عدم خاطر به ورزی خاك

 هدای  روش در خداك  سطح در قبلی گیاه بقایای از مقداری

 داده کداه   را سطحی تبخیر که است حفاظتی ورزی خاك

 تحقیق نتای   گردد می خاك رطوبتی محتوای حف  باعث و

 زمینده  ایدن  در محققدین  سدایر  های یافته راستای در حاضر
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 آزمایشدات  در مشدابهی  نتدای   همچنین[  35 و 8] باشد می

 -گنددم   کشدت  بدرای  ورزی خاك مناسب های روش تعیین

 هندوسدتا   در ذرت -گنددم   کشدت   [27] اسپانیا در نخود  

 هددای روش آنهددا براسددا  کدده اسددت شددده گددزارش[ 34]

 در متدداول  ورزی خداك  سامانه از برتر حفاظتی ورزی خاك

نتدای     اندد  بدوده  خداك  حجمی رطوبت درصد حف  زمینه

مقایسدده میددانگین مقدددار مدداده آلددی خدداك نشددا  داد بجددز 

های  داری بین روش های گندم سال دوم  تفاوت معنی کرت

ورزی کاهشی(  ورزی و خاك خاك ورزی حفاظتی )بی خاك

 (  4)جدول  ورزی متداول وجود داشت و روش خاك

ورزی  ورزی حفاظتی بدر خداك   های خاك ی روشبرتر

زیرا عدم استفاده یا استفاده محدود از   متداول منطقی است

آالت کشددداورزی باعدددث فعالیدددت مناسدددب     ماشدددین

ها شده و مقددار مداده آلدی خداك افدزای        میکروارگانسیم

عدم برگردا  کرد  خداك موجدب    دیگر  یابد  از طر  می

آفتداب شدده و سدرعت     لی خاك با ندور آتما  کمتر مواد 

دهد  کمترین وز  مخصدو    تجزیه این مواد را کاه  می

  ورزی متداول مشاهده گردید ظاهری خاك در روش خاك

داری  جز کرت های نخود سال دوم  تفاوت معنی ههرچند ب

ورزی  ورزی متددداول و روش خدداك بدین ایددن روش خداك  

ورزی متدداول از   کاهشی وجود نداشت  برتری روش خاك

زیدرا    وز  مخصدو  ظداهری خداك منطقدی اسدت      نظر

دار با ایجاد کلوخه و برگرداند   استفاده از گاوآهن برگردا 

خاك عمقی به سطح خاك  منجر به ایجاد خلل و فرج زیاد 

 را خدداك ظدداهری مخصددو  وز در الیدده شددخم شددده و 

ورزی  ك   نتای  آزمایشات طوالنی مدت خدا دهد می کاه 

دهدد وز    دار در چین نشا  مدی  ا متداول با گاوآهن برگرد

داری  مخصو  ظاهری خاك در این شرایا کداه  معندی  

 [  21نماید ] را تجربه می

یکی از علل عمدده افدزای  وز  مخصدو  ظداهری     

هم خوردگی خاك و  ورزی  عدم به خاك خاك در روش بی

 درکده   درحدالی   آالت اسدت  فشردگی ناشی از تردد ماشین

خوردگی  هم   مقداری بهمتداول و کاهشی ورزی خاك  روش

 ظداهری  مخصو  وز  کاه باعث  خاك وجود دارد که

نتای  این تحقیق نیز در همدین راسدتا    [ 35د ]گرد می خاك

بوده و کمترین وز  مخصو  ظاهری متعلق به تیمارهدای  

که بیشترین وز  مخصو   ورزی متداول بود  درحالی خاك

ده و خدداك ورزی مشدداهده شدد  ظدداهری در تیمدداری بددی 

بیشترین ورزی کاهشی در حد وسا بودند   های خاك کرت

ورزی  روش خداك به مربوط کرتهای نخود ارزش اقتصادی 

های نخود با روش  سال دوم بود  همچنین کرتدر کاهشی 

های گنددم بدا روش    سال اول  کرتدر ورزی کاهشی  خاك

هدای گنددم بدا روش     سدال دوم و کدرت  در ورزی  خاك بی

سددال دوم دارای بیشددترین ارزش در ورزی کاهشددی  خدداك

 ( 4اقتصادی بودند )جدول 

گیری کرد کده از نظدر ارزش    توا  نتیجه می  طورکلی هب

تدر از   ورزی کاهشی مناسب خاك اقتصادی استفاده از روش 

دو روش دیگر بود  باتوجده بده مصدر  کمتدر اندرژی در      

ورزی حفدداظتی در مقایسدده بددا روش    هددای خدداك  روش

ل و بددا عنایددت بدده نتددای  حاصددل در  ورزی متددداو خدداك 

خصدو  صدفت ارزش اقتصدادی  مزیدت اقتصدادی ایددن      

بررسدی نیازهدای اندرژی    در گدردد    ها مضداعف مدی   روش

ورزی در هندوسدتا  مشدخص    هدای مختلدف خداك    سامانه

درصددد انددرژی  3/34ورزی کاهشددی  گردیددد روش خدداك

ورزی متددداول مصددر   کمتددری نسددبت بدده روش خدداك 

برابدر بیشدتر    5/2جدویی اندرژی آ     رفهنماید و میزا  ص می

[  لذا باتوجه به افزای  هزینه سوخت و توجه به 34است ]

ورزی  هدای خداك   جویی در مصر  آ   سدامانه  لزوم صرفه

حفاظتی جایگزین مناسدبی مدی باشدند هرچندد کده مندافع       

 ها  تنها محدود به بحث انرژی نیست  استفاده از این روش
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 93 و 92ی ها سال در و صفت ارزش اقتصادی خاکی کیزیف اتیخصوصی برخ نیانگیم سهیمقا.  4جدول 

  92سال   93سال 

  گندم  نخود  گندم  نخود

 خاکی حجم رطوبت
(%) 

 

26/10 cd  28/9 ef  36/13 a  16/12 b یخاکورز یب 

78/9 de  70/8 f  88/10 c  82/9 de یکاهشی ورز خاك 

48/6 g  08/6 g  90/5 gh  18/5 h متداولی ورز خاك 

      894/0  LSD 

 خاکی آل كربن
(%) 

 

94/1 ab  93/1 abc  92/1 c  91/1 cd یخاکورز یب 

94/1 a  92/1 bc  91/1 cde  91/1 cde یکاهشی ورز خاك 

89/1 ef  92/1 bc  89/1 def  89/1 f متداولی ورز خاك 

      019/0  LSD 

 وز  مخصو  ظاهری خاك

(mgr/cm
3) 

 

35/12 b  39/1 a  31/1 cd  32/1 c یخاکورز یب 

32/1 cd  36/1 b  24/1 f  22/1 f یکاهشی ورز خاك 

28/1 e  30/1 d  19/1 g  19/1 g متداولی ورز خاك 

      020/0  LSD 

  (الیر 1000)× ی اقتصاد ارزش

15305 f  22753 a  14069 f  14226 f یخاکورز یب 

23150 a  22428 ab  21879 abc  18307 de یکاهشی ورز خاك 

18636 de  19016 cd  19639 bcd  15958 ef متداولی ورز خاك 

      9/2957  LSD 

  ندارندی آمار دار یمعن اختال ی آمار نظر از مشترك حرو ی دارای ها نیانگیم
 

 گيری نتيجه

ورزی  هدای خداك   باتوجه به نتای  آزمایشات دوساله روش

ورزی کاهشددی و  ورزی  خدداك خدداك مختلددف شددامل بددی

ورزی متداول برای تولید گندم و نخود در دیمزارهای  خاك

 رسد نظر می هذهاب در منطقه غرب کشور  ب شهرستا  سرپل

ورزی کاهشدی   به استفاده از روش خاك را زارعین توا  می

نمود هرچندد اجدرای سدایر آزمایشدات مشدابه نیدز       توصیه 

  ایدن  تواند صحت بیشتر ایدن توصدیه را آشدکار سدازد     می

مین اهددا  درازمددت در   أورزی عدالوه بدر تد    خاك روش 

خصو  حف  منابع خاك و آب و جلوگیری از فرسدای   

تولید قابل قبدول دو  تواند در بهبود عملکرد دانه و  آنها  می

محصول مهم گندم و نخود در دیمزارهای غرب کشدور در  

 ذهاب مفید باشد  شهرستا  سرپل
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