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Abstract 

Background   & Objective: Increasing consumption and high economic value of urban medicinal plant 

Balangu Research on cultivation of this plant is essential. Due to better use of rainfall, water requirement and 

less fertilizer can be used as a new species of medicinal plants in rain fed conditions. 

 

Methods   & Materials: The experiment was conducted in the form of strip split plots based on a randomized 

complete block design in three replications in Khorramabad region in the 2016/17. Experimental treatments 

including two tillage methods (conventional tillage and non-tillage) and five Balangu masses including (Takab, 

Kalibar, Kurdistan (Sanandaj), Nazarkahrizi and Jolfa) were placed in sub-plots. 

 

Results: Plant height and number of seeds per hazelnut were affected by tillage methods. Biological yield in 

tillage method and Takab mass showed an increase compared to conventional tillage and other studied masses. 

Kalibar mass had the highest plant height, number of sub-branches and number of hazelnuts per plant. In 

soilless cultivation method, the highest plant height and number of hazelnuts per plant were obtained. The 

highest grain yields were related to the common tillage method in Kalibar massif, which showed a significant 

difference with the no-tillage method in this massif. Also, the lowest grain yield was obtained in the 

conventional tillage method and Julfa mass. 

 

Conclusion: Non-tillage treatment can be replaced with conventional tillage system to reduce production 

costs, labor and energy consumption and optimal use of time and also reduce the movement of agricultural 

machinery on the farm. 
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 چکیده
 کار این پیرامون کشت و تحقیق شهری بالنگوی دارویی گیاه اقتصادی بالای ارزش و مصرف افزون روز رشد اهداف:

 گونه یک تواند بعنوانتر میاستفاده بهتر از بارندگی، نیاز آبی و کودی کم بدلیل شهری بالنگویباشد. ضروری می را گیاه

 باشد.  دیم در شرایط از گیاهان دارویی جدید
 

های کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه بر پایه طرح بلوک های خرد شده نواریصورت کرتبه آزمایش ها:مواد و روش
ورزی مرسوم و روش )خاکورزی روش خاک تیمارهای آزمایش شامل دو .شد اجرا 1391-99زراعی خرم آباد در سال 

 یرعف هایدر کرت، نظرکهریزی و جلفا )سنندج( تکاب، کلیبر، کردستان ی شاملشهر یو پنج توده بالنگو ورزی(بی خاک
 ند. گرفتقرار 

 

عملکرد زیستی در روش ورزی قرار گرفتند. های خاکتحت تأثیر روش تعداد دانه در فندقه و صفات ارتفاع بوته ها:یافته
. نشان داددرصدی  10/5های مورد بررسی افزایش ورزی رایج و دیگر تودهورزی و توده تکاب نسبت به خاکخاکبی

 مرسوم ورزیخاکهای فرعی و تعداد فندقه در بوته بود. در روش ترین ارتفاع بوته، تعداد شاخهتوده کلیبر دارای بیش
 01/911) دست آمد. بالاترین عملکردهای دانهب( عدد 19/3)تعداد فندقه در بوته  و( مترسانتی 19/10)ترین ارتفاع بوته بیش

ورزی در داری با روش بدون خاکورزی رایج در توده کلیبر بود که اختلاف معنیمربوط به روش خاک (گرم در متر مربع
( گرم در متر مربع 90/93)ورزی رایج و توده جلفا ترین عملکرد دانه نیز در روش خاکچنین کمهماین توده مشاهده شد. 

 بدست آمد. 
 

های تولید، نیروی کار و مصرف انرژی و استفاده بهینه از زمان و ورزی جهت کاهش هزینهتیمار بدون خاک گیری:نتیجه
 ورزی مرسوم را دارد.قابلیت جایگزینی با سیستم خاکهای کشاورزی در مزرعه چنین کاهش تردد ماشینهم

 
 ورزی، عملکرد دانه، شاخص برداشت بالنگو شهری، بدون خاکارتفاع بوته،  کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه
مدیریت خاک از اجزای اصلی کشاورزی پایدار و 

های این نوع مدیریت ترین بخشورزی از ضروریخاک

در این نوع  (.9119 )غفاری و همکاران شودمحسوب می
کشاورزی علاوه بر منابع اقتصادی به حفظ و صیانت از 
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-منابع تولید از قبیل آب، خاک و محیط زیست توجه ویژه

های بدون . روش(9110 روربو)حمزئی و ب شودای می
ا ورزی حداقل که معمولاً همراه بورزی و خاکخاک

ماندن مقداری بقایای گیاهی بر سطح خاک است، برجای
های فیزیکی و زیستی خاک کاربرد منظور بهبود ویژگیبه

ورزی های خاکدر روش (.9111 )کلیک و همکاران دارد
بر تر یا براتر، کمتواند بیشحفاظتی عملکرد محصول می

ها ناشی از عوامل ورزی مرسوم باشد. این تفاوتخاک
از جمله تناوب زراعی انتخاب شده ، شرایط خاک، مختلفی 

 و 9113 )اسدی و همکاران اقلیم و فصل کاشت است
های مهم یکی از مؤلفه. (9115 وزنیاک و همکاران

حفاظتی است که در  ، سیستم خاک ورزیکشاورزی
در درصد از بقایای گیاهی  31نتیجه اجرای آن حداقل 

یچ نوع عملیات در این روش هماند، سطح خام باقی می
گیرد و تنها ماشین کاشت، کود ورزی صورت نمیخاک

دهند خوردگی در خاک قرار میترین برهمو بذر را با کم
 (. 9113 )لوگاندو
بر روی که  (9112طلایی و همکاران ) پژوهشدر 

 که کشت گرفت دیده شدانجام  زیره سبزگیاه ورزی خاک
پذیر است و این ورزی نیز امکان بدون خاک زیره سبز

نوع کشت بر روی بقایای گیاهان کشت قبل صورت گرفت 
 ،به زمین قبل از کشت ی پوسیدهو با افزودن کود حیوان

چنین درصد و بیولوژیک و هم ، عملکردعملکرد دانه
 طلایی و همکاران) افزایش یافتعملکرد اسانس زیره سبز 

ورزی های خاکای که روی تأثیر روشدر مطالعه (.9112
و مقادیر بقایای ذرت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد 
گندم انجام شد مشاهده گردید که حداکثر عملکرد دانه در 

ورزی کاهش یافته بدست آمد که دلیل آن تیمار خاک
-افزایش درصد کربن آلی و نیتروژن خاک در تیمار خاک

 افزایش افزایش مقادیر بقایاورزی حداقل ذکر شد که با 
-های خاکتأثیر روش(. 9111 )علیخانی و همکاران یافت

ورزی بر افزایش میزان پروتئین دانه گندم بهاره، مثبت 
در مطالعه  (.9115 )وزنیاک و همکاران گزارش شده است

ورزی و کود نیتروژن بر عملکرد های خاکتأثیر روش
-های خاکای گزارش شد تأثیر روشسورگوم علوفه

 ایی و کیفی سورگوم علوفهورزی بر خصوصیّات زراع

دار نگردید امّا میانگین در هر دو سال آزمایشی معنی
ورزی متداول کمی عملکرد علوفه سبز سورگوم در خاک

 رامرودی و همکاران) ورزی حداقل بودتر از خاکبیش
9111.)  

 (Lallemantia iberica)بالنگوی شهری با نام علمی 
و تیره   Stachyoideae-nepteteaeگیاهی متعلق به قبیله 

Lamiaceae زاده و همکارانامان ) باشدیا نعناعیان می 
آذربایجان و دیگر  نطقهدر م یشهر ی(. بالنگو9111

 "کقره زر"با نام  شتریکشاورزان ب نیدر ب مناطق ایران
، ، یکسالهپهدول یاهیگشود. بالنگوی شهری میشناخته 

از قاعده منشعب، با  ، علفیکیه منفرد بارقسا یدارا
ل به گ یو گلدار به رنگ سبز مات منته ستادهیا یهاشاخه

با  متر(میلی 12-05) پهن و دراز ینییپا یهاآذین، برگ
بالا بدون دمبرگ به  یهاو برگ یکنگره ا یهاهیحاش
 رانیدر ا یگونه به فراوان نیا هستند.متر  یلیم 3تا  1طول 

 از شهری بالنگوی (.9111 )آیون و همکاران دکن یرشد م
 آن گیاهی بخشهای تمام که است ارزشی با گونههای
 از و گیرند قرار استفاده مورد اقتصادی طور به میتواند

 ،آور خلط ،مدر ،محرک آن دارویی استفادههای جمله
 هپاتیکی و کلیوی اختالالت ،عصبی اختالالت درمان

اینکه با توجه به (.9112 )رضوی و همکاران میباشد
شهری ژنتیکی بالنگوی از مراکز اصلی تنوع ایران یکی 

 خاطربه چنینهم، داردکشت آن قدمت زیادی بوده و 
زمان در این مناطق در آن ایجاد  سازگاری که در طی

کی خش به تحمل نظیر مطلوبیهای ژنحاوی شده است، 
. (9119)اورسو و بورسن  است شده کشور داخل در

مختلف  مناطقبالنگوی شهری در  علیرغم این که گیاه
کشاورزی فشرده منجر به یافتن  ندرو، معرفی شده است

بهترین راه تولید این گیاه در نواحی خشک و نیمه خشک 
با توجه  نیابرابن (.9113 سیدی و همکاران-)ال شده است

، بالنگو ییدارو اهیگ یهابه کمبود اطلاعات در مورد گونه
ارقام و  شناسیاهیگ اتیخصوص ابییو ارز یجمع آور

 و ییشناسا برای رانیدر ا یبومی بالنگو شهر هایدهتو
لذا  است. یضرور یبرتر امر یاهانتخاب ارقام و توده

-تمسیس اتاین پژوهش برای نخستین بار به بررسی اثر

مختلف بالنگو و اثرات  خاکورزی و نیز ارقاممختلف های 
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عملکرد و اجزای  ،بر صفات مورفولوژیکیها متقابل آن
 عملکرد گیاه دارویی بالنگو پرداخته است. 

 

 هامواد و روش
 آموزش و تحقیقات مزرعه مرکزاین آزمایش در 

-99در سال زراعی  لرستان طبیعیمنابع و کشاورزی
انجام شد. مزرعه پژوهشی دارای طول جغرافیایی  1391

 33دقیقه شمالی و عرض جغرافیایی  35درجه و  02
 2/1109دقیقه شرقی، ارتفاع از سطح دریا  02درجه و 

 13/10متر و میانگین دما میلی 595متر، میانگین بارندگی 
بندی اقلیمی منطقه خرم طبق طبقهگراد بود. درجه سانتی

آباد دارای اقلیم نیمه گرمسیری با تابستان گرم و خشک 
باشد میبر اساس آمار بلند مدت دارای اقلیم معتدل  و

برداری قبل از کاشت از خاک مزرعه نمونه. (1)جدول 
مرکب به عمل آمد و در آزمایشگاه تجزیه گردید. 

نشان داده  9مشخصات خاک مزرعه تحقیقاتی در جدول 
 است.شده

خرد شده نواری های کرتصورت بهآزمایش 
های کامل در قالب طرح پایه بلوک( پلات-پلیت)اس

عنوان ورزی بهتصادفی با سه تکرار اجرا گردید. خاک
-خاکبی ورزی مرسوم و)خاکدر دو سطح  عامل اصلی

ج، سنند)تکاب، کلیبر،  های بالنگوی شهریتودهورزی( و 
به عنوان عامل فرعی بودند. بذرهای ( نظر کهریزی و جلفا

منظور به .مراغه تهیه گردید بالنگو شهری از شهرستان
 های بالنگوی شهریشناسی تودهبررسی واکنش ریخت

ورزی، عملیات تهیه زمین با های مختلف خاکبه روش
انجام  1391مناسب شدن شرایط اقلیمی در مهرماه 

 ،مساعد بودن شرایطگرفت. سپس با در نظر گرفتن 
انجام گرفت. دو روش  19/12/1391عملیات کاشت در 

به عرض سه متر و  کیهر  یصورت موازهبورزی خاک
خاکورزی مرسوم  متر بود. 9متر با فاصله  01طول 

-روش بی و سکید ،دارشامل شخم با گاوآهن برگردان

در سطح زمین بود( قبل گندم سال  یایبقا) ورزیکخا
د ایجا متر()سه سانتیکم عمق یی هااریو با فوکا ش بود.

هر  .شد پوشاندهخاک  یمتریسانت کیدر ا ذرهب شد، 
و  میمتر تقس 9ورزی به سه تکرار با فواصل قطعه خاک

ت ( کشی)کرت فرع یشهر یبالنگو در هر تکرار پنج توده

 51خط کاشت به فواصل  5شامل  یکرت فرعر . هشد
بذر  زانیباشد. مبه طول سه متر می ی متریسانت

به دلیل دیم بودن  .بوددر هکتار  لوگرمیک 1 یمصرف
کشت، آب مورد نیاز مزرعه ازطریق نزولات جوی تأمین 

لازم شامل مبارزه  هایراقبتم رشد فصل طول شد. در
 پذیرفت. صورت  به صورت وجین دستی هرز هایبا علف

زمان نمونه برداری در پایان فصل رشد )خرداد ماه( 
ای باّ نیمه قهوهها تقریو پس از رسیدگی کامل که دانه

بوته از هر کرت به صورت تصادفی و با  5بودند، تعداد 
امل ارتفاع بوته حذف اثر حاشیه انتخاب شده و صفات ش

های جانبی، تعداد فندقه در تعداد شاخهی اصلی(، )شاخه
هر بوته، قطر بوته، وزن تربوته، وزن خشک بوته، وزن 
کل بوته، وزن هکتولیتر، وزن هزار دانه، تعداد دانه در 

طول  و نیزطول ریشه ، ارتفاع بوتهگیری شد. اندازه ،فندقه
گیری متری اندازهکش میلی با استفاده از خطفندوقه 
 متریلیبرحسب م یسا استفاده از کوله بقطر ساقشدند. 
تعداد  یشیاز هر واحد آزما هبوت وزن تر .دش گیریاندازه

 قیدق یبوته به تصادف انتخاب و با استفاده از ترازو 5
وزن گردید.  یریگاندازهبوته وزن تر برگ و وزن تر 

بوته به  5 تعداد یشیاز هر واحد آزما بوته: خشک
درجه  91وزن تر به آون  یینتصادف انتخاب و پس از تع

انتقال و سپس وزن خشک ساعت  02به مدت  گرادیسانت
صورت  یریگبرحسب گرم اندازه یقدق یرا با ترازو

جهت تعیین عملکرد دانه: در بالنگوی شهری، از  .گرفت
متر مربع با در نظر  9هر کرت آزمایشی، مساحتی برابر 

ای برداشت و پس از جداسازی بذر با گرفتن اثر حاشیه
بر حسب کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه ترازو دقیق 

 11تعداد  ی شد. برای محاسبه وزن هزار دانه،گیراندازه
انه از هر کرت آزمایشی با دقت شمارش تایی د 111بسته 

برای تعیین  و توسط ترازوی حساس توزین گردید.
بوته از هر کرت آزمایشی در  5شاخص برداشت ابتدا 

زمان رسیدن بذرها را برداشت نموده و به آزمایشگاه 
ساعت در  02ها در آون به مدت منتقل شد. سپس نمونه

که وزن س از آنگراد قرار گرفت. پدرجه سانتی 99دمای 
بوته با ترازو توزین و میانگین آن به عنوان عملکرد  5

زیستی تعیین گشت، پس از جداسازی بذر، وزن بذور، 
ها به عنوان عملکرد گیری شده و میانگین آناندازه
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اقتصادی تعیین شد. شاخص برداشت از تقسیم عملکرد 
، محاسبه 111اقتصادی بر عملکرد زیستی ضرب در 

.ابتدا استوانه گیری وزن هکتولیتر،اندازهبرای  گردید 
 پس استوانهس رازو توزین شدلیتری با تمیلی 51مدرج 

آن جدا شده پر  یهامدرج را با بذری که از قبل ناخالصی
 در نهایت، باره با ترازوی دقیق توزین گردیدکرده و دو

)وزن استوانه مدرج  ×111×91از فرمول وزن هکتولیتر 

 استوانه مدرج و بذر( = وزن هکتولیتروزن  -خالی
 باشد(.لیتر می 111)هکتولیتر به معنای  محاسبه گردید

 مورد SAS 9.1 اطلاعات حاصل، از طریق برنامه آماری

ها از طریق آزمون تجزیه و تحلیل قرار گرفته و میانگین
مقایسه در سطح احتمال پنج درصد ای دانکن دامنه چند

 .شدند

 
79-79مشخصات اقلیمی مزرعه در سال زراعی  -1جدول   

 
 

 

 

 

 

 
 سانتی متر( 3-33)عمق نتایج تجزیه خاک مزرعه آزمایش  -2 جدول

 
 
 
 

 

 

 

 و بحث نتایج
 رفولوژیکیوصفات م

 بوته ارتفاع
-اثر خاکتجزیه واریانس  ،3 به نتایج جدول با توجه

ورزی در سطح احتمال یک درصد و اثر توده در سطح 
داری بر ارتفاع بوته داشتند احتمال پنج درصد تأثیر معنی

ین ترترین و کمدار شد. بیشها غیر معنیو اثر متقابل آن
با مرسوم ورزی ترتیب مربوط به خاکارتفاع بوته به 

ورزی با میانگین خاکبدون و  مترسانتی 19/10میانگین 
(. مقایسه میانگین بین 0بود )جدول  مترسانتی 11/51

اع ترین ارتفی کَلیبَر دارای بیشها نشان داد که، تودهتوده
ارتفاع بوته متر بود که با سانتی 13/19بوته با میانگین 

در سطح های تَکاب و نَظرکَهریزی از لحاظ آماری توده
-هم داری مشاهده نشد.احتمال یک درصد اختلاف معنی

ا ی کردستان بترین ارتفاع بوته مربوط به تودهچنین کم
که ی در بررس (.5متر بود )جدول سانتی 21/59میانگین 

برنج  یایبقا تیردیو مورزی های خاکروش ریتأث یرو

 جیانجام شد نتا زهیپائ یکلزا یکیژولومورف بر صفات
 یورزکخاروش بوته کلزا در  عنشان داد که صفت ارتفا

منجر به کاهش  ورزیکخایبروش ر د و شیافزامرسوم 
 ایالعهدر مط(. 9119 رجبیانو  یعیرب) شده است عارتفا
بر عملکرد دو  فیو فواصل رد یورزکخا یهاروشاثر 

له دو سا جیگرفت که نتا قراررسی رقم کلزا مورد بر
-روش دو رقم کلزا در بوته، در عداد که صفت ارتفانشان

 داشته است داریتفاوت معن ورزیهای مختلف خاک
 (.9111 و همکاران یدیام)

 

 قطر و وزن تر بوته

ورزی، توده و اثر برهمکنش نتایج نشان داد اثر خاک
ین چنهم. داری بر صفت قطر بوته نداشتها تأثیر معنیآن

، ورزیخاکبراساس نتایج تجزیه واریانس اثر تیمار 
 بوته ورزی و توده بر وزن ترتوده و اثر متقابل خاک

  .(3)جدول دار شد بالنگوی شهری غیر معنی
 

 
سالیانه بارندگی  میانگین

(mm) 

میانگین رطوبت 
 نسبی

(%) 

 حداقل

  دما

(C) 

 حداکثر

 دما

(C) 

 متوسط

 دما

(C) 
5/599  15/51  5/1  91/91  13/10  

بافت 
 خاک

مس 
(ppm) 

روی 
(ppm) 

 منگنز
(ppm) 

آهن 
(ppm) 

کربن 
آلی 
)%( 

اسیدی
 ته

(pH) 

پتاسیم 
(ppm) 

فسفر 
(ppm) 

درصد 
 نیتروژن

 هدایت الکتریکی
(1-dS.m) 

 95/1 09/1 5/13 311 5/9 90/1 2/1 9/1 39/1 21/1 لومی
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ns ،*  می باشد.  درصد 1و  5دار در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب غیر معنی **و 

 

 طول فندقه

ورزی و توده نتایج تجزیه واریانس نشان داد خاک
ا اثر متقابل داری بر طول فندقه نداشت امتأثیر معنی

یک احتمال داری در سطح ورزی و توده تأثیر معنیخاک
ها بین توده مقایسه میانگین. (3)جدول درصد نشان داد 

ترین به ترتیب مربوط به ترین و کمبیشنشان داد که، 
-و بی مترسانتی 30/1ورزی وتوده جلفا با میانگین خاک

بود.  مترسانتی 19/1ورزی و توده جلفا با میانگین خاک
ز ا های کردستان، تکاب، نظرکهریزی و کلیبرو بین توده

 (.1)شکل لحاظ آماری تفاوتی نشان نداد 

بت ی، حفظ رطولن آگیاهی سبب افزایش کرب بقایایاثرات 
-خاک و افزایش مواد غذایی قابل استفاده برای گیاه می

 هایی تا حدود زیادی باشد. چنین خصوصیات و ویژگی

تواند منجر به افزایش بیوماس گیاه زراعی گردد می
در بررسی ( 9112گری و همکاران )فعله(. 9110)اُنملی 

ورزی و گیاه پوششی بر اجزای خاک هایاثر نظام
 طبق در تیمار قطرعملکرد آفتابگردان گزارش کردند که 

-تر از خاکورزی بیشورزی حفاظتی و بدون خاکخاک

ورزی حداقل احتمالاً کارگیری خاکورزی مرسوم بود. به
از طریق افزایش نیتروژن خاک موجب تحریک رشد 

 بالنگوی شهری ( صفات مورد مطالعه گیاه داروییمربعات میانگینتجزیه واریانس ) -3جدول 

تعداد 
دانه در 

 فندقه

تعداد فندقه در 
 بوته

طول 
 فندقه

تعداد 
های شاخه

 فرعی

وزن 
 تر بوته

 ارتفاع بوته قطر بوته
درجه 
 آزادی

 منابع تغییر

1/10 ns 11/11 ns 1/110 ns 1/10 ns 1/11 ns 1/31ns 93/11 ns 9 ( بلوکB) 
90/1 * 0139/59 ns 1/112 ns 1/11 ns 1/15 ns 1/19 ns 13/099  (Tورزی)خاک 1 **
11/1  01/3931  119/1  19/1  02/93  32/1  51/9  B*T(1خطای ) 9 

1/11 ns 55/11312 ** 1/113 ns 59/1 ** 1/01 ns 1/19 ns 29/115  (Vتوده ) 0 *

19/1  9/953  111/1  12/1  31/9  35/1  01/2  B*V (9خطای ) 2 

11/1 * 30/99151 ** 115/1 * 93/9 ** 9/22 ns 1/15 ns 51/11 ns 0 T*V 
13/1  12/1399  113/1  11/1  19/5  90/1  09/91  (3خطای ) 2 
11/1  95/10  11/5  91/2  91/99  11/15  59/9  (%) ضریب تغییرات 

 صفات مورد مطالعه گیاه دارویی بالنگوی شهریتجزیه واریانس  -3ادامه ی جدول 

 عملکرد دانه
شاخص 
 برداشت

عملکرد 
 زیستی

 وزن هکتولیتر وزن هزار دانه
درجه 
 آزادی

 منابع تغییرت

139/90 ns 1/00 ns 19/1 ** 1/93 ns 13/3195931  (Bبلوک ) 9 **
1599/91 ns 1/51 ns 31/15 ** 55/1 * 13932/21ns 1 خاک( ورزیT) 

91/053  11/1  91/1  19/1  11/1090939  B*T(1خطای ) 9 

1109/9 ns 05/1 ** 19/11 ** 1/33 ns 130125/21 ns 0  ( تودهV) 

59/912  19/1  39/1  11/1  31/339213  B*V (9خطای ) 2 
10121** 15/9 ** 99/3 ** 1/31 ns 13/1099595 * 0 T*V 

31/322  19/1  12/1  11/1  03/912995  (3خطای ) 2 
09/10  51/12  19/9  92/9  92/9  (%) ضریب تغییرات 
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 (.9110ران، شود )شمس آبادی و همکارویشی گیاه می
هر گاه نسبت کربن به نیتروژن خاک در حد متعادلی 

های خاک کربن موجود در خاک یاشد، میکروارگانیسم

استفاده کرده و نیتروژن اضافی را بعنوان منبع انرژی 
ن اضافی باعث ژگذارند. این نیترودر خاک باقی می

 شود.تحریک رشد گیاه می

 
 طول فندقه ایروش های خاک ورزی و توده های بالنگوی شهری بر ترکیبات تیماری -1شکل 

 

 

 تعداد دانه در فندقه
 نندهکنییاز صفات تع یکی فندقهصفت تعداد دانه در 

نتایج حاصل از تجزیه . گرددیعملکرد محسوب م
چنین اثر ورزی و همواریانس نشان داد که تأثیر خاک

ورزی و توده بر تعداد دانه در فندقه در سطح متقابل خاک
احتمال پنج درصد معنی دار شد. طبق نتایج حاصل اثر 

ل )جدو باشدتوده بر تعداد دانه در فندقه غیر معنی دار می
ر دترین تعداد دانه . مقایسه میانگین نشان داد که بیش(3

ترین تعداد دانه در فندقه به ترتیب در روش فندقه و کم
-و روش خاک عدد 19/3با میانگین مرسوم ورزی خاک

عدد به آمده است )جدول  29/9ن با میانگیحفاظتی ورزی 

ورزی حفاظتی )شخم کاهش یافته( سبب روش خاک .(0
نگو شهری شد. در روش لفندقه بابهبود تعداد دانه در 

ها، افزایش دانهخاک پایداری حفاظتی به دلیلورزی خاک
تر آب در خاک و کاهش ماده آلی خاک، نفوذ پذیری بیش

فرسایش خاک، شرایط بهتری برای رشد گیاه زراعی 
 یقیدر تحق(. 9111 گردد )اسمیت و همکارانفراهم می

 یاجزا بر عملکرد و یورزکمختلف خا یهاروش ریتأث
 داد که اثرنشان یقتحق جینتا. شد یعملکرد کلزا بررس
در  نیتعداد دانه در خورج بر یورزکسطوح مختلف خا

و  فردیقلخا)بود  داریمعن ددرص یکسطح احتمال 
  (.9111 همکاران

 
 ورزیمقایسه میانگین صفات مورد مطالعه گیاه بالنگوی شهری تحت اثر خاک -4جدول 

 
 
 

 
 

 
 .میانگین ها با حروف مشابه در هر ستون فاقد تفاوت آماری بر اساس آزمون دانکن در سطح پنج درصد هستند

 

 
 

 
 

ab ab ab ab
a

ab b
a

ab c

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

تکاب کلیبر کردستان نظرکهریزی جلفا

ه 
دق

 فن
ول

ط
(

cm)

خاکورزی بی خاکورزی

وزن هزار دانه 
(g) 

 ورزیخاک (cm)ارتفاع بوته  تعداد دانه در فندقه

19/0 a 29/9 b 11/51 b ورزیخاکبی 

29/3 b 19/3 a 19/10 b ورزی مرسومخاک 
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 تعداد فندقه در بوته
بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر توده و 

ورزی بر تعداد فندقه در بوته در اثر متقابل توده و خاک
ورزی سطح احتمال یک در صد معنی دار شد. اثر خاک

ن توان گفت ایدار نبود و میبر تعداد فندقه در بوته معنی
مرتبط باشد و تحت اثر ها صفت به ساختار ژنتیکی توده

-ترین و کم(. بیش3)جدول ورزی قرار نگرفت تیمار خاک

 325 هایترین تعداد فندقه در بوته به ترتیب با میانگین
. بودمربوط به تیمار خاکورزی رایج  عدد 93/195عدد 
-های تکاب، جلفا و نظرکهریزی در تیمار بدون خاکتوده

تان تعداد فندقه های کلیبر و کردسورزی نسبت به توده
(. مقایسه میانگین بین 9شکل ) تری داشتنددر بوته بیش

د ترین تعدای کَلیبَر دارای بیشها نشان داد که، تودهتوده
های عدد بود که با توده 53/391فندقه در بوته با میانگین 

تَکاب و جُلفا و کردستان از لحاظ آماری تفاوتی نشان 

فندقه در بوته مربوط به  ترین تعدادچنین کمنداد. هم
عدد بود )جدول  11/910ی نظرکهریزی با میانگین توده

حداقل  یورزکنشان داد که اثر خا یبررس یک جینتا (.5
دار یدرصد معن یکدر بوته در سطح  نیخورج بر تعداد

(، که با نتایج این 9111مکاران و ه فردیقلخا)است بوده
تعداد ردیف دانه در چنین همخوانی نداشت. بررسی هم

تر از تیمار ورزی حداقل بیشت در روش خاکربلال ذ
ورزی بود )حمزئی ورزی مرسوم و بدون خاکهای خاک
های این پژوهش مطابقت ( که با یافته9110 و بوربور

علت افزایش تعداد فندوقه در بوته و نیز رشد گیاه نداشت. 
در سیستم خاک ورزی حفاظتی، این است که تجمع 
بقایای کشت قبلی در خاک باعث تجمع کربن آلی، 
نیتروژن کل، فسفر، پتاسیم وبرخی عناصر قابل جذب در 
خاک خواهد شد در نتیجه رشد رویشی و زایشی گیاه 

 شود.تحریک می
 

 
 مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه توده های گیاه دارویی بالنگوی شهری -5جدول 

 
 

 
 
 
 
 

 .میانگین ها با حروف مشابه در هر ستون فاقد تفاوت آماری بر اساس آزمون دانکن در سطح پنج درصد هستند

 

 
 مقایسه میانگین اثر روش های خاک ورزی و توده های بالنگوی شهری بر تعداد دانه در هر چرخه گل -2شکل 
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تکاب کلیبر کردستان نظرکهریزی جلفا
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خاکورزی بی خاکورزی

شاخص برداشت 
)%( 

عملکرد زیستی 
(1-g.plant) 

تعداد فندقه در 
 بوته

-تعداد شاخه

 های فرعی 
ارتفاع بوته 

(cm) 
 های بالنگوتوده

25/1 b 00/2 a 93/992 ab 91/3 b 33/19 a تکاب 

11/3 a 90/5 b 53/391 a 11/0 a 13/13 a کَلیبَر 

19/9 b 21/5 b 91/930 bc 55/3 b 21/59 c )کردستان)سنندج 

00/9 ab 10/5 b 11/910 c 21/3 b 21/11 ab کَهریزینَظر 

39/9 ab 31/5 b 99/910 abc 92/3 b 51/11 b جُلفا 
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 ی جانبی در بوتهشاخه تعداد

-های جانبی غیر معنیورزی بر تعداد شاخهاثر خاک

دار شد. نتایج نشان داد اثر توده و اثر متقابل توده و 
داری درصد تأثیر معنی یکورزی در سطح احتمال خاک

-(. بیش3ی جانبی در بوته داشتند )جدول بر تعداد شاخه

ین ورزی با میانگترین به ترتیب مربوط به خاکترین و کم

شکل بود ) عدد 03/9ورزی با میانگین عدد و خاک 3/5
ین ترها نشان داد که، بیش(. مقایسه میانگین بین توده3

ی کَلیَبر با میانگین تعداد شاخه جانبی مربوط به توده
و بین  مترین آن مربوط به توده تکاب بودعدد وک 11/0

های کردستان نظرکهریزی و جلفا از لحاظ آماری توده
  .(5)جدول  تفاوتی نشان نداد

 
 مقایسه میانگین اثر روش های خاک ورزی و توده های بالنگوی شهری بر تعداد شاخه جانبی در بوته -3شکل 

 

 وزن هکتولیتر
ورزی بر اساس نتایج تجزیه واریانس، توده و خاک

داری بر وزن هکتولیتر نشان داد )جدول تأثیرغیرمعنی
مقدار وزن هکتولیتر به ترتیب ترین ترین و کم(. بیش3

ی جلفا با میانگین ورزی و تودهخاکمربوط به تیمار بی
 یورزی و تودهخاکگرم در هکتولیتر و تیمار بی 19119

باشد گرم در هکتولیتر می 11001کردستان با میانگین 
وزن هکتولیتر بستگی به شکل دانه و یکنواخت  (.0شکل )

بودن آن و چگالی دانه دارد و اندازه دانه بر آن تأثیر 
زیادی ندارد. وزن یک لیتر دانه به عنوان وزن هکتولیتر 

شود، هر چه وزن هکتولیتر بیشتر باشد، در نظر گرفته می
نشانه سنگینی، فشردگی بافت دانه، قدرت رویش بالا و 
مرغوبیت آن است و هر چه این وزن کمتر باشد، نشانه 

 بادی)قزدگی و پوکی و کیفیت پایین دانه خواهد بود. آفت
9111 .) 

 

 مقایسه میانگین اثر روش های خاک ورزی و توده های بالنگوی شهری بر وزن هکتولیتر -4شکل 
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 عملکرد زیستی

توده و اثر  ،ورزیخاک ریتحت تأث یستیعملکرد ز
در سطح  دارییاثر معن ورزیمتقابل توده در خاک

 سهیمقا جینتا(. 3درصد داشتند )جدول  کیاحتمال 
گرم  00/2 نیانگیتکاب با م هاینشان داد که توده نیانگیم

 بیگرم در بوته به ترت 90/5 نیانگیبا م بریدر بوته و کل
 (.5)جدول  دارند یستیعملکرد ز نیترو کم نیترشیب
 گرم در بوته 0/9 نیانگیبا م یستیعملکرد ز نیترشیب

مقدار عملکرد  نیترو کم ورزیخاکیب ماریمربوط به ت
 ماریمربوط به ت گرم در بوته 91/0) نیانگیبا م یستیز

بنابراین عملکرد زیستی در (. 5شکل بود ) ورزیخاک
درصدی  10/5سیستم خاک ورزی حفاظتی افزایش 

طی پژوهشی اثر نسبت به خاک ورزی رایج نشان داد. 
اجزای بر  پوششی کلزا گیاه و یورزاکخ هایسیستم
در گرفت که  قراری مورد بررس آفتابگردان عملکرد

ورزی حفاظتی عملکرد و خاک یورزکخایب تیمارهای
درصدی نسبت به  5/31بیولوژیک آفتابگردان افزایشی 

و همکاران گری فعله) ورزی مرسوم داشته باشندخاک
خوانی های این پژوهش نیز هم( که با نتایج یافته9112

ورزی خاکداشت و بجز توده جلفا و با اختلاف کم بی

های بالنگو شهری موجب افزایش عملکرد زیستی توده
علت افزایش عملکرد زیستی و نیز عملکرد دانه در شد. 

سیستم خاک ورزی حفاظتی، این است که با تجمع بقایای 
کشت قبلی در خاک، کربن آلی، نیتروژن کل، فسفر، 

-می پتاسیم وبرخی عناصر قابل جذب در خاک اضافه

-شود. در نتیجه رشد رویشی و زایشی گیاه تحریک می

 شود.
و  یورزکخا یهاروش عاثر انوا گرید یقیر تحقد

 یازاج عملکرد و برقند چغندر یاهیگ یایبقا تیریمد
 قیتحق جیگرفت که نتا قرار یعملکرد گندم مورد بررس

 زیستی عملکردبر یورزاکخ یمارهاینشان داد که اثر ت
فرد (. خالقی9119اران و همک یسلام)است بوده اردیمعن

کردند که اثر سطوح مختلف  گزارش (9111و همکاران )
-معنی درصد یکسطح  درزیستی بر عملکرد  یورزکخا

 پژوهش( در 9110پور و همکاران )حسینی .استدار بوده
 یهادر روش ایعملکرد سو یابیخود تحت عنوان ارز

 یهاروش که دندیرس جهینت نیبه ا یورزکمختلف خا
 زیستیبر عملکرد  یداریمعن ریتأث یورزکمختلف خا

 است. داشته

 
 مقایسه میانگین اثر روش های خاک ورزی و توده های بالنگوی شهری بر عملکرد زیستی -5 شکل

 

 هزار دانه وزن
 نشان هاداده واریانس تجزیه جدول از حاصل نتایج

ورزی بر وزن هزار دانه در سطح خاکاثرسطوح  که داد
پنج درصد معنی دار است. با این وجود اثر توده و 

دار شده معنیورزی غیرهمچنین اثر متقابل توده وخاک

-. براساس نتایج مقایسه میانگین تیمار خاک(3ول د)جاند 

-خاکگرم بیشترین، و تیمار بی 19/0ورزی با میانگین 

مترین وزن هزار دانه را ک گرم 29/3ورزی با میانگین 
گزارش  (9111) فرد و همکارانیقلخا (.0اند )جدول داشته

بر وزن هزاردانه  یورزکخا کردند که اثر سطوح مختلف
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وزن  نیشتریدار بوده و بیدرصد معن 5در سطح احتمال 
 است.حداقل بدست آمده یورزکخاروش  هزاردانه در
تر محتوای ورزی حفاظتی با افزایش بیشاجرای خاک

ورزی، های خاکماده آلی خاک در مقایسه با سایر روش
از طریق افزایش فراهمی عناصر غذایی موجب بهبود 
رشد رویشی و فتوسنتز شده که این امر با بهبود سهم 
تخصیص این مواد به مخزن در نهایت، افزایش وزن دانه 

 (.9110 شمس آبادی و همکارانرا به دنبال داشته است )
 

 دانه عملکرد
داری اثر تجزیه واریانس عملکرد دانه بیانگر معنی       

ورزی و توده بر روی عملکرد دانه متقابل تیمارهای خاک
. از نتایج تجزیه واریانس باشددر سطح یک درصد می

ورزی بر روی این مشخص شد تأثیر توده در خاک
 (. نتایج مقایسه میانگین3 نبود )جدول دارمعنی ویژگی

نشان داد که دستیابی به بالاترین عملکرد مربوط به تیمار 
گرم در متر  01/911ی کلیبر با میانگین ورزی، تودهخاک
-ترین عملکرد دانه مربوط به تیمار خاکو پایین مربع

 گرم در متر مربع 90/93میانگین  ی جلفا باورزی، توده
توان گفت عملکرد دانه در در نتیجه می (.1 شکلاست )

تیمارهای خاک ورزی حفاظتی و توده کلیبر افزایش 
درصدی نسبت به تیمار خاک ورزی رایج و  19/133

بودن عملکرد دانه  بالا نیبنابرانشان داد. ی جلفا توده
 یکیژنت اتیخصوص یللممکن است به د توده کلیبردر
 عدادت نیچنو هم ترشیبهای جانبی شاخه دولیمانند ت اهیگ

 نهیزم فندقه تعداد دانه در شیدر بوته و افزا شتریب فندفه
. طی کندفراهم این توده عملکرد در  شیافزارای را ب

 ماریبه تمربوط عملکرد دانه  زانیم نیبالاترپژوهشی 
-کخایب درتیمار عملکرد نیترو کممرسوم  یرزوکخا

از ورزی مرسوم ار خاکمیت نیچناست. همبوده یورز
 یورزکخار مایرا با ت یدارینظر عملکرد دانه تفاوت معن

(، که در برخی 9119 و همکاران یعیب)ر ندادحداقل نشان
ارقام حاصل از این آزمایش افزایش عملکرد در روش 

ها مطابقت ورزی مرسوم مشاهده شد و با این یافتهخاک
عملکرد  (9191) زاده و راعیزامیر یدر مطالعه دارند.

-خاکدر کشت دوم مربوط به سیستم بیذرت سیلویی 

-ترین عملکرد محصول در سیستم خاکورزی بوده و کم

محققان زیادی گزارش نموده اند  باشد.ورزی مرسوم می
انتخاب روش و نوع مناسب ادوات مورد استفاده در 

ورزی تأثیر فراوانی بر خصوصیات فیزیکی خاک و خاک
 (.9119 )تریپاتی گذاردانه به جای میدر نهایت عملکرد د

اند که استفاده از در همین راستا محققان گزارش نموده
دار به افزایش تلفات رطوبت خاک و در گاوآهن برگردان

گردد و در مقابل نهایت به کاهش عملکرد دانه منجر می
ورزی منجر کاهش تبخیر و رواناب خاکبی هایروش

توان اظهار جمع بندی کلی میاند. بنابراین در گردیده
ورزی نقش مهمی در داشت مدیریت آبیاری و شیوه خاک

خصوصیات فیزیکی و چگونگی حرکت آب و حجم 
 هالوورسون و همکاران) مصرفی آب در خاک دارند

ورزی بر بخش مهمی از خصوصیات خاک چ (.9111
 خاک از قبیل دما، ذخیره و پراکنش رطوبت در خاک

-و بر تراکم خاک اثر می (9111 مکارانلامپورلانس و ه)

دهد که در نتایج تحقیقات نشان می. (9110 لاپن) گذارد
ورزی عملکردی مساوی و در بعضی خاکروش بی

ورزی مواقع بالاتر کشت گندم نسبت به روش خاک
  .(9111 ساهاراوات و همکاران) آیدمرسوم به دست می

 
  شاخص برداشت

ها اثر توده بر شاخص دادهطبق نتایج تجزیه واریانس 
برداشت بالنگوی شهری در سطح پنج درصد تفاوت 

ورزی داری را ایجاد نمود. اثر متقابل توده در خاکمعنی
در سطح یک در صد تفاوت معنی دار داشت. اما نتایج اثر 

دار شد ورزی بر شاخص برداشت غیر معنیساده خاک
ن بالاترین (. با توجه به نتایج مقایسه میانگی3)جدول 

درصد  29/0ورزی شاخص برداشت در تیمار خاک
ترین سطح برداشت متعلق به مترمربع بدست آمد، پایین

باشد درصد در متر مربع می 90/1ورزی تیمار خاک
-(. از نتایج بدست آمده ازمقایسه میانگین توده9)شکل 

های بالنگوی شهری بیشترین و کمترین شاخص 
ی کلیبر با میانگین به تودهبرداشت به ترتیب مربوط 

-درصد می 25/1ی تکاب با میانگین درصد و توده 11/3

که در  عاملی نیترمهم یبه طور کل(. 5باشد )جدول 
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 ردیگیعملکرد مورد توجه قرار م شیافزا یراستا
توجه داشت که بالا  دیشاخص برداشت است، البته با

 تسیبالا بودن عملکرد ن یبودن شاخص برداشت به معن
 شاخص برداشت بالا و ایرقم یا تودهو ممکن است 

 
 ورزی و توده های بالنگوی شهری بر عملکرد دانهمقایسه میانگین اثر روش های خاک -9 شکل

 

 

ت کاهش نسب لیداشته باشد که به دل ینییعملکرد پا
ا ب گریباشد. به عبارت دیم ییکل ماده خشک هوا بهدانه 

ملکرد ع شیافزا ایتر به دانه و شیب یدیمواد تول صیتخص
در شاخص برداشت، عملکرد  رییتوان بدون تغیمزیستی 

پژوهش ( در 9111)و همکاران  یوسفایش داد. یدانه را افز
 عملکرد کلزا در یعملکرد و اجزا سهیعنوان مقا د باخو

 که اثر دندیرس جهینت نیه ای بورزاکمختلف خهای روش
-یبر شاخص برداشت معن ورزیمختلف خاک هایروش

 ماریشاخص برداشت مربوط به ت نیشتریو ب باشدیم دار

 یورز_کو خا (،نیسنگک سید) یسطحورزی اکخ
 وک سیو د یبا گاوآهن قلم یورزاکو خ (زلیچ) حداقل

 و همکاران یعیاست. رببوده نانتیکمب یورزکخا
-کخا مختلف هایروش نیکردند که در ب ( بیان9119)

بر صفت شاخص برداشت تفاوت  ریاز نظر تأث یورز
ورزی حفاظتی موجب و خاک وجود دارد داریمعن

افزایش شاخص برداشت شد، که در نتایج این پژوهش 
و کردستان نیز  های جلفا، نظر کهریزینیز در توده
  .مشاهده شد

 

 
 مقایسه میانگین اثر روش های خاک ورزی و توده های بالنگوی شهری بر شاخص برداشت -9 شکل
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 گیرینتیجه
 در مجموع نتایج آزمایش حاکی از آن بود که عملکرد

 در ، جلفا و کردستاننظر کهریزی هایبالنگو تودهدانه 
تری نسبت به عملکرد دانه بیشورزی خاکتیمار بی

کلیبر  هاتوده چنینهم وورزی رایج داشتند تیماری خاک
 داری عملکرد دانه ورزی رایجخاک تیمارو تکاب در 

ورزی خاک. عملکرد زیستی در روش بیتری بودندبیش
های ایج و دیگر تودهورزی رو توده تکاب نسبت به خاک

-توده کلیبر دارای بیش مورد بررسی افزایش نشان داد.

فرعی و تعداد فندقه در  هایترین ارتفاع بوته، تعداد شاخه
های ورزی جهت کاهش هزینهتیمار بدون خاکبوته بود. 

تولید، نیروی کار و مصرف انرژی و استفاده بهینه از 
کشاورزی در  هایچنین کاهش تردد ماشینزمان و هم

ورزی مرسوم را مزرعه قابلیت جایگزینی با سیستم خاک

 تحقق یمناسب تر در راستا جیبه نتا دنیرس یبرادارد. 
مدت دبلن قاتیو تحق یزیبرنامه رنیاز به  داریپا یکشاورز

 یخاک ورز یروش ها یریکارگهب برای یترشیب
ازم ل ترین توده بالنگوی شهریی و انتخاب مناسبحفاظت

 .باشدیم
 

 سپاسگزاری
بدین وسیله از مسئولین دانشکده علوم کشاورزی، 

آزمایشگاه مرکزی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، 
آزمایشگاه ، آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی علوم پایه

دانشگاه  و تکنولوژی بذر فیزیولوژی گیاهان زراعی
قدردانی شاهد به دلیل فراهم کردن امکانات این تحقیق 

 شود.می
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