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 چكيده

در مركز  3116-3111هاي طي ستتال يتحقيق،زمينيستتي  عملکرد هاي تهيه بستت ر بذر براثر روشبه منظور مطالعه 

با  هاي كامل تصادفيهاي اواري بر پایه بلوكبلوكطرح تحقيقات كشتاورزي ستمنان )شاهرود( ااماش شد. آزمایش در لال    

شتتخ  با گاوآهن  -3ا گاوآهن برگرداادار،شتتخ  ب -3 بصتتورت اوع و زمان شتتخ ي شتتامل افق عامل اجرا گردید.چهار تکرار 

زميني ستتي  ارلاشعمودي شتتامل  عاملشتتخ  با گاوآهن چيزل در بهار و  -4 ،شتتخ  با گاوآهن چيزل در پایيز -1بشتتقابي،

مخ لف  تيمارهايكه ( اشتتتان داد، 3111و 3116) هادادها ایج حاصتتتل از تمزیه واریاار مرك   .بوداگریتا،دراگاوستتتاا ه  

  يترتدار داشت ند. تيمار چيزل در بهار در سال سوش وتيمار شخ  معمول در سال اول آزمایش به  ورزي، اخ الف معنيخاك

. درصتتد برگردااي خاك به شتتدت تحت توليد كردادرا  غده عملکردتن در هک ار(  34)كم رین وتن در هک ار(  3/13) نیشتت ريب

و  5/13دار و چيزل به ترتي  با م وستتت  بطوریکه تيمار شتتتخ  با گاوآهن برگردان .ورزي لرار گرفتتتاثير تيمارهاي خاك 

ورزي بر ميزان  كربن تيمارهاي مخ لف خاكهمچنين بيشتتت رین وكم رین مقدار برگردااي خاك بوداد. داراي درصتتتد  5/13

( درصد 31/0) كم رین ( و45/0به ترتي  بيش رین ) دارو شتخ   برگردان  چيزل در بهار . تيمار شتخ  با آلي خاك موثر بوداد

دار را زميني و مزایاي استتت هاده از گاوآهن چيزل، گاوآهن برگردانكربن آلي ختاك را دارا بوداد. با توجه به عملکرد ستتتي  

 توان با گاوآهن چيزل جایگزین كرد.  مي
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Abstract 

The effect of different seedbed preparation on potato yield, were studied in Agricultural 

Research Center of Semnan (Shahrood) in 2007-2009 periods. A RCBD based strip-block experiment 

with 4 replications was used, that horizontal factor included tillage methods as 1-Moldboard plowing, 

2-Disk plowing, 3-fall chisel plowing and 4-spring chisel plowing and vertical factor included three 

potato cultivars (Agria, Deraga and Sante).Results of combined analysis (2007and 2009) showed, 

crop yield differences among tillage methods were significant, Maximum of tuber yield per hectare 

was related to spring chisel plowing (31.1t.ha-1).Soil inversion percent was significant among tillage 

treatments. Maximum and minimum of soil inversion percent was related to Moldboard plough 

(72/25%) and chisel plough (39.5%), respectively. Soil organic carbon was significant treatments 

among tillage methods. Maximum and minimum of Soil organic carbon was belonged to chisel 

(0.45%) and moldboard (0.28%) plowing, respectively. Regard to crop yield and chisel plough 

advantages, moldboard plough can be replaced with chisel plough. 
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 مقدمه

ورزي ایماد محي  مناستتتبي هتدف عمليات خاك 

بذر، رشتتد ریشتته و ارش كردن و ت بيت   ايزبراي جوااه

كردن مقاومت ختاك جهتت تماك كامل بذر با خاك وك   

 زميني به شرای  فيزیکيباشد.سي وپيوست گي خاك مي 

 برورزي اثر عمليات خاك .باشتتدخاك كامال حستتاك مي

 آلدار مي باشد. خاك ایدهمعني زميني كامالًتوليد ستي  

ي بایستت ي عميد،داراي زهکشتتي  مينزبراي توليد ستتي 

 .  (3006سل و دالاوي )جيخوب و ترد و شکننده باشد

ورزي با هدف هاي خاكتکنيك هتاي اخير هدر دهت 

به حدالل رستتتاادن صتتتدمات محيطي به ستتتمت كاهش  

گيري شده تعداد عمليات جهتشتخ  و  گير در عمد چشت  

ورزي حهاظ ي شتترای  بهينه با اجراي عمليات خاك.استتت

)ستتتاع ي گردد يمبراي رشتتتد و امو محصتتتول فراه   

3003)  . 

درصتتد   60در حدود  دهدگزارشتتات اشتتان مي  

اارژي مکاايکي مورد مصتتترف در كشتتتاورزي مکاايزه 

باشتتتد. دلت در اوع ورزي ميمربوط بته عمليتات ختاك   
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از ادوات و مرات  ورود به مزرعه براي هر اوع  اس هاده

محمدي ) ورزي داراي اهميت باالیي استتتاز ادوات خاك

 .  (3006و همکاران 

محيطي و ال صادي، توجه عالوه بر مسائل زیست

كتته موجتت  حه  حهتتاظ ي ورزي هتتاي ختتاكبتته روش

در شتتواد ايز وتتروري استتت.  پ ااستتيل توليد خاك مي

و بوده اياز به اارژي كم ري حهاظ ي  ورزيختاك  روش

بقتایتاي گيتاهي در ستتتطح خاك حه  شتتتده یا با خاك     

شتتتواد. حه  بقایا در ستتتطح خاك ستتتطحي مخلوط مي

موجت  پوشتتتش ستتتطح و جلوگيري از تبخير رطوبتتت   

 ورزي حهاظ يروش خاكشود. عملکرد محصول در مي

 .(3001)بوليگوا و گلن  شوداز روش مرسوش كم ر امي

خوب بستت ر بذر در اظر گرف ه ستتازي اگر آماده

ها توليد محصول ك  خواهد اشود، ح ي در به رین خاك

زاي و استتت قامت گياهچه به ت بيت بود. یکنواخ ي جوااه

یکنواخت، خلل و فرج و رطوبت بستت ر بستت گي دارد. اگر 

خاك و عدش تهویه  فشتتردگيشتترای  خاصتتي )شتتامل   

خاك( در فصل رشد در خاك ایماد شود، موج  كاهش 

محصوالت لبلي، بقایاي شتواد. عواملي مااند  عملکرد مي

 ایماد) 3دليدورزي ، تستتطيح و خاككلشتتيورزي خاك

ستتاز یا لبل توستت  مال در فصتتل بستت رهاي كاشتتت  

 45زاي در مركز بستتت ر تا عمد و شتتتخ ستتت رستتتاز ب

و  ههویتبر ميزان (گاوآهن چيزل م ري توستتت ستتتاا ي

ورزي گرچه خاك. خاك خيلي موثر هس ند فشردگيعدش 

شتتتود، اما حهاظ ي توستتت  همه كشتتتاورزان اعمال امي

د شتتوزميني استت هاده ميطورگستت رده در توليد ستتي به

 (.3331رایت و همکاران )

دااسي ه ظاهري شاخصي براي مقاومت خاك در 

ي و ریشه گياهان در آن برابر اهوذ ادوات كشاورز

آن رابطه چون دااسي ه خاك با منافذ موجود در باشد. مي

مس قي  دارد. این منافذ فضاهایي هس ند كه آب و گاز از 

كند و ریشه گياهان از طرید آاها در ميان آاها عبور مي

كند. خاكي كه داراي منافذ زیادي باشد خاك اهوذ مي

                                                 
1-Precision Tillage 

چگالي كم ري دارد و برعکر خاكي كه منافذ كم ري 

 . (3006 )بدليکوا و روبيداش ه باشد دااسي ه بيش ري دارد 

اشتتلي محمودي و محمديتوستت  در آزمایشتتي 

ورزي بر ميزان حه  اثر ستته اوع وستتيله خاك ( 3006)

رطوبت خاك، وزن مخصتتوص ظاهري، ميزان برگردااي 

ورزي مورد بقتایاي گياهي توستتت  ادوات مخ لف خاك 

ابي یبررستي لرار گرف ند. ا ایج اشان داد كه براي دست 

بتته بيشتتت رین كيهيتتت ختتاك شتتتخ  خورده، عمليتتات  

ورزي ثااویه حداك ر تا یك هه ه بعد از شخ  ااماش خاك

شتتتود، تتا به رین ميزان رطوبت و تخلل خاك حاصتتتل   

 شود.  

اي اثرات در مطتتالعتته (3005) كتارتر و همکتتاران 

شتتتخ  رایج بتتا گتتاوآهن  -3ورزي؛ چهتتار روش ختتاك

 -3ورزي ثتااویته در بهتار    ختاك دار در پتایيز   برگردان

ورزي دار در بهار و خاكشخ  رایج با گاوآهن برگردان

شخ  رایج با گاوآهن چيزل در پایيز   -1ثااویه در بهار 

ورزي حهاظ ي در خاك -4 و ورزي ثااویه در بهارخاك

زميني و خواص خاك در یك را بر عملکرد ستتتي بهتار  

اشان مطالعات آاها . ا ایج كرداددوره سه ساله بررسي 

توان جتتایگزین ورزي حتهتتاظت ي را مي  داد كتته ختتاك

ورزي مرستتتوش كرد، زیرا این روش، بر عملکرد ختتاك

 .اشتزميني و كيهيت خاك اثر منهي ادسي 

شتتتخ  بر عمليات زمان و روش بتا توجه اهميت  

مطالعه به منظور بررسي این ، زمينيارلاش ستي  عملکرد 

زميني در ستتتي بر عملکرد شتتتخ  هاي مخ لف اثر روش

اماش ازميني( سي  -گندش -زمينيتناوب رایج منطقه)سي 

 شد.  

 

 ها مواد و روش

هتتاي مخ لف روشاثر بتته متنتظتور بتتررستتتي    

در  يآزمایشزميني، ورزي بر عملکرد سته رل  سي  خاك

هاي كامل هاي اواري بر پایه بلوكبلوكطرح آماري لال  

اجرا گردید.تيمارهاي آزمایشتتي؛ با چهار تکرار  تصتتادفي
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شتتتخ  بتتا گتتاوآهن   -3)متخت لف شتتتخ    هتتاي روش

شتتتخ  با  -1شتتتخ  با گاوآهن بشتتتقابي، -3برگرداادار،

شتتتخ  با گاوآهن چيزل در  -4 و گاوآهن چيزل در پایيز

زميني ستتتيتت و ارلتتاش مخ لف  يبتته صتتتورت افقبهتتار( 

لرار عمودي  بتته صتتتورت)اگتریتتا،دراگتتاوستتتتااتت تته(   

دار و بشتتقابي شتتخ  با گاوآهن برگردان.تيمارهاي گرف ند

م ر و تيمارهاي ستتتاا ي 30-35در فصتتتل بهتار به عمد  

یك . ادشتتتد  م ر اعمالستتتاا ي 35-10زاي به عمدچيزل

 ورزي ثااویه با استت هاده از دیستتكهه ه پر شتتخ ، خاك

در عمليات كاشت در همه تيمارها بطور یکسان ااماش شد. 

( و م رستتتاا ي30وته )اصتتتله ببه فاردیبهشتتتت  دوشايمه 

مارها يدر همه ت( ااماش شد. م رستاا ي  15) ردیف فاصتله 

الزش  كودهايميزان شتتياري ااماش شتتد. آبياري به روش 

هاي براي تغتذیه گياه با توجه به آزمون خاك و توصتتتيه 

كارشتناستان بخش تحقيقات خاك و آب تعيين شد و كود   

كيلوگرش در  350پ اسي  ) و كيلوگرش در هک ار( 15)فستهر 

 100كود ازت )توست  دیسك با خاك مخلوط شد.  هک ار( 

صتتورت به پر از ستتبز شتتدن گياه و كيلوگرش در هک ار( 

سرك در مراحل رشد گياه توس  كارگر در سطح مزرعه 

از  با استت هادههاي هرز با علفعمليات مبارزه پخش شتتد. 

لي ر در هک ار  3به ميزان  (ستتوپر گالاتم روبوزین )ستت  

ميزان برگردااي خاك شد. اماش توست  سمااش پش ي ا و 

م ر ساا ي 50با اس هاده از یك كادر چوبي مربعي به ابعاد

گيري شتتتد. براي این منظور لبتتل وبعتتد از اامتتاش ااتتدازه

اقطه م هاوت  4عمليتات شتتتخ  در تيمتارهاي مخ لف، در  

 3ستتت هاده از رابطه گياهي تعيين شتتتد، و با ا وزن بقایاي

محتاستتتبه  ميزان برگردااي ختاك در تيمتارهتاي مخ لف    

 (:3335یوايدو )گردید 

(3) 100
- 


P

EP

W

WW
F  

(،  )درصتتد = شتتاخب برگردااي خاك F،كه در آن

PW وEW هاي هرز یا بقایاي محصولعلفبه ترتي  وزن 

 باشند.مي شخ  و بعد از در واحد سطح لبل )گرش(

دااسي ه ظاهري به روش اس هاده از پارافين 

 1خاك از رابطه  تخلخلو  3گيري و از رابطه اادازه

 (:3316 و هارتج بليك)محاسبه شد

(3) 
V

W
B 

 دااسي ه ظاهري )گرش بر ساا يم ر=Bآن  كه در

= حم  امواه V= وزن امواه )گرش( وW مکع (،

 باشند.م رمکع ( مي)ساا ي

(1) 100)
A

B
-1(P  

مخصوص  جرش= A )درصد(، تخلخل=  Pكه در آن

 باشند.حقيقي )گرش بر ساا يم رمکع (مي

 ریز هايدرصد غدهشتامل؛   الزشهاي گيرياادازه

 و درشتتتتگرش(  50-350)،م وستتت  گرش( 50)كم ر از 

خ   5ثبت شد. هر كرت فرعي شامل گرش(  350)بيش از 

كه در مولع برداشت پر از حذف دو د وم ر ب 5به طول 

ردیف كناري و حذف اي  م ر از طرفين خطوط باليمااده 

 عملکرد) هابرداشتتتت و عملکرد محتاستتتبته شتتتد. داده   

هاي درصتتتد غدهميزان بقتایاي به جامااده،  محصتتتول، 

ا ب (هاي ریزهاي م وس ، درصد غدهدرشت، درصد غده

د تمزیه مور MSTATCكامايوتري  اس هاده از ارش افزار

ها با استتت هاده از و ميااگين ندلرار گرف تحليل آماري  و

 گرف ند. اي دااکن مورد مقایسه لرارآزمون چند دامنه

 

 نتايج و بحث

 1331نتايج سال 

اشتتان داد  هاواریاار داده ا ایج حاصتتل از تمزیه

عملکرد محصتتتول، اظر ورزي از كته بين تيمتارهتاي خاك   

هاي هاي درشت، درصد غدهغدهتعداد غده در بوته، درصد 

دار وجود اخ الف معنيهتاي ریز درصتتتد غتتدهو م وستتت 

 (.3)جدول  اداشت
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 1331نتايج تجزيه واريانس)ميانگين مربعات( صفات مورد بررسي در سال  -1جدول 

 درجه منابع تغيير

 آزادي

 عملکرد

 غده

غده تعداد

 دربوته

هاي غدهدرصد 

 درشت

هاي غدهدرصد 

 م وس 

هاي غدهدرصد 

 ریز

درصد 

 خاكبرگردااي

 13/361 13/51 33/1 51/41 51/3 16/53 1 تکرار

 61/3031٭٭ 13/343 06/1 55/11 63/6 33/43 1 ورزياكختيمار 

 31/11 14/331 31/3 65/11 56/4 11/14 3 خطا

 015/11 01/3001٭ 33/310 ٭ 03/31٭ 31/3 35/13 3 رل 

 44/303 16/331 33/33 54/30 3/5 41/35 6 خطا

 16/300 45/44 13/33 10/3 3/4 13/35 6 اثر م قابل

 41/305 03/53 33/13 10/33 31/1 11/30 31 خطا

 15/33 66/33 61/35 45/31 05/33 54/31  )%(وری  تغييرات

 ٭٭ ؛ ٭بيااگر ب رتي  اخ الف معنيدار در سطح اح مال یك و پنج درصد ميباشد.

 

1331ورزي در سال بندي صفات مورد بررسي در تيمارهاي مختلف خاكها و گروهمقايسه ميانگين -2جدول   

 غده عملکرد تيمار شخ  

 )تن در هک ار(

غده تعداد

 دربوته

هاي درصد غده

 درشت 

هاي غدهدرصد 

 م وس 

درصد 

 هاي ریزغده

درصد 

 خاك برگردااي

 a 05/34 a 00/1 a 41/10 a  54/16 a 11/11 a 00/65 برگرداادار

 a 10/35 a 011/3 a 66/14 a 66/14 a63/13 b 50/53 بشقابي

 a50/35 a 11/3 a 54/31 a 51/154 a33/43 c 11/11 چيزل در پایيز

 a51/31 a15/3 a36/13 a50/15 a6/15 c 01/11 چيزل در بهار

 دار اداراد.درصد اخ الف معني 5اظر آزمون دااکن در سطح اح مال در هر س ون ميااگين هاي داراي حروف مش رك از 

 

 

 درصد برگرداني خاك

ا ایج اشتتان داد اخ الف بستتيار معني داري  بين 

ورزي از اظر درصتتتد برگردااي خاك تيمتارهتاي ختاك   

و چيزل به دار وجود داشتتت. شتتخ  با گاوآهن برگردان 

درصد برگردااي بيش رین 5/11و  5/13با م وس  ترتي  

 .   (3)جدولرا دارا بوداد مقدار این پارام ر و كم رین 

 

 1333نتايج سال 

هاي مربوط به ا تایج حتاصتتتل از تمزیته واریاار داده   

هاي عملکرد محصتتتول، تعداد غده در بوته، درصتتتد غده

هاي ریز و هاي م وس ، درصد غدهدرشتت، درصد غده 

  باشند.مي 1درصد برگردااي خاك به شرح جدول 

 درصد برگرداني خاك

ا ایج اشتتان داد اخ الف بستتيار معني داري بين  

ي از اظر درصتتتد برگردااي خاك ورزتيمتارهتاي ختاك   

تيمتتار شتتتخ  بتتا گتتاوآهن  (. 4وجود داشتتتتت )جتتدول

درصتتد(  5/13دار با بيشتت رین مقدار برگردااي )برگردان

در یتك گروه آمتاري لرارگرفتت و تيمارهاي شتتتخ  با    

گتاوآهن بشتتتقتابي، چيزل در پتایيز و چيزل در بهار به    

در گروه آماري  5/11و  36/43، 11/41ترتي  با م وس  

 دیگر لرار گرف ند.
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 1333نتايج تجزيه واريانس)ميانگين مربعات( صفات مورد بررسي در سال   -3جدول 

درجه  منابع تغيير

 آزادي

غده تعداد  غدهعملکرد

 دربوته

هاي درصد غده

 درشت 

هاي غدهدرصد 

 م وس 

درصد 

هاي ریزغده  

درصد 

خاكبرگردااي

  

 تکرار  

 ورزي  تيمار خاك

 خطا    

 رل 

 خطا

 اثر م قابل

 خطا

1 

1 

3 

3 

6 

6 

31 

41/330  

31/315  

33/60  

11/41  

43/313  

33/341  

56/41  

13/30  

34/1  

3/3  

35/4  

45/3  

30/3  

33/3  

56/31  

13/13  

11/11  

 ٭333/11

43/33  

33/30  

03/31  

35/3  

43/1  

3/1  

 ٭315/03

61/31  

1/30  

16/35  

13/56  

33/363  

11/333  

 ٭303/3

14/303  

03/53  

63/53  

56/4  

 ٭٭3134/13

41/34  

31/3  

04/34  

3/1  

61/34  

وری  

 )%(تغييرات

 6/35  33 4/35  3/34  3/30  55/1  

 .    دار در سطح اح مال یك و پنج درصد ميباشدبيااگر ب رتي  اخ الف معني ٭؛  ٭٭           

 

 1333ر سال د خواص خاكنتايج تجزيه واريانس )ميانگين مربعات(  -4جدول 

درجه منابع تغيير

 آزادي

دااسي ه 

 ظاهري

درصد 

 تخلخل

درصد 

 آلي  كربن

 006/0 31/33 036/0 1 تکرار

 033/0٭ 13/35 033/0 1 ورزياكختيمار 

 001/0 33/43 033/0 3 خطا

 35/34 33/35 11/33  )%(وری  تغييرات 

 دار در سطح اح مال یك و پنج درصد ميباشد.    بيااگر ب رتي  اخ الف معني ٭؛  ٭٭                                                            

 

 

 1333بندي صفات مورد بررسي در سال ها و گروهمقايسه ميانگين -5جدول 

 غده عملکرد تيمار شخ  

)تن در 

 هک ار(

غده 

 هدربوت

هاي غده

 )%(درشت 

 هاي غده

 )%( م وس 

 هايغده

 )%(ریز  

 برگردااي

 خاك  )%(

 دااسي ه ظاهري

(3g/cm) 
 تخلخل

)%( 

 كربن 

 آلي )%( 

 a 31/34 a 61/6 a 36/11 a  13/14 a 13/14 a 5/13 a51/3 a4/40 b 31/0 برگرداادار

 a 33/34 a 61/6 a 51/11 a 33/13 a35/33 b 11/41 a51/3 a1/43 ab 13/0 بشقابي

 a35/31 a 3/1 a 04/13 a 51/11 a33/13 b 36/43 a43/3 a1/41 a 41/0 چيزل در پایيز

 a06/13 a15/1 a31/11 a03/14 a 1/11 b 5/11 a46/3 a3/44 a 45/0 چيزل در بهار

 . دار ادارادمعنيدرصد اخ الف  5در هر س ون ميااگين هاي داراي حروف مش رك از اظر آزمون دااکن در سطح اح مال 
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 خواص خاك

لومي -بافت خاك منطقه مورد مطالعه از اوع شني

هتتاي ختتاك مورد بتود. بترخي ویيگي   6/1بتتا پتي ا   

)دااستتي ه ظاهري، تخلخل و كربن آلي( در ستتال  مطالعه

گيري شتتتد. ميتااگين مقادیر  اول و آخر آزمتایش ااتدازه  

ظتاهري وكربن آلي در تکرارهاي مخ لف در  دااستتتي ته  

م رمکع  و گرش بر ستتاا ي 53/3ستتال آزمایش به ترتي 

 درصد بود.1/0

 

 دانسيته ظاهري

هاي مربوط واریاار داده ا ایج حاصتتل از تمزیه

 1بته دااستتتي ه ظاهري در ستتتال آخر آزمایش )پر از   

ورزي سال( اشان داد هرچند بين تيمارهاي مخ لف خاك

دار وجود ااستتتي ه ظاهري، اخ الف آماري معنياز اظر د

اداشت، اما تيمار شخ  با گاوآهن برگرداادار و چيزل به 

ترتي  بيشتت رین و كم رین مقدار دااستتي ه ظاهري را در 

 (.  5ورزي دارا بود )جدولبين تيمارهاي مخ لف خاك

 

 تخلخل خاك

 تخلخلورزي از اظر بين تيمتارهاي مخ لف خاك 

دار وجود اداشتت، اما تيمار شخ  با  يخاك، اخ الف معن

گاوآهن برگرداادار و چيزل به ترتي  بيش رین و كم رین 

ورزي را در بين تيمتارهتاي مخ لف خاك   تخلختل مقتدار  

 (.  4دارا بود )جدول

 

 کربن آلي

ورزي، از اظر كربن آلي بين تيمتتارهتتاي ختتاك

ها اشان وجود داشتت. مقایسه ميااگين  داراخ الف معني

درصد داراي 44/0خ  با گاوآهن چيزل با م وس  داد، ش

بيشتتت رین مقدار و درگروه آماري برتر لرار داشتتتت و  

شتتخ  با گاوآهن برگرداادار و بشتتقابي در گروه بعدي  

 (.4لرار داش ند )جدول

 

هاي مربو  به نتاايج مربو  باه تجزياه مرکاد داده    

 1333و  1331هاي زميني در سالسيد

هاي داده ریاار مرك ا ایج حاصتتل از تمزیه وا

مربوط به عملکرد محصتتول، تعداد غده در بوته، درصتتد 

هاي م وستتت ، درصتتتد هاي درشتتتت، درصتتتد غدهغده

 6هاي ریز و درصتد برگردااي خاك به شرح جدول  غده

 باشند.مي

هاي مربوط واریاار مرك  داده ا ایج حاصل از تمزیه  

هاي هبه عملکرد محصتول، تعداد غده در بوته، درصد غد 

دار وجود ارلاش اخ الف معني م وست  اشان داد كه بين 

تن در هک ار  36/31اداشت. رل  اگریا با م وس  عملکرد

(. از 1بتاالترین عملکرد را در بين ارلتاش دارا بود )جتدول   

هاي درشتتتت بين ارلاش مورد آزمایش اظر درصتتتد غده

كه رل  ساا ه با دار مشتاهده شتد، به طوري  تهاوت معني

درصتتتد غتتده بزرگ در گروه آمتتاري برتر لرار  11/14

هاي ریز بين از اظردرصتتد غده(. همچنين 1گرفت)جدول

دار وجود داشتتتت، به ارلتاش مورد آزمایش تهاوت معني 

 داشت.طوري كه رل  ساا ه كم رین مقدار غده ریز را 

ورزي، از اظر عملکرد اخ الف بين تيمارهاي خاك

درصد وجود داشت. تيمار شخ   5دار در سطح معني

تن در هک ار بيش رین  13/33چيزل در بهار با م وس  

ورزي ميزان عملکرد را در بين تيمارهاي مخ لف خاك

داري برتعداد غده (.این تيمارها اثر معني1دارا بود )جدول 

هاي درشت، م وس  و ریز اداش ند در بوته، درصد غده

 (. 1)جدول 
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 1333 و 1331هاي نتايج تجزيه واريانس مرکد )ميانگين مربعات( صفات مورد بررسي در سال -1جدول 

درجه  منابع تغيير          

 آزادي

 عملکرد غده
 

غده تعداد 

 دربوته

هاي درصد غده

 درشت

هاي غدهدرصد 

 م وس 

درصد 

 هاي ریزغده

درصد 

 خاكبرگردااي

 سال

 خطا

 رل 

 سال× اثر م قابل رل 

 خطا   

 ورزي  تيمار خاك

 سال×ورزياثرم قابل خاك

 خطا

 ورزيخاك× اثرم قابل رل 

 ورزيخاك×رل ×سالاثرم قابل

 خطا

 

3 

6 

3 

3 

33 

1 

1 

31 

6 

6 

16 

 

43/31 

00/341 

13/30 

43/10 

16/311 
 56/346٭

00/33 

11/43 

13/61 

31/31 

34/15 

 

00/36 

33/30 

33/1 

31/1 

11/1 

41/1 

16/3 

11/1 

53/1 

30/3 

03/1 

 

53/1 

56/11 
 54/333٭٭

14/3 

31/30 

10/361 

04/3 

53/11 

54/33 

46/0 

13/31 

 

41/3 

31/3 
 36/151٭٭

14/6 

33/31 

33/34 

36/0 

53/1 

13/43 

31/0 

34/31 

 

61/3 

55/51 
 53/3334٭٭

61/3 

10/303 

33/131 

13/0 

63/333 

51/34 

13/0 

16/53 

 

36/16 

31/14 

13/44 

53/15 

14/336 
 31/4643٭٭

54/33 

11/33 

31/46 

01/63 

05/60 

 

 10/35 1/33 33/34 33/36 11/33 4/33  )%(وری  تغييرات
 دار در سطح اح مال یك و پنج درصد ميباشد.  بيااگر ب رتي  اخ الف معني ٭؛  ٭٭

 

 1333و  1331بندي صفات مورد بررسي در سال ها و گروهمقايسه ميانگين -7جدول 

 عملکرد تيمار رل 

)تن در 

 هک ار(

غده تعداد 

 دربوته

هاي درصد غده

 درشت 

هاي غدهدرصد 

 م وس 

درصد 

ریزهاي غده  

 a 01/36 a 31/1 a 11/14 a 30/13 b 11/31 ساا ه

 a 36/31 a 13/1 b 31/33 a 11/13 a 11 /43 اگریا

 a 10/36 a 63/1 ab30/10 a 15/14 a 01/13 دراگا

دار اداراد.درصد اخ الف معني 5در هر س ون ميااگين هاي داراي حروف مش رك از اظر آزمون دااکن در سطح اح مال   

 

 1333و 1331بندي صفات مورد بررسي در سال ها و گروهمقايسه ميانگين -3جدول

 غده عملکرد تيمار شخ  

 )تن در هک ار(

غده تعداد 

 دربوته

هاي درصد غده

 درشت 

هاي غدهدرصد 

 م وس 

درصد 

هاي ریزغده  

درصد 

 خاكبرگردااي 

 b 31/34 a 11/1 a 14/10 a 43/16 a 05/11 a 5/13 برگرداادار

 b 31/35 a 11/1 a 33/15 a 54/14 a31/13 b 11/41 بشقابي

 ab11/36 a 33/1 a 13/31 a 11/15 a33/43 b 36/43 چيزل در پایيز

 a13/33 a15/1 a31/13 a53/15 a16/15 b 5/11 چيزل در بهار

 دار اداراد.درصد اخ الف معني 5داراي حروف مش رك از اظر آزمون دااکن در سطح اح مال در هر س ون ميااگين هاي 
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 درصد برگرداني خاك

داري بين معنيبستتتيار  ا ایج اشتتتان داد اخ الف

ورزي از اظر درصتتتد برگردااي خاك تيمتارهتاي ختاك   

 خاك برگردااي بيشتت رین و كم رین مقداروجود داشتتت. 

بته ترتيتت  مربوط بتته گتتاوآهن برگردااتتدار و چيزل بود  

دهتتد كتته فق  اشتتتان مي 1همچنين جتتدول  (.1جتتدول )

داري بوده برگردااتتدار داراي برگردااي بيشتتت ر و معني

چيزل در پایيز و بهار با ، استتت ولي ستته روش بشتتقابي

، از و اخ الف دو چيزل با ه ااتد  داشتتت ته ه  اخ الفي ات 

 كم راست.شقابي اخ الف آاها با ب
 

 گيريو نتيجهبحث 

هاي حهاظ ي بر توليد محصول در اثرات مهيد شخ 

آزمایش  شود. بطوریکه در سال اولدراز مدت مشخب مي

زميني اخ الف سي غده ( بين تيمارها از اظر عملکرد 3116)

تيمارهاي شخ  (، ولي 3دار وجود اداشت )جدولمعني

این سوش آزمایش  سالدر ي داش ند كه مهيدچيزل اثرات 

 (3111ساع ي ) شد.ه مشاهد غده اثرات در تغييرات عملکرد

ورزي در سال اول هاي خاكاثر روشايزگزارش كرد كه 

با دار ابود و زميني معنيسي عملکرد غده آزمایش بر 

ورزي حهاظ ي شرای  بهينه براي رشد اجراي عمليات خاك

لوا ا( و 3335ائوبایر ) همچنين .دیگردو امو محصول فراه  

هاي در روش هعملکرد غدگزارش كرداد ( 3030و همکاران )

حهاظ ي )بمز روش كاشت مس قي ( بيش رین ورزي خاك

دهد با تغيير سيس   اشان مي 3شکل  مقدار را داشت.

چيزل(  (حهاظ ي روشورزي از شخ  معمول به خاك

ا یابد. به( افزایش ميلازميني )دوسميااگين عملکرد سي 

مالحظه  (6)جدول  هاو تمزیه مرك  داده 3دلت در شکل 

در شخ  هاي تيمارغده بين عملکرد كه اخ الف شود مي

دار بود و تيمارهاي شخ  چيزل در معني 5اح مال سطح 

 بهار و پایيز عملکرد بيش ري اسبت به روش رایج داش ند. 

 

 
 هاي آزمايشسال در تيمارهاي مختلف شخم به تفكيكزميني سيد غده عملكرد محصول -1شكل 

 

ورزي در طي هاي خاكبا بررسي مس قل روش

ید، اگرچه تيمار شخ  با گردمشخب  دوره آزمایش

تاثيري بر   سال آزمایش گاوآهن برگرداادار در طي دو

در تيمار  ( و ح ي3و  3، جدول 3عملکرد اداشت )شکل 

، 3كاهش یافت )شکل  اس هاده از گاوآهن بشقابي عملکرد

در با گاوآهن چيزل شخ   هايتيماردر ولي  (،3و  3جدول 

افزایش غده عملکرد 3111و 3116 هايالو پایيز در سبهار 

تن در  1 حدود گاوآهن چيزلاس هاده از  هكي یافت. بطور
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اد به تواهک ار سب  افزایش عملکرد گردید. این افزایش مي

ورزي و حه  بقایاي بيش ر در خاكدليل اثرات م بت ك 

 شدهافزایش تخلخل دااسي ه ظاهري و كاهش سطح خاك و 

و بدین ترتي  رشد محصول به ر و در ا يمه عملکرد رواد 

مایش در آز (3335افزایشي داش ه است. پيرك و بورپي )

موج  كاهش دااسي ه خود اشان داداد كه گاوآهن چيزل 

دیکي  را افزایش داد. عملکرد محصول ظاهري خاك شد و

اثرات م بت ايز گزارش كرداد كه (، 3334و همکاران )

هاي اول آزمایش در سال ورزي حهاظ ي و حه  بقایاخاك

هاي حهاظ ي بر تکرار آزمایش اثر روشظاهر اشد و با 

 دار شد.و خواص خاك معني عملکرد

ورزي از اظر هر چند بين تيمارهاي مخ لف خاك

دار وجود خاك اخ الف معني تخلخلدااسي ه ظاهري و 

اداشت اما اس هاده از گاوآهن برگرداادار موج  افزایش 

 0-35در عمد  تخلخلدااسي ه ظاهري خاك و كاهش 

 ام ري خاك شده است. ا ایج مشابهي توس  بدليکوساا ي

مار اس هاده از يگزارش شده است. ت (3006) و روبي

در مقایسه با گاوآهن چيزل، داراي  گاوآهن برگرداادار

 منافذ كم ر جهت اهوذ و رشد ریشه بوده است. 

ورزي از اظر ميزان كربن آلي بين تيمارهاي خاك

درصد وجود داشت. به  5دار در سطح اخ الف معني

كربن آلي به ترتي  طوري بيش رین و كم رین مقدار 

مربوط به تيمار اس هاده از گاوآهن چيزل و برگرداادار 

ر در تيمار اس هاده از گاوآهن چيزل در  بود. مواد آلي بيش

ش باشد. كاهتطابد با حه  بقایاي بيش ر در سطح خاك مي

ماده آلي خاك در تيمار اس هاده گاوآهن برگرداادار 

اعماق بيش ر خاك  گياهي به يمربوط به برگردااي بقایا

در  بطور كلي شرای  فيزیکي خاك (.1و  5)جدولباشدمي

بهبود  كه آن سب  تيمارهاي شخ  حهاظ ي به ر گردید

ورزي با گاوآهن بطوریکه تيمار خاك تشکيل غده گردید

عدد( را  15/1) چيزل در بهار باالترین ميزان غده در بوته

(. این دليل 5در تيمارهاي مخ لف آزمایش دارا بود)جدول 

ورزي با گاوآهن چيزل عملکرد بيش ر در تيمار خاكبارز 

ورزي بين تيمارهاي مخ لف خاكباشد. توااد مي در بهار

هاي درشت، م وس  و ریز( اخ الف از اظر اادازه غده )غده

گيري )عدش تاثير عمليات دار وجود اداشت. این ا يمهمعني

اصل از آزمایش ااماش ورزي بر اادازه غده( با ا ایج حخاك

( مطابقت داشت. بين 3030شده توس  الو و همکاران )

زميني از اظر عملکرد، تعداد غده در بوته و ارلاش سي 

دار وجود اداشت. خ الف معنياهاي م وس  درصد عده

هاي م وس  اما با توجه به اینکه در رل  ساا ه، درصد غده

یز كم رین هاي رو درشت بيش رین مقدار و درصد غده

 مقدار داشت، 

زميني در زیر خاك تشکيل هاي سي چون غده

هاي یکنواخت و رشد شواد، بنابراین براي تشکيل غدهمي

و توسعه آاها باید بس ر خاك تا عمد كافي سست و ارش 

باشد، تا سيس   ریشه به راح ي در خاك اهوذ كند. از 

ک  باشد حزميني باید به اادازه كافي مطرفي بس ر بذر سي 

تا ریشه با ذرات خاك تماك پيدا كرده و آب و مواد غذایي 

را جذب كند. هرچند گاوآهن برگرداادار موج  ایماد بس ر 

شود اما به دليل مناس  براي اهوذ ریشه محصول مي

برگردااي و دفن بقایا به عمد خاك، اح مال فرسایش آبي 

   از سيس دهد. بنابراین اس هادهو بادي خاك را افزایش مي

ورزي مرسوش )با گاوآهن برگرداادار( به دليل خاك

در توليد و فرسایش آبي و بادي خاك ورزي شدید خاك

شود. گاوآهن چيزل عالوه بر اینکه محصول توصيه امي

شرای  را براي اهوذ به ر ریشه در خاك فراه  مي كند، با 

بخير سطحي رطوبت حه  بقایا در سطح خاك از ت

با توجه حه  بقایاي بيش ر در سطح  كند.جلوگيري مي

)اصالح بافت و مواد آلي  چيزلوسيله گاوآهن خاك به

هاي منطقه )فرسودگي خاك(، زبر و ساینده بودن خاك

 دار(، و فقر مواد آلي در اینهاي برگردانگاوآهن بيش ر

زميني براي توليد سي  چيزلها، اس هاده از گاوآهن خاك

كاربرد در مقایسه با روش مرسوش . شودتوصيه مي

كاهش دااسي ه و بهبود مواد آلي عالوه بر  چيزلگاوآهن 

 .شودميزميني غده سي خاك، موج  افزایش عملکرد 
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