
 

  بر  و کاشت ورزي حفاظتی
  عملکرد گندم 

   4و علیرضا ابدالی مشهدي 3نژاد ، محمود قاسمی

 . دانشجوي کارشناسی ارشد مکانیزاسیون دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان

 .رامین خوزستان طبیعی منابع

 . رامین خوزستان طبیعی منابع
  رامین خوزستان

تواند در  ورزهاي حفاظتی می مانند استفاده از خاك
ورزي و کاشت بر  هاي خاك در این تحقیق تأثیر مقادیر مختلف بقایاي گندم و روش

قیقاتی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان در 
هاي کامل  ك در قالب طرح بلو دوبار خرد شده ي

درصد  90درصد سطح زیر بقایا و  45بدون بقایا، 
گاوآهن رز مرکب با دو حرکت، و ورزي شامل خاك

هاي کاشت شامل کشت جوي و پشته  روش و هاي فرعی
ج نشان داد که ینتا .گیري شد خروطی اندازهشاخص م
 10-20و 0-10دار رطوبت خاك در عمق  ورزي و کاشت حفاظتی سبب افزایش معنی

تیمار بقایا . درصد بیشترین رطوبت خاك را داشت
 .درصدي رطوبت خاك نسبت به سطح بدون بقایا در هنگام سبز شدن گیاه شد

با توجه به اثرات . دار در شاخص برداشت گردید
و به همراه کشت به صورت جوي و پشته  ورز مرکب با دو حرکت

   محتواي رطوبت خاك
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مانند استفاده از خاك هاي مناسب آوري فنحفظ بقایاي گیاهی در سطح خاك و کاربرد 
در این تحقیق تأثیر مقادیر مختلف بقایاي گندم و روش. افزایش عملکرد گندم تأثیرگذار باشد

قیقاتی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان در در مزرعه تح خاك یرطوبت يو محتوا خصوصیات فیزیکی
يها کرتآزمایش به صورت . مورد بررسی قرار گرفت

بدون بقایا، هاي بقایاي گندم شامل سطح  تیمار. شدتصادفی در سه تکرار انجام 
ورزي شامل خاك هاي مختلف خاك هاي اصلی و سیستم زیر بقایا در کرت

هاي فرعی در کرت يورز خاك بدون  و دار به همراه دو بار دیسک
شاخص مو  یوزن رطوبت. شد اجرا هاي فرعی فرعی و کشت مسطح در کرت

ورزي و کاشت حفاظتی سبب افزایش معنی افزایش حفظ بقایا با اجراي خاك
درصد بیشترین رطوبت خاك را داشت 7/18وزنی با میانگین رطوبت  ورزي بدون خاكتیمار . 

درصدي رطوبت خاك نسبت به سطح بدون بقایا در هنگام سبز شدن گیاه شد 8/17درصد باعث افزایش 
دار در شاخص برداشت گردید د تفاوت معنیروند افزایش عملکرد در کشت جوي و پشته باعث ایجا

ورز مرکب با دو حرکت ر ترکیب با خاكدرصد د 45متقابل، تیمار بقایاي 
  .کیلوگرم در هکتار بود 9/7924ترین تیمار با عملکرد 

محتواي رطوبت خاك ،گندم ،مخروطی شاخصبقایاي گیاهی،   :هاي کلیدي
 

 نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار
 

  
12 :تاریخ دریافت

دانشجوي کارشناسی ارشد مکانیزاسیون دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان -1
مهندسی گروه دانشیار-2
مهندسی مربی گروه-3
مهندسی زراعت و اصالح نباتات دانشگاه استادیار گروه-4
safari.afsaneh@yahoo.comمسئول مکاتبه *

    
  

  چکیده
حفظ بقایاي گیاهی در سطح خاك و کاربرد 

افزایش عملکرد گندم تأثیرگذار باشد
خصوصیات فیزیکی

مورد بررسی قرار گرفت 1389سال 
تصادفی در سه تکرار انجام 

زیر بقایا در کرت سطح
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و کشت مسطح در کرت
افزایش حفظ بقایا با اجراي خاكبا 
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Abstract 

Crop residue management has a large impact on soil physical properties and also crop grain 

yield. To investigate the effect of conservation tillage methods and different amount of wheat 

stubble on soil surface a study was conducted in 2011. A split-split complete randomized block 

design was applied with three replications. Crop residue treatments including 0  residue, 45 percent 

and 90 percent of soil covered by stubble in the main plots and tillage treatments including two 

passes combined tillage, moldboard plow followed by double disc and without till seeding in sub 

plot and sowing treatments including flat and raised bed planting were located in sub-sub plots. Soil 

moisture content, bulk density, cone index and soil moisture content at depth 0-10 and 10-20 cm 

were recorded. Without-tillage with an average 18.7% moisture content was shown the highest 

moisture content at seedling emergence. The 90 percent residue increased soil moisture content 

compared to no residue treatment. The 45% residue treatment using two pass combination tillage 

and then raised bed planting produced the highest (7924.9 kg ha-1) grain yield. 

 

Keywords: Cone index, Crop residue, Grain yield, Soil moisture content, Wheat 

  
   مقدمه

خواص فیزیکی خاك یکی از عوامل تعیین کننده 
کاربرد . باشد می سبز شدنرشد گیاهچه تا زمان 

ورزي حفاظتی  هاي خاك هاي نوین در سیستم آوري فن
هاي کاربردي در  تواند به عنوان یکی از روش می

کشاورزي پایدار، در کندکردن روند فرسایش تأثیرگذار 
 طریق از کاشت و ورزي خاك مختلف هايشیوه. باشد

 هايویژگی یعنی بذر، بستر فیزیکی شرایط در تغییر

 معیار عنوان به اغلب گیاه استقرار رطوبتی، حرارتی،

 نحوه بر توانند می خاك، مقاومتی و اي تهویه ،یارزیاب

 حفاظتی ورزي ك خا در. باشند گذار اثر بذر شدن سبز

 قطر در و شده حفظ خاك سطح در گیاهی بقایاي

ارشدي و همکاران . (شود ایجاد نمی تغییري هاخاکدانه
1389 .(   
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هاي  سیستمکه  جا آن از ایران خشک نیمه نواحی در
 سیستم با مقایسه در ورزيخاكکم و ورزي بدون خاك

 بهبود بر بهتري اثرات توانندمی مرسوم ورزيخاك

 به و الزم است باشند داشته خاك خصوصیات فیزیکی

 مورد گندم کشت در مفید و مؤثر هايسیستم عنوان

 اجراي با .)2004 همکاران و برزگر( گیرند  قرار استفاده

 و رشد براي مناسب شرایط ورزي مناسب خاك عملیات
تهویه،  افزایش ضمن که گردد می فراهم محصول نمو

 نفوذ براي را مناسبی شرایط خاك، نفوذپذیري و تخلخل

شخم عمیق . نماید می مهیا ریشه توسعه و جوي نزوالت
و نفوذ بیش از حد در خاك منجر به از بین رفتن 
ساختار خاك شده و باعث تسریع در فرسایش خاك و 

ي  عث کاهش بازدهافزایش روان آب شده و در نتیجه با
ورزي  هاي مختلف خاك شیوه. شود محصوالت می

خواص فیزیکی و شیمیایی خاك از جمله درصد رطوبت 
ي آلی و نیترات  ماده خاك، مقاومت مکانیکی و درصد
و همکاران  آصفا(دهد  خاك را تحت تأثیر قرار می

فشردگی خاك اثر منفی بر خصوصیت گیاه از ). 2004
زنی بذر، رشد ریشه و عملکرد محصول دارد  قبیل جوانه

فونتز و (و بر نفوذپذیري آب و زهکشی اثر دارد 
   ).2004همکاران 

القوه با توجه به اینکه دستیابی به عملکرد ب
أمین مواد آلی کافی در هاي تحت کشت بدون ت خاك

که  هایی روشباشد، لذا مطالعه کلیه  پذیر نمی خاك امکان
از اولویت  د مواد آلی را در خاك افزایش دهدبتوان

 هاي ه شیو مطالعه بنابراین. باشد خاصی برخوردار می

بسیار  تاثیر خاك رطوبت ذخیره و حفظ با ورزي ك خا
 تولید افزایش نتیجه در و رشد گیاه بهبود در اي عمده

هاي  و با توجه به گستردگی روش داشت خواهد
ورزي و میزان بقایاي مختلف در سطح زمین در  خاك

بیشتر نقاط جهان و محدود بودن منابع آب در مناطق 
ورزي حفاظتی، به دلیل مزایاي  خشک فراگیر شدن خاك
د الزم است ورزي مرسوم دار فراوانی که نسبت به خاك

ورزي در ایران نیز گسترش یابد و این  این سیستم خاك
ترین  ورزي مرسوم مقایسه شود و مناسب روش با خاك

یزان بقایا در سطح خاك م به همراهورزي  روش خاك
 آب زیاد بسیار اهمیت دلیل ارزیابی گردد و از طرفی به

 دچاربیشتر اوقات  ایران اینکه کشور و جهان در

 زمینۀ در کشور محققان بیشتر گردد، می خشکسالی

 در و باغات مزارع در آب مصرف کارایی افزایش

 روش تغییر با آزمایش این در منظور همین به. تالشند

 و حفظ حفاظتی ورزي خاك از استفاده و ورزي خاك

 تبخیر ازشد  سعی گیاهی بقایاي از بیشتري مقادیر

از  آب عمقی و سریع نفوذ و طرف از یک رطوبت سطحی
 این مهم اهداف از یکی .گردد جلوگیري طرف دیگر

 ورزي خاك هاي روش از استفاده امکان بررسی تحقیق

 سطح در بقایاي گیاهی بیشتر حفظ منظور به حفاظتی

در  زنی جوانه زمان در بیشتري رطوبت تا بود خاك
  .گیرد قرار گیاه اختیار

  
  ها مواد و روش

  در 1389- 1390سال زراعی  این آزمایش در  
طبیعی دانشگاه کشاورزي و منابع  یقاتیتحق مزرعه

به اجرا کیلومتري شمال اهواز  35در رامین خوزستان 
 -بافت رسیداراي خاك محل انجام آزمایش . در آمد

 5/44، میزان سیلت درصد 19لوم بود و میزان شن 
) pH(اسیدیته . بود درصد 5/36و میزان رس  درصد

آزمایش . بود درصد 03/1و میزان مواد آلی  6/7
هاي دو بار خرد شده در قالب طرح  کرت  صورت به

تیمار . انجام شدهاي کامل تصادفی در سه تکرار  بلوك
شامل (هاي اصلی  کرتدر  23/7/89تاریخ  بقایا در

درصد  90درصد سطح زیر بقایا و  45 ،سطح بدون بقایا
 05/8/89در تاریخ ورزي  خاكعملیات ، )سطح زیر بقایا

ورز مرکب با دو حرکت،  شامل خاك( هاي فرعی در کرت
بدون و  )دار به همراه دو بار دیسک گاوآهن برگردان

هاي فرعی فرعی  در کرتکاشت تیمارهاي و  ورزي خاك
) مسطح شامل کشت به روش جوي و پشته و کشت(

با  14/8/89در تاریخ  عملیات کاشت .قرار گرفتند
دستگاه کشت مستقیم جیران صنعت به روش مسطح و 
پس از ایجاد جوي و پشته با فاروئر، کشت به روش 
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با تغییراتی که بر روي دستگاه کشت (جوي و پشته 
تعداد خطوط کاشت  .انجام گرفت) مسطح ایجاد شده بود

، 4پشته در کاشت روي پشته ، تعداد 3روي هر پشته 
و تعداد  12تعداد خطوط کشت براي کشت جوي و پشته 

براي کاشت  .بود 13خطوط کشت براي کشت مسطح 
درصد و  97زنی  با جوانه )آتیال(گندم، رقم چمران 

کیلوگرم در هکتار  200درصد به میزان  48/97خلوص 
  .مورد استفاده قرار گرفت

هاي هرز  ین بردن علفبراي از ب 15/8/89در تاریخ  
استفاده ) رانداپ(مایع  درصد 41از سم گالي فوزیت 

کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات  150توصیه کودي . شد
 N46 (کیلوگرم اوره  300و ) درصد P2O5 48(تریپل 
کود فسفات به طور کامل به صورت پایه و . بود) درصد

 100(کود ازت در سه مرحله به صورت تقسیط 
کیلوگرم در مرحله  100سبز شدن،  مرحله کیلوگرم در

. داده شد) دهی بوتینگ و باقیمانده آن در مرحله سنبله
زنی با  هرز در مرحله پنجه هاي به منظور مبارزه با علف

لیتر در  5/1کش آتالنتیس به میزان  استفاده از علف
  .پاشی انجام شد پاش کتابی سم هکتار با سم

 وزن طرح این در بررسی مورد پارامترهاي 

درصد  مخروطی، شاخص خاك، ظاهري مخصوص
 گیرياندازه جهت .خاك و عملکرد گندم بودند رطوبت

نمونه مخصوص هايرینگ از ظاهري مخصوص وزن
 10-15و  5-10، 0-5 يها عمق از و شد استفاده گیري
 شاخص گیرياندازه. انجام شد يریگ نمونه متر سانتی

 0-30از نقطه هر و کرت هر از نقطه 5 در مخروطی
، در زمان سبز يورز ات خاكیمتر بعد از عمل یانتس

  .انجام گرفت یده شدن و زمان سنبله
از آگر  استفاده با خاك رطوبت درصد گیرياندازه 

متر انجام  یسانت 15-25و  5-15، 0-5 يها در عمق
ها در ظروف آلومینیومی مخصوصی که از  نمونه .گرفت

و از هر گونه تبخیر  شد  قبل توزین شده بودند قرار داده
عمل آمد   ها جلوگیري به و کاهش رطوبت اولیه نمونه

 105ها وزن شدند و در اتو کالو در دماي  سپس نمونه
ساعت خشک گردیدند  24گراد به مدت  ي سانتی درجه

لمپورلنس و همکاران  ،2002مک مستر و همکاران (
درصد رطوبت   ]1[فرمول ، سپس با استفاده از )2001

محاسبه %) کیلوگرم بر کیلوگرم (وزنی خاك بر حسب 
  ).2004  چن و همکاران ،1995دارمورا و پندي (گردید 

                                                          ]1[ فرمول

                                 M  = (     )  × 100 

  :که در آن
:Mdb  درصد رطوبت وزنی خاك(%)  
Ww : گرم(وزن خاك مرطوب(  
Wd : گرم(وزن خاك خشک(  

ها با  محاسبات آماري و تجزیه و تحلیل داده
ها با استفاده از  و نمودار SASافزار  استفاده از نرم

ها   و براي مقایسه میانگین ردیدانجام گ Excelافزار  نرم
  .اي دانکن استفاده شد مون چند دامنهاز آز

  
  ج و بحثینتا 

ورزي بر میانگین رطوبت وزنی خاك قبل  اثر بقایا و خاك
  از کاشت

نتایج تجزیه واریانس میانگین رطوبت وزنی خاك 
دهد که  نشان می 1قبل از انجام عملیات کاشت جدول 

 5متري در سطح  سانتی 5- 15،  0- 5بقایا در عمق 
 1متري در سطح  سانتی 15-25درصد و در عمق 

داري  درصد بر میانگین رطوبت وزنی خاك تأثیر معنی
نیز بیانگر ) 1993(نتایج آلگر و همکاران . داشته است

دار در میانگین رطوبت وزنی خاك  وجود تفاوت معنی
داراي کاه و کلش و بدون کاه و کلش  هاي بین تیمار

نیز وجود بقایا بر ) 2002(کاواالریس و جمتوس . است
سطح خاك را مانعی براي رسیدن اشعه خورشید به 
خاك دانستند که تبخیر آب را کاهش داده و در نتیجه 

. گردد سبب افزایش رطوبت ذخیره شده در خاك می
ورزي  خاكشود  مشاهده می 1همانطور که در جدول 

درصد و  1متري در سطح  سانتی 5-15،  0- 5در عمق 
درصد بر  5متري در سطح  سانتی 15-25در عمق 

داري داشته  میانگین رطوبت وزنی خاك تأثیر معنی
  .است
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  قبل از کاشت يورز ا و خاكیر بقا
  میانگین رطوبت وزنی قبل از کاشت

  متري سانتی 15-25عمق   متري سانتی 5-15عمق 

F MS F MS 
ns92/0  16/1  ns1/2  85/0  
*38/5 8/6 **97/20  52/8 

-  27/1 -  41/0  
**42/11 48/11  *96/5 79/3 
ns82/1 83/1 ns 76/0 48/0 

- 1 - 64/0 

45/6  95/4  
  .دندهدار را نشان می

این بقایا . گذارد ورزي بر روي سطح خاك باقی می
مانند سدي در سطح خاك عمل کرده و باعث کاهش 
رواناب شده و همچنین باعث افزایش نفوذ آب در خاك 
شده و در نتیجه باعث افزایش میانگین رطوبت وزنی 

و ) 1993(شوند که با نتایج آلگر و همکاران  خاك می
  .مطابقت دارد) 1389(کاران عباسی و هم

  
 آن،باشد و دلیل  می ورزي بدون خاكمربوط به سیستم 

تري را نسبت به  این است که این سیستم بقایاي بیش
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تأثیر بقایا بر درصد رطوبت وزنی خاك قبل از کاشت در اعماق مختلف

a
b b

عمق نمونه برداري رطوبت
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ر بقایتحت تأث تجزیه واریانس رطوبت وزنی خاك -1جدول 

 df  منابع تغییرات

میانگین رطوبت وزنی قبل از کاشت
  متري سانتی 0- 5عمق 

F MS 
R( 2 **89/19  97/9  ns(تکرار 

Re( 2 *24/9 63/4 
  5/0  - 4 اشتباه فاکتور اصلی

** T( 2 **84/103 12/104(ورزي 
)Re×T( 4 ns18/1 18/1 ns

 1 - 12 اشتباه فاکتور فرعی

) %(   97/7  
دار را نشان میو عدم تفاوت معنی% 1، %5دار در سطح به ترتیب تفاوت معنی

- 25و  5-15،  0-5دهد در عمق  نشان می
 45درصد و بقایاي  90متري بین بقایاي 

داري وجود  درصد و سطح بدون بقایا اختالف معنی
ها باالترین درصد رطوبت مربوط  دارد و در تمام عمق

باشد که مقدار  درصد می 90به تیمار سطح با بقایاي 
ي دیگر بعد از تري از بقایا را نسبت به تیمارها

ورزي بر روي سطح خاك باقی می خاك
مانند سدي در سطح خاك عمل کرده و باعث کاهش 
رواناب شده و همچنین باعث افزایش نفوذ آب در خاك 
شده و در نتیجه باعث افزایش میانگین رطوبت وزنی 

خاك می
عباسی و هم

دهد  نشان می 2شکل ورزي در سطوح مختلف خاك
درصد رطوبت وزنی خاك  بیشترینکه در تمامی اعماق 

مربوط به سیستم 
این است که این سیستم بقایاي بیش

تأثیر بقایا بر درصد رطوبت وزنی خاك قبل از کاشت در اعماق مختلف -1شکل 

بقایاي% 90
بقایاي% 45

سطح بدون بقایا
a

ab b

a
b b

عمق نمونه برداري رطوبت

 
حفظ بقایا، روش تأثیر

 

منابع تغییرات

تکرار 
Re(بقایا 

اشتباه فاکتور اصلی
ورزي  خاك

(اثر متقابل 
اشتباه فاکتور فرعی

) CV
به ترتیب تفاوت معنی ns و** ،*

  
نشان می 1 شکل

متري بین بقایاي  سانتی 15
درصد و سطح بدون بقایا اختالف معنی

دارد و در تمام عمق
به تیمار سطح با بقایاي 

تري از بقایا را نسبت به تیمارها بیش

سطوح مختلف خاك
که در تمامی اعماق 

90
45

سطح بدون بقایا
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شود و دلیل دیگر براي  می آب نفوذ کاهش باعث 
 سطح تماس افزایش این تیمار در رطوبت ذخیره کاهش

. باشد می بیشتر تبخیر نتیجه در و هوا با 
به نتایج مشابه رسیدند و ) 2002(کاواالریس و جمتوس 

مقدار رطوبت خاك را تابعی از وزن مخصوص ظاهري 
  .و پوشش خاك با بقایاي گیاهی دانستند

  

  
نتایج به دست آمده با گزارش . براي این موضوع باشد

نیز ) 2004(و برزگر و همکاران ) 2003(نیدال و حمده 
  .خوانی دارد
ورزي را در زمان سبز شدن و  اثر خاك 4 شکل

بر شاخص مخروطی خاك  یده در زمان سنبله 5 
همان طور که  .دهد متر نشان می سانتی 30تا  0در عمق 

) دهی سبز شدن و سنبله(شود با گذر زمان  مشاهده می
ورز مرکب و گاوآهن  خاك(مقدار شاخص مخروطی 

در اثر آبیاري و جایگزین شدن ذرات ریز ) دار برگردان
. یابد میافزایش خاك در منافذ ریز شاخص مخروطی 

مقدار  ورزي بدون خاكی در ارتباط با سیستم 
شاخص مخروطی به دلیل عدم انجام عملیات 
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b b

برداري رطوبت

نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار                    ...                                   و صفري، آسودار 

و به بیانی  گذاشتهاي دیگر در سطح خاك باقی 
 در رواناب کاهش و کمتر تبخیر موضوع به

ورزي  خاك روش. گردد برمیشخم  بدون
 میزان افزایش با )دار و دیسک گاوآهن برگردان

 تبخیر خاك باعث سطح هاي ناهمواري 

 کمتر روش این در رطوبت نتیجه در شده 

 سیستم در خاك ریز است و ذرات رها
در  و شده خاك ریز منافذ شدن مسدود 

 نتیجه
کاهش
 خاك

کاواالریس و جمتوس 
مقدار رطوبت خاك را تابعی از وزن مخصوص ظاهري 

و پوشش خاك با بقایاي گیاهی دانستند

  

ورزي را بر شاخص مخروطی  اثر خاك 
متر را در  سانتی 30تا  0خاك قبل از کاشت در عمق 

شود  طور که مشاهده می همان. دهد تمام نقاط نشان می
در تمامی اعماق داراي  ورزي بدون خاك

ها دارد  مقاومت به نفوذ باالتري نسبت به سایر سیستم
مقاومت ترین  ورزي مرسوم داراي کم و سیستم خاك

ورزي با ایجاد تغییر در ساختمان  عملیات خاك
به . شود خاك باعث کاهش شاخص مخروطی خاك می

ترین  ورزي مرسوم داراي کم همین دلیل سیستم خاك
نیز به نتایج ) 2004(برزگر و همکاران . باشد
هاي  تفاوت در میزان شکستن الیه .مشابهی رسیدند

تواند توجیهی قابل قبول  آن می خاك و سست نمودن

براي این موضوع باشد
نیدال و حمده 

خوانی دارد هم
شکل

 شکل
در عمق 

مشاهده می
مقدار شاخص مخروطی 

برگردان
خاك در منافذ ریز شاخص مخروطی 

ی در ارتباط با سیستم ول
شاخص مخروطی به دلیل عدم انجام عملیات 

تأثیر خاك ورزي بر درصد رطوبت وزنی خاك قبل از کاشت در اعماق مختلف -2شکل 

ورزي خاك بدون

مرتبه 2خاك ورز مرکب 

دیسک+دار گاوآهن برگردان

a
a a

b
b a

برداري رطوبت نمونهعمق 

صفري، آسودار              54
 

هاي دیگر در سطح خاك باقی  سیستم
موضوع به دیگر این
بدون سیستم

گاوآهن برگردان(مرسوم 
 و فرج و خلل
 رطوبت بیشتر

رها سایر تیما از
 باعث مرسوم

 3 شکل
خاك قبل از کاشت در عمق 

تمام نقاط نشان می
بدون خاكسیستم 

مقاومت به نفوذ باالتري نسبت به سایر سیستم
و سیستم خاك

عملیات خاك. باشد می
خاك باعث کاهش شاخص مخروطی خاك می

همین دلیل سیستم خاك
باشد مقاومت می

مشابهی رسیدند
خاك و سست نمودن

خاك ورز مرکب 

گاوآهن برگردان
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ورزي در ابتدا مقدار زیاد بود ولی با گذر زمان این  خاك
دهی هیچ  مقدار کاهش یافته تا جایی که در زمان سنبله

این . ورزي ندارد هاي خاك تفاوت آماري با سایر سیستم
ورزي  هاي خاك تمافزایش شاخص مخروطی در سیس

شده در تعامل با کاهش شاخص مخروطی در سیستم 
 6 شکلباعث شده که با گذر زمان  ورزي بدون خاك

ورزي باالتر از زمان  شاخص مخروطی بعد از خاك
  .دهی شود سبز شدن و سنبله

  

  
  

    
  
  گندمعملکرد 

 5تجزیه واریانس نشان داد، اثر بقایا در سطح 
 1هاي مختلف کاشت در سطح  درصد و اثر روش

). 2جدول(داري دارد  درصد بر عملکرد دانه تأثیر معنی
ورزي بر عملکرد تأثیر  این در حالیست که اثر خاك

ورزي بر رشد  معموالً اثر خاك. دار نداشته است معنی
ت خاك حاصل محصول از طریق تغییر در خصوصیا

بنابراین اثر . شود که این تغییر روند آرامی دارد می
ورزي بر عملکرد در سال اول مشاهده  تیمارهاي خاك

در رابطه با عدم ). 2006مالحی و همکاران، (شود  نمی
ورزي بر عملکرد، بختیاري  هاي مختلف خاك تأثیر روش

، لیتوردیجیز و )2002(مستر و همکاران  ، مک)1382(
) 1379(و خسروانی و همکاران ) 2002(ارلیس تساتس

  .نتایج مشابهی بدست آوردند
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۱۰ 

۱۵ 

۲۰ 

۲۵ 

۳۰ 
۰ ۰.۵ ۱ ۱.۵ ۲ ۲.۵ ۳ 

مق
ع

 
(c

m
)

 (MPa)شاخص مخروطی 
تأثیر خاك ورزي بر شاخص مخروطی   -3شکل 

قبل از کاشت

ورزي بدون خاك
مرتبه 2مرکب 
دیسک+دار گاوآهن برگردان

مق 
ع

)
(c

m

MPa شاخص مخروطی
تأثیر خاك ورزي بر شاخص مخروطی   -4شکل 

در زمان سبز شدن 

ورزي خاك بدون

  مرکب ورز خاك

دیسک+دار برگردان آهن گاو

مق
ع

 )
cm(

MPaشاخص مخروطی 
تأثیر خاك ورزي بر شاخص مخروطی  -5شکل 

در زمان سنبله دهی

ورزي خاك بدون

مرتبه دو مرکب ورز خاك

مق دیسک و دار برگردان گاوآهن
ع

)
C

m
 (

MPaشاخص مخروطی 
تأثیر عمق بر شاخص مخروطی  در  -6شکل 

مراحل رشد گیاه

بعد از خاکورزي  
زمان سبز شدن
زمان سنبله دهی
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  تجزیه واریانس عملکرد -2جدول 

 df منابع تغییرات
 )kg(عملکرد 

F MS 
R( 3 41/5(تکرار  ns 89/3345856  
Re( 2 18/9(بقایا  * 4/5671098  

77/1 6 اشتباه فاکتور اصلی ns 51/618011  
T( 2 27/0(ورزي  خاك ns 7/149491  

Re×T( 4 5/0( اثر متقابل ns 93/277927  

58/1 18 اشتباه فاکتور فرعی ns 27/550595  
P )(  1 87/16کاشت  ** 32/5889853  
Re×P(  2 46/0(اثر متقابل  ns 161384 

T×P( 2 11/2( اثر متقابل ns 93/735038  
Re×T×P(  4 24/0( اثر متقابل ns 51/85142  

26/349122 ̶ 27 اشتباه فاکتور فرعی فرعی  

) CV%(  61/8  

  .دهددار را نشان میو عدم تفاوت معنی% 1، %5دار در سطح به ترتیب تفاوت معنی ns و ** ،*
  

 در خاك سطح از تبخیر و گرمی هوا به توجه با
 شرایط در دانه عملکرد بودن بیشتر رویش فصل طول
 گندم بقایاي مثبت نقش به توان احتماال می را بقایا حفظ
خاك در تیمار بقایاي  سطح از تبخیر تلفات کاهش در
درصد با  90تیمار بقایاي . دانست مرتبط درصد 45

کیلوگرم در هکتار کمترین میزان را به  6/6442عملکرد 
  ). 7شکل (خود اختصاص داده است 

  توان پایین علت این امر را میرسد که  به نظر می
بودن درصد سبز شدن به دلیل عدم تماس مناسب تیغه 

   .استدرصد  90با خاك در تیمار بقایاي 
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بقایا به درصد
تأثیر مقادیر مختلف بقایا بر عملکرد دانه -7شکل 

b
a

b
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 9/6929با عملکرد ) ورز مرکب خاك(ورزي  خاك کم

با  ورزي بدون خاكترین و  کیلوگرم در هکتار بیش
ترین مقدار عملکرد را به  کیلوگرم در هکتار کم 7/6774

به این ترتیب عمق کار ادوات . خود اختصاص داد
داري نداشت ولی  ورزي بر عملکرد دانه اثر معنی خاك
 مناسب تهویه شرایط، این در گندم بیشتر عملکرد دلیل
بذر  بستر بهتر تهیه و آلی مواد بهتر شدن معدنی خاك،
بدون در شیوه  علل کاهش عملکرد دانه. است بوده
توان پوشش کم بذر با خاك به علت  را می ورزي خاك

خاك در  بیشترمقاومت و  تجمع بقایاي گیاهی در سطح
 فشردگی مقابل رشد دانست و همچنین افزایشسال اول 

 این از و بوده گیاه نمو و رشد در جهت مانعی خاك
 رسدمی نظر به. داد قرار یرتاث را تحت عملکرد طریق
 اثرات دلیل به بقایا حفظ همراه به ورزي خاكکم تیمار
 توجه با ورزيسایرتیمارهاي خاك به نسبت  آن مفید

کامل  يبرتر مدت دراز در خاك بهبود ساختمان به
   .داشته باشد

 6/7146میانگین عملکرد (کشت جوي و پشته 
میانگین (نسبت به کشت مسطح ) کیلوگرم در هکتار

درصد افزایش  9) کیلوگرم در هکتار 6/6574عملکرد 
توان گرم شدن  علت این امر را می. عملکرد داشت

تر دچار  شود خاك کم تر پشته دانست که باعث می سریع
ر روي خاك هاي تشکیل شده ب آب کوفتگی شده و سله

کمتر از روش کشت مسطح بود و همین امر باعث سبز 
فاهونگ و همکاران ). 3 جدول(شدن بهتر بذور شد 

نیز افزایش عملکرد ) 2004(و حسین و همکاران ) 2004(
را در روش جوي و پشته مشاهده کردند در حالی که 

اعالم کردند ) 1976(و  دي ) 1389(عباسی و همکاران 
  .دار بر عملکرد دانه ندارد یر معنیکه روش کاشت تأث

  
  هاي کاشت بر عملکرد دانه مقایسه میانگین اثر روش  -3جدول 

 )kg(عملکرد   هاي مختلف کاشت روش

 a6/7146 جوي و پشته
 b6/6574  مسطح

  .است) P≥ 05/0(دار  حروف مشابه در هر سطر نشانگر عدم وجود تفاوت آماري معنی
  

  گیري نتیجه
ورز  خاك(ورزي  خاك استفاده از سیستم کم

با توجه حفظ  ورزي بدون خاكو ) مرکب با دو حرکت
دار بر افزایش ذخیره  بقایا در سطح خاك و تأثیر معنی

 تواند روش مناسبی جهت توسعه رطوبت خاك می
 90تیمار بقایا با پوشش . کشاورزي باشد ها در کیتکن

درصدي رطوبت خاك نسبت  8/17درصد باعث افزایش 
. به سطح بدون بقایا در هنگام سبز شدن گیاه شده است

 90بنابراین جهت حفظ رطوبت خاك تیمار بقایاي 
  .مؤثر باشدتواند  یمدرصد 

بر  ورزي بدون خاكدر طول دوره رشد گیاه سیستم 
دیگر با گذر زمان از مقدار مقاومت به خالف تیمارهاي 

دهی  نفوذ کاسته شده و در نهایت در زمان سنبله
ورزي  تفاوت  شاخص مخروطی در سه تیمار خاك

  .داري نداشت معنی
 45با توجه به اثرات متقابل، تیمار بقایاي 

ورز مرکب دو مرتبه و به  درصد در ترکیب با خاك
ي مناسب در همراه کشت به صورت جوي و پشته تیمار

این منطقه جهت حفظ و بهبود کیفیت خاك و بدست 
) کیلوگرم در هکتار 9/7924(آوردن عملکرد بیشتر 

  .باشد می
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