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   يم و مقدار رطوبت و چگالي بر عملكرد گندم ديورز خاک مختلفيهاروشاثر 

  گندم در مراغه- خاک در تناوب آيشيظاهر

 

  

  ۲يد بهمن موسوي و س*۲يميل کرياسماع، ۱يداني ميل اصغريجل

  

  )۲۷/۱۰/۱۳۹۰ :رشيخ پذيتار ؛  ۱۹/۸/۱۳۸۹: افتيخ دريتار(

  

 

  دهيكچ

هاي فيزيكي خاك و عملكرد محصول گندم در تنـاوب           ورزي بر ويژگي  هاي مختلف خاك   روش آثاريسه  اين پژوهش به منظور بررسي و مقا      

سـال   ۳ مراغـه، بـه مـدت        - تكرار در ايستگاه تحقيقات كشاورزي ديم      ۴ تيمار در    ۵هاي كامل تصادفي با     گندم در قالب طرح بلوك     -شيآ

کـه بيـشترين     طـوري  بـه . داري بـود   گندم ديم در تيمارها داراي اختالف معنـي        ميانگين عملكرد  براساس نتايج تجزيه مركب،   . شدزراعي اجرا   

 در بهار   غــازي پنجه + مربوط به تيمار مخلوط كردن كاه وكلش با خاک و شخم با گاوآهن قلمي در پاييز               )  تن در هكتار   ۴۵۲/۱(عملكرد دانه   

شخم با گاوآهن بـدون صـفحه برگــردان در          + و كلش در پاييز     كار بوده و کمترين عملکرد مربوط به تيمار حذف كاه           و كاشت با خطي   

 عملکـرد نـشان داد کـه        يها بر اجـزا   يج بررس ينتا.  تن در هكتار بود    ۰۷۷/۱دستپاشي كود و بذر و مخلوط كردن با هرس بشقابي با             + بهار

از نظر ميزان رطوبت و چگـالي       . باشدي اجزا م  تعداد پنجه در بوته و طول سنبله به عنوان يك عامل اصلي در افزايش عملكرد نسبت به ساير                 

 گندم، درصد رطوبت خاك در تيمار خردكـردن كـاه و كلـش بـا                دهي  گلدار و در مرحله     ظاهري خاك، اختالف بين ميانگين تيمارها معني      

  .ورد آزمون بودکار بيش از ساير تيمارهاي مغــازي در بهار،كاشت با خطيخاک همزن و شخم با گاوآهن قلمي در پاييز، پنجه

  

  

  ط ديميآيش، شرا -ورزي، رطوبت خاک، تناوب گندمخاك : يديلك  يها واژه
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۱۲۰  

  مقدمه

و خودكفـايي   ) ۵(گندم يكـي از محـصوالت اسـتراتژيك بـوده           

زراعـي و   پايدار در امـر توليـد آن مـستلزم انجـام تحقيقـات بـه              

در كشور ما اين محصول به طور ديـم و آبـي            . باشد نژادي مي  به

شود كه توليد ديم آن با توجه به وسعت كشت چندين     كشت مي 

سـت هرگونـه تـالش در       بـديهي ا  ). ۲(باشد  برابر توليد آبي مي   

راستاي افزايش توليـد گنـدم در واحـد سـطح نقـش مهمـي در                

ن شـناخت موانـع و      يبنـابرا . اقتصاد كـشور ايفـا خواهـد نمـود        

هاي توليد گندم از جمله مواردي است كه بايد مـورد       محدوديت

خيزي خـاك و     در زراعت آبي حاصل   . اي قرار گيرند  توجه ويژه 

ترين موانـع توليـد مطـرح       صدر زراعت ديم آب به عنوان شاخ      

بنابراين با توجه به وابستگي زراعـت ديـم بـه نـزوالت             . هستند

جوي در منـاطق گـرم و خـشك از يـك سـو و كمبـود بـيالن                   

 ي عمليات کـشاورز ي اين مناطق از سوي ديگر، تمام در رطوبتي

ــه از  ي طراحــيبايــستي طــور  شــوند کــه امکــان اســتفاده بهين

هـاي  اجـراي شـيوه   ). ۱۸(ينـد هاي آسـماني را فـراهم نما       بارش

ورزي و روش صحيح كاشت جـزو ايـن دسـته از             مناسب خاك 

ـ        عمليات  از آب   يورثير زيـادي در رونـد بهـره       أهـا اسـت كـه ت

  ).۱(ها و افزايش عملكرد دارد بارش

هـاي    مـدت تنـاوب    بلنـد  آثار در رابطه با     ي علم يها گزارش

انگر ورزي وجود دارند كه، بيـ       هاي متفاوت خاك    زراعي و روش  

 درصـد   ۷۸افزايش عملكـرد گنـدم در شـرايط ديـم بـه ميـزان               

د و همکـاران نيـز توانـستند بـا انجـام            يخورشـ ). ۱۱( باشـند  يم

 درصد عملكرد ذرت را     ۲۰ توانستند بالغ بر     يورزات خاک يعمل

ن يورزي عالوه بر تـأم    ن عمليات خاك  يبنابرا). ۱۶( ش دهند يافزا

كننـده  مينأد تيشك باخ  رشد بذر در مناطقي مناسب برا يبستر

  :موارد زير نيز باشد

كـاهش روان   (هـا در خـاك      نفوذ بيشترين مقدار از بـارش     . ۱

  )۸) (آب

 )۲۳(افزايش و حفظ مواد آلي در خاك . ۲

 هـرز   هايعلفكاهش تبخير رطوبت از سطح خاك و کنترل         . ۳

  )۶(كننده آب خاك هستند كه به نوعي مصرف

 داشـت چـرا کـه       يت کـاف  د دق ي با يات کشاورز ي عمل يدر اجرا 

 نامناسـب در    يورزات خـاک  يـ اند انجام عمل  مطالعات نشان داده  

تواند، در قسمت زيرين خاك اليه سـفتي ايجـاد          شرايط ديم مي  

کند که عالوه بر نامساعدکردن زمينه نفوذ نزوالت جوي، باعـث           

ــدم تهو ــع ــداران،  ي ــت ريزجان ــاهش فعالي ــوب خــاک، ک ه مطل

آب و نهايتـاً فرسـايش      يجاد روان ت توسعه ريشه گياه، ا    يمحدود

، يورزات خاک ياز آنجايي كه انجام عمل    ). ۱۷ و   ۱۴(خاک شود   

بر تخلخل و چگالي ظاهري خاک تأثير گذاشته و پيامد آن نفـوذ،     

 بنـابراين سـازد،   نگهداري و حركـت آب در خـاك را متـأثر مـي            

اي طراحي شود که موجبـات کـاهش        عمليات شخم بايد به گونه    

ي خاک و افزايش تخلخل مؤثر در نگهداري آب را          چگالي ظاهر 

فراهم نموده و قابليت خاك را در حفظ نزوالت جـوي افـزايش             

براي دستيابي به اهداف فوق از طريـق انجـام          ). ۴،  ۱۹ و ۲۴(دهد  

ورز بسيار مهـم بـوده و در        ورزي، نوع وسيله خاك   عمليات خاک 

، هـاي هـرز    شرايط ديـم بـه عـواملي نظيـر نـوع و مقـدار علـف               

ساختمان و بافت خاك، نوع تنـاوب زراعـي، پتانـسيل فرسـايش             

 ايـن   ).۹(اراضي، شرايط رطوبتي و زمان انجـام آن بـستگي دارد            

ورزي مناسب تـوام بـا      يابي به روش خاك   پژوهش با هدف دست   

هاي فيزيكي خاك و     حفظ بقاياي گياهي در راستاي بهبود ويژگي      

  .رفتگ گندم انجام -عملکرد گندم در تناوب آيش

  

  هامواد و روش

منطقه ( مراغه   -اين پژوهش در ايستگاه تحقيقات کشاورزي ديم      

دقيقه طول شرقي و    ۲۰ درجه و  ۴۶واقع در   ) خشکسردسير نيمه 

 متر از سطح    ۱۷۳۰ دقيقه عرض شمالي و ارتفاع       ۱۲ درجه و    ۳۷

هاي خاک مورد بررسي با بافـت         از ويژگي  يبرخ. دريا اجرا شد  

هـاي اجـراي طـرح در       مل اقليمي سـال    و عوا  ۱جدول  رسي در   

هـاي  ن بررسي در قالب طرح بلوك     ي ا . درج شده است   ۲جدول  

ــا   ــصادفي ب ــل ت ــار در ۵كام ــدت  ۴ تيم ــه م ــرار ب ــال ۳ تك  س

ورزي  مختلف خـاك   يمارهايت. اجرا شد ) ۱۳۷۸ -۱۳۸۲(زراعي

 تقريباً مشابه   ي و شيمياي  يهاي فيزيک  در دو قطعه زمين با ويژگي     

  گـر زيـر    ي قطعات در حـال آيـش و قطعـه د          که هر سال يکي از    



  ...ورزي بر عملكرد گندم ديم و مقدار  خاکهاي مختلفروش اثر 

۱۲۱  

  متري سانت۳۰صفر تا شيميايي خاک منطقه مورد بررسي در عمق  -يهاي فيزيک ويژگي. ۱جدول
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۴۵۶/۰  ۳/۷  ۵۴۵  ۱/۸  ۵۲/۰  ۰۶۳/۰  ۲۱  ۳۱  ۴۸  

  

   مراغه-  ايستگاه تحقيقات کشاورزي ديم۱۳۸۲ تا۱۳۷۷هاي زراعي مل اقليمي سال عوا.۲جدول 

  سال زراعي

زمان و مقدار 

اولين بارندگي 

  ثر پاييزهؤم

زمان و مقدار 

آخرين بارندگي 

  ثر بهارهؤم

متوسط درجه 

  حرارت

  )گراد سانتي(

رطوبت 

نسبي 

  )درصد(

تبخير در آبان، 

ارديبهشت خرداد و 

  )متر ميلي(تير 

ميزان کل 

بارندگي 

  )متر ميلي(

  ۱۳۷۸-۷۹   ارديبهشت۲۰   آبان ماه۱۰ و ۹

  متر  ميلي۵/۹  متر  ميلي۵/۱۳
۹/۹  ۹/۴۹  ۱۸۰۳  ۲۶۴  

  ۱۳۷۹-۸۰   ارديبهشت۱۲   آبان ماه۳

  متر  ميلي۱۵  متر  ميلي۴/۸
۱۵/۶  ۸/۵۶  ۱۱۱۶  ۲۳۵  

  ۱۳۸۱-۸۲*   خرداد۲۵   آذر ماه۳

  متر  ميلي۳/۱۳  متر لي مي۵/۲۰
۲۵/۴  ۳/۶۸  ۵/۸۹۱  ۳/۳۶۷  

  ۳۵۰  ۶/۸۴۲  ۳۳/۴۸  ۳/۵  -  -  بلند مدت

  . طرح به مدت يک سال زراعي تمديد گرديدي به داليلي محصول برداشت نشد و اجرا۱۳۸۰-۸۱در سال زراعي: *

  

 متر بـه  ۵۰×۱۵هايي به ابعادگرفت، در کرت کشت گندم قرار مي   

  :ت بودند از عباريشي آزمايمارهايت. صورت زير اعمال گرديد

۱= T    خردكردن كاه و كلش و شخم با گـاوآهن قلمـي در پـاييز + 

  کار كاشت با خطي+ غــازي در بهارپنجه

۲= T      خردكردن كاه وكلش و شـخم بـا گـاوآهن بـدون صـفحه 

  كاشت با خطي کار + غازي در بهار پنجه+ برگردان در پاييز 

۳= T   شـخم بـا  + جمـع كـردن كـاه و كلـش در پـاييز      (شـاهد 

هـرس بـشقابي قبـل      + گاوآهن بدون صفحه برگـردان در بهار       

دستپاشـي كـود و بـذر و مخلـوط كـردن بـا هـرس                 + ازكاشت

  )بشقابي

۴= T    هـرس  + شخم با گاوآهن بدون صفحه برگـردان در بهـار

  كار كاشت با خطي+ بشقابي قبل از كاشت 

۵= T هرس دندانه ميخي قبـل ازكاشـت   + غازي در بهار پنجه +

  کار ا خطيكاشت ب

عرض کار، گـاوآهن بـدون صـفحه برگـردان، گـاوآهن قلمـي،              

، ۱۱۰غازي، خاک همزن و هرس بشقابي بـه ترتيـب برابـر            پنجه

متر و عمق کـار آنهـا بـه ترتيـب            سانتي ۲۲۵ و   ۱۵۰،  ۲۳۰،  ۲۲۵

 گندم از براي كاشت   . متر بود  سانتي ۱۰،  ۱۲،  ۱۰،  ۲۵،  ۲۰برابر با   

ــم آذر ــزان ۲رق ــه مي ــوگرم ۱۴۰ ب ــار  کيل ــه در ۳۵۰(در هکت  دان

استفاده شده و ميزان کود براساس نتايج تجزيه خاک و          ) مترمربع

 ازت از منبع اوره و فـسفر از منبـع           (N40P25توصيه کارشناسي   

ـ  يبـه منظـور بررسـ     . اسـتفاده گرديـد   ) سوپرفسفات تريپل  ثير أ ت

ورزي بر رطوبـت خـاک، هـر سـال در           هاي مختلف خاك  روش

 ۳۰ تـا  ۲۰ و ۲۰ تا ۱۰،  ۱۰اعماق صفر تا     گندم از    دهي  گلمرحله  

ـ      متر خاک نمونه      سانتي  رطوبـت آن    يبرداري شده و با روش وزن

ز پس از خاتمه اجـراي      ي خاک ن  يچگالي ظاهر . شد يريگاندازه

متـر       سـانتي  ۳۰ تـا    ۲۰ و   ۲۰ تا   ۱۰،۱۰مطالعه در اعماق صفر تا      

 عملكـرد   ل،ز پس از برداشت محصو    يهر ساله ن  . گيري شد اندازه
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۱۲۲  

طول سنبله، ارتفـاع بوتـه، تعـداد دانـه در سـنبله،             ( آن   ي اجزا و

) تعداد پنجه در بوته، تعداد پنجه بارور در بوته و وزن هزار دانه            

 تجزيـه   ي بـرا  MSTAT-Cاز برنامـه آمـاري      . گيـري شـد   اندازه

اي   ها از آزمون چنددامنـه ها و براي مقايسه ميانگين    واريانس داده 

  .ديردگ   استفاده (DMRT)دانكن 

  

  نتايج و بحث

  هاي فيزيكي خاك ويژگي

نتايج تجزيه واريانس مركـب پـس از انجـام آزمـون يكنـواختي             

ها و مقايسه ميانگين تيمارها از نظر ميزان رطوبت         براي واريانس 

خاك در طي سه سال اجراي آزمايش و چگالي ظـاهري خـاك             

هـاي   جدول. آمده است۶ و ۵، ۴، ۳ يهاجدولدر سال آخر در    

 گنـدم، درصـد     دهـي   گـل دهنـد کـه در مرحلـه        ي نشان م  ۵و   ۴

خردكردن كـاه وكلـش و شـخم بـا           (۱T رطوبت خاک در تيمار   

كاشت بـا خطـي     + غــازي در بهار  پنجه+ گاوآهن قلمي در پاييز   

در هر سه عمق بيش از ساير تيمارها بوده و از نظر آمـاري              ) کار

. دار بـود   درصد معني  ۱ها در سطح احتمال     اختالف بين ميانگين  

گيـري   ن تيمار در هر يـک از اعمـاق انـدازه          يمقدار رطوبت در ا   

 و  ۲۱/۱۸،  ۱۰/۱۵شده به ترتيب از سطح به عمق خاک برابر بـا            

 کمتـرين ميـزان     دهـي   گـل در مرحلـه    .  بـود  ي درصد وزن  ۷۶/۲۱

جمع كـردن كـاه و كلـش در          (۳T رطوبت خاک مربوط به تيمار    

هـرس  + ردان در بهـار   شخم با گاوآهن بدون صفحه برگـ     + پاييز

دستپاشي كود و بذر و مخلوط كردن بـا         + بشقابي قبل ازكاشت    

 درصـد بـه     ۷۹/۱۹ و   ۲۷/۱۵،  ۳۲/۱۲با ميـانگين    ) هرس بشقابي 

. گيـري شـده بـود   ترتيب از سطح به عمق خاک در اعماق اندازه     

شود که تيمارهاي آزمايشي با افزايش خلـل و         ين استنباط م  يچن

رايط الزم براي نفوذ هر چـه بيـشتر         فرج خاك و فراهم کردن ش     

. شــوند يش زطوبـت خــاک مـ  يهـاي جــوي باعـث افــزا   بـارش 

ـ ز ايــز در پــژوهش خـود ن يـ  و همکــاران نياسـترودل  ن يچنــ ني

 دارند كـه در نتيجـه آن بخـش زيـادي از رطوبـت در                ياستنباط

افـزايش ميـزان   ). ۲۱(شـود   محدوده فعاليت ريشه گياه حفظ مي     

توان به خردكردن كاه وكلش و      يم را   ۱T رطوبت خاک در تيمار   

استفاده از گاوآهن قلمي در اين تيمار که باعث ذخيره نـزوالت            

غازي در  آسماني در طي فصل پاييز و زمستان و استفاده از پنجه          

هـاي هـرز بـا      تواند عالوه بر کنترل علـف     يبهار نسبت داد که م    

ايجاد مالچ خاکي رطوبت ذخيره شده در خاک را حفظ نموده و            

  .مايدن بذر آماده ي را برايستر مناسبب

 يـز نـشان داد کـه اوالً    مقادير چگالي ظاهري خـاک ن   يبررس

اً بيـشترين   يـ  و ثان  )۵جـدول   (دار بوده   يمارها معن ين ت ياختالف ب 

مـشاهده  T ۱  و کمتـرين مقـدار آن در تيمـار   ۳T مقدار در تيمـار 

ن ي خاک در ب   ي چگالي ظاهر  يمتري سانت ۰-۱۰در عمق   . گرديد

ــا ۱۰دار نبــود امــا در اعمــاق يمارهــا معنــيت ــا ۲۰ و ۲۰ ت  ۴۰ت

دار  درصـد معنـي    ۵هـا در سـطح      متر اختالف بين ميانگين       سانتي

زاده و همکـاران    ميقات عظـ  ي ساله تحق  ۱۱ج  ينتا. )۶جدول  ( بود

 و ي، پنجه غازيدر ارتباط با شخم بر گرداندار، گاوآهن قلم      ) ۴(

 يمتـر ي سـانت  ۱۰-۲۰ ستم بدون شخم نشان داد که در عمـق        يس

ب مربـوط بـه شـخم       ي به ترت  ين چگالي ظاهر  يشترين و ب  يکمتر

ـ . ستم بدون شخم بـود    يبرگرداندار و س   ) ۱۰(س و همکـاران     يال

 در  يورز خاک يهاستمي در س  يگزارش کردند که چگالي ظاهر    

 يورز خـاک  يمارهاين ت ي کمتر بوده و ب    يورزخاکيسه با ب  يمقا

گـاوآهن  > يآهـن قلمـ   گاو> يورزخاکيب(ز متفاوت است    ين

اثر شخم روي چگـالي     ) ۱۹(رشيدي و كشاورزپور    ). برگرداندار

دار گزارش نموده و بيشترين چگالي ظـاهري را         ظاهري را معني  

چگـالي ظـاهري در     . انـد در سيستم بدون شخم مشاهده نمـوده      

ثر در  ؤهاي پويا بوده و با تغيير عوامل مـ         خاك يكي از ويژگي   

خوردگي مکانيکي   هم هثير ب أعالوه بر ت  . شودآن دچار تغيير مي   

دهـد  نشان مي ) ۱۲(هاي گاستوا و و همكاران      در شخم، يافته  

كه جمعيت مـايكوريزا و ترشـح گلومـالين در آنهـا يكـي از               

باشـد كـه از سيـستم      هـا مـي   ثر در پايداري خاكدانه   ؤعوامل م 

شوند و بـا تغييـر ميـزان آنهـا پايـداري،            ثر مي أورزي مت  خاك

تواند باعث تغييـر چگـالي      ها دچار نوسان شده و مي     دانهخاك

تواند ورزي مي  عالوه بر اين سيستم خاک    . ظاهري خاك شود  

باعث تغيير ميزان ماده آلي شده و جرم مخصوص ظـاهري را         

  ).۱۳(تغيير دهد 



  ...ورزي بر عملكرد گندم ديم و مقدار  خاکهاي مختلفروش اثر 

۱۲۳  

   سال۳ك در طي ورزي بر درصد رطوبت وزني در اعماق مختلف خاتجزيه واريانس مركب اثر تيمارهاي خاك. ۳جدول 

ns:درصد۵ و ۱دار در سطح احتمال  به ترتيب معني:* و **دار،  غيرمعني   

  

  ۱۳۸۲تا ۱۳۷۸هاي  طي سال،مقايسه ميانگين درصد رطوبت وزني اعماق مختلف خاك در تيمارها. ۴جدول

  گندمدهي گلدر زمان  تيمار

متر سانتي۱۰-۰  متر سانتي۲۰-۱۰  متر سانتي۳۰-۲۰   

۱T a۳/۲۱ a۹/۲۲ a۲/۲۴ 

۲T b۳/۲۰ ab۳/۲۲ b۱/۲۳ 

۳T c۸/۱۸ c۶/۲۰ d۹/۲۱ 

۴T b۴/۲۰ ab۱/۲۲ bc۹/۲۲ 

۵T b۶/۱۹ b۵/۲۱ cd۳/۲۲ 

  .باشد درصد مي۱دار در سطح احتمال در هر ستون حروف مشابه بيانگر عدم وجود اختالف معني

  

  ورزي بر چگالي ظاهري خاك در اعماق مختلف در سال آخراكتجزيه واريانس اثر تيمارهاي خ. ۵جدول 

 منابع تغييرات درجه آزادي ميانگين مربعات

   متر سانتي۰-۱۰ متر سانتي۱۰-۲۰ متر سانتي۳۰-۲۰

ns۰۰۲/۰ ns۰۰۴/۰ ns۰۳/۰ ۳ تكرار 

*۰۰۴/۰ *۰۱۴/۰ ns۰۵۵/۰ ۴ تيمار 

۰۰۱/۰ ۰۰۴/۰ ns۳۲/۰ ۱۲ اشتباه 

 (%)يب تغييرات ضر  ۶۷/۱۳ ۴۵/۴ ۳۵/۲

 منابع تغييرات درجه آزادي ميانگين مربعات

     متر سانتي۰-۱۰ متر سانتي۱۰-۲۰ متر سانتي۳۰-۲۰

 سال ۲ ۷۶۱/۱۵** ۲۱۹/۳۵** ۸۷۶/۳۷**

 خطا ۹ ۹۷۳/۱  ۸۵۸/۰  ۵۷۷/۰

 تيمار ۴ ۷۳۵/۵* ۳۸۶/۹** ۲۳۷/۹**

۳۵۱/۰ ns۹۸۶/۰ ns۲۱۸/۲ ۸ تيمار×سال  

 ي آزمايشيخطا ۳۶ ۷۷۳/۱  ۴۸۲/۱۷  ۵۸/۰

  (%)ضريب تغييرات    ۷/۶  ۱۸/۳  ۳۳/۳



  ۱۳۹۱ تابستان/ شصتم شماره  / شانزدهمسال / ، علوم آب و خاك علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعيمجله  

۱۲۴  

  )۱۳۸۲سال( طرح يپايان اجرامقايسه ميانگين چگالي ظاهري خاک پس از . ۶جدول 

 چگالي ظاهري در اعماق مختلف خاک تيمار

 ۱۰-۰  cm ۲۰-۱۰ cm ۳۰-۲۰  cm 

۱T ۱/۱ a b۲/۱ c۹/۱ 

۲T ۱/۱ a b۳/۱ bc۴/۱ 

۳T ۳/۱ a a۴/۱ a۵/۱ 

۴T ۸/۱ a ab۳/۱ ab۴/۱ 

۵T ۴/۱ a ab۳/۱ ab۴/۱ 

  .باشد  درصد مي۵دار در سطح احتمال  حروف مشابه بيانگر عدم وجود اختالف معني: *

  

   عملکرد گندمياثر بر عملکرد و اجزا

هـا بـا اسـتفاده از    پس از حصول اطمينـان از همگـن بـودن داده        

 يهـا  ها، تجزيه واريانس مركب روش    آزمون يكنواختي واريانس  

 لکـرد گنـدم    عم ي عملکرد و اجـزا    ي بر رو  يورز  مختلف خاک 

ـ  آزما يمارهاين ت ينشان داد که در ب      از نظـر عملکـرد، وزن       يشي

هزار دانه، تعداد دانه در سنبله و تعداد پنجه در بوته، تعداد پنجه             

% ۱بارور در بوته، طول سنبله و ارتفاع سنبله در سـطح احتمـال              

 از پايين به    Fآزمون   ()۷جدول  (دار وجود داشت    ياختالف معن 

باال انجام گرديد، در مورد صفاتي كه اثر متقابـل سـال در تيمـار            

دار نبود پس از ادغام مجمـوع مربعـات سـال در تيمـار بـا              معني

 ياثـر سـال رو    ).  انجـام شـد    Fمجموع مربعـات خطـا آزمـون        

عملکرد، وزن هزار دانه و تعداد پنجه بـارور در بوتـه در سـطح               

 پنجه بارور در بوته و ارتفاع بوته         تعداد ي درصد و رو   ۵احتمال  

ج بـا   ين نتـا  يـ ا). ۷جـدول   (باشـد  يدار م  ي درصد معن  ۱در سطح   

و ) ۲جـدول   ( مـورد مطالعـه      يها  سال يميتوجه به نوسانات اقل   

م چنـدان هـم دور از انتظـار         ين اجزا از اقلـ    ي ا يريرپذيثأدرجه ت 

 تعداد دانـه در سـنبله و        يمار فقط رو  يت×اثر متقابل سال  . ستين

ـ    ي درصد معنـ   ۵رتفاع بوته در سطح     ا ر ي سـا  ي رو يدار بـوده ول

  ).۷جدول (دار نبوديعوامل معن

 ي بـر رو   يورز مختلف خـاک   يهان اثر روش  يانگيسه م يمقا

 عملکرد گندم نـشان داد  ي، عملکرد و اجزا   يبرخي صفات زراع  

متر، طول سـنبله    ي سانت ۴۷/۶۳ از نظر ارتفاع بوته با       ۱T ماريکه ت 

، تعـداد پنجـه در   ۷۵/۳۰تر، تعداد دانه در سنبله بـا  مي سانت ۲۸/۷

 و وزن هزاردانه با     ۳۳/۲، تعداد پنجه بارور در بوته       ۶۰/۲بوته با   

 تن در هکتار بيشترين مقـادير       ۴۵/۱ گرم، عملكرد دانه با      ۰۲/۴۵

 ۵۶/۵۹ از نظر ارتفـاع بوتـه بـا          ۴T ماري که ت  يرا دارا بود در حال    

متـر، تعـداد دانـه در سـنبله     ينت سـا ۱۴/۶متر، طول سـنبله     يسانت

، تعداد پنجه بارور در بوته      ۰۱/۲، تعداد پنجه در بوته با       ۳۸/۲۶با

 تـن   ۰۷۷/۱ گرم، عملكرد دانه با      ۴۹/۴۳ و وزن هزاردانه با      ۶۸/۱

نتايج يك مطالعـه    . )۸جدول  (در هکتار کمترين مقدار را داشت       

اسـب  ورزي من دهد كه اعمال تيمارهاي خاك    در اتيوپي نشان مي   

 درصد افزايش عملكرد گندم را به همـراه داشـته           ۵۱تواند تا   مي

نــشان  )۲۰(ک و همکــاران يج مطالعــات سـاد ينتــا). ۱۵(باشـد  

 مختلـف   يمارهـا ي بـرنج بـه همـراه ت       يايـ دهد که کاربرد بقا    يم

 يدريح. ثر بوده است  ؤ عملکرد گندم م   ي اجزا ي رو يورزخاک

 مناسـب و    يورزات خـاک  يـ گزارش كرد که استفاده از عمل     ) ۳(

توانـد  ي کشت گندم در تنـاوب بـا ذرت مـ          يادوات مناسب برا  

 شـده   يت ماده آل  ي خاک و وضع   يکيزي ف يهايژگيباعث بهبود و  

د آن را   يـ  درصـد تول   ۴۰ عملکـرد گنـدم،      ي اجزا ير رو يثأو با ت  

) ۲۲( سال مطالعه تارکالسون و همکـاران        ۴۸ج  ينتا. ش دهد يافزا

ــا   ــاط ب ــاردر ارتب ــدت عآث ــمل دراز م ــاکي  ي رويورزات خ

  ز نـشان   يـ  و عملکـرد دانـه گنـدم و ذرت ن          ييايميهاي ش  ويژگي



  ...ورزي بر عملكرد گندم ديم و مقدار  خاکهاي مختلفروش اثر 

۱۲۵  

   مطالعهي عملکرد گندم طي سه سال اجرايتجزيه واريانس عملکرد و اجزا. ۷جدول 

منابع 

 تغييرات

درجه 

 يآزاد
 ميانگين مربعات

  
تن (عملکرد 

 )در هکتار

وزن هزار 

 )گرم(دانه 

تعداد دانه در 

 سنبله

نجه تعداد پ

 در بوته

تعداد پنجه بارور 

 در بوته
طول سنبله 

(cm) 
ارتفاع بوته 

(cm) 
 ns۴۳۴/۱ *۳۰۱/۷ ns۲۷۶/۱ ns۹۳۴/۰ ns۵۰۷/۰ ns۰۳۹/۰ **۲۱/۲۷۸ ۲ سال

 ۰۵۲/۲ ۲۹۰/۰ ۰۸۸/۰ ۰۶۶/۰ ۸۱۸/۰ ۷۸۰/۰ ۰۶۷/۰  ۹  اشتباه

  ۸۹۲/۲۶**  ۵۷۵/۲**  ۷۸/۹**  ۶۳/۹**  ۰۷/۳۶**  ۱۹۱/۴**  ۴۵/۱۱**  ۴  تيمار

 ns۰۵۷/۰ ns۰۴۶/۰ **۴۵۴/۴ ns۰۶۶/۰ ns۰۸۹/۰ ns۰۴۰/۰ **۰۶۷/۲  ۸  يمار ت×سال 

 ۵۸۶/۰ ۱۲۸/۰ ۰۶۰/۰ ۰۵۷/۰ ۴۴۷/۰ ۱۳۲/۰ ۰۱۷/۰  ۳۶  اشتباه

ns:درصد۵ و ۱دار به ترتيب در سطح احتمال  معني:* و **دار،  غيرمعني   

  

  )تجزيه مرکب( عملکرد گندم تيمارهاي مختلف در طي سه سال يمقايسه ميانگين اجزا. ۸جدول 

  ارتفاع بوته تيمار

(cm) 
طول سنبله 

(cm) 

تعداد دانه در 

 سنبله

تعداد پنجه در 

 بوته

تعداد پنجه 

 بارور در بوته
وزن هزار دانه 

(cm) 

عملکرد گندم 

)ton/ha(  

۱T   a۴۷/۶۳ a۲۸/۷ a۷۵/۳۰ a۶۰/۲ a۳۳/۲ a۰۲/۴۵  a۴۵۲/۱ 

۲T b۷۸/۶۱ b۷۶/۶ b۵۱/۲۹ ab۴۲/۲ b۰۶/۲ b۲۳/۴۴ b۲۴۹/۱ 

۳T d۵۶/۵۹ c۱۴/۶ e۳۸/۲۶ c۰۱/۲ c۶۸/۱ c۴۹/۴۳ c۰۷۷/۱ 

۴T c۴۷/۶۰ bc۴۱/۶ c۴۶/۲۸ b۳۲/۲ b۹۶/۱ bc۸۸/۴۳ bc۱۸۳/۱ 

۵T c۷۳/۶۰ c۲۵/۶ d۲۸/۲۷ b۳۰/۲ b۹۸/۱ c۷۶/۴۳ c۰۹۱/۱ 

  .باشد  درصد مي۱دار در سطح احتمال  ر هر ستون حروف مشابه بيانگر عدم وجود اختالف معنيد: *

  

ت منـابع   يري تـوام بـا مـد      يورزات خـاک  يام عمل دهد که انج   يم

، درصـد اشـباع     يونيت تبادل کـات   يته، ظرف يديتواند اس ي م ييغذا

م و فسفر خاک را به      يزيم، من يم، کلس ي خاک، پتاس  ي، ماده آل  يباز

ن گـزارش کردنـد کـه       يچنـ  آنها هم . ر قرار دهد  يثأشدت تحت ت  

 يهـا  ستميميانگين عملکرد گندم و سورگوم در دراز مدت در س         

  .ابدييش مي افزايورز نسبت به خاکيخاک ورزيب

دهد که تعداد پنجه در بوته، تعـداد پنجـه          ينشان م  ۹جدول  

بارور در بوته، ارتفاع بوته و طول سنبله با عملکرد دانه ضـريب             

 و = ۶۲/۰r = ، ۴۷/۰r = ، ۷۷/۰r(داري  همبستگي مثبت و معني

۳۸/۰r = (تعداد دانه در سـنبله  چنين وزن هزاردانه و  داشت، هم

با عملکرد دانه رابطه مثبت داشت و اين ضرايب همبـستگي در            

بـا  ) =۷۹/۰r و = ۳۶/۰r(دار بودنـد   درصد معني۱سطح احتمال 

توجه به شرايط حاکم محيطي، تيماري که تعداد پنجه در بوته و            

طول سنبله زياد داشت، داراي وزن هزاردانه و عملکرد بيشتر نيز 

زايشي وزن هزار دانه با افزايش تعداد دانه در سـنبله           روند اف .بود

گونه تفسير نمـود كـه      كه بر خالف انتظار بود را شايد بتوان اين        

هاي محيطي بر عليـه   ورزي توانسته است تنش  اعمال تيمار خاك  

 با توجه به اينكه تعداد نهايي دانـه         .پر شدن دانه را تعديل نمايد     

 عـدد بـوده اسـت بنـابراين     ۲۶ و حداقل آن ۳۰در سنبله حدود    

هـاي تـشكيل    هاي بارور شده و به تبع آن تعداد دانه        تعداد گلچه 

شده در هر سنبله نهايتاً سه عدد بوده است و با توجه بـه اينكـه                

   و سـپس  ۲ترين دانه موجود در در هر سنبلچه دانه شماره   بزرگ
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  ) سال۳ميانگين (طالعه  سال م۳همبستگي بين عملکرد محصول و اجزاء عملکرد در . ۹جدول 

 عملکرد دانه  

)ton/ha(  

 وزن هزار

  )gr(دانه 

 تعداد دانه

  در سنبله

 طول سنبله

)cm(  

ارتفاع 

  )cm(بوته

 پنجه بارور

  در بوته

 پنجه

  در بوته

  ۱  ۶۲/۰**  ۵۵/۰**  ۴۲/۰**  ۵۹/۰**  ۵۵/۰**  ۶۲/۰**  تعداد پنجه در بوته

    ۱  ۶۰/۰**  ۳۶/۰**  ۶۴/۰**  ۵۲/۰**  ۴۷/۰**  پنجه بارور در بوته

      cm(  **۷۷/۰  **۷۶/۰  **۴۰/۰  **۳۶/۰  ۱(ارتفاع بوته

        cm(  **۳۸/۰  **۵۱/۰  **۵۹/۰  ۱(طول سنبله

          ۱  ۵۰/۰**  ۳۶/۰**  تعداد دانه در سنبله

            gr(  **۷۹/۰  ۱(وزن هزار دانه 

              ton/ha(  ۱(عملکرد دانه

   درصد۱دار در سطح احتمال معني: **

  

 اســت بنــابراين افــزايش تعــداد دانــه در     ۳  و بعــد از آن۱

هاي بخـش بـااليي راكـيال صـورت         گلچه(هاي كوچك    سنبلچه

و بنابراين اعمال تيمارها اعمال با افزايش جزيي        ) نپذيرفته است 

ها بـه   تعداد دانه و در همان حال با افزايش وزن دانه در سنبلچه           

دانـه را   توانسته است، وزن نهـايي هـزار         ۱ و   ۲ويژه دانه شماره    

رسد با توجـه بـه افـزايش        افزايش دهد عالوه بر اين به نظر مي       

تـروژن و مـواد   يل ن ي در بازگـس   يشتريارتفاع بوته پدانکل نقش ب    

  . داشته باشديفتوسنتز

  

  گيرينتيجه

هـاي   ثير انـواع روش أهاي منتج از اين پژوهش تبا توجه به يافته  

د كه در قالب    شودار ارزيابي مي  يورزي در شرايط ديم معن     خاك

گونـه کـه در مطالـب        همان. زان عملكرد مشهود بود   ينوسانات م 

 يتواند با رفع فشردگ  يورزي م  اشاره شد اعمال تيمار خاك     يقبل

 يها ژه در خاک  ي آب به و   يت نگهدار يه و ظرف  يزان تهو يخاک م 

ش يرا افـزا  ) ن پـژوهش  يـ مثل خـاک ا   ( کمتر   ين با مواد آل   يسنگ

بـا  . باشـد  يار با ارزش م   يدن منطقه بس  م بو يدهد که با توجه به د     

 مـورد اسـتفاده در      يورز ل خـاک  يا وسا يله  يدگاه نوع وس  ين د يا

ن ينتايج ا .  هستند يهاي متفاوت   قابليت يحصول اين شرايط دارا   

دهد كـه شـرايط مـذكور در ايـن پـژوهش در            پژوهش نشان مي  

رسـد کـه    ين به نظر م   يعالوه بر ا  . شوندي بهتر فراهم م   ۱T تيمار

 نفوذ عميق گاوآهن قلمي به خاک و خرد کردن کاه           ۱T ر تيمار د

 خاک به توسعه و گسترش مناسب       يو کلش با رفع بهتر فشردگ     

 را براي جذب رطوبت و      يتر مناسب ةريشه کمک نموده و زمين    

شـوند تـا    ياد شده باعث مـ    يعوامل  . آورديمواد غذايي فراهم م   

 ي در بـازه زمـان   يطيط مح يگندم بتواند با استفاده مطلوب از شرا      

م عملکـرد را در     يـ  کـشت د   يهـا تيمناسب با توجه به محدود    

مهــاجر مازنــدراني و ). ۸جــدول(ش دهــد يواحــد ســطح افــزا

ـ         ي به ا  يز به نوع  ين) ۷(همكاران   ر يثأن موضـوع اشـاره کـرده و ت

اه يـ ع رشد گ  ي درصد سبز کردن و تسر     ي بر رو  يورزمار خاک يت

  .داننديثر مؤ ميريم را به طور چشمگيط ديدر شرا

 شناخته  يورزن روش خاک  ي به عنوان بهتر   ۱T اگر چه تيمار  

اي بـودن آزمـايش آن را بـراي شـرايط           شد و با توجه به مزرعه     

شود اما اظهار نظر كلي از نظر پايـداري         اقليمي مشابه توصيه مي   

ورزي ثيرات عمليات خاك  أاين روند در دراز مدت با توجه به ت        

سازي خاک به ويژه ماده آلـي       ساختمانثر در   ؤدر روي عوامل م   

. باشـد تر با تكيه بر توليد پايـدار مـي      هاي گسترده نيازمند بررسي 

هـاي زمـاني    گونه مطالعـات را در بـازه       لذا نويسندگان انجام اين   

ساله پيشنهاد نموده و بررسـي رونـد تغييـرات          تر چند ده  طوالني

عنــوان فيزيولــوژيكي در گنــدم را در شــرايط ايــن مطالعــه بــه 

ه يد را توصـ يـ اي جهت درك بهتـر از تغييـرات تول     مطالعات پايه 

   .ندينمايم



  ...ورزي بر عملكرد گندم ديم و مقدار  خاکهاي مختلفروش اثر 

۱۲۷  
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Abstract 
This study was conducted to study and compare the effects of different tillage systems on soil physical properties and 
wheat yield in dryland conditions. The experiment was carried out in Maragheh Dryland Research Station with 5 
treatments and 4 replications based on RCBD for 3 years (2001-2003). The results showed that difference between the 
treatments in terms of wheat yield was significant, and stubble chopping and chisel plow tillage in fall + sweep in 
spring + seed drill planting had the maximum yield (i.e. 1452 kg/ha), lower value for yield (1.077kg/ha) blonged to T1 
treatment. Also the results showed that spike/plant and spike length were the main characters in yield increase. For the 
soil bulk density and water content, the difference between treatments was significant and in planting and flowering 
stages stubble chopping and chisel plow in fall + sweep in spring + planting by seed drill had the highest soil water 
content and the lowest bulk density. 
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