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  چکیده

وجود  می) در مناطق د.Triticum aestivum Lبر عملکرد گندم ( يخاکورز يهادر جهت یاهیگ يایمقدار بقا ریتأث بارهدر ياطالعات محدود

ـ عملکرد گنـدم د  يبر عملکرد و اجزا يگندم و جهت خاکورز يایسطوح گوناگون بقا ریتأث یدارد. پژوهش حاضر با هدف بررس رقـم   می

درصـد پوشـش    100و  75، 50، 25، گندم (صـفر  يایزنجان انجام شد. پنج سطح بقا زیخمیدر منطقه د 1394-95 یدر سال زراع يسردار

ـ یدر سه تکـرار در زم  یکامل تصادف يهاخطوط تراز) در قالب طرح بلوك يو رو بی(در امتداد ش نیسطح) در دو حالت شخم زم بـا   ین

گندم و  يایو بقا نیزم بیش ریعملکرد دانه تحت تأث يداد که عملکرد و اجزا نشان جیمصرف و با خاك مخلوط شدند. نتا ،درصد 10 بیش

گرم)، وزن کـل   26/42تن در هکتار)، وزن هزار دانه ( 78/1خطوط تراز، عملکرد دانه ( يرو خاکورزي در. گرفتند قرار آنهاکنش برهم زین

، 01/5، 32/5ه بـه انـداز   ترتیببه بیش ي) نسبت به شخم موازمتریسانت 11/55( هادر هکتار) و ارتفاع بوته لوگرمیک 78/894گندم ( يایبقا

ـ درصـد بقا  75خطوط تراز بـا مصـرف    يرو خاکورزيدر جهت  عملکرد دانه نیبود. باالتر بیشتردرصد  36/1و  19/16 تـن در   45/2( ای

ـ اسـتفاده از بقا  نیبود. بنابرا بیشتر رصدد 53 ب،یش يدر شخم مواز ایبدون کاربرد بقا طیدست آمد که نسبت به شراهکتار) به گنـدم و   يای

 یابیدسـت  يمناسب خاك برا یتیریمد يهاعنوان روشبه ،از کشت گندم شیخطوط تراز پ يرو يخاکورز با همراه اكخ به آنهابرگرداندن 

  .استمنطقه  مید يدر کشتزارها بیشتربه عملکرد گندم 
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  مقدمه

ـ  اتیعمل که عبارت از خاکورزي خـاك   یکیهـم زدن مکـان  ه ب

از  یکــیعنــوان بــه ،اســتبســتر مناســب کشــت  جــادیا يبــرا

). 22( است يمحصوالت کشاورز دیمهم مؤثر در تول هايوهیش

بـذر، مهـار    زنـی بـر جوانـه   ریخاك بـا تـأث   یتیریروش مد نیا

بهبـود   ر،یـ خاك، باعث کـاهش تبخ  شیهرز و فرسا هايعلف

ـ تول طیبهتر خاك و بهبود شـرا  دهیهوا آب،نفوذ  محصـول   دی

و  ی). رطوبت خاك، عملکرد دانـه گنـدم زمسـتان   11( دشویم

 ریتحـت تـأث   يخـاکورز  هـاي مصرف آب توسط روش ییکارا

ــ ــق ــدگییرار م ــاکورزي). 10( رن ــاظت خ ــهیدر مقا یحف ــا  س ب

درصــد و  11مرســوم رانــدمان مصــرف آب را تــا  خــاکورزي

 نی). همچنـ 17درصد کاهش داد ( 52تا  اخاك ر یآب شیفرسا

حـداقل و بـدون    خـاکورزي با خـاك در سـامانه    ایاختالط بقا

و  ییایمیشــ ،یکــیزیف يهــایژگــیســبب بهبــود و خــاکورزي

و رطوبت خـاك، کـاهش    يزیحفظ حاصلخخاك،  یکیولوژیب

درصد در  30تا  20از اندازه در حدود  شیب ریو تبخ شیفرسا

روش شـخم   نکـه یا رغـم یحـال، علـ  رهـ ). به1( دشویخاك م

 ییکـارا  یحفـاظت  خـاکورزي  هـاي بـا روش  سهیمرسوم در مقا

 هـاي وهیاسـتفاده از شـ   تیمحـدود  دلیـل بـه  کنیل ،دارد يکمتر

ــاکورزي ــاظت خ ــاك ورز هم ،یحف ــان روش خ ــوم  يچن مرس

در  میـ د هـاي صورت گسترده توسـط کشـاورزان در کشـتزار   به

نقـش   بـاره در یکـه اطالعـات  . با وجـود آن ردگییکشورما انجام م

بر حفظ آب و خـاك و عملکـرد محصـول تـا      خاکورزيجهت 

ــدازه ــترس  ايان ــتدر دس ــش بقا ،اس ــا نق ــام ــگ ییای در  یاهی

  .است یبررس ازمندین یموضوع ،خاکورزيگوناگون  هايجهت

 یتیریو افزودن آن بـه خـاك، روش مـد    یاهیگ يایبقا حفظ

 هـاي یژگـ یاصالح و يبرا خاکورزيمهم در کنار اصالح جهت 

 یاهیـ گ يایـ خاك است. بقا شیخاك، حفظ آب و کاهش فرسا

سـله و   لیخاك، از تشـک  هايیژگیدر خاك با اثرات مثبت بر و

 ريینفوذپـذ  قیـ طر نیـ و از ا کنـد می ريیجلوگ یانسداد سطح

ـ ) و باعـث بهبـود تول  6( دهـد یمـ  شیخاك را افزا محصـول   دی

در کنار حفظ رطوبت خـاك،   یاهیگ يای). حفظ بقا23( شودیم

از سطح خاك باعث  ریخاك و کاهش تبخ يکاهش دما قیاز طر

و فیشر  ).13( شودیم اهانیعملکرد گ يعملکرد و اجزا شیافزا

در  یاهیـ گ يایـ گشـت بقا ) گـزارش کردنـد کـه بر   5همکاران (

عملکـرد دانـه ذرت و گنـدم نقـش      شیو افـزا  تروژنین یفراهم

در  راکاه  هاياثرات مالچ زی) ن19و همکاران ( پنگ دارد. يمؤثر

ند کـه متوسـط عملکـرد گنـدم     کرد انیو ب یمناطق خشک بررس

دوره رشـد   یکه مالچ طـ  یدرصد هنگام 23تا  3/13از  زمستانه

) 29و همکـاران (  یاسین اي. در مطالعهافتی شیشد، افزا مالاع

 نیبیشـتر در هکتـار مـالچ،    گرملویک 15نشان داند که با مصرف 

 کیـ ولوژی)، عملکـرد ب درصـد  39/11در ارتفـاع بوتـه (   شیافزا

) مشاهده شـد. در  درصد 5/35) و عملکرد دانه (درصد 56/29(

 ترتیـب بـه  یکیدرولیه تیمقدار از مالچ، سرعت نفوذ و هدا نیا

  .دش نییدر ساعت تع متریلیم 56/32و  4/12 زانیمبه

 یغالت در جهـان اسـت کـه بررسـ     نتریاز مهم یکی گندم

ـ تول زانیـ در م مید طیدر شرا ژهیوبه یتیریمد هاينقش روش  دی

سـاالنه   دیتول زانیدوچندان است. م تیمحصول در آن حائز اهم

ـ از ز رانیمقدار در ا نی. ااستتن  ونیلیم 8/15 رانیگندم در ا  ری

حاصل  یزراع هاينیزمهکتار از  ونیلیم 5/6کشت بردن حدود 

 خشـک مـه یهکتار از آن، در مناطق ن ونیلیم 4که حدود  شودیم

ـ به حـداکثر عملکـرد محصـول،     یابی). دست14قرار دارد (  کی

در گنـدم و گسـترش    یاصـالح  هـاي برنامه بیشترهدف مهم در 

 هـایی ر اغلب کشتزار). د26زراعت ارقام اصالح شده آن است (

درصــد) قــرار  هشــتاز  بیشــتربــاال ( بیبــا شــ یکــه در اراضــ

 يکشـاورز  هايحرکت دستگاه هايتیمحدود دلیلبه اند،گرفته

در جهت  خاکورزيکار،  یآسان یو برداشت) و گاه خاکورزي(

روش  نیدر چنـ  گـر ید ي. از سـو شـود یانجـام مـ   بیش يمواز

ـ بقااز  یمرسوم، تنها بخـش انـدک   خاکورزي  يمحصـول رو  يای

برداشـت بـه خـاك برگردانـده      ازکـه پـس    مانـد یم یباق نیزم

بـه   بـردن یپـ  يمناسب بـرا  هايانجام پژوهش نی. بنابراشودیم

از  کیـ عملکرد محصول در هـر   شیدر افزا یاهیگ ياینقش بقا

پـژوهش   رونی. از ارسدینظر مبه يضرور خاکورزي هايجهت

  گنــدم در دو یاهیــگ يایــنقــش بقا یحاضــر بــا هــدف بررســ
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  (ب)  (الف)  

  روي خطوط تراز ب) جهت موازي شیب و الف) کشت گندم دیم در  زیرکرت آزمایشی  .1شکل 

  

 يدر کشـتزار  میـ عملکرد گندم د بوداز نظر به خاکورزيجهت 

  انجام گرفت. خشکمهیدر منطقه ن مید

  

  هاو روش مواد

  شیو طرح آزما یمنطقه مورد بررس هايیژگیو

مربع متر 1200گندم به مساحت  میپژوهش در کشتزار د نیا

درجـه و   36تا  قهیدق 24/41درجه و  36( درصد 10 بیو ش

 408/23و درجه  48 ییایو طول جغراف یشمال قهیدق 239/41

 یفصـل زراعـ   ، دریشرق قهیدق 419/23درجه و  48تا  قهیدق

 از شی. پـ ددر محدوده دانشگاه زنجـان انجـام شـ    1394- 95

و حـذف   نیزمـ  حیتسط لیاقدامات الزم از قب شیشروع آزما

 30از سطح آن انجـام گرفـت. سـپس تعـداد      یاهیپوشش گ

 نیـ هـا در ا پـژوهش  یمتر مطابق با برخ 5×  2کرت به ابعاد 

خـرد شـده در قالـب طـرح      يهـا صورت کرت) به21( نهیزم

 هـاي مـار یدر سه تکرار اجرا شـد. ت  یکامل تصادف هايبلوك

، 50، 25گنـدم (صـفر،    يایالعه شامل پنج سطح  بقامورد مط

ــت    100و  75 ــه در دو جه ــود ک ــطح) ب درصــد پوشــش س

) مصرف شدند. بیش يخطوط تراز و مواز ي(رو خاکورزي

 15خطـوط تـراز و    يکـرت در جهـت رو   15اساس  نیبر ا

اعمـال   منظـور بـه شـد.   یطراح بیش يکرت در جهت مواز

درصـد   100 جـاد یا بـراي  اآنهـ مقـدار   ابتـدا  ا،یبقا هايماریت

 لـوگرم یک 6اسـاس مقـدار    نیـ شد. بـر ا  نییپوشش سطح تع

درصـد در نظـر گرفتـه شـد.      100پوشش  يگندم برا يایبقا

 5/4، 3، 5/1سپس طبق محاسبات صورت گرفته مقدار صفر، 

ـ پنج سـطح بقا  يبرا ترتیببهمترمربع  10در  لوگرمیک 6و   ای

 ریسبه شدند. مقاددرصد محا 100 و 75، 50، 25شامل صفر، 

 لهیوسـ مورد نظر در سطح خاك هر کرت پخش و سـپس بـه  

به خاك برگردانده شـد و در   متريیسانت 30گاوآهن تا عمق 

 يو رو بیشـ  مـوازي ( مختلـف  جهـت  دو در هـا ادامه کرت

سـپس بـا اسـتفاده از دسـتگاه     خطوط تراز) شـخم زده شـد.   

تـر)  مسـانتی  ششتا  چهارردیفی (با عمق کشت  9کار خطی

، گندم رقم سرداري در اوایـل  استکه وسیله رایج در کشور 

هـاي فصـلی در   همزمان بـا آغـاز بارنـدگی    1394پاییز سال 

جهت موازي شیب و عمود بر آن مورد کشت قـرار گرفـت.   

کشت گندم دیم در دو جهت  زیرهاي آزمایشی کرت 1شکل 

  دهد.ورزي را نشان میخاك

  

  خاك هايیژگیو نییتع

و  یکـ یزیف هـاي یژگیخاك کشتزار، و هايیژگیاز و یهآگا يبرا

ـ ا يشـدند. بـرا   نیـی خاك تع ییایمیش ـ   نی   از اعمـال  شیمنظـور پ
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 هاي فیزیکی و شیمیایی خاك مورد مطالعهبرخی ویژگی .1جدول 

  میانگین  ویژگی

  47/60  شن (%)

  03/10  سیلت (%)

  49/29  رس (%)

  41/31  سنگریزه (%)

  3g/cm(  14/1جرم مخصوص ظاهري (

  mm(  11/0هاي پایدار در آب (میانگین وزنی قطر خاکدانه

  40/7  واکنش 

  meq/100g(  72/11ظرفیت تبادل کاتیونی (

  57/2  (dS/m)هدایت الکتریکی 

  47/0  ماده آلی (%)

  32/11  کربنات کلسیم معادل (%)

  63/5  درصد سدیم تبادلی

  

 نیـی تع يبـرا  تصـادفی  صـورت خـاك بـه   بـرداري نمونه ها،ماریت 

از سـطح   متـري یسـانت  20خاك از عمق صفر تا  هیاول هايیژگیو

 شـگاه، یبـه آزما  خـاك  هـاي کشتزار انجام شد. پس از انتقال نمونه

 متـري یلـ یو از الـک دو م  شـدند  خشـک  هوا معرض در هانمونه

خـاك   ییایمیو شـ  یکـ یزیف يهـا یژگیو یعبور داده و سپس برخ

ــیتع ــرا  نی ــدند. ب ــاس توز نیش ــاس ــه روش   عی ــدازه ذرات ب ان

ـ  زهی)، درصد سنگر7( يدرومتریه واکـنش خـاك    ،یبه روش وزن

در عصـاره اشـباع بـا     یکـ یالکتر تیسـنج، هـدا   pHبا استفاده از 

)، 18بـه روش بـاور (   یونیتبادل کـات  تیسنج، ظرف ECاستفاده از 

 کیدریـ کلر دیبـا اسـ   سـازي یمعادل به روش خنث میکربنات کلس

ـ ) و مقدا9نرمال ( کی ) 16بلـک (  - یبـه روش والکـ   یر کربن آل

خـاك بـا برداشـت     يظاهر ژهیجرم و نیشدند. همچن يرگیاندازه

شـد.   نیی) تع15( يفلز لندریس لهیوسبه نخوردهستنمونه خاك د

ـ پا هايدانهجرم خاك ) در 2بـه روش الـک تـر (    زیـ در آب ن داری

بـا   قـه یدق کیمدت  يبرا متریلیم چهارتا  دوقطر  با هايخاکدانه

شـد   نییتع متریلمی 4 و 2 ،2/1 ،0 . قطر با هاالک ياستفاده از سر

ـ  مانـده یباق هـاي و بر اساس متوسـط قطـر خاکدانـه    دو الـک،   نیب

  .آمد دستبه هاقطر خاکدانه یوزن نیانگیم

خـاك   ییایمیو شـ  یکیزیف هايیژگیو یبرخ جینتا 1 جدول

ـ  با توجـه   .دهدیرا نشان م یمورد بررس میکشتزار د  یبـه فراوان

ــن ( ــ 47/60ذرات ش ــد)، س ــد) و رس  03/10( لتیدرص درص

است. با  شنیرسبافت لوم يدرصد)، خاك کشتزار دارا 49/29(

 خـاك  در ادیمعادل نسبتاً ز میتوجه به وجود مقدار کربنات کلس

   یآهکــ هــايدرصــد)، خــاك کشــتزار در گــروه خــاك 32/11(

دارد. بـا   ) قرار24معادل) ( میدرصد کربنات کلس 10از  شی(با ب

)، خـاك  کیخاك (مز ی) و حرارتکی(زر یرطوبت میتوجه به رژ

در دو رده  ییکـا یآمر بنـدي بـر اسـاس روش رده   یمورد بررسـ 

). با توجه به درجـه  29( شد بنديطبقه سولینسپتیو ا سولیانت

ـ ) و ن4/7بر متر) و واکـنش (  نسزییدس 57/2( يشور  نییپـا  زی

ــادل میبــودن درصــد ســد )، خــاك کشــتزار در گــروه 6/5( یتب

مقـدار   ي) قرار دارد. خاك دارا4( ایقل ریو غ شور ریغ هايخاك

 یونیتبـادل کـات   تیـ درصـد) و بـا ظرف   5/0کم (حدود  یماده آل

گـرم) بـود. خـاك کشـتزار      100بر  واالناکییلیم 72/11( نییپا

ــه ــلب ــدازه   دلی ــا ان ــت و ت ــت درش ــود باف ــنگر ايوج    ايزهیس

 نیانگیـ در آب (با م داریناپا هايخاکدانه يارارصد)، دد 41/31(

 يریحـال نفوذپـذ   نیو در عـ  اسـت ) متـر یلیم 11/0قطر  یوزن

  بر ساعت) است. متریسانت8/12خاك باال (

  

  عملکرد گندم يعملکرد و اجزا نییتع

 هـاي برداشت از سطح کل کرت اتیعمل 1395ماه ریاواسط ت در

سـطح   هـاي ن کـل بوتـه  با دست انجام گرفت. ابتدا وز یشیآزما
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بوتـه از هـر کـرت     30شـد، سـپس تعـداد     يرگیـ کرت انـدازه 

ـ انـدازه  يانتخـاب و بـرا   یصورت تصـادف به عملکـرد بـه    يرگی

 يرگیـ مونـه صـورت ن ). ارتفاع بوته، بـه 8( دشمنتقل  شگاهیآزما

 کـش خـط  بـا  بوتـه  ارتفاع. شد انجام هادر سطح کرت یتصادف

سـنبله   يسطح خاك تا انتهادر  قهی نیازحد فاصل ب فلزي بزرگ

ـ انـدازه  هـا در بوته متریبر حسب سانت  نیـی تع يشـد. بـرا   يرگی

گنـدم   هـاي کردن بذرها، کل دانـه  يعملکرد دانه، پس از بوجار

 بـذر  ینمونه تصادف 1000وزن هزار دانه در  نیهمچن ،وزن شد

 هشـت  حدود برداشت هنگام به هاشد. مقدار رطوبت دانه نییتع

  . بود درصد

  

  هاداده لیو تحل هیجزت

از نظـر   ل،یـ و تحل هیقبل از تجز هايشیحاصل از آزما هايداده

و  شـدند  یبررس یدگیو کش ینرمال بودن به روش چولگ عیتوز

ـ  از هاکه داده يدر موارد ـ نرمـال پ  عتوزی بـا   کردنـد، ینمـ  يروی

ــرا هــايروش ــتمی(لگــار جی ــ...)، توز و يرگی ــار عی ــا يآم  آنه

 کلشوکاهمختلف  ریمقاد نیشد. تفاوت ب لتبدی نرمال صورتبه

 يدرصد) و دو جهت خاکورز 100و  75، 50، 20گندم (صفر، 

 يخطوط تراز) از نظر عملکرد دانه و اجزا يو رو بیش ي(مواز

 منظـور بـه . شـد  لیعملکرد گندم با استفاده از آزمون دانکن تحل

رسم  برايو  22نسخه  SPSS افزارنرم از هاداده لیو تحل هیتجز

  استفاده شد. 2010نسخه  Excel افزارنمودار از نرم

  

  و بحث جینتا

  عملکرد گندم يعملکرد و اجزا بر يجهت خاکورز ریتأث

دو جهــت  نیعملکــرد گنــدم بــ يعملکــرد و اجــزا ســهیمقا

خطـوط تـراز    يرو خـاکورزي نشان داد که جهت  خاکورزي

تـن در هکتـار)، وزن هـزار دانـه     78/1عملکـرد دانـه (   زانیم

در  لـوگرم یک 78/894گنـدم (  يایگرم)، وزن کل بقا 26/42(

متر) نسـبت بـه شـخم    سانتی 11/55( هاهکتار) و ارتفاع بوته

 36/1و  19/16، 01/5، 32/5 به انـدازه  ترتیببه بیش يمواز

عملکـرد   تیاز علل محدود یکی).2بود (شکل  بیشتردرصد 

خاك  يبودن بارور نییپا ،یمورد بررس میگندم در کشتزار د

دانـه و بـا سـاختمان    بافت درشت ي. خاك کشتزار دارااست

آب خـاك   ينگهـدار  تیـ ظرف یطیشرا نیبود. در چن فیضع

ـ  گرید ي. از سوستا نییپا تبـادل   تیـ و ظرف یمقدار ماده آل

خـاك   فیضـع  يزیبود کـه نشـان از حاصـلخ    نییپا یونیکات

 هیـ تجز جی. نتـا اسـت  ییعناصـر غـذا   یکشتزار و کمبود برخ

 يبـر عملکـرد دانـه و اجـزا     خـاکورزي جهـت   اثر انسیوار

بـر   داریمعنـ  ياثـر  خـاکورزي عملکرد نشان داد کـه جهـت   

) داشت با > 05/0Pگندم ( کلشوکاهکل  زنو و عملکرد دانه

ـ     ریحال تأث نیا  داریآن بر وزن هزاردانـه و ارتفـاع بوتـه معن

 خـاکورزي عملکرد دانـه در جهـت    شی). افزا2(جدول  نبود

بـر   خـاکورزي جهـت   میمستق ریتأث دلیلبهتراز خطوط  يرو

 خـاکورزي خاك بود. در  یرطوبت رهیذخ شیحفظ آب و افزا

 اهیمقدار آب در دسترس، گ شیافزا دلیلبه رازخطوط ت يرو

 و دبـو  مواجـه  آب کمبـود  بـا  کمتر ،در مراحل مختلف رشد

) نشـان  12و همکـاران (  موهـانتی داشـت.   بـاالتري  عملکرد

ــراز  يدر شــخم رو دادنــد کــه عملکــرد  طــوربــهخطــوط ت

از شـخم   بیشترآب در خاك  بیشتر رهیذخ دلیلبه يرگیچشم

) نشـان دادنـد کـه در    20و همکـاران (  سانگمتداول است. 

 متـر یسـانت  30بـا عمـق    زلیروش شخم برگردان و شخم چ

عملکـرد گنـدم    زانیـ خاك م یرطوبت يمحتوا شیافزا دلیلبه

ز روش شخم با برگـردان بـا   ا بیشتردرصد  3/7و  6 ترتیببه

) ضـمن  29( یو واعظ آبادينیداشت. زر متریسانت 15عمق 

بـا   يگندم در کشتزارها عملکردنقش جهت شخم بر  یبررس

در  میکه عملکرد گندم د رسیدند جهینت نیبه ا ،مختلف بیش

 ب،یبـا شـ   يبا شخم مواز سهیخطوط تراز در مقا يشخم رو

  .تداش شیبرابر افزا 24/1

  

 يبـر عملکـرد و اجـزا    کلـش وکاهمقدار مصرف مالچ  ریتأث

  عملکرد گندم

 کیـ گندم بر عملکرد دانه گنـدم در سـطح    کلشوکاهکاربرد  اثر

  عملکـرد  نی). بـاالتر 2بود (جـدول   داری) معن> 01/0Pدرصد (
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   و ) ارتفاع بوتهج ،) وزن هزار دانهب ،عملکرد دانهالف)  :هاي خاکورزي در کشتزار دیم از نظرثیر جهتأمقایسه ت .2شکل 

بین  دارمتفاوت، اختالف معنی دست آمده است. حروفمیانگین به يهایج مقایسهنتا از هاالتین روي ستون . حروفوکلش گندم) وزن کاهد

  دهد.دو جهت خاکورزي را نشان می

  

  بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم دیم کلشوو سطوح مصرف مالچ کاه کنش جهت خاکورزيتجزیه واریانس برهم . نتایج2جدول 

  

 منبع تغییر

  

 درجه آزادي

  میانگین مربعات

  وزن بقایا  ارتفاع بوته  وزن هزار دانه  عملکرد دانه

  ns62/30  ns048/4  *7/116857  072/0*  1  جهت خاکورزي

  9/364611**  410/14**  29/337**  493/0**  4  مقدار مصرف مالچ

  24/91804*  213/19**  94/67**  095/0**  4  مقدارمصرف مالچ ×خاکورزي جهت

  36/18119  876/1  431/12  015/0  16  خطا

   دار است.درصد و غیر معنی 99، 95دار در سطح احتمال ترتیب معنی: بهnsو ** ، * 

  )ب(  (الف)

  )د(  )ج(



  یاهیگ يایمصرف بقا ریو مقاد نیزم بیش ریتحت تأث میعملکرد گندم د يعملکرد و اجزا

  

21 

b b b

a

b

0

0/5

1

1/5

2

2/5

٠ ٢۵ ۵٠ ٧۵ ١٠٠

ه 
دان

د 
کر

مل
ع

)
ار

کت
 ه

بر
ن 

ت
(

(%)سطح مصرف مالچ 

c
c

b

a

c

0

10

20

30

40

50

60

٠ ٢۵ ۵٠ ٧۵ ١٠٠

ه 
دان

ر 
زا

 ه
زن

و
)

ار
کت

 ه
بر

م 
گر

لو
کی

(

(%)سطح مصرف مالچ 

c

ab

b

a

b

50

51

52

53

54

55

56

57

٠ ٢۵ ۵٠ ٧۵ ١٠٠

ه 
وت

ع ب
فا

رت
ا

)
تر

 م
ی

انت
س

(

(%)سطح مصرف مالچ 

c c c

a

b

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

٠ ٢۵ ۵٠ ٧۵ ١٠٠

ش 
کل

و 
اه 

 ک
زن

و
)

ار
کت

 ه
بر

م 
گر

لو
کی

  (

(%)سطح مصرف مالچ 

  
) وزن د و ) ارتفاع بوتهج) وزن هزار دانه، بعملکرد دانه گندم، الف)  :کلش گندم برومقایسه تاثیر سطوح مختلف مالچ کاه .3شکل

بین دو  داردست آمده است. حروف متفاوت، اختالف معنیمیانگین بهي هایج مقایسهنتا ها ازحروف التین روي ستون .کلش گندموکاه

  دهد.سطوح مصرف بقایاي گیاهی را نشان می

  

گنـدم   کلـش وکاهتن در هکتار)  25/2( درصد 75 ماریدانه در ت 

درصـد مـالچ    100شـاهد و   مـار تی بـه  نسـبت  کـه  آمد دستبه

ـ  -3 کلبـود (شـ   شـتر یدرصد ب 88/38و  23/44 بیترتبه ف). ال

 یـک دانـه در سـطح    گنـدم بـر وزن هـزار    کلشوکاهمقدار  ریتاث

). در پژوهش حاضـر  2بود (جدول  داری) معن> 01/0Pدرصد (

بـر وزن هـزار دانـه     داریمعنـ  ياثـر  کلـش وکـاه سطوح مختلف 

 75 مــاریوزن هــزار دانــه در ت نیشــتری). ب> 01/0P( تندگذاشــ

 17/34( شـاهد  رمایآن در ت نیگرم) و کمتر 75/52درصد مالچ (

ــه ــرم) ب ــتگ ــد دس ــکل( آم ــن ).ب -3 ش ــمن 25( تومس ) ض

گزارش کـرد   متریسیبا استفاده از ال تروژنین ییآبشو يریگاندازه

را  تـروژن یجو با خـاك، عملکـرد و جـذب ن    يایکه اختالط بقا

شـدن   رمتحـرك یدن فـاز غ کـر  یآن را طـوالن  لیکاهش داد و دل

گندم را  يایبقا ماریدر ت عملکرد دانه شیذکر کرد. افزا ،تروژنین

 قیـ آب از طر يبر کـاهش هـدررو   کلشوکاهاثر  لیدلبه توانیم

ــتبخ ــرا  ری مــدت  ياز ســطح خــاك و حفــظ رطوبــت خــاك ب

 جیباران مرتبط دانست. نتـا کم هايدر طول ماه ژهیوبه تر،یطوالن

در خـاك در جـذب و    یاهیگ يایوجود بقا دهدیحاضر نشان م

بـوده اسـت. لـذا     دیخاك مف تیفیک شیرطوبت و افزا ينگهدار

عملکـرد را بـه شـدت تحـت      ندتوایم یاهیگ يایاستفاده از بقا

  ).3قرار دهد ( ریتأث

 (ب) (الف)

 (د)
 (ج)
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 کلـش وکاهگندم بر ارتفاع بوته و وزن  کلشوکاهمالچ  کاربرد

ــطح   ــدم در س ــگن ــد ( کی ــ> 01/0Pدرص ــود  داری) معن   ب

در سطح  بیترتارتفاع بوته به نیو کمتر نیشتری). ب2(جدول 

 50/52) و شـاهد ( متـر یسـانت  55/56( کلـش وکاهدرصد  75

حاضـر   شیج). در آزمـا  - 3) حاصـل شـد (شـکل    متریسانت

درصـد مـالچ    75 مـار یگنـدم در ت  کلـش  و کاهوزن  نیشتریب

شـاهد   ماریدر هکتار) بود که نسبت به ت لوگرمیک 15/1245(

 شـتر یدرصـد ب  33/41و  23/86 ترتیببهدرصد مالچ  100و 

ـ بقا C/N نسـبت  د). بـا توجـه بـه    - 3بود (شکل  گنـدم،   يای

گـرم) نسـبت بـه     32درصـد (  100در سطح  تروژنین مبودک

از علـل کـاهش    یکـ ی توانـد یگرم) مـ  24درصد ( 75سطح 

 100 مـار یدر ت یعملکرد دانه و ارتفاع بوته باشد. بـه عبـارت  

ــاهدرصــد  ــکلــشوک ــروژنیشــدن ن ی، آل ــت  ت خــاك و رقاب

خـاك باعـث    تـروژن یدر جذب ن اهیبا گ زيکخا زجاندارانیر

رو نیــعملکـرد شــده اســت. از ا  ياجــزاکـاهش عملکــرد و  

عامـل محـدود    تروژنیدرصد، کمبود ن 100 ماریاحتماالً در ت

) نشـان  3و همکـاران (  بهرانـی کننده رشد گندم بوده اسـت.  

آن بـر   یباال در کاه گندم و اثـرات منفـ   C/Nدادند که نسبت 

 يایسازد، لذا استفاده از بقامی یبت را خنثاثرات مث ،عملکرد

قرار  ریعملکرد محصول را به شدت تحت تأث اندتویم یاهیگ

تـوان انتظـار   مدت نمـی رسد در شرایط کوتاهبه نظر می دهد.

ظهور اثر مثبت برگشت بقایا بر عملکرد محصوالت زراعی را 

این تواند احتماالً منجر به بروز داشت. یکی از دالیلی که می

نتیجه باشد، آن است که آزاد شدن نیتروژن بقایا در شرایطی 

توانـد  ه که چندان بر افزایش عملکرد دانه نمـی تصورت گرف

  ).27اثرگذار باشد (

  

 يو مقـدار مصـرف مـالچ رو    يکنش جهـت خـاکورز  برهم

  عملکرد گندم يعملکرد و اجزا

و مقـدار مصـرف مـالچ     يکـنش جهـت خـاکورز   برهم جینتا

 داریدو عامل توأمان اثر معن نیگندم نشان داد که ا کلشوکاه

)، > P 01/0( )، وزن هزاردانـه > 01/0P( بـر عملکـرد دانـه   

) > 05/0P( کلـش وکـاه ) و وزن کـل  > 01/0Pارتفاع بوتـه ( 

 يایـ و بقا يکـنش جهـت خـاکورز   ). بـرهم 2داشتند (جدول 

از نظـر   یعملکـرد گنـدم اطالعـات جـامع     يبر اجزا یاهیگ

. هددیما قرار م اریگندم در اخت مید يکشتزارها ربهت تیریمد

خطوط تـراز بـا    يرو يعملکرد دانه گندم در جهت خاکورز

تـن در هکتـار)    45/2کلـش ( ودرصـد مـالچ کـاه    75مصرف 

ــه بــدون مصــرف مــالچ ( تــن در هکتــار) در  60/1نســبت ب

 نیشـتر یبرابـر بیشـتر بـود. ب    12/53 ،بیش يمواز يخاکورز

درصــد در جهــت  75 مــاریت نــدم درکلــش گووزن کــل کــاه

در هکتار) و  لوگرمیک 63/1471خطوط تراز ( يرو يخاکورز

 بیشـ  يمـواز  يشاهد در خاکورز ماریمقدارآن در ت نیکمتر

 هانیانگیم سهمقای. آمد دستدر هکتار) به لوگرمیک 75/519(

از نظر  داريیتفاوت معن ،یاهینشان داد که پنج سطح مالچ گ

 نیشـتر یو ب نیکـه کمتـر   طـوري به ،م داشتندارتفاع بوته با ه

کلـش  ودرصـد کـاه   100هـاي  مـار یدرت بترتیارتفاع بوته به

) در جهـت  متـر یسـانت  94/51) و شـاهد ( متریسانت 15/59(

  ).4حاصل شد (شکل  بیش يمواز يخاکورز

  

  يرگیجهینت

رقـم   میـ عملکـرد گنـدم د   يپژوهش عملکرد و اجـزا  نیا در

خـاك شـامل جهـت     تیریروش مـد دو  ریتحت تـأث  يسردار

ــر يو مقــدار قــرار گرفتنــد. جهــت خــاکورز  يخــاکورز  ياث

کلـش گنـدم داشـت.    وبر عملکرد دانه و وزن کل کاه داریمعن

خطـوط   يرو يعملکرد دانه گندم در جهت خـاکورز  شیافزا

خاك بـر   یتیریروش مد نیا میمستق ریتأث لیدلبه تواندیتراز م

مقـدار   شیخاك باشد. افزا یترطوب رهیذخ شیحفظ آب و افزا

 شـود یدر مراحل مختلف رشد موجب مـ  اهیآب در دسترس گ

 جـه ینتمواجه شـده و در  مید طشرای در آب کمبود باکمتر  اهیگ

کلش گنـدم روش  ورشد و عملکرد آن بیشتر باشد. مصرف کاه

 يبر عملکـرد و اجـزا   داریمعن يریبود که تأث يگرید یتیریدم

 مـار یعملکـرد دانـه گنـدم در ت    شیفـزا گندم داشت. ا عملکرد

ـ نقـش مثبـت بقا   لیدلبه تواندیکلش گندم مومصرف کاه   در  ای
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) وزن د و ) ارتفاع بوتهج ،وزن هزاردانهب)  ،عملکرد دانه الف)خاکورزي بر  کنش سطوح مختلف مالچ کاهوکلش و جهتبرهم .4شکل 

بین  دارمتفاوت، اختالف معنی دست آمده است. حروفمیانگین به يهایج مقایسهنتا از هاالتین روي ستون حروف .کلش گندموکل کاه

  دهد.تیمارهاي جهت خاکورزي و سطح مصرف بقایاي گیاهی را نشان می

  

از سـطح   ریتبخ يخاك و کاهش هدرو یرطوبت رهیذخ شیفزاا

 دمعملکـرد گنـ   يخاك و حفظ رطوبت باشد. عملکرد و اجزا

و مصـرف مـالچ قـرار     يتوأمـان جهـت خـاکورز    ریتحت تـأث 

 يکلش همراه با خـاکورز ودرصد مصرف کاه 75 ماریگرفتند. ت

تـن در   45/2عملکـرد دانـه (   نیبیشـتر  يداراخطوط تـراز   يرو

 12/53 بیشـ  يمـواز  يشاهد با خاکورز بهبود که نسبت  هکتار)

کـه   کنـد یپژوهش آشـکار مـ   نیداشت. ا شتريیدرصد عملکرد ب

توجـه بـه    و یاهیگ يایهمراه با حفظ بقا ياصالح جهت خاکورز

 هـاي عنـوان روش بـه  تواننـد یخـاك، مـ   تـروژن ینسبت کربن به ن

در خـاك و   یآسـمان  هـاي حفـظ بـارش   يمناسـب بـرا   یتیریمد

 خشـک مـه یمنطقـه ن  میـ د يبه عملکرد باال در کشـتزارها  یابیستد

  .رندیمورد توجه قرار گ

  

 (ب) (الف)

 (د) )(ج
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Abstract 

Limited information is available on the effect of residues rates and slope direction on dryland wheat  
(Triticum aestivum L.) yield.  This study was carried out to determine the effects of residues rates and tillage direction 
on grain yield and yield components of the Sardary wheat in a dryland region in Zanjan. Five wheat residues rates (0, 
25, 50, 75 and 100% surface cover) were applied and incorporated into soil in two slope directions (along the slope and 
on contour lines) using the randomized complete blocks design with three replications in a land with 10% slope 
steepness. Overall, thirty plots with 2m × 5 m dimensions were installed in the field and wheat grain yield and yield 
components were determined for growth period from 2015-2016. Results indicated that grain yield and yield 
components were significantly affected by the residues rates and slope direction and their interaction. In contour tilled 
plots, wheat grain yield (1.78 to per hectare), thousand grain weight (42.26 kg) and wheat height (55.11 cm) were 5.32, 
5.01, 16.19 and 1.36 percent more than the plots tilled along the slope. The highest grain yield was found in 75% of 
residue (2.45 ton per hectare) under contour line direction which was about 53% bigger than control treatment  
(0% straw mulch) under along the slope. This study indicated that the application of straw mulch before cultivation and 
incorporating into soil using contour line tillage are proper soil management methods to obtain higher wheat yield in 
this dryland region. 
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