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کرج  -ایران
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تاریخ پذیرش مقاله1394/09/29 :

تاریخ وصول مقاله1394/07/04 :

چكيده
روشهای خاکورزی مرسو اثرات زیانباری بر ساختمان خا دارجد .این آزمای

با هد

بررسی تأثیر روشهای مختل

خا ورزی

بر عملکرد ارقا پاییز جخود به صورت کرتهای خرد شد در قالیب طیرح بلیو کامیل تصیادفی در  4تکیرار در مزرعیه آموزشیی
پهوهشی داجشگا تهران واق در کرج در سال  1391اججا شد .در این آزمای

اثر  3روش خا ورزی مرسو

1

خیا ورزی حیداقل

2

و بدون خا ورزی 3بر روی عملکرد  3رقم جخود آرمان هاشم و  ILC-482مورد بررسی قرار گرفت .همزمیان بیا کشیت بیذر کیود
سوپرفسفات به میزان  150کیلوگر ( 12کیلوگر فسفر معمولی  30کیلوگر فسفر تریپل ،در هکتار به خا اضافه شد .باالترین درصد
سبز شدن مربوط به خا وری مرسو بود ولی از آججاییکه جخود گیاهی رشد جامحدود است با افزای
تعداد داجه در غال

و تعداد غال

سیایر اجیزای عملکیرد جظییر

در بوته و وزن هزارداجه عملکرد خود را در خا ورزی حداقل در ارقا هاشم و آرمان بیه بیاالترین

مقدار در مقایسه با خا ورزی مرسو و بدون خا ورزی رساجد .ارقا هاشم و آرمان در سیستم خیا ورزی دارای بیشیترین عملکیرد
جسبت به سایر تیمارها بودجد.
كلیدواژهها :اجزای عملکرد جخود خا ورزی حداقل رقم آرمان رقم هاشم رقم  ILC-482عملکرد داجه جخود

1 Conventional tillage
2 Reduced tillage
3 No tillage

* جویسند مسئول

Email: jahansuz@ut.ac.ir

محدثه كیانی و همکاران

 .1مقدمه

چییین جشییان داد کییه در سیسییتم بییدون خییا ورزی و

داجه حبوبات دارای مقدار قابل توجهی پروتئین است که در

خا ورزی جواری دارای باالترین میزان رطوبت و درجتیجیه

تأمین پروتئین وعد غذایی جامعه سهم بیه سیزایی دارد .از

باالترین عملکرد شد است ].[18

سوی دیگر این گیاهان به واسطه تثبییت جیتیروژن جیو 1از

مدت زمان الز برای تهیه زمیین در روش خیا ورزی

طرق همزیستی با باکتری ریزوبیو بخشی از جیاز جیتروژجی

مرسو زیاد بود و در بین ادوات خا ورزی اولییه دارای

خود و گیا کشت بعدی را تیأمین مییکنید .در اییران جییز

بیشترین هزینههای سوخت و کارگری مییباشید .از دیگیر

اطالعیات آمارجامیه کشیاورزی ( ،1391محصیول

معایب این روش میتیوان بیه دفین کامیل بقاییای گییاهی

جخود با حیدود  63درصید سیطح زیرکشیت و  42درصید

محصول قبلی و ایجاد شرایط مساعد برای فرسای

بادی و

تولید بیشترین سیهم در بیین حبوبیات کشیور را بیه خیود

آبی و همچنین تبخیر آب از سطح زمین را جا برد .هد

براسا

اختصا

داد اجد ].[4

اججا پهوه

از

حاضر حفظ رطوبت بیشتر در خیا و جییز

باتوجه به اینکه جخود غالبیاا در اراضیی حاشییهای و بیا

حفظ پایداری خا جهت حصول عملکرد بهینه و با ثبات

حداقل جهاد کشت میشود عملکرد داجه آن معموالا پیایین

در طوالجی مدت جهت کشت بهترین رقم جخود در منطقیه

جاپایدار و کمتر از میزان بالقو است .پتاجسییل عملکیرد در

میباشد.

جخود بی

از  6تن در هکتار گیزارش شید اسیت کیه بیا

مقدار واقعیی برداشیت شید تفیاوت دارد ] .[16براسیا

مواد و روشها

آخرین آمار سازمان خواربار جهاجی سطح زیرکشت جخیود

این پهوه

در کشور در سال زراعی  1389بالغ بیر  562هیزار هکتیار

واق در کیرج (عیرض جغرافییایی  35درجیه و  49دقیقیه

بود است که تقریباا جیمیی از سیطح زییر کشیت حبوبیات

شییمالی و طییول  50درجییه و  58دقیقییه شییرقی بییا ارتفییاع

کشور را شامل میگردد .طبق همین آمار از سطح یاد شید

 1292/9متر از سطح دریا ،در سال  1391اججا شد .ابعیاد

از  290هزار تن محصول جخود برداشت شد است.

هر کرت  16 × 11متر بود است .بافت خا مزرعه میورد

بی

خا ورزی حفاظتی 2از جمله روش هایی است که پس

آزمای

در مزرعه آموزشی پهوهشیی داجشیگا تهیران

لو  -رسیی بیود .تعیداد  6جموجیه از عمیق 0-30

از کشت حداقل  30درصد از بقایای محصول کشیت قبیل

ساجتیمتری به صورت ضرب در از مزرعیه تهییه و پیس از

در سطح زمین حفظ میشود ] [17حفظ مواد آلیی و بقاییا

مخلوط جمودن آنها یک جموجیه مرکیب حاصیل شید .ایین

در سطح خا

موجب افیزای

جموجه خا

ذخییر رطوبیت در خیا

جهت تعیین مییزان عناصیر جیتیروژن فسیفر و

میشود ] .[2اسیتفاد از سیسیتمهیای خیا وزی حفیاظتی

پتاسیییم بییه آزمایشییگا تجزیییه خییا ارسییال گردییید.

عالو بر حفظ رطوبت در مناطق جیمه خشیک از فرسیای

ویهگیهای خا به شرح جیدول ( ،3-2تعییین شید و بیا

آبی و بادی جیز جلوگیری می کند و به واسطه حفظ رطوبت

توجه به این جتای ،به میزان  150کیلیوگر در هکتیار کیود

خواهید یافیت ] .[12جتیای،

سوپرفسفات جهت تأمین جیاز غذایی گیا همزمان با کشت

در خا

عملکرد جیز افیزای

حاصل از یک آزمای

بذر به زمین اضافه شد.

 6ساله ( 1999تیا  ،2005در شیمال
1 atmosfer
2 Conservation tillage
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جدول  . 1ویژگیهای فیزیکی و شیمایی خاک محل آزمایش
TN

O.C

Sand

Clay

Silt

(،%

(،%

(،%

(،%

(،%

P
)(mg/kg

K
)(mg/kg

EC
)(ds/m

pH

0/073

0/68

30

30

40

17/6

162

0/74

8/6

Texture

لومی رسی

به صورت کیرت خیرد شید در قالیب طیرح

کاشته شد .فاصله بین ردیی هیای کاشیت  50سیاجتیمتیر و

آزمای

بلو های کامل تصادفی با  4تکرار اججیا شید .سیال قبیل

روی ردی

 9ساجتیمتر و مطابق با کشت مرسو منطقه بود.

زمین زیرکشت دو گاجه گند  -ذرت در شرایط خا ورزی

آبیاری به روش آبیاری تحت فشار (کالسیک ،اججا گردید.

از  30درصد بقایای

کشییت بییه صییورت پییاییز در  11آذر سییال  91اججییا

حفاظتی قرار داشت به جحوی که بی

باقی ماجد بود .در جیمه اول آذر

پذیرفت .پیس از ییک دور ییک ماهیه بیه دلییل سیرمای

گیاهی بر روی سطح خا

ما سال  1391میزان بقایا بیا کیادر ( 50 × 50سیاجتیمتیر،

زمستاجه گیا به خواب رفت .از اواسیط فیروردین  1392و
افزای

جموجهبرداری و تعیین شد.

عوامل آزمایشی شامل :سه جیوع خیا ورزی بیه عنیوان

جسبی دما گییا بیه رشید خیود ادامیه داد و در 25

خرداد به رسیدگی کامل رسید و برداشت گردید.

عوامل اصلی و  3رقم جخیود بیه عنیوان عامیل فرعیی بیود.
تیمارهییای خییا ورزی عبییارت بودجیید از :T1 :خییا ورزی

نتایج و بحث

مرسو (شخم توسط گاوآهین برگیرداندار دو بیار دیسیک

جتییای ،تجزیییه واریییاجس داد هییای حاصییل از اییین مطالعییه

عمیود بییر هیم لییولر و بیذرکییار :T2 ،خیا ورزی حییداقل

جشاندهند تأثیر معنییدار تیمارهیای خیا ورزی بیر روی

(خا ورز مرکب از تیغه برشی به عمق  15ساجتیمتر لولر و

صفات درصد روی

بیود (0/01

بذرکار :T3 ،بدون خا ورزی (ییک ماشیین جهیت ایجیاد

≤ .،Pهمچنین تعداد غال

شیار برای استقرار بذر و کاشت توأ بذر و کود توسط همین

خا ورزی و رقم قرار گرفت .الز به ذکر است که صفات

دستگا و تنها با یکبار ورود بیه مزرعیه .،رقیمهیای جخیود

وزن هزارداجه عملکرد داجه عملکرد بیولوژیک و شیاخ.

عبارت بودجد از :C1 :هاشم  :C2آرمان و .ILC-482 :C3

برداشت تحت تأثیر اثر متقابیل خیا ورزی در رقیم قیرار

و تعیداد داجیه در غیال

در بوته تحت تیأثیر تیمارهیای

گرفت (جدول .،2

در هر کرت فرعی  3رقیم جخیود بیه صیورت تصیادفی

جدول  . 2تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در پاسخ به تیمارهای اعمال شده
مناب تغییرات

درجه آزادی

*درصد روی

بلو

3

ns

0/000001

خا ورزی

2

**

0/000018

اشتبا ( aبلو در خا ورزی،

6

رقم

2

ns

خا ورزی × رقم

4

ns

اشتبا ( bباقیماجد ،

18

تعداد غال

0/000001
0/0000016
0/000001

0/000008
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در بوته

ns

7/46

**

149/9

**

ns

19/78
10/5

0/01

**

0/52

3/89

260/35

ns

تعداد داجه در غال

0/01
ns

0/004

ns

0/01

0/01
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جدول  . 2تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در پاسخ به تیمارهای اعمال شده
مناب تغییرات

*درصد روی

درجه آزادی

ضریب تغییرات (،CV

-

بلو

3

ns

خا ورزی

2

**

اشتبا ( aبلو در خا ورزی،

6

رقم

2

خا ورزی × رقم

4

تعداد غال

0/059

در بوته

9/6

7/7

ns

11/66

**

تعداد داجه در غال
ns

78141

**

**

1294

2457992

3/5

24934

20/07
314

9/26

**

ns

654/7

345322

11/76

174218

اشتبا ( bباقیماجد ،

18

3/89

35258

21/12

ضریب تغییرات (،CV

-

0/76

10/3

11/74

**

**

124

* و  : nsبه ترتیب معنیداری در سطح احتمال  1و  5درصد و عد معنیداری

جتای ،بهدست آمد از درصد روی
مختل

*

**

33

خا ورزی حفاظتی بهواسطه وجود بقایا در سطح در زمان

بیذر در تیمارهیای

جواجهزجی است ] .[13تیمارهای بدون خا ورزی و حداقل

خا ورزی جشان داد کیه بیشیترین مقیدار رویی

مربوط به خا ورزی مرسو بود ( 86/4درصد ،که احتماالا

خا ورزی بیا مقیادیر  71و  73درصید بیه لحیاظ آمیاری

به دلیل جیر بیودن بسیتر در سیسیتم خیا ورزی مرسیو

تفاوت معنیداری با یکدیگر جداشتند (شکل .،1

درجتیجه خروج بهتیر گیاهچیه و ییا سیرد بیودن خیا

در
100

a

حداقل خاکورزی

بدون خاکورزی

60
40

درصد رویش بذر

b

b

80

20
0
خاکورزی مرسوم

شکل  . 1مقایسه میانگین اثر تیمار خاکورزی بر صفت درصد رویش بذر در مترمربع

خیا ورزی

بدون خا ورزی بود که میتیوان دلییل آنرا دمیای بیاالی

تعداد داجه در غال

در تیمارهای مختل

دارای تفاوت معنی دار بود که باالترین مقدار آن مربوط بیه

خا در مرحله گلدهی و پر شدن داجه در خا ورزیهیای

خا ورزی مرسیو و خیا ورزی حیداقل بیدون تفیاوت

حداقل و مرسو عنوان کرد و جیز با تغیییر اجیداز منافیذ و

معنی دار با یکدیگر بود و کمترین مقدار جیز مربوط به تیمار

فشییرد شییدن خییا (متییراکم شییدن ،در روش بییدون
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خییا ورزی (بییهدلیییل اسییتفاد از شییخمهییای عمیییق در

درونبوتهای برای کسب مناب رشد هماجند جور موادغذایی

سال های گذشته و تخریب ساختار خا  ،رشد ریشیه جییز

و خا است .لذا وجود علی هیای هیرز در تیمیار بیدون

محدود شد ].[8

خا ورزی را میتوان از علل کمبود تعداد داجیه در غیال

کاه

عملکیرد گییا حاصیل رقابیت بیینبوتیه ای و
a

در این تیمار خا ورزی بیان کرد ].[1
1.5

a

0.5

تعداد دانه در غالف

b

1

0

خاکورزی مرسوم

حداقل خاکورزی

بدون خاکورزی

شکل  . 2مقایسه میانگین اثر انواع خاکورزی بر روی صفت درصد رویش در مترمربع
(حرو

مشتر بیاجگر وجود عد تفاوت معنیدار در تیمارهای مختل

جتای ،بهدست آمد از تجزیه واریاجس داد ها جشیان داد
که تعداد غال

است آزمون داجکن  5درصد،

خا ورزی حداقل بود که دلیل پایین بودن تعداد غال

در

در بوته تحیت تیأثیر معنییدار تیمیارهیای

روش بدون خیا ورزی گیر شیدن دیرهنگیا خیا در

خا ورزی و همچنین رقم قرار گرفت اما اثر متقابل رقیم

ابتدای فصل به دلیل وجود بقایا و به دجبال آن کوتا تر شدن

و خا ورزی بیر روی ایین صیفت اثیر معنییدار جداشیت

دور رشد گیاهان موجود در تیمار بدون خا ورزی است

(جدول  .،2جتای ،بهدست آمد از مقایسیه مییاجگین داد هیا

]( [9شکل .،3

جشان داد که بیشترین تعداد غال

در بوته مربوط به تیمیار
ab

40

a

30
20
10

تعداد غالف در بوته

b

0
خاکورزی مرسوم حداقل خاکورزی بدون خاکورزی

شکل  . 3مقایسه میانگین اثر انواع خاکورزی بر روی صفت تعداد غالف در بوته
(حرو

مشتر جمایانگر عد تفاوت معنیدار بین سیستمهای مختل

خا ورزی است آزمون داجکن  5درصد.،
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در بررسی میاجگین تعداد غال
مختل

جخود باالترین تعداد غال

سرعت رشد جسبی بیشتری در ابتدای فصل جسبت به سیایر

در بوته در بیین ارقیا

ارقا دارد که می توان دلیل باال بودن تعداد غیال

مربیوط بیه رقیمهیای

هاشم و آرمان می باشد .در این بین رقم  ILC-482کمترین
مقدار را به خود اختصا

در داجیه

کییه در ابتییدای فصییل رشیید تعدادشییان در مریسییتم تعیییین
میشود همین امر عنوان کرد ] 6و .[7

داد است (شکل  .،4رقم هاشم
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شکل  . 4مقایسه میانگین اثر انواع خاکورزی بر روی صفت تعداد غالف در بوته
(حرو

مشتر جمایانگر عد تفاوت معنیدار بین سیستمهای مختل

تعداد داجه در هر غال

خا ورزی است آزمون داجکن  5درصد.،

جزئی از اجزای عملکیرد داجیه

قرار گرفت ولی تیمار رقم تأثیر معنیداری بر ایین صیفت

دارای عملکییرد

جداشییت (جییدول  .،2میییاجگین عملکییرد داجییه در حییداقل

متفاوت است ] .[10وزن هزارداجه تحت تأثیر خا ورزی و

خا ورزی در ارقا آرمان و هاشیم دارای بیاالترین مقیدار

رقم ( ،P≤ 0/01و اثر متقابل خا ورزی و رقم (،P≤ 0/05

بود که با جتای ،حاصل از آزمای

مطابقیت دارد (شیکل ،6

قییرار گرفییت (جییدول  .،2وزن هزارداجییه در تیمییار بییدون

] .[6گیا جخود حساسیت زییادی بیه عید تخلخیل خیا

خا ورزی در رقم هاشم بیشترین مقدار بود دلیل این امیر

(سییاختار جییامطلییوب ،دارد و سییاختار فیزیکییی ضییعی

احتماالا کیم بیودن تعیداد داجیه در بوتیه در سیسیتم بیدون

خا های قلیایی از عوامل مهم اثرات جامطلوب بر عملکرد

رقابت بر سر پر شدن داجه ها در بوتیه

و جواجهزجی جخود به شمار میآید ] .[5باتوجیه بیه ایینکیه

و همچنین تعداد کم بوته در مترمرب در این روش می باشد

خا ایران فاقد مواد آلی و به دجبال آن دارای فشردگی زیاد

] .[14همچنین ممکن اسیت بیاال بیودن رطوبیت در تیمیار

است لذا این مشکل در عملکیرد ایین آزمیای

جییز قابیل

بییدون خییا ورزی در پایییان فصییل دلیییل بییاال بییودن وزن

رویت است .در تهیه بستر برای جخیود ادوات خیا ورزی

هزارداجه در این روش خیا ورزی باشید ]( [3شیکل  ،5و

ظاهری خا در عمق

اسییت کییه در خییا ورزیهییای مختل ی

خا ورزی و کاه

تفاوت معنیداری بر جر مخصو

رقم  ILC-482در خا ورزی مرسو دارای کمترین مقیدار

 0-20ساجتی متری خا

است (شکل .،5

و اجزای عملکردی جیز اثر گذارد که با جتای ،بهدست آمید

جتای ،تجزیه واریاجس جشان می دهد که صفت عملکیرد

داشتند ] [8که می تواجد بر عملکرد

از تحقیق حاضر مطابقت دارد (جدول .،1

داجه تحت تأثیر خا ورزی و اثر متقابل خا ورزی در رقم
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شکل  . 5اثرات متقابل ارقام مختلف نخود در سیستمهای مختلف خاکورزی در مورد صفت وزن هزاردانه
(حرو

مشتر جمایاجگر عد تفاوت معنیدار بین میاجگین صفات اجداز گیری شد در تیمارهای مختل

است .آزمون داجکن  5درصد.،

3

b

b

bc

bc
c

d

2

d

1

عملکرد دانه (تن در هکتار)
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شکل  . 6اثرات متقابل ارقام مختلف نخود در سیستمهای مختلف خاکورزی در مورد صفت عملکرد دانه
(حرو

مشتر جمایاجگر عد تفاوت معنیدار بین میاجگین صفات اجداز گیری شد در تیمارهای مختل

از جمله عواملی که بر عملکرد تأثیر می گیذارد تیراکم
مطلوب است اما در مورد جخود اکثر پهوه

تیمارهییای مختلیی

است .آزمون داجکن  5درصد.،

خییا ورزی و جیییز اثییر متقابییل

ها جشیان داد

خا ورزی در رقیم دارای تیأثیر معنیی داری بیر شیاخ.

است که تراکم بر عملکرد اثر معنیداری جدارد ] 11و .[15

برداشت بودجد (جدول  .،2باالترین مقدار شاخ .برداشت
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محدثه كیانی و همکاران

مربوط به رقم هاشم در تیمار بدون خا ورزی بود (شیکل

دلیل ازدیاد شاخههای فرعیی سیایهاجیدازی بیرگهیا روی

 .،7باتوجه به اینکه جخود یک گیا گل غیر اجتهیایی و رشید

یکدیگر موجب شد که جتواجند حیداکثر پتاجسییل خیود را

باعیث

شاخ.

جا محدود می باشد افزای
افزای

رطوبیت قابیل دسیتر

جهت اججا فتوسنتز داشته باشند و این امر کاه

برداشت که یک جسبت بین عملکرد اقتصادی و کل است را

ارتفاع بوته از طریق تحرییک ادامیه رشید رویشیی

حاصل میکند (شکل .،7

گیا میشود .در سیستم خا ورزی مرسیو و حیداقل بیه
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شکل  . 7اثرات متقابل ارقام مختلف نخود در سیستمهای مختلف خاکورزی در مورد صفت شاخص برداشت
(حرو

مشتر جمایاجگر عد تفاوت معنیدار بین میاجگین صفات اجداز گیری شد در تیمارهای مختل

نتيجهگيری

است .آزمون داجکن  5درصد.،

هاشم حاصل شد .بیشترین مقدار عملکرد مربوط بیه ارقیا

بهطورکلی جتای ،حاصل از این آزمیای

جشیان داد کیه در

هاشم و آرمان در تیمار خا ورزی حیداقل مشیاهد شید.

ابتدا درصد سبز شدن بیذر در تیمیار خیا ورزی مرسیو

عملکرد بیولوژیک جیز به دلیل باقی گذاردن بقایا در سیطح

باالتر از دو سیستم دیگر خیا ورزی بیود .دلییل ایین امیر

خا دارای اهمیت است رقم هاشم در خا ورزی حداقل

ورزی مرسیو جهیت

و مرسو دارای بیشترین عملکرد جسبت به سایر تیمارهیای

خروج گیاهچه از خا است و در ادامه جیز باالترین تعیداد

خا ورزی و رقمها بود .شاخ .برداشت که ییک جسیبت

در تیمیار

از عملکرد اقتصادی بر عملکرد بیولوژییک اسیت در رقیم

خا ورزی حداقل و مرسو بود و در بین ارقا رقمهیای

هاشم در تیمار بدون خا ورزی بیشترین مقدار را به خیود

جر تر بیودن بسیتر در تیمیار خیا
غال

در بوته در بین خا ورزی هیای مختلی

هاشم و آرمان بود .باالترین وزن هزارداجه از اثر متقابل رقم
در خا

ورزی در تیمار بدون خیا

اختصا

داد.

ورزی و بیرای رقیم
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