
 ایران گیاهان زراعیعلوم 

 (406-446)ص  4936زمستان ، 6 ة، شمار64 ةدور

 E-mail: jahansuz@ut.ac.ir          03416646100* تلفن: 
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 چکیده

 برخی همچنین و گندم صفات برخی و عملکرد بر ورزی خاک مختلف های روش تأثیر  تعیین منظور به

 استان گرمسیر نیمه و معتدل ،سردسیر های اقلیم در   آزمایش شش ،دیم گندم در خاک های ویژگی

 تیمارهای .شد اجرا تکرار پنج با تصادفی کامل های بلوک طرح قالب در ایران غرب در کرمانشاه

  بودند. متداول ورزی خاک و کاهشی ورزی اکخ ورزی، خاک بی ،ورزی خاک روش سه شامل آزمایشی

 2333) کاهشی ورزی خاک و هکتار( در کیلوگرم 2332) ورزی خاک بی های روش در عملکرد بیشترین

 به مربوط اقتصادی ارزش میزان بیشترین شد. مشاهده دوم، سال معتدل اقلیم در هکتار( در کیلوگرم

 معتدل اقلیم ریال( هزار 24313) کاهشی ورزی خاک و ریال( هزار 24832) ورزی خاک بی یها روش

 ها اقلیم همة رد بود. ریال( هزار 22323) دوم سال گرمسیری نیمه اقلیم ورزی خاک بی روش و دوم سال

 با کاهشی ورزی خاک روش و برابر( دو )حدود درصد33/11 با ورزی خاک بی روش ،ها سال و

 به نسبت را خاک حجمی رطوبت درصد از بیشتری مقادیر برابر( 2/1 از )بیش درصد13/13

 ورزی، خاک روش تأثیر تحت خیلی خاک لیآ کربن کردند. حفظ درصد(23/3) متداول ورزی خاک

 های روش داد نشان ها تغییرپذیری کلی روند ولی نگرفت قرار آزمایش های سال و قلیما نوع

 به خاک آلی کربن نظر از گرمسیری( نیمه اقلیم دوم سال جز )به کاهشی ورزی خاک و ورزی خاک بی

 ظاهری مخصوص وزن کمترین بودند. متداول ورزی خاک روش از بیشتر درصد 3/1 و 3/1 ترتیب

 روش کاربرد گرفت  نتیجه توان می طورکلی به شد. مشاهده (24/1) متداول رزیو خاک در خاک

 و بوده مؤثر خاک و آب منابع حفظ نظر از اقتصادی، های نیاز تأمین بر افزون کاهشی، ورزی خاک

 شود. می پایدار کشاورزی های هدف به دستیابی موجب

 

 .گندم ،دانه عملکرد ،ورزی خاک ،عملکرد اجزای :کلیدی های واژه

 

 مقدمه

 ارهكت میلیون 6/4 بر بالغ ايران در گندم كشت زير طحس

 با آبی صورت به آن هكتار میلیون 6/1 دودح كه ،است

 3/9 حدود و هكتار در كیلوگرم 9600 تولید میانگین

 كه شود می كشت ديم صورت به ديگر هكتار میلیون

 است هكتار در كیلوگرم 304 آن تولید میانگین

(Anonymous, 2012.) سطح در گندم تولید میانگین 

 ،كانادا رد میزان اين بود هكتار در كیلوگرم 9900 جهان

 كیلوگرم 1600 و 9400 ،9100 ترتیب به تركیه و آمريكا

 میانگین درصد 40 حدود همسان شرايط در ايران در و
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 برابر  (.Anonymous, 2013) است بوده جهانی تولید

 كشت زير سطح كشاورزی، جهاد وزارت گزارش آخرين

 9/3 آن، تولید كل میزان هكتار، میلیون 6/4 كشور گندم

 در كیلوگرم 4669 آن، عملكرد میانگین و تن میلیون

 عملكرد افزايش (.Anonymous, 2012) است هكتار

 ورزی خاک چگونگی به ژنتیكی های عامل بر افزون گندم

 از جلوگیری و خاک حاصلخیزی از حفاظت زمین،

 ,Chandrasekaran) دارد بستگی نیز خاک گیفشرد

 رطوبت،  ةذخیر افزايش ،رساختا حفظ و بهبود (.2010

 ايجاد و آب به نسبت خاک نفوذپذيری  و تهويه بهبود

 ريشه رشد برای غذايی عناصر و آب نظر از مناسب محیط

 مرسوم ورزی خاک عملیات انجام های هدف جمله از

 افزايش ها، بررسی یبرخ (.Khajepour, 2001) هستند

 نشان برگرداندار گاوآهن كاربرد سبب به را گندم عملكرد

 ،خاک ةتهوي شرايط بهبود سبب به بیشتر كه دهند، می

 همچنین است. بذر بستر بهتر ةتهی و آلی مواد شدن كانی

 میزان افزايش موجب مرسوم ورزی خاک عملیات انجام

 شود می ظاهری مخصوص جرم كاهش و خاک تخلخل

(Hemmat & Eskandari, 2006.) 

 موجب درازمدت در متداول ورزی خاک عملیات

 شود می خاک فرسايش تسريع و فشردگی افزايش

 فرسايش حفاظتی ورزی خاک های روش كه حالیدر

 (.Fullen & Catt, 2014) دهند می كاهش را خاک

 مخصوص جرم و تخلخل تأثیر تحت خاک در آب نفوذ

 ةكنند تعیین عامل غالب ورط به كه بوده خاک ظاهری

 (.Stewart & Peterson, 2014) است خاک پذيرینفوذ

 توسط خاک سطحی های اليه در شده ذخیره رطوبت

 ورزی خاک كم های روش از گیری بهره با گیاهی بقايای

 گیاه رشد ةاولی ةدور در تواند می ،ورزی خاک بی يا و

 داشته زيادی اهمیت (گیاه استقرار و نیز جوانه مراحل)

 اشباع یمحیط در گیاهی بقايای (.Mays, 2009) باشد

 خود وزن درصد 60-30 حدود توانند می آب بخار از

 دنتوان می تنها رسی مواد كه درصورتی ،كنند جذب آب

 ,.Bescansa et al) كنند جذب آب دصدر 10-46

 يک زمین، سطح در گیاهی بقايای حفظ (.2006

 و كرده فراهم اکخ در آب نفوذ برای مناسب محیط

 دهد. كاهش را خاک سطح از تبخیر میزان تواند می

 با زمین سطح در گیاهی بقايای وجود همچنین

 به رطوبت ةذخیر موجب خاک سطح در برف نگهداری

 (.Hillel, 2003) شود می ديم مناطق در ويژه

 وجود و زمین سطح در گیاهی بقايای حفظ

 در خاک در شده كشت گیاهان سطحی های ريشه

 های ريشه بدون و پوشش بدون زمین با مقايسه

 دهد می كاهش درصد 00 تا را خاک فشردگی سطحی،

(Reeves, 1997.) علت ترين عمده كم بقايای وجود 

 در خاک در باران از ناشی رطوبت ةذخیر كاهش

 و مركز در كاربرد مورد كلش (مالچ) خاكپوش سامانة

 Stewart) است شده گزارش آمريكا بزرگ فالت شمال

& Peterson, 2014.) اگرچه استرالیا، ديمزارهای در 

 های روش تأثیر تحت خاک ةشد ذخیره آب میزان

 یيتیمارها در ولی نگرفت قرار اولیه ورزی خاک مختلف

 هرز های علف و شده حفظ زمین سطح روی بقايا كه

 يافت افزايش شده ذخیره آب میزان ،بودند شده كنترل

(Fullen & Catt, 2014.) دهد می نشان ها بررسی 

 به حفاظتی ورزی خاک شرايط در ديم گندم عملكرد

 است مرسوم ورزی خاک از بیش درصد06 میزان

(Mejahed & Sander, 1998.) 

 درپی پی كشت ةسال سه بررسی نتايج همچنین

 های روش ،داد نشان مراغه ةمنطق در ديم گندم

 عملكرد نظر از یدار معنی اختالف ورزی خاک مختلف

 صورت در ورزی خاک بی روش كه یطور به ند.اشتد

 درصد96 حدود تولید با ،زمین سطح در بقايا كل حفظ

 مرسوم ورزی خاک روش از بهتر بیشتر، دانة عملكرد

 بیشتر آب نگهداری توانايی سبب به احتمال به كه بود

 (.Hemmat & Eskandari, 2006) است بقايا توسط

 در كاهشی ورزی خاک  و ورزی خاک بی های روش

 توانند می مرسوم ورزی خاک روش با مقايسه

 فیزيكی های ويژگی بهبود بر بهتری های اثرگذاری

 ،باشند داشته ايران خشک نیمه نواحی در خاک

 به توجه با .هستند  تر مناسب گندم كشت برای بنابراين

 حفاظتی ورزی خاک های روش كارگیری به در موفقیت

 زراعت در كاهشی ورزی خاک و ورزی خاک بی از اعم

 هدف با آزمايش اين دنیا، و ايران مناطق ديگر در ديم

 برخی بر ورزی خاک مختلف های روش تأثیر بررسی

 در گندم عملكرد و صفات خاک، فیزيكی های ويژگی

 .شد اجرا كرمانشاه استان مختلف اقلیم سه ديم اراضی



 400 ... ديمبر عملكرد گندم ورزی  مختلف خاک های روشتأثیر و همكاران:  چقازردی 

 هاروش و مواد
 اقلیمی های ویژگی

 با كرمانشاه استان مختلف شهرستان سه در اه زمايشآ

 گرمسیری نیمه و معتدل سردسیری، متفاوت اقلیم سه

 در نهاآ اقلیمی و جغرافیايی های ويژگی كه شد اجرا

 است. شده داده 4 جدول

 

 خاک های ویژگی

 آزمايش، های محل خاک عناصر میزان تعیین منظور به

 روش با متری سانتی 0-90 عمق از نمونه شش

 هر از ن،كرد مخلوط از پس و تهیه استاندارد

 نتايج كه ،شد تهیه مركب ةنمون کي شهرستان

 منظور به است. شده داده 1 جدول در آمده دست به

 سه هر ةشد گزينش اراضی ريز، دانه غالت بقايای تأمین

 در .شد كشت گندم( )جار گندم بقايای در شهرستان

 اظتی،حف ورزی خاک تیمارهای همة اجرای زمان

 كه طوری به داشت وجود زمین سطح بر بقايا مقادير

 بقايای از آزمايشی های كرت زمین درصد 90 كم دست

 گیاهی بقايای برآوردی وزن میزان بود. پوشیده گیاهی

 شد. برآورد هكتار در كیلوگرم 4100 حدود

 
 شيآزما مورد مناطق اقلیمی و جغرافیايی های ويژگی .4 جدول

 شهرستان نام

  از تفاعار

  دريا سطح

 )متر(

  موقعیت

 جغرافیايی

  عرض( و )طول

  میانگین

  دما

(Cº) 

  دمای

 مطلق بیشینة

(Cº) 

  دمای

 مطلق كمینة

(Cº) 

  میانگین

 ساالنه بارندگی

 متر( )میلی

 اقلیم نوع خاک نوع

 4000 سنقركلیايی
°60  93E   

°96  63N   
6/41 4/60 0/16- 

1/604  (4931) 

6/946  (4939) 
Fine, Mixed, Mesic, 

Calcixerepts 
 سردسیری

 4910 كرمانشاه
°60  40E   

°96  10N   
9/46 4/66 0/10- 

4/603  (4931) 

0/94931  ( 4939) 
Fine, Mixed, Thermic, 

Calcixerepts 
 معتدل

 666 ذهاب سرپل
°66  63E   

°96  16N   
3/43 0/63 0/40- 

9/600  (4931) 

6/936  (4939) 
Aeric, 

Haploxerepts 
 گرمسیری نیمه

 
 شيآزما مورد های اقلیم خاک يیایمیش یها یژگيو یبرخ .1 جدول

 
 نیتروژن

)%( 

 آلی ةماد

)%( 
 سیلت رس شن

 فسفر

(ppm) 

 پتاسیم

(ppm) 
EC 

(ds m-1) 
pH 

 6/0 600/0 400 400/0 91/66 10/94 60/46 60/4 460/0 سنقر

 6/0 400/0 600 400/0 64/46 04/96 46/66 94/4 494/0 كرمانشاه

 6/0 400/0 100 100/0 00/6 66/91 41/63 30/4 430/0 ذهاب سرپل

 

  آزمایشی طرح

 های بلوک طرح قالب در تكرار پنج با آزمايش اين

 شامل ورزی خاک های سامانه شد. اجرا تصادفی كامل

 ورزی خاک و كاهشی ورزی خاک ورزی، خاک بی

 گونه هیچ رزیو خاک بی كشت  های كرت در كه متداول

 با گندم كاشت و نشده انجام ورزی خاک عملیات

 های كرت در گرفت. صورت مستقیم كشت بذركار

 توسط حفاظتی شخم ةمرحل کي كاهشی، ورزی خاک

 كاربرد  با گندم كاشت گاه آن و شده انجام چیزل

 های كرت در گرفت. صورت گستر كشت كار خطی

 آهنگاو با شخم ةمرحل کي متداول، ورزی خاک

 دو تا لزوم صورت )در ديسک مرحله کي و دار برگردان

 گستر كشت بذركار با آن از پس و شده انجام مرحله(

 شد. انجام گندم كاشت عملیات

 در سرداری، رقم گندم كلیايی، سنقر ةمنطق در

 سرپل ةمنطق در و 1 آذر رقم گندم كرمانشاه، ةمنطق

 مناطق همة در .شد كشت كوهدشت رقم گندم ذهاب

 (،4931-4939 و 4934-4931) سال دو طول در و

 دستگاه استاندارد بنابر گندم یبرا فيرد ةفاصل كاشت

 460 گندم بذر مصرف زانیم و متر سانتی 40 كشت

-930 حدود گندم بوتة تراكم .بود هكتار در كیلوگرم

 يیایمیش ةمبارز یبرا شد. لحاظ مترمربع در بوته 960
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 ترتیب به گندم، برگ ازکن و برگ پهن هرز یها علف با

 46) گرانستار و هكتار( در لیتر 4) کیتاپ مخلوط از

 با يیایمیش كود كاربرد .شد استفاده هكتار( در گرم

 400 كاربرد یمبنا بر و خاک شيآزما جينتا به توجه

 لوگرمیك 60 همراه به بليتر فسفات سوپر لوگرمیك

 دهاستفا كاشت زمان در و تعیین هكتار هر یبرا اوره

 با بهار در اوره كود لوگرمیك 60 میزان ضمن در .شد

 به ،منطقه هر یبرا مناسب كاربرد زمان به توجه

 .شد استفاده سرک صورت

 

 بررسی مورد صفات

 برداشت و حجمی آگر كاربرد با خاک رطوبت محتوای

 .شد تعیین خاک یمتر سانتی 0-90 عمق از نمونه کي

 از پس آن خشک وزن ،نمونه ةاولی وزن تعیین از پس

 ةدرج 406 دمای در ساعت 16 مدت به قرارگیری

 رطوبت یمحتوا سپس شد توزين آون در سلسیوس

 آمد: دست به 4 ةرابط از استفاده با خاک حجمی

(4) 
 نمونه خاک وزن – شده خشک خاک وزن

  وزنی رطوبت =
 شده خشک خاک وزن

 

 رطوبت درصد و ظاهری مخصوص وزن صفات

 شد. محاسبه 9 و 1 روابط از دهاستفا با حجمی

(1) 
  شده خشک خاک وزن

  ظاهری مخصوص وزن =
 حجمی آگر حجم

 

 حجمی رطوبت وزنی= رطوبت × ظاهری مخصوص وزن (9)

 

 اكسايش روش از استفاده با خاک آلی كربن میزان

 برای (.Walkley & Black, 1934) شد تعیین تر

 0-90 عمق از خاک ظاهری مخصوص وزن تعیین

 آگر توسط محصول برداشت از پس خاک یمتر سانتی

 هب آون در و شده برداشت نخورده دست ةنمون حجمی

 سلسیوس ةدرج 406 دمای در ساعت 16 مدت

 نظر در با خشک، خاک وزن يافتن از پس .شد خشک

 وزن و خاک ظاهری مخصوص وزن نمونه حجم گرفتن

 6 ةرابط با تخلخل درصد (،46/1) حقیقی مخصوص

 آمد: دست به

(6) 400× 
 ظاهری مخصوص وزن

  خاک تخلل = 4-
 حقیقی مخصوص وزن

 تودة زيست برداشت، شاخص دانه، عملكرد صفات

 ارتفاع هزاردانه، وزن برگ، سطح شاخص كل، (بیوماس)

 در سنبله شمار و سنبله در دانه شمار سنبله، طول بوته،

 تصادیاق ارزش همچنین .شدند گیری اندازه نیز مترمربع

 های سال در گندم تضمینی قیمت مبنای بر محصول

 كاشت، مراحل های هزينه تفاوت كسر و 4939 و 4931

 شد. محاسبه برداشت، و داشت

 ةمقايس واريانس، ةتجزي شامل ،ها داده ةتجزي برای 

 برای دار معنی اختالفات حداقل روش به ها میانگین

 شرو و واريانس ةتجزي جدول در دار معنی صفات

 جدول در دار غیرمعنی صفات برای دانكن ای چنددامنه

 افزار نرم) 4/3 ةنسخ SAS افزار نرم از واريانس ةتجزي

SAS 4/3 ةنسخ (SAS Institute Inc.) شد استفاده. 

 

  بحث و تایجن

 در شده گیری اندازه صفات مركب واريانس ةتجزي نتايج

 در تنها سال اصلی اثر داد نشان آزمايش  سال دو طول

 مترمربع در سنبله شمار و اقتصادی ارزش صفات

 مورد صفات ديگر در و بوده (P<06/0) دار معنی

 همچنین (.6 و 9 های )جدول نشد دار معنی بررسی

 تأثیر هرگونه بدون ورزی خاک مختلف های روش

 ،اقتصادی ارزش دانه، عملكرد صفات بر دار معنی

 و برگ سطح شاخص ،كل تودة زيست ،برداشت شاخص

 اصلی اثر سال، اصلی اثر برخالف بودند. بوته ارتفاع

 وزن جز به بررسی مورد صفات همة بر )منطقه( مكان

 كه داشت داری معنی تأثیر خاک ظاهری مخصوص

 سردسیر، مناطق بین خاک و اقلیمی تفاوت نشانگر

 متقابل اثر است. بررسی مورد گرمسیری نیمه و معتدل

 برداشت شاخص جز به صفات همة برای مكان×سال

 داشت اذعان توان می ديگر عبارت به و نبود دار معنی

 آزمايش سال دو نتايج بررسی، مورد صفات بیشتر در

 نقش و بودند هم راستای در زيادی نسبت به حدود تا

 متفاوت، های اقلیم و مناطق به تغییرات ايجاد در اصلی

 و گیاهی بقايای متفاوت مقادير گندم، متفاوت های رقم

 میانگین به توجه با البته گردد. برمی ها عامل ديگر

 كاهش رسد می نظر به آزمايش، مورد مناطق بارش

 اثر ايجاد موجب نتوانسته دوم سال در ها بارندگی

 ×سال متقابل اثر .(4 )جدول شود  مكان ×سال متقابل
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 در تغییرات ايجادكنندة عمدة منابع از يكی مكان

 يكی آن شدن دار معنی و بوده كشاورزی های آزمايش

 و تفسیر كه است كشاورزی محققان مهم های چالش از

 Yan et) سازد می مشكل را ها آزمايش نتايج از كاربرد

al., 2007; Gauch et al., 2008.) به توجه با 

 اين در مكان×سال متقابل اثر نبودن داری معنی

 و تجزيه را آزمايش نتايج توان می آسانی به تحقیق،

 متقابل اثر شد بیان كه گونه همان كرد. یلتحل

 دار معنی برداشت شاخص صفت در تنها مكان×سال

 اين داری معنی اثر در كه خاص پیچیدگی آن لذا و بود

 تحقیق اين در دارد وجود ها بررسی بیشتر در منبع

 نیست.

 
 سال دو و اقلیم سه در دمگن ةشد یریگ اندازه صفات برخی و خاک های ويژگی مركب انسيوار ةيتجز .9 جدول

 كل تودة زيست
(kg ha-1) 

 شاخص

 (%) برداشت

 دانه عملكرد
(kg ha-1) 

  اقتصادی ارزش

 ريال 4000 ×

  مخصوص وزن

 ظاهری

  لیآ كربن

 (%) خاک

  حجمی رطوبت

 (%) خاک
 تغییر منابع

4/4064949 ns 300/406 ns 6/633 ns 
*4/66663606  04600/0 ns 00646/0 ns 461/6 ns سال 

*0/9066969 *906/900 *0/1041466 *0/406014334 ns0094931/0 
 مكان 406/10* 04464/1**

3/4614616 ns 
*999/49 4/11164 ns 0/6440663 ns 04666/0 ns 00044/0 ns 04931/1 ns مكان × سال 

 مكان( × )سال / تكرار 063/0 00066/0 00040/0 4/9000690 0/6496 664/4 6/40164

9/6660066 ns 344/43 ns 6/164410 ns 6/66400414 ns 
 ورزی خاک  066/140** 00966/0* 40010/0**

*4/106306 *636/9 6/3363 ns 6/9440644 ns 
*00613/0 00090/0 ns 099/4 ns  مكان × ورزی خاک 

**6/643049310 *499/6 **0/63603 *3/44333640 *00606/0 00044/0 ns 
 سال × ورزی خاک  306/16**

**6/691610 640/0 ns 3/1606 ns 6/9603660 ns 
**00196/0 00061/0 ns 069/0 ns  سال × مكان × ورزی خاک 

 خطا  409/0 00046/0 00013/0 0/9194163 3/6444 960/4 1/6493141

 .دار یمعن اختالف وجود عدم و درصد 6 و 4 احتمال سطح در یدار یمعن بیترت به ns و * ،**

 

 سال دو و اقلیم سه در گندم عملكرد اجزای و )مورفولوژيكی( ناسیش ريخت صفات مركب انسيوار ةيتجز .6 جدول

  دانه شمار

 سنبله در

 سنبله طول
(cm) 

 سنبله شمار

 مترمربع در

 بوته ارتفاع
(cm)  

  وزن

 هزاردانه

  شاخص

 برگ سطح
 تغییر منابع

300/494 ns 3000/0 ns 
*96/6400 400/949 ns 6640/61 ns 09016/0 ns سال 

 مكان 60614/4* 6646/63* 100/1460* 30/1661* 0006/0* 406/466*

699/96 ns 0999/4 ns 46/4931 ns 600/66 ns 464939/4 ns 61669/0 ns مكان × سال 

904/1 ns 6440/0 ns 44/93 ns 644/6 ns 9366/1 ns 04646/0 ns مكان( × )سال / تكرار 

*006/60 *6006/0 *40/4960 400/106 ns 
**1046/00 46040/0 ns  ورزی خاک 

*344/4 0106/0 ns 
*16/99 060/6 ns 9604/0 ns 00914/0 ns  مكان × ورزی خاک 

*900/40 4999/0 ns 
**06/100 *000/41 0149/9 ns 

 سال × ورزی خاک  00640/0*

099/1 ns 0440/0 ns 63/4 ns 
**460/40 0190/0 ns 00640/0 ns  سال × مكان × ورزی خاک 

960/1 ns 6600/0 ns 4931/41 ns 443/9 ns 4646/4 ns 01114/0 ns  خطا 

 .دار یمعن اختالف وجود عدم و درصد 6 و 4 احتمال سطح در یدار یمعن بیترت به ns و * ،**

 

 های روش داد نشان واريانس ةتجزي نتايج همچنین

 بر (P<06/0) داری معنی تأثیر ورزی خاک مختلف

 وزن ،خاک لیآ كربن ،خاک حجمی رطوبت صفات

 در سنبله شمار ،هزاردانه وزن ،خاک ظاهری مخصوص

 داشتند سنبله در دانه شمار و سنبله طول ،مترمربع

 وزن ،خاک لیآ كربن صفات در (.6 و 9 های جدول)

 های اثرگذاری از كدام هیچ ،سنبله طول و هزاردانه

 نبودند (P>06/0) دار معنی جانبه سه و دوجانبه متقابل

 صفات تفسیر برای تنها لذا و (6 و 9 های جدول)

 در اقلیم و سال نوع به توجه بدون توان می مذكور
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 ورزی خاک مختلف های روش از هريک كارايی مورد

 صفات ديگر تفسیر و تشريح برای و هكرد نظر اظهار

 گرفت نظر در نیز را متقابل های اثرگذاری دباي

(Cubero et al., 2004; Rakshit et al., 2012.) 

 قابلمت های اثرگذاری نبودن دار معنی به توجه با

 ورزی خاک روش هترينب توان می جانبه سه و دوجانبه

 ارزش دانه، عملكرد برای را ها( )اقلیم ها مكان همة در

 سطح شاخص در و خاک حجمی رطوبت ،اقتصادی

 و مكان×ورزی خاک متقابل اثر زيرا كرد شناسايی برگ

 به نبودند. دار معنی مكان ×سال ×ورزی خاک متقابل اثر

 متقابل اثر بودن دار معنی به وجهت با ديگر عبارت

 اثر داری معنی بدون به عنايت با و سال×ورزی خاک

 ترين مناسب توان می ،مكان ×سال ×ورزی خاک متقابل

 صفات در نتايج بهترين يافتن برای ورزی خاک روش

 رطوبت ،اقتصادی ارزش دانه، عملكرد همچون مهمی

 همة برای را برگ سطح شاخص و خاک حجمی

 نوع به توجه بدون بررسی مورد های اقلیم و مناطق

 مخصوص وزن صفات وضعیت اما .كرد پیشنهاد اقلیم

 ارتفاع ،كل تودة زيست ،برداشت شاخص ،خاک ظاهری

 سنبله در دانه شمار و مترمربع در سنبله شمار ه،بوت

 بر افزون صفات اين در زيرا است پیچیده حدودی تا

 متقابل اثر اي گندم، رقم نوع تفاوت تأثیرگذاری

 يا بود دار معنی مكان ×سال ×ورزی خاک ةجانب سه

 ×ورزی خاک ةدوجانب متقابل های اثرگذاری همزمان

 به توجه با كه هرچند بودند. مكان ×ورزی خاک و سال

 نیست، يادشده صفات جز كه دانه عملكرد زياد اهمیت

 كند. نمی ايجاد را زيادی چالش صفات اين تفسیر

 هدف ترين مهم عنوان به دمگن ةدان عملكرد

 عملكرد میزان بیشترين كه است مطرح كشاورزان

 های روش در هكتار( در كیلوگرم 0/1009 و 0/1946)

 سال معتدل اقلیم كاهشی ورزی خاک و ورزی خاک بی

 اقلیم كاهشی ورزی خاک  روش در آن دنبال به و دوم

 مشاهده هكتار( در كیلوگرم 0/1914) اول سال معتدل

 روش در نیز گندم عملكرد كمترين (.6 جدول) شد

 و 0/4063) سردسیری اقلیم متداول ورزی خاک

 مشاهده دوم( و اول های سال در ترتیب به 0/4449

  روش در عملكرد رسد می نظر به كلی طور به .شد

 آزمايش های سال و ها اقلیم همة در كاهشی ورزی خاک

 به و یورز خاک بی  روش از بهتر درصد3/9 میزان به

 بود. متداول ورزی خاک  روش از بهتر درصد1/3 میزان

 برتری گويای محققان ديگر های گزارش هرچند

 و ورزی خاک بی) حفاظتی ورزی خاک های روش

 ورزی خاک ةسامان به نسبت (كاهشی ورزی خاک

 محصول عملكرد افزايش نظر از ديم مناطق در متداول

 Lopez-Bellido et al., 1996; Halvorson) دارد گندم

et al., 1999)، روش برتری تنها تحقیق اين نتايج ولی  

 هرچند .است ديگر روش دو بر كاهشی ورزی خاک

 موارد بیشتر در نیز ورزی خاک بی روش گفت توان می

 عملكرد و بوده متداول ورزی خاک روش از بهتر

 های اقلیم رفتار نظر از است. كرده تولید بیشتری

 اقلیم گفت توان می عملكرد یزانم نظر از متفاوت

 هر در ديگر اقلیم دو از برتر داری معنی طور به معتدل

 زيادی حدود تا يافته اين كه بود ورزی خاک روش سه

 .دارد همخوانی اقتصادی ارزش صفت نتايج با

 های اثرگذاری انواع تأثیر تحت اقتصادی ارزش

 و تنداش ورزی خاک×سال متقابل اثر جز به قرار متقابل

 یها روش به مربوط اقتصادی ارزش میزان بیشترين

 در معتدل اقلیم كاهشی ورزی خاک و ورزی خاک بی

 روش و ريال( هزار 16944 و 16691) دوم سال

 دوم سال در گرمسیری نیمه اقلیم ورزی خاک بی

 نظر به هرچند (.6 )جدول بود ريال( هزار 11069)

 افزايش رد توانست سالیانه بارندگی میزان رسد می

 ارزش افزايش موجب و باشد مؤثر گندم عملكرد

 كاهش به توجه با ولی شود، دوم سال در اقتصادی

 چنین (،4 )جدول مكان سه هر در دوم سال بارندگی

 نیست. متصور ای يافته

 متقابل اثر داری معنی سبب به كه حالیدر

 ورزی خاک بی روش نسبی برتری اين ورزی، خاک×سال

 اول سال در گرمسیری نیمه و معتدل های اقلیم در

 بین آماری دار معنی تفاوت كه طوری به نشد مشاهده

 مورد اقلیم سه هر در ورزی خاک مختلف های روش

 های )اقلیم موارد برخی در و نداشت وجود بررسی

 با ترتیب به اول سال گرمسیری نیمه و سردسیری

 ورزی خاک های روش ريال( هزار 46114 و 46091

 اختصاص خود هب را اقتصادی ارزش كمترين یحفاظت

 زمینه اين در ديگر تحقیقات نتايج (.6 جدول) دادند
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 از برخی كه طوری به است ناهماهنگ حدودی تا نیز

 كیدأت حفاظتی شخم های روش اقتصادی برتری بر آنها

 اين بر ديگر برخی ولی (،Sharma et al., 2011) دارند

 اين های  سودمندی رديگ گرفتن درنظر بدون باورند

 شخم اقتصادی بازدهی ،فرسايش كنترل مانند ها روش

 Das) بود خواهد منفی حتی يا و پايین خاک یحفاظت

et al., 2014.) مورد اقلیم سه ةمقايس كلیطور به 

 معتدل اقلیم داد نشان اقتصادی ارزش نظر از بررسی

 به نسبت درصد 9/44 و سردسیر اقلیم به نسبت 9/90

 برتر ،ورزی خاک روش سه هر در گرمسیری نیمه اقلیم

 چندان تأثیر ورزی خاک مختلف های روش .بود

 ،نداشتند برداشت شاخص صفت بر داری معنی

 های اثرگذاری تأثیر تحت بیشتر صفت اين كه طوری به

 روش با )اقلیم( مكان و سال ةجانب دو متقابل

 شاخص بیشترين (.6 )جدول گرفت قرار ورزی خاک

 ورزی خاک روش سه هر در درصد( 99 )حدود تبرداش

 اقلیم كاهشی ورزی خاک و اول سال معتدل اقلیم

 كه حالیدر شد. مشاهده اول سال گرمسیری نیمه

 درصد( 16 از )كمتر برداشت شاخص میزان كمترين

 و دوم سال سردسیر اقلیم ورزی خاک روش سه هر در

 اقلیم متداول ورزی خاک و ورزی خاک بی های روش

 بررسی (.6 )جدول داشت وجود اول سال سرد

 زمینة در كشور غرب ل شما در ديم گندم یها آزمايش

 بروز به منجر ،حفاظتی ورزی خاک های سامانه تأثیر

 شده برداشت شاخص مورد در یهمسان ینسب نتايج

 های روش در (.Hemmat & Eskandari, 2006) است

 در تدلمع اقلیم متداول، ورزی خاک و ورزی خاک بی

 در را برداشت شاخص بیشترين آزمايش سال دو هر

 و بیشتر( درصد0/16) سردسیری های اقلیم با مقايسه

 روش در ولی داشت بیشتر( درصد9/6) گرمسیری نیمه

 درصد4/11) معتدل اقلیم دو كاهشی، ورزی خاک

 نظر از بیشتر( درصد0/14) گرمسیر نیمه و بیشتر(

 بودند. دسر اقلیم از بهتر برداشت شاخص

 نسبت به حدود تا كل تودة زيست صفت وضعیت

 نیز صفت اين و بوده برداشت شاخص همسان زيادی

 مكان و سال ةدوجانب متقابل های اثرگذاری تأثیر تحت

 میزان بیشترين داشت. قرار ورزی خاک روش با )اقلیم(

 كاهشی ورزی خاک روش به مربوط كل تودة زيست

 در كیلوگرم 4/0666) اول سال گرمسیری نیمه اقلیم

 سردسیری اقلیم كاهشی ورزی خاک روش به (،هكتار

 های روش و (،هكتار در كیلوگرم 4/0096) دوم سال

 سال معتدل اقلیم كاهشی ورزی خاک و ورزی خاک بی

 بود (هكتار در كیلوگرم0/064931 و 6/0000) دوم

 روش گرفت،  نتیجه توان می كلیطور به (.6 )جدول

 تولید موجب موارد بیشتر در یكاهش ورزی خاک

 های روش با مقايسه در كل تودة زيست بیشتر

 متداول ورزی خاک و درصد(6/4) ورزی خاک  بی

 در مختلف های اقلیم ةمقايس است. شده درصد(6/44)

 صفت اين كه دهد می نشان كل تودة زيست صفت

 ×ورزی خاک متقابل اثر تأثیر تحت اقلیم نوع بر افزون

 استنباط توان می كلیطور به ولی است هبود نیز سال

 به توجه بدون گرمسیر نیمه اقلیم اول سال در كه كرد

 طور )به كل تودة زيست بیشترين ورزی خاک نوع

 .است داشته را هكتار( در كیلوگرم 00/0663 میانگین

 و ورزی خاک بی های روش در دوم، سال در كه حالیدر

 تودة زيست نبیشتري معتدل اقلیم كاهشی، ورزی خاک

 را هكتار( در كیلوگرم 0/0696 میانگین طور )به كل

 4/0610) سردسیر اقلیم دو هر در ولی ندكرد تولید

 در كیلوگرم 9/0634) معتدل و هكتار( در كیلوگرم

 كل تودة زيست كاهشی ورزی خاک روش هكتار(،

 .داشت بیشتری

 های روش تنها ،برگ سطح شاخص صفت نظر از

 معتدل اقلیم در كاهشی ورزی اکخ و ورزی خاک بی

 بودند تیماری تركیبات ديگر از برتر دوم، سال

 های روش از كدام هیچ آزمايش، اول سال در كه حالیدر

 تفاوت بررسی مورد اقلیم سه هر در ورزی خاک مختلف

 روندی چنین و نداشتند يكديگر با آماری دار معنی

 توجه شايان نیز دوم سال گرمسیری نیمه اقلیم برای

 برگ سطح شاخص صفت كلیطور به (.4 )جدول است

 قرار ورزی خاک مختلف های روش تأثیر تحت چندان

 روش برتری جزئی، موارد برخی در هرچند نگرفت

 ةمقايس نتايج بربنا بود. مشهود كاهشی ورزی خاک

 ورزی خاک بی روش ةهزاردان وزن ،4 جدول میانگین

 ورزی خاک روش از بهتر گرم( 06/96 میانگین طور )به

 ةهزاردان وزن و گرم( 9/99 میانگین طور )به كاهشی

 ورزی خاک روش از بهتر كاهشی ورزی خاک روش
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 گويای كه بود (4931/90 میانگین طور )به متداول

 روش به حفاظتی ورزی خاک های روش برتری

 از كاربرد زمینة در ها بررسی است. متداول ورزی خاک

 تولید برای آيداهو الشم های دشت در حفاظتی شخم

 روش برتری داليل از يكی كه داد نشان گندم

 مثبت تأثیر متداول، ورزی خاک به حفاظتی ورزی خاک

 گندم ةهزاردان وزن افزايش در حفاظتی ورزی خاک

 است شده گزارش همچنین (.Hammel, 1995) است

 متداول و كاهشی ورزی خاک در گندم عملكرد تفاوت

 سبز درصد افزايش از ناشی یورز خاک بی به نسبت

 در و شده بیشتر ةسنبل ايجاد موجب كه آنهاست شدن

 افزايش را غذايی مواد سر بر آنها بین رقابت نتیجه

 Saharawat) است شده دانه وزن كاهش موجب و داده

et al., 2010.) ورزی خاک روش سه هر ةهزاردان وزن 

 از بیشتر معتدل و سردسیر های اقلیم در اول سال

 تنها دوم سال در كه حالیدر بود گرمسیر نیمه اقلیم

 بوده ديگر اقلیم دو از بیشتر معتدل اقلیم ةهزاردان وزن

 ورزی خاک روش نوع تأثیر تحت خیلی نیز صفت اين و

 نیز شده كشت های رقم تفاوت احتمال به و نداشت قرار

 .داشتند نقش ها تفاوت اين بروز در

 داشت اظهار توان می لیكطور به بوته ارتفاع نظر از

 و بوده هزاردانه وزن همسان حدودی تا وضعیت كه

 در آزمايش سال دو در اقلیم، سه هر در بوته ارتفاع

 متر( سانتی 6/60 میانگین طور )به ورزی خاک بی روش

 3/06 میانگین طور )به كاهشی ورزی خاک از بیشتر

 گزارش بنابر كه حالیدر (.4 )جدول بود متر( سانتی

 شرايط در گندم ةبوت ارتفاع (،4939) همكاران و ینیام

 ورزی خاک های روش ديگر از بیش كاهشی ورزی خاک

 ورزی خاک روش در بوته ارتفاع همچنین است.

 و اقلیم سه هر در متداول ورزی خاک از بیشتر كاهشی

 از مختلف های اقلیم ةمقايس بود. آزمايش سال دو در

 اقلیم در بوته ارتفاع كه داد نشان بوته ارتفاع نظر

 بود. ها اقلیم ديگر از برتر سال دو هر در معتدل،

 صفت بر داری معنی تأثیر ورزی خاک مختلف های روش

 صفت اين كه طوری به ،داشتند مترمربع در سنبله شمار

 های روش ديگر از بیش كاهشی ورزی خاک روش در

 بود آزمايش سال دو در و اقلیم سه هر در ورزی خاک

 149) مترمربع در سنبله شمار بیشترين (.4 )جدول

 سال معتدل اقلیم كاهشی ورزی خاک روش در عدد(

 در عدد( 404) مترمربع در سنبله شمار كمترين و اول

 سال گرمسیری نیمه اقلیم متداول ورزی خاک روش

 ورزی خاک دو هر در معتدل اقلیم .شد مشاهده دوم

 هر در و اهشی(ك ورزی خاک و ورزی خاک )بی حفاظتی

 در سنبله بیشتری شمار توانست آزمايش سال دو

 به مترمربع در سنبله 4/106 و 6/433) مترمربع

 تولید (كاهشی ورزی خاک و ورزی خاک بی در ترتیب

 اقلیم دو اول، سال در متداول ورزی خاک در اما كند

 معتدل اقلیم دوم، سال در و گرمسیر نیمه و معتدل

 شمار صفت نظر از بررسی مورد های اقلیم ديگر از برتر

 اقلیم كه رسد می نظر به بودند. مترمربع در سنبله

 بیشتر تولید در بیشتری توانايی كلیطور به معتدل

 داشت. مترمربع در سنبله شمار

 روش در متر( یتسان 6) سنبله طول بیشترين

 كمترين و اول سال معتدل اقلیم كاهشی ورزی خاک

 ورزی خاک روش در (متر سانتی 6/4) سنبله طول

 تفاوت كلیطور به بود. دوم سال سردسیر اقلیم متداول

 نظر از ورزی خاک مختلف های روش بین چشمگیری

 تفاوت اول سال در نداشت. وجود سنبله طول صفت

 طول صفت نظر از مختلف اقلیم سه بین داری معنی

 ولی نداشت وجود ورزی خاک روش سه هر در سنبله

 0/0 میانگین طور )به معتدل های لیماق دوم سال در

 6/0 میانگین طور )به گرمسیری نیمه و متر( سانتی

 طول صفت از بیشتری مقادير توانستند متر( سانتی

 میانگین طور )به سردسیر اقلیم با مقايسه در سنبله

 سنبله در دانه شمار صفت .كنند تولید متر( سانتی 6/4

 سال و اقلیم نوع از ورزی خاک روش نوع بر افزون نیز

 روش اول سال در كه طوری به پذيرفت تأثیر نیز

 مناطق در 6/90 و 10 ترتیب )به كاهشی ورزی خاک

 ورزی خاک بی  های روش از بهتر (معتدل و سردسیر

 (معتدل و سردسیر مناطق در 6/10 و 1/16 ترتیب )به

 در 1/14 و 0/19 ترتیب )به متداول ورزی خاک و

 در كه حالیدر (4 )جدول (دلمعت و سردسیر مناطق

 میانگین طور )به ورزی خاک بی های روش دوم سال

 (9/14 میانگین طور )به كاهشی ورزی خاک و (4/16

 (6/11 میانگین طور )به متداول ورزی خاک از بهتر

 حفاظتی ورزی خاک گفت توان می كلیطور به بودند.
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 اول سال در داشت. سنبله در دانه شمار بر بهتری تأثیر

 های روش در گرمسیر نیمه و معتدل های اقلیم

 اقلیم از بهتر كاهشی ورزی خاک و ورزی خاک بی

 بودند سنبله در دانه شمار صفت نظر از سردسیر

 اقلیم تنها متداول ورزی خاک روش در كه حالیدر

 در بود. اول سال در ها اقلیم ديگر از بهتر گرمسیر نیمه

 معتدل اقلیم ورزی، خاک روش سه هر در دوم، سال

 از و كند تولید سنبله در دانه بیشتری شمار توانست

 بود. دوم سال در ديگر اقلیم دو از برتر جهت اين

 وجود Amini et al. (2014) توسط یهمسان گزارش

 مانند گندم عملكرد اجزای از برخی افزايش كه دارد

 در را سنبله در دانه شمار و مترمربع در سنبله شمار

 برخی بنابر ولی .كند می تأيید زیور خاک روش

 نیتروژن كاربرد بدون گیاهی بقايای كاربرد ها گزارش

 شود می گندم عملكرد اجزای كاهش موجب كافی

(Singh et al. 2004.) بقايای زياد كاربرد همچنین 

 شمار و سنبله در دانه شمار كاهش موجب گیاهی

 به خاک نیتروژن میزان زيرا شود می گندم در سنبله

 را گیاه رشد و يافته كاهش ها ريزموجود فعالیت دلیل

 نتايج .(Javadi et al., 2009) دهد می قرار تأثیر تحت

 (6 )جدول خاک حجمی رطوبت میانگین ةمقايس

 و كلیايی )سنقر معتدل و سردسیر های اقلیم داد نشان

 در خاک حجمی رطوبت درصد بیشترين كرمانشاه(

 ،نداشتد را آزمايش اول سال در ورزی خاک بی روش

 درصد كمترين متداول ورزی خاک روش كه حالیدر

 سال دو هر در و ها اقلیم همة در خاک حجمی رطوبت

 میانگین ةمقايس نتايج از كلیطور به .اشتد را آزمايش

 هر در كه كرد استنباط توان می تیماری تركیبات همة

 به و ورزی خاک بی روش آزمايش سال هر و اقلیم

 از بیشتری مقادير كاهشی ورزی خاک روش آن دنبال

 ورزی خاک روش به نسبت را خاک حجمی رطوبت

 های روش رسد می نظر به بودند. كرده حفظ متداول

 گذاشتن باقی با كاهشی ورزی خاک و ورزی خاک بی

 بازدارندة خاک سطح در نیپیش گیاه بقايای از یمیزان

 و دنده می كاهش را سطحی تبخیر و شده  فرسايش

 روش از بهتر را خاک رطوبتی محتوای نتیجه در

 نسبت به نتايج كنند. می حفظ متداول ورزی خاک

 & Triplett) است شده گزارش زمینه اين در یهمسان

Dick, 2008; Alvarez & Steinbach, 2009.) ةمقايس 

 روش در كه داد نشان نیز بررسی مورد اقلیم سه

 سال در تدلمع و سردسیر های اقلیم ورزی، خاک بی

 ،نداشتد را خاک حجمی رطوبت درصد بیشترين اول

 كه نبود برتر نظر اين از گرمسیر نیمه اقلیم كه حالیدر

 سطح از تبخیر هوا، بیشتر دمای دلیل به دارد احتمال

 روش در حتی نتوانسته اقلیم اين و بوده بیشتر خاک

 رطوبت درصد از مناسبی میزان هم ورزی خاک بی

 ورزی خاک روش در .كند ذخیره را خاک حجمی

 تا خاک حجمی رطوبت درصد حفظ روند نیز كاهشی

 بود ورزی خاک بی روش همسان زيادی نسبت به حدود

 بین داری معنی تفاوت متداول ورزی خاک روش در ولی

 خاک حجمی رطوبت درصد نظر از مختلف اقلیم سه

 نظر به بنابراين نداشت. وجود آزمايش سال دو طول در

 در حفاظتی ورزی خاک های روش كارايی سدر می

 اقلیم از بیشتر معتدل و سردسیر های اقلیم

 های عامل از يكی رسد می نظر به .است گرمسیر نیمه

 تبخیر میزان بر آن تأثیر و هوا دمای زمینه اين در مهم

 است. خاک سطح از

 روش تأثیر تحت خیلی خاک لیآ كربن هرچند

 نگرفت قرار آزمايش های سال و اقلیم نوع ورزی، خاک

 نشان صفت اين های پذيریتغییر كلی روند ولی

 خاک لیآ كربن میزان موارد بیشتر در دهد می

 طور به كاهشی ورزی خاک و ورزی خاک بی های روش

 بیش گرمسیری( نیمه اقلیم دوم سال جز به) داری معنی

 نظر به (.6 )جدول بود متداول ورزی خاک روش از

 امكان بر افزون خاک سطح در يابقا وجود رسد می

 ةتجزي سرعت شود می موجب خاک، آلی ةماد افزايش

 خورشید نور مستقیم تابش تأثیر در خاک آلی مواد

 نقاط ديگر در یهمسان های بررسی در يابد. كاهش

 و خاک سطح بر بقايا گذاشتن باقی مثبت تأثیر جهان،

 جلوگیری بر حفاظتی ورزی خاک های روش از استفاده

 شده گزارش آن افزايش و خاک لیآ كربن رفتن بین از

 ,.Jespers et al., 2011; Verhulst et al) است

 داد نشان اقلیم سه در خاک لیآ كربن بررسی (.2011

 گرمسیری نیمه اقلیم ورزی، خاک بی روش در كه

 لیآ كربن میزان كمترين معتدل اقلیم و بیشترين

 در سردسیری یماقل و دادند اختصاص خود هب را خاک
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 روند چنین داشت. قرار اقلیم دو اين واسط حد

 و كاهشی ورزی خاک روش دو هر برای یهمسان

 توان می نتايج اين به توجه با .شد مشاهده نیز متداول

 زمان مدت در خاک لیآ كربن میزان كرد گیری نتیجه

 نگرفته قرار ورزی خاک روش تأثیر تحت خیلی آزمايش

 است. بوده اقلیم نوع زا أثرمت بیشتر و

 تأثیر تحت خاک ظاهری مخصوص وزن صفت

 قرار جانبه سه و دوجانبه متقابل های اثرگذاری انواع

 روش در آن میزان كمترين كه طوری به داشت

 گرمسیر نیمه و معتدل های اقلیم متداول ورزی خاک

 شد مشاهده (436/4 و 101/4 ترتیب )به اول سال

 ظاهری مخصوص وزن میزان بیشترين (.6 )جدول

 دوم سال و (646/4) معتدل اقلیم اول سال در خاک

 به توجه با آمد. دست به (691/4) سردسیر ةمنطق

 مختلف های روش میانگین ةمقايس كلی نتايج

 سال دو عرض در متفاوت های اقلیم در ورزی خاک

 روش كلیطور به كه گرفت  نتیجه توان می آزمايش،

 ظاهری مخصوص زنو كمترين متداول ورزی خاک

 روش آن از پس و داشت شرايط همة در را خاک

 نیز ورزی خاک بی روش گرفت. قرار كاهشی ورزی خاک

 و ها اقلیم در خاک ظاهری مخصوص وزن بیشترين

 از استفاده است بديهی .داشت را مختلف های سال

 خاک برگرداندن و كلوخه ايجاد با دار برگردان گاوآهن

 زياد فرج و خلل ايجاد جبمو خاک، سطح به عمقی

 را خاک ظاهری مخصوص وزن و هشد شخم ةالي در

 روش در عملیات اين كه حالیدر دهد می كاهش

 روش در و بوده كمتر كاهشی، ورزی خاک

 نتايج ندارد. وجود كلی به نیز ورزی خاک بی

 زمینه اين در ديگر محققان های يافته با آمده دست به

 Jin et al., 2011; Nyamangara et) دارد همخوانی

al., 2014.) سردسیر های اقلیم ورزی، خاک بی روش در 

 دوم سال در سردسیر اقلیم و اول سال در معتدل و

 داشتند را خاک ظاهری مخصوص وزن بیشترين

 های اقلیم و اول سال گرمسیر نیمه اقلیم كه درحالی

 وزن كمترين دوم سال گرمسیر نیمه و معتدل

 معتدل اقلیم رفتار ند.اشتد را خاک ظاهری مخصوص

 بودن كمتر به توجه با ولی بود متفاوت صفت اين در

 در گرمسیر نیمه اقلیم در خاک ظاهری مخصوص وزن

 فعالیت رسد می نظر به ورزی، خاک بی شرايط

 به منجر خاكی های كرم مانند خاک ةزند موجودهای

 مخصوص وزن كاهش و خاک فرج و خلل افزايش

 ورزی خاک های روش در است. شده خاک ظاهری

 ناهماهنگ حدودی تا ها اقلیم رفتار متداول، و كاهشی

 ورزی خاک روش اول سال در كه طوری به شد، مشاهده

 اقلیم خاک ظاهری مخصوص وزن كاهشی،

 ظاهری مخصوص وزن دوم سال در و گرمسیر نیمه

 ورزی خاک روش در بود. كمتر سردسیر اقلیم خاک

 اول سال در گرمسیر نیمه و معتدل های اقلیم متداول،

 دارای دوم سال در معتدل و سردسیر های اقلیم و

 بودند. خاک ظاهری مخصوص وزن كمترين

 سال دو از آمده دست به نتايج بررسی با مجموع در

 اقلیم در گندم عملكرد كرد استنباط توان می آزمايش

 0/1963 و 6/1906 میانگین با )كرمانشاه( معتدل

 ورزی خاک بی های روش در ترتیببه هكتار رد كیلوگرم

 متداول ورزی خاک روش از برتر كاهشی ورزی خاک و

 یهمسان روند چنین بود. هكتار( در كیلوگرم 6/1463)

 مشاهده گرمسیر( نیمه و )سردسیر ها اقلیم ديگر در

 از كمتر كل در آنها عملكرد میانگین كه هرچند ،شد

 های روش در خاک رطوبت بود. معتدل اقلیم

 ورزی خاک و ورزی خاک )بی حفاظتی ورزی خاک

 گلدهی و كاشت حساس مراحل در ويژه هب كاهشی(

 در كه یطور به بوده، متداول ورزی خاک روش از بیشتر

 تعرق و تبخیر نیاز تأمین زمان ،ورزی خاک بی روش

 سه تا يک مدت برای گلدهی حساس ةمرحل در گیاه

 برخی هرچند (.Alvarez & Steinbach, 2009) است روز

 شرايط در عملكرد كاهش حتی و تفاوت نبود ،ها گزارش

 را متداول ورزی خاک با مقايسه در حفاظتی ورزی خاک

 مختلف های روش به ها رقم پاسخ ولی دارند اذعان

 و ژنتیكی تفاوت از ناشی تواند می ورزی خاک

 اين نتايج از د.باش متفاوت شرايط به ها رقم شناسی ريخت

 روش در اگرچه شود می استنباط چنین تحقیق

 مخصوص وزن شخم، عمق علت هب متداول ورزی خاک

 در ولی است بیشتر خاک تخلخل و بوده كم ظاهری

 در و خاک نخوردگی دست دلیل هب ورزی خاک بی روش

 اندک خوردگی دست علت به كاهشی ورزی خاک روش

 ،خاک سطح روی گیاهی بقايای پوشش وجود و خاک
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 سطح از رطوبت تبخیر میزان از روش دو هر در براينبنا

 رطوبت هدررفت از توانسته رو اين از و شده كاسته خاک

 های روش كاربرد با توان می بنابراين كند. جلوگیری

 رشد فصل انتهای در را گیاه آبی نیاز حفاظتی ورزی خاک

 تأمین است، همزمان خشكی تنش با معمول طور به كه

 های روش از ايران ديم مناطق ورزانكشا بیشتر .كرد

 افزايش بر افزون كه كنند، می استفاده متداول ورزی خاک

 خاک رطوبت ةذخیر كاهش موجب خاک فرسايش خطر

 لذا كنند. استفاده نیز آيش های سال از ناچارند كه شده

 ورزی خاک های روش از استفاده برای كشاورزان تشويق

 را كشاورزان درآمد ید،تول منابع حفظ بر افزون حفاظتی،

 .كرد خواهد تضمین درازمدت در نیز

 
 سال دو و اقلیم سه در گندم ةشد یریگ اندازه صفات برخی و خاک های ويژگی نیانگیم ةسيمقا .6 جدول

 اول سال دوم سال

 سردسیر معتدل گرمسیر نیمه سردسیر معتدل گرمسیر نیمه ورزی خاک روش

  (%) خاک حجمی رطوبت

16/3 GF 06/40 ED 66/41 BC 44/41 C 46/49 A 64/49 AB ورزی خاک بی 

00/6 G 94/40 ED 46/40 ED 61/3 EF 60/40 ED 34/40 D كاهشی 

06/4 I 10/0 H 66/0 H 46/6 I 66/6 I 46/6 I متداول 

 

 

    

 

  (%) خاک لیآ كربن

314/4 A 966/4 G 616/4 DC 341/4 A 946/4 HI 641/4 DE ورزی خاک بی 

311/4 A 906/4 HG 691/4 C 340/4 A 966/4 I 640/4 FE كاهشی 

311/4 A 966/4 I 931/4 G 630/4 B 964/4 I 936/4 FG متداول 

 

 

    

 

  خاک ظاهری مخصوص وزن

930/4 C 930/4 C 691/4 A 916/4 E 646/4 BA 600/4 BC ورزی خاک بی 

941/4 D 964/4 D 940/4 EF 116/4 H 136/4 F 134/4 F كاهشی 

901/4 F 146/4 G 161/4 G 436/4 J 101/4 IJ 144/4 HI متداول 

 

 

    

 

  ريال 4000 × اقتصادی

11069BAC 16691A 43044D 46114HG 46434D 46099HG ورزی خاک بی 

11616BC 16944BA 46646D 46900ED 46666D 46066HGF كاهشی 

43044D 14646C 44146EGF 46366GF 44361EDF 49940H متداول 

 

 

    

 

  (kg ha-1) دانه عملكرد

0/1440 ED 0/1946 A 6/4646 HI 0/1400 FE 0/1161 BCD 0/4431 J ورزی خاک بی 

1/1439 CD 0/1909 A 0/4663 HG 0/1106 BC 0/1914 BA 0/4660 HG كاهشی 

6/4316 G 6/1434 CD 6/4449 J 1/1040 F 0/1460 D 0/4063 JI متداول 

 

 

    

 

  (%) برداشت شاخص

1/13 C 4/13 BC 4/16 E 6/90 B 6/91 A 6/16 E ورزی خاک بی 

1/90 BC 6/13 BC 6/16 E 4/91 A 4/99 A 6/14 D كاهشی 

1/10 D 6/16 C 6/16 E 6/13 BC 6/91 A 1/16 E متداول 

 

 

    

 

  (kg ha-1) كل تودة زيست

6/0643 BDC 6/0000 BA 4/0901 EDC 4/0099 EGF 6/4664 HG 6/6364 J ورزی خاک بی 

6/0641 BDC 0/0631 A 4/0096 BA 4/0666 A 0/0603 DC 1/4666 HG كاهشی 

6/4663 I 4/0190 EDF 0/6009 J 0/0666 BAC 6/4366 HGF 1/4440 HI متداول 

 .ندارند یآمار دار یمعن اختالف یآمار نظر از مشترک حروف یدارا یها نیانگیم



 4936زمستان ، 6 ة، شمار64 ةايران، دور گیاهان زراعیعلوم  444

 
 سال دو و اقلیم سه در گندم ةشد یریگ اندازه صفات ديگر نیانگیم ةسيمقا .4 جدول

 روش  اول سال   دوم سال 

 سردسیر معتدل گرمسیر مهنی سردسیر معتدل گرمسیر نیمه ورزی خاک

   برگ سطح شاخص

100/1 FED 641/1 A 404/1 FGE 964/1 CD 64/1 CD 416/1 FG ورزی خاک بی 

990/1 CED 641/1 A 130/1 FED 606/1 CB 630/1 CB 161/1 FGED كاهشی 

466/1 FGE 440/1 B 046/1 G 616/1 CBD 641/1 CB 416/1 FG متداول 
       

  )گرم( هزاردانه وزن

60/94 IHG 11/96 BA 01/99 BEDC 30/91 FEDG 41/94 A 04/96 BAC ورزی خاک بی 

46/90 JIH 06/96 BAC 36/94 FIHG 64/94 IHG 16/96 BA 16/96 BDC كاهشی 

44/16 K 64/94 IHG 61/13 JK 64/90 JI 61/99 FEDC 16/91 FEHG متداول 
       

  متر( )سانتی بوته ارتفاع

6/09 EF 6/60 B 6/04 G 6/06 E 6/4931 A 4/01 FG ورزی خاک بی 

4/06 EF 4/66 B 6/01 FG 0/03 D 6/4939 A 1/06 EF كاهشی 

6/40 H 0/69 C 6/40 H 6/00 D 0/66 B 0/46 H متداول 
       

  مترمربع در سنبله شمار

0/460 HGI 0/436 ED 4/400 J 6/436 ED 4/104 CBD 6/460 HG ورزی خاک بی 

6/430 FG 1/109 CB 4/461 I 6/106 B 0/149 A 0/436 FE كاهشی 

0/404 J 6/461 I 6/446 K 6/100 CD 0/100 CD 4/469 HI متداول 
       

  متر( )سانتی سنبله طول

6/0 BAC 6/0 BA 4/4 DC 1/0 BDAC 6/0 BA 0/0 BDC ورزی خاک بی 

4/0 BA 6/0 BA 4/4 DC 4/0 BA 0/6 A 6/0 BAC كاهشی 

6/0 BAC 4/0 BA 6/4 D 1/0 BDAC 6/0 BA 0/0 BDC متداول 
       

  سنبله در دانه شمار

6/16 IHG 6/16 IBDEC 4/11 J 1/16 DEC 6/10 FDE 1/16 IJ ورزی خاک بی 

4/16 IHG 6/90 BA 6/11 J 6/13 BAC 6/90 A 0/10 FEGH كاهشی 

6/11 J 0/16 IH 4/10 K 1/13 BDAC 1/14 FHG 0/19 J متداول 

 .ندندار یآمار دار یمعن اختالف یآمار نظر از مشترک حروف یدارا یها نیانگیم

 

 کلی گیری نتیجه

 یها آزمايش سال دو از آمده دست به نتايج به توجه با

 سه در گندم تولید برای ورزی خاک های روش درپی پی

 معتدل كلیايی(، )سنقر سردسیر متفاوت اقلیم

 ديمزارهای ذهاب( )سرپل گرمسیر نیمه و )كرمانشاه(

 كنونی شرايط در رسد می نظر به كشور، غرب ةمنطق

 به آن ةتوصی و كاهشی ورزی خاک  ةسامان از استفاده

 همچنین باشد. ضروری ها اقلیم همة در كشاورزان

 مرسوم ورزی خاک  ةسامان از بهتر ورزی خاک بی ةسامان

 روش از تر مطلوب سامانه اين از استفاده منافع و بوده

 های سامانه از استفاده است. مرسوم ورزی خاک

 كاهشی ورزی خاک  هژوي هب و حفاظتی ورزی خاک 

 حفظ زمینة در درازمدت ایه هدف تأمین بر افزون

 شايان و مناسب تولید در تواند می آب، و خاک منابع

 (گندم) كشور غرب ديمزارهای در محصول پذيرش

 ورزی خاک  های سامانه كاربرد نهايت در باشد. مؤثر

 ديگر از بیش )كرمانشاه( معتدل اقلیم در حفاظتی

 .شود می توصیه ها اقلیم
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ABSTRACT 

To study the effects of different tillage systems on yield and some characteristic of wheat and also some 

soil properties in wheat dry land area, six experiments were performed in cold, moderate and semi-warm 

climatic conditions of Kermanshah province in west of Iran, in a randomized complete block design with 

five replications. Experimental treatments were consisted of no-tillage, reduced tillage and conventional 

tillage systems. The highest seed yield was observed in no-tillage (2365 kg ha
-1

) and reduced tillage (2373 

kg ha
-1

) systems of moderate climate of the second year. The highest economic value was related to no-

tillage (24832 thousand Rials) and reduced tillage (24316 thousand Rials) systems of moderate climate of 

the second year and no-tillage system of moderate climate of the second year (22753 thousand Rials). In 

all climates and years, no-tillage system with 11.97% (about two times) following by reduced tillage with 

11.16% (more than 1.5 times), preserved large soil moisture in comparison to conventional tillage system 

(6.2%). Soil organic carbon was not affected by climate type and experimental years, but general trend of 

differences indicated that no-tillage and reduced tillage systems (except the second year of warm climate) 

1.6 and 1.3% were higher than conventional tillage system. The lowest soil bulk density (1.24) was 

observed in the conventional tillage system. In general, it could be concluded that conservation tillage 

systems can supply, more yield and economic returns, as well as conserving more water than 

conventional tillage and its application is a necessary step toward a sustainable agriculture.  
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