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 چکیده

ورزی  ک ورزی و خا خاک ورزی متداول و حفاظتی )بی ک های مختلف خا سامانهبه منظور بررسی 

در  هایی آزمایش های فیزیکی خاک، ویژگیو برخی صفات گندم و نخود  و کاهشی( بر عملکرد

اجرا ( 1321-1323به مدت سه سال زراعی) دیم سرارود کرمانشاه کشاورزی ایستگاه تحقیقات

ورزی مختلف در قالب طرح  ک خا ةسامان. در سال اول نخود در آزمایشی با استفاده از سه شد

صورت  ههای دوم و سوم آزمایشی ب . در سالشدهای کامل تصادفی با پنج تکرار کشت  بلوک

. شداجرا  های کامل تصادفی با پنج تکرار بارخردشده در قالب طرح آماری بلوککیهای  کرت

 نتایجهای فرعی قرار گرفتند.  در کرت گیاهان زراعی ،های اصلی کرت در ورزی ک خا های  سامانه

قرار ورزی  خاک های به استثنای کربن آلی خاک، همة صفات تحت تأثیر سامانهسال اول نشان داد 

ورزی نخود در  خاک های بی بیشترین درصد رطوبت حجمی خاک در کرت .(P≤  11/1) گرفتند

در سال سوم  کاهشی ورزی خاک  ةساماندر  و اجزای عملکرد بیشترین مقادیر عملکرددوم و سال 

ورزی کاهشی توانستند بیشترین میزان صفات  ورزی و خاک خاک بی  های سامانه. شدمشاهده 

تحت  بررسیکلی، بیشتر صفات مورد طور به. کنندفاع گندم را تولید عملکرد، وزن هزاردانه و ارت

های  سامانهک از یهر  های برتریآمده و  دست بهبا توجه به نتایج  .ورزی قرار گرفت نوع خاک تأثیر

ورزی متداول به  خاک   ةسامانجای ه ورزی کاهشی را ب خاک   ةسامانتوان  ورزی، می ک مختلف خا

 .کردم کرمانشاه پیشنهاد کشاورزان مناطق دی

 

   ةسامانشده،  متداول، رطوبت ذخیره ورزی خاک کاهشی، ورزی خاک های کلیدی: واژه

 .، فرسایش خاکورزی خاک بی

 

 مقدمه

ورزي سنتی با استفاده از گاوآهن  ک عمليات خا

بر آسيب رساندن به  افزوندر مناطق دیم،  دار برگردان

لکرد محصول بافت خاک، ممکن است موجب افت عم

-شود. در برخی مناطق دیم که تناوب غالت نيز 

ورزي  ک است، اجراي عمليات خا متداولحبوبات 

بستر بذر  ةتهي برايسنتی پس از برداشت حبوبات 

و این امر  شدههاي درشت  کلوخهایجاد  موجبغالت 

هاي هرز  و علف پيشينغالت  بذرهايموجب باال آمدن 

 & Hemmatشود ) هاي رسی می در خاک به ویژه

Eskandari, 2004b از سوي دیگر، استفاده از ادوات .)

ورزي سنتی با عمق کار بيشتر به دليل  ک عمليات خا



 4936زمستان ، 6 ة، شمار64 ةایران، دور گياهان زراعیعلوم  466

 

انرژي نيز  هدررفتموجب  ،افزایش مقاومت کششی

(. Helm, 2005; Sharma et al., 2011) شود می

ورزي حفاظتی اعم از  ک هاي خا سامانهکه در  درحالی

ي از بقایاي مقدارورزي  خاک و کم ورزي بدون خاک

لذا  ،شود میروي سطح خاک حفظ  پيشينکشت 

بر افزایش مواد آلی خاک و حفظ بيشتر رطوبت  افزون

 .یابد فرسایش خاک نيز کاهش می ةمسئلخاک، 

سال مقادیر هر هاي زراعی مناطق دیم،  در خاک

محصول  به صورتتوجهی از مواد غذایی خاک  شایان

و در نتيجه منابع  شود میاز زمين خارج یا کاه و کلش 

انرژي و مواد غذایی به ویژه مواد آلی در خاک  تأمين

شده و در نهایت حاصلخيزي خاک  کاهشدچار 

 دیمزارهاابد. حفظ بقایاي گياهی در ی یکاهش م

زیرا امکان حفظ بيشتر رطوبت در  دارد،اي  اهميت ویژه

آورد. در  یآلی خاک را فراهم م ةخاک و باال بردن ماد

 شدوليد پایدار، مشخص ر تبهت دستيابیتحقيقی براي 

نيمی از بقایاي گياهی در سطح خاک کم  دستحفظ 

(. بقایاي گياهی Forrestal et al., 2014ضروري است )

درصد  37تا  توانند میدر یك محيط اشباع از بخار آب 

که مواد رسی تنها  وزن خود آب جذب کنند، درحالی

 Arshad et) کنند زن خود آب جذب میدرصد و 17تا 

al., 1999 بنابراین حفظ بقایاي گياهی در سطح .)

آب  پذیرينفوذ برايخاک براي ایجاد محيطی مناسب 

در  به ویژهدر خاک و کاهش تبخير از سطح خاک 

 است.  مؤثرمناطق دیم بسيار 

دما،  مانندهاي خاک  ورزي بر بيشتر ویژگی خاک

 Simon etدارد ) تأثيرخاک پراکنش رطوبت و تراکم 

al., 2009 ةسامانیك  بهينةو اجراي  گزینش( و 

تواند بستر مناسبی براي بذر  ورزي مناسب می خاک

فراهم آورده و در نهایت منجر به ایجاد عملکرد مطلوب 

(. هرچند Hemmat & Eskandari, 2006) شود

هاي  ورزي مرسوم با شکستن الیه هاي خاک سامانه

هاي هرز،  زندگی علف ةخاک و قطع چرخنفوذناپذیر 

ها بستري مناسبی براي رشد گياه  آفات و بيماري

(، ولی این Mulumba & Lal, 2008) کنند فراهم می

ها هم به انرژي زیادي نياز دارند و هم در  سامانه

کنند  فيزیکی خاک را تخریب می هاي ویژگیمدت  دراز

(Sharma et al., 2011.) 

 ةمهم محدودکنند هاي عاملکمبود آب یکی از 

 هاي عامل. استتوليد غالت و حبوبات در اراضی دیم 

زیادي در بهبود ذخيره و استفاده از رطوبت خاک 

توان به استفاده از روش  نقش دارند که از جمله می

مناسب بذر و  ميزانکارگيري ه ورزي مناسب، ب خاک

گيري از  ، بهرهدر دسترس آب ميزانکود با توجه به 

با  بهينه و بهنگام ةش کاشت مناسب و مبارزرو

(. ساختار Brengle, 1982) کردهاي هرز اشاره  علف

هاي  از نظر ویژگی به ویژهضعيف و نامطلوب خاک 

نامطلوب بر  هاي اثرگذارياعمال  موجبفيزیکی 

زنی، استقرار، رشد و در نهایت عملکرد محصول  جوانه

 . شود میدر حبوبات  به ویژه

ورزي و  خاک هاي بدون روش يرتأثبررسی 

 -ورزي مرسوم بر عملکرد در تناوب حبوبات ک خا

غالت در کانادا نشان داد عملکرد محصول غالت در 

ورزي همانند عملکرد آن در تناوب  خاک روش بدون

کود نيتروژن بود و  کاربرد ه اضافهغالت ب -غالت

غالت با روش  -استفاده از تناوب حبوبات

نياز نيتروژن غالت  تأمينبر  فزوناورزي  خاک بدون

فيزیکی خاک شده و از نظر  هاي ویژگیموجب بهبود 

(. Izaurralde et al., 2001اقتصادي نيز به صرفه بود )

المللی تحقيقات ی در مرکز بينهمساندر تحقيق 

( در سوریه ICARDAکشاورزي در مناطق خشك )

ورزي بر عملکرد گندم  نوع خاک تأثير شدمشخص 

( بيشترین کمينهورزي کاهشی ) دار بوده و خاک معنی

 ,Arnonرا در افزایش عملکرد گندم دارد ) تأثير

مدت بلند هاي اثرگذاري زمينة(. تحقيق در 2012

دهد روش  ورزي نشان می هاي متفاوت خاک روش

توجه عملکرد  شایانافزایش  موجبورزي  بدون خاک

 ورزي حفاظتی درصد( نسبت به روش خاک 66گندم )

 (.Mejahed & Sander, 1998) شود میدر شرایط دیم 

ورزي بر  خاک  ةسامانچندین  هاي اثرگذاريبررسی 

نخود در اراضی دیم  -عملکرد محصول در تناوب گندم

غرب کشور نشان داد بيشترین عملکرد گندم با  شمال

ولی بيشترین  دست آمد، به کاهشیورزي  خاک  ةسامان

دست آمد  ورزي به اکعملکرد نخود با روش بدون خ

(Hemmat & Eskandari, 2004a.)  در تحقيق دیگري

گندم  -ورزي در تناوب نخود هاي مختلف خاک روش
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که  شددر مناطق سردسيري کشور بررسی و مشخص 

ورزي در مناطق سردسير  هاي مختلف خاک روش تأثير

 هاي ویژگیدار نبود ولی بر  بر عملکرد گندم دیم معنی

 ,.Rahimzadeh et alگذار بودند )يرتأثفيزیکی خاک 

ورزي بر  هاي مختلف خاک روش تأثير(. بررسی 2011

درپی  کشت پیعملکرد گندم در  يعملکرد و اجزا

 )مرکز تحقيقات دیم مراغه( غرب کشور در شمالگندم 

 تأثيرورزي  هاي مختلف خاک نشان داد روش

عملکرد گندم دارند و  يبر عملکرد و اجزا يدار معنی

 کاهشیورزي  ترین عملکرد گندم در روش خاکبيش

آمد  دست بهورزي مرسوم  در مقایسه با روش خاک

(Hemmat & Eskandari, 2006.) 

خاک  به ویژهبا توجه به اهميت حفظ منابع توليد 

در طول مراحل توليد محصول و جلوگيري از فرسایش 

آميز بودن به  آن، و نظر به اهميت موفقيت ةروی بی

ورزي حفاظتی در زراعت  هاي خاک امانهسکارگيري 

پژوهش با این مناطق ایران،  دیگرو  جهاندیم در 

ورزي بر  هاي مختلف خاک روش تأثيرهدف بررسی 

فيزیکی خاک، عملکرد گندم،  هاي ویژگیبرخی 

صفات این دو محصول در اراضی  دیگرعملکرد نخود و 

 .شدکرمانشاه اجرا  ةدیم منطق

 ها مواد و روش

 میدکشاورزي  قاتيتحق ایستگاهآزمایش، راي محل اج

شهرستان کرمانشاه با ارتفاع از سطح  در واقع سرارود

 46درجه و  66متر، طول جغرافيایی  4917دریا 

 ةدقيق 17درجه و  96شرقی، عرض جغرافيایی  ةدقيق

و  متر ميلی 666شمالی با ميانگين بارندگی ساالنه 

يزان عناصر خاک . به منظور تعيين مبوداقليم معتدل 

 7-97از عمق  خاک محل آزمایش، شش نمونه

متري با روش استاندارد تهيه و پس از مخلوط  سانتی

مرکب به آزمایشگاه ارسال شد که  ةها، نمونآنکردن 

آورده شده است. به منظور  4در جدول آن نتایج 

همراه شده  ریز، زمين گزینش تأمين بقایاي غالت دانه

دم بود که در زمان اجراي آزمایش گن (جاربا بقایاي )

داشت.  درصد بقایا روي سطح خاک قرار 97 کم دست

 ( کشت نخود )رقم4937-4934آزمایش سال اول )

ILC482هاي کامل تصادفی با ( به صورت طرح بلوک 

تکرار بود. تيمارهاي  پنجبا  ورزي سه تيمار خاک

ورزي کاهشی  ورزي، خاک خاک بی ورزي شامل خاک

ورزي  تی توسط گاوآهن مرکب( و خاک)شخم حفاظ

بار  4-1دار و  متداول )شخم با گاوآهن برگردان

 زنی( بودند. دیسك

 
 (سرارود مید قاتيتحق ستگاهیا) شیآزما محل خاک ییايميش يها یژگیو یبرخ. 4 جدول
 نيتروژن

)%( 

 آلی ةماد

)%( 
 سيلت رس شن

 فسفر

(ppm) 

 پتاسيم

(ppm) 
EC 

(ds m-1) 
pH 

494/7 94/4 46/62 64/92 24/46 477/7 677 477/7 6/6 

 

هاي سال دوم و سوم به صورت طرح  آزمایش

هاي کامل  هاي یکبار خردشده در قالب طرح بلوک کرت

و  4934-31هاي زراعی  تکرار در سال پنجتصادفی با 

ورزي در  هاي مختلف خاک اجرا شد. سامانه 39-4931

فرعی قرار هاي  گندم و نخود در کرت ،هاي اصلی کرت

 6و  47هاي اصلی به ترتيب  گرفتند. طول و عرض کرت

 17/1عرض کار دستگاه ) ةهاي فرعی به انداز متر و کرت

هاي فرعی  متري بين کرت 1 ةمتر( با رعایت فاصل سانتی

 نخود و( 1 آذر رقم) گندم اهانيگ .در نظر گرفته شد

 سال اهيگي ایبقا در تناوب تیرعا با( ILC482 رقم)

 .شدند کشت زیيپا در نپيشي

ورزي شامل سه تيمار به  هاي مختلف خاک سامانه

ورزي که بدون هرگونه  خاک هاي بی شرح زیر بودند: کرت

ورزي انجام شده و نخود و گندم با دستگاه  عمليات خاک

 ورزي(. خاک کشت مستقيم کشت شدند )تيمار بی

ورزي کاهشی شامل یك مرحله  هاي خاک کرت

نخود و گندم با  ،ط گاوآهن مرکبشخم حفاظتی توس

)تيمار  کشت شدندگستر  کشتعميق کار خطی کار 

ورزي متداول  هاي خاک ورزي کاهشی(. کرت خاک

دار و یك  شامل یك مرحله شخم با گاوآهن برگردان

مرحله دیسك که در صورت لزوم تا دو مرحله تکرار 

گستر  کشتعميق کار ه و پس از آن با دستگاه شد
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ت همزمان گندم و نخود انجام شد )تيمار عمليات کاش

 ورزي متداول(. خاک

برگ  هاي هرز نازک شيميایی با علف ةبراي مبارز

کش گاالنت سوپر و براي کنترل  نخود از علف

هاي  . در کرتشداقدام  یها به روش دست برگ پهن

هاي تاپيك و گرانستار براي  کش گندم، مخلوط علف

برگ استفاده  گ و نازکبر هاي هرز پهن مبارزه با علف

نمونة خاک در مرکز تحقيقات آب و خاک استان شد. 

براي گندم  ،با توجه به نتایجکرمانشاه تجزیه شد. 

کيلوگرم کود سوپر فسفات تریبل به همراه  477 ميزان

در کيلوگرم  27در پایيز و اوره  کيلوگرم در هکتار 27

و توصيه کود اوره نيز در بهار به صورت سرک هکتار 

 27هاي نخود تنها  همچنين براي کرتاستفاده شد و 

کيلوگرم در هکتار کود سوپر فسفات تریبل در زمان 

 کاشت استفاده شد. 

گيري محتواي رطوبت خاک، توسط آگر  براي اندازه

متري برداشت  سانتی 7-97ك نمونه از عمق یحجمی 

ساعت در  16ه و پس از تعيين وزن آن، به مدت کرد

در آون قرار گرفت تا خشك  ة سلسيوسجدر 472دماي 

رطوبت حجمی  يشود. پس از تعيين وزن خشك، محتوا

 دست آمد: زیر به ةخاک با استفاده از رابط
 وزن خاک نمونه - شده وزن خاک خشك 

 = رطوبت وزنی
 شده وزن خاک خشك

 

 شده  وزن خاک خشك
 = وزن مخصوص ظاهري 

 حجم آگر حجمی
 

 = رطوبت حجمی رطوبت وزنی× وزن مخصوص ظاهري 
 

کربن آلی خاک از  ميزانگيري به منظور اندازه

 ,Walkley & Blackروش اکسایش تر استفاده شد )

(. براي تعيين وزن مخصوص ظاهري خاک از 1934

متري خاک پس از برداشت  سانتی 7-97عمق 

نخورده  دست ه،محصول توسط آگر حجمی نمون

اعت در دماي س 16برداشت شده و در آون بمدت 

وزن  یافتن. پس از شدخشك ة سلسيوس درج 472

وزن  ،خاک خشك، با در نظر گرفتن حجم نمونه

 آمد: دست بهزیر  ةمخصوص ظاهري خاک با رابط
 (شدهخشكنمونه ) وزن خاک

 = وزن مخصوص ظاهري 
 نخوردهخاک دستحجم 

شده براي گندم شامل عملکرد،  گيري صفات اندازه

کل، شاخص  (بيوماستودة ) یستزشاخص برداشت، 

سطح برگ، وزن هزاردانه، ارتفاع بوته، طول سنبله، 

سنبله در مترمربع بودند.  شماردانه در سنبله و  شمار

نخود شامل عملکرد، شاخص شدة  گيري صفات اندازه

کل، شاخص سطح برگ، وزن  تودة زیستبرداشت، 

دانه در بوته،  شمارغالف در بوته،  شمارهزاردانه، 

هاي اصلی، ميانگين  شاخه شمارنسبت دانه به غالف، 

هاي فرعی و  شاخه شمارهاي اصلی،  طول شاخه

هاي فرعی بودند. همچنين ارزش  ميانگين طول شاخه

اقتصادي محصول بر مبناي قيمت تضمينی گندم و 

و کسر تفاوت  4939و  4931هاي  نخود در سال

ه هاي مراحل کاشت، داشت و برداشت، محاسب هزینه

 ةشامل تجزی آمده دست بههاي  داده ة. براي تجزیشد

ها به روش حداقل اختالفات  ميانگين ةواریانس، مقایس

 ةدار در جدول تجزی دار براي صفات معنی معنی

اي دانکن براي صفات  واریانس و روش چنددامنه

 SASافزار  واریانس از نرم ةدار در جدول تجزی غيرمعنی

 .شداستفاده  (.SAS Institute Inc) 4/3 ةنسخ

 

 نتایج و بحث

نخود در  ةشد گيري واریانس صفات اندازه ةنتایج تجزی

هاي مختلف  ( نشان داد روش4934سال اول )

( بر همة صفات P≤74/7داري ) تأثير معنیورزي  خاک

 ة(. همچنين نتایج تجزی9و  1 هايداشتند )جدول

هاي فيزیکی خاک در این سال نشان  واریانس ویژگی

بسيار ورزي تأثير  هاي مختلف خاک د روشدا

( بر رطوبت حجمی خاک و وزن P≤74/7داري ) معنی

کربن آلی  که مخصوص ظاهري خاک داشتند درحالی

ورزي قرار  مختلف خاکهاي  روش تأثيرخاک تحت 

(. بيشترین درصد رطوبت حجمی 1)جدول  نگرفت

خاک و باالترین وزن مخصوص ظاهري خاک در 

(. کمترین 6)جدول  شدورزي مشاهده  خاک بی ةسامان

 ةسامانوزن مخصوص ظاهري خاک مربوط به 

رسد استفاده از  نظر میه ورزي متداول بود و ب خاک

ورزي متداول با ایجاد  خاک دار در گاوآهن برگردان

کلوخه و برگرداندن خاک عمقی به سطح خاک، منجر 

شخم شده و وزن  ةبه ایجاد خلل و فرج زیاد در الی
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دهد. نتایج  ص ظاهري خاک را کاهش میمخصو

ورزي متداول با گاوآهن  خاک ةسال 44 هاي آزمایش

دار وزن  دار در شمال چين، کاهش معنی برگردان

 ,.Jin et al) کنند می تأیيدمخصوص ظاهري خاک را 

ورزي و  خاک هاي بی سامانه(. همچنين 2011

کاهشی از نظر دو ویژگی درصد رطوبت ورزي  خاک

 طور به ک و وزن مخصوص ظاهري خاک،حجمی خا

. ندورزي متداول بود خاک  ةسامانداري بيشتر از  معنی

 ةسامانباال بودن درصد رطوبت حجمی خاک در دو 

 ةسامانورزي کاهشی نسبت به  ورزي و خاک خاک بی  

خاک و نکردن خاطر برگردان ه ورزي متداول ب خاک 

در سطح  پيشيني از بقایاي گياه مقدارگذاشتن  باقی

بروز فرسایش شده و تبخير  بازدارندةکه خاک است 

در نهایت منجر به حفظ  ودهد  سطحی را کاهش می

هاي همسانی نيز  یافته .شود محتواي رطوبتی خاک می

 & Triplettتوسط دیگر محققان گزارش شده است )

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

 بررسیورزي مورد  خاک  ةکربن آلی خاک در سه سامان

تيمارهاي  تأثيراز نظر آماري یکسان بوده و تحت 

 (.6قرار نگرفت )جدول آزمایشی 

 4934ميانگين صفات نخود در سال  ةنتایج مقایس

 ةشاخ شمارنشان داد که بيشترین وزن هزاردانه، 

 ةساماناصلی مربوط به  ةفرعی و ميانگين طول شاخ

براي  قابل(. در م6ورزي کاهشی بودند )جدول  خاک 

نخود شامل عملکرد دانه،  ةشد گيري بيشتر صفات اندازه

کل، نسبت سطح برگ،  تودة زیستشاخص برداشت، 

دانه در  شمارغالف در بوته،  شمارارزش اقتصادي، 

اصلی و  ةشاخ شماربوته، نسبت دانه به غالف، 

دار آماري بين  فرعی، تفاوت معنی ةميانگين طول شاخ

ورزي کاهشی و متداول وجود نداشته  خاک هاي  سامانه

ورزي بودند  خاک  بی ةسامانبهتر از  سامانهو این دو 

 ةسامانرسد  (. به عبارت دیگر به نظر می6)جدول 

دار بيشتر صفات  کاهش معنی موجبورزي  خاک  بی

ورزي کاهشی و  خاک هاي  سامانهنخود نسبت به 

ين دو داري ب تفاوت معنی شود، هر چند میمتداول 

ورزي کاهشی و متداول وجود نداشت. در  خاک  ة سامان

هاي  سامانهانواع  هاي اثرگذاريتحقيقی براي بررسی 

 ،شدآباد مشخص  ورزي روي کشت نخود در خرم خاک 

 طور بهورزي کاهشی  خاک ة سامانعملکرد نخود در 

ورزي متداول بود  خاک   ةسامانداري بيشتر از  معنی

(Barzegar et al.,2004 همچنين گزارش شده است .)

ی از بقایا ميزانورزي کاهشی با نگهداري  خاک   ةسامان

افزایش محصول در سال بعد  موجبدر سطح خاک 

 (.Olaoye, 2002; Guy & Cox, 2002) شدخواهد 

 
 4934 سال در خاکی کیزيف هاي ویژگیی برخ و نخود ةشد يريگ اندازه صفات انسیوار ةیتجز. 1 جدول

 خصوصم وزن
 خاکي ظاهر

 یآل کربن
 )%( خاک

 یحجم رطوبت
 )%( خاک

 هزاردانه وزن
 (گرم)

 نسبت
 برگ سطح

 کل تودة زیست
(kg ha-1) 

 شاخص
 )%( برداشت

 دانه عملکرد

(kg ha-1) 

 ةدرج
 يآزاد

 رييتغ منابع

*7776699/7 7777646/7 ns 471/4 ns 
*47/94 71416/7 ns 7/19436 ns 263/1 ns 39/6224 ns 6 تکرار 

**7629146/7 7771646/7 ns 
**662/36 

**67/4666 
**74623/4 

**9/6792773 
**472/464 

 ماريت 1 66/4164624**

 خطا 6 66/2441 474/1 3/96124 74466/7 42/6 246/4 7777346/7 7777399/7

 ضریب تغييرات 96/44 91/2 93/44 47/3 47/4 27/41 69/7 66/7

 دار. وجود اختالف معنیعدم درصد و  2و  4دار در سطح احتمال  به ترتيب داراي اختالف معنی ns و*  ،**

 
 4934 سال در نخود ةشد يريگ اندازه صفات دیگر انسیوار ةیتجز. 9 جدول

  نيانگيم
  ةشاخ طول
 (cm) یفرع

 شمار
  ةشاخ
 یفرع

  نيانگيم
  ةشاخ طول

 (cmی )اصل

  شمار
  ةشاخ
 یاصل

  نسبت
 دانه

 غالف به

  شمار
 دانه

 بوته در

  رشما
 غالف

 بوته در

  ارزش
 ياقتصاد

 (الیر هزار)× 

  ةدرج
 يآزاد

 رييتغ منابع

*714/1 176/7 ns 
*246/4 446/7 ns 7719/7 ns 19/4 ns 643/1 ns 7/4433462 ns 6 تکرار 

**611/66 
**624/94 

**629/47 
**644/6 

**9266/7 
**61/221 

**496/963 
 ماريت 1 6/146196364**

 خطا 6 6/4427936 211/4 14/9 7449/7 761/7 963/7 737/7 272/7

 ضریب تغييرات  46/41 76/44 36/49 43/41 66/3 44/9 41/6 63/3

 .دار وجود اختالف معنی عدمدرصد و  2و  4دار در سطح احتمال  به ترتيب داراي اختالف معنی ns و*  ،**



 4936زمستان ، 6 ة، شمار64 ةایران، دور گياهان زراعیعلوم  431

 
 4934 سال در خاکی کیزيف هاي ویژگیی برخ و نخود ةشد يريگ اندازه صفات انسیوار ةیتجز. 6 جدول

 يورز خاک (kg ha-1) دانه عملکرد  )%( برداشت شاخص  (kg ha-1) کل تودة زیست  برگ سطح نسبت

B 44/7  B 67/122  B 66/44  B 47/62 يورز خاک یب 

A 44/1  A 67/1246  A 94/96  A 17/361 یکاهشي ورز خاک 

A 77/1  A 67/1966  A 61/94  A 67/636 اولمتدي ورز خاک 

  (گرم) هزاردانه وزن  )%( خاکی حجم رطوبت  )%( خاک یآل کربن  خاکي ظاهر مخصوص وزن

A 93/4  A 94/4  A 97/46  C 67/196 يورز خاک یب 

B 94/4  A 92/4  B 16/47  A 77/164 یکاهشي ورز خاک 

C 17/4  A 94/4  C 66/2  B 67/141 متداولي ورز خاک 

  (الیر هزار)×  ياقتصاد ارزش  بوته در غالف شمار  بوته در دانه شمار  غالف به دانه نسبت

B 67/7  B 62/7  B 77/4  B 77/676 يورز خاک یب 

A 46/4  A 64/43  A 61/44  A 77/49499 یکاهشي ورز خاک 

A 46/4  A 76/46  A 61/42  A 77/41646 متداولي ورز خاک 

  یاصل ةشاخ شمار  (cmی )اصل ةشاخ طول نيانگيم  یفرع ةشاخ شمار  (cmی )فرع ةشاخ طول نيانگيم

B 94/1  C 46/4  C 46/41  B 61/4 يورز خاک یب 

A 47/47  A 96/4  A 66/46  A 26/9 یکاهشي ورز خاک 

A 76/3  B 46/2  B 66/46  A 11/9 متداولي ورز خاک 

 .درصد( 2)سطح احتمال  دندارن يدار یمعن اختالفي آمار نظر از مشترک حروفي داراي ها نيانگيم

 

هاي  ( ویژگی2واریانس مرکب )جدول  ةنتایج تجزی

هاي دوم و  فيزیکی خاک و صفت ارزش اقتصادي در سال

هاي مختلف  ( نشان داد روش4939و  4931سوم )

( بر رطوبت P≤74/7داري ) معنیبسيار ورزي تأثير  خاک

حجمی خاک، وزن مخصوص ظاهري خاک و ارزش 

که بر کربن آلی خاک  داشتند درحالیمحصول اقتصادي 

داري نداشتند. نوع محصول )گندم یا نخود( بر  تأثير معنی

بسيار رطوبت حجمی خاک و ارزش اقتصادي تأثير 

که بر وزن مخصوص ظاهري  داري داشت درحالی معنی

داري نداشت  تأثير معنی ميزان کربن آلی خاک خاک و

 (. بيشترین درصد رطوبت حجمی خاک2)جدول 

ورزي نخود در سال  خاک هاي بی ( در کرت16/46)

که کمترین درصد رطوبت  مشاهده شد درحالی 4931

و  ورزي متداول گندم خاک هاي  حجمی خاک در کرت

مشاهده  4931در سال ( 44/2و  66/2نخود )به ترتيب 

ورزي در  خاک بی ةطورکلی سامان (. به4شد )جدول 

درصد رطوبت  دیگر، بيشترین ةمقایسه با دو سامان

حجمی خاک را به خود اختصاص دادند. نتایج همسانی 

ورزي  هاي مناسب خاک هاي تعيين سامانه در آزمایش

 Lopez-Bellido etنخود در اسپانيا ) -براي کشت گندم

al., 1998ذرت در هندوستان ) -(، کشت گندمSharma 

et al., 2011 گزارش شده است که بر پایة آنها همة )

ورزي  خاک ةورزي حفاظتی برتر از سامان ي خاکها سامانه

حفظ درصد رطوبت حجمی خاک  ةمتداول در زمين

 اند. بوده

 ةاز نظر وزن مخصوص ظاهري خاک، سامان

ورزي متداول کمترین ميزان را بدون توجه به نوع  خاک 

 ةمحصول و سال آزمایش به خود اختصاص داد و در رتب

(. 4گرفت )جدول  ورزي کاهشی قرار خاک  ةبعدي سامان

افزایش وزن مخصوص ظاهري خاک  ةیکی از علل عمد

ورزي این است که در این روش،  خاک بی ةدر روش سامان

عمليات کشت بذر تنها با ایجاد شيار در محل و عمق 

توسط دستگاه بذرکار انجام گرفته و نه  ،مناسب کاشت

شود ، بلکه در تأثير  خوردگی خاک نمی تنها موجب به هم

مربوطه، ميزانی فشردگی خاک  ادوات ها و  دد ماشينتر

رسد یکی از علل مهم  نظر میه لذا ب ،شود نيز ایجاد می

افزایش وزن مخصوص ظاهري خاک ناشی از این مسئله 

 ورزي کاهشی نيز به خاک  ةاست. از سوي دیگر در سامان

رخ نداده و این امر به صورت کامل  خوردگی خاک هم 

این  شود. مخصوص ظاهري خاک میموجب افزایش وزن 

همخوانی دارد  دیگر همسان هاي افته با گزارشی

(Tarkalson et al., 2006.) 
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 4939 و 4931ي ها سال در خاکی کیزيف هاي ویژگیی برخ وي اقتصاد ارزش صفت مرکب انسیوار ةیتجز. 2 جدول
 ياقتصاد ارزش

 (الیر هزار)× 

 مخصوص وزن

 خاکي ظاهر

 یآل کربن

 )%( خاک

 ی حجم رطوبت

 )%( خاک

 ةدرج

 يآزاد 
 رييتغ منابع

**1/626192643 
**73444/7 ns742646/7 **914/6 4 سال 

 سال/  تکرار 6 427/4 777644/7 77766/7 4/4469161
**1/996744266 

**94934/7 ns741464/7 **393/266 1 يورز خاک 
ns6/4646464 **77366/7 ns774976/7 **644/46 1 يورز خاک×  سال 

 سالي / ورز خاک×  تکرار 44 612/7 777977/7 77761/7 4/4474124
**3/67396666 ns77913/7 ns777966/7 **216/14 4 محصول 
**4/976461431 ns77746/7 ns777666/7 ns266/4 1 يورز خاک×  محصول 
**7/499633462 ns77114/7 ns777472/7 ns792/7 4 سال×  محصول 

ns4/6461446 ns77769/7 ns777622/7 ns616/7 1 يورز خاک×  سال×  محصول 

 خطا 466 423/4 764676/7 77419/7 7/2376426

 راتييتغ بیضر - 32/47 67/46 46/1 26/49

 .دار وجود اختالف معنی عدمدرصد و  2و  4دار در سطح احتمال  به ترتيب داراي اختالف معنی ns و*  ،**

 
 4939 و 4931ي ها سال در خاکی کیزيف هاي ویژگیی برخ وي اقتصاد ارزش صفت نيانگيم ةسیمقا. 4 جدول

  4934-4931ی زراع سال  4931-39ی زراع سال

  گندم  نخود  گندم  نخود

 )%( خاکی حجم رطوبت        

C 42/44  DE 62/47  A 16/46  B 73/49 يورز خاک یب 

DE 69/47  F 37/3  CD 91/44  EF 69/47 یکاهش يورز خاک 

G 23/6  G 36/4  H 44/2  H 66/2 متداولي ورز خاک 

            

 )%( خاکی آل کربن        

A 236/4  A 264/4  A 244/4  A 246/4 يورز خاک یب 

A 266/4  A 266/4  A 226/4  A 223/4 یکاهشي ورز خاک 

A 227/4  A 226/4  A 262/4  A 266/4 متداولي ورز خاک 

            

 خاکي ظاهر مخصوص وزن         

A 936/4  A 676/4  A 967/4  A 964/4 يورز خاک یب 

C 949/4  B 993/4  D 166/4  D 169/4 یکاهشي ورز خاک 

D 146/4  D 166/4  E 434/4  E 176/4 متداولي ورز خاک 

            

 (الیر هزار)× ي اقتصاد ارزش         

G 6/49166  A 7/11146  G 1/44676  EF 9/42427 يورز خاک یب 

A 1/11672  AB 6/14621  BC 2/17432  DE 6/46974 یکاهشي ورز خاک 

CD 3/46666  CD 6/43794  D 9/46646  F 6/42676 متداولي ورز خاک 

    .درصد( 2)سطح احتمال  ندارند يدار یمعن اختالفي آمار نظر از مشترک حروفي داراي ها نيانگيم

 

ورزي  خاک×سال×محصول ةجانب  سه قابلمت تأثير

دار نبود.  کدام از صفات معنی هيچمورد در 

سال و ×محصول ةجانب  دو قابلمت هاي اثرگذاري

 تأثيرهاي فيزیکی خاک  ورزي بر ویژگی خاک×محصول

 ها بر این اثرگذاريکه  نداشتند درحالی يدار معنی

دار بودند  معنی محصول بسيار ارزش اقتصادي

هاي گندم  (. بيشترین ارزش اقتصادي از کرت2)جدول

ورزي کاهشی در  و خاک ورزي  خاک هاي بی سامانهبا 

ورزي  خاک ة سامانهاي نخود با  و کرت 4939سال 

 یآمد. روند نسب دست به 4939کاهشی در سال 
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 4931البته با شدت کمتر در سال  ی نيزهمسان

گيري  توان نتيجه کلی میطور به(. 4)جدولشد مشاهده 

ة سامانکرد که از نظر ارزش اقتصادي استفاده از 

دیگر بود  ةسامانتر از دو  ورزي کاهشی مناسب خاک 

ورزي متداول(. با توجه به  و خاک ورزي  خاک )بی

ورزي حفاظتی  هاي خاک سامانهکمتر انرژي در  کاربرد

ورزي متداول و با عنایت به  خاکة ساماندر مقایسه با 

صفت ارزش اقتصادي،  زمينةدر  هآمد دست بهنتایج 

. در شود می چند برابرها  سامانهاقتصادي این  برتري

ورزي  هاي مختلف خاک سامانهبررسی نيازهاي انرژي 

ورزي کاهشی  خاک ة سامان ،شددر هندوستان مشخص 

ورزي  خاک ة ساماندرصد انرژي کمتري نسبت به  9/96

رژي آن جویی ان و ميزان صرفه کند می کاربردمتداول 

(. لذا با Sharma et al., 2011برابر بيشتر است ) 2/1

سوخت و توجه به لزوم  ةتوجه به افزایش هزین

ورزي  هاي خاک سامانهآن،  کاربردجویی در  صرفه

مناسبی باشند هرچند تواند گزینة  میحفاظتی 

ها، تنها محدود به  استفاده از این روش هاي سودمندي

 بحث انرژي نيست.

ریانس مرکب صفات گياه نخود در طی وا ةتجزی

( نشان داد 6و  6 هاي)جدول 4939و  4931هاي  سال

همة صفات در سطح  برورزي  خاکروش اصلی  اثرگذاري

× ورزي دار بود. تأثير متقابل خاک درصد معنی 4احتمال 

تودة کل  صفات وزن هزاردانه و زیست تنها در مورد سال 

تأثيري دیگر صفات  برو  ي داشتدار معنیتأثير نخود 

. بيشترین مقادیر صفات عملکرد، شمار غالف در نداشت

 ةبوته، شمار دانه در بوته، نسبت دانه به غالف، شمار شاخ

فرعی و  ةاصلی، شمار شاخ ةاصلی، ميانگين طول شاخ

در هر دو سال و  فرعی را در نخود ةميانگين طول شاخ

 بود ورزي کاهشی مربوط به سامانة خاک 4939و  4931

 غرب ایران، مشخص شد در تحقيقی در شمال (.3)جدول 

طور  به ،ورزي حفاظتی خاک ةچندین ساماناستفاده از 

 نخود درصدي عملکرد 91ميانگين موجب افزایش 

(. بررسی Hemmata & Eskandari, 2004a) شود می

هاي  عملکرد نخود در دیمزارهاي استراليا نشان داد سامانه

توانند موجب  درصد می 47 ورزي حفاظتی تا خاک

شوند  ورزي متداول  خاکة افزایش عملکرد نسبت به سامان

(Felton et al., 1998.) 

 
 4939 و 4931ي ها سال در نخود صفاتی برخ مرکب انسیوار ةیتجز. 6 جدول

 غالف شمار

 بوته در

 هزاردانه وزن

 (گرم)

 نسبت

 برگ سطح

 کل تودة زیست

(kg ha-1) 

 شاخص

 )%( برداشت

 دانه لکردعم

(kg ha-1) 

 ةدرج

 يآزاد
 رييتغ منابع

ns499/3 *299/476 **7631/4 **6/321977 **17/36 ns1/36 4 سال 

 سال/  تکرار 6 6/661 17/4 2/6697 7434/7 446/16 446/4
 يورز خاک 1 6/4773749** 47/44** 4/9469469** 6676/6** 499/4994** 699/669**

ns499/4 **699/172 ns7794/7 **1/431741 ns47/1 ns6/2764 1 سال× ي ورز خاک 

 خطا 44 4/6646 47/1 2/44463 7169/7 944/43 161/9

 راتييتغ بیضر - 29/4 19/9 46/2 67/4 44/4 39/2

 دار. وجود اختالف معنی عدمدرصد و  2و  4دار در سطح احتمال  به ترتيب داراي اختالف معنی ns و*  ،**

 
 4939 و 4931ي ها سال در نخود صفات مرکب سانیوار ةیتجز. 6 جدول

  طول نيانگيم

 (cmی )فرع ةشاخ

  شمار

 یفرع ةشاخ

  طول نيانگيم

 (cmی )اصل ةشاخ

  شمار

 یاصل ةشاخ

  دانه نسبت

 غالف به

  دانه شمار

 بوته در

 ةدرج

 يآزاد
 رييتغ منابع

ns4664/7 ns1769/7 ns4649/67 ns4449/7 ns77762/7 *799/16 4 سال 

 سال/  تکرار 6 646/42 71776/7 1249/7 4261/9 6416/7 3312/4
 يورز خاک 1 299/1127** 16261/7** 4619/41** 4179/616** 6667/24** 2693/129**

ns2269/1 ns9269/7 ns9979/9 ns4479/7 ns77229/7 ns299/46 1 سال× ي ورز خاک 

 خطا 44 646/6 77266/7 9714/7 7666/1 2646/7 2466/4

 راتييتغ بیضر - 76/4 66/4 42/41 47/4 13/41 24/6

 دار. وجود اختالف معنی عدمدرصد و  2و  4دار در سطح احتمال  به ترتيب داراي اختالف معنی ns و*  ،**    
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صفت شاخص برداشت نشان  ميانگين ةنتایج مقایس

  هاي مختلف ، تفاوتی بين سامانه4931داد که در سال 

، 4939که در سال  ت در حالیورزي وجود نداش خاک

ورزي حفاظتی از نظر شاخص برداشت  هاي خاک سامانه

(. 3ورزي متداول بودند )جدول  خاک  ةبرتر از سامان

کمتر  4931ورزي سال  خاک بی ةتودة کل در سامان زیست

کاهشی و متداول بود ولی در  ورزي هاي خاک از سامانه

داري  معنیطور  ورزي کاهشی به خاک  ةسال دوم سامان

ة دیگر بود. نسبت سطح برگ در سامان ةبرتر از دو سامان

هاي  ورزي کاهشی در هر دو سال برتر از سامانه خاک

هرچند که ميزان  .ورزي متداول بود ورزي و خاک خاک بی

 4939داري کمتر از سال  طور معنی به 4931آن در سال 

هاي  نخود سامانه ة(. وزن هزاردان3شد )جدول 

ورزي کاهشی در هر دو سال بيشتر  ورزي و خاک خاک بی

طورکلی  دست آمد. به ورزي متداول به خاکة از سامان

ط به نخود در وتوان اذعان داشت که بيشتر صفات مرب می

ورزي کاهشی داراي ميزان مناسب و شایان  خاک ة سامان

ورزي و متداول  خاک هاي بی در مقایسه با سامانه پذیرش

هاي دیگر محققان در  زیادي با یافتهبودند که تا حدود 

 ;Barzegar et al., 2004این زمينه همخوانی دارد )

Hemmata & Eskandari, 2004b; Munoz-Romero et. 

al., 2012.) 

 
 4939 و 4931ي ها سال در نخود صفات نيانگيم ةسیمقا. 3 دولج

 غالف شمار

 بوته در
 

 هزاردانه وزن

 (گرم)
 

 نسبت

 برگ سطح
 

  کل دةتو زیست

(kg ha-1) 
 

 شاخص

 )%( برداشت
 

  انهد عملکرد

(kg ha-1) 
 سال يورز خاک روش

C 1/17  A 6/166  E 941/4  D 1/4676  A 7/64  C 1/424 يورز خاک یب 
  سال

4931 
A 4/96  B 6/162  B 421/1  C 4/1462  A 6/66  A 7/4146 یکاهشي ورز خاک 

B 7/96  D 4/129  C 671/1  C 4/1246  A 7/64  B 1/4462 متداولي ورز خاک 

C 7/17  AB 1/167  D 667/4  D 1/4641  BC 6/69  C 1/462 يورز خاک یب 
  سال

4939 
A 7/96  B 1/166  A 711/9  A 7/9164  B 7/66  A 7/4139 یکاهشي ورز خاک 

B 6/91  C 7/146  B 621/1  B 1/1391  C 4/64  B 7/4736 متداولي ورز خاک 

                   

  طول نيانگيم

 (cmی )فرع ةشاخ
 

 ةشاخ شمار

 یفرع
 

  طول نيانگيم

 (cmی )اصل ةشاخ
 

  ةشاخ شمار

 یاصل
 

  دانه نسبت

 غالف به
 بوته در دانه شمار 

 
 

C 14/47  D 44/6  D 61/42  D 64/9  B 726/4  D 1/14 يورز خاک یب 
  سال

4931 
A 69/17  A 41/3  A 76/13  A 66/2  A 936/4  A 4/29 یکاهشي ورز خاک 

B 96/46  B 44/2  BC 44/14  B 64/6  B 73/4  C 1/96 متداولي ورز خاک 

C 47/44  CD 61/6  D 97/44  CD 4/9  B 731/4  D 6/14 يورز خاک یب 
 سال

4939 
A 74/17  A 44/6  AB 24/16  A 26/2  A 996/4  B 6/63 یکاهشي ورز خاک 

B 97/46  BC 94/2  C 94/12  BC 11/6  B 766/4  C 7/92 متداولي ورز خاک 

 .درصد( 2)سطح احتمال  ندارند يدار یمعن اختالفي آمار نظر از مشترک حروفي داراي ها نيانگيم

 

واریانس مرکب صفات گياه گندم در طی  ةتجزی

 تأثير( نشان داد 47)جدول  4939و  4931هاي  سال

شاخص  جز به گياه صفات همة برورزي  اصلی خاک

ت، نسبت سطح برگ و طول سنبله، در سطح شبردا

× ورزي خاک قابلمت تأثيردار بود.  درصد معنی4 احتمال

سنبله  شمارکل و  تودة زیستصفات  تنها در موردسال 

  هاي سامانه(. 47)جدول بود دار  در مترمربع معنی

ورزي کاهشی توانستند بيشترین  ورزي و خاک خاک بی

فات عملکرد گندم، وزن هزاردانه و ارتفاع را ميزان ص

)جدول  کنندتوليد  4939و  4931در هر دو سال 

از  بررسیورزي مورد  خاک ةسامان(. تفاوتی بين سه 44

نظر شاخص برداشت در هر دو سال آزمایش وجود 

درصد شاخص برداشت  ميانگين طور به ،نداشت هرچند

  هاي سامانهبود.  4939بهتر از سال  4931سال 

ورزي کاهشی توانستند بيشترین  ورزي و خاک خاک بی

در  کنندتوليد  4939کل گندم را در سال  تودة زیست

ورزي کاهشی  خاک   ةسامانتنها  4931که در سال  حالی

 کندکل را توليد  تودة زیستتوانست بيشترین 
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 گویاينيز  محققان دیگر هاي (. گزارش44)جدول

اظتی اعم از ورزي حف هاي خاک برتري روش

ورزي کاهشی نسبت  ورزي و خاک خاک بی  هاي سامانه

ورزي متداول در مناطق دیم در افزایش  خاک   ةسامانبه 

 ,.Lopez-Bellido et alعملکرد محصول گندم دارد )

1996; Halvorson et al., 1999). 

تفاوت آمده از این پژوهش  دست بنابر نتایج به

سبت سطح برگ گندم دار آماري از نظر صفت ن معنی

ورزي مورد بررسی در هر دو سال  خاک ةسامانبين سه 

وجود نداشت هرچند که این صفت در سال  یآزمایش

(. 44بود )جدول  پيش از آنبهتر از سال  4939

 شمارورزي کاهشی توانست بيشترین  خاک  ةسامان

دانه در سنبله را در سال  شمارسنبله در مترمربع و 

ورزي  خاک بی  هاي سامانهکه  ر حالید کندایجاد  4931

این  ميزانورزي کاهشی توانستند بيشترین  و خاک

ميانگين  ة. مقایسکنندتوليد  4939صفات را در سال 

ورزي در  مختلف خاک  هاي سامانهصفات نشان داد که 

گندم  ةداري بر طول سنبل معنی تأثيرطول دو سال 

 شمارات ی براي صفهمسان(. نتایج 44نداشتند )جدول 

 هاي آزمایشسنبله در مترمربع و شاخص برداشت در 

 تأثير زمينةغرب کشور در  ل دیم گندم در شما

ورزي حفاظتی گزارش شده است  هاي خاک سامانه

(Hemmata & Eskandari, 2006 .)توان  کلی میطور به

گياه نخود، در گياه گندم نيز  ندهمانکه  کرداستنباط 

ورزي  نوع خاک تأثيرحت ت بررسیبيشتر صفات مورد 

ورزي کاهشی توانست در  خاک ةسامانقرار گرفته و 

زراعی ت ابهتر و مطلوبی روي صف تأثيربيشتر موارد 

 بگذارد. گياه 

 
 4939 و 4931ي ها سال در گندم صفات مرکب انسیوار ةیتجز. 47 جدول

  شمار
  در دانه

 سنبله

  طول
 سنبله

(cm) 

 شمار
 سنبله

 مترمربع در

  ارتفاع
  بوته

(cm) 

  وزن
  هزاردانه

 (گرم)

 نسبت
  سطح
 برگ

  تودة زیست
 کل

(kg ha-1) 

 شاخص
  برداشت

)%( 

  عملکرد
 دانه

(kg ha-1) 

 ةدرج
 يآزاد

 رييتغ منابع

ns97/7 ns499/7 **97/667 **299/461 **624/6 **4114/7 **2/1939411 **49/39 **2/11491 4 سال 
 سال/  تکرار 6 6/6341 77/1 7/47626 7966/7 964/6 999/4 61/41 127/7 34/4

**49/41 ns477/7 **19/436 **699/34 **163/16 ns7994/7 **1/674699 ns79/1 **7/43449 1 يورز خاک 
ns47/9 ns799/7 **37/442 ns199/7 ns114/4 ns7467/7 **7/146666 ns19/4 ns7/6692 1 سال× ي ورز خاک 

 خطا 44 3/2461 67/4 9/49361 7244/7 446/4 269/6 66/44 427/7 17/9

 راتييتغ بیضر - 97/9 91/6 44/4 72/3 46/9 64/1 79/1 96/47 92/4

 دار. وجود اختالف معنی عدمدرصد و  2و  4دار در سطح احتمال  به ترتيب داراي اختالف معنی ns و*  ،**

 
 4939 و 4931ي ها سال در گندم صفات نيانگيم ةسیمقا. 44 جدول

 دانه هزار وزن
 (گرم)

 
 نسبت

 برگ سطح
 

 کل تودة زیست
(kg ha-1) 

 
 شاخص

 )%( برداشت
 

 دانه عملکرد

(kg ha-1) 
 سال يورز خاک روش

A 41/94  C 61/1  D 6/4624  A 6/91  BC 7/1121 يورز خاک یب 
  سال

4931 
A 16/92  C 63/1  B 7/6673  A 4/99  AB 7/1914 یکاهشي ورز خاک 

B 61/99  BC 24/1  D 6/4366  A 6/91  C 7/1466 متداولي ورز خاک 

A 11/92  AB 64/1  A 6/6666  B 4/13  A 7/1942 يورز خاک یب 
  سال

4939 
AB 66/96  A 64/1  A 7/6631  B 6/13  A 7/1969 یکاهشي ورز خاک 

C 24/94  ABC 44/1  C 4/6197  B 6/16  C 6/1434 متداولي ورز خاک 

                

   (cm) بوته ارتفاع  مترمربع در سنبله شمار  (cm) سنبله طول  سنبله در دانه شمار  

   BC 6/16  A 6/6  B 4/174  A 6/31 يورز خاک یب 
  سال

4931    A 6/97  A 7/6  A 7/149  A 6/39 یکاهشي ورز خاک 

   CD 1/14  A 6/6  B 7/177  B 7/66 متداولي ورز خاک 

   AB 6/16  A 6/6  B 7/436  B 6/66 يورز خاک یب 
  سال

4939    A 6/97  A 6/6  B 1/179  B 4/66 یکاهشي ورز خاک 

   D 7/12  A 4/6  C 6/461  C 7/69 متداولي ورز خاک 

 .درصد( 2)در سطح احتمال  ندارندي آمار دار یمعن اختالفي آمار نظر از مشترک حروفي داراي ها نيانگيم
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طق دیم از اکشاورزان ایران در من ربيشت

ه و بقایاي کردورزي متداول استفاده  هاي خاک سامانه

گذارند. این روش  روي زمين باقی نمی گياهی را

بر افزایش خطر فرسایش خاک  افزونکشاورزي، 

رطوبت خاک شده و در نتيجه  ةموجب کاهش ذخير

. کنندهاي آیش نيز استفاده  ند از سالناچارکشاورزان 

ه البته در بيشتر مناطق خروج بقایاي گياهی از زمين ب

پایين  سبب هو از سوي دیگر ب استدام  ةخاطر تغدی

عمل امکان در سطح مکانيزاسيون در دیمزارها، بودن 

ورزي حفاظتی وجود ندارد. لذا  هاي خاک سامانه کاربرد

بر توجيه کشاورزان براي استفاده  افزونرسد  نظر می هب

ة سامان به ویژهورزي حفاظتی  ي خاکها از سامانه

 برايورزي کاهشی، بایستی امکانات مالی  خاک 

قيمت را فراهم  ان از تسهيالت ارزانزبهرمندي کشاور

دام نيز باید به  ةعلوف تأمين ةمسئل. همچنين کرد

کارگيري  هتا در نهایت با ب شودمقتضی برطرف  اي گونه

بر  ونافزورزي حفاظتی،  هاي خاک مناسب سامانه

 .کردحفظ منابع توليد، درآمد کشاورزان را نيز تضمين 

 

 گیری کلی نتیجه

رسد در حال  نظر میه ، باین بررسیبا توجه به نتایج 

آن  ةورزي کاهشی و توصي خاک ة سامان کاربردحاضر 

ة سامانمنطقی باشد. این کار  دیم کشاورزانبه 

درازمدت در  هاي هدف تأمينبر  افزونورزي  خاک

تواند در توليد  ص حفظ منابع خاک و آب، میخصو

دو محصول مهم  پذیرش شایانعملکرد مناسب و 

  مؤثردیمزارهاي غرب کشور در گندم و نخود 

 باشد.
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ABSTRACT 

In order to evaluate the effects of convention and conservation (no-tillage and reduced tillage) tillage 

methods on wheat and chickpea yield and yield components and soil physical properties under rainfed 

conditions in Kermanshah (N: 34°19', E: 47°17'), some experiments were performed in Sararood Dryland 

Agricultural Research Station during three cropping seasons (2011-2014). In the first year, chickpea was 

planted in a randomized complete block design (RCBD) with five replications, covering the three tillage 

methods. In the second and third years, split plot experiments were performed based on RCBD with five 

replications. The tillage systems located in the main plots while crops, were in sub-plots. Results in the 

first year showed that, except of soil organic carbon, all studied traits were affected by tillage system 

(P≤0.01). In the second year, the highest soil moisture was observed in no-tillage plots of chickpea, and 

the highest yield and yield components were observed in the reduced tillage system of the third year. The 

no-tillage and reduced tillage systems produced the maximum yield, thousand grain weight and plant 

height in bread wheat. In general, most of the traits were influenced by tillage types. Regarding the results 

of the experiments and the other benefits of conservation tillage, reduced tillage recommended as a good 

replacement for conventional tillage in dryland areas of Kermanshah. 

 
Keywords: conventional tillage, no-tillage system, reduced tillage, soil erosion, soil moisture.  
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