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  های سویا عملکرد و اجزای عملکرد رقم برکاشت   ورزی و تراکم خاک ی مختلفها تأثیر روش

(Glycine max) در کرج 
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 چکیده
ورزی  خاک یها های مختلف در نظام های مختلف کاشت بذر رقم سویا نسبت به تراکم ۀعملکرد دان یرپذیریتأثبررسی  منظور به

های  صورت کرت بهیش آزما یناانجام شد.  1394، آزمایشی در مزرعۀ آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران در سال متداول و حفاظتی

ورزی در دو  های مورد بررسی شامل خاک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. عامل در قالب طرح بلوکو دو بار خردشده 

و  رعیعامل ف عنوان به ،(L17وM9 ،Habbit، رقم در سه سطح )عامل اصلی عنوان به(، ورزی و بدون خاکورزی متداول  )خاکسطح 

رزی  و عامل فرعی فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد، خاک عنوان به، بذر در مترمربع( 60و  45، 30)در سه سطح تراکم کشت 

توده )بیوماس(  داری روی صفات مورد بررسی نداشت و بیشترین شمار غالف در بوته، شمار دانه در بوته، عملکرد زیست یر معنیتأث

ورزی به دست آمد  و نظام بدون خاک Habbitبه دست آمد. بیشترین عملکرد دانه از رقم  مترمربعبوته در  45تراکم و عملکرد دانه از 

ورزی نداشت. بیشترین شمار  در نظام بدون خاک M9ورزی مرسوم و رقم  در نظام خاک M9و رقم  L17داری با رقم  که اختالف معنی

های مختلف مورد بررسی در  به دست آمد. رقم مترمربعبوته در  45تراکم  ×L17رقم  ×ومورزی مرس غالف در بوته از تیمار نظام خاک

گیری نشان دادند و این امر لزوم انتخاب رقم مناسب  های متفاوتی را از لحاظ صفات مورد اندازه ورزی؛ واکنش های مختلف خاک نظام

 کند. ورزی را مشخص می برای هر نوع نظام خاک
 
 

 ورزی، سویا، عملکرد، تراکم و اجزای عملکرد. های خاک روش :کلیدی هایهواژ
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ABSTRACT 
To study the effect of tillage systems and plant densities on yield and yield components of soybean cultivars, a 

field experiment as split split plot based on a randomized complete block design (RCBD), with three replications 

was carried out at Research Field of Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran in 2014. The main 

plots were two tillage systems level (conventional and No-till), plant densities (30, 45 and 60 plants per m
2
), as sub 

plots and three soybean cultivars (M9, Habbit and L17), were assigned in sub sub-plots. Results showed that 

tillage system had no effect on studied traits and the maximum pod number, grain number per plant, biological 

yield and grain yield were obtained from 45 plant per m
2
. Habbit cultivar under no tillage system showed the 

highest grain yield that had no significant difference with L17 and M9 cultivars under conventional tillage and M9 

under no tillage system. Maximum pod number per plant was obtained under conditional tillage with 45 plant per 

square meter in L17 cultivar. Different studied cultivars have different actions to kind of tillage systems and this 

result showed importance of selection of suitable cultivar under different tillage systems. 
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 مقدمه

یکی از ده محصول برتری است که  (،Glycine max) سویا

میلیون  111)بیش از  شود در سطح جهان کشت می

میلیون تن  276آن بیش از  ۀو میزان تولید دان ،هکتار(

آمریکا، برزیل، آرژانتین، هند و چین  متحدة یاالتا .است

. سطح زیر هستندتولیدکنندگان سویا در جهان  ینتر بزرگ

 186هکتار و میزان تولید آن  76000سویا در ایران کشت 

روغن و سویا میزان  های رقم. (FAO, 2013) استهزار تن 

 . دارند متفاوتی پروتئین

درصد روغن و  20حدود  یانگینم طور بههای سویا  دانه

(. Li and Ruzhen., 2010)ند داردرصد پروتئین  40

، تاریخ کاشت، زیادی از جمله شرایط آب و هوایی های عامل

 باآرایش کاشت، جمعیت گیاهی و مدیریت عملیات زراعی 

 .توانند باعث تغییر در عملکرد شوند تأثیر روی گیاه می

کشاورزی است مهم های  ورزی حفاظتی از روش خاک

برای محافظت از  مؤثر های اقدام عنوان بهمعمول طور بهکه 

 (.Holland, 2004شود ) خاک در برابر فرسایش شناخته می
ها و  جویی در هزینه ورزی حفاظتی قادر به صرفه روش خاک

حتی  مورد استفاده، ها و ادوات افزایش اثربخشی ماشین

شود  های کشاورزی در مقیاس کوچک می نظامبرای 

(Rosner et al., 2008.)  ورزی حفاظتی، میزان  خاک نظامدر

ی گیاه اییابد و بقای باالیی خاک افزایش می ۀآب در الی

ماند، در نتیجه تبخیر  بیشتری روی سطح خاک باقی می

 یابد که با کاهش دمای خاک مرتبط است کاهش می

(Rasmussen, 1999.) 
 بسته بهورزی  خاک تأثیرپاسخ عملکرد دانه نسبت به 

. برای مثال، متفاوت استخاک  های ویژگیشرایط اقلیمی و 

ک خش-ورزی حفاظتی عملکرد محصول در اقلیم گرم خاک

 ,.Verhulst et al)دهد  و خاک با زهکشی خوب را بهبود می

2011; Cullum, 2012) ،در مناطق سرد و مرطوب و  اگرچه

حفاظتی نسبت به  یورز خاکهای با زهکشی ضعیف  خاک

 Chen et)شود  ورزی معمول باعث کاهش محصول می خاک

al., 2011; Arvidsson et al., 2014 .)های  این پاسخ

ورزی حفاظتی  عملیات خاک ۀتوسع ازدارندةب ،متناقض

 (پارامترفراسنجۀ )ترین سودمندترین و  متداول .شود می

کشاورز برای انجام هر نوع عملی، عملکرد  پذیرشدر  مؤثر

در نتیجه  (.Rusinamhodzi et al., 2011) استمحصول 

ها را در مقیاس بزرگ اجرا  روش گونه یناتوان  هنگامی می

 آن مشخص شده باشد. ایه برتریکه  کرد

و  Derpsch (1984) محققانی همچون های یشآزما

Santos Dos Rews., (1994) ، های  روشروی سویا تحت

دار بین  تفاوت معنی نبوداز جو بیانگر  پسمختلف شخم 

 Barrios et. اگرچهبودهای شخم روی عملکرد سویا  روش

al.  (2006،) ش کردندارگز خود های بررسی نتایج در، 

داری  معنی طور بهشخم معمولی  روشعملکرد سویا در 

 Lopes. بودبدون شخم در تناوب ذرت/سویا  روشبیشتر از 

et al.,  (2007،) عملکرد  ،یافتنددر های خود در نتایج بررسی

سویا در شخم معمول بیشتر از شخم حفاظتی )بدون 

از کشت سویا در  پیشبود که بسته به گیاه  ،شخم(

 Diهمانند  ن دیگرامحققمختلف، متفاوت بود.  های بررسی

Ciocco et al. (2008) ، ارزشمند بودن شرایط بدون شخم را

داری بین عملکرد دانه و  ارتباط مثبت معنی ند.کردگزارش 

با گیاهان  شده یتتثبتراکم ریشه و بین درصد نیتروژن 

 ةتر، سبب کاهش تراکم تود شخم عمیق وجود دارد و سویا

ه کار نوک ریشه را در جذب آب و مواد غذایی شده ک خاک

 .کند برای عملکرد بیشتر آسان می

تراکم مطلوب کاشت گیاهان در واحد سطح زمین 

تک بوته و نیز تعادل  ای مناسب فضای تغذیه ینتأمموجب 

موجب دستیابی به  یتدرنهاها و  بوته دیگرآن در رقابت با 

در واحد سطح کم . اگر تراکم بوته شود عملکرد می بیشترین

شود و  باشد در این صورت از منابع کامل استفاده نمی

تراکم بوته در واحد سطح زیاد باشد، رقابت  که یدرصورت

 Vaziri) دهد محصول را کاهش می بازدة ،گیاهان ازحد یشب

et al., 2013.) ها بوته سریع اندازی سایه باعث مناسب تراکم 

 از رسد، می خاک به که نوری کاهش با و شده خاک روی

 غیرمستقیم طور به و کرده جلوگیریهای هرز  علف رشد

 بهی ا تااندازه تراکم افزایش د.شو می عملکرد افزایش باعث

نورساخت  افزایش موجب برگ، سطح شاخص افزایش دلیل

 های بررسینتایج  .شود می گیاه عملکرد و( فتوسنتز)

 مناطق در سویا مختلف های رقم کهاست  آنگویای  مختلف

 نشان بوته تراکم به نسبت متمایزیواکنش  متفاوت،

 (.Rezaei, 2007) دهند می

استقرار ضعیفی  توانبا توجه به اینکه بذرهای سویا 

در  ،آن هایذرزنی برون زمینی ب جوانهدارند و به دلیل 

سبز شدن و ظهور گیاهچه با  صورت سله بستن خاک

بوته در واحد  شده در نتیجه تراکم نهایی رو روبهمشکل 
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یابد. لذا هدف از اجرای این طرح بررسی  کاهش می

های مختلف  سویا نسبت به تراکم ۀعملکرد دان یرپذیریتأث

ورزی متداول  های خاک نظاممختلف در  های رقمکاشت بذر 

 د. بوو حفاظتی 
 

 ها مواد و روش

 جغرافیایی، اقلیمی و خاک محل آزمایش های ویژگی

پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع  ۀدر مزرع بررسیاین 

طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج در تابستان و پاییز 

شرقی، عرض  ۀدرج 35طول جغرافیایی  با 1394

تفاع از سطح و ار شمالی ۀدقیق 48درجه و  35جغرافیایی 

سرد و  یوهوا آب. این منطقه انجام شد متر 1321دریا 

 250ن حدود آبارندگی  ۀسال 30و میانگین  داردخشک 

مورد آزمایش لومی  ۀکالس بافت خاک مزرع. استمتر  میلی

شش نمونه  شمارخاک،  های ویژگیتعیین  برایرسی بود. 

ضربدری از  صورت بهمتری  سانتی 0-30خاک از عمق 

مرکب  ۀیک نمون ها آنن کردمزرعه تهیه و پس از مخلوط 

 خاک گروه ۀو این نمونه به آزمایشگاه تجزی به دست آمد

. شدپردیس کشاورزی و منابع طبیعی ارسال   خاکعلوم 

ک محل آزمایش در فیزیکی و شیمیایی خا های ویژگی

 آمده است. 1جدول 

 
 های فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش ویژگی .1جدول 

 

 

 

 

 

 
 

 

Table 1. physical and chemical properties of experimental soil 

Total Nitrogen 

(%) 

 

Available 

phosphorous 

(mg/kg) 

 

Available Potassium 

(mg/kg) 

 

Electrical 

conductivity  

(ds.m-1) 

 

pH 

 

Organic 

matter (%) 

 

Soil texture (Clay Loam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clay (%) Silt (%) Sand (%) 

0/08 6/6 110 1/61 7/9 0/78 29 38 33 

 
 

 ایشتیمارهای آزم

در قالب و خردشده  دو بارهای  کرت صورت بهاین آزمایش 

های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد.  طرح بلوک

ورزی در دو سطح  شامل خاک بررسیهای مورد  عامل

و بدون  دار + بذرکار( )شخم با گاوآهن برگردان]

، M9)، رقم در سه سطح عامل  اصلی عنوان به، ورزی[ خاک

Habbit  وL17)، در سه و  تراکم کشت  عامل فرعی عنوان به

عامل فرعی  عنوان به ،(مترمربعبذر در  60و  45، 30)سطح 

 فرعی در نظر گرفته شد.

 

 و کاشتسازی زمین  آماده

 عنوان بهزمین محل آزمایش زیر کشت جو بود و سویا 

در نظر 1394تیرماه سال زراعی  20در تاریخ کشت دوم 

هایی از مزرعه که  و قسمت. پس از برداشت جگرفته شد

بود پس از آبیاری و گاورو  تداولورزی م خاک نظامتحت 

اجرای  برایشدن توسط گاوآهن برگرداندار آماده شد. 

نیز پس از باقی گذاشتن  ،ورزی حفاظتی )بدون شخم( خاک

در  ،)جو( پیشیندرصد از بقایای محصول  30 کم دست

 های رقمر مستقیم اقدام به کشت بذ صورت بهسطح خاک 

ورزی که شامل  های مختلف خاک نظامسویا شد. در 

 های رقم هایرورزی بود بذ ورزی معمول و بدون خاک خاک

 ۀسویا توسط دستگاه بذرکار پنوماتیک تراشکده، با فاصل

 6متر و در  8متر و روی خطوطی به طول  سانتی 50ردیف 

. آبیاری شدکشت  بسته به تیمارهای مختلف تراکم ردیف

گیاه  (مرفولوژیشناختی ) ریخترطوبت خاک و  پایۀز بر نی

انجام شد. برای  ،(ثابت با استفاده از آبیاری بارانی )کالسیک

نیز به  برگ پهنهای باریک برگ و  علف مدیریت و مهار

ترتیب از سوپرگاالنت و پرسوییت به میزان توصیه شده 

های هرز  علف آسیبکاهش  منظور بهاستفاده شد. همچنین 

 . شد مدیریتهای هرز  نیز با استفاده از وجین دستی علف

 

 صفات بررسیبرداشت محصول و 

لکرد و اجزای عملکرد مبرای ارزیابی صفات مربوط به ع

آبان  20در تاریخ  سویا، با رعایت اثر حاشیه در هر کرت،

برداشت شد  مترمربع 1های موجود در  بوته، 1395ماه سال 

دانه در  شمارغالف در بوته،  رشماو صفات ارتفاع بوته، 

و  ماس(بیوتوده ) زیستغالف، وزن هزار دانه، عملکرد 

گیری شد. شاخص برداشت نیز پس  عملکرد اقتصادی اندازه

 ۀبا استفاده از رابط توده زیستگیری عملکرد دانه و  از اندازه

 زیر تعیین شد.
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 توده(/)عملکرد دانه(= شاخص برداشت )عملکرد زیست×100

 

 های آماری هتجزی

و  SAS 9.2افزار  شده با استفاده از نرم گیری صفات اندازه

MSTAT-C ۀند و  مقایسشدآماری  وتحلیل یهتجز 

نیز با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال  ها یانگینم

 Excelافزار  نرم توسطدرصد انجام شد. رسم نمودارها  5

 صورت پذیرفت.

 

 نتایج و بحث

اصلی  های عاملواریانس در مورد  ۀیبررسی نتایج تجز

رزی بر صفات  و دار خاک معنی یرتأث نداشتن ةدهند نشان

غالف در  شماراز نظر ارتفاع بوته،  ها رقممورد بررسی بود. 

داری نشان دادند و  دانه در بوته تفاوت معنی شماربوته و 

 توده زیستدانه در بوته، عملکرد  شمارغالف در بوته،  شمار

داری  معنی یرتأثهای متفاوت کشت  از تراکمو دانه 

 . ندپذیرفت

صفات مورد  همۀورزی و رقم روی  اثر متقابل نوع خاک

ورزی در تراکم کاشت روی  دار بود. نوع خاک بررسی معنی

غالف در بوته، وزن هزار بذر و عملکرد  شمارصفات 

دار بود. رقم در تراکم کاشت تنها روی  معنی توده زیست

دار بود. همچنین اثر  اع بوته و عملکرد دانه معنیصفات ارتف

ارتفاع بوته،  برایمورد بررسی  های عامل ۀگان سهمتقابل 

 شددار  دانه در بوته معنی شمارغالف در بوته و  شمار

 .(2)جدول

 ورزیخاکهای مختلف .  جدول تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا تحت تاثیر تراکم و سیستم2جدول 
2. yield and yield components of soybean cultivars ANOVA affected by different tillage system and plant 

densities 

Source of Variance  Mean Squares 
Degree 

of 

freedom 

Plant height Pod number 

per plant 

Grain number 

per plant 

Grain weight 

of 1000 Grain 

Biological 

yield 

Grain yield Harvest 

index 

Replication 2 163ns/0 17/514 ns 127/061 ns 76/904 ns 9038/674 ns 1668/209 ns 0/121 ns 

Tillage System 1 20/956ns 21/718 ns 1756/879 ns 346/509 ns 15604/638 ns 1695/008 ns 0/887 ns 
Error a 2 18/510 76/092 312/519 188/215 24778/271 4781/476 3/335 

(C)Cultivar 2 **906/052 **491/552 **2550/463 160/902 ns 15400/496 ns 2104/543 ns 25/071 ns 

Tillage System×Cultivar 2 **3617/076 **672/319 **1939/583 *1003/383 *77720/826 **32112/67 **176/896 
Error b 8 26/905 37/171 145/966 175/059 15823/801 3136/652 17/908 

Plant Densities 2 46/747 ns **1190/001 **8782/97 66/002 ns **89861/577 **27224/362 34/338 ns 

Tillage system×Plant Densities 2 118/3 ns **322/181 666/912 ns **1491/646 *33905/33 4299/329 ns 1/633 ns 

Cultivar×Plant Densities 4 **161/632 40/904 ns 293/308 ns 197/098 ns 19688/267 ns *6260/062 19/930 ns 

Tillage System×Cultivar×Plant 

Densities 

4 *110/716 **225/547 *991/86 226/45 ns 7953/456 ns 2891/853 ns 43/254 ns 

Error c 24 37/648 52/777 327/443 154/961 8477/516 2077/256 18/516 
Coefficient of Variance (%) - 11/5 14/5 15/74 8/32 13/84 16/05 10/13 

 درصد 1و  5داری در سطح احتمال  : به ترتیب معنی **و  *
*,**: significant at 5% and 1% prabability levels, respectively. 

 

 ارتفاع بوته

بوته از تیمار  بیشترین ارتفاع ،نتایج آزمایش نشان داد

 مترمربعبوته در  60تراکم  ×L17رقم  ×متداولورزی  خاک

بوته  30به دست آمد. البته این تیمار از نظر آماری با تراکم 

رغم اینکه رقم  بهداری نشان نداد.  در مترمربع تفاوت معنی

L17 نظامارتفاع بیشتری داشت، در  متداولورزی  در خاک 

 ها رقم دیگرع بوته را در بین ورزی کمترین ارتفا بدون خاک

(. این 3در هر سه تراکم کاشت به دست آورد )جدول

 ۀحساسیت باالی این رقم نسبت به تهی ةدهند نشانموضوع 

ها توان  ورزی ریشه بدون خاک نظامبستر کاشت است. در 

منجر به  در نتیجهاستقرار عمیق در خاک را ندارند که 

 ۀشود. نتیج خاک میکاهش دریافت آب و مواد غذایی از 

توان در پایین بودن ارتفاع گیاه مشاهده  را می رخدادهااین 

 توسط متداول ورزی خاکنظام  در بوته ارتفاع کرد. افزایش

Dorota et al., (2014 و )Jiang and Chuanxi (1998) یزن 

 را ها رقم ارتفاع بین اختالف این توان می. است شده گزارش

 & Mazaheri) دانست ها آن بین ژنتیکی اختالف از ناشی

chaghakor, 2011.) 
 

 شمار غالف در بوته

 ×متداولورزی  غالف در بوته از تیمار خاک شماربیشترین 

به دست آمد.  ترمربعمبوته در  45تراکم  ×L17رقم 
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 30و تراکم  Habbitغالف در بوته از رقم  شمارکمترین 

 نظامبه دست آمد. در  متداولورزی  خاک نظامبوته در 

 همۀدر L17    غالف در بوته رقم شمارورزی  بدون خاک

در  Habbitرقم  یرازغ به(. 3)جدول ها کاهش یافت تراکم

بوته در  45اکم تیمارهای دیگر تر همۀبدون شخم، در  نظام

 Aluko et غالف در بوته را داشتند. شماربیشترین  مترمربع

al. (2012)  کردند گزارش های خود در نتایج بررسینیز، 

از نظر اجزای عملکرد دانه متفاوت بود. در  ها رقمواکنش 

های  نظامداری بین  ن دیگر تفاوت معنیامحقق بررسینتایج 

ولی تفاوت  ،نشدورزی در سویا مشاهده  مختلف خاک

 بررسیمورد  های رقمغالف در بین  شمارداری از نظر  معنی

بنا بر  (.Hoseinipour et al.,2014)سویا گزارش شده است 

یر تأث تحت بوته در غالف شمار Hari et al.  (2013)گزارش

 همسو آزمایش این نتایج با کهفت نگر قرار شخم های روش

 .Rodrigues et al نتایج نهمسااما نتایج این آزمایش  د،ونب

 . بود (2009)
 

 های مختلف کاشت ورزی و تراکم های مختلف خاک های سویا تحت نظام میانگین صفات رقم .3جدول 
Table 3. Mean comparison of traits of soybean cultivars under by different tillage system and plant densities 

Seed number per 

plant 

Pod number per 

plant 
Plant height (cm) 

plant 

Density 
 

Treatments 

d94/333 e38 efg50/813 30        cultivarM9 

 

 
Conventional 

tillage 

ab135/733 ab62/333 cdef56/067 45         
abc134/2 bcd53/533 abcd66/733 60         

e61 f23 ghi40/2 30        
cultivarHabbit ab136 abc57/8 fgh45/4 45         

cd99 e37/133 ij32/4 60         
ab135/933 bcd54/167 a69/6 30                 

cultivarL17 a152/267 a69/2 def55/333 45        
ab137/667 ab61/4 a69/667 60         
bcd108/6 /533bcd52 abcd64/133 30        

cultivarM9 

 

 

No-tillage 

abc133/667 abc60/133 abc67/8 45         
bcd103/8 de42/667 abcd63/6 60         
de90/933 cde46/0 bcde57/6 30        

cultivarHabbit bcd103/4 cde46/6 ab68/133 45         
abcd120 bcd55/267 bcde57/8 60         
de92/733 e38/333 j27/067 30         

cultivarL17 bcd115 bcd53/533 hij34/867 45         
/067bcd115 bcde50/067 ij34 60        

 درصد است.5دار در سطح احتمال  های متفاوت نمایانگر اختالف معنی حرف

Mean in each column followed by similar letter (s), are not significantly different at 5% probability level. 
 

 

 ورزی  های مختلف خاک نظامسویا تحت  های رقممیانگین صفات  .4جدول 
Table 4. Mean comparison of traits of soybean cultivars under by different tillage system  

Harvest index (%) Seed yield (gr/m2) 
Biological yield 

(gr/m2) 

Seed weight of 1000 seeds 

(gr) 
Treatments 

ab /44/85 ab293/9 ab658/037 ab155/924 CultivarM9  
Conventional 

tillage 
c37/824 c225/3 b588/896 abc146/717 cultivarHabbit 
a45/161 a316/08 ab698/084 abc153/91 cultivar L17 

bc196/40 ab297/97 a737/556 bc142/671 CultivarM9 
 

No-tillage 
ab44/747 a324/371 ab725/502 a158/886 cultivarHabbit 

abc /42/129 bc246/626 b583/954 c139/796 cultivar L17 

 است. درصد 5دار در سطح احتمال  های متفاوت نمایانگر اختالف معنی حرف
Mean in each column followed by similar letter (s), are not significantly different at 5% probability level. 

 

 شمار دانه در بوته

بیشترین غالف در بوته،  شماراز  آمده دست بههمانند نتایج 

رقم  ×متداولورزی  خاک نظام در بوته از تیمار دانه شمار

L17×  به دست آمد ولی رقم  مترمربعبوته در  45تراکم

Habbit  متداولورزی  خاک نظامبوته و  30در تراکم 

دانه در بوته را به دست آورد. همچنین  شمارکمترین 

 همۀورزی، در  بدون خاک نظامدر  Habbitرقم  یرازغ به

 شماربیشترین  مترمربعبوته در  45یمارهای دیگر تراکم ت

رسد از نظر  . به نظر می(3ا داشتند )جدول دانه در بوته ر

 مترمربعبوته در  45دانه در بوته تراکم  شمارغالف و  شمار

. استسویا  بررسیمورد  های رقمتراکم مناسبی برای 

 Hoseinipour et  از این آزمایش آمده دست بههمانند نتایج 
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al.(2014)  بدون  نظامدانه در بوته را در  شمارنیز کاهش

 با تحقیق این ورزی مشاهده کرده بودند. نتایج خاک

، ندکرد عنوان که Pederson & Lauer (2004) های مشاهده

نژادگان  و شخم روشیر تأث تحت بوته در دانه شمار

 شمار حفاظتی شخم های نظام در و قرار گرفت( ژنوتیپ)

 شت.دا همخوانی وجود دارد، بوته در کمتری ۀدان
 

 وزن هزار دانه

بدون  نظامدر Habbit بیشترین وزن هزار دانه از رقم 

داری  اما از نظر آماری تفاوت معنی ،ورزی به دست آمد خاک

نداشت. همچنین اختالف  متداولورزی  خاک نظامبا 

وجود  متداولورزی  خاک نظامدر  ها رقمداری بین  معنی

 دانه در بوته را داشت و شمارکمترین  Habbitشت. رقم ندا

تواند دلیلی بر پر شدن بیشتر  کمتر مخزن می شمارهمین 

این رقم در مقایسه با  ۀها و باالتر رفتن وزن هزار دان مخزن

و  L17کمترین وزن هزار دانه از رقم  .دو رقم دیگر باشد

واکنش  .(4ورزی مشاهده شد )جدول  بدون خاک نظام

ورزی قابل توجه بود  خاک نظاماز نظر  ها رقمتفاوت م

بدون شخم کاهش  نظامدر  L17و  M9که رقم  یا گونه به

افزایش  Habbitرقم  که یدرحالوزن هزار دانه را داشتند، 

داری را  تفاوت معنی Hoseinipour et al.(2014،)نشان داد. 

 نظامسویا در واکنش به  های رقم ۀدر وزن هزار دان

 Samarajeewa et گزارشبنا بر ورزی مشاهده نکردند.  خاک

al. (2006)، ورزی خاکهای  نظامیر تأث تحت هزاردانه وزن 

 .فتنگر قرار
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Figure 1. Means of Seed weight of 1000 seeds of soybean affected by different tillage systems and cultivars 

Mean in each column followed by similar letter (s), are not significantly different at 5% probability level. 

 

 توده عملکرد زیست

از نظر عملکرد  ها رقمداری بین  تالف معنیاز نظر آماری اخ

در  وجود نداشت. متداولورزی  خاک نظامدر  توده زیست

از  توده زیستکمترین عملکرد  ورزیسیستم بدون خاک

(،و 1999)  ,.Raji et alاما(. 4)جدول به دست آمد L17رقم 

Hoseinipour et al., (2014)، در  توده زیستکاهش عملکرد

 ورزی را گزارش کرده بودند.  بدون خاک نظام

 

 عملکرد دانه

بدون  نظام و Habbitبیشترین عملکرد دانه از رقم 

 L17داری با رقم  ورزی به دست آمد که اختالف معنی خاک

 نظامدر  M9و رقم  متداول ورزی خاک نظامدر  M9و رقم 

بدون  نظامبرخالف  Habbitرقم  ورزی نداشت. بدون خاک

ورزی  خاک نظامورزی، کمترین عملکرد دانه را در  خاک

در  نیز Aluko et al. (2012،) (.5داشت )جدول  متداول

سویا در  ۀعملکرد دان ،گزارش کردند های خود نتایج بررسی

 نظامداری بیشتر از  نیمع طور بهورزی متداول  خاک نظام

 های خود در نتایج بررسیهمچنین  نورزی بود. آنا کم خاک

از نظر عملکرد دانه متفاوت  ها رقمواکنش  ،گزارش کردند

ی روی همساننیز به نتایج  Hoseinipour et al. (2014،) بود.
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 .Tarkalson et al سویا دست یافتند. هرچند که های رقم

ورزی در  بدون خاک نظامفاده از است ،نشان دادند ،(2006)

منجر به کاهش  مدت درازمقابل گاوآهن برگرداندار در 

در آزمایش خود  Mohammadi et al. (2009)شد.  عملکرد 

داری  معنی یرتأثورزی و رقم  خاک، تیمارهای نشان دادند

گندم داشتند.  ۀروی عملکرد دانه و اجزای عملکرد دان

Schillinger et al. (2010،) ورزی  دریافتند که خاک

ورزی متداول  تواند برابر یا حتی بهتر از خاک حفاظتی می

 باشد.

 

 ورزی و ارقام های مختلف خاک تودة سویا تحت نظام . میانگین عملکرد زیست2شکل 
 درصد است.5دار در سطح احتمال  های متفاوت نمایانگر اختالف معنی حرف

Figure 2. Means of biologic yield of soybean affected by different tillage systems and cultivars 

Mean in each column followed by similar letter (s), are not significantly different at 5% probability level. 

 

 
 های مختلف کاشت های سویا در تراکم . میانگین عملکرد دانۀ رقم3شکل 

 درصد است.5دار در سطح احتمال  های متفاوت نمایانگر اختالف معنی حرف

Figure 3. Means of seed yield of soybean cultivars affected by different plant densities 

Mean in each column followed by similar letter (s), are not significantly different at 5% probability level. 

 

بوته  45و تراکم  M9سویا و تراکم کاشت، از رقم  های رقمبیشترین عملکرد دانه در بین تیمارهای مربوط به 
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همانند  Habbitبه دست آمد. همچنین رقم  مترمربعدر 

بیشتری به دست  ۀد دانبوته عملکر 45در تراکم  M9 رقم

وضعیت  مترمربعبوته در  60در تراکم L17اما رقم  ،آورد

(. کمترین عملکرد دانه 3بهتری از این نظر داشت )شکل 

به دست آمد.  مترمربعبوته در  30و تراکم  Habbitدر رقم 

و کاهش  یا گونه درونرقابت  یادشدنزافزایش تراکم باعث 

شود  گیاه می ت تولیدیظرفیتراکم سبب عدم دستیابی به 

بهینه  ةو همچنین کاهش تراکم گیاهی موجب عدم استفاد

 شود. های هرز می سطح زمین و نیز گسترش علف همۀاز 

 

 شاخص برداشت

 یورز خاک نظامو  L17بیشترین شاخص برداشت از رقم 

در   Habbitبه دست آمد و کمترین آن از رقم  لمتداو

در  L17و  M9 های رقمکشت به دست آمد.  نظامهمین 

 ،کاهش شاخص برداشت نشان دادند یورز خاکبدون  نظام

(. این نتایج 4افزایش نشان دادند )جدول  Habbitولی رقم 

های  نظامنسبت به  ها رقمواکنش متفاوت  ةدهند نشان

 بررسیاین نتایج در  همسان. است یورز خاکمختلف 

Hoseinipour et al. (2014،)  نیز مشاهده شد. واکنش

ژنتیکی رقم و قابلیت  ظرفیتتوان به  را می های رقممتفاوت 

 .Raji et alنسبت داد.  ها آنی در نورساختتسهیم بهتر مواد 

 یاظهارنظرنیز در مورد شاخص برداشت چنین  (،1999)

 داشتند. 

 

 یگیری کل نتیجه

های مختلف  نظامدر  بررسیمختلف مورد  های رقم

های متفاوتی را از لحاظ صفات مورد  واکنش ورزی خاک

گیری نشان دادند و این امر لزوم انتخاب رقم مناسب  اندازه

کند. همچنین  ورزی را مشخص می خاک نظامبرای هر نوع 

 های رقمبرای  مترمربعبوته در  45تراکم کشت  یطورکل به

 ،ها رقمکه از این نظر نیز  هرچند. استمناسب  رسیبرمورد 

که بیشترین  یا گونه به ،های متفاوتی نشان دادند واکنش

سویا و  های رقمعملکرد دانه در بین تیمارهای مربوط به 

به  مترمربعبوته در  45تراکم  و M9تراکم کاشت، از رقم 

در تراکم  M9 همانند رقم Habbitدست آمد. همچنین رقم 

 L17اما رقم  ،بیشتری به دست آورد ۀبوته عملکرد دان 45

وضعیت بهتری از این نظر  مترمربعبوته در  60در تراکم 

های  برتریمدت درازدر  یورز خاککشت بدون  نظامداشت. 

همچون افزایش  متداول یورز خاک نظامای نسبت به  ویژه

، ها و ادوات مواد آلی خاک، کاهش مصرف انرژی ماشین

ایش خاک، کاهش آشفتگی خاک و از بین کاهش فرس

خاک را  سودمند (های میکروارگانیزمریزجانداران )رفتن 

آالت، عملیات  ماشینانتخاب   که یدرصورتدارد. بنابراین 

مناسبی در  طور به و مدیریت ها رقمتراکم کاشت،  زراعی،

حفاظتی خواهد  یورز خاک نظاممزرعه صورت گیرد، 

 در جهت کشاورزی پایدار باشد. توانست راهگشای مناسبی 
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