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 22/12/83تاریخ دریافت نسخه نهایی         19/2/83تاریخ دریافت مقاله  

  پژوهشی-مجله علمی

  علوم کشاورزی
  1385) 1(دهم، شماره دوازسال 

  
  
  
  
  

  مقایسه عملکرد گندم با تغییر روش خاک ورزی
  

  1حمیدرضا صادق نژاد
  پژوهشگر و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان

  2کمال اسالمی
  پژوهشگر و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان

  
  

  چکیده
وری  تواند بهره ن مهمترین تامین کننده منابع غذایی میعنواه روشهای نوین و صحیح خاک ورزی به منظور استفاده بهینه از خاک ب

 سال در 3به مدت 1379های مختلف خاک ورزی بر عملکرد گندم از سال  بدین منظور اثر روش .الزم از تولیدات زراعی را افزایش دهد
میلیمتر از طریق آزمایشات  350ساالنه متوسط بارندگی  و  Calcixerollاز نوع تیپیک ایستگاه تحقیقاتی گنبد با بافت سیلتی کلی لوم و

با توجه به  .در دو شرایط با آبیاری و بدون آبیاری انجام گرفت سه تکرار و ای در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با شش تیمار و مزرعه
ی عمیق با زیر شکن خاک ورز )T1( .سازی بستر بذر به شرح زیر انتخاب گردید آالت موجود در منطقه شش روش آماده ادوات و ماشین

گاوآهن  شخم با )T3( خاک ورزی عمیق با زیر شکن بدون شخم همراه با دیسک، )T2( دیسک، و گاوآهن برگراندار همراه با شخم با
 .خاک ورزی بی) T6( خاک ورزی سطحی با دیسک، )T5( کم خاک ورزی با گاو آهن قلمی و دیسک، )T4( برگرداندار همراه با دیسک،

آمده نشان داد که عملیات خاک ورزی تأثیر مهمی در افزایش یا کاهش وزن مخصوص ظاهری در طی دوره رشد گیاه ندارد و نتایج بدست 
میانگین  .گردد  میلیمتر می25های خاک به قطری کمتر از  کلوخ %60خاک در هنگام خاک ورزی باعث خرد کردن تقریبأ %21رطوبت 

های  اختالف بین روش .میلیمتر بدست آمد 29،34،31،34،28به ترتیب  T5, T4, T3, T2, T1های خاک در تیمارهای  وزنی قطر کلوخ
 در شرایط با آبیاری به ترتیب T6  تاT1دار بوده و میانگین عملکرد برای تیمارهای  اطمینان معنی% 99خاک ورزی با 

کیلو  1509و  2238،2234،2258،2338،2547و در شرایط بدون آبیاری  کیلو گرم در هکتار 1745 و 3041،2581،2750،2123،1940
روش خاک ورزی عمیق با زیر شکن و شخم و دیسک و  گرم در هکتار بدست آمد که برای تولید گندم همراه با آبیاری در طول دوره رشد،

د را تولید بیشترین عملکر های عمقی خاک، بدون آبیاری خاک ورزی سطحی با دیسک به جهت حفظ رطوبت در الیه در شرایط دیم و
  .خاک ورزی به تدریج عملکرد را کاهش داد کردند و استمرار روش بی

 
  گندم، خاک ورزی، زیرشکن :های کلیدی واژه

                                                           
  com.yahoo@hsadeghnezhad: Email 3354031:  نمابر3350063 و4:  تلفن4915677555 کد پستی -خیابان شهید دکتر بهشتی -گرگان: آدرس -1
2- com.yahoo@Kamaleslami  
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  مقدمه 
گندم یکی از محصوالت استراتژیک است که از نظر سطح و ارزش غذائی دارای اهمیت بسیار باالیی بوده و یکی از مهمترین و پر           

میلیون هکتار از اراضی     5/5بیش از    79-80بر اساس آمار نامه زراعی در سال         .هان شناخته شده است   ترین گیاهان زراعی ج    مصرف
میلیون تن تحت کشت گندم آبی و دیم بوده که استان گلستان به لحـاظ همجـواری بـا دریـای خـزر و                        5/9زراعی با تولیدی معادل     

 ).1( از اراضی زراعی و باغی را به کـشت گنـدم اختـصاص داده اسـت               هزار هکتار    348 رشته کوههای البرز و تنوع اقلیمی و گیاهی،       
نقـش مهمـی را در اقتـصاد         هـای تولیـد    سـطح یـا کـاهش هزینـه        واحد گندم در  بدیهی است هرگونه تالش در جهت افزایش تولید       

 مناسـب امکانـات زراعـی در        ها و درآمد محصول بهای ثابتی داشته اما کاربرد         برای کشاورزی تأمین نهاده    .کشاورزی ایفا خواهد کرد   
کننـده منـابع     عنوان مهمترین تأمین  ه  در این رابطه استفاده بهینه از خاک ب       . پایین آوردن هزینه تولید بسیار مهم و موثر خواهد بود         

  وری الزم از تولیدات زراعی را افزایش دهد تواند بهره غذائی می
عملیـات   محیطی به طرف کاهش چشمگیر در عمق شخم و تعـداد          های خاک ورزی با به حداقل رساندن صدمات          امروزه تکنیک 

 گردد که ضمن افزایش تهویه، نمو محصول فراهم می و و با اجرای عملیات خاک ورزی شرایط بهینه برای رشد          )3(گیری کرده    جهت
ین عملیات خاک ورزی در     شرایط مناسبی را برای نفوذ نزوالت جوی و توسعه ریشه مهیا نماید چنانچه ا              تخلخل و نفوذپذیری خاک،   

موجب ایجاد روانـاب     زمان مناسب و با وسیله خاک ورزی مناسب صورت نگیرد عالوه بر ذخیره نشدن نزوالت جوی در داخل خاک،                  
حاصلخیزی خـاک    های آبی و زراعت در مناطق مرطوب،       در زراعت  ).4(فرسایش خاک را نیز به دنبال خواهد داشت         اً  شود و نهایت   می

 هـای صـحیح،     کننده است ولی در زراعت دیم آب بارندگی و میزان رطوبت عامل اصلی است و بایستی بـا اجـرای روش                     عامل تعیین 
هر چنـد موفقیـت در زراعـت دیـم          .حفظ و ذخیره رطوبت خاک افزایش یابد تا گیاه زراعی بتواند آب مورد نیاز خود را جذب نماید                   

ای در بهبود    های صحیح کاشت تاثیر بسیار عمده      های صحیح خاک ورزی و روش      هبستگی زیادی به نزوالت جوی دارد اما اجرای شیو        
  ).4( زراعت و در نتیجه افزایش تولید دارد

زیـرا کـه راه      )7(های تحقیقاتی محققین قرار دارد       انتخاب روشهای خاک ورزی مرسوم و یا خاک ورزی حفاظتی هنوز در برنامه            
عملکـرد   همه با این نظر که خاک ورزی حفاظتی زمان کمتری را الزم داشـته و معمـوال                 .حل یکسانی برای همه شرایط وجود ندارد      

ـ  دهـد  داری را ندارد موافق هستند اما شرایط اقلیمی تاثیرات متفاوتی را نشان می             محصول نیز کاهش معنی    کـه محاسـن     طـوری ه  ب
  ). 9(دکن ها یا پارامترهای تولیدی متناسب با شرایط منطقه تغییر می بعضی از روش

ورز قلمی در سست و لق کردن بخشی از          عوامل خاک  .باشد ها، کم خاک ورزی و عدم برگردان کردن خاک می          یکی از این روش   
که انرژی الزم بـرای دو سیـستم خـاک ورزی            )1985(در گزارش میشل و همکاران       .گیرند می الیه سطحی خاک مورد استفاده قرار     

% 40محصولی مساوی با تقریبأ      را مطالعه کردند ذکر شده که روش خاک ورزی با گاو آهن قلمی،            و ذرت آبی     لوبیا برای چغندر قند،  
 نتـایج بونـاری   ). 23( کاهش در انرژی سوخت و زمان برای عملیات قبل از کاشت در مقایـسه بـا روش مرسـوم تولیـد نمـوده اسـت                        

 یابـد در حـالی   کاهش مـی   %55در شرایط کم خاک ورزی      انرژی مورد نیاز و هزینه       مصرف سوخت،  نشان داد که زمان کار،    ) 1995(
های مختلف خاک ورزی بـر روی محـصول          نیز اثرات شیوه   )1377(اسدی و همت     ).12( که عملکرد دانه و محصول تفاوتی نداشتند      

اک با بافت لـومی     گندم آبی و پارامترهای عملکردی آنها را مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که در منطقه اصفهان و در یک خ                     
 سانتیمتر به علت برابر بودن سوخت مـصرفی تراکتـور و عملکـرد محـصول     15رسی استفاده از گاو آهن قلمی برای شخمی به عمق       

تواند بعنـوان یـک روش جـایگزین عملیـات خـاک ورزی              در مقایسه با شخم با گاوآهن برگرداندار می       % 44یکسان و افزایش ظرفیت     
  .)2(مرسوم پیشنهاد گردد

گیـری   های خاک ورزی جدید در کاهش انرژی مکانیکی و به حداقل رساندن تعداد دفعات عبـور از مزرعـه جهـت                     امروزه تکنیک 
که عملیات شخم اولیه در رطوبت بهینه با توجـه بـه نـوع خـاک انجـام گیـرد        مشاهده کرد در صورتی  )1377(صلح جو    .شده است 
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هـایی بـا     این رطوبـت در خـاک      ).8( سک زدن به شرایط مناسب برای بستر بذر راه یافت         توان با انجام یک یا دو دفعه عملیات دی         می
  )9.( سانتیمتر توصیه شده است15 الی 10ترین عمق خاک ورزی  و مناسب %15بافت متوسط برای کشت گندم آبی 

پوششی را در سـطح خـاک     استفاده از کم خاک ورزی بعنوان روشی در حفاظت خاک که با بجا گذاشتن بقایای حفاظت کننده،                
بقایای گیاهی روی سطح زمین تبخیر و سله بستن و سفت شدن سـطح               ).19( کند در تمامی طول سال توصیه شده است        ایجاد می 

اما استفاده بلند مدت از شرایط کم خـاک ورزی و            ).21( دهد افزایش و فرسایش را کاهش می      خاک را محدود کرده و نفوذپذیری را      
که نتیجتأ کاهش وزن ریـشه و        گردد متراکم خاک در زیر الیه سطحی باعث بدتر شدن شرایط برای رشد ریشه می             های   تشکیل الیه 

  .گردد را در مقایسه با خاک ورزی مرسوم سبب می طول آن
که تبخیر و تعرق زیاد باشد کاهش مقدار رطوبت در الیه سـطحی بـرای خـاک ورزی مرسـوم بیـشتر اسـت امـا ظرفیـت                             وقتی
در مناطق سرد بقایای گیاهی ممکن      . های پایینی روش خاک ورزی مرسوم بیشتر از خاک ورزی با دیسک است             آب در الیه  نگهداری  

است در رژیم حرارتی خاک اثر گذاشته وعملکرد را کاهش دهند عملکرد ضعیف روش بی خاک ورزی مربوط به بقایای زیاد ودرجـه                       
تماس .واخت در خاک ورزی می تواند به علت تماس ضعیف بذر با خاک باشد             حرارت کم در سطح خاک است از طرفی عدم سبز یکن          

در .برای اینکه آب موجود در خاک وارد بذر شـود         ) 18(کافی بذر با خاک شرط الزم برای جوانه زنی سریع و استقرار خوب گیاه است              
  ).10(اطمینان حاصل شودشود که از ایجاد تماس قابل قبولی  واقع عملیات خاک ورزی مشخصأ برای این انجام می

عملیات خاک ورزی برای افزایش سطح تماس ممکن است اثرات معکوسی نیز داشته باشد برای مثال کاهش انـدازه دانـه بنـدی       
خاک ممکن است آسیب پذیری خاک را در مقابل فرسایش افزایش دهد در حالیکه فشرده کردن خاک نیـز مقـاومتی بـرای خـروج                         

  ).13( ها است جوانه ها و یا نفوذ ریشه
بنابراین مطالعه شیوه های صحیح خاک ورزی علی الخصوص در زراعت های دیم با حفظ و ذخیره رطوبـت خـاک تـاثیر بـسیار                         
عمده ای در بهبود زراعت و در نتیجه افزایش تولید خواهد داشت و لذا به منظور بررسی روشهای خاک ورزی و تاثیر حـذف مراحـل               

بد استان گلستان که با محدودیت زمان عملیات آماده سازی همراه است چند روش خـاک ورزی مـورد                   تهیه بستر بذر در منطقه گن     
  .بررسی قرار گرفت

  
  :ها مواد و روش

 سـال در  3 بـه مـدت   79به منظور بررسی چند روش خاک ورزی و تاثیر آن بر عملکرد گندم طرحی تحقیقاتی از سـال زراعـی              
 º37 16´ طـول شـرقی و       º55 12´کیلومتری شرق شهرستان گرگان با مختصات جغرافیـایی          100ایستگاه تحقیقاتی گنبد واقع در      

 با بافت سیلتی کلـی لـوم مـورد    Calcixeroll Typic میلیمتر و مشخصات خاک نوع 350عرض شمالی و میانگین بارندگی ساالنه 
ه تکرار و در دو شرایط با آبیاری  وبدون آبیاری           این آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با شش تیمار و س             .مطالعه قرار گرفت  

از آنجائیکه روش خاک ورزی مرسوم در استان گلستان در اراضی آبی و مناطق پـر  .بر روی زمینی به مساحت یک هکتار انجام گرفت 
وات موجـود در منطقـه      باشد و با توجه بـه اد       باران معموال شخم با گاوآهن برگرداندار و دیسک و در اراضی کم باران فقط دیسک می               

  .شش روش آماده سازی بستر بذر به شرح ذیل انتخاب گردید
T1 : 10-15دو بار دیسک به عمق +  سانتیمتر 25شخم با گاو آهن برگردانداربه عمق +  سانتیمتر 50زیر شکنی به عمق 

  سانتیمتر وکاشت با خطی کار رفرم 
T2 : سانتیمتر وکاشت با خطی کار رفرم 10-15 عمق دو بار دیسک به+  سانتیمتر 50زیر شکنی به عمق   
T3 : سانتیمتر وکاشت با خطی کار رفرم 10-15دو بار دیسک به عمق +  سانتیمتر 25شخم با گاو آهن برگردانداربه عمق   
T4 : سانتیمتر وکاشت با خطی کار رفرم 10-15دو بار دیسک به عمق + سانتیمتر 15شخم با گاو آهن قلمی به عمق   
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 کمال اسالمی، حمیدرضا صادق نژاد   106

T5 :سانتیمتر وکاشت با خطی کار رفرم10-15و بار دیسک به عمق د   
T6 :بی خاک ورزی و کشت مستقیم با خطی کار عمیق کار جان د یر  

کلش ریخته شـده     کاه و  زمین محل آزمایش در سال قبل به کشت گندم اختصاص داده شده بود که پس از برداشت با کمباین،                  
رطوبـت الزم جهـت زیـر    ( درصـد  16-18ج شده و مزرعه برای رسیدن به رطوبت حـدود  بندی و از مزرعه خار    در سطح مزرعه بسته   

که بعد از شکستن الیه های متراکم زیرین خاک بوسیله زیر شکن نباید تا مدتی تراکتور بر روی  از آنجائی  .آبیاری گردید ) شکن زنی 
لیات زیر شکن زنی بایک زیرشکن سه شاخه با شاخه آن حرکت نماید و از طرفی آب حاصل از بارندگی در عمق خاک نفوذ نماید عم   

 سانتیمتر در شهریور ماه انجام و سایر عملیات آمـاده سـازی بـستر بـذر بـا ادوات      50 سانتیمتر تا عمق 50 شکل و بافواصل Lهایی  
  .خاک ورزی اولیه و ثانویه مطابق با الگوی طرح در آذر ماه صورت گرفت

 کیلو گـرم در هکتـار  100کیلوگرم در هکتار ازت خالص و    100صیه کارشناسان به میزان     برای افزایش حاصلخیزی خاک طبق تو     
 کیلـو گـرم ازت در هکتـار نیـز بـه صـورت سـرک در                  50 فسفات آمونیم قبل از آخرین عملیات خاک ورزی ثانویـه و             فسفر از منبع  

 160یک دسـتگاه خطـی کـار رفـرم بـه میـزان              فروردین ماه سال بعد در سطح مزرعه پخش گردیدوبعد از آماده سازی بستر بذر با                
در تیمار بی خاک ورزی به جهت قرارگیری کاه و کلش در سطح خـاک از یـک                  .کیلوگرم در هکتار بذر گندم رقم زاگرس کاشته شد        

 در طـول اجـرای آزمـایش از ابتـدای     .کار با همان میزان کود و بذر مصرفی استفاده شـد         دستگاه خطی کار عمیق کار منضم به کود       
های هرز به مقدار  کاشت تا انتهای برداشت متناسب با توزیع بارندگی و بر حسب نیاز گیاه دو بار آبیاری غرقابی و برای مبارزه با علف     

 سی سی کلودینافوپ پروپارژیل قبل از مرحله ساقه رفتن گندم و در زمان پنچه زنـی                 750 گرم علف کش تریب بنورون متیل و         20
  .مصرف گردید
طور همزمـان در کنـار ایـن آزمـایش بـا همـان        ه  عملیات مذکور ب   سی تاثیر روشهای خاک ورزی در شرایط مشابه دیم،        برای برر 

  .الگوی طرح و بدون انجام آبیاری اجرا گردید
های هشت تـائی و بـر اسـاس رابطـه      درجه خردشدگی خاک بر مبنای میانگین وزنی قطر کلوخهای خاک بوسیله یک سری الک 

XiWi M.W.D.=Σ  که Xiهای روی هر الک بر حسب میلیمتر و   قطر معادل کلوخWiهای روی هـر الـک بـه      نسبت وزنی کلوخ
  . بدست آمد باشد وزن کل نمونه خاک می

  
  :نتایج و بحث

دهنـد امـا در    های خاک ورزی با اینکه تغییراتی را از نظر خصوصیات فیزیکی بعد از خاک ورزی در سطح خاک نـشان مـی          روش
د گیاه و گذشت چند ماه بعد از کاشت این تغییرات سریعأ کاهش پیدا کرده و بعد از یک یا دو بارندگی و یا اولـین آبیـاری                            ادامه رش 

گیری وزن مخصوص ظـاهری خـاک قبـل از خـاک ورزی و مقایـسه آن بـا پـس از کاشـت و                          گردد نتایج اندازه   به حالت اولیه باز می    
هـا بـه شـرایط     ها و خـاک دانـه   هش خلل و فرج و فضاهای بزرگ ایجاد شده بین کلوخه    برداشت نمایانگر برگشت فیزیکی خاک و کا      

 0-15در این میان خاک ورزی سطحی و سـست کـردن الیـه سـطحی بـا دیـسک در عمـق                       .پایدار و اولیه قبل از خاک ورزی است       
فشرده شـدن مجـدد خـاک دانـه هـا      و رطوبت در ) T5, T2تیمارهای (ها داشته  سانتیمتر تحت تاثیر بیشتری نسبت به سایر روش

موثرتر بوده است و در عمق پایین تر ، نشست خاک، تراکم بیشتر را سبب گردیده که فقط خاک ورزی عمیق بـا زیرشـکن و از هـم                          
توانسته است بعد از یکسال زراعی و انبساط و انقباض حاصله از نفوذ آب و تبخیر رطوبـت،                  ) T1تیمار  (گسسته کردن خاک با شخم      

اسـت کـه شـرایط       )1993(دست آمده تاییدی بر نتایج کیتور و همکاران         ه  در واقع نتایج ب   ) .1-جدول( فشردگی را جبران نماید   این  
کند و رطوبـت یکـی از عوامـل اصـلی در             فیزیکی خاک در یک خاک بهم خورده در طول فصل رشد گیاه به حالت قبل بازگشت می                

  ).22(های سست شده است متراکم شدن خاک
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رایط دیم که مقدار رطوبت موجود در خاک کمتر است عدم آبیاری در جلوگیری از افزایش غلظت امالح و سـدیمی شـدن                       در ش 
بهبود جزئـی وزن مخـصوص       .گردد محلول خاک تاثیرگذاشته و باعث ممانعت کاهش فرایند خاک دانه سازی و خرد شدن خاک می               

شرایط بدون آبیاری نـشان دهنـده تـاثیر آبیـاری نکـردن در کـاهش وزن                 ظاهری نسبت به ابتدای سال برای تیمارهای آزمایش در          
تغییرات وزن مخصوص ظـاهری خیلـی کـم          اما در مجموع شرایط برای هر دو حالت گندم با آبیاری و بدون آبیاری،             . مخصوص است 

ری در طی دوره رشد گیاه توانیم فرض کنیم که عملیا ت خاک ورزی تاثیر مهمی در افزایش یا کاهش وزن مخصوص ظاه                 بوده و می  
  .ندارد

 15-0هـای خـاک ورزی شـده در عمـق      های خاک بعد از مرحله آماده سازی بستر بذر در کرت          گیری  قطر کلوخ    بر اساس اندازه  
هـای خـاک در     و محاسبه میانگین هر دو شرایط با آبیاری و بدون آبیاری، آزمایش میانگین وزنـی قطـر کلـوخ   79سانتیمتر در سال   

 میلیمتر بدست آمد که اختالف زیادی را بین روشـهای خـاک ورزی   29،34،31،34،28به ترتیب  T5, T4, T3, T2, T1 ایتیماره
ها در هر سایز کلوخ تقریبأ در یک دامنه قرار دارنـد و فقـط بـرای قطـر                    کند درصد وزنی نمونه     مشخص می  1-نمودار.دهد   نشان نمی 

  .کمی بیشتر از سایر تیمارهاست T5, T1 شده با این اندازه در تیمارهای های خرد میلیمتر مقدار درصد وزنی خاک 2/3
 میلیمتر و بیشتر    25های خرد شده خاک را با توجه به ابعاد بذر گندم و نوع ادوات بکار رفته به دو گروه عمده کمتر از                        اگر کلوخ 

 میلیمتـر قـرار     25 سانتیمتر، در دامنه کمتـر از        30-0کلوخها در عمق    % 60 تقریبأ   2 - میلیمتر تقسیم کنیم بر مبنای جدول      25از  
 و کمترین در تیمار  T1بیشترین خرد شدگی در تیمار .یابد افزایش می% 70 میلیمتر تا 35گیرند و این تقریب در دامنه کمتر از  می

T4 10-1های مناسـب بـرای بـستر بـذر بایـد قطـری در حـدود         که خاک دانه اند پیشنهاد داده) 1986( تیسدال و آدم . بوده است 
اگر چه این دامنه های ذکر شده ،مقدار اندازه مطلوب برای بستر بذر نیستند اما امکانات موجود و ادوات                   ). 25(میلیمتر داشته باشند    

نگام خاک ورزی برای خـارج  خاک در ه% 21بستر تقریبأ مناسبی را برای کاشت فراهم نمودند که رطوبت  خاک ورزی انتخاب شده، 
  .کردن خاک از حالت پیوستگی تاثیر زیادی داشته است 

گذارد که آن  در مناطق خشک و نیمه خشک ،آب آبیاری یا آب زیرزمینی به غلظت امالح و سدیمی شدن محلول خاک تاثیر می        
بـویژه  ( هـا  شدن خاک دانـه  اکنش رس یا خردفرآیند خاک دانه سازی در اثر پر .نیز به نوبه خود بر وضعیت فیزیکی خاک موثر است    

منجر بـه سـله بـستن و سـخت           ها، هر دو پدیده پراکنش رس و خردشدن خاک دانه         .یابد به شدت کاهش می    )در حین خیس شدن   
عالوه  ).11( دهد تهویه و جوانه زنی بذر را کاهش می        شود که این امر بر مقاومت خاک افزوده و سرعت نفوذ،           شدن خاک سطحی می   

های بی خاک ورزی و کشت مـستقیم بـه صـورت مـداوم               الخصوص بکارگیری روش   بر سختی خاک کاهش عملیات خاک ورزی علی       
تیمارهـای  ) 2-نمودار( .گردد های خاک باعث کاهش عملکرد می      ضمن متراکم کردن کلوخ    همراه با آبیاری در طول دوره رشد گندم،       

T6, T5باشند در سـال اول دارای محـصول مناسـبی بـوده امـا در       بی خاک ورزی میهای حداقل خاک ورزی با دیسک و   که روش
عملیـات   در تحقیقات خود به ایـن نتیجـه رسـید کـه اسـتمرار             ) 1983(دیکی   .اند های دوم و سوم با کاهش عملکرد روبرو بوده         سال
ای از گـاو آهـن    و استفاده دوره شود میدهی ضعیف باعث کاهش عملکرد  ی با بافت ریز بر اثر تراکم و هوا یها خاک ورزی در خاک    بی

 25-0دار بـه دلیـل سـست کـردن الیـه             شخم با گاوآهن برگردان    ).15( شود داری باعث افزایش عملکرد می     طور معنی ه  برگرداندار ب 
ناسبی داشـته  تر و توسعه ریشه و تامین رطوبت الزم با آبیاری عملکرد م      سانتیمتری خاک و قرار دادن بقایای گیاهی در اعماق پایین         

پـراکنش بارنـدگی در سـال سـوم در           .بخـشد  عملکرد را بهبـود مـی      و در صورت تکمیل رطوبت با آبیاری یا توزیع مناسب بارندگی،          
اند باعث افزایش عملکـرد گردیـده    دار استفاده کرده  که از شخم مرسوم در منطقه یعنی شخم با گاوآهن برگردانT1, T3تیمارهای 

دار از نظر عملکـرد   خسروانی و همکاران در مناطق مختلف کشور نشان داده که خاک ورزی با گاو آهن برگردان          نتایج سه ساله     .است
وزن کـاه و شـاخص برداشـت نـسبت بـه خـاک ورزی        وزن هزار دانـه،  دانه گندم، تعداد خوشه در واحد سطح، تعداد دانه در خوشه،  
  ).6( ار بوده استد سطحی برتری داشته و در بعضی مناطق این اختالف معنی
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 و کمتر بودن سستی منطقه نفوذ ریـشه و متـراکم شـدن آن در اثـر آبیـاری                    T4ایجاد خراش سطحی با گاوآهن قلمی در تیمار         
نتوانست مشابه روشهای شخم برگردان عملکرد قابل قبولی را تولید نماید اما شکستن الیه های زیرین بوسیله زیرشـکن در افـزایش                      

 جانـسون و همکـاران    .ز آبیاری در الیه های عمیق نقش موثری داشته و معموال عملکرد را بهبود مـی بخـشد                 ذخیره رطوبت حاصل ا   
تـاثیر   ).20(  گزارش نمودند که زیرشکنی موجب بهبود شرایط فیزیکی در زیر الیه عمق شخم در خاک رسی شـده اسـت                   ) 1989(

 که T2, T1در تیمارهای . اثر آبیاری به مراتب کمتر می شودزیرشکن زنی در سال دوم و سوم به علت متراکم شدن مجدد خاک در
های دوم و سوم همراه بـا        ها افزایش یافته و در سال      از زیر شکن در سال اول استفاده شده ،عملکرد در سال اول نسبت به سایر روش               

  .اند سست کردن الیه سطحی عملکرد مناسبی را نشان داده
شابه دیم و بدون انجام آبیـاری و بـا تـامین رطوبـت بوسـیله بارنـدگی کمتـر از شـرایط                        روشهای خاک ورزی در شرایط م      اثرات

خاک ورزی عمیق با زیرشکن اگـر چـه الیـه زیـر شـخم را            .محصوالت آبی است و دارای یکنواختی بیشتری از نظر عملکرد می باشد           
لت بارندگی مناسب عملکـرد بهتـری را تولیـد           به ع  T1سست کرد اما نتوانست باعث افزایش عملکرد شود و فقط در سال سوم تیمار             

روش متداول در منطقه یعنی کاربرد دیسک برای انجام خاک ورزی حفاظتی بـدون بـر هـم زدن عمـق بـا                        ).3-نمودار( .نموده است 
 هـای بـدون   در شرایط دیم وزراعـت .حفظ رطوبت موجود نسبت به سایر روشهای آماده سازی بستر بذر عملکردی مشابه داشته است      

خاک ورزی بـه علـت       اما بی  )24( نمایند ای را تولید می    های خاک ورزی محصول مشابه     روش آبیاری و تحت شرایط مناسب رطوبتی،     
پوشش کم بذر با خاک به      .فشرده شدن سطح خاک و افزایش تراکم علف های هرز با کاهش شدید عملکرد در سال سوم همراه است                  

  )26.(ولید گیاهچه ضعیف و رشد زیادتر علفهای هرز از علل کاهش عملکرد استعلت تجمع بقایای گیاهی در سطح خاک ،ت
) 4-جدول(و مقایسه میانگین های سه ساله       )3-جدول(در مجموع با بررسی نتایج بدست آمده از جدول تجزیه واریانس عملکرد             

 یعنی خاک ورزی یا زیر شکن و        T1تیمار  اطمینان معنی دار بوده و در شرایط گندم آبی          % 99اختالف بین تیمارهای خاک ورزی با       
شخم با گاو آهن برگرداندار ضمن ذخیره سازی رطوبت و سستی سطح خاک باعث نفوذ و توسـعه ریـشه گـشته و شـرایط فیزیکـی                           
ـ                             ا مناسبی را برای رشد گیاه و استفاده از منابع غذائی فراهم آورده و عملکرد را در مقایسه با روش مرسوم در منطقـه یعنـی شـخم ب

 یعنی آماده سازی بستر بذر T5در شرایط بدون آبیاری ،تیمار . کیلو گرم در هکتار افزایش داده است       300گاوآهن برگرداندار به مقدار   
 کیلو گرم در هکتار در مقایسه با سایر روشهای خـاکورزی ،بیـشترین عملکـرد را تولیـد کـرده امـا ایـن                         2547با دیسک با میانگین     

  .خاک ورزی در حد معنی دار بوده استاختالف فقط با روش بی 
  

  :منابع و مĤخذ
  .اداره آمار و خدمات رایانه ای .سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان  .79-80آمار نامه کشاورزی سال زراعی.نام  بی .1
 .ی آنهـا  های مختلف خاک ورزی روی محصول گندم آبی و مقایسه پارامترهـای عملکـرد              اثرات شیوه  .1377 .همت. و ع . اسدی، ا  .2

  .106نشریه شماره  موئسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، .گزارش پژوهشی نهائی
 ،51شـماره    سـال شـشم،    .ماشـین  ،  خاک ،  آب .طراحی و ارزیابی یک وسیله کم خاک ورز در تهیه بستر بذر            .1378 .اسکندری، ا  .3

  .40-44صفحه  .بهمن و اسفند
نشریه ترویجی، انتـشارات فنـی       .کاشت گندم دیم   های زراعی برای اجرای عملیات خاک ورزی و        توصیه. 1380.یدانی، ج اصغری م  .4

  .معاونت ترویج
 728 ، تهـران،  1856شـماره    ).ترجمـه (انتشارات دانـشگاه تهـران       .مدیریت تراکتور و ماشینهای کشاورزی     .1370 .بهروزی الر، م   .5

  .صفحه
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بررسی امکان خـاک ورزی سـطحی       . 1382. شریفی. زابلستانی، ا . نژاد، م  شهربانو. محسنی منش، م   .اد، ا نژ صادق. ح ،.خسروانی، ع  .6
سسه تحقیقات فنی ومهندسـی کـشاورزی،       ؤم سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی،    . گزارش پژوهشی نهائی  . در کشت گندم آبی   

  .233نشریه شماره 
آمـوزش   سازمان تحقیقـات و   . گزارش پژوهشی نهائی   .ن بر عملکرد گندم آبی    های مختلف تهیه زمی    اثر روش  .1377. خسروانی، ع  .7

  .107مهندسی کشاورزی، نشریه شماره  سسه تحقیقات فنی وؤم کشاورزی،
. بررسی تاثیر درصد رطوبت خاک و عمق شخم بر میزان خرد شدن خاک و کـاهش عملیـات خـاک ورزی ثانویـه       . 1377. صلح جو، ع   . 8

   .100مهندسی کشاورزی، نشریه شماره  سسه تحقیقات فنی وؤم آموزش کشاورزی، مان تحقیقات وساز. گزارش پژوهشی نهائی
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  .ردر شرایط با آبیاری و بدون آبیاری سانتیمت15-30و0-15در دو عمق  )g/cm3(میانگین وزن مخصوص ظاهری. 1-جدول
   سانتیمتر15-30عمق    سانتیمتر0-15عمق   تیمار

قبل از خاک 
  ورزی

دو ماه پس از 
  کاشت

قبل از خاک 
  ورزی سال بعد

قبل از خاک 
  ورزی

دو ماه پس از 
  کاشت

قبل از خاک 
  ورزی سال بعد

  

ir nonir ir nonir ir nonir ir nonir ir nonir ir nonir 
T1  36/1  41/1  37/1  39/1  37/1  34/1  41/1  45/1  60/1  47/1  39/1  -  
T2  36/1  41/1  36/1  41/1  45/1  27/1  41/1  45/1  50/1  54/1  47/1  -  
T3  36/1  41/1  44/1  41/1  35/1  33/1  41/1  45/1  49/1  50/1  56/1  -  
T4  36/1  41/1  48/1  35/1  41/1  34/1  41/1  45/1  56/1  45/1  54/1  -  
T5  36/1  41/1  40/1  46/1  45/1  34/1  41/1  45/1  42/1  46/1  49/1  -  
T6  36/1  41/1  48/1  35/1  40/1  39/1  41/1  45/1  54/1  41/1  43/1  -  

ir :         با آبیاریnonir : بدون آبیاری  
 

  درصد وزنی کلوخهای خرد شده: 2-جدول
  T5  T4  T3  T2  T1  دامنه

  65  56  58  54  63   میلیمتر25کمتر از 
  36  44  42  46  37  یمتر میل25بیشتر از 
  74  67  70  66  73   میلیمتر35کمتر از 
  26  33  30  34  27   میلیمتر35بیشتر از 

 

  تجزیه واریانس عملکرد سه ساله گندم: 3-جدول
  میانگین مربعات  میانگین مربعات  درجه  منبع

  آبیاری بدون گندم  شده آبیاری  گندم  آزادی  تغییرات
  372144  1407636  2  سال
  792344  348398  6  خطا

     **915385   **2294226  5  خاکورزی
    **1010976    **145886  10  خاکورزی× سال
  83443  91607  3  خطا

C.V    81/12%  96/12%  

  .اطمینان اختالف معنی دار است%99با **.
  

   مقایسه میانگین عملکرد سه ساله گندم آبیاری شده.4-جدول
  )kg/ha(ورزی و بدون آبیاری برای روشهای خاک

گندم آبیاری   خاکورزی
  شده

گندم بدون 
  آبیاری

T1  a3041  a 2238  
  T2   b 2581  a 2234  
  T3  ab 2750  a 2258  
T4  c 2123  a 2338  

   T5  c 1940  a 2547  
T6  c 1745  b 1509  
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   111        عملکرد گندم با تغییر روش خاک ورزیمقایسه
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  در شرایط با آبیاری 81-82، 80-81، 79-80عملکرد گندم در سالهای زراعی .2-نمودار
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Abstract 

Wheat is one of the most important food crops in Iran and making efforts for yield increasing is very 
essential .Since tillage methods have major effects on agricultural productivity thus in this study, effect of 
different tillage methods on wheat yield were evaluated in silt clay loam (Typic Calcixeroll) during 3 
successive years begun in 2000 .A Randomized Complete Block Design with six tillage methods were 
used to evaluate wheat yield in irrigated and non-irrigated practices .Treatments were included T1) 
subsoiling + moldboard plowing + disking T2) subsoiling + disking T3) moldboard plowing + disking T4) 
chisel plowing + disking T5) disking T6) no tillage. Results showed that tillage methods had no significant 
difference in increasing or decreasing bulk density during plant growth stages and %21 soil moisture 
content has been caused to pulverize almost %60 soil clods with less than 25 mm diameter .Median 
weighted diameters of the clods (MWD) for T1, T2, T3, T4, T5 were obtained 29, 34, 31, 34, 28 mm 
respectively .Tillage methods had significant difference on the wheat yield and average of wheat yield for 
treatments T1 until T6 were 3041, 2581, 2750, 2123, 1940, 1745 kg/ha in irrigated and 2238, 2234, 2258, 
2338, 2547, 1509 kg/ha in non-irrigated practices respectively.Also results indicated that deep tillage with 
subsoiling before plowing (T1) and irrigation during plant growth stages increased wheat yield about 300 
kg/ha rather than conventional methods (T3) and minimum tillage with disking (T5) had the highest yield 
in non-irrigated wheat condition. 
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