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  از سامانه هاي خاك ورزي حفاظتي بر سبز شدن سويا نمونه هاييتاثير 
  3، احمد شريفي2، ابوالفضل فرجي1حميدرضا صادق نژاد

 عضو هيات علمي موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي 3، هيات علمي مركز تحقيقات كشاورزي ومنابع طبيعي استان گلستان اعضاي 2و1
hsadeghi1347@yahoo.com 

  چكيده
عوامل محدود كننده براي استقرار بذر در خاك، جوانه زني و سبز شدن بذر و رشد مناسب گياه تابعي از منابع اصلي توليد يعني خاك 

ه همين منظور در يك مزرعه با و آب بوده و انتخاب نوع و روش خاك ورزي باعث پايدار ماندن اين منابع براي كشاورزي مي گردد ب
گرديد.  مطالعهسويا  برروي گياهچهار روش خاك ورزي درقالب طرح بلوك كامل تصادفي با چهار تيمار و چهار تكرار  ،بقاياي گندم

بي خاك ورزي با روش : T2، كشت مستقيمبي خاك ورزي با رديف كارروش : T1تيمارهاي درنظر گرفته شده به اين ترتيب بودند. 
خاك ورزي با چيزل پكر و روش كم : T4با ديسك و كشت با رديف كار، مرسوم خاك ورزي روش : T3، كشت مستقيمطي كارخ

نتايج نشان داد كه روش كم خاك ورزي با استفاده از ادوات خاك ورز مركب مانند چيزل پكر داراي بهترين كشت با رديف كار.
بوته  24/1ار كشت مستقيم، جوانه زني را تسريع كرده و سرعت سبزشدن را به بود اما رديف ك %2/46ميانگين درصد سبزشدن با 

  برروزمترافزايش داده است. با اين حال ميانگين زمان سبز شدن در شرايط خاك ورزي مرسوم نسبت به روش هاي ديگر كمتر بود.
  كلمات كليدي: بي خاك ورزي، خاك ورزي حفاظتي، سرعت سبز شدن، سويا

  مقدمه
ي، دستكاري خاك براي توليد محصول باتشكيل بستربذر است كه برفرآيند ميكروارگانيسم هاي خاك، خواص خاك و رشد خاك ورز

محصول تاثير مي گذارد واهدافي از قبيل تغييرشرايط خاك ( بهبود ساختمان خاك با فرآيندهاي كشاورزي مطلوب مثل تماس بذربا 
ارت خاك و.. . )، كنترل بيماريها و علف هاي هرز ( قطع چرخه زندگي بيماريها و خاك، ازدياد ريشه، نفوذپذيري آب، كنترل حر

علف هاي هرز)، مديريت بقايا ( حداقل رساندن اثرات منفي بقايا و افزايش اثرات مفيد آن)،  اختالط (استقرار يا توزيع موادي مانند 
ني مناسب تر و بهتر)،  شكل دهي خاك (تغيير شكل سطح خاك ) را كودهاي جامد و مايع، بذر و بقايا از محلي با تناسب كمتر به مكا

دنبال مي كند. به هر حال خاك ورزي زمانيكه بطور نامناسب ويا بيش از حد انجام شود ممكن است اثرات منفي بر خاك و توليد 
قابليت فرسايش آبي و بادي، محصول نيز داشته باشد.  كاهش حاصلخيزي خاك، فشردگي خاك درزير اليه خاك ورزي شده، افزايش 

 تجزيه شديد مواد آلي خاك، افزايش هزينه و انرژي عمليات خاك ورزي وافزايش هزينه هاي كارگري از معايب آن هستند. 

روشهاي خاك ورزي برحسب شرايط موجود، اثرات متفاوتي را در پي خواهد داشت يعني تاثير خاك ورزي بستگي به نوع وزمان 
دارد. اين روش ها برروي خواص فيزيكي وشيميايي خاك و سپس رشد گياه و پتانسيل عملكرد محصول موثر  عمليات خاك ورزي

هستند. كاهش فرسايش و رسوب اليه حاصلخيز، جلوگيري از نشت و آلودگي آب ها، تسطيح زمين به وسيله  عمليات خاك ورزي 
خلل و فرج بزرگ خاك را افزايش وپايداري خاك دانه ها را  ازشاخص هاي مهم فيزيكي هستند. كاهش در شدت خاك ورزي، ميزان

).خاك  5بيشتر كرده و مانع تشكيل سله بعد از بارندگي مي شود. رطوبت خاك حفظ و گياه تنش هاي كمتري را تجربه مي كند (
يماند وبه وسيله ورزي حفاظتي فرم ديگري از خاك ورزي است كه درآن بقاياي گياهي به عنوان پوششي در سطح خاك باقي م

عمليات خاك ورزي، كمتر و يا اصال با خاك مخلوط نمي شود. هدف اصلي خاك ورزي، افزايش عملكرد و حفظ يا اصالح منابع 
توليد است اما در كشاورزي حفاظتي، پايداري، حفاظت و بهبود كشاورزي هدف است كه باعث استفاده موثر ازمنابع طبيعي با تلفيق 

  ).  4، آب و بيولوژي مي شود (مديريت منابع خاك
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). وقتيكه خاكي خاك ورزي مي شود عبور 1( خاك ورزي سطحي با ادوات كم عمق در شرايط ديم درصد سبز را افزايش مي دهد
حرارت هوا به داخل اليه خاك راحت تر مي شود. به اين دليل مقادير حرارت اندازه گيري شده درنوارهاي خاك ورزي شده بيشتر از 

درجه سانتيگراد بدست آمد. با افزايش سرعت پيشروي و ايجاد ذرات خاك بزرگ تر دراليه هاي بااليي خاك، آسانتر است كه  2-1
هواي گرم به داخل خاك عبوركند. وقتيكه عرض نوار افزايش مي يابد ميانگين زمان سبز شدن كاهش يافته و مقادير شاخص سرعت 

مي يابد. بنابراين با افزايش عرض نوار، نيازهاي محيطي براي جوانه زني و سبز شدن بهتر مي  سبز شدن و تعداد بوته سبز شده افزايش
) با مطالعه برروي سه سيستم كاشت مسطح بدون پشته، كشت روي پشته و كشت Altunatas and Dede, 2009). (3شود (

دت جوانه زني را كاهش داد و درصد سبز را بيشتر مستقيم با بي خاك ورزي، نتيجه گرفتند كه سيستم كاشت روي پشته، ميانگين م
در اين آزمايش پارامترهاي سبز شدن  كرد. درصد جوانه زني بوته ها نسبت به سيستم كشت مسطح و كشت مستقيم افزايش يافته بود.

 به دليل تغيير وسيله كارنده و روش آماده سازي بستر اندازه گيري و مقايسه گرديد.

  مواد و روش ها  
درمركز  1391ن تحقيق براي بررسي تاثير سامانه هاي خاك ورزي حفاظتي بر سبز شدن و عملكرد سوياي تابستانه در سال اي 

تحقيقات كشاورزي ومنابع طبيعي گلستان ( ايستگاه تحقيقات كشاورزي گرگان) اجرا گرديد. مزرعه انتخاب شده در سال قبل زير 
متراجرا گرديد.  20 × 8كامل تصادفي با چهار تيمار و چهار تكرار وابعاد هر كرت  كشت گندم بوده و پروژه درقالب طرح بلوك
: روش بي خاك ورزي با T2: روش بي خاك ورزي با رديف كاركشت مستقيم، T1  تيمارهاي درنظر گرفته شده به اين ترتيب بودند

: روش كم خاك ورزي با چيزل پكر و T4: روش خاك ورزي مرسوم با ديسك و كشت با رديف كار، T3خطي كاركشت مستقيم، 
به دليل نياز به سيستم هيدروليك با فشار قويتر براي بلند كردن خطي كار و رديف كار بي خاك ورز از تراكتور كشت با رديف كار 

به محاسبكارگرفته شد.  285استفاده شده و براي ساير عمليات در تيمارهاي ديگر، تراكتور مسي فرگوسن  399مسي فرگوسن 
با شمارش روزانه بذرهاي سبز شده انجام مي شود. بدين منظور درسه محل تصادفي از هر كرت آزمايش  سبزشدنپارمترهاي مرتبط با 

و برروي رديف كاشته شده، محدوده اي به طول دو متر انتخاب و حدود آن را با ميخ چوبي مشخص نموده و تعداد بذرهاي سبز شده 
پارامترهاي سبز شدن از جمله درصد سبز  Bilbro & Wanjura, 1982و براساس معادالت  نموديمرا به صورت روزانه شمارش 

 )PE  ) ميانگين زمان سبز شدن ،(MET  ) وشاخص سرعت سبز شدن (ERI  جهت بررسي دقت دستگاه كارنده  .گرديد) محاسبه
شدن بذر در سه نقطه تصادفي از هر كرت و در طول در كاشت بذر با فواصل معين و توزيع افقي بذرها برروي رديف، پس از سبز 

 1حدود دو الي سه متر روي رديف، فاصله دو بوته مجاور هم اندازه گيري و ضريب يكنواختي توزيع افقي بذرها بر طبق فرمول 
  بدست آمد.

.                                                1فرمول   
Se  توزيع افقي بذر (درصد): ضريب يكنواختي  
Y ميانگين قدرمطلق تفاضل فاصله بدست آمده از ميانگين كل :  
D ( ميانگين كل) ميانگين فاصله بوته ها از هم :  

صفات فنولوژيك گياه مانند روز تا گلدهي، روز تا غالف، روز تا رسيدگي :  عملكرد و اجزاي عملكرد و برخي پارامترهاي فنولوژيك
اولين گره و تعداد گره و پارامترهاي اجزاي عملكرد مانند تعداد شاخه، تعداد غالف و تعداد دانه در بوته و در  و همچنين ارتفاع

 نهايت عملكرد گياه اندازه گيري گرديد.
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  نتايج و بحث
د درصد براساس نتايج بدست آمده ، اختالف بين تيمارهاي آزمايش يعني روش هاي خاك ورزي از نظر شاخص هاي سبز شدن مانن

نشان داده است.  ٪5سبز شدن وميانگين جوانه زني معني دار نبوده وفقط  پارامتر سرعت سبز شدن تفاوت معني داري را در سطح 
در بين تيمارهاي آزمايش نشان دهنده بهتر بودن اين وسيله  چيزل پكربراي استفاده از خاك ورز  ٪ 2/46ميانگين درصد سبز شدن با 

). اما استقرار بذر در عمق بيشتر و استفاده ازرطوبت خاك و پوشش بهتر بذر با  1خاك ورزي نسبت به ساير ادوات است ( جدول 
بوته بر  24/1سريع كرده است ( رديف كار بي خاك ورزي، سرعت سبز شدن را نسبت به ساير تيمارها افزايش داده و جوانه زني را ت

روز ). از  1/9روز متر ). با اين حال ميانگين زمان سبز شدن در شرايط خاك ورزي مرسوم نسبت به تيمارهاي ديگر كمتر بوده است ( 
را بين روش لحاظ ميانگين فاصله بوته ها و توزيع يكنواختي افقي بذر روي رديف، نتايج تجزيه واريانس داده ها اختالف معني داري 

توزيع يكنواختي افقي كمتر برروي رديف  ضريبها نشان نداد. خاك ورزي مرسوم با ديسك داراي ميانگين فاصله بوته هاي بيشتر و 
بود. پراكندگي كمتر روي رديف بوته ها نسبت به ميانگين فاصله دو بذر كشت شده نشان دهنده دقت كارنده در هنگام كاشت و تابع 

  گاه و يا كوچكتر و يكنواخت تر بودن كلوخ هاي سطحي خاك است.نحوه طراحي دست
  . مقايسه ميانگين هاي پارامترهاي سبز شدن و استقرار بوته ها1جدول 

 سرعت سبز شدن  درصد سبز شدن منابع تغيير
  بوته برروز متر

 ميانگين زمان سبز شدن
  روز

ميانگين فاصله بوته ها 
  روي رديف

Cm 

توزيع يكنواختي 
  افقي بذر
٪  

T1  a8/36   a24/1 ab10  a3/16  a9/38  
T2  a9/27   b68/0  a8/11  a9/18  a43  
T3  a1/39   b61/0  b1/9  a2/23  a35  
T4 a2/46   b67/0 ab6/10  a9/17  a1/44  

  عدم تفاوت معني دار داراي يك حرف مشترك
شان دهنده اختالف زياد در نحوه جوانه زني اوليه برحسب دامنه تغييرات سبز محصول درداخل تكرارها و تيمارها زياد بود و اين ن

شرايط خاك و مقدار بقاياي گياهي ورطوبت موجود در خاك است. علف هاي هرز موجود به صورت غير يكنواخت در سطح كرت 
ت. بنابراين شرايط ها پخش بوده و به همراه كاه و كلش باقيمانده از گندم، ميزان بقاياي متفاوتي را دركرت ها باقي گذاشته اس

سبزشدن در تيمارهاي بي خاك ورزي كامالً متغير بوده است. از طرف ديگر ناهمگوني كلوخ هاي حاصل از آماده سازي بستر بذر 
توسط ادوات خاك ورزي با توجه به تعداد دفعات انجام عمليات در تيمارهاي آزمايش و جذب رطوبت خاك و گرماي هوا، تغييرات 

ح خاك ايجاد كرده كه در ابعاد كوچك كرت هاي آزمايش و محل نمونه گيري شمارش بوته هاي سبز شده كامالً زيادي را در سط
  مشهود است و نتايج بدست آمده آنها را نشان مي دهد اما شايد در مزارع يا در مساحت هاي بزرگتر اين تغييرات مشخص نباشد.

ك ورز به دليل نفوذ شياربازكن هاي خاص كاردي شكل وكاشت عميق تر بين دو تيمار بي خاك ورزي، كارنده رديف كار بي خا
توانسته بود استقرار بذر مناسب تري را نسبت به خطي كار بي خاك ورز داشته باشد اما چرخ هاي تثبيت كننده بذر در خطي كار 

پوشش خوبي از خاك را برروي بذر  كوچك و سبك بوده و عليرغم ايجاد شيار با پيش بر هاي مضرس و شياربازكن هاي دو بشقابي،
نداشته و بذرها تماس مناسبي را با خاك نداشته و بيشتر در معرض تشعشع نور خورشيد قرار گرفته و در نتيجه ميزان جوانه زني و 

  سبز شدن خطي كار در مقايسه با رديف كار بي خاك ورز، كاهش نشان مي داد.
يق الزم با خاك و بقاياي گياهي را نداشته و نمي توانند در حد مطلوب خاك را برروي پوشاننده هاي رديف كار بي خاك ورز نيز تطب

بذر فشار دهند. به نظر مي رسد ادوات ساخته شده بي خاك ورز ساخت داخل نيازمند اصالحاتي در قسمت پوشش بذر متناسب با 
  خاك هاي ايران مي باشند.
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ات فيزيكي و شيميايي خاك، مراقبت هاي زراعي و تامين مواد غذايي است كه عملكرد گياه تابع عوامل محيطي و اقليمي، خصوصي
تاثير گذار بر اجزاي عملكرد گياه بوده و در نهايت بر كميت دانه اثر مي گذارد. ارتفاع گياه، تعداد دانه در غالف، مراحل رشد و سطح 

اندام ريشه و اجزاي روي آن مانند گره كه ارتفاع و تعداد آن برگ معموالً بستگي به رقم دارد و كمتر تابع تيمارهاي آزمايش است و 
در سويا اندازه گيري مي شود در شرايط خاك بهم خورده از ارتفاع كمتر و تعداد بيشتري برخوردار است و در نهايت آنچه كه تاثير 

 2نها عملكرد افزايش مي يابد. نتايج جدول گذار بر عملكرد است تعداد شاخه، تعداد غالف و تعداد دانه در بوته است كه با افزايش آ
بيانگر تفاوت معني دار در تعداد دانه در بوته و عملكرد گياه است كه در تيمارهاي بي خاك ورزي نسبت به تيمارهاي ديگر افزايش 

ته مناسب، افزايش روز زودتر از تيمارهاي ديگر همراه با شرايط رطوبتي مناسب و رشد كافي و تراكم بو 3-4نشان مي دهد. كاشت 
كيلوگرم در هكتار بيشترين و روش مرسوم ديسك با ميانگين  3550عملكرد را سبب شده است. خطي كار بي خاك ورز با ميانگين 

  كيلو گرم در هكتار كمترين عملكرد را داشته اند. 2778
  . مقايسه ميانگين هاي عملكرد و اجزاي عملكرد سويا2جدول 

  ارتفاع گياه  منابع تغيير
Cm  

  ارتفاع گره
Cm 

  عملكرد  تعداد دانه  تعداد غالف  تعداد شاخه  تعداد گره
Kg/ha 

T1 1/81  a 5/12 ab 3/15 ab 8/2   a 7/54 ab 3/108  b 3203ab 
T2 1/83  a 8/13  a 5/14  b 3/2  a 5/65  a 2/135  a 3550 a 
T3 6/83  a 12ab 6/16  a 3 a 2/51  b 83 c 8277  b 
T48/83  a 11 b 4/16  a 3 a 4/57 ab 9/87 bc 2793 b 
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Abstract: 
Limiting factors for seed establishment in soil, germination, seed emergence and plant growing are function 
of production main sources of soil and water. Choice of tillage method makes to abide theses sources in 
agriculture. So in this study, four tillage methods were conducted to obtain emergence factors on wheat 
residues in field experiment. Treatments were included, T1: Direct seed planting, T2: Direct drilling, T3: 
Conventional tillage and planting, T4: Reduce tillage and conventional planting. Results indicated that 
reduce tillage using stubble cultivator had %46.2 for percent of emergence but direct seed planter increased 
emergence rate index to 1.24 plants/day meter. However mean emergence time was measured and 
conventional tillage and planting obtained the least in all treatments 
Keywords: no tillage, conservation tillage, emergence rate index, soybean 
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