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  90 پاييز، 1شماره  34، جلد )مجله علمي كشاورزي(مهندسي زراعي 

ورزي بر عملكرد گندم ديم در تناوب با كلزا در شرايط  هاي مختلف خاك تأثير روش

  خوزستان
 3و رضا رحيم زاده 2پدرام اختردانش، 1*نعيم لويمي

  

  

عضو هيات علمي بخش تحقيقات فني و مهندسي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان : نويسنده مسؤول -1*

(N1584M@yahoo.com)    
 )سازمان جهادكشاورزي خوزستان(كارشناس ارشد مكانيزاسيون كشاورزي  -2

  عضو هيات علمي مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور  -3

  7/8/90 :تاريخ پذيرش    7/7/89 :تاريخ دريافت

  

  چكيده

ملكرد گندم در تناوب با كلزا و در شرايط ديم ورزي بر ع هاي مختلف خاك اين تحقيق به منظور مقايسه روش

تيمار  5هاي كامل تصادفي با  در پايه طرح بلوك) شهرستان باغملك( در شمال خوزستان) 84- 87( سال 3مدت ه ب

گاوآهن  )1( :شامل گندم تيمارهاي آزمايشي ورزي كلزا با روش مرسوم بوده و خاك .گرديد تكرار اجراء  4و 

 )4(كار،  خطي + دار گاوآهن بدون صفحه برگردان )3(كار،  خطي +گاوآهن قلمي )2(كار،  خطي+  دار برگردان

درصد مواد  شاملهاي مورد بررسي  ، و شاخص)كار كشت با خطي( ورزي خاك بي) 5( كار و خطي +غازي پنجه

اريانس نتايج تجزيه و. و همچنين عملكرد محصول و ديگر صفات زراعي بودندرطوبت وزني خاك آلي، درصد 

ورزي و سال از نظر  ورزي و نيز اثر متقابل روش خاك ي خاكروش هامركب سه ساله نشان داد كه تفاوت بين 

ها  ولي تفاوت سال ؛دار نبوده دهي و پر شدن دانه معني  دهي، گل خاك در مراحل مختلف ساقه    درصد رطوبت

داري بين تيمارهاي  د كه اختالف معنيان داها نش تجزيه واريانس داده. دار بود در اين شاخص بسيار معني

همچنين نتايج . هاي مختلف و در انتهاي اجراي طرح وجود ندارد ورزي از نظر درصد مواد آلي در عمق خاك

دار و در عملكرد  ورزي در شاخص برداشت، اختالف بسيار معني ي خاكروش هاتجزيه واريانس مركب نشان داد 

ي روش هادانه و ساير صفات زراعي ديگر اختالف  داما در عملكر ؛اشتندداري د بيولوژيك اختالف معني

بر . ورزي بر عملكرد گندم است ي خاكروش هانتايج نهايي دال بر عدم تاثير  بنابراين .دار نبود ورزي معني خاك

از نظر  .باشد ورزي حفاظتي مورد توصيه مي ي خاكروش ها ،در شرايط منطقه و در تناوب گندم كلزا اين اساس

همچنين گاوآهن . درصد كمترين بود 36ورزي با  خاك درصد باالترين و بي 43غازي با  شاخص برداشت پنجه

كيلوگرم در هكتار به ترتيب بيشترين و كمترين مقادير عملكرد  3718غازي با  و پنجه 5263دار با  برگردان

  . بيولوژيك را داشتند

  

  ورزي    كلزا، روش خاك گندم، ديم، تناوب گندم و: واژه ها كليد

  

  مقدمه

صورت آزمايشي در ه كلزا چند سالي است كه ب

به  و شود تناوب گندم در مناطق ديم خوزستان كشت مي

با گندم و  كلزاهمين جهت تحقيق در مورد تناوب 

ورزي گندم در  خاكيابي به روش مناسب  خصوصا دست

البته  .رسد بسيار ضروري به نظر ميبا كلزا  تناوب 

اهميت خود محصول كلزا و تأثيرات مثبت تناوب كلزا 

بر گندم در مقابل كشت مداوم گندم در منطقه  –

  .كند مي تأكيدضرورت اين طرح 
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 محصوالتافزايش محصول گندم مانند ساير 

كشاورزي عالوه بر ساير عوامل به تهيه زمين، بستر بذر 

خيزي، جلوگيري از تراكم و  مناسب، حفاظت از حاصل

  ).2( دگي خاك نيز بستگي داردفشر

غرب ايران و در  بررسي سه ساله در منطقه شمال

روش نشان داده است كه  ديم شرايط كشت مداوم گندم

سال آزمايش  3سال از  2ورزي در  ي مختلف خاكها

. لكرد دانه بودندداري از نظر عم داراي اختالف معني

، 1/1، 3/1، 1سال به ميزان  3متوسط عملكرد گندم در 

ورزي  تن در هكتار به ترتيب براي خاك 4/1و  2/1

ورزي  ، خاك)ديسك+ دار  گاوآهن برگردان( مرسوم

حداقل ، )ديسك+ گاوآهن چيزل ( يافته  كاهش

با ورزي  خاك و بي )غازي گاوآهن پنجه( ورزي خاك 

اين نتايج نشان . بقاياي ايستاده و با كل بقايا بوده است

شرايط وجود كل بقايا به  ورزي در خاك دهد كه بي مي

ورزي  كيلوگرم در هكتار بيشتر از خاك 420ميزان 

مرسوم بوده كه علت احتمالي آن به توانايي نگهداري آب 

  ).8( بيشتر توسط بقايا نسبت داده شده است

تحقيقات انجام گرفته در منطقه مراغه نشان داد كه 

ت استفاده از گاوآهن قلمي در پاييز نسبت به ساير ادوا

خاك ورزي برتر و استفاده از پنجه غازي در فصل بهار 

  ).1( بر اهميت بكارگيري آن افزوده بود

به منظور بررسي كشت كلزا به صورت  هايي آزمايش

و ورزي متداول در د ورزي و با اعمال خاك خاك بي

كلزا در قسمت  -كلزا و گندم -آيش  روش تناوب

با توجه . مل آمدعه ب 1984تا  1980كانادا از سال مركزي 

سال اجراي آزمايش، عملكرد دانه كلزا در  5به نتايج 

 1305و در سيستم آيش برابر با  ورزي خاك كشت بي

و در  متداول ورزي روش خاكدر كيلوگرم در هكتار و 

. كيلوگرم در هكتار بود 1317همين سيستم تناوب برابر با 

ورزي در سيستم  خاك اين در حاليست كه در روش بي

، )كشت در بقاياي كلشي گندم( كلزا -ناوب گندمت

كيلوگرم در هكتار و در  1532عملكرد دانه كلزا برابر با 

ورزي متداول و در همين سيستم تناوب  روش خاك

  ).4(كيلوگرم در هكتار بود  1520ر با براب

به مدت  1970مدتي كه از سال  تحقيقات بلنددر 

مختلف  يروش هاتأثير  ،سال انجام شده است 34

ورزي شامل شخم عميق با گاوآهن قلمي به عمق  خاك

 10-15متر، شخم با كولتيواتور به عمق  سانتي 30-25

رس دوراني به عمق ورزي حداقل با ه متر و خاك سانتي

بر ميزان عملكرد محصوالت گندم، كلزا  متري سانت 7-5

ده  و با رسي و لومي بررسي ش هاي و ذرت در خاك

دار  سوم با گاوآهن برگردانورزي مر روش خاك

نتايج نشان داده است كه تيمارهاي . مقايسه شده است

 5حدود ( ورزي عملكرد محصول بيشتري  خاك  كم

در خاك . ورزي مرسوم داشتند نسبت به خاك) درصد

ولتيواتور و در خاك لومي رسي مرطوب استفاده از ك

  عملكرد بيشتري حاصل نمودند شخم با گاوآهن قلمي

)11(.   

ني سيستم تناوب محصوالت به منظور جايگزي 

آيش لخت و جلوگيري از بين  -)گندم يا جو( ريزدانه

رفتن كيفيت خاك و تثبيت درآمد حاصله از زمين، 

 -جو كلزا و -با اعمالي سيستم تناوب جو هايي آزمايش

و  ورزي شامل متداول كم عمق نخود و دو روش خاك

ون كاربرد ورزي با كاربرد و بد خاك روش بي

به  كلسيم در منطقه نيمه خشك كانادا هيدرواكسيد

ل نتايج حاص. مدت سه سال به مورد اجرا گذاشته شد

نشان داد كه عملكرد دانه جو در روش تناوب  شده

 - درصد نسبت به تناوب كلزا 5/8جو به ميزان  -نخود

روي ميزان  تناوب زراعي تأثير اندكي بر. جو بيشتر بود

و به جاي گذاشته ولي كاربرد و كلش ج   كاه

هيدرواكسيدكلسيم موجب افزايش عملكرد دانه جو به 

 13درصد و افزايش كاه و كلش به ميزان  18ميزان 

ورزي در سال اول اجراي  خاك روش بي. درصد گرديد

هاي  آزمايش موجب افزايش عملكرد شده و در سال

ديگر نيز كاهش عملكردي نسبت به روش متداول نشان 

 - بيشترين عملكرد مربوط به سيستم تناوب جو. نداد
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ورزي  خاك كلسيم و روش بي نخود، اعمال هيدرواكسيد

كلزا بدون  -و كمترين عملكرد مربوط به روش تناوب جو

ورزي  كاربرد هيدرواكسيد كلسيم و اعمال روش خاك

با توجه به نتايج گنجانيدن نخود و يا كلزا در  .متداول بود

ورزي و كاربرد  خاك ال روش بيسيستم تناوب و اعم

هاي اسيدي منطقه سردسير  كلسيم در خاك هيدرواكسيد

و نيمه خشك مذكور موجب افزايش توليد محصول جو  

  ).6( گردد مي

 مطالعاتي در رابطه با تأثير كاهش عمليات خاك

هاي  روي رشد و نمو جو، كلزا و رشد علف ورزي بر 

كانادا از سال سردسير شمال  خشك هرز در مناطق نيمه

عملكرد ماده  نتايج نشان داد. انجام گرفت 1991 تا 1989

ورزي  ورزي، خاك خاك  ي كمروش هاخشك كلزا در 

و  3/2، 92/2ورزي به ترتيب برابر با  خاك بي و متداول

ي روش هاتن بر هكتار و عملكرد دانه كلزا در  12/2

كتار تن در ه 59/0و  66/0، 89/0مذكور به ترتيب برابر با 

 ؛دار نبود با اين همه ميانگين عملكرد تيمارها معني. بود

ورزي از نظر مسائل  خاك ولي در مجموع روش كم

محيطي و آگرونومي و عملكرد بيشتر مورد توجه    زيست

  ).5( قرار گرفت

ي مختلف روش هامنظور بررسي اثرات به 

جو  -گندم، كلزا -هاي تناوب كلزا ورزي در سيستم خاك

خاك، روي تجمع مواد آلي در  آيش بر -و كلزا

هاي  كانادا در خاك درسال زراعي  6آزمايشي به مدت 

ورزي  ي خاكروش ها. رسي به مورد اجراء گذاشته شد

و  ورزي خاك كم ورزي متداول، اعمال شده شامل خاك

 به دست آمدهسال نتايج  6در پايان . بودند ورزي خاك  بي

روي  تأثير متفاوتي برورزي  ي خاكروش ها كه نشان داد

 7به ميزان  خاك كربنبيو. كربن آلي خاك نداشتند

درصد در روش  9ورزي و  خاك درصد در روش كم

ورزي متداول بيشتر  ورزي نسبت به روش خاك خاك بي

ميزان تهويه خاك و معدني شدن ازت در تمامي . بود

جو متفاوت  -ورزي و در تناوب كلزا ي خاكروش ها

داري   متري خاك افزايش معني ميلي 0-50در عمق . نبود

در نهايت و . در ميزان ماده آلي خاك مشاهده نگرديد

الي  17سال كربن آلي خاك به ميزان  6كه در پايان  اين

درصد  69الي  12بيوكربن خاك به ميزان  و درصد 26

ورزي  ورزي نسبت به روش خاك خاك در روش بي

. ش نشان دادافزاي) با توجه به نوع تناوب( متداول

افزايش نسبتاً كم در مواد آلي خاك را به آب هواي 

قبلي در نيمه خشك منطقه و وجود مواد آلي  سرد و

  ).7( شد  داده خاك نسبت

ساله ميزان تبخير و  4 هاي در كنتاكي طي آزمايش 

ورزي متداول در  ورزي و روش خاك  خاك تعرق در بي

آمده بدين دست ه محصول ذرت برآورده شده و نتايج ب

شرح گزارش شده است كه ميزان تبخير ماهيانه در 

ورزي كمتر بوده و در همين روش  خاك روش بي

سانتيمتر كاهش  15كاشت، ميزان متوسط تبخير ساليانه 

دهد، در نتيجه مقدار بيشتري آب براي تعرق  نشان مي

  ).10(است  در دسترس بوده

آن  مطالعات انجام گرفته در كشور سودان حاكي از

است كه تركيب نمودن فاصله خطوط كشت با ميزان 

دهد و كاشت كلزا  بذر، عملكرد محصول را افزايش مي

چه به صورت ماشيني باشد چه به صورت دستي، 

هاي  يك از سيستم  افزايش عملكرد آن تحت تأثير هيچ

بلكه اثرات  ؛قرار نگرفته) دستي يا ماشيني( كاشت

ان بذر در هر صورت متقابل فاصله خطوط كشت با ميز

   ).9( موجب باال رفتن عملكرد محصول شده بود

ي مختلف روش هاطور مشخص مقايسه ه ب

گندم براي رسيدن -در شرايط تناوب كلزا ورزي خاك

ورزي گندم كه بتواند در شرايط  به بهترين روش خاك

مختلف ميزان و پراكنش بارندگي بيشترين عملكرد را 

  . ق استهدف اين تحقي ،داشته باشد
 

  روش هامواد و 

ي كامل بلوك هااين تحقيق در پايه طرح آماري 

سال زراعي به  3تكرار به مدت  4تيمار در  5تصادفي با 

اساس  ايشي برتيمارهاي آزم. اجراء درآمده است
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  خاك ورزي و بي  خاك  ، كممتداول هاي ورزي خاك 

  :باشد شرح زير ميه انتخاب و ب ورزي

  كار كاشت با خطي+  دارگاوآهن برگردان -1

  كار كاشت با خطي+  گاوآهن قلمي -2

  كار خطيكاشت با + برگردان  صفحه آهن بدونگاو  -3

  كار كاشت با خطي+  پنجه غازي -4

  )ورزي خاك بي( كار كاشت مستقيم با خطي -5

تيمار ( برگردان  صفحه گاوآهن بدون  شود  يادآور مي

فحات برگردان اما ص ؛گاوآهن برگردان استن هما )سه

. ها در هنگام اجراي عمليات جدا شده است خيش

كار مورد استفاده در تمام تيمارها برزگر  خطيهمچنين 

) دار گاوآهن برگردان( در تيمار يكباشد كه  همدان مي

كه  يهاي وجود پستي و بلندي ها، علت عملكرد خيشه ب

قابل  كرد، كيفيت كار اين دستگاه را با مشكل مواجه مي

عرضي و نيز تنظيم  و بيني بود كه با تنظيمات طولي شپي

اين مشكل به  ميله عرضي ها بوسيله صحيح فاصله خيش

كاشت مستقيم با ( در تيمار پنج. حداقل خود رسيد

كار   مشكل عدم نفوذ خطي نيز) برزگر همداني كار خطي

 اعمالو نيز عدم پوشش بذور در بعضي نقاط بعلت عدم 

ن زمين و يا تاثير بقايا و احيانا سفت بودورزي و  خاك

وسيله اضافه ه وجود داشت كه با سنگين كردن ب ريگ

كردن گوني روي دستگاه و گاه حتي پوشاندن بذور 

صورت دستي اين مشكل مرتفع ه ريخته شده از دستگاه ب

  .گرديد

قطعه زمين همجوار با خصوصيات  2اين طرح در  

كه همه  وريفيزيكي و شيميايي يكسان اجرا شده به ط

با اعمال تيمارهاي ( ساله يكي از قطعات زير كشت گندم

كشت يكنواخت كلزا ( و قطعه بعدي زير كشت كلزا) باال

رفته و سال به سال ) كارگيري روش مرسوم منطقهه با ب

  .جاي اين دو عوض گرديد

متر،  سانتي 20-25خم گاوآهن برگرداندار عمق ش 

متر سانتي 8-12ي غاز متر و پنجه تيسان 20-25قلمي 

كار و به  رفت خطي 3ها به عرض  ابعاد كرت. باشد مي

جهت سهولت . متر بود 5/1ها  متر و فاصله كرت 20طول 

متر در  6در عبور و گردش تراكتور، فاصله بين تكرار 

  .نظر گرفته شد

ورزي  ي مختلف خاكروش هابه منظور بررسي اثر 

مشاهدات بر روي محصول گندم پارامترهاي مربوط به 

 )گيري صفات اندازه( فنولوژي و اجزا عملكرد گياه

در واحد سطح، ارتفاع بوته، تعداد دانه در  خوشهشامل 

وزن هزار دانه، عملكرد دانه، طول خوشه،  ه،خوش

عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت در هر تيمار 

متر از ابتدا و  2در زمان برداشت . گرديد گيري  اندازه

رديف از طرفين در هر كرت به دليل  2 انتها و همچنين

  .مانده كرت برداشت شد اي حذف و باقي اثرات حاشيه

در مراحل  خاك گيري رطوبت وزني براي انداره

) ن دانهپر شد( دهي،گلدهي و قبل از برداشت ساقه

- 30، 10-20، 0-10در چهار عمق   برداري نمونه گندم،

  . متري خاك انجام گرفت سانتي 30-40و 20

هاي مذكور و نتايج مربوط به  گيري ايج اندازهنت

مورد  MSTATCعملكرد و اجزاء عملكرد در برنامه 

تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته و ميانگين تيمارها با 

طور  همان. اي دانكن مقايسه شد روش آزمون چند دامنه

زمان با كاشت محصول گندم، طبق  كه گفته شد هم

ا در قطعه دوم براي روش تحقيق، كاشت محصول كلز

براساس . اجراي آزمايش در سال بعد انجام گرفته است

خصوصيات زراعي كلزا بايستي بستر بذر مسطح و عاري 

 ورزي مرسوم از كلوخه باشدكه اين مسأله با انجام خاك

رقم و . رعايت گرديد) ديسك+ دار  گاوآهن برگردان(

فته در ميزان بذر مصرفي براساس نتايج تحقيقات انجام يا

هاي زراعي كارشناسان تعيين و استفاده  منطقه و توصيه

  .شد

  محاسبه درصد رطوبت خاك

ها پس از  براي تعيين درصد رطوبت وزني، نمونه

 105ساعت در دماي  24برداشت و توزين به مدت 

گراد در آون نگهداري و مجدداً توزين  درجه سانتي

 1ه درصد رطوبت وزني خاك با استفاده از رابط. شد

  ).3( محاسبه شده است
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)1(               
d

dw

W

WW
MC

−
×= 100  

MC =درصد رطوبت خاك  

Ww  =ب جرم خاك مرطو(g)  

Wd  =جرم خاك خشك (g)  

  

  محاسبه درصد مواد آلي

محاسبه درصد مواد آلي در پايان طرح، از هر  براي

، 10ـ20 ،0ـ10هاي مختلف هايي از عمق كرت نمونه

-30متري و نيز يك نمونه از عمق  سانتي 30ـ40و  20ـ30

-وسيله روش والكليه ب متري برداشت گرديد و سانتي 0

  .)3( در آزمايشگاه درصد مواد آلي محاسبه شد بلك

  ها بذر، كود و مراقبت

كيلوگرم  130براي كاشت از گندم رقم سيمره با احتساب 

. مداني استفاده شده) كار عميق( در هكتار و از بذركار

كود پايه براساس تجزيه خاك و از منبع كودي فسفات 

كود سرك در سه مرحله . آمونيم و اوره داده شد

دهي در هنگام وقوع   زني، ساقه رفتن و گل پنجه

هاي زراعي الزم شامل  مراقبت. ها اعمال گرديد بارندگي

يادآور . موقع انجام گرفت سمپاشي و همچنين وجين به 

ورزي و  خاك در انجام عمليات خصوصا در بيود ش مي

همان شكل كه گفته شد يعني با اضافه  كشت آن، به

كردن گوني روي دستگاه بذركار و نيز پوشاندن دستي 

همچنين در . ، دقت بسيار گرديدبذور در بعضي نقاط

در هاي هرز تيمارها و خصوصا  كنترل علف

شود در سه  يادآور مي. زيادي شدورزي نيز دقت  خاك بي

سال اين آزمايش ميزان علف هرز در تيمار 

مشاهده شده   ورزي نسبت به ساير تيمارها  بيشتر  خاك بي

  .است

  موقعيت منطقه و  شرايط آب و هوايي
كيلومتري شمالي شهرستان  12زمين آزمايش در 

درجه و  49باغملك استان خوزستان با طول جغرافيايي 

 32و  درجه 31افيايي دقيقه شرقي و نيز عرض جغر 53

. متر است 710ارتفاع از سطح دريا . باشد دقيقه شمالي مي

آمار  .باشد مي درصد 2و حدود  شيب زمين طرح ماليم

دهد  نشان مي ساله شهرستان باغملك  هواشناسي بيست

متر،  ميلي 555كه ميزان بارندگي متوسط ساليانه حدود 

صد، در 3/50متر، رطوبت نسبي  ميلي 2005تبخير 

 1/13درجه، متوسط حداقل دما ماهيانه  9/20متوسط دما 

درجه كه حداكثر دماي  5/28و متوسط حداكثر ماهيانه 

 رود درجه و دما گاهي به زير صفر مي 49مطلق 

  ). 1جدول(

ميزان بارندگي ) 84-85(در سال اول اجراي طرح 

در سال  ؛دبوميليمتر و باالتر از ميانگين بيست ساله  843

 ميلي 565ميزان بارندگي ) 85-86(جراي طرح دوم ا

اما در سال سوم اجراي  و توزيع آن نسبتاً يكسان بود؛متر 

متر و  ميلي 245مجموع ميزان بارندگي ) 86-87(طرح 

كه در  طوريه باران و خشكي بود ب بسيار كم سال

صفر در حد باراندگي ) ماه پرشدن دانه( ماه  ارديبهشت

  ).1شكل(بود 

  وصيات خاك                           بافت و خص

 44درصد شن،  36بافت خاك طرح، لومي با 

زمين مزرعه . باشد درصد رس مي 20درصد سيلت و 

سنگ بود و با  داراي ميزان بسيار كمي ريگ و قلوه

هاي ديم منطقه و ناچيز بودن اين  توجه به شرايط زمين

 زمين طرح عاري از وجود كه توان گفت ميزان، مي

درصد  69/0درصد مواد آلي، . سنگ است ريگ و قلوه

زيمنس بر متر بوده كه نشان  دسي 5/1خاك  Ecو 

  .دهد محدوديت شوري وجود ندارد مي

  

  نتايج و بحث

  تغييرات رطوبت 

نتايج تجزيه واريانس مركب سه ساله درصد  

دهي و پر   دهي، گل ها در مراحل مختلف ساقه   رطوبت

ه اين شاخص صرفاً در اثر سال شدن دانه نشان داد ك

ي مختلف روش هاو در  است دار بوده بسيار معني

ورزي و سال  ورزي و نيز اثر متقابل روش خاك خاك

     ).2جدول(دار نيست  معني
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دهد كه در همه   ها نشان مي مقايسه ميانگين درصد رطوبت

 تـرين و كـم   مراحل، به ترتيب سال دوم و سال سوم بـيش 

تحليل اخـتالف  ). 3جدول(  ت را داشتندترين درصد رطوب

اساس چگونگي  هاي مختلف بر ها در سال درصد رطوبت

پـذير   امكـان  )1شـكل (هـا   هـا در آن سـال   توزيع بارندگي

كــه ســال ســوم، ســال بســيار خشــك و  طــوريه بــ ؛اســت

ميليمتـر بـراي سـال     245ميـانگين بارنـدگي   (باراني بود  بي

  843متر ميانگين درازمـدت و   ميلي 555سوم در مقايسه با 

ــي ــز   ميل ــال اول و ني ــر س ــي 565مت ــال دوم  ميل ــر س  و) مت

ها و خصوصاً در انتهـاي فصـل آن    ها در تمام ماه بارندگي

بسـيار كـم وجـود    ) زمان گلدهي و پـر شـدن دانـه   ( سال

هـا در سـال اول    تر رطوبـت  همچنين درصد پايين. داشت

بيشـتر آن  نسبت به سـال دوم بـا وجـود ميـزان بارنـدگي      

متـر سـال    ميلـي  565متر سـال اول نسـبت بـه     ميلي 843(

به لخـت و بـدون پوشـش     تا حد زياديتوان  را مي) دوم

علت آيش بـودن دو سـاله آن   ه اوليه زمين در سال اول ب

كه در سال دوم  در حالي ؛قبل از اجراي طرح نسبت داد

زمين پوششي از بقايـاي كلـزا   ) و البته در سال سوم هم (

  .تر بوده است ه و امكان حفظ رطوبت آن بيشداشت

  

  

  )1356 -1376( ساله شهرستان باغملك 20آمار هواشناسي  -1جدول

 ماه
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 1/32 3/13 1/176 7/44 ــ 7/22 5/40 2/3 3/9 مهر

 5/24 2/9 7/102 6/52 ــ 8/16 5/33 -5/9 8/61 آبان

 7/17 7/5 8/64 3/64 28/0 7/11 5/29 -5 5/120 آذر

 6/15 4 3/54 1/61 1 8/9 5/28 -4 9/132 دي

 9/16 1/5 7/65 4/59 43/0 11 8/29 -5/3 3/90 بهمن

 5/20 9/7 9/81 8/56 35/0 2/14 34 -5/2 8/81 اسفند

 1/25 5/11 4/127 8/54 ــ 3/18 5/42 1 2/44 فروردين

 8/31 1/16 9/187 8/48 ــ 24 5/45 5 2/13 ارديبهشت

 7/38 5/20 9/281 2/41 ــ 5/29 5/47 9 5/0 خرداد

 3/41 8/23 7/320 3/40 ــ 6/32 49 5/11 1/0 تير

 4/40 7/22 5/294 37 ــ 5/31 48 5/8 4/0 مرداد

 5/37 2/18 4/248 8/41 ــ 9/27 44 2/9 4/0 شهريور

 5/28 1/13 8/2005 3/50 06/2 9/20 49 -5/9 4/555  سال
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هاي اجراي طرح و متوسط بيست ساله آن هاي شهرستان باغملك در سال توزيع بارندگي -1شكل  

  

  

  

  دهي،گلدهي و  پر شدن دانه تجزيه واريانس درصد رطوبت خاك  در مراحل ساقه -2جدول

  .         دار است معني % 5در سطح *

  .دار است معني % 1طح در س **

  

 )3جدول( هاي درصد رطوبت ميانگين مقايسه

ورزي در  ي خاكروش هادهد كه همه  همچنين نشان مي

و در هر مرحله و عمق و با اختالف  يك سطح قرار دارند

 .يك روش درصد رطوبت بيشتري داشته است ،ناچيز

 يشتر مربوط به تاثير بقاياي كلزاالبته اين مساله احتماال ب

تاثير  رسد در اين شرايط، به نظر ميبدين ترتيب  .است

نوع روش تاثير از  ،بر ميزان حفظ رطوبتبقايا 

وجود تاثير  به عبارت بهتر. است ورزي بيشتر بوده خاك

نوع روش حدي بوده كه تاثير ه ب ،در حفظ رطوبت بقايا

ات رطوبت اختالف كه رساندهي را به ميزانورزي  خاك

  منابع تغييرات

(S.O.V) 

د
ي

جه آزاد
ر

  

  )MS(ميانگين مربعات 

  درصد رطوبت در مرحله گلدهي  دهي درصد رطوبت در مرحله ساقه
درصد رطوبت در مرحله پر شدن 

  دانه

  )cm(عمق   )cm(عمق   )cm(عمق 

10-0  20-10  30-20  40-30  10-0  20-10  30-20  40-30  10-0  20-10  30-20  40-30  

  Y(  2  **302  **462 **396 **399 **444 **652 **705  **782  **201  **332  **558  **704(سال 

  5/5  1/3  2/2  1/2  7/1  9/3  8/4  1/3  4/5  2/3  1/4  7/5  9  تكرار در سال

  R(  4  8/2  1/2  3/3  7/4  4/0  3/2  2/5  3/5  2/0  9/0  8/1  4/6(ورزي  روش خاك

ورزي در  خاك روش

  سال
8  3/3  9/0  6/5  9/2  4/1  1/2  9/2  4/3  1/0  2/2  9/1  5/1  

  a  36  9/3  3/1  4/3  4/4  7/2  5/3  1/4  8/4  2/2  3/2  5/1  1/4ي خطا

 CV(  8/10  6/5  8/8  5/9  2/13  5/12  4/12  9/12 5/15  4/12  1/9  5/13(درصد ضريب تغييرات 
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شود بررسي منابع  يادآور مي .دار نشود معنيناشي از آن 

هم بر تاثير وجود بقايا بر حفظ ) 4 و 8( صورت گرفته

البته در سال  ؛كند رطوبت و افزايش عملكرد داللت مي

ولي احتماال ميزان  ؛كار نبود چه بقايا در اول طرح اگر

با زي را ور ي خاكروش هار نوع ندگي زياد باز تاثيبار

  .استنموده  محدوديت مواجه

  تغييرات درصد مواد آلي 

تجزيه واريانس مربوط به درصد مواد آلي بعد از سه 

دار بين  سال اجراي طرح، دال برعدم وجود اختالف معني

كه  طوريه ب. )4جدول( ورزي است ي خاكروش ها

هاي مختلف از  ورزي و در عمق ي خاكروش هاتمام 

 اند گرفته نظر درصد مواد آلي در يك سطح قرار

رسد كه عامل اصلي دخيل در اين  به نظر مي. )5ولجد(

ورزي در هر كرت در سه  عدم حفظ روش خاك ،مساله

طبق روش اجراي كه ؛ زيرا باشد سال اجراي طرح مي

قطعه اجراي آزمايش با قطعه كشت طرح، سال به سال، 

ورزي آن عوض  يكنواخت كلزا و با روش مرسوم خاك

تظار براي حفظ بيشتر مواد فرآيند مورد ان بنا براين ؛شد مي

كارگيري روش مرسوم در ه آلي براي بعضي تيمارها، با ب

كرد، و در نتيجه اختالفات  سال بعد آن ادامه پيدا نمي

  .گرديد دار نمي معني

دهي،گلدهي و  پر شدن دانه به  مقايسه ميانگين سه ساله درصد رطوبت خاك در مراحل ساقه -3جدول

 %5ن، در سطح اي دانك روش چند دامنه

  فاكتور

  درصد رطوبت در مرحله پر شدن دانه  درصد رطوبت در مرحله گلدهي  دهي درصد رطوبت در مرحله ساقه

  )cm( عمق  )cm( عمق  )cm( عمق

10-0  20-10  30-20  40-30  10-0  20-10  30-20  40-30  10-0  20-10  30-20  40-30  

                     :سال

  a 67/19  a 79/21  b 07/22  a 99/22  b 72/11  b 42/15  b 16/17  b 12/18  b 73/8  b 9/12  b 12/15  b 25/16  سال اول

  a 23/21  a 17/24  a 81/24  a 79/25  a 54/17  a 36/20  a 93/21  a 79/22  a 07/13  a 68/15  a 27/18  a 06/20  سال دوم

  b 85/13  b 91/14  c 1/16  b 03/17  c 2/8  c 97/8  c 12/10  c 41/10  b 89/6  c 65/7  c 96/7  c 42/8  سال سوم

LSD 5%  25/3  77/2  64/2  17/3  43/2  99/2  69/2  81/1  01/2  02/2  39/2  21/3  

                          :ورزي روش خاك

  a 18/18  a 53/20  a 65/21  a 78/22  a 58/12  a 95/14  a 31/17  a 71/17  a 76/9  a 82/11  a 78/13  a 22/15  دار برگردان.گ

  a 29/18  a 83/19  a 24/20  a 55/21  a 45/12  a 94/14  a 51/15  a 29/17  a 38/9  a 95/11  a 9/13  a 38/14  قلمي. گ

  a 46/17  a 73/20  a 81/20  a 41/22  a 22/12  a 85/14  a 61/16  a 72/17  a 55/9  a 51/12  a 37/13  a 06/15  برگردان بدون. گ

  a 61/18  a 87/19  a 22/21  a 67/21  a 75/12  a 35/14  a 46/16  a 48/16  a 54/9  a 89/11  a 48/13  a 41/14  پنجه غازي

  a 71/18  a 52/20  a 04/21  a 27/21  a 45/12  a 59/15  a 12/16  a 32/16  a 58/9  a 19/12  a 37/14  a 47/14  ورزي بي خاك

LSD 5%  25/2  29/1  12/2  38/2  88/1  12/2  31/2  51/2  66/1  71/1  42/1  29/2  
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  در خاتمه اجراي طرح تجزيه واريانس درصد مواد آلي خاك  -4جدول

  

  

  

  

  

  

  

  ميانگين درصد مواد آلي خاك  در خاتمه اجراي طرح  -5جدول

  عمق  تيمار

 سانتي 10-0

 متري

  عمق 

 سانتي 20-10

 متري

  عمق

 سانتي 20- 30 

 متري

  عمق

 سانتي 40-30

 متري

  عمق

 سانتي 30-0

 متري

  a 79/0  a66/0   a62/0   a62/0   a68/0   دار انبرگرد. گ

  a78/0  a73/0  a66/0   a64/0   a83/0   قلمي. گ

  a73/0    a7/0   a62/0   a61/0   a67/0   بدون برگردان. گ

  a78/0   a74/0   a66/0   a63/0   a74/0   پنجه غازي

  a77/0   a67/0   a61/0   a57/0   a65/0   ورزي بي خاك

LSD%5 41/0 27/0 28/0 23/0 34/0  

  

  

  صفات زراعي

نتايج تجزيه واريانس مركب سه ساله مربوط به 

صفات زراعي نشان داد كه در اثر سال، ارتفاع بوته 

  صفات ديگر زراعي بسيار معني دار و عملكرد دانه و معني

ورزي در  ي خاكروش هاهمچنين . )6جدول( است دار

دار و در عملكرد  شاخص برداشت، اختالف بسيار معني

 داما در عملكر ؛داري داشتند بيولوژيك اختالف معني

ي روش هادانه و ساير صفات زراعي ديگر اختالف 

عالوه بر اين، نتايج . )6جدول( دار نبود ورزي معني خاك

تجريه واريانس مركب نشان داد كه اثر متقابل روش 

ورزي و سال در هيچ يك از صفات زراعي  خاك

  .)6جدول( دار نيست معني

دهد كه سال سوم در همه   ها نشان مي ه ميانگينمقايس

بجز در وزن ( صفات زراعي كمترين مقادير و سال دوم

. بيشترين مقادير را داشت) هزار دانه و شاخص برداشت

، سال دوم 584كه عملكرد دانه، در سال سوم  طوريه ب

درجه  منابع

 آزادي

   )MS( ميانگين مربعات

  عمق

 سانتي 10-0

 متري

  عمق

 سانتي 20-10

 متري

  عمق

 سانتي 30-20

 متري

  عمق

 سانتي 40-30

 متري

  عمق

 سانتي 30-0

 متري

 143/0 083/0 084/0 121/0 131/0 1 تكرار

 016/0 003/0 002/0  005/0 002/0 4 تيمار

 031/0 014/0 02/0  019/0 043/0 4 خطا

درصد ضريب 

 )CV( تغييرات

- 8/19 9/19  1/22 4/19 7/21 
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 كيلوگرم در هكتار بود 1662و سال اول  3108

هاي بسيار كم سال سوم و  با توجه به بارندگي .)7جدول(

هاي پايين در آن سال انتظار عملكرد  نيز درصد رطوبت

دانه و ساير صفات زراعي در حد كمترين آن نسبت به 

 اما سال دوم با وجود ؛منطقي است دو سال ديگر بسيار

بارندگي كمتر آن نسبت به سال اول، عملكرد دانه و اكثر 

بود كه اين  صفات زراعي ديگر آن از سال اول بيشتر

ا و خصوصا تواند به تاثير كشت قبلي يعني كلز  مسأله مي

در . حفظ رطوبت مرتبط باشدنقش وجود بقاياي آن در 

اين  ،طور كه در بحث رطوبت تحليل شد واقع همان

هاي اين سال در  فزايش درصد رطوبتمسأله حتي باعث ا

نسبت به سال اول گرديده  ي مختلفها مراحل و عمق

نين عامل مهم دخيل در اين مساله و كاهش همچ. است

هاي مناسب آن،  عملكرد سال اول با وجود باراندگي

ورزي و كاشت در آن  مربوط به تاخير عمليات خاك

  .هاي زياد اول فصل آن است علت باراندگيه سال ب

بر عدم وجود ) 6جدول( نتايج تجزيه واريانس

م ورزي در تما ي خاكروش هادار بين  اختالف معني

و عملكرد صفات زراعي بجز شاخص برداشت 

طور نسبي گاوآهن ه ولي ب ؛كند داللت ميبيولوژيك 

 دار در اكثر صفات زراعي برتري نسبي داشت برگردان

دار با  از نظر عملكرد دانه گاوآهن برگردان. )7جدول(

 1/1638كيلوگرم در هكتار باالترين و قلمي با  3/1983

همچنين گاوآهن . ودكيلوگرم در هكتار كمترين ب

كيلوگرم در  3718غازي با  و پنجه 5263دار با  برگردان

هكتار به ترتيب بيشترين و كمترين مقادير عملكرد 

ارتفاع بوته، طول خوشه، خوشه  در. بيولوژيك را داشتند

در واحد سطح، دانه در خوشه، وزن هزار دانه و شاخص 

  

  

نشان داده  (MS)ه صفات زراعي كه با ميانگين مربعاتخالصه تجزيه واريانس مركب مربوط ب -6جدول

 شده است

  منابع تغييرات
(S.O.V) 

ي
اد

آز
ه 

ج
در

 

(d
f)

 
 عملكرد دانه

(Kg/ha) 

   عملكرد

  بيولوژيك

(Kg/ha) 

ارتفاع 

  بوته

(cm) 

طول 

  خوشه

(cm) 

خوشه 

در واحد 

  سطح

(n/m
2
) 

دانه در 

 خوشه

(n/pan) 

وزن 

هزار 

  دانه

(g) 

شاخص 

  برداشت

(%) 

  06/0**  606** 1122** 83997** 4/17** 234* 173700907**  32084371**  2  سال

  001/0  29  12  550  19/0  55  1379642  167431  9  تكرار در سال

  008/0**  12  23  532  43/0  45  4010472*  252110  4  ورزي روش خاك

ورزي  خاك روش

  در سال
8  143705  1291835  21  17/0  1107  11  13  001/0  

  a  36  300952  1817988  38  35/0  1713  26  6  002/0خطاي 

درصد ضريب 

  )CV(تغييرات
7/19  19  6/9  1/12  3/18  4/16  2/7  3/10 

  

  .   دار است يمعن % 5در سطح *    

  .      دار است معني % 1در سطح  **   
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  % 5اي دانكن، در سطح  مقايسه ميانگين سه ساله صفات زراعي به  روش چند دامنه -7 دولج

 فاكتور
 عملكرد دانه

(Kg/ha) 

   عملكرد

  بيولوژيك
(Kg/ha) 

ارتفاع 

  بوته
(cm) 

طول 

  خوشه
(cm) 

خوشه در 

  واحد سطح
(n/m

2
) 

دانه در 

 خوشه

(n/pan) 

وزن هزار 

 دانه

(g) 

شاخص 

  برداشت

(%) 

             :سال

  b 1662 b 4001  a 5/64  a 1/5  b 9/169  b 3/24  a 6/40  a 42  سال اول

  a 4/3108  a 7657  a 1/68  a 6/5  a 3/254  a 7/31  a 1/38  a 41  سال دوم

  c 2/584  c 1825  a 2/61  b 8/3  c 3/116  c 7/16  b 1/30  b 32  سال سوم

LSD 5%  7/556  1598  1/10  6/0  9/31  8/4  3/7  4  

                  :ورزي  روش خاك

  a 3/1983  a 5263  a 5/66  a 1/5  a 1/184  a 3/26  a 7/36  b 37  دار برگردان. گ

  a 1/1638  a 4189  a 6/63  a 7/4  a 7/172  a 9/22  a 6/34  b 37  قلمي. گ

  a 2/1861  a 4632  a 64  a 8/4  a 6/177  a 9/24  a 1/37  ab 38  بدون برگردان. گ

  a 5/1653  a 3718  a 1/62  a 9/4  a 4/168  a 1/24  a 1/36  a 43  پنجه غازي

  a 1/1788  a 4669  a 6/66  a 6/4  a 8/182  a 1/23  a 8/36  b 36  بي خاك ورزي

LSD 5%  8/621  1528  08/7  7/0  9/46  9/5  9/2  5  

  

  

سـانتيمتر،   6/66ورزي بـا   خـاك  ترتيـب بـي   برداشت بهبا 

ــاوآهن برگـــردان  ــا  گـ ســـانتيمتر، گـــاوآهن   1/5دار بـ

خوشــــه در مترمربــــع، گــــاوآهن  1/184دار  برگــــردان

گردان  دانه در خوشه، گاوآهن بدون 3/26با   دار برگردان

درصد بيشترين مقـادير را   43غازي با  جهگرم و پن 1/37با 

ــب       ــه ترتي ــفات ب ــن ص ــادير در اي ــرين مق ــته و كمت داش

ورزي  خـاك  سانتيمتر، بي 1/62غازي با  اختصاص به پنجه

خوشه در مترمربع،  4/168غازي با  متر، پنجه سانتي 6/4با 

ــا  ــي ب ــا   9/22قلم ــي ب ــه، قلم ــه در خوش ــرم و  6/34دان گ

عـدم   .)7جـدول ( ه اسـت درصد بود 36ورزي با  خاك بي

ي روش هــا ،دار در عملكــرد دانــه وجــود اخــتالف معنــي

هـاي آنهـا و    ورزي و اختالف نسبتا كم بين ميانگين خاك

، همگي بر عـدم  ورزي خاك خصوصا عملكرد مناسب بي

ورزي بـر عملكـرد گنـدم     تاثير و يا تاثير كم روش خاك

به شـكلي كـه يـك سـال      ،كلزا -در شرايط تناوب گندم

ــ ــاكروش خـ ــاي  ( ورزي اص خـ ــك از تيمارهـ ــر يـ هـ

 و سـال ديگـر روش مرسـوم   ) ورزي مورد آزمايش خاك

+ دار  برگــردان ورزي مرســوم يعنــي  گــاوآهن   خــاك(

انجـام گيـرد،    ) ديسك جهت تهيه زمين براي كشت كلزا

دقـت شـود كـه ايـن تحليـل در شـرايط       . كنـد  داللت مـي 

خصوصيات خاك طرح يعني در بافـت مناسـب لـومي و    

ــواد آ ــوب م ــبتا خ ــي نس ــك ( ل ــد 7/0نزدي ــدق ) درص ص

طـور كـه ذكـر شـد اثـر متقابـل روش        البته همان. كند مي

دار  يك از صفات زراعي معني وزي و سال در هيچ خاك

بـه عبـارتي در تمـام شـرايط آب و هـوايي و      . نبوده است

ي روش هـا هـا نتـايج مربـوط بـه      ميزان مختلف بارنـدگي 

ايـن   شـد؛ كـه  با ورزي تا حدودي به يك شكل مي خاك

مسأله بر قوت تحليل مـذكور و مسـتقل بـودن عملكـرد و     

ورزي در شـرايط منطقـه و    صفات زراعي از روش خاك

البتـه ايـن نتيجـه     .كنـد  خصوصيات زمين طرح تاكيد مـي 

بط بـا  توانـد مـرت   مـي  بر شرايط منطقه و زمين طرحعالوه 

خاص آن در ميزان حفـظ  و تاثير ) بقاياي كلزا( نقش بقايا

كـه در تحليـل    چنـان  تـاثير خاصـي  . خاك باشـد  رطوبت

دار شـدن   باعـث عـدم معنـي    ،گفته شـد نيز مساله رطوبت 
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ورزي از نظر ميزان درصـد رطوبـت در    ي خاكروش ها

يـادآور  . هاي مختلف هـم گرديـده اسـت    مراحل و عمق

دار  شود كه عملكـرد نسـبي بيشـتر گـاوآهن برگـردان      مي

كار اين دستگاه در به توان به  نسبت به ساير تيمارها را مي

هاي هـرز و   هاي علف زير خاك بردن بقايا، بذور و ريشه

ــبي     ــرل نس ــز كنت ــت و ني ــات كش ــود عملي ــه بهب  در نتيج

ي روش هـا البته اين تحليل كـه  . هاي هرز نسبت داد علف

تواننـد   دار مـي  ورزي و براي مثال گاوآهن برگردان خاك

 مــثالً فصــل آيــش يــا( رطوبـت بيشــتري از فصــل كنــوني 

در شـرايط   ،را براي فصل بعدي نگهداري كننـد ) كاشت

زيـرا   ؛باشـد  كامالً مـردود مـي  ) خوزستان( مناطق گرمسير

ها مؤيد اين مسأله  گيري رطوبت و اندازه ها نتايج آزمايش

علت گرما و تبخير شديد تابسـتانه، در اواخـر   ه است كه ب

تابستان رطوبت خاك به حد پايين غير قابل جـذب خـود   

  .رسد اه ميبراي گي

  

  

  

  گيري نتيجه

و  سنگ، بافت لومي خاك در زمين بدون قلوه -

روش بكارگيري انواع  درصد 6/0درصد مواد آلي باالي 

ورزي شديد   ورزي تا خاك خاك ورزي از بي ي خاكها

و در تناوب با كلزا با روش  ،در كشت گندم ديم

  .ي داردمرسوم آن، نتايج عملكرد مشابه ورزي خاك

ورزي و نيز  خاك ي كمروش هاه از استفاد -

ورزي براي كشت گندم ديم در زمين بدون  خاك بي

سنگ، بافت لومي خاك و درصد مواد آلي باالي  قلوه

كشت كلزا با روش ( درصد، در تناوب با كلزا 6/0

  .مورد توجه مي شود) ورزي سوم خاكمر

ورزي، كنترل مناسب  خاك در اعمال روش بي-

كارگيري دستگاه كاشت ه ب هاي هرز و خصوصا علف

سفت ( ورز  مناسب كه بذور را در هر شرايط خاك بي

در عمق  )قلوه سنگ بودن زمين و يا وجود بقايا و احيانا

  . مناسب زير خاك قرار دهد، بسيار ضروري است
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