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 هاي هرز وزیکی خاك، جمعیت علفورزي و تناوب گیاهی بر خواص فیاثر خاك

 عملکرد گندم دیم 

   احمد حیدري 

قات، سازمان تحقی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان همدان،

  آموزش و ترویج کشاورزي، همدان، ایران

  

  چکیده

یکی رزي در سه تناوب گیاهی بر خواص فیزوورزي و بدون خاكدر این پژوهش، اثر سه روش خاك

بصورت  و عملکرد گندم در ایستگاه تحقیقاتی تجرك (شهرستان کبودرآهنگ)  هاي هرزخاك، تراکم علف

 ی شد.سبرر 1391-93هاي هاي کامل تصادفی در سه تکرار طی سالهاي خرد شده بر پایه طرح بلوكکرت

           سیکلوتیلر مجهز به غلطک)،  +اوآهن برگرداندارگروش مرسوم (-1Tشامل (ورزي هاي خاكسیستم

2T-ورز مرکب ( تیغهخاك ،(3 هاي قلمی + غلطکT-  تیغهخاك) وغازي + غلطک) هاي پنجهورز مرکب 

4T-1هاي،در تناوب )ورزيبدون خاكR- 2گندم، -آیشR- 3گندم و -گندمR- ه گندم به ترتیب ب-نخود

امل جرم در این آزمایش، برخی خواص فیزیکی خاك ش مدنظر قرار گرفتند. هاي فرعی و اصلیعنوان کرت

ندم گهاي هرز و عملکرد و اجزاي عملکردي ویژه ظاهري خاك و شاخص مخروطی خاك و نیز تراکم علف

ك و شاخص ورزي بر جرم ویژه ظاهري خاكهاي خاتعیین شدند. نتایج نشان داد که تناوب گیاهی و روش

رحالیکه، ددار نبود هاي هرز معنیداري نداشت. اثر تناوب گیاهی بر جمعیت علفر معنیمخروطی خاك اث

کتار) هکیلوگرم در  1/227ورزي مرسوم (هرز داشت. خاك هايداري بر جمعیت علفورزي اثر معنیخاك

تند. در سال اشهرز را دکیلوگرم در هکتار)، به ترتیب کمترین و بیشترین مقدار علف 8/626و کشت مستقیم (

  ورزي مرسوم بود.كورزي بیشتر از روش خاخاك) عملکرد گندم در بی92-1391خشک (

  فشردگی خاك،کشت مستقیم، گاوآهن قلمی، مناطق سرد ،حفاظتی ورزيخاك هاي کلیدي:ژهوا
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  مقدمه

حفظ خاك از فرسایش آبی و بادي از اهمیت 

ثر که اک ییباشد. از آنجاباالیی برخوردار می

ایران از نظر هاي مناطق خشک و نیمه خشک خاك

استفاده مداوم از ماده آلی ضعیف فقیر هستند، 

بر ورزي مرسوم (گاوآهن برگرداندار) خاك

ماده آلی خاك و از بین رفتن  کاهششدت 

افزوده است، بنابراین جایگزین نمودن  آنساختمان 

ورزي حفاظتی (کم ورزي مرسوم با خاكخاك

ورزي) به منظور بهبود بدون خاك ورزي وخاك

تاکید شده  آنساختمان خاك و افزایش ماده آلی 

). همچنین 1394(میرزا شاهی و بازرگان،  است

 هايستمیهمانند س یمطلوب هايآوريکاربرد فن

هاي از روش یکی عنوان به یورزي حفاظتخاك

سبب  تواندمی داریکاربردي در کشاورزي پا

 افزایش پایداري و هازمین تخریب روند کندکردن

 گردد. کشاورزي در

امروزه یکی از مهمترین مشکالت کشور 

ها و در هاي اخیر و کاهش بارندگیخشکسالی

. توجه به بحران آب استنتیجه کاهش منابع آب  

 منظور استفاده مناسب از آب هردر کشور و به

 کاهش را خاك سطح از تبخیر بتواند مدیریتی که

 آب مصرف کارآیی و عملکرد قینطور ی به دهد

 براي متعددي هايروش .داد خواهد افزایش را

 دارد، خاك وجود سطح از تبخیر کاهش

 آل بهشتی و صیادیان جمله از زیادي پژوهشگران

 گزارش )2005الکایسی ( و و لیچ )1384آقا (

 بیشتري رطوبت ورزي حفاظتیخاك که اندکرده

 تبخیر هشکا و ضمن نموده ذخیره خاك در را

ارشد و  .شودمی پذیري نفوذ افزایش موجب

بقایاي که ) نیز اعالم نمودند 1999همکاران (

گیاهی در یک محیط اشباع از بخار آب 

جذب کند،  درصد وزن خود آب 90 تا 80تواندمی

مواد رسی فقط  ،که تحت همان شرایطدر صورتی

. از طرف نماینددرصد آب جذب می 20تا  15

به افزایش تولید از طریق حذف سال نیاز دیگر، 

آیش در اراضی دیم، به دلیل رشد روز افزون 

از طرفی محدودیت اراضی با بازده باال، و جمعیت 

  رسد. ضروري به نظر می

حبوبات یکی از محصوالت قابل کشت در 

تواند باشد که میتناوب با گندم در شرایط دیم می

بعد از اکثر مناطق دیم ر . دگرددجایگزین آیش 

برداشت حبوبات (جهت تهیه بستر بذر غالت) 

ورزي عمیق توسط ادواتی اجراي عملیات خاك

هاي نظیر گاوآهن برگرداندار ضمن ایجاد کلوخه

هایی با درصد رس درشت (بخصوص در خاك

باال) موجب به سطح خاك آمدن بذور غالت قبلی 

 را دارند زنیهرز که هنوز قابلیت جوانه هايو علف

 .)Diekmenn et al., 1994( شودمی

در  ) گزارش نمودند1996لوپز و همکاران ( 

عملکرد گندم در روش  ،خشک هايسال

بر  و بیشتر از روش مرسوم بودورزي خاكبی

 ، عملکرد گندم درهاي پر بارانسالدر عکس

همچنین اثرات  .بودبهتر  مرسومورزي روش خاك

خشک هاي ورزي و تناوب در سالمتقابل خاك

 -دار بوده به طوریکه به ترتیب تناوب نخودمعنی

بقیه گندم نسبت به  -گندم، آیش -گندم، باقال

در  . از عملکرد باالیی برخوردار بودند هاتناوب

بیشترین  مطالعه دیگري گزارش شده است که

هاي آیش عملکرد گندم به ترتیب در تناوب
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 2232کیلوگرم در هکتار)، عدس بهاره ( 2243(

کیلوگرم در  1943لوگرم در هکتار) و نخود (کی

کانترو  ).Cayci et al., 2008هکتار) بدست آمد (

) نیز اعالم نمودند که اثر 2007مارتینز و همکاران (

ورزي حفاظتی بر عملکرد گندم با توجه به خاك

تواند متفاوت باشد به شرایط بارندگی منطقه می

ورزي تر، خاكکه در مناطق خشکطوري

ها اظتی موثرتر بوده در حالیکه هرچه بارندگیحف

ورزي حفاظتی کاهش تر شده، اثر خاكمناسب

دستاورد سایر محققین در رابطه با اثرات پیدا کرد. 

هاي هاي زراعی مختلف و روشبلند مدت تناوب

ورزي بیانگر افزایش عملکرد گندم متفاوت خاك

ورزي در روش خاك %78در شرایط دیم به میزان 

 است  ورزي مرسومفاظتی نسبت به روش خاكح

)Mejahed and sander, 1998(.  نتایج طوالنی

را به طور گندم زمستانه توان مدت نشان داد که می

هاي کشت یک ساله بدون موفقیت آمیز در سیستم

خصوص اگر از استفاده از آیش بکار برد به

ورزي به همراه کود اضافه هاي بدون خاكسیستم

 ).Halvorson et al., 1999( ستفاده شوداازته 

ورزي با نگهداري بقایا یک مدیریت خاکبی سیستم

امکان پذیر براي بهبود ساختمان خاك و افزایش 

 ورزي مرسومعملکرد گندم نسبت به روش خاك

باشد میو خارج کردن بقایا از سطح مزرعه 

)Fuentes et al., 1994 همت و اسکندري .(

-دند که در تناوب نخود) گزارش نمو2004(

غازي گندم، بیشترین عملکرد گندم با دستگاه پنجه

حاصل شد در صورتیکه بیشترین عملکرد نخود با 

ورزي با و بدون بقایا بدست آمد. روش بدون خاك

ورزي با عملکرد گندم و نخود در روش خاك

درصد بیشتر از  27و  14گاوآهن قلمی به ترتیب 

  ورزي مرسوم بود. خاك

) گزارش نمود که اثر 1391یدري (ح

ورزي بر جرم ویژه ظاهري خاك هاي خاكروش

دار بوده است در و سرعت نفوذ آب به خاك معنی

. داري بر عملکرد گندم نداشتمعنی حالیکه اثر

) اعالم نمودند که هم 2004مصدقی و همکاران (

توانند بر ورزي میکود حیوانی و هم روش خاك

نیا و افضلی. وثر باشندمخواص فیزیکی خاك 

هاي نمودند که روش مشخص) 2014ذبیحی (

توانند ورزي تا اواسط فصل رشد میمختلف خاك

دار داشته باشند بر جرم ویژه ظاهري خاك اثر معنی

واخر فصل رشد، جرم ویژه ظاهري و از اواسط تا ا

ورزي، هاي خاكخاك دیگر تحت تاثیر روش

هاي اك و روشهمچنین عمق خکند. تغییر نمی

دار بر شاخص مخروطی ورزي، اثر معنیخاك

 خاك دارند. 

هاي هرز در روش کممقدار علف

ورزي مرسوم برابر خاك 3تا  2ورزي خاك

 .)Halvorson et al., 1999( ه استگزارش شد

ورزي و هاي مختلف خاكدر پژوهشی اثر روش

هاي هرز بررسی شده بر تراکم علف تناوب گیاهی

ورزي بر حجم که اثر خاك ه استج نشان دادنتایو 

. استهاي هرز بیشتر از تناوب گیاهی بذور علف

هاي هرز به ترتیب در بیشترین تراکم بذور علف

ورزي و خاكورزي، کمخاكهاي بیسیستم

 15-30، 0-15هاي شخم با گاوآهن قلمی در الیه

متري خاك مشاهده شد. تناوب سانتی 30-45و 

داري روي حجم بذور علف هرز و عنیگیاهی اثر م

هاي خاك نداشت یا توزیع آن در بین الیه
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)Barberi and Cascio, 2001(.  جمعیت

ورزي مرسوم کمترین رز در خاكهاي هعلف

هاي هرز در عمق اد بذور علفبیشترین تعد بوده و

ورزي، خاكبیمتري خاك در سانتی 15-0

). وزن Gardina et al., 1991( ه استمشاهده شد

ورزي هرز در سیستم بدون خاكخشک علف

گزارش شده ورزي مرسوم بیشتر نسبت به خاك

هاي گزارش.)Gangwar et al., 2006( است

هاي تعداد زیادي از بذور علفمشخص نمودند که 

زنی هرز اگر به طور عمیق دفن شوند قادر به جوانه

). Ghauhan and Johnson, 2008نخواهند بود (

ورزي بیشترین تعداد بذور خاكش بیرودر 

هرز روي سطح خاك یا نزدیک به آن رها علف

و این بر  )Ghauhan et al., 2006کند (می

هاي هرز موثر خواهد بود. جمعیت علف

هاي رشد (دما، تواند عاملورزي میخاك

رطوبت، تهویه و عناصر غذایی خاك) که روي 

-Elدهد (هاي هرز موثرند را تغییر آلودگی علف

Titi, 2003) اعالم 2009). گروبر و کالپین (

ورزي با گاوآهن قلمی در مقایسه نمودند که خاك

هاي هرز را با گاوآهن برگرداندار، مقدار علف

ورزي عمیق با گاوآهن . خاكدهدمیافزایش 

هاي برگرداندار به عنوان روش مناسب کنترل علف

 .ه استهرز در کشاورزي ارگانیک توصیه شد

) گزارش نمود که جمعیت 2006اوزپینار (

هاي هرز به ترتیب در تیمارهاي دیسک، علف

 ه وروتوتیلر و گاوآهن برگرداندار بیشتر بود

روتوتیلر و سپس  روش گندم از بیشترین عملکرد

  .حاصل شدگاوآهن برگرداندار 

با توجه به موفقیت آمیز بودن بکارگیري 

عت دیم، ورزي حفاظتی در زراهاي خاكسیستم

هاي آزمایش حاضر با هدف بررسی اثر روش

هاي مختلف گیاهی بر ورزي در تناوبخاك

خواص فیزیکی خاك، عملکرد گندم و تراکم 

  هاي هرز  اجرا شد.علف

 هامواد و روش

 1393تا  1391زراعی  سالدو  دراین تحقیق 

و  مرکز تحقیقات در ایستگاه تحقیقاتی تجرك

در خاکی همدان  طبیعیو منابع  کشاورزي آموزش

آبیاري  بصورت دیم و با بافت لوم رس سیلتی

اجرا شد. این ایستگاه در موقعیت  تکمیلی

عرض  35º و 41‘طول شرقی و 48º و 45‘جغرافیایی 

 1700ارتفاع آن از سطح دریا  واقع شده و  شمالی

میانگین بارندگی بلند مدت محل  باشد.می متر

که شد در حالیبامتر میمیلی 7/332آزمایش 

 190،1391-92زراعی میانگین بارندگی در سال

متر میلی 170، 1392-93متر و در سال زراعیمیلی

بود. (الزم به توضیح است که آزمایش در سال 

، در دیم تحت شرایط معمول 1391-92 زراعی

، آبیاري تکمیلی 1392-93حالیکه در سال زراعی 

 90ر مجموع متر دمیلی 30در سه مرحله (هر مرحله 

. این تحقیق انجام شد 1393در بهار سال  متر)میلی

 3هاي خردشده در در قالب طرح آزمایشی کرت

تکرار به اجرا درآمد. کرت اصلی، شامل تناوب 

 -گندم :2Rگندم،  -آیش :1Rگیاهی در سه سطح (

 گندم) و کرت فرعی شامل -نخود :3Rگندم و 

 روش مرسوم -1T( ورزيچهار سیستم خاك

سیکلوتیلر مجهز به گاوآهن برگرداندار+ (
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هاي قلمی + ورز مرکب ( تیغهخاك -2Tغلطک)، 

هاي ورز مرکب ( تیغهخاك  -3T غلطک)، 

ورزي بدون خاك -4Tغازي + غلطک) و پنجه

متر و  10×25 هاپالت. ابعاد بود )(کشت مستقیم)

. نمونه خاك متر بود 10ها از یکدیگر فاصله بلوك

متري خاك قبل از سانتی 0-30مق مرکب از ع

کاشت تهیه و به آزمایشگاه خاك و آب منتقل شد. 

و سایر  1نتایج آزمایش خاك در جدول 

مشخصات (تاریخ کشت، مقدار بذر ، کود و رقم 

و نیز مشخصات فنی ادوات  2گندم) در جدول 

کاشت  شده است. آورده 3مورد استفاده در جدول 

، 1Tزي (تیمارهاي ورگندم دیم در سه روش خاك

2T  3وT (کار مدل الوند شرکت با دستگاه عمیق

ماشین برزگر انجام شد، همچنین در روش 

) ، از بذرکار کشت 4Tورزي (تیمار خاكبی

تمام  مستقیم دیم شرکت ماشین برزگر استفاده شد.

در پاییز و مابقی  ازتهکود فسفاته و دو سوم کود 

ساس توصیه کودي ) بر ا2در بهار (جدول  ازتهکود 

بخش تحقیقات خاك و آب به زمین داده شد. 

بقایاي ایستاده گندم و نیز بقایاي نخود بعد از انجام 

  شد.عملیات برداشت، براي کشت بعدي حفظ می

              گیري مقاومت مکانیکی خاك روش اندازه

به منظور تعیین شاخص  (شاخص مخروطی):

با قطر مخروط مخروطی خاك از دستگاه فروسنج 

درجه استفاده شد.  30متر و زاویه راسمیلی 83/12

متر، سانتی 30تا  0نقطه از عمق 10در هر کرت، در

گیري شد. این شاخص مخروطی خاك اندازه

پارامتر بعد از اولین بارندگی موثر انجام 

).ASABE, 2006(شد

  

  خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاك -1جدول 

عمق 

  خاك

(cm) 

  هدایت

  کتریکیال

dS/m)( 

  واکنش

 خاك

(pH) 

مواد 

خنثی 

  شونده

 (درصد)

   آلیکربن

 (درصد)

ازت 

  کل

 (درصد)

فسفر قابل 

 جذب

گرم (میلی

بر 

 کیلوگرم)

پتاسیم قابل 

  جذب

گرم بر (میلی

 کیلوگرم)

  شن

 (درصد)

 سیلت

 درصد)

  رس

 (درصد)
 بافت

30-0 84/0 05/8 95/4 38/0  - 2/11 310 49 25 26 
شنی رسی 

  لومی

 

  تاریخ کشت و سایر مشخصات –2ولجد

محل 

  اجرا
  رقم گندم تاریخ کشت محصول کشت شده سال 

  مقدار بذر 

(کیلو گرم 

 در هکتار)

کود مصرفی(کیلوگرم در 

  هکتار)

اوره 

  ازت)46%(

فسفات 

  فسفر)%46آمونیم(

  گندم  1391-93  تجرك
اواسط 

  مهرماه
 30 75  120  سرداري
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  رد استفادهمشخصات فنی ادوات مو -3جدول

  مشخصات فنی  متر)عرض کار (سانتی  نوع ماشین

سوار شونده ، سه خیش ، عرض برش هر   90  گاوآهن برگرداندار

  مترسانتی 30خیش 

مجهز به تیغه هاي قلمی، پنجه غازي و   200  گاوآهن مرکب

ساخت  -متر 2عرض کار  -غلطک

  شرکت ماشین برزگر همدان

  هز به غلطکمج - HRB 252D مدل -1  250  سیکلوتیلر

فاصله بین  -ردیفه 13  -مدل الوند  -2  230  عمیق کار

ساخت شرکت  -متر)سانتی 17ردیف(

  ماشین برزگر همدان

 NT-DFD-11(- 11 مدل( -سوار شونده  295  بذرکار کشت مستقیم 

 -متر)سانتی 20فاصله بین ردیف (  -ردیفه

  ساخت شرکت ماشین برزگر همدان

  

 ه  ظاهري خاك:گیري جرم ویژروش اندازه 

هاي براي تعیین جرم ویژه ظاهري خاك، نمونه

و    10 -20،  0-10هاي دست نخورده از عمق

متري خاك برداشت شد. سپس سانتی 30-20

ساعت در آون  24ها توزین و به مدت این نمونه

سانتیگراد نگهداري و مجدداً وزن  105با دماي 

ز شدند. براي محاسبه جرم ویژه ظاهري خاك ا

). این 1378(علیزاده،  ) استفاده شد1رابطه (

گیري پارامتر بعد از اولین بارندگی موثر اندازه

  شد.

V

W
BD s                               (1) 

BD = خاك جرم ویژه ظاهري







3cm

g  

sW = جرم خاك خشک  g 

V = حجم کل خاك  3cm  
در اوایل  هاي هرز:گیري مقدار علفاندازه

و قبل از مبارزه  93و  92هاي اردیبهشت ماه سال

نقطه از هر  10هاي هرز، درشیمیایی با علف

 50× 50کرت بطور تصادفی، کادر به ابعاد 

هاي هرز خته شده و تمام علفمتر انداسانتی

آوري شد، پس از انتقال به داخل کادر جمع

آزمایشگاه و خشک شدن در فضاي آزاد، وزن 

 گیري شدند.هاي هرز  اندازهخشک علف

  نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس  شاخص مخروطی خاك:

تناوب گیاهی بر شاخص  ورزي ومرکب اثر خاك

ورزي و خاكنشان داد که اثر  مخروطی خاك

(جدول  دار نبودمعنیتناوب گیاهی بر این شاخص 

نسبت به  2Tو  1T، تیمارهاي 1شکل ). با توجه به 4

   بقیه تیمارها، باعث کاهش بیشتر این شاخص 

اند که این امر احتماال بدلیل شدت بیشتر بهم شده

ورزي (گاوآهن زدن خاك با روش خاك

ت باریک بودن برگرداندار+سیکلوتیلر) و نیز به عل

هاي قلمی و نفوذ بیشتر در خاك بخصوص در تیغه

نیا و ذبیحی شرایط خشک بودن خاك باشد. افضلی
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) اعالم نمودند که شاخص مخروطی خاك 2014(

ورزي و عمق خاك تحت تاثیر روش خاك

) گزارش 2004باشد. مصدقی و همکاران (می

ورزي به خاكنمودند که گاوآهن برگرداندار و بی

تیب بیشترین و کمترین اثر را بر کاهش مقاومت تر

  اند.خاك داشته

 نتایج تجزیه واریانس جرم ویژه ظاهري خاك:

نشان  ورزي و تناوب گیاهیمرکب، اثر خاك

ورزي و تناوب گیاهی بر این اثر خاكداد که 

 1T. تیمارهاي )5(جدول  دار نبودپارامتر معنی

جرم ویژه  به ترتیب بیشترین اثر را بر کاهش 2Tو

). احتماال با توجه 2ظاهري خاك داشتند (شکل

خاك توسط روش  به شدت گسیختگی

در  2Tو نیز نفوذ بهتر تیمار  1Tورزي خاك

اند تاثیر بیشتري در ها توانستهخاك، این روش

جرم ویژه ظاهري خاك داشته باشند.  کاهش

نیا و نتایج  بدست آمده با گزارشات  افضلی

) 2004( همکارانقی و) مصد2014ذبیحی(

با توجه به نتایج، احتماال هماهنگ است. 

هاي گیاهی در کوتاه مدت قادر به تغییر تناوب

برخی خواص فیزیکی خاك نباشند و نیاز به 

 زمان بیشتر براي تاثیرگذاري باشد.

نتایج تجزیه واریانس مرکب  هاي هرز:مقدار علف

ناوب گیاهی بر تراکم ورزي و تاثر روش خاك

دهد که اثر ) نشان می6(جدول هاي هرزلفع

دار نبوده ولیکن تناوب گیاهی بر این عامل معنی

ورزي بر این شاخص در سطح احتمال اثر خاك

. مقدار علف هرز در بوددار درصد معنی 5

ورزي مرسوم و کشت مستقیم به ترتیب با خاك

کیلوگرم در هکتار،  8/626و  1/227میانگین 

).7اند(جدول را داشته کمترین و بیشترین

  ورزي و تناوب گیاهی  بر شاخص مخروطی خاكتجزیه واریانس مرکب اثر خاك -4جدول 

  درجه آزادي  منابع تغییرات
  متر)عمق خاك (سانتی

5  10  15  20  25  30  

 **Y 1  1/156* 1/652* 2/395* 5/488 ns 10/8* 19/8سال

R(Y)  4  0/003 ns 0/0004 * 0/016 * 0/002 ns 0/056 ** 0/185 ** 

 A  2  0/0001ns 0/001 ns 0/0002ns 0/003ns 0/002ns 0/004ns  تناوب 

YA  2  0/0004ns 0/0008** 0/0004ns 0/0002ns 0/012* 0/003ns 

 0/009 0/002 0/001 0/003 0/001 0/001  8  خطا

 B 3  0/096 ns 0/134 ns 0/337 ns 2/239 ns 1/92 ns 0/659 nsورزي خاك

YB  3  0/08** 0/099** 0/173** 1/194** 1/109** 0/652* 

AB  6  0/00017ns 0/0002ns 0/0003ns 0/002ns 0/001ns 0/011ns 

YAB  6  0/00014ns 0/0003ns 0/0004ns 0/001ns 0/002ns 0/01ns 

 0/014 0/018 0/002 0/002 0/001 0/001  36  خطا

2/12  ضریب تغییرات(درصد)  54/7 92/13 23/9 01/16 27/8 

                        ns   ،*1دار در سطح% و تفاوت معنی5دار، تفاوت معنی دار در سطح به ترتیب عدم وجود تفاوت معنی  **و%   
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  ورزيتغییرات شاخص مخروطی خاك با عمق خاك در تیمارهاي مختلف خاك -1شکل

  

  

 جرم ویژه ظاهري خاك ورزي و تناوب گیاهی برتجزیه واریانس مرکب اثر روش خاك -5جدول

  منابع تغییر
درجه 

  آزادي

  متر)عمق خاك (سانتی

10-0  30-10  30-20  

 **Y 1  0/013 ns 0/113* 0/344سال

R(Y)  4  0/004** 0/006** 0/004** 

 A  2  0/001ns 0/00003ns 0/004ns  تناوب

YA  2  0/001ns 0/005** 0/0001ns 

005/0  001/0  001/0  8  خطا  

 B 3  0/194* 0/19* 0/458nsورزي خاك

YB  3  0/008** 0/01** 0/108** 

AB  6  0/0004ns 0/0006ns 0/001ns 

YAB  6  0/0002ns 0/00005ns 0/0004ns 

  004/0  001/0  001/0  36 خطا

            71 مجموع

ضریب 

  تغییرات(درصد)
  23/2  31/2    82/3    

                ns   ،*1دار در سطح% و تفاوت معنی5، تفاوت معنی دار در سطح داربه ترتیب عدم وجود تفاوت معنی  **و%   
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  ورزيتغییرات چگالی ظاهري خاك با عمق خاك در تیمارهاي مختلف خاك -2شکل

  

  علف هرزمیزان تجزیه واریانس  -6جدول 

  علف هرزمیزان   درجه آزادي  منابع تغییر

 **Y 1  1333344/5سال

R(Y)  4  554/3ns 

 A  2  26912/8 ns  تناوب

YA  2  2265/3 ** 

  175  8  خطا

 *B 3  548150/6ورزي خاك

YB  3  38509/4 ** 

AB  6  99750 ns 

YAB  6  103390** 

  8/563  36  خطا

   71  مجموع

35/6    ضریب تغییرات(درصد)  
ns   ،*1دار در سطح% و تفاوت معنی5دار، تفاوت معنی دار در سطح به ترتیب عدم وجود تفاوت معنی  **و% .  

  

توان نتیجه گرفت که با افزایش شدت می

هاي هرز نیز کمتر شده ورزي، میزان علفخاك

است. همچنین شخم با گاوآهن برگرداندار بهتر 

هرز را کنترل نماید. نتایج هاي توانسته است علف

 Cardina et al., 1991; Gruber)دیگر محقیقن

and glaupein, 2009; Gangwar et al., 2006) 

هاي هرز در سیستم ز حاکی از افزایش علفنی

حفاظتی (بخصوص روش ورزي خاك

. بود ورزي مرسومورزي) نسبت به خاكخاكبی

بنایراین نتیجه بدست آمده با گزارشات این 

ورزي با محققین هماهنگ است. تیمار خاك
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(قلمی+غلطک) در تناوب  مرکب ورزخاك

کیلوگرم در  8/165با میانگین گندم -نخود

هاي هرز و تیمار بدون کتارکمترین تراکم علفه

گندم با میانگین -ورزي در تناوب آیشخاك

کیلوگرم در هکتار بیشترین تراکم  5/637

به   هاي هرز را به خودشان اختصاص دادند.علف

           دلیل انجام آبیاري تکمیلی در سال زراعی

هاي هرز در این سال بیشتر ، میزان علف1392-93

توان نتیجه بوده است. می 1391-92ال زراعی از س

هاي هرز رابطه مستقیمی با گرفت که مقدار علف

  میزان بارندگی دارد.

  و تناوب گیاهی ورزيهاي مختلف خاكهاي هرز در روشمقایسه میانگین  مقدار علف  -7جدول 

  تناوب

  وزن خشک علف هرز

  (کیلوگرم در هکتار)

  سال)2میانگین(  1392-93  1391-92

1R a 4/239  a 4/541  a 4/390  

2R a 5/234  b 7/436  b 6/335  

3R 
a 2/240 a 6/552 a 4/396 

    ورزيخاك

1T  d 1/113  c 1/341  d 1/227  

2T  c 9/196  b 8/419  c 3/308  

3T  b9/220  b81/447   b 3/334 

4T  a 3/421  a 2/832   a 626 

    ورزيخاك  تناوب

1R  

1T  c 113  cd 7/326  e 8/921  

2T  b 197  a 3/787  c 2/492  

3T  b 226  ef 3/198  ef 2/212  

4T  a 7/421  a 3/853  a 5/637  

2R  

1T  c 3/113  de 7/261  fg 5/187  

2T  
b 3/192  c 7/341  c 267  

3T  b 3/217  c 345  d 2/281  

4T  a 3/415  a 3/798  b 8/606  

3R 

1T c 113  b 435  d 274  

2T  b 3/201  f 3/130  g 8/165  

3T  b 3/219  a 800  c 7/509  

4T  
a 427 a 845  a 636  

 1T) 1   سیکلوتیلر مجهز به غلطک)گاوآهن برگرداندار+ = روش مرسومRگندم  -= تناوب آیش  

 2T= 2   هاي قلمی + غلطک) ورز مرکب ( تیغهخاكRگندم  -= تناوب گندم 

3T  =3  غازي + غلطک) هاي پنجهورز مرکب ( تیغهخاكRگندم -=  تناوب نخود 

 4Tورزي(کاشت مستقیم)= بدون خاك   
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نتایج تجزیه  عملکرد و اجزاي عملکردي گندم:

هاي اثر واریانس مرکب و مقایسه میانگین

ورزي و تناوب گیاهی بر عملکرد و اجزاي خاك

نشان داده  10و  9،  8گندم در جداول  عملکردي

ورزي و نیز اثر تناوب گیاهی و خاكشده است. 

اثرات متقابل آنها بر عملکرد بیولوژیکی، دانه و 

اما اثر متقابل  دار نشدند.عملکرد گندم معنی اجزاي

دار بود. سال در خاکورزي و سال در  تناوب  معنی

(روش  4T، تیمارهاي 1391-92در سال خشک 

(گاوآهن قلمی) بیشترین  2Tورزي) و خاكبی

عملکرد دانه گندم را داشتند در حالیکه در سال 

که آبیاري تکمیلی انجام شد  1392-93زراعی 

(شخم با گاوآهن برگرداندار)  1Tو  3Tهاي تیمار

 .ندبیشترین عملکرد گندم را بخود اختصاص داد

هاي خشک، که در سالتوان نتیجه گرفت می

ی بخصوص کشت ورزي حفاظتهاي خاكروش

توانند ، روش مرسوم میهاي ترمستقیم و در سال

عملکرد بیشتري داشته باشند. نتایج بدست آمده با 

) و کانترو مارتینز 1996و همکاران (گزارشات لوپز 

) مطابقت دارد. همچنین اثر 2007و همکاران (

دار نشد. تناوب گیاهی بر عملکرد گندم معنی

 ) نیز گزارش کرد که اثر تناوب1381غفاري(

گیاهی (گندم سرداري با آفتابگردان روغنی، نخود 

دار و آیش) بر عملکرد گندم در شرایط دیم معنی

) نیز پس از بررسی 1387الدینی (جمنبوده است. ن

هاي گیاهی مختلف با گندم دیم، تناوب تناوب

هاي خشک گندم را براي سال-آیش حفاظت شده 

هایی که میزان توصیه نمود. همچنین براي سال

متر) یا بیشتر باشد میلی 350بارندگی در حد نرمال (

و از پراکنش مناسبی بویژه در اردیبهشت ماه 

  گندم را پیشنهادکرد. -اشد تناوب نخودبرخوردار ب

  

   (میانگین مربعات ) اثر تیمار بر عملکرد و  بعضی صفات زراعی گندم تجزیه واریانس مرکب -8جدول 

  درجه آزادي  منابع تغییر
عملکرد 

  بیولوژیکی
  دانه عملکرد

در  بوتهتعداد

  مربعمتر
  وزن هزار دانه

تعداد دانه در 

  سنبله

 Y 1  434795645/7** 38834484/5** 2198355** 1947/9* 1nsسال

R(Y)  4  390567/4ns 22396/1ns 699/5ns 11/6* 4/6* 

 A  2  257128/4ns 58704/4ns 2213/9ns 46/7 ns 22/2 ns  تناوب

YA  2  2422655/1 ** 221792/4 ** 1591/5ns 82/9 ** 65/9 ** 

  8/0  3/2  7/637  5/22150  5/242083  8  خطا

 B 3  1692572/5 ns 65992/3ns 1071/4ns 25/2 ns 5/4 nsورزي خاك

YB 3  3461063/6 ** 225029/4 ** 5018/6 ** 60/2 ** 28/9 ** 

AB  6  868599/2ns 33423/7ns 968/4ns 27/9 ns 8/3 ns 

YAB  6  936190/3ns 53922/2ns 1198* 28/1** 6/6** 

 2/1 09/2 6/399  9/27204  7/426440  36  خطا

            71 جموعم

 45/10 23/4 99/7  37/12  59/15 ضریب تغییرات(درصد)

ns     ،*1دار در سطح% و تفاوت معنی5دار، تفاوت معنی دار در سطح به ترتیب عدم وجود تفاوت معنی  **و% .  
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در سال اول آزمایش، اثر تناوب گیاهی بر عملکرد 

م دار بود و عملکرد گندم در تناوب گندگندم معنی

گندم نسبت به دو تناوب دیگر بیشتر بود. در سال –

دار دوم اگرچه اثر تناوب گیاهی بر عملکرد معنی

 –هاي آیش نبود ولیکن عملکرد گندم در تناوب

گندم  –گندم بیشتر از تناوب گندم  –گندم و نخود 

بود. با توجه به بارندگی کم و نیز خسارتی که 

ول نخود وارد پرندگان (کالغ) در سال اول به محص

نمودند متاسفانه عملکرد مناسبی از محصول نخود 

حاصل نشد، بنابراین احتماال در این سال نخود 

نتوانسته است تاثیر مثبتی روي گندم داشته باشد و 

نیز ممکن است باعث تخلیه رطوبتی خاك نیز شده 

   باشد.

  ورزيي مختلف خاكهاها و روشمقایسه میانگین  عملکرد گندم در تناوب  -10جدول 

  تناوب
 عملکرد بیولوژیکی(کیلوگرم در هکتار)  عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)

  سال)2میانگین( 1393  1392  سال)2میانگین( 1393  1392

1R b 3/605  a 1/2135  a 6/1379  b 9/1756  a 7/6856  a 8/4306  

2R a 3/714  a 8/1963  a 1339  a 6/2012  a 6220  a 3/4116  

3R c 1/477  a 3/2085  a 2/1281  c 8/1422  a 6860  a 4/4141  

              ورزيخاك

1T  c 4/552  ab 1/2135  ab 8/1343  c 4/1607  ab 9/6768  ab 2/4188  

2T  b612  b3/1902  b2/1257  b3/1771  b6/5955  b4/3863  

3T  c 3/540  a 6/2268  a 4/1404  c 4/1574  a 4/7624  a 4/4599  

4T  a 7/690  ab 8/1964  ab 7/1327  a 8/1969  b 3/6233  b 6/4104  

    ورزيخاك  تناب

1R  

1T  e 3/578  ab 7/2159  abc 1369  d 7/1701  ab 7/6486  bcd 2/4094  

2T  de 595  ab 3/2085  abc 2/1340  cd 1727  ab 7/6726  bcd 8/4226  

3T  de 595  a 3/2405  a 2/1500  cd 7/1728  a 8260  a 3/4994  

4T  c 7/652  ab 7/1965  bcda 2/1309  bc 3/1870  ab 3/5953  cd 8/3911  

2R  

1T  b 7/685  ab 7/1941  abcd 7/1313  b 1888  ab 3/5953  cd 7/3920  

2T  a 790  b 7/1742  bcd 3/1266  a 7/2220  b 3/5373  cd 3797  

3T  e 579  ab 7/2338  ab 8/1458  d 7/1689  ab 7720  ab 8/4704  

4T  a 802  ab 1832  abcd 2/1317  a 2225  ab 3/5833  bcd 7/4042  

3R  

1T  g 393  ab 2304  abcd 7/1348  e 7/1232  ab 7/7866  ab 7/4549  

2T  f 541  ab 1879  d 1165  e 3/1366  ab 7/5766  d 5/3566  

3T  f 447  ab 7/2061  cd 3/1254  e 1305  ab 3/6893  bcd 2/4099  

4T  d 617 ab 7/2096 abcd 8/1356 bcd 1787 ab 3/6913 abc 2/4350 

 1T) سیکلوتیلر مجهز به غلطکگاوآهن برگرداندار+ = روش مرسوم ( 

 2T= هاي قلمی + غلطک) ورز مرکب ( تیغهخاك  

3T  =غازي + غلطک) هاي پنجهورز مرکب ( تیغهخاك 

 4Tورزي(کاشت مستقیم)= بدون خاك 

 

1Rگندم  -= تناوب آیش 

2Rگندم  -= تناوب گندم 

3Rگندم -=  تناوب نخود 
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  ورزيهاي مختلف خاكها و روشمقایسه میانگین  اجزا عملکردي گندم در تناوب  -10جدول 

  تناوب
  تعداد دانه در خوشه وزن هزار دانه  تعداد بوته در مترمربع      

  میانگین 1393  1392  میانگین 1393  1392  میانگین 1393  1392

1R a 8/75  a 6/443  a 7/259  c 7/42  a 6/36  b 6/39  a 12  ab 5/10  a 2/11  

2R a 2/78  ab 3/422  ab 3/250  a 8/47  a 6/35  a 7/41  a 8/11  b 9  b 5/10  

3R a 3/72  b 8/408  b 5/240  b 6/45  b 6/32  b 1/39  b 6/7  a1/11  c3/9  

                    ورزيخاك

1T d 7/59  ab 4/426  b 1/243  c 3/42  a 6/36  b 5/39  b 7/9  a 7/10  b 2/10  

2T  b9/80  ba3/419  ab1/250  b4/45  b2/32  b 9/38  b9/9  a7/10  b3/10  

3T  c 7/68  a 1/453  a 9/260  b 46  a 8/36  a 4/41  c 1/9  a 4/10  b 7/9  

4T  a 4/92  b 7/400  b 6/246  a 5/47  ab 2/34  a 9/40  a 1/13  a 1/9  a 1/11  

      ورزيخاك  تناوب

R1 

1T d 69  abc 7/427  bcd 3/248  d 8/42  ab 4/39  ab 1/14  bc 8/10  ab 1/11  a 11  

2T  b 7/88  ab 3/467  a 278  d 2/42  cd 1/33  d 6/37  b 4/11  ab 11  a 2/11  

3T  e 7/59  a 473  abc 3/266  d 3/42  a 41  ab 7/41  b 4/11  ab 1/11  a 3/11  

4T  bc 86  abc 3/406  cd 2/246  d 4/43  cd 7/32  d 1/38  a 4/14  bc 7/8  a 6/11  

R2  

1T  de 66  abc 3/143  bcd 7/248  bc3/47  abcd5/36  ab9/41  b5/11  c7/6  b1/9  

2T  b 88  c3/391  d7/239  b 6/47  cd 9/32  bc 3/40  b 6/11  ab4/11  a5/11  

3T  de 3/67  a 472  ab 7/269  c 5/45  abc 4/37  ab 4/41  c 3/10  ab 6/10  a 5/10  

4T  b 3/91  bc 7/394  cd 243  a 8/50  
abcd 

8/35  
a 3/43  a 9/13  bc 8/7  a 8/10  

R3  

1T  f 44  abc 3/420  d 2/232  e 9/36  bcd 8/33  e 3/35  d 8/6  a 2/14  a 5/10  

2T  de 66  abc 3/399  d 7/232  bc 7/46  d 7/30  cd 7/38  d 8/6  bc 8/9  bc 3/8  

3T  c 79  abc 3/414  bcd 7/246  a 3/50  cd 32  b 1/41  e 6/5  bc 6/9  c 6/7  

4T  a 100 abc 401 bcd 5/250 b 4/48 bcd 1/34 b 3/41 bcp 11 ab 7/10 a 9/10 

1T) سیکلوتیلر مجهز به غلطک) گاوآهن برگرداندار+ = روش مرسوم 

 2T= هاي قلمی + غلطک) ورز مرکب ( تیغهخاك  

3T  =غازي + غلطک) هاي پنجهورز مرکب ( تیغهخاك 

 4Tورزي(کاشت مستقیم)= بدون خاك 

 

1Rگندم  -= تناوب آیش 

2Rگندم  -= تناوب گندم 

3Rگندم -=  تناوب نخود 

) گزارش کرد که عملکرد گندم 1395( عبدالهی

گندم، -گندم، آیش-ها (گندمدر همه تناوب

 گندم)-گندم و گلرنگ-ماشک گندم،-نخود

تواند به این دلیل باشد که یکسان بوده است که می

اثرات منفی کشت متوالی گندم در مقایسه با سایر 

ها هنوز نمایان نشده است. دوگان و تناوب

مندي گندم بعد از نخود بهره) عدم 2008همکاران (

را به دلیل تلقیح نکردن نخود یا خاك با باکتري 

اعالم نمودند. احتماال در سال اول، اثرات منفی 

کشت متوالی گندم در مقایسه با دو تناوب دیگر 

هنوز آشکار نشده باشد اما در سال دوم، عملکرد 

گندم نسبت به دو تناوب -گندم در تناوب گندم
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در صورت ادامه  ممکن استفت و دیگرکاهش یا

پروژه مذکور و بارندگی مناسب، عملکرد گندم در 

گندم بیشتر افزایش یابد. محققین –تناوب نخود 

گندم را در شرایط دیم به  –زیادي تناوب نخود 

دلیل مزایایی همچون تثبیت ازت در خاك، کاهش 

فرسایش بادي و آبی خاك، بهبود ساختمان خاك 

اند (حقیقی توصیه نموده و کاهش مصرف کود

غفاري،  ;1385فصیحی و همکاران،  ;1384ملکی، 

  ).1395عبدالهی،  ;1381

  نتیجه گیري

ورزي بر هاي خاكاثر تناوب گیاهی و روش

ظاهري خاك  شاخص مخروطی خاك وجرم ویژه

هاي  اثر دار نبود. تناوب گیاهی بر مقدار علفمعنی

ورزي بر داري نداشت در حالیکه اثر خاكمعنی

ورزي دار بود، بطوریکه خاكاین شاخص معنی

مرسوم (شخم با گاوآهن برگرداندار) و 

ورزي به ترتیب کمترین و بیشترین مقدار خاكبی

ز را بخود اختصاص دادند. اثر هاي هرعلف

ورزي و تناوب گیاهی بر عملکرد دانه گندم خاك

دار نشد. با توجه به نتایج بدست آمده، با معنی

توان هاي هرز میریت مناسب کنترل علفمدی

ورزي را ورزي و بدون خاكخاكروشهاي کم

ورزي مرسوم به خصوص جایگزین روش خاك

  هاي خشک نمود. در سال
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Abstract 

An experiment was conducted to determine the effects of three tillage systems and no 

till in three crop rotations on soil physical properties, weed population and wheat yield in 

Tajarak Research Station (Kaboudarahang Township), Hamedan, as split plot experiment on 

the basis of RCBD with three replications in growing seasons 2012 to 2014. Tillage methods 

including (T1) conventional tillage (moldboard plow + cyclotiller equipped with roller), (T2) 

combination tiller (chisel plow equipped with roller), (T3) combination tiller (sweep plow 

equipped with roller) and (T4) direct drilling and crop rotations including: (R1) fallow–

wheat, (R2) wheat–wheat (R3) chickpea-wheat were arranged in sub and main plots, 

respectively. Some of soil physical properties including: bulk density and cone index and 

also weed density, yield and yield components of wheat were determined. The results 

showed that crop rotations and soil tillage methods had not significantly effect on cone index 

and bulk density. The effect of crop rotation on weed populations was not significant, but 

the effect of soil tillage methods on this trait was significant. Conventional tillage (227.1 

kg/ha) and direct cropping (626.8 kg/ha) had the lowest and highest weeds quantity, 

respectively. In dry year (2012-13), wheat grain yield under direct drilling was greater than 

conventional tillage. 

Keywords: Conservation tillage, soil compaction, direct drilling, chisel plow, cold areas               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              
*  Corresponding author: heidari299@yahoo.com    Received: 2018/07/23   Accepted:2019/02/10 


