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   خالصه
 

دراين طرح تأثير روشهاي مختلف خاك ورزي بر عملكرد گندم در تناوب با ذرت وخصوصيات فيزيكي                    
اين آزمايش در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با چهار تيمار وپنج تكرار از               . خاك مورد بررسي قرار گرفت    

خاك ورزي   -١: تيمارها شامل   . داراب اجراء گرديد   به مدت سه سال در ايستگاه تحقيقات كشاورزي           ٧٥سال  
 استفاده از   - ٤و٣  ديسك + ) چيزل  ( گاوآهن قلمي    -٢به  عنوان شاهد  )  ديسك+  گاوآهن برگردان دار    (مرسوم  

در هريك از تيمارهاي خاك ورزي عملكرد محصول اجزاء          .ساقه خردكن ذرت قبل از عمليات تيمار اول و دوم          
، تعداد بوته در متر مربع وخصوصياتي از         )شه در متر مربع، دانه در خوشه و وزن هزار دانه           تعداد خو ( عملكرد  

نتايج حاصله نشان داد كه       .قبيل جرم مخصوص ظاهري، شاخص مخروطي و مواد آلي خاك اندازه گيري شد               
فاده از ساقه   دربين تيمارها، است  . روشهاي مختلف تهيه زمين تاثير معني داري برعملكرد محصول داشته است               

خردكن ذرت قبل از بكارگيري گاو آهن برگردان دار داراي بيشترين مقدار عملكرد بود و روش خاك ورزي                      
همچنين مشخص شد كه     . بوسيله گاوآهن قلمي اختالف معني داري با روش خاك ورزي مرسوم نداشت                  

اعداد بدست آمده از    .  مي باشد  مهمترين جزء عملكرد در روشهاي مختلف تهيه زمين تعداد خوشه در متر مربع              
  ١تجزيه مقاومت به نفوذ خاك نشان داد كه روشهاي مختلف تهيه زمين تاثير معني داري برشاخص مخروطي                     

 سانتي متري نداشته است به عبارت ديگر كاربرد ساقه خردكن در مقايسه با عدم استفاده از آن تاثير                      ٣٠تاعمق  
 .به خاطريك بارعبوربيشترساقه خردكن وتراكتور نداشته است معني داري برافزايش شاخص مخروطي خاك 

 
  ساقه خردكن، شاخص مخروطي،  گاوآهن قلمي،  خاك ورزي:واژه هاي كليدي

 
 مقدمه

برطبق آمار موجود ميزان سطح زير كشت گندم در استان            
فارس و داراب به عنوان يكي از شهرستانهاي آن به ترتيب                 

 درصد  ٧/٤١ و   ٢٠ه در حدود     هكتار بوده ك   ٣١٠٠٠و  ٣٥٠٠٠٠
وجود اين تناوب همه    . ٢آن همه ساله با ذرت درتناوب مي باشد        

ساله واستفاده از روش خاك ورزي مرسوم منطقه، سبب بجا              
در (ماندن بقاياي ذرت وهمچنين باقي ماندن آفت سزاميا                

مشكالتي به هنگام تهيه     " درساقه ذرت ونتيجتا  ) صورت وجود 
 :رت زير مي گرددزمين وكاشت بذر به صو

1. Cone index 
 واحد آمار و اطالعات سازمان كشاورزي استان فارس: مأخذ. ٢

بعد از اتمام عمليات شخم بيشتر ساقه ها بر سطح              ) الف
زمين باقي مانده به طوريكه هنگام ديسك زدن درصد كمي از             
ساقه ها به علت داشتن طول نسبتا زياد وتوزيع نامنظم در                 

 .ه وبه زير خاك مي روندسطح، بريده شد
به هنگام عمليات كاشت ساقه هاي باقي مانده بر سطح           ) ب

زمين ويا آنهايي كه به طور ناقص مدفون شده اند به توسط شيار             
كشهاي كارنده باال آمده ودر زير شيار بازكنها قرار مي گيرند كه             
درنتيجه سبب تغيير عمق كاشت بذر و عدم رويش به موقع و               

حال چنانچه ساقه هاي ذرت رابه        . ها مي گردد     يكنواخت بذر 
وسيله دستگاه ساقه خرد كن به قطعات نسبتا كوچكتري تبديل           
كرده و آنها را به طور منظم در سطح زمين پخش نمائيم هم                 



 ١٣٨٢، سال ١، شماره ٣٤مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٣٠

هم  و گذارد بركارائي ادوات تهيه زمين وكاشت تاثيرمثبت مي         
 .اينكه پوسيدگي ساقه ها سريعتروبهترانجام مي گيرد

روش خاك ورزي بر پوشش     ٣در آزمايشي تاثير    ) ٩(ار  كاسپ
بقاياي گياهي وعملكرد محصول ذرت مورد آزمايش قرار داد سه           

گاوآهن برگردان دار در پاييز باديسك در بهار،           : روش شامل    
استفاده از  . بدون شخم در پاييز و ديسك در بهار بوده است               

از ديسك تنها   گاوآهن برگردان دار به همراه ديسك ويا استفاده          
در بهار به ترتيب باعث پوشش بقاياي گياهي بيشتر،رويش اوليه           
بهتر و در نهايت عملكرد بيشتر در مقايسه با روش بدون شخم              

 .بوده است
تاثير روشهاي  ) ١٤(در آزمايش ديگري آلگر وهمكاران          

مختلف خاك ورزي بر عملكرد آفتابگردان در تناوب با گندم،              
نرژي روشهاي خاك ورزي مورد        خصوصيات خاك ومصرف ا     

 . بررسي قرار دادند 
. آزمايشات در پالتهايي باكاه وكلش وبدون كاه انجام گرديد          

 سانتي متري   ١٠نتايج نشان داد ه است كه دماي خاك تا عمق          
براي پالتهاي بدون كاه بيشتر از پالتهاي داراي كاه وكلش مي             

التهاي  سانتي متري درپ   ٣٠متوسط رطوبت خاك تاعمق      . باشد
از طرف  . داراي كاه وكلش همواره بيشتر از بدون كاه بوده است            

ديگر ميزان عملكرد در پالتهاي بدون كاه نسبت به پالتهايي كه            
همچنين ميزان  . داراي كاه وكلش   بوده اند، بيشتر بوده است             

مصرف انرژي در پالتهاي داراي كاه وكلش نسبت به پالتهاي              
 . خاك ورزي همواره بيشتر بوده استبدون كاه در كليه روشهاي

اثرات سه روش مختلف خاك ورزي كه شامل            ) ٥(سيها  
شخم باگاوآهن برگردان دار وديسك در پائيز، شخم با گاو آهن             
قلمي در پائيز باديسك در بهار وبدون شخم رابر عملكرد چهار              

روش شخم با گاو آهن قلمي        . رقم گندم آزمايش كرده است        
ز نقطه نظر عملكرد از ساير تيمارها بهتر بوده          همراه با ديسك ا   

آزمايشات همچنين نشان داده است كه ميزان سوخت            . است
مصرفي، توان مالبندي، انرژي مالبندي و سرعت انجام عمليات           
به هنگام تهيه بستر توسط گاو آهن قلمي كمتر از گاوآهن                 
 برگردان دار در محصوالت چغندر قند، ذرت و نخود مي باشد             

اثر سه روش مختلف     )١٣(در آزمايش ديگري تاچتون       ). ١١(
سه . خاك ورزي بر عملكرد گندم وسويا رامورد آزمايش قرارداد         

روش شامل گاوآهن قلمي، گاوآهن برگردان دار وبدون شخم             

نتييجه اين بوده كه تهيه زمين باگاوآهن قلمي            . بوده است    
ي اثر چهار   در آزمايش ) ٦(كالوين. حداكثر عملكرد را داشته است      

شخم با گاو آهن برگردان دار، خاك       : روش تهيه زمين كه شامل      
 ، ديسك در بهار وبدون شخم را         (Rotary tiller)هم زن دوار    

نتيجه . برعملكرد رقم هاي مختلف ذرت مورد بررسي قرار داد            
اين بوده كه روش ديسك در بهار وشخم با گاوآهن برگردان دار             

لكرد نسبت به ساير تيمارها داراي        به ترتيب از نقطه نظر عم       
 .محصول بيشتري بوده اند

در بررسي اثرات روشهاي مختلف خاك ورزي و          ) ١٠(كروز
تناوب گياهي بر عملكرد گندم به اين نتيجه رسيد كه روش كم             

از نظر تعداد خوشه در متر مربع و        ) ديسك سنگين (خاك ورزي   
 مرسوم  عملكرد دانه اختالف معني داري با روش خاك ورزي           

 .ندارد) گاوآهن برگردان دار(
طي يك آزمايش اثرات چهار روش مختلف          ) ٧(هارگراوو  

نتيجه . تهيه بستر را برعملكرد ذرت دانه اي مورد ارزيابي قرارداد         
اين بود كه تهيه زمين باگاو آهن چيزل در سطح وعمق به همراه             
پيش بر داراي عملكرد بيشتري نسبت به خاك ورزي مرسوم              

 .استبوده 
در بررسي اثرات روش ها ي         ) ١٢(استوارت و همكاران      

مختلف خاك ورزي بر ميزان سبز شدن و استقرار نهايي ارقام              
گاو (مختلف ذرت به اين نتيجه رسيدند كه روش خاك ورزي              

و بي خاك ورزي به علت باقي گذاردن درصد             ) آهن قلمي    
ه زيادي از بقاياي گياهي برسطح خاك، از نظر درصد گياهچ              

هاي سبز شده و استقرار نهايي ارقام مختلف ذرت كمتر از روش             
 .خاك ورزي مرسوم بوده اند

در يك بررسي تاثير روشهاي مختلف        ) ٣(آزوز وهمكاران    
خاك ورزي ومديريت بقاياي گياهي بر رشد ذرت مورد ارزيابي            

نتايج حاصله نشان داده است كه ماكزيمم مقدار رشد         . قرار دادند 
شدن  گياه ذرت به ترتيب در روش خاك ورزي             وميزان سبز   

و روش انتقال يا جابجايي بقاياي       ) گاوآهن برگردان دار  (مرسوم  
 سانتي متر از محل استقرار بذر، بيشتر از           ٣٠گياهي به ميزان    
علت اين امررا    آنها. بوده است ) بي خاك ورزي  (روش بدون شخم  

) انتيس٢٠عمق( باال بودن درجه حرارت در منطقه شخم خورده        
 .اند عنوان كرده)  سانتي ٥عمق (و محل استقرار بذر
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در بررسي اثرات خاك ورزي، تناوب و        )٨(هينان و همكاران    
مديريت بقاياي گياهي بر كربن آلي و ازت كل خاك به اين                 
نتيجه رسيدند كه كاهش كربن آلي و ازت كل خاك در روش               

ياهي وباقي گذاردن بقاياي گ   )  بي خاك ورزي    (كشت مستقيم   
 . كمتر از روش خاك ورزي مرسوم ودفن كامل بقايا مي باشد

هدف از اجراي اين تحقيق مقايسه روشهاي مختلف خاك            
ورزي از طريق كاربرد ادواتي نظير گاوآهن قلمي به منظور                
جايگزيني آن با گاوآهن برگردان دار در تهيه زمين گندم بعد از             

ق خرد كردن اوليه    ذرت، همچنين تأثير دفن كامل بقايا از طري        
ساقه ها و يا مخلوط كردن آنها با خاك بر عملكرد گندم،                   

تعيين مناسبترين روش    " خصوصيات فيزيكي خاك و نتيجتا      
 . خاك ورزي بوده است

 
 موارد و روشها

اين آزمايش در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي در                
 كيلومتري  ٢٥٢ايستگاه تحقيقات كشاورزي داراب واقع در            

 دقيقه  ٤٥ درجه و  ٢٨رقي شيراز، به عرض جغرافيائي       جنوب ش 
 به مدت سه سال اجرا       ٧٥ دقيقه از سال      ٣٢ درجه و  ٥٤وطول  
)  تكرار   ٥تيمار و ٤( كرت   ٢٠در قطعه زمين مورد نظر       . گرديد  

 مترمربع وفاصله هر    ٢٥ × ٦طول وعرض كرتها    . تهيه  گرديد    
اصله  متر وبه منظور مانورماشين ها ف         ٢كرت از كرت مجاور       

بافت خاك زمين مورد    .  متر در نظر گرفته شد      ٦تكرارها از هم    
سانتي متر، لوم   ) ٠-٣٠(نظربا گرفتن نمونه هاي تصادفي از عمق      

 ،شن% ٤/٢٤رسي تشخيص داده شد كه به طور متوسط داراي            
درصد و    .p.h =١/٨. رس بوده است   % ٤/٢٧سيلت و % ٦/٤٥

 منظور تعيين    همچنين به . اندازه گيري شد      /. ٦٩كربن آلي 
هدايت الكتريكي، واكنش گل    (خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك    

متر   سانتي ٠-٣٠ازعمق   خاك تعداد سه نمونه  ) اشباع و كربن آلي   
متر، واكنش گل اشباع     Ecهدايت الكتريكي توسط     . گرفته شد 

 Walkley and Blackمتر و كربن آلي بوسيله روش       PHتوسط
عمليات . انجام گرفت از طريق اكسيداسيون در محيط آبي            

كاشت ذرت به منظور انجام تيمارها يا روش هاي تهيه زمين               
گندم بعد از ذرت در اواسط تيرماه هرسال به توسط يكدستگاه             

بعد از طي شدن دوره رشد ذرت، عمليات           .رديفكار انجام شد     
ونقشه طرح درمحل   . برداشت آن در نيمه اول آذر انجام گرديد          

 .اجرا نمودن تيمارها پياده گرديد        برداشت شده به منظور         
گاوآهن برگردان  : خاك ورزي مرسوم  -١: تيمارهاي طرح شامل  

 استفاده  - ٤ و   ٣ .ديسك) + چيزل(گاوآهن قلمي -٢ديسك  +دار  
پالتهائي .  از ساقه خردكن ذرت قبل از عمليات تيمار اول و دوم           

كه در هر تكرار نياز به انجام عمليات ساقه خردكني داشت                 
 سانتي متر   ١٤٠يكدستگاه ساقه خرد كن ذرت بعرض         بتوسط  

نمونه خاك كليه پالتها يكروز قبل از عمليات شخم          . انجام شد   
سپس عمليات شخم مربوط به هر چهار تيمار در            . گرفته شد 

پالت هاي مربوطه بوسيله گاو آهن قلمي و برگردان دار در                 
% ٨/١٦ سانتي متر و در رطوبتي معادل          ٢٠-٢٢متوسط عمق   

عمليات ماله كشي در همه تيمارها يكسان و         ) .١(نجام گرديد   ا
مشخصات . به تعداد يكمرتبه در هر كدام از تيمارها انجام شد            

فني ادوات مورد استفاده در طرح در جدول يك آورده شده                
 .است

  مشخصات فني ادوات مورد استفاده در آزمايش-١جدول 
 وزن  مشخصات

)كيلوگرم(
رديف نام ادوات 

 ١ گاو آهن برگردان دار ٣٧٥  سانتي متر٣٥ارشونده، سه خيش، عرض هر خيش سو
 شاخه متصل به يك ميل افزار دورديفه، ٩سوارشونده، 

 ٧ سانتي متر، پهناي تيغه ٣٠فاصله بين بازوها 
 متر سانتي

 ٢ گاوآهن قلمي  ٤٥٠

 سانتي متر، تعداد تيغه ١٤٠سوارشونده، عرض كار 
  اسب بخار ٥٠-٦٠، قدرت مورد نياز ٢٤

 ٣ ساقه خردكن ٦٢٠

 
بعد از آماده نمودن كليه پالتها عمليات كاشت گندم به               

 اراك به عرض    –توسط يكدستگاه خطي كار ساخت شركت تاكا        
 ) 50Yآتيال  بذر( كيلوگرم بذر در هكتار    ١٦٠  متر به ميزان   ٥/٢

 مقدار مصرف كود بنابه توصيه بخش آب و خاك                انجام و 
 P205: 90 )ايستگاه داراب (كشاورزي فارس    مركز تحقيقات    

  N2: 135         تمامي كود  .  كيلوگرم در هكتار به زمين داده شد
 درصد كود ازته بصورت اوره قبل از عمليات          ٥٠فسفره به اضافه    

ديسك زني در سطح خاك پاشيده و با آن مخلوط شد و                    
 برگي و    ٥باقيمانده كود ازته به ميزان يك سوم در مرحله               

 مرحله شروع گلدهي در سطح كليه پالتها بوسيله             دوسوم در 
آبياري كرتها براي محصول گندم بصورت        . كارگر پاشيده شد   

.  مرتبه وبا استفاده از سيفون صورت گرفت          ٧نشتي به تعداد     
مبارزه با علفهاي هرز نازك برگ و پهن برگ به توسط سموم               



 ١٣٨٢، سال ١، شماره ٣٤مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٣٢

هكتار  ليتر در    ٥/١ و ٥/٢  به ترتيب به ميزان       D.2.4ايلوكسان و   
كميتها وپارامترهاي اندازه گيري شده در اين طرح         .انجام گرديد 

 :شامل موارد زير بود
 متوسط تعداد بوته در متر مربع

قبل از مرحله پنجه زني درسه نقطه از هر كرت با استفاده              
هاي سبزشده شمارش گرديد    ه مترمربع تعدادبوت ١×١ازقاب چوبي 

ه از نقاط مختلف،     وسپس ميانگين تعداد بوته هاي بدست آمد        
 .بعنوان متوسط تعداد بوته درمتر مربع در نظر گرفته شد

 متوسط تعداد خوشه درمتر مربع
 ١ ×١در زمان برداشت محصول،  با استفاده از قاب چوبي            

مترمربع، تعداد خوشه موجود درهر قاب در سه نقطه از هر كرت            
شمارش گرديد وميانگين آنها بعنوان متوسط تعداد خوشه در            

 .متر مربع كرت منظور گرديد
 متوسط تعداد دانه در هر خوشه

بعد از شمارش تعداد خوشه از سه قاب برداشت شده، تعداد            
خوشه از هر قاب به طور تصادفي انتخاب شد و تعداد كل                ٣٠

متوسط . دانه هاي موجود در خوشه هاي مذكور شمارش گرديد         
) نتخاب شده تعداد كل دانه تقسيم بر تعداد خوشه ا        (اين تعداد   

 .تعداد دانه در هر خوشه در محاسبات وارد گرديد متوسط عنوان به
 وزن هزار دانه 

براي اين منظور از گندم هاي برداشت شده از هر كرت،                
نمونه هايي انتخاب گرديد و پس از شمارش آنها بوسيله دستگاه           
شمارش بذر، وزن نمونه ها با استفاده از يك ترازوي دقيق اندازه            

وزن هزار دانه گندم با رطوبت زمان برداشت دانه كه           .  شد گيري
 . درصد مي باشد، ذكر شده است١٠-١٢" حدودا

 عملكرد محصول
براي بدست آوردن عملكرد محصول در هريك از تيمارهاي          
خاك ورزي ابتدا مقدار يك متر از باال وپائين هركرت حذف                
وسپس به ميزان يك عرض برش بوسيله كمباين آزمايشي               

WinterSchtiger          دريك طول بيست وسه متري، محصول در 
برداشت شدكه پس از تعيين ميانگين، عملكرد       % ١٠-١٢رطوبت  

 .در هكتار محاسبه گرديد
 خصوصيات خاك

 جرم مخصوص ظاهري خاك

با استفاده از استوانه هاي مخصوص، تعداد سه نمونه دست            
  ،  )٠ -١٠(نخورده از بين خطوط كاشت در هر كرت از اعماق             

 سانتي متري خاك برداشته شد وبا        )٢٠ – ٢٥( و )١٠ – ٢٠(
، حجم خاك   ) سانتي متر  ٥قطر و ارتفاع    (استفاده از ابعاد استوانه   

محاسبه  گرديد سپس با خشك كردن نمونه هاي خاك در                
درجه سانتي گراد و تعيين     ١٠٥يكدستگاه آون در درجه حرارت      

ت جرم  وزن آن،مقدا جرم مخصوص ظاهري خاك كه نسب             
اندازه گيريها قبل   . خشك نمونه به حجم آن است تعيين گرديد         
 .از عمليات خاك ورزي وبعد از كاشت انجام شد

 شاخص مخروطي خاك
 SP-١٠٠٠دل مخروطي مشاخص توسط دستگاه نفوذسنج    اين

با تقسيم ميانگين نيروهاي ثبت شده به سطح          . صورت گرفت   
خص مخروط خاك    ، شا  ) d = mm٨٣/١٢به قطر   (مقطع مخروط   

 سانتي متري و به فواصل يك سانتي متر محاسبه             ٥٠تا عمق   
 نفوذ در هر كرت و در بين خطوط         ١٠دراين آزمايش تعداد    . شد  

 در رطوبت  ) كاشت  ( كاشت، قبل وبعد از عمليات خاك ورزي          
 .درصد معادل ظرفيت مزرعه اي انجام گرديد١٨/ ٧

 
 نتايج وبحث 

وتجزيه آماري هر يك از عوامل       بعد از جمع آوري اطالعات       
نتايج زير  MSTATCاندازه گيري شده با استفاده از نرم افزار           

 :حاصل شد
 عملكرد محصول

در اين بررسي روشهاي مختلف تهيه زمين تاثير معني داري          در اين بررسي روشهاي مختلف تهيه زمين تاثير معني داري          
 ).).٢٢جدول جدول ((داشته است داشته است % % ١١در سطحدر سطح) ) خشكخشك((برعملكرد محصول برعملكرد محصول 

 
  تجزيه واريانس مركب عملكرد دانه در روشهاي -٢جدول

 مختلف خاك ورزي
Fs درجه آزادي ميانگين مربعات  منابع تغيير

**٦٦/١٤  سال ٢ ١٧٠/٤٧٧٧٢٠٤

 خطا ١٢ ٨٩٤/٣٢٥٧٣٠ 
**٤١/١٦  تيمار ٣ ٩٦٤/٤٩٣٦٤٢١
ns تيمار*سال ٦ ٦٧٨/١١٠٨٣٧ ٣٧/٠  

 خطا ٣٦ ٤٦٨/٣٠٠٨٤٢ 
   %%١١ وجود اختالف معني دار در سطح احتمال  وجود اختالف معني دار در سطح احتمال **
nsر ر  عدم وجود اختالف معني دا عدم وجود اختالف معني دا 



٣٣ …تأثير روشهاي مختلف خاك ورزي بر عملكرد : روزبه و پوسكاني

مشاهده مي شود   ) ٣جدول  (باتوجه به مقايسه ميانگين ها       
كه استفاده از ساقه خردكن ذرت قبل از بكارگيري گاو آهن                

بيشترين مقدار عملكرد را داشته       ) تيمار سوم    ( برگردان دار    
است وكمترين مقدار مربوط به روش خاك ورزي با گاو آهن               

 روش مرسوم   قلمي بوده است هر چند كه با تيما رشاهد يعني           
در اين رابطه نتايج مشابهي     . منطقه اختالفي از نظر آماري ندارد     

 )٥،٦،١٠،١٣(توسط كروز و ساير محققين گزارش شده است
 مقايسه ميانگين عملكرد محصول در روشهاي – ٣جدول 

 مختلف خاكورزي در سالهاي مختلف
 )(kg/haعملكرد

ميانگيــن ميانگيــن 
 سه سالسه سال

 سال اول دومسال  سوم سال
 تيمارهاي خاكورزي

B٦٢٠١٦٢٠١              C٥٩٣٠٥٩٣٠ B٥٤٥٦ Bديسكديسك+ + گاوآهن برگردان دار گاوآهن برگردان دار  ٦١٣٤ 
B٦٠٧٩٦٠٧٩              C٥٩٠٣٥٩٠٣ B٥٣٠١ Bديسكديسك+ + گاوآهن قلمي گاوآهن قلمي  ٦٣٢٩ 
A٧٠٩٢٧٠٩٢            A٧١١٢٧١١٢ A٦٥٥٠ Aديسكديسك+ + گاوآهن برگردان دار گاوآهن برگردان دار + + ساقه خردكن ساقه خردكن  ٧٦٩٦ 

AB٦٥٨٧٦٥٨٧          B٦٥٢٦٦٥٢٦ AB٦٠١٣ Bديسكديسك++گاوآهن قلميگاوآهن قلمي++ساقه خردكن ساقه خردكن  ٦٢٧٩ 

نگين هايي كه با حروف مشترك مشخص شده اند از نظر آماري در                ميا  -
 .داراي اختالف معني دار نمي باشند%١سطح 

گزارش كرده اندكه    )٤و٢(درآزمايشات مشابهي آلن وكاسل    
 سانتي متري از سطح خاك در       ١٠درجه حرارت خاك درعمق       

روشهاي كم خاك ورزي، به علت باقي گذاردن بقاياي گياهي بر            
گاوآهن برگردان  (، كمتر از روش خاك ورزي مرسوم        سطح خاك 

مي باشد كه اين امر باعث كاهش رشد برگ و توليد كمتري            ) دار
نيز در  )١٤و٩(كاسپار و آلگر  .از مواد خالص فتوسنتز گشته است      

آزمايشات مشابهي تاثير پوشش بقاياي گياهي توسط ادوات             
كرده خاك ورزيبر افزايش سبز بوته و عملكرد محصول گزازش            

همچنين نتايج حاصله نشان  مي دهد كه علي رغم معني دار            .اند
بودن اثر سال بر عملكرد محصول، تيما رسوم همچنان درهريك           

 . از سالها سبب بيشترين مقدار عملكرد شده است 
 اجزاء عملكرد

 متوسط تعداد خوشه در متر مربع
مشاهده مي گردد كه روشهاي مختلف        ٤باتوجه به جدول     

% ١ي تاثير معني داري برمتوسط تعداد خوشه درسطح         خاك ورز 
 .اند  داشته

 مشاهده  ٥همچنين با مقايسه ميانگين تيمارها در جدول          
ميشود كه بيشترين تعداد خوشه مربو ط به روش خاك ورزي              

و كمترين   ) گاو اهن برگردان دار      + ساقه خردكن    ( ٣شماره  
ن فقط از گاو    مقدار مربوط به حالتي است كه هنگام تهيه زمي          

 ).٥جدول (آهن برگردان دار استفاده شده است 
 

 تجزيه واريانس مركب اجزاء عملكرد و تعداد بوته - ٤جدول 
 در روشهاي مختلف خاك ورزي

 ميانگين مربعات
 تعداد بوته 

 در متر مربع 
وزن هزار دانه  دانه در خوشه   تعداد خوشه 

 در متر مربع

 
 

 منابع تغيير

**٩٨/١٦٣٤٥٠ *٤١/٤٦٥٦٤** ٧٢/١٠١** ٤٠/٦٠  سالسال
 خطاخطا ٤٣/١٥٢٣ ٨/٣ ٤٠/٩ ١٠/١٥٧٤

ns٥٤/٨٤٩ ns٠١/٣ nsتيمارتيمار ١٤/٦٩٧٨** ٣٤١/٢ 
ns٠٦/١١٤٦ ns٧١/١ nsتيمار تيمار*سال سال  ٣/٣٧٩٨** ٨٨/٢  

 خطاخطا ٢٥/١٣٥٠ ٠١/٣ ٢٦/٥ ٠٨/١٣٤٤
 پپپپپپ%%٥٥ وجود اختالف معني دار در سطح احتمال  وجود اختالف معني دار در سطح احتمال *

 %%١١حتمال حتمال  وجود اختالف معني دار در سطح ا وجود اختالف معني دار در سطح ا**
nsعدم وجود اختالف معني دار عدم وجود اختالف معني دار  

 
 مقايسه ميانگين متوسط تعداد خوشه در روشهاي -٥جدول 

 مختلف خاك ورزي
 تيمارهاي خاكورزي تعداد خوشه در متر مربع

٦/٥٧٤ B ديسكديسك+ + گاوآهن برگردان دارگاوآهن برگردان دار 
١/٦٠٠ AB  ديسكديسك+ + گاوآهن قلمي گاوآهن قلمي 
٠/٦٢٦ A  ديسكديسك++گاوآهن برگردان دارگاوآهن برگردان دار+ + ساقه خرد كن ساقه خرد كن 

١/٦١٠ A ديسكديسك+ + گاو آهن قلمي گاو آهن قلمي + + ساقه خرد كنساقه خرد كن 

 ميانگين هايي كه با حروف مشترك مشخص شده اند از نظر آماري              -
 داراي اختالف معني دار نمي باشند%١در سطح 

 
نتايج همچنين نشان مي دهد كه بين تيمار شماره دو                

+ دار گاوآهن برگردان (روش مرسوم منطقه      و ) گاوآهن قلمي (
 خوشه اختالف معني داري وجود             از نظر تعداد     )ديسك
نيز نتايج مشابهي را در رابطه با يكسان بودن            ) ١٠(كروز.ندارد

تعداد خوشه و عملكرد دانه از نظر آماري در روش خاك ورزي              
و كم خاك ورزي گزارش كرده         )دار گاو آهن برگردان  ( مرسوم
   .است

 متوسط تعداد دانه در خوشه و وزن هزار دانه 
دهد كه در      نتايج حاصله نشان مي      ٥ل  با توجه به جدو     

روشهاي مختلف خاك ورزي، بين وزن هزار دانه و متوسط تعداد           



 ١٣٨٢، سال ١، شماره ٣٤مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٣٤

بعبارت ديگر  . دانه در خوشه اختالف معني داري وجود ندارد          
روشهاي مختلف تهيه زمين تأثير زيادي در تغيير مقادير                 

 مقايسه ميانگينهاي    ٦جدول  . پارامترهاي مذكور نداشته اند     
 .داد دانه در خوشه و وزن هزار دانه را نشان مي دهدمتوسط تع

 
 مقايسه ميانگينهاي وزن هزار دانه و متوسط – ٦جدول 

 تعداد دانه در خوشه
متوسط تعداد 

 در خوشه دانه
وزن 
 هزاردانه

 تيمار هاي خاكورزي

A٤٠ Aديسكديسك+ + گاوآهن برگردان دار گاوآهن برگردان دار  ٢/٣٨ 
A٤٠ Aديسكديسك+ + گاوآهن قلمي گاوآهن قلمي  ١/٣٨ 
A٤١ Aديسكديسك++گاوآهن برگردان دارگاوآهن برگردان دار++ خردكن خردكنساقهساقه ٥/٣٨ 
A٤٠ Aديسكديسك+ + گاوآهن قلمي گاوآهن قلمي ++ساقه خردكنساقه خردكن ٤/٣٧ 

ميانگين هايي كه با حروف مشترك مشخص شده اند از نظر آماري              -
 داراي اختالف معني دار نمي باشند%١در سطح 

 
 متوسط تعداد بوته در متر مربع
 پيداست بين تعداد بوته در           ٥همانطور كه از جدول         

از طرف  .  مختلف اختالف معني داري وجود ندارد           تيمارهاي
مشاهده ) ٧ جدول  (ديگر باتوجه به جدول مقايسه ميانگينها          

شود كه عليرغم معني دار بودن اثر سال بر تعداد بوته،                   مي
روشهاي خاك ورزي شماره سه وچهار داراي بيشترين تعداد             

 .بوته در واحد سطح مي باشند
 شاخص مخروطي خاك

شود  مشاهده مي )  ٨جدول  (جدول تجزيه واريانس    باتوجه به   
 ر ــي داري بـــر معنــكه روشهاي مختلف تهيه زمين گندم تاثي

 . سانتي متري نداشته اند٣٠شاخص مخروطي خاك تا عمق 
 دم ــا عـه بـبه عبارت ديگر كاربري ساقه خرد كن در مقايس

ر معني  استفاده از آن بعلت كاربرد آن قبل از عمليات شخم تاثي           
داري بر افزايش مقاومت به نفوذ خاك به خاطر يكبار عبور                 

 مقايسه  ٩جدول  . بيشتر ساقه خرد كن و تراكتور نداشته است         
ميانگين هاي شاخص مخروط خاك در اعماق مختلف در                

 . درصد را نشان مي دهد٧/١٨متوسط رطوبت 
 

 مقايسه ميانگين  تعداد بوته در روشهاي مختلف -٧جدول  
 زيخاك ور

 تيمارهاي خاك ورزيتيمارهاي خاك ورزي تعداد بوته در متر مربع
٥/٢٩٥ A  ديسكديسك+ + گاوآهن برگردان دار گاوآهن برگردان دار 
٤/٣٠١ A  ديسكديسك+ + گاوآهن قلمي گاوآهن قلمي 
٢/٣١٠ A ديسكديسك+ + گاوآهن برگردان دار گاوآهن برگردان دار ++ساقه خردكنساقه خردكن 
٤/٣١١ A ديسكديسك+ + گاوآهن قلمي گاوآهن قلمي ++ساقه خردكنساقه خردكن 

ميانگين هائي كه با حروف مشترك مشخص شده اند از نظر آماري در                  -
 . اختالف معني دار نمي باشند%١سطح 

 
همانطوريكه از جدول مشاهده مي شود در موارديكه قبل از           

تيمار سوم و   (عمليات شخم از ساقه خردكن استفاده شده است          
  اگرچه مقدار شاخص مخروطي در محدوده عمق شخم         ) چهارم

متر نسبت به ساير تيمارها بيشتر است ولي با              سانتي )٠-٢٠(
ف معني دار ميان شاخص مخروطي تيمارها        توجه به عدم اختال   

و هم چنين مزاياي نسبي كار با ساقه خرد كن از قبيل خرد                 
كردن بقايا جهت تجزيه سريعتر آنها، تسهيل عمليات خاك             

 
  تجزيه واريانس مركب شاخص مخروطي خاك پس از عمليات تهيه زمين– ٨جدول 

 )سانتي متر( عمق  ميانگين مربعات
 منابع تغيير ٠-١٠ ١٠-٢٠ ٢٠-٣٠ ٣٠-٤٠ ٤٠-٥٠

**٤٥/٣١٤٨٠١٧ 
ns٢١/٢١٨١٨٧ 

*٦٥/٥٩٤٣٥٨ 
**١٨/١٩٧٠٩٩٣ ٥٥/٢٢٦٥٩١٩ **

 سال  

 خطا ٣٦/١٤٣٦٢ ٤٢/٥٨٣٣٣ ٧٨/٨٠٤٣٣ ٤٩/١٠٦٣٢٥ ٣٨/٢٢٧٧١٥
*٠٣/١٠٩١٦٢٥ 

*١٢/٣٣٣٤٣٣ 
ns٦١/١٧٨١٢٦ 

ns٧٤/٦٧٦٩١ 
nsتيمار ٧٤/٩١٩٦ 

ns٩٩/٢٣٦٨١٠ ٦٧/٥٣٠٢٨٧ ns٩٧/١٥٢٧٢٤ 
ns٦٦/٣٧٩٩٤ 

nsتيمار *سال  ٢٤/٢٠٤٧٦  

 خطا ١١/١٣٧٤٠ ٣٠/٥٥٦٢٢ ٢٠/١٢٢٢٢٥ ٦٨/١٠٦٠٨١ ١٢/٣٢٥٢١٢
 %١ وجود اختالف معني دار در سطح احتمال **     %٥وجود اختالف معني دار در سطح احتمال *

ns  :عدم وجود اختالف معني دار 
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هم . قابل توجيه مي باشد    " ورزي و كاشت كاربري آن كامال        
گردد كه   ها مشاهده مي    به جدول مقايسه ميانگين    چنين باتوجه 

علي رغم يكسان بودن اثر تيمارها از نظر آماري بر شاخص                 
 سانتي متري، تيمار سوم از نظر           ٣٠مخروط خاك تا عمق       

گاو ( سانتي داراي بيشترين مقدار وتيمار دوم        ٢٠مقداري تاعمق   
  سانتي داراي كمترين مقدار     ٥٠تاعمق  ) ديسك  +  آهن قلمي   

توان  دليل اين امر را مي    ). ٩جدول  (شاخص مخروطي بوده است     
به متفاوت بودن سرعت انجام عمليات خاك ورزي اوليه و ثانويه            

 .در تيمارهاي مربوط به گاوآهن قلمي و برگردان دار نسبت داد
 جرم مخصوص ظاهري خاك 

ن ــالف بي ـشود اخت   مشاهده مي  ١٠همانطور كه از جدول      
 .نبوده است دار ك ورزي ازاين نظر معنيروشهاي مختلف خا

بعد  همچنين نتايج حاصل از تجزيه خاك در مرحله قبل و           
از عمليات خاك ورزي نشان مي دهد كه در كليه تيمارها                  
بخصوص در روشهائي كه در آنها از ساقه خرد كن استفاده شده             

 هدايت الكتريكي افزايش داشته است      و  آلي  كربن درصد. است
 ).١١جدول(

نتايج حاصله و يافته هاي ديگر محققين نشان داده است كه           
پس از عمليات خاك ورزي،وزن مخصوص ظاهري خاك كاهش          
ميابد ولي پس از گذشت مدت زماني مقدار آن به حالت اول باز              
گشته و يا بيشتر از مقدار اوليه آن مي شودكه علت آن خرد                 

رشت شدن خاك و جاي گير شدن ذرات ريز در خلل و فرج د               
نيز گزارش كرده اند كه در       )٧(گرانت و همكاران  .)١٣(مي باشد 

خاكهاي لوم رسي،مقدار وزن مخصوص ظاهري در دو سيستم            
خاك ورزي مرسوم و بدون خاك ورزي تفاوث زيادي با يكديگر            

  .نداشته اند
 گيري نتيجه
روشهاي مختلف تهيه زمين تأثير معني داري بر عملكرد          -١

بين تيمارها استفاده از ساقه خردكن       در  . محصول داشته است  
) تيمار سوم  (ذرت قبل از بكارگيري گاوآهن برگردان دار               

بيشترين مقدار عملكرد را داشته است و كمترين مقدار مربوط            
به روش خاك ورزي بر پايه گاوآهن قلمي بوده است هرچند كه             

 .اختالف معني داري نداشته است) روش مرسوم( با تيمار شاهد

 
 مقايسه ميانگين شاخص مخروط خاك درروشهاي مختلف خاك ورزي بر حسب كيلو پاسكال-٩جدول

 )سانتيمتر(عمق 
٠-١٠ ١٠-٢٠ ٢٠-٣٠ ٣٠-٤٠ ٤٠-٥٠ 

 تيمارهاي خاكورزي

A٢٤٩٣ A١٩٨٠ A١٦٣٠ A٣/٨٩٦ Aديسكديسك+ + گاوآهن برگردان دار گاوآهن برگردان دار  ٩/٣٦٣ 
B١٩١٧ B١٦١٨ A١٣٦٨ A٨/٧٨٥ Aديسكديسك+ + گاوآهن قلمي گاوآهن قلمي  ٦/٣٢٢ 
A٢٣٥٣ AB١٨٢٥ A١٥٢١ A٦/٩٤٦ Aديسكديسك+ + گاوآهن برگردان دار گاوآهن برگردان دار ++ساقه خردكنساقه خردكن ٧/٣٧٧ 
A٢٤٧٩ AB١٨٤٤ A١٥٤٤ A٩/٨٧٣ Aديسكديسك+ + گاوآهن قلمي گاوآهن قلمي ++ساقه خردكنساقه خردكن ٠/٣٧١ 

 داراي اختالف معني دار نمي باشند%١ميانگين هايي كه در هر ستون با حروف مشترك مشخص شده اند از نظر آماري در سطح  -
 

 يانگين جرم مخصوص ظاهري خاك در روشهاي مختلف خاك ورزي مقايسه م-١٠جدول 
 قبل از عمليات خاك ورزي بعد از عمليات كاشت

٠-١٠ ١٠-٢٠ ٢٠-٢٥ ٠-١٠ ١٠-٢٠ ٢٠-٢٥ 
 )سانتي متر( عمق

 روشهاي خاك ورزي
B٤٨/١ A٥٦/١ A٥٢/١ C٦٨/١ B٧٣/١ Aديسكديسك+ + گاوآهن برگردان دار گاوآهن برگردان دار  ٦٨/١ 
B٤٨/١ A٥٨/١ B٤٤/١ B٧٤/١ C٦٦/١ Aديسكديسك+ + گاوآهن قلمي گاوآهن قلمي  ٦٦/١ 
A٥٩/١ A٥٤/١ B٤٨/١ A٩٢/١ A٨٣/١ Aديسكديسك+ + گاوآهن برگردان دار گاوآهن برگردان دار ++ساقه خردكنساقه خردكن ٦٤/١ 
    A٥٩/١ B٤٢/١ B٤٢/١ D٥٦/١ D٥٤/١ Bديسكديسك+ + گاوآهن قلمي گاوآهن قلمي ++ساقه خردكنساقه خردكن ٥٦/١ 

 .ختالف معني دار نمي باشندداراي ا% ١ ميانگين هايي كه در هرستون با حروف مشترك مشخص شده اند از نظر اماري در سطح -
 



 ١٣٨٢، سال ١، شماره ٣٤مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٣٦

  نتايج آزمون خاك در روشهاي مختلف خاك ورزي-١١جدول
خصوصيات فيزيكو شيميايي قبل از عمليات بعد از عمليات كاشت

 كربن آلي
( % )    

واكنش گل 
 )pH(اشباع

(هدايت الكتريكي 
EC×10*3( 

 كربن آلي
( % )    

واكنش گل 
 )pH(اشباع

(هدايت الكتريكي 
EC×10*3( 

 روشهاي خاكورزي

C٧١/ A٢/٨ B٦٩/ A٦٨/ A١/٨ Aگاوآهن برگردان دار گاوآهن برگردان دار  /٥٤ 
B٧٨/ A٢/٨ C٦٤/ A٦٩/ A١/٨ Aگاوآهن قلمي گاوآهن قلمي  /٥٣ 
A٧٩/ A٣/٨ A٧٨/ A٧٠/ A١/٨ Aگاوآهن برگردان دار گاوآهن برگردان دار ++ساقه خردكنساقه خردكن /٥٤ 
B٧٨/ A٢/٨ A٧٧/ A٦٩/ A١/٨ Aگاوآهن قلمي گاوآهن قلمي ++ساقه خردكنساقه خردكن /٥٥ 

 داراي اختالف معني دار نمي باشند%١ن با حروف مشترك مشخص شده اند از نظر آماري در سطح ميانگين هايي كه در هر ستو -
 
در بين اجزاء عملكرد، روشهاي مختلف خاك ورزي تنها           -٢

 .بر ميانگين تعداد خوشه تأثير معني داري داشته است
ان ـي خاك نش  ـه شاخص مخروط  ــل از تجزي  ـنتايج حاص  -٣
 از عمليات شخم از ساقه خردكن           دهد در موارديكه قبل      مي

ميزان شاخص   ) تيمار سوم و چهارم      ( استفاده شده است    
مخروطي اختالف معني داري با شرايط عدم استفاده از ساقه              

 .خرد كن ندارد

با توجه به تناوب مرسوم منطقه و مشكالت ناشي از               -٤
خاك ورزي و كاشت و با        وجود بقاياي ذرت در هنگام عمليات      

 اختالف معني دار در مقدار شاخص مخروطي خاك         توجه به عدم  
در نتيجه كاربرد دستگاه ساقه خرد كن ذرت، استفاده از دستگاه           
مذكور در صورت وجود در منطقه قبل از عمليات خاكورزي               

 .توصيه مي گردد
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SUMMARY 
 

A field experiment was conducted to study the effects of four different tillage 
methods on grain yield of wheat in rotation with corn , as well as soil physical 
properties in Darab Agricultural Research Station from 1996 to 1999.This experiment 
was carried out in a randomized complete block design with four treatments and five 
replications. Treatments included: 1-conventional tillage; moldboard plow and disk 
harrow (MB.P) 2-Chisel plow and disk harrow (CH.P) 3&4-Use of maize stalk shredder 
(SH) before the first and second treatment operations. In all tillage methods yield and 
yield components(plant/m2, spike/m2 and kernel weight) as well as soil physical 
properties were measured. The results showed that different tillage methods had a 
significant effect on crop yield.Maximum grain yield was obtained in SH+MB.P 
treatment. There was no significant difference observed in grain yiled between use of  
MB.P and CH.P methods. Soil penetration measurments showed that the four tillage 
methods used here had no significant effect on soil cone index up to 30cm depth. 
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