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 چكيده

د در شرایط و مصرف فسفر بر عملکرد دانه نخو )تناوب گندم( ورزی، بقایای گیاهیخاك منظور بررسیبه

و طی سه  های کامل تصادفی با سه تکرار، آزمایشی بصورت استریپ اسپلیت پالت در قالب طرح بلوكدیم

م( و ، سال دو۲ز آباد )محیط، سال اول(، سرفیرو۱( در سه محل ماهیدشت )محیط۱393-96سال زراعی)

و  ۱بدون بقایا، )عنوان فاکتور افقی ، سال سوم( کرمانشاه اجرا شد. سه سطح بقایای گیاهی به3سرارود )محیط

ورزی خاكورزی، کمورزی به عنوان کرت اصلی )بدون خاكگندم(، سه سطح خاكبقایای تن در هکتار  ۲

کتار هکیلوگرم در  30و  0دار( و دو سطوح کود فسفر )ورزی مرسوم )شخم برگردان)شخم چیزل( و خاك

P2O5 )ه نخود با به عنوان کرت فرعی بصورت عمودی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که عملکرد دان

داری ایا بطور معنیتن در هکتار بق ۲و  ۱افزایش بقایای گندم افزایش یافت و عملکرد دانه نخود در تیمارهای 

تفاوتی بر عملکرد مهای با شرایط آب و هوایی متفاوت اثر ورزی در محیطر بدون بقایا بود. خاكبیشتر از تیما

الص در هکتار کیلوگرم فسفر خ 30دانه نخود داشت. مقایسه میانگین عملکرد دانه نخود نشان داد که مصرف 

شان داد که نتصادی نیز باعث افزایش عملکرد دانه نخود نسبت به عدم مصرف کود فسفردار گردید. بررسی اق

ه از کود فسفری ورزی با یک تن بقایای گیاهی و بدون استفادخاكبیشترین نسبت منفعت به هزینه از تیمار کم

 به دست آمد.   8۲/3با نسبت منفعت به هزینه 

 ، نخود دیمپلیسوپر فسفات تر مدیریت بقایا، کشاورزی حفاظتی، : کليدي يهاواژه
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  مقدمه

 ت بعد از گندم و برنج از مهمترین محصوالتحبوبا

کشاورزی هستند که به مصرف تغذیه مردم جهان 

مناطق  یمزارهاید جیرسند و از محصوالت رامی

)مجنون  شوندیخشک محسوب م مهیخشک و ن

این محصوالت به عنوان منبع  (.۱387 ،ینیحس

ه غذایی انسان و دام دارای اهمیت زیادی بوده و ن

ژیم رین پروتئین بلکه در ایجاد تنوع در تنها در تأم

 ,Singh and Saxenaغذایی انسان مطرح هستند )

درصد  ۲3حدود  استان کرمانشاه با داشتن(. 2000

حبوبات رتبه اول کشوری را از سطح زیر کشت 

هکتار اراضی  795563این استان دارای  دارد.

هکتار  6۲3660و  ۱7۱903زراعی است که بترتیب 

 ۱۴7۲95 حدود و دیم می باشد. بصورت آبی

حبوبات اختصاص کشت به  اراضی دیم  هکتار 

    دیم درصد از آن تحت کشت نخود  96 ودارد 

ن بقوالت رتبه سوم در جها انینخود، در م .باشدمی

نام، )بی است رانیبقوالت در ا نیمهمتر از را دارد و

در  دیم شرایط محصول تحت این (. تولید۱396

 رطوبت خشکی آخر فصل و کمبود سیلهو به ایران

و همچنین کاهش مواد غذایی قابل دسترس در 

 شود. خاك محدود می

 و بارش میزان مختلفی از جمله تغییرات عوامل

 رشد مختلف مراحل در هوا دمای و آن پراکندگی

 و بوده محصوالت دیم مؤثر تولید در گیاه،

جهت نیل به عملکرد مطلوب را با  ریزیبرنامه

 عالوه بر این، پایداری. سازدمواجه می شکلم

 شرایط در ویژهبه زراعی محصوالت عملکرد

از  متعددی عوامل از متأثر خشکسالی نیز و بحرانی

باشد. یکی از راهکارهای می زراعی مدیریت جمله

زراعی، استفاده از کشاورزی  بهینه کردن مدیریت

در حال  حفاظتی است. سیستم کشاورزی حفاظتی

میلیون هکتار  ۱57ر در سراسر جهان در حدود حاض

ن را در بر جها زراعی مزارع از %۱۱معادل حدود 

در استرالیا در   (Kassam et al., 2015).گیردمی

با استفاده از کودهای  ۲0۱0تا  ۱990های طی سال

کشاورزی حفاظتی،  شیمیایی، رعایت تناوب و

فزایش هکتار ا تن در 3تن به  ۲تولید گندم دیم از 

در برزیل . (Friedrich et al., 2012)یافته است 

ای بر روی ذرت و سویا اعالم ساله ۱7در تحقیق 

نمودندکه عملکرد محصوالت ذرت و سویا در 

کشاورزی حفاظتی نسبت به کشاورزی مرسوم به 

درصد افزایش پیدا کرده است. این  56و  86ترتیب 

ه در حالی است که مصرف کود در این سیستم ب

                  درصد کاهش یافته است  50تا   30میزان 

( .(Derpsch and Friedrich, 2014 ئی و حمزه

( در آزمایشی یکساله، در بررسی ۱393بوربور )

مختلف خاکورزی و گیاهان پوششی بر های روش

 های خاك، گزارشعملکرد و برخی ویژگی

ن میزان کردند که بیشترین میزان ماده آلی و کمتری

وزن مخصوص ظاهری خاك در تیمار مربوط به 

ورزی حداقل بدست گیاه پوششی و خاك کشت

( در یک بررسی 2011آمد. رادفورد و تورنتون )

های مختلف شخم در کوینزلند ساله سیستم ۲0

کردند که میزان استرالیا و در شرایط دیم گزارش

محصول کشت  ۲۲محصول از  ۱0عملکرد دانه در 

درصد بیشتر از  57ورزی خاكسیستم بی شده در

 5سیستم رایج بود. آنها همچنین عنوان کردند در 

سال اول بررسی، عملکرد سیستم کم خاك ورزی 

بیشتر از بی خاك ورزی و خاك ورزی رایج 
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سال  ۲0است. نتایج این بررسی نشان داد که حداقل 

زمان الزم است تا اثرات مثبت کشاورزی حفاظتی 

ت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی در خصوصیا

 خاك صورت گیرد. 

های خشک افزایش عملکرد در شرایط دیم و اقلیم

با افزایش ذخیره رطوبتی خاك و کارآیی مصرف 

های حفاظتی در ارتباط است آب در سیستم

(Steward et al., 2018; Garcia Palacios et 

al., 2019; Page et al., 2019). خاکورزی کم

و  بهبود حاصلخیزی خاك منجر به از مدتدر در

های هزینهو کاهش فرسایش خاک ذخیره آب و

 ,.Sanchez et al)سوخت و ادوات را در پی دارد 

ای در ساله ۱0با مطالعه ( ۲008) درپبچ. (2007

پاراگوئه گزارش نمود که عملکرد محصوالت در 

درصد کاهش و در  ۱5-5کشاورزی مرسوم 

یابد. درصد افزایش می ۱5-5کشاورزی حفاظتی  

های کشاورزی در همین شرایط مصرف نهاده

درصد  50-30همراه با کشت مستقیم به میزان 

 به توانمی را گیاهی بقایای کاهش یافت. نقش

 غذایی و افزایش قابلیت جذب عناصر تأمین دلیل

 بیوماس تولید برای تازه کربن نمودن ، فراهم

 ذخیره آب درو افزایش  تلفات میکروبی، کاهش

 خاك کاهش اسیدیته خاك، دمای تعدیل خاك،

 تأمین خاك، شیمیایی و خواص فیزیکی بهبود ،

 در و هامیکروارگانیسم برای فعالیت انرژی منبع

 دانست اهمیت با خاك افزایش حاصلخیزی نهایت
(Jamshidian et al., 1999). موجب بقایا کاربرد 

 سطح از تبخیر کاهش و رطوبت افزایش نگهداشت

 (.Guenet et al., 2010)گردد مزرعه می خاك

ای اهمیت ویژه حفظ بقایای گیاهی در دیمزارها

زیرا امکان حفظ بیشتر رطوبت در خاك و  دارد،

آورد. در آلی خاك را فراهم می باال بردن مادة

تولید به بهتر  برای دستیابیکه  تحقیقی مشخص شد

یاهی در نیمی از بقایای گ حداقلپایدار، حفظ 

  ,.Forrestal et al). سطح خاك ضروری است

     که دندیرس جهینت نیبه ا محققینبعضی   (2014

محصول  یایبقاباقی گذاشتن بدون  یخاکورزبی

 یاریبسزیرا  شودمی در سطح خاك منجر به فاجعه

مربوط   ورزیخاكبی ستمیس ی حاصل ازایاز مزا

اشد بمیخاك  به حفظ بقایای گیاهی در سطح

(Se´gui et al., 2006.) از آنجا که کشاورزی

سازی های آمادهحفاظتی موجب کاهش هزینه

های کارگری و در زمین، آبیاری اضافی، هزینه

هایی مانند سم و کود مواردی مصرف نهاده

تواند منجر به افزایش سودمندی شود شود، میمی

(Vastola et al., 2017; LaCanne and 

Lundgren, 2018 گزارش شده است که حداقل .)

درصد از عملکرد محصول مربوط به  50تا  30

کودی  هایاستفاده متعادل و بهینه از نهاده

مصرف  (Heisey and Norton, 2007).است

عناصر غذایی برای تولید مطلوب محصوالت  بهینه

بسته به نوع خاك منطقه و عملیات زراعی 

صورت تغییر در بنابراین  کشاورزی متفاوت است؛

سازگار روش خاکورزی، الزم است فرمول کودی 

 Nouraein et)انتخاب شود ورزی با روش خاك

al., 2020 .) فسفر بعد از نیتروژن یکی از عناصر

غذایی ضروری و پرمصرف برای رشد و نمو گیاه 

است که در بسیاری از فرایندهای متابولیکی گیاه 

. قابلیت جذب شامل تولید و انتقال انرژی نقش دارد
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فسفر به دلیل واکنش آن با آلومینیوم و آهن در 

های آهکی خاك های اسیدی و کلسیم در خاك

. (Barker and Pilbeam., 2007)یابد کاهش می

مصرف  )۲0۱۲(طبق گزارش اسالم و همکاران 

درصد  88و  65کودهای فسفردار سبب افزایش 

 عملکرد نخود به ترتیب در پاکستان و اردن شده

برای تولید بهینه  است با این حال، میزان نیاز به فسفر

نخود بسته به نوع خاك منطقه و عملیات زراعی 

با توجه به مباحث فوق و  .کشاورزی متفاوت است

 دهیپد بروز و تولید هزینه همچنین روند افزایش

جهت افزایش  مناسب یافتن راه حل ی،سالخشک

ضروری راضی دیم ا در نهیتولید و کاهش هز

باشد. بنابراین، این پروژه با هدف دستیابی هر می

های چه بیشتر به مستندات علمی تأثیر خاکورزی

متفاوت، بقایای حاصل از کلش غالت و میزان 

مصرف کود فسفردار بر عملکرد نخود دیم اجرا 

 گردید. 

 هامواد و روش

در سه  ۱393-96این آزمایش طی سه سال زراعی 

، سال اول(،  سرفیروز آباد ۱طمحل ماهیدشت )محی

، سال سوم( 3، سال دوم( و سرارود )محیط۲)محیط

ورزی، خاكاثر سیستم  یمنظور بررسهب کرمانشاه

بر عملکرد  دارفسفرکود بقایای گیاهی و مصرف 

به صورت استریپ   دانه نخود در شرایط دیم

های کامل اسپلیت پالت در قالب طرح بلوك

ا شد. بقایای گیاهی گندم تصادفی در سه تکرار اجر

به عنوان فاکتور افقی با سه سطح: بدون بقایا 

تن در هکتار در طول  ۲و  ۱بر(، صورت کف)به

ورزی با سه سطح: بدون بلوك، فاکتور خاك

ورزی )شخم چیزل( و خاكورزی، کمخاك

ورزی مرسوم )شخم برگرداندار( به عنوان خاك

بدون کود کرت اصلی و کود فسفردار با دو سطح 

کیلوگرم در هکتار فسفر  30فسفردار و مصرف 

از منبع سوپر فسفات تریپل به عنوان  P2O5خالص

صورت عمودی در نظر گرفته کرت فرعی و به

 ۲0شدکه در زمان کشت مصرف گردید. میزان 

کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار نیز از منبع اوره 

زمان با کشت مصرف به عنوان کود استارتر هم

گردید. آزمایش در زمینی که سال قبل تحت 

کشت گندم بود اجرا شد. میزان بقایای گیاهی قبل 

ورزی با توجه به سطوح از اجرای عملیات خاك

مورد نظر تنظیم گردید و در سطح بدون بقایا کلیه 

صورت بقایای گندم تا حد امکان از سطح زمین به

بر خارج شد. پس از تهیه زمین بر اساس کف

ارهای خاکورزی، نخود دیم رقم آزاد در پاییز تیم

بذر در متر مربع  35و بعد از بارندگی مؤثر با تراکم 

صورت مکانیزه به وسیله دستگاه کشت مستقیم به

متر(  5متر و عرض  ۱0)طول  مربع متر ۲5سطح  در

های سبز شده حاصل . جهت کنترل گندمکشت شد

ماه از  از ریزش محصول سال قبل، در اواخر اسفند

علفکش سوپر گاالنت به میزان یک لیتر در هکتار 

استفاده شد. در نیمه دوم فروردین ماه وجین 

صورت دستی صورت های هرز پهن برگ بهعلف

خوار نخود از گرفت. جهت مبارزه با آفت پیله

لیتر میلی ۲00به میزان  ایندوکساکاربکش حشره

د دانه در در هکتار استفاده شد. ارتفاع بوته، تعدا

دانه و  ۱00بوته، تعداد بوته در مترمربع، وزن 

گیری و تجزیه و تحلیل شد. عملکرد دانه اندازه

مترمربع از بخش میانی  6برای محاسبه عملکرد دانه 

صورت دستی برداشت گردید. برای تجزیه کرت به



 ۱۴۰۰ شهریور  ،۱ شماره  ،۱۰ دوره  ایران دیم زراعت نشریه

77 
 

و برای مقایسه  Irristatواریانس از نرم افزار آماری 

دار آزمون حداقل اختالف معنیها از میانگین داده

(LSD استفاده شد. آزمون بارتلت جهت )

دار ها انجام شد و معنییکنواختی واریانس محیط

ها )سه بود ولی با توجه به کم بودن تعداد محیط

محیط( ترجیح داده شد که یک سال را حذف 

های هر سه محیط در تجزیه مرکب نکنیم و از داده

ابی اقتصادی از  روش استفاده شود. جهت ارزی

B/C  .نسبت فایده به هزینه( فرمول زیر استفاده شد( 
B/C= ∑Bt / ∑Ct 

 که در آن : 

:B/C        نسبت فایده به هزینه 

tB:∑       ارزش حال فایده 

tC∑باشند.ها می: ارزش حال هزینه 

گذار مختار به باشد، سرمایه  B/C = 0.0اگر  

باشد،  B/C < 1گذاری است، اگر سرمایه

  B/C > 1گذاری به صرفه نیست و اگر  سرمایه

 صرفه است. گذاری بهباشد سرمایه

های ی، دما و خاك در محیطوضعیت بارندگ

( در ۱میزان بارندگی ماهیدشت )محیط آزمایش: 

متر، سرفیروز میلی ۴/۲68، ۱393-9۴سال زراعی 

  75۴،  ۱39۴-95( در سال زراعی ۲آباد )محیط

در  (3)محیط  سرارودو میزان بارندگی متر میلی

بود. از نظر  9/۴9۲،  ۱395-96 سال زراعی

درصد  ۱7و  ۲3، 60پراکندگی باران در ماهیدشت 

پراکنش بارندگی به ترتیب در پاییز، زمستان و بهار 

درصد  ۲9و   5/۲9، 5/۴۱بود. در سرفیروز آباد 

پراکنش بارندگی به ترتیب در پاییز، زمستان و بهار 

درصد پراکنش  9/۴0و   5۴، 7/۴سرارود ود. در ب

بارندگی به ترتیب در پاییز، زمستان و بهار بود. 

متوسط دمای سالیانه نیز در ماهیدشت، سرفیروز 

 79/۱۲و  3۲/۱3، ۴۴/۱۲به ترتیب  سرارودآباد و 

(. بافت خاك نیز در ۱گراد بود )جدولدرجه سانتی

تیب رسی تربه سرارودماهیدشت، سرفیروز آباد و 

لومی، سیلتی رسی لومی و سیلتی رسی بود. میزان 

فسفر قابل جذب در هر سه منطقه نیز کمتر از حد 

 (.۲بحرانی بود )جدول

 نتايج و بحث 
نتایج تجزیه واریانس مرکب ارتفاع  ارتفاع بوته:

بوته نخود در سه محیط نشان داد اثر اصلی محیط، 

محیط ورزی در کود و اثر متقابل محیط در خاك

و اثر متقابل محیط در  %۱در بقایا در کود در سطح 

دار بود و هیچ کدام معنی %5ورزی در سطح خاك

از اثرات اصلی و متقابل فاکتورهای بقایا، 

دار ورزی و کود فسفردار بر ارتفاع بوته معنیخاك

)سر  ۲(. ارتفاع بوته در محیط 3نبود )جدول

بیشتر از دو محیط متر سانتی ۴۲فیروزآباد( با ارتفاع 

(. این افزایش ارتفاع بوته ۴دیگر بود )جدول 

تواند ناشی از افزایش بارندگی در این محیط می

نسبت به دو محیط دیگر باشد. ارتفاع بوته نخود 

صفتی است که در برداشت مکانیزه اهمیت دارد و 

هر چه ارتفاع بوته بیشتر باشد جهت برداشت 

( ۲0۱9و همکاران ) تر است. رشیدمکانیزه مناسب

گزارش کردند که ارتفاع بوته شاخص مناسبی 

رود. نتایج آورد بیوماس گیاه به شمار میجهت بر

نشان داد که فاکتورهای مورد بررسی بر این صفت 

دار نداشتند، بنابراین از لحاظ امکان اثر معنی

برداشت مکانیزه هم بین فاکتورهای مورد بررسی 

 تفاوتی نخواهد بود.  
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 (  3)محیط  ۱395-96سال زراعیدر د سرارو ( و۲)محیط  ۱39۴-95(، سرفیروز آباد در سال زراعی ۱)محیط  ۱393-9۴اطالعات دما و بارندگی ایستگاه هواشناسی ماهیدشت در سال زراعی  -۱جدول  

  گیبارند دمای حداقل مطلق دمای حداکثر مطلق دمای متوسط حداکثر دمای متوسط حداقل دمای متوسط

 متر()میلی
 ماه

   سانتی گراد  

۱محیط ۲طیمح 3طیمح ۱طیمح ۲طیمح 3طیمح ۱طیمح ۲طیمح 3طیمح ۱طیمح ۲طیمح 3طیمح ۱طیمح ۲طیمح 3طیمح ۱طیمح ۲طیمح 3طیمح  

 مهر 5/53 6 8/0 ۲/3 ۴/۲ ۲ ۲/3۲ 33 ۴/3۱ ۴/۲7 9/۲7 7/۲7 6/5 8/7 8/7 5/۱6 9/۱7 8/۱7

 آبان 7/33 ۲50 ۱/0 -8/6 -6/۴ -8/0 ۴/۲۴ ۴/۲6 ۲/۲6 ۴/۱8 7/۱5 3/۲۲ -6/0 ۲/۴ ۱/5 9/8 0/۱0 7/۱3

 آذر 7/7۲ 57 3/۲۲ -6/۴ -6/۱۲ -۴/7 ۲/۱8 ۴/۱7 8/۱6 ۴/۱3 ۱/۱0 3/۱۱ -۲/0 -۱/۲ -8/۱ 6/6 ۱/۱0 7/۴

 دی ۱8 ۴3 9/9۲ -8/9 -۲/۱۱ -7 ۲/۱6 ۱6 8/۱5 ۲/۱۱ 6/9 7/۱0 -۴ -۴/۲ -۴/۱ 6/3 6/9 7/۴

 بهمن 5/۱5 55 ۴/88 -8/9 -6/9 -۲/۱۴ ۲/۲0 ۱7 ۱۲ 5/۱5 9/9 ۴/6 -۲/۲ -۴/3 -۴ 7/6 9/9 ۲/۱

 اسفند ۲9 ۱۲5 87 -۴/8 -6/۱0 -7 8/۲۱ ۱9 6/۱9 ۴/۱5 ۴/۱5 3/۱۴ -7/۲ ۲/۱ -6/0 3/6 3/8 9/6

 فروردین 5/۴۴ ۱98 ۱۴9 -8/۲ -6 0 8/۲7 ۲۱ 6/۲۴ 7/۱9 ۱6 8/۱7 5/۱ ۲/۱ 5/5 6/۱0 6/8 7/۱۱

 اردیبهشت 5/۱ ۲0 ۴/5۲ -۴/۱ 0 3 ۲/3۴ ۴/3۲ 8/3۱ ۲7 ۴/۲۴ ۲/۲6 9/۴ 5/6 5/9 ۱6 ۴/۱5 9/۱7

 خرداد 0 0 0 ۴/7 ۴ ۴/۴ 8/38 8/33 ۴/36 ۱/35 6/۲9 5/3۲ 8/9 ۴/7 5/۱0 5/۲۲ 5/۱8 5/۲۱

 تیر 0 0 0 6/9 ۱۱ ۲/۱۱ 8/۴۲ ۴0 8/39 9/38 5/36 ۴/37 5/۱۴ 3/۱3 3/۱8 7/۲6 9/۲۴ 8/۲7

 جموعم ۴/۲68 75۴ 9/۴9۲               
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 های مورد مطالعهدرصد ذرات رس، سیلت و شن خاك و همچنین میزان فسفر قابل جذب خاك در محیط -۲جدول 

 فسفر قابل جذب 

)میلی گرم در 

 کیلوگرم(

 رس  سیلت شن

 محیط بافت خاك
 )%(  

۱/5 ۲/۲۱ 7/۴۱ ۱/37 Clay Loam  (۱)۱393-9۴ماهیدشت سال 

۴/7 ۱0 5۱ 39 Silty Clay Loam  (۲)۱39۴-95سرفیروز آباد سال 

6/7 ۲/5 8/50 ۴۴ Silty Clay   (3)۱395)-96سرارود سال 

 
 های مختلفجدول تجزیه واریانس ارتفاع بوته، وزن صد دانه و تعداد بوته در متر مربع نخود در محیط  -3جدول

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی

 میانگین مربعات

 
 د بوته در متر مربعتعدا وزن صد دانه ارتفاع بوته 

 *۴98/۴ **۲69/۲۴ **399/۲  ۲ محیط

6/۲  6 تکرار در محیط  9۲/0  5/۱۱0  

 ns ۴/3۱ ns 8/۲ ns 35/9  ۲ بقایا

 ns ۲/۴3 ns 30/8 ns 9/۴  ۴ بقایا×محیط

5/9  ۱۲ ۱خطای  ۴9/۱  0/5۲  

 ns ۱0/53 ns ۲/0 ns ۲۲/۲  ۲ ورزیخاك

 *97/۲ *۲/78 *۲0/5  ۴ خاك ورزی×محیط 

 ns 0/95 ns 33/8 ns ۱/0  ۱ کود

 ns 0/69 ns ۲/۱ ns 8/6  ۲ کود×محیط

 ns 0/53 ns ۱6/3 ns 65/7  ۲ کود× خاك ورزی 

 ns 8/5 ns 0/77 **5۲/5  ۴ کود× خاك ورزی ×محیط

9/6  30 ۲خطای  0۴/۱  9/۲7  

 ns ۱/95 ns ۱0/6 ns ۱۲/5  ۴ ورزیخاك× بقایا

 ns 0/77 ns 6/6 ns ۱0/0  8 ورزیخاك× بقایا×محیط

 ns 0/3۲ ns ۴۴/3 ns ۱0/۲  ۲ کود× بقایا 

 ns 9/5 ns 0/8۱ **36/۲  ۴ کود× بقایا × محیط

 ns ۲/5۴ ns ۲7/0 ns ۱5/0  ۴ کود× ورزیخاك× بقایا 

 ns ۱/0۲ ns ۱5/0 ns 7/0  8 کود× ورزیخاك× بقایا ×محیط

9/6  60 3خطای   ۱۱/۱  5/۱8  

9/۱5  ۱6۱ کل  68/۴  0/33  

 % 6/۱9 % 5/3 % 8/6   یب تغییرات%ضر
 درصد و غیر معنی دار ۱و  5دار در سطح احتمال : به ترتیب معنی  nsو  **، *
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ورهای بقایای گیاهی، میانگین ارتفاع بوته، وزن صد دانه و تعداد بوته در متر مربع نخود در سطوح مختلف فاکت -۴جدول 

 خاك ورزی و کود فسفردار

 تعداد بوته

 ر مربع()در مت 

وزن صد دانه 

 )گرم(

 ارتفاع بوته

 )سانتیمتر( 

 محیط ایبقا یزخاك ور  کود

6/۱9 ۲/۲7 37    ۱ 

۴/۲5 0/3۱ ۴۲    ۲ 

9/۲0 ۲/3۱ 37    3 

9/۴ 5/0 ۱    
LSD 5% 

7/۲۱ 6/۲9 39  
 

۱ 
 

8/۲۱ 7/۲9 38  
 

۲ 
 

۴/۲۲ ۱/30 38  
 

3 
 

0/3 8/0 ۲  
  

LSD 5% 

۲/۲۲ 3/۲9 39  ۱ 
  

8/۲۱ 9/۲9 39  ۲ 
  

0/۲۲ ۲/30 38  3 
  

3/5 9/0 ۲  
  

LSD 5% 

5/۲۱ 7/۲9 38 ۱ 
   

۴/۲۲ 9/۲9 38 ۲ 
   

0/۱ 6/0 ۲  
  

LSD 5% 

 : دو تن در هکتار( 3: یک تن در هکتار، ۲: بدون بقایا، ۱سطوح بقایای گیاهی )  

 : شخم برگرداندار(3: چیزل،  ۲: بدون خاك ورزی، ۱سطوح خاك ورزی )

 کیلوگرم در هکتار کود فسفری( 30: ۲: بدون کود، ۱کود فسفری ) سطوح  

 

نتایج تجزیه واریانس مرکب وزن : وزن صد دانه

صد دانه نخود در سه محیط آزمایش نشان داد اثر 

و اثر متقابل محیط در  %۱اصلی محیط در سطح 

دار بود بر این صفت معنی %5ورزی در سطح خاك

و متقابل فاکتورهای و هیچ کدام از اثرات اصلی 

ورزی و کود فسفردار بر وزن صد دانه بقایا، خاك

(. وزن صد دانه در محیط 3دار نبودند )جدول معنی

دار کمتر از دو محیط دیگر بود اول با اختالف معنی

که به دلیل شرایط آب و هوایی و میزان تنش شدید 

خشکی در محیط اول نسبت به دو محیط دیگر بود 

( نشان ۲0۱۴رعکانی و همکاران )(. ز۴)جدول 

دادند که بین لگاریتم پارامترهای دمای کمینه، 

دمای بیشینه و بارندگی سالیانه با عملکرد گندم دیم 

تواند به داری وجود دارد. این نتایج میرابطه معنی

انطباق بهتر رشد گیاه در شرایط دیم با ذخیره دلیل 

وره وکاهش د در سال پر باران خاكبیشتر آبی 

و نهایتاً تکمیل  انتهای فـصل رشد خشکی تنش

باشد.  مراحل رشدی گیاه و پر شدن بهتر غالف

ورزی در محیط بر نتایج بررسی اثر متقابل خاك

میانگین وزن صد دانه نشان داد که در محیط اول 

تفاوتی بین وزن صد دانه در سطوح مختلف خاك 

که در محیط دوم و ورزی وجود نداشت در حالی

وم وزن صد دانه در شخم چیزل و برگردان بیشتر س

 (. ۱ورزی بود )شکل از بی خاك
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 اثر متقابل محیط و خاکورزی بر میانگین وزن صد دانه نخود -۱شکل 

E1 ۱393-9۴: ماهیدشت سال، E2 : و  ۱39۴-95سرفیروز آباد سالE3 : ۱395-96سرارود سال 

T1 ،بدون خاك ورزی :T2 چیزل و :T3رداندار(.: شخم برگ 

 

 

 
 اثر متقابل محیط و خاکورزی برمیانگین تعداد بوته در متر مربع -۲شکل 

E1 ۱393-9۴: ماهیدشت سال، E2 : و  ۱39۴-95سرفیروز آباد سالE3 : ۱395-96سرارود سال 

T1 ،بدون خاك ورزی :T2 چیزل و :T3.)شخم برگرداندار : 

 

س نتایج تجزیه واریان تعداد بوته در متر مربع:

مرکب تعداد بوته در متر مربع در سه محیط 

آزمایش نشان داد اثر اصلی محیط و اثر متقابل 

بر این صفت   %5ورزی در سطح محیط در خاك

دار بود و هیچ کدام از اثرات اصلی و متقابل معنی

ورزی و کود فسفردار بر فاکتورهای بقایا، خاك

(. 3دار نبودند )جدولتعداد بوته در مترمربع معنی

نتایج مقایسه میانگین تعداد بوته در مترمربع نشان 

داد که در محیط اول و دوم با افزایش شدت 

ورزی تعداد بوته در مترمربع افزایش یافت خاك

ورزی برای دهد انجام خاكمی ( که نشان۲)شکل 

تهیه بستر بذر و افزایش درصد پوشش سبز مزرعه 

سوم با تواند مؤثر واقع شود؛ ولی در محیط می

ورزی تعداد بوته در متر مربع افزایش شدت خاك

تواند به دلیل تأخیر در وقوع می کاهش یافت که

( و ایجاد کلوخ های ۱بارندگی مؤثر اولیه )جدول
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زیاد و سفت در هنگام شخم باشدکه نسبت به 

ورزی بستر بذر مناسبی نبود. شرایط بی خاك

ی امعموال تحت شرایط بستر نامناسب و کلوخه

یابد. عملکرد سطح تماس بذر با خاك کاهش می

گیاه زراعی حاصل رقابت بین بوته های مختلف و 

مختلف یک بوته با یکدیگر   رقابت اندام های

ای( بر سر عواملی مانند جذب )رقابت درون بوته

نور، مواد غذایی و خاك است. حداکثر تولید دانه 

آید که این در واحد سطح هنگامی بدست می

ابت به حداقل رسیده و گیاه بتواند از عوامل رشد رق

 (Biabani, 2008موجود حداکثر استفاده را نماید )

نتایج تجزیه مرکب داده های  :عملكرد دانه

عملکرد دانه نخود نشان داد که اثر اصلی محیط و 

، کود فسفردار در سطح %۱بقایای گیاهی در سطح 

 %۱طح ورزی در محیط در سو اثر متقابل خاك 5%

(. با 5دار بودند )جدول بر عملکرد دانه نخود معنی

های توجه به اینکه شرایط آب و هوایی در محیط

(، در نتیجه اثر محیط ۱مختلف متفاوت بود )جدول 

دار بود. در محیط سوم بر عملکرد دانه معنی

بیشترین و در محیط اول کمترین عملکرد دانه 

ملکرد رشد و ع (.6دست آمد )جدولنخود به

گیاهان زراعی به میزان زیادی به وسیله شرایط آب 

شود حتی و هوایی در طی فصل رشد تعیین می

تغییرات بسیار اندك در شرایط اقلیمی بر توان 

تولید گیاهان زراعی اثرات شگرف خواهد 

میزان بارندگی در  .(Mall et al., 2004)گذاشت 

محیط اول کمترین مقدار را داشت و در منطقه 

حل آزمایش در آن سال مزارع دیم گندم و جو م

عمالً عملکردی نداشتند. با این حال، زراعت نخود 

عملکردی قابل قبول داشت و این مسئله اهمیت 

رعایت قطعه بندی زمین زراعی و تناوب زراعی را 

دهد که در صورت از بین رفتن یکی از می نشان

محصوالت، محصول دیگر تولید قابل قبولی داشته 

و جبران خسارت نماید. با افزایش بقایای گیاهی 

عملکرد دانه نخود افزایش یافت و عملکرد دانه 

نخود در تیمارهای یک و دو تن در هکتار بقایا 

دار از تیمار بدون بقایا بیشتر بود بطور معنی

 بقایای گیاهی به طور کلی کاربرد (.6)جدول

 خاك و رطوبت افزایش ظرفیت نگهداشت موجب

گردد مزرعه می خاك سطح از تبخیر کاهش

(Guenet et al., 2010.)  آینه بند و آقاسی زاده

اثر  .( نتایج مشابهی را گزارش کرده اند۱386)

دار ورزی بر عملکرد دانه نخود معنیاصلی خاك

های افزایش عملکرد در شرایط دیم و اقلیم نبود.

خشک بیشتر ناشی از افزایش ذخیره رطوبتی خاك 

 ,.Steward et alباشد های حفاظتی میتمدر سیس

2018; GarciaPalacios et al., 2019; Page et 

al., 2019)). ورزی در بررسی اثر متقابل خاك

ورزی در محیط های با محیط نشان داد که خاك

شرایط آب و هوایی متفاوت اثر متفاوتی بر 

دار معنی %5عملکرد دانه نخود داشت و در سطخ 

عملکرد دانه نخود در  که یطور(. به5شد )جدول 

ورزی کمتر از خاكمحیط های اول و دوم در بی

تیمارهای شخم برگردان و چیزل بود ولی در محیط 

ورزی عملکرد دانه بیشتر از دو خاكسوم در بی

تیمار دیگر بود. این اختالف عملکرد تحت شرایط 

تواند به خاکورزی در محیط های مختلف میبی

 زانیو تفاوت در م نیزم طیاوت بودن شرامتف دلیل

(. میزان 6ها باشد )جدولی در این محیطبارندگ
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بارندگی در سال دوم بیش از مقدار معمول در 

منطقه سرفیروز آباد بود و بارندگی در سال زراعی 

سوم خیلی دیرتر اتفاق افتاد، به همین دلیل انجام 

و دار ورزی در سال سوم با گاوآهن برگردانخاك

های زیادی تولید نمود. در نتیجه چیزل کلوخه

ورزی خاكشرایط بستر بذر در این منطقه در بی

ورزی بود.  بهتر از انجام خاك

 جدول تجزیه واریانس مرکب عملکرد دانه در محیط های مختلف -5جدول 

 عملکرد دانه درجه آزادی  منابع تغییرات

 **33۱337 ۲ محیط 

3۴6۱8 6 تکرار در محیط  

 **۱۲۴878 ۲ بقایا 

 8۱7۲ns ۴ بقایا×محیط

 ۲905۱ ۱۲ ۱خطای

 ns ۲79۲3 ۲ ورزی خاك

 **۱۲5557 ۴ خاك ورزی  ×محیط 

 *78۴7۴ ۱ کود

 ns 8387 ۲ کود× خاك ورزی 

 ۱96۲5 36 ۲خطای

 ns ۴۴0۴0 ۴ ورزیخاك× بقایا 

 ns ۱۱5۴6 ۲ کود × بقایا 

 ns ۱3656 ۴ کود  × ورزیخاك× بقایا 

 ۲38۲7 80 ۴خطای

 68663 ۱6۱ کل 

 %۲0  ضریب تغییرات)%(
 درصد و غیر معنی دار ۱و  5دار در سطح احتمال : به ترتیب معنی  nsو  **، *

 

 های مختلفتأثیر تیمارهای خاکورزی  بر میانگین عملکرد دانه نخود)کیلو گرم در هکتار( در محیط -6جدول

 میانگین E1 E2 E3 تیمار

T1 425 724 1018 722 

T2 455 900 912 756 

T3 529 863 905 766 

LSD5%  102 =E ×T  189 =T 

E1 ۱393-9۴: ماهیدشت سال، E2 : و  ۱39۴-95سرفیروز آباد سالE3 : ۱395-96سرارود سال  

T1 ،بدون خاك ورزی :T2 چیزل و :T3شخم برگرداندار : 

 

مقایسه میانگین عملکرد دانه نخود نشان داد که 

در هکتار  (P2O5کیلوگرم فسفر ) 30 مصرف

عملکرد دانه نخود را نسبت به حالت عدم مصرف 

(. تاثیر مصرف 7کود فسفردار افزایش داد)جدول 
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تواند به دلیل نقش ویژه فسفر بر عملکرد دانه می

فسفر در رشد زایشی و تعداد غالف در بوته باشد. 

، هرچند اثر فسفر بر اجزاء عملکرد نظیر ارتفاع بوته

دار وزن صد دانه و تعداد بوته در متر مربع معنی

طبق گزارش اسالم و همکاران نشده است. 

با مصرف بهینه کودهای فسفردار در  (۲0۱۲)

 88و  65 پاکستان و اردن، عملکرد نخود به ترتیب

عناصر غذایی  درصد افزایش یافت. مصرف بهینه

برای تولید بهینه محصوالت بسته به نوع خاك 

 و  عملیات زراعی کشاورزی متفاوت است.منطقه 

در صورت تغییر روش خاکورزی، الزم بنابراین 

با روش است فرمول کودی انتخاب شود که 

 ,.Nouraein et al).خاکورزی سازگار باشد )

2020 

 

 ( تأثیر متقابل کود فسفردار و خاکورزی بر میانگین عملکرد دانه نحود )کیلو گرم در هکتار -7جدول 

 میانگین T1 T2 T3 رتیما

F1 686 740 751 726 

F2 759 771 780 770 

  766 756 722 میانگین

LSD5% 77 =T ×F 45 =F 189 =T 

T1 ،بدون خاك ورزی:T2 چیزل و :T3شخم برگرداندار : 

F1 ،)شاهد)بدون مصرف کود فسفری:F2 کیلوگرم در هکتار 30: مصرفP2O5 

 

 محاسبات اقتصادي 

 ی محاسبات اقتصادی را نشانهاداده  8جدول 

دهد. با توجه به اینکه بقایای کلش به جا مانده می

ای با خاك در تیمار یک تن در هکتار تا اندازه

باشد لذا آوری و فروش نمیمخلوط و قابل جمع 

تن  ۲قیمتی برای آن در نظر گرفته نشد. در تیمار 

آوری بقایا در هکتار نیز یک سوم آن قابل جمع

د، بنابراین در این تیمار، قیمت یک سوم باشمی

کلش در نظر گرفته شد. از لحاظ اقتصادی کلیه 

تیمارها دارای نسبت منفعت به هزینه بیشتر از یک 

باشند اما از لحاظ می بوده و دارای توجیه اقتصادی

مقایسه بین تیمارها بهترین تیمار از نظر اقتصادی 

یک تن ورزی حداقل )شخم چیزل( با تیمار خاك

بقایای گیاهی در خاك و بدون استفاده از کود 

بعضی  بود.  8۲/3فسفردار با نسبت منفعت به هزینه 

تیمارها دارای سود خالص بیشتری بودند ولی 

(. 8ها کمتر بود )جدول نسبت منفعت به هزینه آن

نسبت منفعت به هزینه، میزان سود بر اساس یک 

هزینه را نشان  ریال هزینه یعنی همان بازده هر ریال

دهد. بنابراین با در نظر داشتن قانون بازده نزولی می

در اقتصاد، امکان دارد که بعضی از تیمارها سود 

بیشتری تولید کنند ولی این امر در ازای هزینه بیشتر 

باشد. در نتیجه اهمیت نسبت منفعت به هزینه می

گیری در اولولیت باالتری نسبت به برای تصمیم

 باشد.می سود خالص
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متغیر، درآمد خالص،  ورزی و کود فسفردار بر میانگین عملکرد دانه نخود، هزینهاثر متقابل بقایای گیاهی، خاك -8جدول 

 درآمد ناخالص و نسبت منفعت به هزینه 

نسبت منفعت به 

 هزینه

درآمد 

خالص 

 )ریال(

درآمد ناخالص 

ریال()  

 هزینه کل

 )ریال(
عملکرد دانه 

ر )کیلو گرم د

 هکتار(

  تیمار 

 بقایای گیاهی خاك ورزی فسفر

۲3/3 ۲6890000 35۲00000 83۱0000 6۴0 F1 T1 R1 

5/3 3۱885000 ۴0975000 9090000 7۴5 F2 T1 R1 

۴۱/3 30۴70000 39380000 89۱0000 7۱6 F1 T2 R1 

۱۲/3 30۲95000 39985000 9690000 7۲7 F2 T2 R1 

9۲/۲ ۲6980000 36۱90000 9۲۱0000 658 F1 T3 R1 

7۲/۲ ۲7۲۴5000 37۲35000 9990000 677 F2 T3 R1 

55/3 ۲9530000 378۴0000 83۱0000 688 F1 T1 R2 

۱۲/3 ۲8۴۲0000 375۱0000 9090000 68۲ F2 T1 R2 

8۲/3 3۴0۴5000 ۴۲955000 89۱0000 78۱ F1 T2 R2 

35/3 3۲550000 ۴۲۲۴0000 9690000 768 F2 T2 R2 

78/3 3۴8۴5000 ۴۴055000 9۲۱0000 80۱ F1 T3 R2 

75/3 37۴75000 ۴7۴65000 9990000 863 F2 T3 R2 

08/3 308۴0000 ۴0۱50000 93۱0000 730 F1 T1 R3 

63/3 36660000 ۴6750000 ۱0090000 850 F2 T1 R3 

0۱/3 ۲99۱0000 398۲0000 99۱0000 7۲۴ F1 T2 R3 

۲/3 3۴۲۴5000 ۴۴935000 ۱0690000 8۱7 F2 T2 R3 

۲7/3 33۴60000 ۴3670000 ۱0۲۱0000 79۴ F1 T3 R3 

3 330۱0000 ۴۴000000 ۱0990000 800 F2 T3 R3 

    ۱۴5   LSD 5% 

R1 ،بدون بقایا :R2 یک تن در هکتار و :R3 دو تن در هکتار بقایای گیاهی : 

T1 ،بدون خاك ورزی :T2 چیزل و :T3شخم برگرداندار : 

F1ار(، :شاهد)بدون مصرف کود فسفردF2 کیلوگرم در هکتار 30: مصرف P2O5  

ریال،  هزینه شخم  900000ریال، هزینه شخم گاو آهن برگرداندار در هکتار  ۱500ریال، قیمت کلش هر کیلو  55000قیمت هرکیلو نخود 

ریال، هزینه مبارزه با  ۱۲000ریال، قیمت کود سوپر فسفات تریپل  900000ریال، هزینه دستگاه کشت در هکتار  600000چیزل در هکتار 

ریال، قیمت  3500000ی ریال، هزینه بذر مصرف ۲500000ریال، هزینه برداشت  ۴80000ریال، هزینه مبارزه با آفات  960000علف هرز 

 کیلو گرم درهکتار( ۴0ریال )میزان مصرفی  8000کود اوره 

 

 گيرينتيجه
عملکرد دانه نخود با افزایش بقایای گیاهی افزایش 

ت و عملکرد دانه در تیمارهای یک و دو تن در یاف

دار از تیمار بدون بقایا بیشتر هکتار بقایا بطور معنی

های با شرایط آب و ورزی در محیطبود. خاك

هوایی متفاوت اثر متفاوتی بر عملکرد دانه نخود 

داشت که زمان شروع بارندگی در پاییز و وضعیت 

تعیین  خاك در هنگام کاشت از عوامل موثر در

که در ورزی مناسب خواهند بود. بطورینوع خاك

 هایی که بارندگی بصورت معمول و در آبانسال
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که ماه شروع شود، شخم برگردان و در صورتی

ورزی بهتر خواهد خاكبارندگی به تأخیر افتد بی

 خالص کیلوگرم در هکتار فسفر 30بود. مصرف 

(P2O5عملکرد دانه نخود را نسبت به عدم ) 

مصرف کود فسفردار افزایش داد. هیچ کدام از 

عامل های مورد بررسی بر درصد ماده آلی خاك 

دار نداشت. تمامی تیمارها دارای نسبت اثر معنی

منفعت به هزینه بیشتر از یک و دارای توجیه 

اقتصادی بودند و بیشترین نسبت منفعت به هزینه از 

 ورزی حداقل )شخم چیزل( با یک تنتیمار خاك

بقایای گیاهی و بدون استفاده از کود فسفردار با 

 به دست آمد.  8۲/3نسبت منفعت به هزینه 
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Abstract 

This experiment was conducted in strip split plot based on randomized complete block 

design (RCBD) with three replications in three cropping seasons 2014-17 in Three regions 

in Kermanshah province (Mahidasht in first year, Sarabnilofar in second year and Sararood 

in third year). Plant residual was horizontal factor with three levels: No residual, 1 and 2 

ton.ha-1 plant residues, tillage system contains three levels No-tillage (direct planting), 

Minimum tillage (by chisel plow) and conventional tillage (by Moldboard plow) was main 

plot and phosphorous fertilizer with two levels (no fertilizer and 30kg.ha-1  P2O5) was sub 

plot that were vertical factors. Results showed that chickpea grain yield increased by 

increasing plant residues so grain yield of one and two tone.ha-1 of plant residues treatments 

had higher grain yield than no residual treatment. Effect of tillage system on chickpea grain 

yield was different in years with different climatically conditions. Mean comparison of 

phosphorous fertilizer levels showed grain yield of chickpea in apply 30kg.ha-1 P2O5 was 

higher than no application of phosphorous. Economic analysis showed the highest benefit to 

cost ratio (3.82) obtained by minimum tillage (chisel) with 1 ton.ha-1 plant residue and no 

application of phosphorous treatment. 

Keywords: Residue management, Conservation Agriculture, Triple superphosphate, 

Chickpea Rainfed 
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