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 رانیسنندج، ا ،یکشاورز جیو ترو

موزش و آ قات،یکردستان، سازمان تحق یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق ،خاک و آب قاتیبخش تحق -۲
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 چکیده
ندم دیم گورزی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام جدید و قدیم خاکمختلف  هایروشاثر در این بررسی 

( در 1398-99الی  1396-97سال زراعی) طی سه آیش-گندم تناوبی نظامدر  تراکم کاشتدر مقادیر مختلف 

د شده خر یوارن هایکرت به این منظور از طرح آزمایشیایستگاه تحقیقات سارال مورد ارزیابی قرار گرفت. 

رسوم)گاوآهن ورزی مخاک شاملورزی خاک تیمار استفاده شد.با سه تکرار  یکامل تصادف یهابلوکبر پایه 

یا خاک  ر کلشیورزی)شخم با کولتیواتوخاکبرگرداندار در بهار به اضافه دیسک و ماله قبل از کاشت(، کم

وان کرت ورزی( به عنن عملیات خاکورزی) کاشت مستقیم بدوخاکبعد از برداشت گندم( و بی ورز مرکب

، 300شامل بذر  زانمیتیمار عمودی و  ، باران و سرداری به عنوان کرت۲آذرشامل  گندم دیمارقام تیمار  ،افقی

زی مرسوم با عملکرد ور. نتایج نشان داد تیمار خاکبود فرعی عنوان کرتدانه در متر مربع به 450و  400، 350

یش عملکرد درصد افزا ۲1و  ۲۲ورزی به ترتیب خاکورزی و بیخاکر نسبت به کمکیلوگرم در هکتا 1858

متر مربع با عملکرد  دانه در 350داری از لحاظ عملکرد دانه نشان ندادند. میزان بذر داشت. ارقام تفاوت معنی

داری بین ارقام و نیتری تولید نمود.تفاوت معکیلوگرم در هکتار نسبت به بقیه تیمارها عملکرد دانه بیش 1686

صد پروتئین ورزی بر دروجود نداشت اما اثر تیمارهای خاکدانه سطوح مختلف بذر از لحاظ درصد پروتئین 

 تریندرصد و کم 7۲/1۲ورزی مرسوم به میزان ترین پروتئین دانه در خاکبیش .دار بودمعنی %1دانه در سطح 

واحد سطح و  بذر در ریپاسخ ارقام به مقاد ، مشاهده شد.درصد 59/11ورزی به میزان خاک، در کمپروتئین

هش مقدار و کا شیبودن دوره آ یطوالن لیبود. به دل کسانی شیآ -گندم  یدر نظام تناوب ورزینوع خاک

 -گندم  یدر نظام تناوب یتشخم حفاظ یهاروش ،عملکرد دیکاهش شدو به دنبال آن سطح خاک  یرو ایبقا

 . شودینم هیتوص شیآ

ورزی مرسوم، میزان بذرورزی، خاکخاکورزی، کمخاک، بیدیم گندمارقام  :کلیدی اژه هایو
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 قدمهم

های کشاورزی برای تامین امنیت غذایی، سیستم

که بتوانند تولید طوریجهان نیاز به تکامل داشته به

تری را همراه با پایداری در تولید تضمین کنند. بیش

نیست اما یک اگرچه این موضوع بدون چالش 

سیستم کشاورزی که برای این موضوع ارتقا یافته و 

(.  ,2015Lalاست) 1مطرح است، کشاورزی حفاظتی

بر اساس آخرین تعریف فائو، کشاورزی حفاظتی به 

شود که ترکیبی از حداقل و یا عدم سیستمی گفته می

درصد  30ورزی همراه با باقی گذاشتن حداقل خاک

ها را شامل از جمله لگومبقایا و تنوع محصوالت 

کلی کشاورزی حفاظتی طور(. بهFAO, 2019شود)

کاری و یا عدم دارای سه جزء کلیدی حداقل دست

کاری خاک، باقی گذاشتن بقایای گیاهی در دست

سطح خاک و تناوب زراعی است که اگر هر کدام 

از آنها رعایت نشود به نقص سیستم منجر شده و 

 Franzluebbersدهد)ممکن است نتیجه معکوس 

& Hons, 1996; Sayre et al., 2006 یکی از .)

هایی که امروزه برای این نظام زراعی وجود چالش

            دارد اجرای ناقص آن یعنی استفاده از روش 

ورزی بدون در نظر خاکورزی و یا کمخاکبی

باشد. گرفتن تناوب و در همان نظام تک کشتی می

ای ست که آیا ارقام اصالح شدهچنین مشخص نیهم

اند، که در شرایط کشاورزی متداول معرفی شده

توانند در شرایط کشاورزی حفاظتی نیز برتری می

                                                             
1 Conservation Agriculture 

خود را نسبت به ارقام قدیمی مانند سرداری حفظ 

 کنند؟   

توسط پیتلکو و  ۲در یک بررسی فراتحلیلی

( مشخص شد که در کل ۲015همکاران)

است  اسر دنیا انجام شدههایی که در سرآزمایش

کلی انجام کشاورزی حفاظتی با تمام اصول طوربه

ورزی، نگهداری بقایا و تناوب( خاکگانه آن)بیسه

است. البته درصدی عملکرد شده  5/۲منجر به کاهش 

در مواردی که اجرای کشاورزی حفاظتی ناقص 

توان انتظار کاهش عملکرد است میانجام شده 

به عنوان مثال وقتی فقط  تری داشت.بیش

است این کاهش ورزی به تنهایی انجام شده خاکبی

ورزی خاکدرصد و وقتی بی 9/9جهانی عملکرد 

درصد کاهش  ۲/5همراه با بقایای گیاهی بوده است، 

حال عملکرد تحت جهانی عملکرد مشاهده شد. با این

شرایطی خاصی افزایش نشان داد. به عنوان مثال وقتی 

های خشک صورت ر شرایط دیم و اقلیمکشت د

گرفت، اجرای کشاورزی حفاظتی به طور متوسط 

درصد در سطح جهان افزایش نشان داد. همت و  ۲/7

های ( در برسی اثرات سیستم۲004اسکندری)

مختلف شخم بر عملکرد گندم و نخود در یک نظام 

نخود در شمال غرب ایران از افزایش  –تناوبی گندم 

ورزی و خاکهای کممعملکرد سیست

های مختلف ورزی نسبت به دیگر سیستمخاکبی

 ورزی را گزارش کردند. لی و همکارانخاک

( در بررسی پانزده ساله شخم متداول و ۲007)

2 Meta - Analysis 
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ورزی همراه با نگهداری بقایا در یک خاکبی

سیستم تک کشتی گندم در چین گزارش کردند که 

ورزی خاککلی عملکرد گندم در سیستم بیطوربه

تر از تر بود بیشهایی که بارندگی کمویژه در سالبه

های چنین گزارشسیستم شخم متداول بود. هم

ورزی بر عملکرد متعددی در خصوص اثر خاک

ها محتوی کیفی گندم وجود دارد. بعضی گزارش

های شخم پروتئین دانه را به عنوان تابعی از سیستم

داری بین رابطه معنیبررسی کرده و عنوان کردند که 

شخم و محتوی پروتئین دانه وجود 

در مقابل، (.  ,2015Wesołowski & Sorokaندارد)

دانه  نیپروتئ زانی( م1998)همکارانو  دویلوپز بل

. ورزی گزارش کردندخاکدر بیرا  یتربیش

هایی نیز وجود دارد که محتوی اگرچه گزارش

تر م بیشورزی مرسوخاک پروتئین دانه را در روش

 et alDe Vita ,.ورزی نشان دادند)خاکاز بی

2007.) 

های متفاوت گر واکنشمطالعات انجام شده بیان

ورزی ارقام مختلف گندم و جو تحت شرایط خاک

باشد. در یک حفاظتی از جمله سیستم بدون شخم می

( از بین ۲013گزارش جامع توسط هریرا و همکاران) 

 ×ورد اثر متقابل شخم بررسی فقط برای هفت م 1۲

دار گزارش شد. معموالً اثرات مثبت و ژنوتیپ معنی

دار، زمانی گزارش شده است که تعداد معنی

ها زیاد و دارای تنوع کافی بود. در یک ژنوتیپ

( ده ۲009بررسی جامع توسط حسین و همکاران) 

رقم گندم در سه سیستم شخم مطالعه شد. نتایج نشان 

عضی از اجزای عملکرد آن از داد که عملکرد و ب

جمله تعداد خوشه در متر مربع و تعداد سنبلچه در هر 

داری در هر سه سنبله ارقام مختلف، تفاوت معنی

که وزن هزار دانه، سیستم شخم نشان دادند در حالی

ارتفاع و زیست توده گیاه در هر سه سیستم، یکسان 

های متفاوتی به چنین این ارقام واکنشبود. هم

های هرز مزارع در این سه سیستم نشان جمعیت علف

 دادند. 

 تولید در مؤثر عوامل از یکی گندم مطلوب تراکم

 سطح واحد در بوته شود. تعدادبهینه محسوب می

بدون ممکن که استتتتت  بل اثر این  بر توجهی قا

 زیادی میزان باشتتد به داشتتته زراعی گیاه عملکرد

 گندم زنی پنجه خاصیت به موضوع این. کند تغییر

مثال  عنوان به (. Rawson, 2000شتتود)می مربوط

( Corny & Hegarty, 1992هگتتارتی) و کورنی

 ستتتاله، پنج آزمایش یک در که کردند گزارش

 های میزان در دانه عملکرد در داریاختالف معنی

نشتتد.  مشتتاهده هکتار در کیلوگرم ۲50 تا 100 بذر

اتی که در ستتیستتتم کشتتاورزی حفاظتی به دلیل تغییر

فای می یل در حاصتتتلخیزی خاک ات به دل یا  تد و  اف

ظار می بذر، انت بذریکنواختی در بستتتتر  قدار   رود م

ستم سی شده کمتر از مقدار آن در  های شخم توصیه 

 متداول باشد. 

های با های مستقیم و یا کشتاخیراً بحث کشت

ورزی مطرح شده و ادوات و ماشین حداقل خاک

وضوع در اختیار تعدادی از آالت الزم برای این م

کشاورزان استان کردستان قرار گرفته است اما شاهد 
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آن هستیم که این ادوات در همان نظام تناوبی گندم 

آیش استفاده شده و به دلیل کاهش عملکرد، پس  –

های از چند سال کشاورزان این نوع روش

       ورزی را رها کرده و مجدداً به سمت خاک

کنند. از این رو م بازگشت پیدا میورزی مرسوخاک

این تحقیق به منظور ارزیابی دقیق عملکرد کمی و 

کیفی ارقام محلی و اصالح شده گندم دیم با مقادیر 

های مختلف مختلف بذر در واحد سطح در روش

 ورزی اجرا شد.خاک

 هامواد و روش

ما نیا پا شیآز گاهیو در ا 1396ستتتتال  زییدر   ستتتت

ستتال  ستتهبه مدت  ستتارال مید یکشتتاورز قاتیتحق

 هایبررستتی اثرات روش نی. در اشتتدانجام  یزراع

 یورزختتاک و ورزیختتاکبی ورزی،ختتاککم

قام  بر مرستتتوم های در میزان میگندم د عملکرد ار

مورد مطالعه آیش -مختلف بذر در نظام تناوبی گندم

ی نوار هایکرت به صتتتورت شیقرار گرفت. آزما

شده صادف هایکدر قالب طرح بلو 1خرد  ی کامل ت

ورزی شتتتامل تیمار خاک. شتتتداجرا  با ستتته تکرار

ورزی مرستتوم)گاوآهن برگرداندار در بهار به خاک

اضتتتتافتته دیستتتتک و متتالتته قبتتل از کتتاشتتتتت(، 

شی یا خاک خاککم شخم با کولتیواتور کل ورزی)

  ورزیخاکورز مرکب بعد از برداشتتت گندم( و بی

یات خاک به ورزی( )کاشتتتت مستتتتقیم بدون عمل

مل  ندم شتتتتا قام دیم گ مار ار عنوان کرت افقی، تی

به عنوان کرت۲آذر باران و ستتترداری  عمودی و  ، 

                                                             
1 Strip Split Plot 

دانه  450و  400، 350، 300بذر  شتتتامل تیمار میزان

 فرعی بود.  عنوان کرتدر متر مربع به

برای اجرای آزمایش دو قطعه زمین که ستتال زراعی 

اییز قبل تحت کشت گندم بودند انتخاب شدند. در پ

در قطعه اول پس از اعمال  1396-97ستتتال زراعی 

ورزی، کاشتتتت آزمایش مطابق با تیمارهای خاک

صورت  شد. در قطعه دوم که به  شه موجود انجام  نق

مارهای  ند، تی ما باقی  کاشتتتتت و دستتتتت نخورده  ن

خاک 1396ورزی در شتتتهریور خاککم ورزی و 

هار  حاظ 1397مرستتتوم در ب عد از ل مان مستتتتا در ز

ورزی به همین خاکعمال شتتتد. تیمار بیرطوبتی ا

نسبت  1397-98صورت باقی ماند و در سال زراعی 

شد. این روند  شت آزمایش در این قطعه اقدام  به کا

نیز ادامه یافت. الزم به  1398-99برای ستتتال زراعی 

ذکر استتتت شتتتخم پاییزه در عملیات خاک ورزی 

مرستتوم فقط در ستتال اول اجرای آزمایش به منظور 

م کردن بستر مناسب برای کاشت در همان سال فراه

سال شد و در  های بعد، این عملیات در بهار و انجام 

نابراین دوره  مطابق عرف منطقه صتتتورت گرفت. ب

ماه طول کشتتید. ابعاد  14آیش برای هر ستتال بالب بر 

متر بود که در آن  75 × 110آزمایش به صتتتورت 

حت کرت عا  تکرار هر در افقی هایمستتتتا        دبه اب

حت کرت10×۲4 به  فرعی  هایمتر مربع و مستتتتا

متر   10تکرارها  نی. بشدمتر مربع انتخاب  6× 10ابعاد

 با ورزیخاککم روش.  شتتدفاصتتله در نظر گرفته 

ستفاده صطالح  ۲کولتیواتور کلشی دستگاه از ا یا به ا

2 Stubble Cultivator 
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خه ستتتتاخت  ورزخاک تا پنج شتتتتا مدل دل مرکب 

 محصول اشتبرد از شرکت سازه کشت بوکان، بعد

ماه انجتام قبتل ستتتتال  روش در و و در شتتتهریور 

یات گونه هیچ ورزیخاکبی  انجام زمین تهیة عمل

با  کاشتتتت یخاک ورز یمارهای. در تمام تنشتتتد

ستق  ۲۲00آسکه مدل  میکارنده مخصوص کشت م

شت بوکان سازه ک شرکت  شد. در  ساخت  انجام  

در  معمول یروش مرستتتوم، عملیتتات ختتاک ورز

و  ستتکیو د در بهار شتتخم با گاوآهن منطقه شتتامل

عمق شتتخم با  اعمال شتتد.ماله در تابستتتان ستتال بعد 

ستتتانتی متر و عمق خاک  ۲0الی  15گاوآهن حدود 

ستتانتی  15الی  10ورزی با خاک ورز مرکب حدود 

متر تعیین شتتتتد. از آنجتا کته هتدف از انجتام این 

آزمایش تطبیق آن با شرایط زارعینی بود که سیستم 

که خاکورزی و کمخاک بی ورزی را در زمینی 

دادند، گندم بود انجام می –تحت نظام تناوبی آیش 

سطح خاک به  از این رو مدیریت نگهداری بقایا در 

صتتورت طبیعی و بدون اضتتافه کردن کلش اضتتافی 

ساس آزمون خاک و با  صرف کود بر ا شد. م انجام 

متری ستتتتانتی 0-30گرفتن نمونتته مرکتتب از عمق 

(. در نهایت توصیه کودی 1شد)جدول  خاک انجام

از منبع اوره به صتتورت دوستتوم در  60Nبه صتتورت 

صت قبل  شت و مابقی در بهار در اولین فر هنگام کا

کیلو  30های موثر بهاره انجام شد. مقدار از بارندگی

زمان با فستتفات نیز از منبع ستتوپر فستتفات تری ل هم

 های هرز پهنکاشت مصرف شد. برای کنترل علف

برگ از تو فوردی به مقدار دو لیتر در هکتار و برای 

ها از تاپیک به مقدار یک لیتر در هکتار باریک برگ

 استفاده شد.

 : خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش1جدول
پتتتاستتتیم قتتابتتل 

دستتتترس)میلی 

لو  ی ک بر  گرم 

 گرم(

فستتتتفتتر قتتابتتل 

دستتتترس)میلی 

لو  ی ک بر  گرم 

 گرم(

بل  قا نیتروژن 

 سترس)%(د

هتتتتتتتدایتتتتتتتت 

لی  ی کی)م تری ک ل ا

موس بر ستتتتانتی 

 متر(

کتتربتتن 

 آلی)%(

 رس)%( سیلت)%( شن)%( اسیدیته

351 35/13 08/0 90/0 19/1 8۲/7 14 39 47 

 

ندازه گیری با  ها:ا نه  برای تعیین اجزای عملکرد دا

به طور  طه  یک متر مربعی از ستتتته نق کادر  یک 

ه تصادفی، محصول کف بر شده و پس از توزین کا

و دانه، شاخص برداشت بر حسب درصد تعیین شد. 

تعداد خوشتتته در هر متر مربع نیز از شتتتمارش تعداد 

به دست آمده از هر کرت و پس از معدل  هایخوشه

خوشه به طور تصادفی  ۲0گیری به دست آمد. تعداد 

نه این  عداد دا خاب و پس از تعیین ت از هر کرت انت

حاستتبه شتتد. خوشتته، تعداد دانه در هر خوشتته م ۲0

ضتتترب تعداد تعداد دانه در متر مربع نیز از حاصتتتل

خوشتته در هر متر مربع و تعداد دانه در هر خوشتته به 

دستتتت آمد. برای تعیین وزن هزار دانه، ستتته نمونه 
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یکصد عددی از هر کرت با ترازوی دیجیتال توزین 

شتتده و پس از معدل گیری و ضتترب عدد به دستتت 

ر حستتب گرم به دستتت ، وزن هزار دانه ب10آمده در 

آمد. اندازه گیری ارتفاع گیاه از کف تا انتهای سنبله 

در پنج نمونتته از هر کرت انجتتام شتتتتد. کتتارآیی 

متر بر هکتار از بارندگی بر حستتتب کیلوگرم بر میلی

تقستتتیم عملکرد دانه بر میزان بارندگی ستتتاالنه طی 

 ,Hemmat and Eskandariفصل رشد محاسبه شد)

ای تعیین محتوی پروتئین دانته (. بر2006 & 2004

گرمی از بتذر استتتتحصتتتتالی بته  ۲00یتک نمونته 

های نامهآزمایشتتگاه منتقل شتتده و بر استتاس شتتیوه

، NIR-7200موجود با استفاده از دستگاه اتوآنالیزور 

سوم پروژه  سال  سال اول و  صد پروتئین دانه در  در

شی و با در  شت توسط کمباین آزمای شد. بردا تعیین 

ای انجام شتتتد.  عملکرد کل ن اثرحاشتتتیهنظر گرفت

 کرت مبنای تعیین عملکرد در هکتار قرار گرفت. 

 های عملکرد دانه،از آنجا که تستتتت یکنواختی داده

ه تعداد خوشتتته در متر مربع، تعداد دانعملکرد کاه، 

گر در متر مربع، وزن هزار دانه و شاخص برداشت بیان

 دگی در ستتالها به دلیل ستترمازعدم نرمال بودن داده

های به دستتتت بود، از این رو داده 1397-98زراعی 

ورت ه، ابتدا با استتتفاده از تبدیل لگاریتمی به صتتآمد

نرمال در آمده و ستتت س تجزیه واریانس مرکب بر 

ها انجام شتتتد. فاده از نرم افزارهای روی آن  با استتتت

تجزیة آماری ستتتاده و    STARو Statistixآماری 

  .شدانجام به دست آمده  هایمرکب بر روی داده

 

 نتایج و بحث

شرایط آب و هوایی و تاثیر آن  بر رشد 

 ۲3۲۲با تولید  1396-97سال زراعی  :محصول

ترین میزان تولید و سال کیلوگرم در هکتار بیش

کیلوگرم در  11۲3نیز با تولید  1397-98زراعی 

(. 4ترین میزان تولید بود)جدول هکتار دارای کم

 1458با تولید  1398-99زراعی چنین سال هم

در رتبه دوم تولید قرار داشت. در کیلوگرم در هکتار 

سال بسیار مناسبی  1396-97مجموع سال زراعی 

برای تولید در شرایط دیم بود. میزان بارندگی در این 

 13مدت متر بود که نسبت به بلندمیلی 334سال 

(. عالوه بر این ۲درصد افزایش نشان داد)جدول

بسیار مناسبی برخوردا بود و تطابق  رش از توزیعبا

طور درجه بسیار مناسبی با مراحل رشد گیاه و همین

با  1397-98حرارت داشت. در مقابل سال زراعی 

       متر نسبت به میانگین میلی 495میزان بارندگی 

 48درصد و نسبت به سال زراعی قبل،  64مدت بلند

روز  ۲9(. وجود ۲درصد افزایش نشان داد)جدول 

روز در فروردین و پنج روز  11یخبندان در اسفند، 

 13زمان با بارش سنگین برف در در اردیبهشت هم

فروردین ماه و به دنبال آن رسیدن حداقل دما در 

گراد، به عالوه درجه سانتی -5/3ماه به اردیبهشت

های اسفند، متوسط دما در طی ماهپایین بودن 

مدت، ت نسبت به میانگین بلندفروردین و اردیبهش

همگی از عوامل محدود کننده رشد رویشی گندم در 

های توان گفت در اقلیماین سال بودند. بنابراین می

ترین عوامل حداقل یکی از مهم سرد و مرتفع دماهای
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آید که حتی قادر حساب می تولید بهمحدود کننده 

د. است اثرات مثبت بارندگی مناسب را نیز خنثی کن

 334نیز با میزان بارندگی  1398-99در سال زراعی 

متر، در مجموع پارامترهای اقلیمی در حد نرمال میلی

بودند و گیاه به جز در مراحل پایانی رشد، خیلی با 

 محدودیت خاصی مواجه نشد. 

 1398-99الی  1396-97های : خالصه اطالعات هواشناسی ایستگاه تحقیقات کشاورزی سارال طی سال۲جدول 

 سال پارامتر اقلیمی مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر

 96-97 بارندگی 0/0 5/۲0 0/6 ۲/13 3/66 8/۲8 9/55 3/98 6/44 3/0

  حداقل مطلق دما -0/1 -۲/۲ -۲/10 -۲/7 -6/15 -8/5 -1/5 1/0 7/5 0/9

  حداکثرمطلق دما 5/۲6 5/۲1 ۲/11 4/1۲ 4/11 8/16 4/۲۲ 4/۲1 1/۲7 6/33

  متوسط دما 1/13 0/9 0/1 5/1 4/0 7/4 1/9 7/9 4/16 0/۲3

  روز زیر صفر 0/۲ 0/3 0/۲8 0/۲4 0/۲5 0/۲5 0/4 0/0 0/0 0/0

 97-98 بارندگی ۲/۲4 7/76 6/89 6/33 8/56 5/18 9/138 8/37 3/17 0/0

  طلق دماحداقل م 6/4 -3/0 -1/8 -6/1۲ -0/11 6/10 -8/6 -5/3 ۲/6 ۲/10

  حداکثرمطلق دما 0/۲6 6/17 4/10 6/6 5/8 6/8 ۲/17 7/۲3 0/30 7/35

  متوسط دما 9/14 4/6 4/۲ -۲/۲ -0/1 -1/0 8/4 7/10 8/18 1/۲3

  روز زیر صفر 0/0 0/1 0/19 0/30 0/30 0/۲9 0/11 0/5 0/0 0/0

 98-99 بارندگی ۲/34 1/5۲ 6/37 1/15 0/1۲ 1/44 0/84 3/68 0/0 -

  حداقل مطلق دما ۲/3 -۲/7 -4/6 -4/1۲ -5/۲0 -۲/8 -7/۲ 0/1 8/6 -

  حداکثرمطلق دما 80/۲ ۲/15 0/11 8/10 9/8 4/16 4/17 ۲/۲5 0/31 -

  متوسط دما 4/16 8/5 5/1 -۲/1 -3/3 9/4 9/5 9/11 0/۲0 -

  روز زیر صفر 0/0 0/10 0/۲4 0/30 0/30 0/14 0/14 0/0 0/0 -

 میانگین بارندگی 3/4 8/68 1/۲0 6/19 5/31 8/۲8 9/54 7/54 ۲/3 1/4

  حداقل مطلق دما -1/0 -3/5 -8/9 -8/9 -۲/13 -۲/8 -8/6 6/0 5/3 3/8

  حداکثرمطلق دما 9/۲۲ 9/14 5/9 5/9 6/6 1/13 5/18 4/۲4 5/۲9 0/34

  متوسط دما ۲/1۲ 8/5 3/1 3/1 -8/۲ 8/0 5/6 ۲/11 8/16 4/۲1

  روز زیر صفر 0/1 0/1۲ 0/۲0 0/۲0 0/۲6 0/۲۲ 0/11 0/0 0/0 0/0

 

نه تایج تجزیه واریانس مرکب ستتته  :عملکرد دا ن

ورزی و میزان بذر بر ستتتاله نشتتتان داد که اثر خاک

نه در ستتتطح  جدولمعنی %5عملکرد دا (. 3دار بود)

خاک ورزی نیز در  ×همچنین اثر ستتتال و اثر ستتتال 

 (. 3دار بود)جدولمعنی %1سطح 

کیلوگرم  1634ستته ستتاله برابر  میانگین عملکرد دانه

تار بود. خاک در هک مار  ورزی به طورمتوستتتط تی

کیلوگرم در هکتار دارای  1858مرستتتوم با عملکرد 

به  ۲1و  ۲۲افزایش  بت  یب نستتت به ترت درصتتتتدی 

ورزی ختتاکورزی و بتتیختتاکتتتیتتمتتارهتتای کتتم

(. در بررستتی اثر متقابل ستتال و خاک 4بود)جدول 

اول و دوم های ورزی مشتتتخص شتتتد که طی ستتتال

ورزی بتتا هم اختالف عملکرد تیمتتارهتتای ختتاک

سوم تیمار خاکمعنی سال  شتند اما در  ورزی دار ندا
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کیلوگرم در هکتار، نستبت  ۲103مرستوم با عملکرد 

ورزی دارای خاکورزی و بیخاککم به تیمارهای

لوپز و  (.1درصتتتتدی بود )نمودار 98و  74افزایش 

. گزارش کردند نیز نتایج مشتتتابهی( ۲003همکاران)

های هرز علف های مختلفدر سال سوم هجوم گونه

 Hordeumیکستتتاله تیره گندمیان از قبیل جو دره)

spontaneum(جو موشی ،)Hordeum murinum )

ها و  (Bromus sppو بروموس) عدم کنترل موثر آن

بب کشتوستتتط علف یک ستتت تاپ ند  مان های رایج 

در و های گندم، کاهش پنجه زنی بوته رشتتد کاهش

 (.Chauhan et al., 2012شتتد)کاهش تراکم نتیجه 

مطالعات انجام شتتتده در برزیل نشتتتان داد که حتی 

)بذرکار نوتیل( کشت مستقیمحرکت ماشین کارنده 

های کاری خاک توستتط تیغهو آن مختصتتر دستتت

بذرکار کافی استتت تا بذور علف هرز را در معر  

نه را برای بت قرار داده و زمی زنی نهجوا نور و رطو

ماید) بذور فراهم ن  ,Theisen and Bastiaansاین 

یل رستتتی بودن خاک محل ، عالوهبه(. 2015 به دل

خاک یدگی  پاشتتت مایش و از هم  نهآز ها در اثر دا

برخورد شدید قطرات باران روی سطح خاک تقریباً 

 لخت، نفوذ رطوبت به داخل خاک کاهش یافت.

 ت زراعیساله بر اساس میانگین مربعات برای عملکرد دانه و سایر صفا:  نتایج آنالیز واریانس مرکب سه 3جدول
درجه  منابع تغییر

 آزادی

عملکرد 

 دانه

خوشه در  ارتفاع گیاه

 متر مربع

دانه در متر  دانه در خوشه

 مربع

وزن هزار 

 دانه

عملکرد 

 کاه

شاخص 

 برداشت

کارآیی 

 بارندگی

871/۲ ۲ سال ** 55911** 15/3 ** 78/1968 ** ۲5/7 ** 57/176۲ ** 05/7 ** 4۲۲/0 ** 43/596 ** 

451/0 ۲ خاک ورزی ** 1۲47** 316/0 ** 55/305  848/0 ** 83/45  575/0 ** 009/0  30/34 ** 

370/0 4 خاک ورزی ×سال  ** 99۲** 164/0 ** 44/79  483/0 ** 39/35  ۲34/0  014/0  ** 67/34  

a 1۲ 040/0خطای   ۲6 0۲8/0  63/19  054/0  07/۲8  039/0  011/0  64/1  

0۲3/0 ۲ م رق  661* 158/0  48/1334  136/0  44/339  0۲6/0  005/0  51/0  

0۲5/0 4 رقم  ×سال   95 003/0  87/108  0۲1/0  6۲/17  008/0  007/0  33/۲  

b 1۲ 138/0خطای   185 016/0  44/۲۲  049/0  9۲/47  050/0  014/0  14/1۲  

037/0 4 رقم ×خاک ورزی   106 0۲5/0  47/38  040/0  48/16  035/0  003/0  ۲9/1  

0۲7/0 8 رقم ×خاک ورزی×سال  111 017/0  ۲3/7  036/0  17/۲1  013/0  00۲/0   7۲/0  

c ۲4 0۲7/0خطای   55 011/0  17/1۲  034/0  60/۲1  014/0  003/0  0۲/۲  

047/0 3 میزان بذر * 1۲ 0۲0/0  37/54  005/0  78/16  00۲/0  01۲/0 * 69/۲ * 

006/0 6 میزان بذر ×خاک ورزی   8 006/0  79/7  0۲6/0  30/6  100/0  001/0  46/0  

001/0 6 میزان بذر ×رقم   17 009/0  37/7  0۲9/0  78/10  004/0 * 00۲/0  57/0  

019/0 6 میزان بذر ×سال   ۲7 014/0  7۲/7  0۲9/0  91/10  006/0  004/0  48/0  

میزان  ×رقم  ×خاک ورزی 

 بذر

1۲ 009/0  ۲0 007/0  57/8  037/0  63/19  008/0  003/0  57/0  

میزان  ×خاک ورزی  ×سال 

 بذر

1۲ 009/0  11 004/0  80/19  0۲7/0  71/1۲  001/0  001/0  ۲3/0  

0۲۲/0 1۲ میزان بذر ×رقم  ×سال   37 01۲/0  63/13  0۲5/0  96/1۲  014/0 * 005/0  79/0  

 ×رقم ×خاک ورزی ×سال 

 میزان بذر

۲4 010/0  ۲1 007/0  74/10  0۲8/0  07/31  005/0  003/0  31/0  

 d 16۲ 014/0 ۲۲ 009/0 6۲/14 0۲6/0  79/۲0 008/0 003/0 9۲/0خطای 



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

113 

 

 

 

 (108: میانگین و خطای استاندارد  تیمارهای مختلف خاک ورزی، رقم و میزان بذر بر عملکرد دانه و سایر صفات زراعی )تعداد نمونه = 4جدول
 

 تیمار
 کارآیی بارندگی شاخص برداشت د کاهعملکر وزن هزار دانه دانه در متر مربع دانه در خوشه خوشه در متر مربع ارتفاع گیاه عملکرد دانه

 کیلوگرم بر میلی متر بر هکتار درصد کیلوگرم بر هکتار گرم دانه دانه خوشه سانتی متر کیلوگرم بر هکتار

 سال

97-1396 7/54±۲3۲۲ 5/0±97 1/7±338 7/1±۲6 1/49۲±86۲۲ 5/0±۲9 ۲/114±5066 5/0±3۲ ۲/0±7 

98-1397 5/31±11۲3 6/0±57 3/3±160 5/0±۲0 ۲/91±31۲1 4/0±36 1/43±1691 4/0±40 1/0±۲ 

99-1398 3/57±1458 1/1±59 0/8±197 5/0±16 6/198±3۲49 6/0±36 9/81±۲147 7/0±41 ۲/0±4 

 ورزیخاک

 5±۲/0 37±7/0 35۲7±3/178 33±5/0 5933±1/315 ۲۲±6/0 ۲68±1/11 75±7/1 1858±6/58 مرسوم

 4±۲/0 38±7/0 ۲607±9/143 34±5/0 4187±7/۲44 19±6/0 ۲08±1/8 70±9/1 1514±1/66 ورزیخاککم

 4±3/0 37±6/0 ۲770±8/168 33±6/0 487۲±۲/548 ۲1±8/1 ۲19±0/9 68±1/۲ 1531±9/76 ورزیخاکبی

 رقم

 4±۲/0 37±7/0 ۲903±6/175 3۲±6/0 4969±6/304 ۲۲±6/0 ۲15±3/9 7۲±9/1 1601±4/73 ۲آذر

 5۲77±7/3۲0 ۲۲±6/0 ۲۲6±1/9 73±9/1 1655±4/69 باران
6/0±33 6/169±305۲ 7/0±37 ۲/0±5 

 4746±5/5۲6 18±8/1 ۲54±6/10 68±0/۲ 1646±7/64 سرداری
5/0±35 5/160±۲948 8/0±38 ۲/0±5 

میزان بذر 

 در متر مربع

300  6/80±1536 3/۲±71 5/11±۲۲۲ 3/۲±۲3 8/703±5498 
5/0±3۲ 9/198±۲953 7/0±36 3/0±4 

350   8/84±1686 ۲/۲±71 5/11±۲31 7/0±۲0 6/3۲8±4808 5/0±3۲ 7/197±3017 8/0±37 3/0±5 

400  4/76±1646 ۲/۲±71 7/11±۲39 7/0±19 9/350±4888 5/0±3۲ 1/195±۲946 8/0±38 3/0±5 

450  3/77±1668 4/۲±71 8/11±۲33 3/0±19 9/338±4795 5/0±3۲ 1/189±۲955 7/0±38 3/0±5 
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( طی NTورزی : خاک، بیMTورزی : خاک، کمCTورزی مرسوم : ورزی)خاکتیمارهای خاک: کارآیی بارندگی 3نمودار

 های اول تا سومسال

 از آنجا که حجم بقایای به جا مانده از زراعت دو

سال قبل به دلیل طوالنی بودن دوره آیش) بیش از 

ماه( و جابجایی آن توسط باد در این منطقه،  14

و  نتظار نفوذ بیشتر رطوبتتوان ااندک است لذا نمی

ورزی بدون خاککاهش رواناب را در تیمار بی

 ;Lopez et al., 2003وجود بقایای گیاهی داشت)

Giller et al., 2015). نتایج این بررسی نشان داد که 

ود داری از خارقام از لحاظ عملکرد دانه تفاوت معنی

 ×ورزیچنین اثرات متقابل خاکنشان ندادند. هم

دار ورزی نیز معنیخاک ×رقم  ×و سال رقم 

-تم(. در واقع ارقام مورد بررسی به سیس3نبود)جدول 

ورزی واکنش یکسانی نشان های مختلف خاک

 .دادند

نتایج این بررسی نشان داد که ارقام از لحاظ عملکرد 

چنین داری از خود نشان ندادند. همدانه تفاوت معنی

 ×رقم  ×ال رقم و س ×ورزیاثرات متقابل خاک

(. در واقع 3دار نبود)جدول ورزی نیز معنیخاک

ورزی های مختلف خاکارقام مورد بررسی به سیستم

بنابراین چنین به نظر واکنش یکسانی نشان دادند. 

کار استان در کنار ارقامی که کشاورزان دیم رسدمی

طول با  ۲کلئوپتیل بلند و یا آذرطول مانند سرداری با 

از ارقام جدید نیز مانند توانند می ،تاهکلئوپتیل کو

ورزی خاکورزی و یا بیخاکباران در شرایط کم

دار شدن استفاده کنند. محققین دیگر نیز عدم معنی

ژنوتیپ را در مناطق مختلف دنیا  ×ورزی اثر خاک

(. البته Zamir et al., 2010اند)گزارش کرده

ر متقابل های دیگری نیز وجود دارد که این اثگزارش

(. به Kharub et al. 2008)نشان دادنددار را معنی

دار شدن رسد یکی از دالیل اصلی عدم معنینظر می

ورزی و رقم در این آزمایش تعداد اثر متقابل خاک

های یافته  های مورد مطالعه بود که باکم ژنوتیپ

 ,.Zamir et alدیگر محققین نیز مطابقت دارد)
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این ارقام در شرایط شخم چنین چون هم (.2010

اند و انتخاب آنها در مرسوم گزینش و معرفی شده

ورزی و یا خاکورزی حفاظتی)بیشرایط خاک

توان گفت ورزی( نبوده است از این رو نمیخاککم

صفت خاصی در آنها وجود دارد که به طور 

اختصاصی با شرایط کشاورزی حفاظتی سازگار شده 

(. در این بررسی اثر Herrera et al., 2013باشد)

رقم برای هیچ کدام از صفات  ×ورزی متقابل خاک

مورد بررسی ازجمله ارتفاع، عملکرد کاه و اجزای 

و این خود موید این مطلب  مشاهده نشدعملکرد 

 ،است که ارقام انتخابی در ارتباط با این صفات

تفاوت چندانی با هم ندارند. شاید الزم باشد برای نیل 

دهای باالتر و معرفی ارقامی که با سیستم به عملکر

های ورزی واکنش مثبتی نشان دهند، برنامهخاکبی

-اصالح و گزینش ارقام گندم نان در شرایط دیم، به

زمان در هر دو سیستم کشاورزی متداول و همطور

حفاظتی انجام شود تا مشخص شود آیا ارقامی که در 

قادر  ،اندورزی مرسوم معرفی شدهشرایط خاک

هستند در هر دو شرایط کشاورزی مرسوم و حفاظتی 

 (. Herrera et al., 2013عملکرد باالیی تولید کنند)

های مختلف نتایج تجزیه واریانس نشان داد که میزان

(. دامنه 3بذر اثر متفاوتی بر عملکرد داشتند)جدول 

 300کیلوگرم در هکتار در تیمار  1536عملکرد از 

کیلوگرم در هکتار در تیمار  1686تا  دانه در متر مربع

تیمارهای  (.۲دانه در متر مربع متغیر بود)نمودار 350

هر کدام به ترتیب  ،دانه در متر مربع 450و  400، 350

کیلو گرم در  1668و  1646، 1686با عملکرد دانه 

(. ۲هکتار در یک کالس آماری قرار گرفتند)نمودار 

بذر بر عملکرد دار شدن مقادیر مختلف عدم معنی

 ورزی مرسوم،خاکدر سیستم  ۲ارقام سرداری و آذر

 .( گزارش شد139۲و1394قبالً نیز توسط روحی)

تر بیش ،دانه در متر مربع 350در تیمار باالتر عملکرد 

 در واحد سطحتعداد خوشه افزایش مربوط به 

 . (4)جدول بود

 
 (GYعملکرد دانه)(  بر Seed Rateهای مختلف بذر): اثر میزان۲نمودار
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از آنجا که همبستگی بین عملکرد دانه با تعداد خوشه 

تر از همبستگی بین مثبت و بسیار قوی ،در متر مربع

 (،7)نمودار عملکرد بود باتعداد دانه در خوشه 

 ،دانه در متر مربع 350افزایش تعداد خوشه در تیمار 

 300سبب افزایش عملکرد این تیمار نسبت به تیمار

های دیگر محققین نیز نتایج در متر مربع شد. یافته دانه

فیضی  کند)عبدالرحمنی وحاصله را تاییدمی

(. در این Tompkins et al., 1991 .،1384،اصل

بررسی تمامی اثرات متقابل میزان بذر با دیگر عوامل 

دار بود ورزی و رقم غیر معنیآزمایش از جمله خاک

و یا رقم در  ورزیدهد عملیات خاککه نشان می

های یکسانی سطوح مختلف تراکم واکنش

 . (4و  3)جداول اندداشته

های نشان داد که طی سال کارآیی بارندگی بررسی

دار معنی کارآیی بارندگیمختلف تغییرات 

ترین کارآیی در (. به طور متوسط بیش3بود)جدول 

ترین آن و کم 95/6به مقدار  1396-97سال زراعی 

کیلوگرم بر  ۲7/۲به مقدار  1397-98 در سال زراعی

(. سال زراعی 4متر بر هکتار مشاهده شد)جدول میلی

متر و سال زراعی میلی334دارای بارندگی  97-1396

متر بود)جدول میلی 495دارای بارندگی  98-1397

شود که در یک سال زراعی (. بنابراین مشاهده می۲

ی بیشتر از ور( میزان بهره1396-97تر)با بارندگی کم

( بود. تیمارهای 1397-98تر)سالی با بارندگی بیش

های مختلف رفتارهای ورزی طی سالمختلف خاک

متفاوتی در ارتباط با کارآیی بارندگی داشتند. در 

کیلوگرم بر  34/7ورزی با خاکتیمار بی ،سال اول

درصدی به  13و  5متر بر هکتار دارای برتری میلی

ورزی مرسوم و های خاکترتیب نسبت به تیمار

تفاوت  ،که در سال دومورزی بود در حالیخاککم

ورزی وجود داری بین تیمارهای خاکمعنی

 (. 3نداشت)نمودار

 

 
( طی NT :ورزی خاک، بیMT :ورزی خاک، کمCT :ورزی مرسوم ورزی)خاک: کارآیی بارندگی تیمارهای خاک3نمودار

 های اول تا سومسال
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ورزی مرسوم به ازای هر تیمار خاک در سال سوم

کیلوگرم  13/6متر بارندگی عملکردی معادل میلی

-خاکدر هکتار تولید کرد که نسبت به تیمارهای بی

و  98ورزی دارای افزایشی معادل خاکورزی و کم

و  ۲004(. همت و اسکندری)3درصد بود)نمودار 74

 –( در کشت ممتد گندم و نظام تناوبی گندم ۲006

خاک ورزی ود کارآیی بارندگی را در روش بینخ

بیشتر از روش خاک ورزی مرسوم گزارش کردند. 

( نیز نتایج مشابهی گزارش 1999بونفیل و همکاران)

توکلی  کردند که در تضاد با نتایج این آزمایش است.

( نیز کارآیی بارندگی گندم دیم را در ۲004و اویس)

 46/1لی از ورزی مرسوم و آبیاری تکمیشرایط خاک

متر بر هکتار گزارش کردند.  کیلوگرم بر میلی ۲9/4تا 

چنین نشان داد که از میان اجزای عملکرد، نتایج هم

تنها جزیی از عملکرد  ،تعداد خوشه در واحد سطح

ورزی بود که تحت تاثیر تیمارهای مختلف خاک

این  ایقرار گرفت اگرچه اثر میزان بذر و رقم بر

های اول و سال طی(. 3د)جدولدار نبوصفت معنی

دار بین تیمارهای اختالف معنی ،دوم آزمایش

ورزی و جود نداشت ولی در سال سوم مختلف خاک

خوشه، نسبت  ۲69ورزی مرسوم با تولید تیمار خاک

ورزی، به خاکورزی و بیخاکبه تیمارهای کم

 66و  68دار به میزان ترتیب دارای افزایش معنی

عدم استقرار مناسب که ناشی از  (4ردرصد بود)نمودا

سفتی سطح زمین و نا یکنواختی در سبز  به دلیلبذر 

تر در این تیمارها شدن و احتماالً ذخیره رطوبتی کم

به دلیل عدم نفوذ رطوبت طی فصل زراعی و در نتیجه 

کاهش تعداد پنجه باشد. این صفت همبستگی بسیار 

( 7نمودار، **r = 0.74باالیی با عملکرد دانه داشت)

عمده بر طورتواند بهدهد کاهش آن میکه نشان می

 & Hemmatروی عملکرد دانه تاثیر منفی بگذارد)

Eskandri,2006; Del Morral et al., 2003 .) 

 
اد خوشه در متر ( بر تعدNT :ورزی خاک، بیMT :ورزی خاک، کمCT :ورزی مرسوم : اثر تیمارهای خاک ورزی)خاک4نمودار

 های اول تا سوم( طی سالSpike m-2مربع)
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ورزی ورزی)خاک( در سطوح مختلف خاک2S.M( و تعداد خوشه در متر مربع)GYدانه): درصد همبستگی عملکرد 5نمودار

 (NTورزی : خاک، بیMTورزی : خاک، کمCTمرسوم : 
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، دانه در Biomass، زیست توده: 2S.Mخوشه در متر مربع: ،PLH)ارتفاع گیاه:: ماتریکس همبستگی ساده بین صفات زراعی7نمودار

 ( HIو شاخص برداشت:  GY، عملکرد دانه:  TKW:، وزن هزار دانه2Seed.m، دانه در متر مربع: SNخوشه: 

در برش انجام شده بر روی مقادیر مختلف همبستگی 

ترین ورزی مشخص شد که بیشدر هر سطح خاک

-یکرد دانه در تیمار بهمبستگی بین این صفت با عمل

ترین آن در تیمار و کم (2R  =0.68**ورزی)خاک

( مشاهده 2R  =0.45**ورزی مرسوم)خاک

در  (. بنابراین برای افزایش عملکرد دانه5شد)نمودار

ورزی بسیار ضروری است که خاکسیستم بی

-مها از استقرار مناسبی برخوردار بوده و هگیاهچه

صورت مطلوب صورت نین توسعه پنجه زنی به چ

صورت ممکن است کاهش عملکرد گیرد در غیر این

ه در با افزایش دیگر اجزای عملکرد از جمله تعداد دان

 خوشه و یا وزن هزار دانه جبران نشود. 

های مختلف قرار عملکرد کاه نیز تحت تاثیر سال

 5065ترین)گرفت و در مجموع در سال اول بیش

 1690ترین)ل دوم کمکیلو گرم در هکتار( و در سا

کیلو گرم در هکتار( میزان عملکرد کاه به دست 

ورزی نیز اثر (. تیمارهای خاک4آمد)جدول 

که تیمار طوریداری بر عملکرد کاه گذاشتند بهمعنی

کیلو گرم  35۲7ورزی مرسوم با عملکرد کاه خاک

ا تولید ورزی بخاکترین و تیمار کمبیش ،در هکتار

ترین میزان کاه را ر هکتار، کمکیلو گرم د ۲606

(. عملکرد کاه تابعی است از 4جدولتولید کرد)

میزان ارتفاع گیاه و تعداد خوشه در متر مربع. نتایج 

صفات نشان داد که رابطه مثبت و این همبستگی بین 

بسیار معنی داری بین عملکرد کاه با ارتفاع 

( و تعداد خوشه در متر مربع وجود **r=0.86گیاه)

بنابراین حجم کاه تولیدی و  (.**r=0.90شت)دا

مقدار بقایا در این منطقه به شدت تابع استقرار مناسب 

باشد. در و سبز بهینه و کامل بذور کاشت شده می

های زمستانه و عدم مناطق سرد به دلیل یخبندان

معمواًل تعداد خوشه تولیدی در  ،استقرار مناسب

ر کاشت شده تر از تعداد بذواحد سطح بسیار کم

از این رو  پتانسیل تولید کاه در این مناطق  ،است

اندک است و از این رو آن مقدار از بقایای ایستاده 
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تا اثرات  بماندکه الزم است روی سطح خاک باقی 

 ،کشاورزی حفاظتی نمایان شود نظاممطلوب آن در 

شود. چالش دیگری که در این مناطق تامین نمی

شدید است که غالبًا  وجود دارد وزش بادهای

چنین های کاشت و همهای خوابیده بین ردیفکلش

های نازک بقایای ایستاده را نیز از جا کنده و با ساقه

که دوره  آیش-تناوبی گندم نظامبرد. در خود می

ماه است این موضوع بسیار  14آیش بیش از 

نخود  –تر است تا یک سیستم تناوبی گندم ملموس

پاییزه که کمتراز دو ماه زمین به  ماشک –یا گندم 

نشان  بررسی پروتئین دانه ماند. صورت خالی باقی می

ورزی در سال اول آزمایش داد که تیمارهای خاک

داری از لحاظ درصد پروتئین دانه اختالف معنی

ورزی تیمار خاک ،نداشتند ولی در سال پایانی

درصد پروتئین دانه نسبت به  16/13مرسوم با 

ورزری به خاکورزی و بی خاککم هایتیمار

تری درصد پروتئین بیش 7۲/1و  9۲/1ترتیب دارای 

 (. 8بود)نمودار

 

 
ورزی = خاک، کمCTورزی مرسوم = ( در تیمارهای مختلف خاک ورزی )خاکProteinپروتئین دانه): اثر سال بر درصد 8نمودار

MTورزی = خاک، بیNT) 

 

 دهیچیفعل و انفعاالت پ جهیدانه نت نیپروتئ یمحتوا

، عملکرد و دما است آب قابل دسترسو  نیتروژن نیب

ی مانع بررساین پیچیدگی از موارد  یاریکه در بس

ها باشد. بعضی گزارشتک این عوامل میتک

های محتوی پروتئین دانه را به عنوان تابعی از سیستم

شخم بررسی کرده و عنوان کردند که رابطه 

شخم و محتوی پروتئین دانه وجود  داری بینمعنی

 دویدر مقابل، لوپز بل(. Bassett et al., 1989)ندارد
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 زانی( مLo´pez-Bellido et al.,1998)همکارانو 

در روش مرسوم نسبت به را  یتردانه بیش نیپروتئ

ویتا و د. ندگزارش کرد ورزیخاکبی

بر  .عکس آن را گزارش کردند( ۲007همکاران)

درصد پروتئین دانه در  تفاوتکه  ۲خالف رقم آذر

دار بود، ارقام باران هر چهار سطح میزان بذر غیر معنی

های متفاوتی به میزان بذر داشتند. و سرداری واکنش

ترین دانه در متر مربع کم 450رقم باران در میزان بذر 

که در %( در حالی 64/11میزان پروتئین را داشت)

ه در متر مربع( دان 400و  350، 300دیگر سطوح)

تربود. بالعکس رقم سرداری در پروتئین دانه بیش

تری برخوردار سطوح پایین میزان بذر از پروتئین کم

بود و با افزایش میزان بذر در واحد سطح بر مقدار 

 (.9پروتئین دانه افزوده شد)نمودار
 

 
 مختلف گندم ( دانه ارقامProtein( بر درصد پروتئین)Seed Rateمختلف بذر): اثر مقادیر 9نمودار

 جمع بندی 

ورزی نتایج سه سال ارزیابی نشان داد که تیمار خاک

درصدی نسبت به  ۲1و  ۲۲مرسوم دارای افزایش 

ورزی بود. خاکورزی و بیخاکتیمارهای کم

داری بین ارقام از لحاظ عملکرد دانه تفاوت معنی

ربع دانه در متر م 350کلی تیمارطوربه وجود نداشت. 

تری تولید نسبت به بقیه تیمارها عملکرد دانه بیش

 ×رقم  ×ورزینمود. از آنجا که اثرات متقابل خاک

توان گفت رو میدار بود از اینمیزان بذر غیر معنی

-خاک نوعکه واکنش مقادیر بذر ارقام مختلف به 

یکسان بوده و آیش  -در نظام تناوبی گندم ورزی 

روش ای هر توان به طور مشخص برنمی

 رقم و میزان بذر مشخصی تعیین کرد. ،ورزیخاک

نتایج ارزیابی پروتئین دانه نشان داد که در مجموع 

ورزی مرسوم پروتئین دانه بیشتری نسبت تیمار خاک

ورزی خاکورزی و بیخاکبه تیمارهای کم

ترین میزان پروتئین دانه در کلی بیشطورداشت. به

دانه در متر مربع  300و  350 رقم باران در مقادیر بذر
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دانه در متر مربع مشاهده  450و در رقم سرداری در 

چنین نشان داد با توجه به نتایج این آزمایش همشد. 

عدم پوشش دایمی بقایا در سطح خاک به دلیل 

طوالنی شدن دوره آیش در مناطق سرد، سفتی سطح 

خاک به دلیل برخورد قطرات باران، تردد ماشین 

های دیگر عوامل از جمله بافت سنگین خاک آالت و

ورزی گندم مطلوب نبوده خاککشت بیاین مناطق، 

و ممکن است به مرور زمان سبب کاهش شدید 

که به جای آیش از عملکرد شود. اما در صورتی

محصوالت تناوبی دیگری مانند نخود، ماشک پاییزه 

و دیگر محصوالت مناسب استفاده شود به دلیل 

ت زمان فاصله بین دو کشت و وجود کاهش مد

مقدار کافی بقایا روی سطح خاک شرایط الزم برای 

اثرگذاری مطلوب کشاورزی حفاظتی و زراعت 

 بدون شخم فراهم خواهد شد. 

 تشکر و قدردانی

ها و نتایج این مقاله مستخرج از پروژه خاص به داده

موسسه تحقیقات  ۲4-53-15-05۲-961۲68شماره 

کشور است که با حمایت مالی کشاورزی دیم 

سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان انجام شد، 

وسیله مراتب قدردانی خود را از مسئولین لذا بدین

ذیربط خصوصاً ریاست محترم سازمان جناب آقای 

معاون محترم بهبود تولیدات  ،مهندس فرید س ری

و گیاهی جناب آقای مهندس محمد صالح احمدی 

مرکز تحقیقات و آموزش همکاران محترم 

کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان که در 

مراحل اجرای این آزمایش با بنده همکاری داشتند، 

 .داردابراز می
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Abstract 

The effect of tillage methods on the quantitative and qualitative yield of rainfed wheat 

cultivars in different seed rates under a fallow-wheat rotation system during three cropping 

seasons (2017-2018 to 2019-2020) at Saral Research Station was studied. A strip split plot 

design based on RCBD with three replications was used. Conventional Tillage, CT(tillage 

with moldboard in spring followed by disk harrow in summer), Minimum Tillage, 

MT(Stubble cultivator after harvesting in  summer) and No Tillage, NT(direct planting 

without soil disturbance) as horizontal, rainfed wheat cultivars(Azar 2, Baran and Sardari) 

as vertical  and different seed rates(300, 350, 400 and 450 seeds  per square meter) were 

considered as subplots. The results showed CT compares with MT and NT, increased grain 

yield by 22% and 21%, respectively. Wheat cultivars did not affect grain yield, significantly. 

The seed rate of 350 grain per square meter produced more grain yield than other treatments. 

Apart from the interaction of year × tillage, none of the interactions were significant. There 

was no significant difference between cultivars and seed rate in terms of protein percentage, 

but the effect of tillage was significant at 1% level, so that the highest and the lowest amount 

of grain protein was found in CT(12.72%) and MT (11.59%), respectively. The response of 

wheat cultivars to seed rate and tillage in the wheat-fallow system was not significantly 

differed. Due to the long fallow period and the reduction of residues on the soil surface 

followed by sharp decline in yield, conservation tillage is not recommended.  

Keywords: Rainfed wheat cultivar, no tillage, minimum tillage, conventional tillage, seed 

rate 
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