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  قدمهم

هاي کشاورزي براي تامین امنیت غذایی، سیستم

که بتوانند تولید طوريامل داشته بهجهان نیاز به تک

تري را همراه با پایداري در تولید تضمین بیش

کنند. اگرچه این موضوع بدون چالش نیست اما 

یک سیستم کشاورزي که براي این موضوع ارتقا 

ت اس 1یافته و مطرح است، کشاورزي حفاظتی

)Lal, 2015 .( ،بر اساس آخرین تعریف فائو

شود که یستمی گفته میکشاورزي حفاظتی به س

ورزي همراه با ترکیبی از حداقل و یا عدم خاك

درصد بقایا و تنوع  30باقی گذاشتن حداقل 

 ,FAO(د ها را شامل شومحصوالت از جمله لگوم

کلی کشاورزي حفاظتی داراي سه طور). به2019

- کاري و یا عدم دستجزء کلیدي حداقل دست

اهی در سطح کاري خاك، باقی گذاشتن بقایاي گی

خاك و تناوب زراعی است که اگر هر کدام از 

آنها رعایت نشود به نقص سیستم منجر شده و 

 Franzluebbers(د ممکن است نتیجه معکوس ده

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

هایی که امروزه براي این نظام زراعی وجود چالش

- بی دارد اجراي ناقص آن یعنی استفاده از روش

ورزي بدون در نظر خاكورزي و یا کمخاك

باشد. گرفتن تناوب و در همان نظام تک کشتی می

چنین مشخص نیست که آیا ارقام اصالح هم

اي که در شرایط کشاورزي متداول معرفی شده

توانند در شرایط کشاورزي حفاظتی نیز اند، میشده

برتري خود را نسبت به ارقام قدیمی مانند سرداري 

  حفظ کنند؟   

                                                              
1 Conservation Agriculture 

توسط پیتلکو و  2در یک بررسی فراتحلیلی

) مشخص شد که در کل 2015(ان همکار

است  هایی که در سراسر دنیا انجام شدهآزمایش

کلی انجام کشاورزي حفاظتی با تمام اصول طوربه

ورزي، نگهداري بقایا و خاك(بی گانه آنسه

درصدي عملکرد شده  5/2تناوب) منجر به کاهش 

ت. البته در مواردي که اجراي کشاورزي اس

توان انتظار است میحفاظتی ناقص انجام شده 

تري داشت. به عنوان مثال کاهش عملکرد بیش

ورزي به تنهایی انجام شده خاكوقتی فقط بی

درصد و  9/9است این کاهش جهانی عملکرد 

ورزي همراه با بقایاي گیاهی بوده خاكوقتی بی

اهش جهانی عملکرد مشاهده درصد ک 2/5است، 

حال عملکرد تحت شرایطی خاصی شد. با این

افزایش نشان داد. به عنوان مثال وقتی کشت در 

هاي خشک صورت گرفت، شرایط دیم و اقلیم

 2/7اجراي کشاورزي حفاظتی به طور متوسط 

درصد در سطح جهان افزایش نشان داد. همت و 

اي ه) در برسی اثرات سیستم2004( اسکندري

مختلف شخم بر عملکرد گندم و نخود در یک 

نخود در شمال غرب ایران از  –نظام تناوبی گندم 

ورزي و خاكهاي کمافزایش عملکرد سیستم

هاي مختلف ورزي نسبت به دیگر سیستمخاكبی

 ورزي را گزارش کردند. لی و همکارانخاك

) در بررسی پانزده ساله شخم متداول و 2007(

همراه با نگهداري بقایا در یک ورزي خاكبی

سیستم تک کشتی گندم در چین گزارش کردند 

کلی عملکرد گندم در سیستم طورکه به

هایی که بارندگی ویژه در سالورزي بهخاكبی

2 Meta - Analysis 
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تر از سیستم شخم متداول بود. تر بود بیشکم

هاي متعددي در خصوص اثر همچنین گزارش

دارد.  ورزي بر عملکرد کیفی گندم وجودخاك

ها محتوي پروتئین دانه را به عنوان بعضی گزارش

هاي شخم بررسی کرده و عنوان تابعی از سیستم

داري بین شخم و محتوي کردند که رابطه معنی

 & Wesołowski( پروتئین دانه وجود ندارد

2015Soroka,  .(همکارانو  دویدر مقابل، لوپز بل 

در را  يتردانه بیش نیپروتئ زانی) م1998(

اگرچه . ورزي گزارش کردندخاكبی

هایی نیز وجود دارد که محتوي پروتئین گزارش

- تر از بیورزي مرسوم بیشخاك دانه را در روش

  ). et alDe Vita ,.2007( ورزي نشان دادندخاك

هاي متفاوت گر واکنشمطالعات انجام شده بیان

- ارقام مختلف گندم و جو تحت شرایط خاك

ز جمله سیستم بدون شخم ورزي حفاظتی ا

باشد. در یک گزارش جامع توسط هریرا و می

بررسی فقط براي هفت  12) از بین 2013( همکاران

دار گزارش ژنوتیپ معنی ×مورد اثر متقابل شخم 

دار، زمانی گزارش شد. معموالً اثرات مثبت و معنی

ها زیاد و داراي تنوع شده است که تعداد ژنوتیپ

بررسی جامع توسط حسین و  کافی بود. در یک

) ده رقم گندم در سه سیستم شخم 2009همکاران( 

مطالعه شد. نتایج نشان داد که عملکرد و بعضی از 

اجزاي عملکرد آن از جمله تعداد خوشه در متر 

مربع و تعداد سنبلچه در هر سنبله ارقام مختلف، 

داري در هر سه سیستم شخم نشان تفاوت معنی

وزن هزار دانه، ارتفاع و زیست  کهدادند در حالی

چنین توده گیاه در هر سه سیستم، یکسان بود. هم

هاي هاي متفاوتی به جمعیت علفاین ارقام واکنش

  هرز مزارع در این سه سیستم نشان دادند. 

 در مؤثر عوامــل از یکی گنــدم مطلوب تراکم

 واحد در بوته شود. تعداد بهینه محسوب می  تولید

 بر توجهی قابل اثر اینکه دوناست ب  ممکن سطح 

شته  زراعی گیاه عملکرد شد به  دا  زیادي میزان با

ــوع این  .کند تغییر ــیت به موض  زنی پنجه خاص

ــودمی مربوط گندم   به  ). Rawson, 2000( شـ

نوان    نی      ع کور ــال  ت    و مث  & Corny(ی هگــار

Hegarty, 1992ند  ) گزارش  یک  در که  کرد

ــه،  پنج   آزمــایش   رد دارياختالف معنی      ســــال

ــه عملکرد    ــذر يهــامیزان  در دان ــا 100 ب   250 ت

نشــد. در ســیســتم     مشــاهده هکتار در کیلوگرم

ــاورزي حفــاظتی بــه دلیــل تغییراتی کــه در    کشــ

فاق می      خاك ات ــلخیزي  یل        حاصـ به دل یا  تد و  اف

ــتر بذر، انتظار می   رود مقدار بذر    یکنواختی در بسـ

هاي شخم  توصیه شده کمتر از مقدار آن در سیستم

  اشد.  متداول ب

هاي با هاي مستقیم و یا کشتاخیراً بحث کشت

ورزي مطرح شده و ادوات و ماشین حداقل خاك

آالت الزم براي این موضوع در اختیار تعدادي از 

کشاورزان استان کردستان قرار گرفته است اما 

شاهد آن هستیم که این ادوات در همان نظام تناوبی 

اهش آیش استفاده شده و به دلیل ک –گندم 

عملکرد، پس از چند سال کشاورزان این نوع 

ورزي را رها کرده و مجدداً به هاي خاكروش

کنند. ورزي مرسوم بازگشت پیدا میخاك سمت

از این رو این تحقیق به منظور ارزیابی دقیق 

عملکرد کمی و کیفی ارقام محلی و اصالح شده 
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گندم دیم با مقادیر مختلف بذر در واحد سطح در 

  ورزي اجرا شد.اي مختلف خاكهروش

  هامواد و روش

گندم دیم الین و رقم  15در این پژوهش تعداد 

شهرستان  روستاي جغول از توابع در )1(جدول

 -99و  1397-98 زراعیطی دو سال هشترود 

مرسوم (با ورزي حت سه روش خاكت 1398

ورزي خاكکاربرد گاو آهن برگرداندار)، کم

 ورزي (کشت مستقیم)اكخ(گاوآهن قلمی) و بی

ند. قالب طرح بر اساس مورد ارزیابی قرار گرفت

هاي خاك ورزي هاي خرد شده بود و روشکرت

هاي اصلی و و ژنوتیپ به ترتیب در قالب کرت

 در این بررسی مساحت هرکرتفرعی قرار داشتند. 

کاشت  فاصله خطوطو مترمربع 350آزمایشی 

در تناوب نخود  زمین آزمایشی. متر بودسانتی5/17

مدیریت  ،بوده و با همکاري کارشناسان ترویج

آماده سازي زمین  براي جهادکشاورزي انتخاب و

ورزي مرسوم از گاو برگرداندار و در تیمار خاك

 ورزي از گاو آهن قلمی استفاده شد.در کم خاك

مصرف کود بر اساس نتایج آزمون خاك و با 

متري یسانت 0-30گرفتن نمونه مرکب از عمق 

   ).2خاك انجام شد(جدول

  

  شجره ارقام و الینهاي گندم -1جدول 

 رقم/ الین شماره
تیپ 

 رشد
 منشا

1 Azar2 ایران  زمستانه  

2 Baran ایران زمستانه 

3 Hashtrood ایران زمستانه 

4 Homa ایران زمستانه 

5 Jam ایران زمستانه 

6 Kamal ایران زمستانه 

7 Ohadi ایران زمستانه 

8 Sadra ایران زمستانه 

9 Shalan ایران زمستانه 

10 Varan ایران زمستانه 

11 ALTAY/GAHAR  IRW 05-06-41-OMAR-OMAR_0MAR (24 th 
ERBWYT (12) 

 ایران زمستانه

12 GK RABA/SOROCA IRW 05-06-323-OMAR-OMAR-OQAM-OMAR ایران زمستانه 

13 KOHDASHT//37032 TURKEY/DARI-8  IRW 05-06-149-...(24 th 
ERBWYT (18) 

 ایران زمستانه

14 MV 17/Kavir SENT FROM F1 KARAJ IRBW04-23-54-37-OSAR-
0SAR-0SAR 

 ایران زمستانه

15 ZARGANA-6//JUN/BOMB IRW 05-06-101-OMAR-OMAR-OQAM ایران زمستانه 
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  شآزماینتایج تجزیه فیزیکوشیمیایی پروفیل نمونه خاك منطقه  -2جدول 

  عمق

(cm)  

  نیتروژن

)%(  

  فسفر

(p.p.m)  

  پتاس

p.p.m)(  

  اسیدیته

pH 

  درصد ذرات خاك

  (%)شن          (%)سیلت            (%) رس

30-0  07/0  3/9  600  8/7  31  39  30  

  

نیتروژن مورد نیاز گندم در قطعه زمین آزمایشی بر 

به صورت اساس نتایج تجزیه خاك از منبع اوره 

کیلوگرم در  40ان کاشت و کیلوگرم در زم 85

فسفر مورد نیاز نیز بر اساس بهار بصورت سرکو

آزمون خاك و کمبود از حد بحرانی این عنصر در 

(فیضی  شدگرم در کیلوگرم) تأمین میلی 9خاك (

در هنگام کشت براي . )1383اصل و دیگران، 

هاي قارچی از سم ضدعفونی بذور علیه بیماري

هاي هرز ارزه با علفو براي مب یودینسیستمیک د

زنی و کش گرانستار در مرحله انتهاي پنجهاز علف

آزمایش کاشت . دهی استفاده شدابتداي ساقه

و مطابق  2200آسکه  توسط بذرکار کاشت مستقیم

موسسه تحقیقات کشاورزي  فنیبا دستورالعمل 

دانه در مترمربع (مطابق با وزن  380و با تراکم  دیم

انجام  ات دستگاه صورت گرفت)دانه هر رقم تنظیم

گرفت. در طول فصل زراعی هر کرت اصلی به سه 

هاي قسمت مساوي تقسیم و از هر مورد نمونه

تصادفی براي اندازه گیري صفات زراعی، عملکرد 

براي تعیین اجزاي و اجزاي عملکرد استفاده شد. 

عملکرد دانه با یک کادر یک متر مربعی از سه 

محصول کف بر شده و پس  نقطه به طور تصادفی،

از توزین کاه، عملکرد دانه تعیین شد. تعداد خوشه 

هاي در هر متر مربع نیز از شمارش تعداد خوشه

بارور در هر مترمربع از هر کرت و پس از معدل 

گیري به دست آمد. ارتفاع بوته از کف تا انتهاي 

نمونه در هر کرت اندازه گیري شد.  3سنبله در 

عددي  1000ن هزار دانه، سه نمونه براي تعیین وز

از هر کرت با دستگاه مربوطه شمارش و سپس با 

شاخص بهره وري ترازوي دیجیتال توزین شد. 

بارش از تقسیم عملکرد دانه به میزان بارندگی بر 

 حسب کیلوگرم بر میلیمتر محاسبه شد (روستایی،

ها از طرح اسپلیت داده يبراي انجام تجزیه ).1394

 و GenStat 12 ر افزارسم نمودارها از نرم پالت و

Excel محیط آفیس استفاده شدر د.  

  نتایج و بحث

  شرایط آب و هوایی

منطقه  1397-98میزان بارندگی در سال زراعی 

متر بوده که پراکنش بارندگی در فصل میلی 6/494

و درفصل بهار  8/182در فصل زمستان  1/148پاییز 

هاي درجه حرارت ت. دادهمتر بوده اسمیلی 7/163

 6/5دهندکه متوسط دماي سال زراعی نشان می

گراد بوده که در مقایسه با میانگین درجه سانتی

گراد افزایش و نسبت به درجه سانتی 3/0بلندمدت 

گراد کاهش درجه سانتی 1سال زراعی گذشته 

روز  111داشته است. مجموع روزهاي زیر صفر 

روز و نسبت  9راعی گذشته بوده که نسبت به سال ز

روز به ترتیب افزایش و  13به میانگین بلند مدت 

 12کاهش داشته است. تعداد روز زیر صفر در بهار 

روزبود که برابر با میانگین بلند مدت است. در این 

عی پراکنش و توزیع بارش بخصوص در سال زرا



  1400 اسفند  ،2 شماره  ،10 دوره  ایران دیم زراعت نشریه

  

  248 

  

بهار با توجه به مراحل فنولوژیکی رشد گندم نسبت 

  ). 3(جدول م بهتر بودبه سال دو

) میزان 1398-99در سال دوم اجراي آزمایش (

متر بوده که در مقایسه میلی 8/326بارندگی منطقه 

درصد و نسبت به سال  8با میانگین بلند مدت 

درصد کاهش داشته است.  34زراعی گذشته 

فصل در  4/53پراکنش بارندگی در فصل پاییز 

متر بوده میلی 3/122و درفصل بهار  1/151زمستان 

  است.

 )1397-99ش (ههاي مورد پژودر سالآمار هواشناسی  -3جدول 

  mmبارندگی   °Cمتوسط دما   تعداد روز یخبندان  رطوبت نسبی % mm تبخیر

 98-99 97-98 98-99 97-98 98-99 97-98 98-99 97-98 98-99 97-98  ماه

 مهر  26 10  13 7/13  0 0  48 53  196 175

 آبان  4 47  4/4 57/5  17 7  62 74  32  58

 آذر  28 91  1 3/2  21 16  82 84  0  0

 دي 68 41  -2/3 -5/2  28 28 83 78  0  0

 بهمن 25 86  -19/6 -2/1  30 25  82 78  0  0

 اسفند 59 56  7/2 27/0  18 23  71 76  0  0

 فروردین 80 116  08/5 22/5  9 5  68 71  0  0

 اردیبهشت  42 43  4/11  9/9  0 7  59 59  136  101

 خرداد  .2 4  35/18 14/18  0 0  34 41  331  291

دهندکه متوسط هاي درجه حرارت نشان میداده

گراد بوده درجه سانتی 2/5دماي سال زراعی اخیر

درجه  1/0که در مقایسه با میانگین بلند مدت 

 4/0گراد و نسبت به سال زراعی گذشته سانتی

گراد کاهش داشته است. مجموع درجه سانتی

روز بوده که نسبت به سال  123هاي زیر صفر روز

روز و نسبت به میانگین بلندمدت  12زراعی گذشته 

روز به ترتیب افزایش و کاهش داشته است.  3

روزبوده که نسبت به  9تعداد روز زیر صفر در بهار 

 روز کاهش داشته است 3میانگین بلند مدت 

  ).3(جدول

تجزیه واریانس صفات زراعی در طی دوسال 

هاي ) نشان داد که بین روش1397-99زراعی (

وجود داري ورزي تفاوت معنیمختلف خاك

هاي مورد مطالعه براي نداشت. اختالف ژنوتیپ

تعداد سنبله بارور در مترمربع،  صفات عملکرد دانه،

عملکرد بیولوژیک، وزن هزاردانه و شاخص 

درصد و براي ارتفاع  5وري از بارش در سطح بهره

دار بدست سطح یک درصد اختالف معنیبوته در 

چنین بر اساس نتایچ پژوهش حاضر اثر آمد. هم

با ژنوتیپ براي صفات مذکور  ورزيخاكمتقابل 

دار بود که با نتایج قبلی مطابقت دارد غیر معنی

) 1400). روحی و همکاران (1399(روستایی، 

هاي گزارش کردند که اثر متقابل رقم در سیستم

داري اثر معنیعدمنی دار نبود. ورزي معخاك

درمناطق دیگردنیا نیز  ژنوتیپ× ورزي خاك
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). با این Zamir et al., 2010گزارش شده است (

نیزوجودداردکه این اثرمتقابل هايوجود،گزارش

 ). Kharub et al., 2008را معنی دار نشان داده اند (

هاي گندم در تیمارهاي میانگین ارتفاع بوته ژنوتیپ

- خاكو بی ورزيورزي مرسوم، کم خاكاكخ

متر بود سانتی 62و  59، 61ورزي به ترتیب 

مرسوم  ترین ارتفاع بوته در روش). کم1(شکل

متر سانتی  57با 14(اوحدي) و  7مربوط به شماره 

 66(باران) با  2ترین ارتفاع به رقم شماره و بیش

ورزي نیز خاكمتر مربوط بود. در سیستم کمسانتی

ترین ارتفاع بوته مربوط به ترین و بیشکم

و  52(جام) به ترتیب با  5(شاالن) و  9هايشماره

ترین متر بود. در سیستم کشت مستقیم کمسانتی 65

 7هايهاي شمارهترین ارتفاع بوته از ژنوتیپو بیش

متر سانتی 65و  57(باران) به ترتیب با  2(اوحدي) و 

  ). 4ثبت شد (جدول

در  گندمدانه ارتفاع بوته با عملکرد همبستگی

- خاكورزي و بیخاكمرسوم، کم هايروش

  = 0.55r*و   = 0.24r =   ،**0.71rبه ترتیب ورزي

هاي کم بود که هر سه همبستگی مثبت ولی روش

بر  دار بود.خاکورزي و کشت مستقیم مثبت و معنی

عملکرد  بیناساس مطالعه برخی محققان همبستگی 

با ارتفاع بوته در شرایط تنش مثبت و  گندم هدان

  ;Sun et al., 2006است (دارگزارش شدهمعنی

Zhang et al., 2006; Roostaei et al, 2014 .(

 Drury etبر اساس گزارش دروري و همکاران 

al., 2017) ( بیشتر بودن ارتفاع بوته در شخم رایج

نسبت به شخم حداقل نیز به علت کاهش تراکم 

اك، سهولت و سرعت گسترش ریشه و در خ

باشد نهایت استفاده بهتر از منابع آبی و غذایی می

بر اساس که با نتایج پژوهش اخیر مغایرت دارد.

نتایج  بدست آمده تعداد سنبله بارور در مترمربع در 

ورزي و کشت هاي مرسوم، کم خاكروش

سنبله بارور بود.  309و  268، 266مستقیم به ترتیب

ورزي تعداد شود با کاهش خاكن استنباط میچنی

ها افزایش یافته است، سنبله بارور در ارقام و الین

شاید یکی از دالیل اصلی این افزایش مربوط به 

- هاي کم خاكتر در سیستمذخیره رطوبت بیش

  ورزي باشد.خاكورزي و بی

ورزي  بین بر اساس نتایج در درون هر نظام خاك

از نظر تعداد سنبله بارو تفاوت هاي گندم ژنوتیپ

). نتایج 1399(روستایی، معنی دار وجود داشت

هاي مرسوم و کم مطالعه حاضر نشان داد در روش

 14(هما) و الین شماره  4ه ورزي رقم شمارخاك

بیشترین تعداد سنبله بارور را داشتند. در سیستم 

 (اوحدي) و 7(هما)،  4هاي کشت مستقیم شماره

 369و  365، 396ترتیب با  به 11الین شماره 

 ترین تعداد سنبله بارور را دارا بودندبیش

  ). 4(جدول

 تعداد با سطح واحد در بیشتر بارور سنبله تعداد

 نسبتا محدوده یک در که سنبله در دانه بالقوه

 در انتهایی سنبلچه آغازش شروع زمان از وسیعی

 آغازش با هاتخمک باروري هنگام تا سنبله درون

 جعفرنژاد( دارد ارتباط ها،سنبلچه درون در هاگلچه

 مختلف عوامل بنابراین). 1390 همکاران، و

 در دانه تعداد و بارور سنبله تعداد ژنتیکی و محیطی

یکی از اجزاي . دهندمی قرار تاثیر تحت را سنبله

گیري و میزان عملکرد دانه عملکرد که در شکل

پنجه بارور) در واحد نقش زیادي دارد تعداد سنبله (

  رود در یک شرایط سطح است و بنابراین انتظار می
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Gen. 

  )kg/haعملکرد بیولوژیک  ( )kg/mmش (بهره وري بار )kg/haعملکرد دانه ( وزن هزاردانه (گرم) تعداد سنبله بارور در واحد سطح  متر)ارتفاع بوته (سانتی

 مرسوم

کم 

خاك 

 ورزي

کاشت 

 مستقیم
 مرسوم

کم 

خاك 

 ورزي

کاشت 

 مستقیم
 مرسوم

کم 

خاك 

 ورزي

کاشت 

 مستقیم
 مرسوم

کم 

خاك 

 ورزي

کاشت 

 مستقیم
 مرسوم

کم 

خاك 

 ورزي

کاشت 

 مستقیم
 مرسوم

کم 

خاك 

 ورزي

کاشت 

 مستقیم

G1 64 57 64 228 237 286 36 34 39 1059 1134 1319 8/2 9/2 3/3 5654 4613 6180 

G2 66 61 65 277 295 307 36 39 37 1562 1276 1698 2/4 2/3 4/4 6712 5086 6300 

G3 62 58 63 264 225 311 38 39 39 1291 1025 1443 4/3 6/2 6/3 4286 4765 5579 

G4 65 61 59 314 369 396 41 39 38 1176 1407 1742 2/3 8/3 6/4 3872 4614 5886 

G5 65 65 63 294 308 313 38 40 37 1404 1698 1622 7/3 5/4 3/4 5298 5097 5538 

G6 58 56 59 257 189 222 37 43 41 1230 1141 1308 2/3 9/2 3/3 3786 4568 5780 

G7 57 57 57 273 228 365 38 39 38 922 1025 1234 4/2 6/2 1/3 3494 4471 6150 

G8 62 63 64 268 309 280 38 40 42  1260 1335 1393 4/3 5/3 7/3 4054 4422 5145 

G9 62 52 60 246 204 309 40 38 39 1090 1173 1385 9/2 3 6/3 4382 3184 4810 

G10 62 61 64 238 237 283 37 36 39 1226 1110 1284 2/3 8/2 3/3 4406 5162 5890 

G11 55 58 64 297 298 369 37 41 40 1319 1448 1681 5/3 9/3 4/4 3192 3768 6890 

G12 64 62 62 223 272 297 37 39 38 1228 1541 1559 3/3 2/4 1/4 4430 4677 5560 

G13 53 63 64 272 280 288 38 41 39 1233 1604 1535 2/3 3/4 4 4374 4329 6369 

G14 57 58 62 303 319 343 38 38 38 1300 1471 1595 4/3 9/3 2/4 3926 4196 4596 

G15 64 59 63 232 249 267 38 37 38 1122 1205 1430 9/2 1/3 7/3 2930 3696 5540 

Mean 61 59 62 266 268 309 38 39 39 1228 1306 1482 2/3 4/3 8/3 4320 4443 5748 

Year1 62 64 67 245 273 304 37 39 38 1391 1634 1842 5/3 1/4 8/4 5300 5423 6728 

Year2 60 57 58 247 228 260 37 40 40 1048 1051 1002 3 7/2 9/2 3340 3463 4768 



  1400 اسفند  ،2 شماره  ،10 دوره  ایران دیم زراعت نشریه

251 

 

  
  ورزيهاي متفاوت خاكهاي گندم در روش) ژنوتیپPLHمیانگین ارتفاع بوته ( -1 شکل

=CT  ،مرسوم=MT ورزي و کم خاك=NT کشت مستقیم طی دو سال زراعی 

 Year 1  =98-1397 وYear 2 =99-1398(LSD%5 =11.9)  


ساوي هنگامی که تعداد سنبله افزایش مناسب و م

  یابد عملکرد به تبع آن افزایش یابد. می

هاي گندم ) در بررسی ارقام و الین1396روستایی(

ورزي نتایج مشابه تحت سناریوهاي مختلف خاك

به پژوهش اخیر را گزارش کرد. از طرفی عملکرد 

هاي باروراست گندم تا حدود زیادي وابسته به پنجه

ي کوتاه و هواي خنک باعث تحریک و روزها

). 1392(کوچکی و سرمدنیا،  شوندتعداد پنجه می

تعداد سنبله در واحد سطح به در یک تحقیق دیگر 

همراه تعداد دانه در سنبله تعیین کنندة اصلی 

، اگر چه نشان داده شده گزارش شدعملکرد دانه 

بر اثر منفی  ،است که تعداد سنبله در واحد سطح

وزن دانه داراي  لید دانه در سنبله دارد وروي تعدا

داشت. کاهش  تري بر روي عملکرد دانهاثر کم

در نتیجه  تنش رطوبتیعملکرد دانه در شرایط 

گزارش شده است ن هزار دانه کاهش وز

)Samarah, 2005.( حاضر نشان داد نتایج پژوهش

هاي ها در روشاختالف وزن هزار دانه ژنوتیپ

یر معنی دار ولی بین غورزيمختلف خاك

دار بود که با نتایج قبلی مطابقت ها معنیژنوتیپ

). میانگین وزن هزاردانه در 1399(روستایی، دارد

ورزي و کشت خاكکمروش کشت مرسوم، 

). 2گرم بود (شکل  39و 39، 38به ترتیب مستقیم 

 9(کمال) و     6هاي در روش مرسوم شماره

- خاكرم، درکمگ 40و 41(شاالن) به ترتیب با 

- گرم و در بی 41با  13و 11هاي شماره ورزي الین

(صدرا) به  8(کمال) و  6هايورزي شمارهخاك

ترین وزن هزار دانه را گرم بیش 42و 41ترتیب با 

بر اساس نتایج حاصل میانگین  ).4داشتند (جدول

- ورزي و بیخاكهاي کموزن هزاردانه در روش

رم یک گ ورزي نسبت به کشت مرسومخاك

). این افزایش ناشی از 3افزایش داشته است (شکل

ذخیره رطوبت خاك بوده  که نشانگر اهمیت 

باشد. ها در زراعت دیم میاستفاده از این روش

 ) در گزارشی اعالم کرد که1399( روستایی

هاي گندم در میانگین وزن هزاردانه ارقام و الین

ورزي و کشت مستقیم نسبت خاكهاي کمروش

تر بود. گرم بیش 2حدود  ه کشت مرسومب

0
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باوزن گندم عملکرد دانهمعموالًهمبستگی بین

 متر در پنجه بارور بوته، تعداد هزاردانه، ارتفاع

 سنبله، دانه در میانگره، تعداد طول آخرین مربع،

شاخص برداشت مثبت و  عملکرد بیولوژیک و

  ;Sun et al., 2006( دارگزارش شده استمعنی

Zhang et al., 2006; Roostaei et al, 2014 .(

) بیان کرد که Krupnova, 2010(کروپنووا 

عواملی که منجر به افزایش تعداد دانه در گیاه 

شوند معمولًا کاهش وزن دانه را به دنبال دارند می

و اختصاص کمتر مواد فتوسنتزي در چنین شرایطی 

شان اگرچه ای را دلیل اصلی این امر عنوان نمودند.

در برخی موارد به وجود روابط مثبت بین تعداد دانه 

و وزن دانه نیز اشاره کردند، اما مقدار این رابطه 

وجود همبستگی  مثبت را ضعیف عنوان داشتند.

منفی بین وزن هزار دانه و تعداد دانه در سایر 

 Reynolds etمطالعات نیز گزارش شده است (

al.,2014.( هاي وتیپمیانگین عملکرد دانه ژن

ورزي و هاي مرسوم، کم خاكگندم تحت روش

 1482و  1306، 1228کشت مستقیم به ترتیب 

  ). 3کیلوگرم درهکتار بود (شکل

    

  ورزيهاي متفاوت خاكدر روش هاي گندم)، ژنوتیپTKW(ه میانگین وزن هزار دان -2 شکل

=CT  ،مرسوم=MT ورزي و کم خاك=NT 1397-98عیکشت مستقیم طی دو سال زرا= Year1  1398-99و = Year2  

  

  يورزهاي متفاوت خاكهاي گندم در روش) ژنوتیپ.G.Y( میانگین عملکرد دانه -3 شکل

 =CT  ،مرسوم=MT ورزي و کم خاك=NT 1397-98دو سال زراعیطی  کشت مستقیم= Year1  1398-99و = Year2
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مقدار بیشتر و توزیع مناسب بارش در سال اول 

ر به افزایش عملکرد در سال اول گردید. در منج

ورزي مرسوم بیشترین عملکرد دانه روش خاك

و  1562مربوط به ارقام باران و جام به ترتیب با 

کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه  1404

کیلوگرم در هکتار مربوط  922به رقم اوحدي با 

ورزي از نظر ). در روش کم خاك4بود (جدول

به ترتیب  13و  12ي هاد دانه رقم جام و الینعملکر

کیلوگرم در هکتار  1604و  1561،  1698با 

 1025بیشترین و ارقام هشترود و اوحدي با  

کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را داشتند. 

بر اساس همین نتایج در سیستم کشت مستقیم نیز 

 ،1698به ترتیب با  11ارقام باران و هما و الین

کیلوگرم در هکتار داراي عملکرد  1681و  1742

کیلوگرم در هکتار 1234دانه بیشترو رقم اوحدي با 

). بر اساس 4کمترین عملکرد دانه را داشت (جدول

ورزي اجرا شده نتایج در مجموع سه نظام خاك

 1575و  1512ارقام باران و جام به ترتیب با 

  ند.کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه بیشتري داشت

 اثراتبررسی رد )2004همت و اسکندري (

هاي مختلف شخم برعملکردگندم ونخود در روش

غرب ایران درشمال نخود–  یک نظام تناوبی گندم

ورزي و خاكکمهاياز افزایش عملکرد روش

مختلف هايورزي نسبت به دیگر روشخاكبی

- ورزي راگزارش کردند. بنابراین دستخاك

مداران  باید از پتانسیل تاندرکاران و سیاس

کشاورزي حفاظتی براي اهداف توسعه پایدار 

). Mangi et al., 2020( استفاده بهینه کنند

ورزي و استفاده مدیریت خاك از طریق خاك

                                                              
1- Rain Water Productivity (RWP) 

باعث بهبود عملکرد نیتروژنمنطقی از کودهاي

محصوالت زراعی از طریق استفاده بهتر از آب 

ستفاده از بارش موجود در خاك و افزایش بازده ا

شود. بر اساس تحقیقات میدانی در سه منطقه در می

اسپانیا کاربرد نیتروژن نسبت به عدم مصرف آن 

بیشتر از عدم  درصد 30عملکرد دانه را تا حدود 

(سانترو و همکاران،  مصرف آن افزایش دادند

). همچنین بر اساس همین گزارش حد اقل 2003

منطقه خشک در  ورزيبدون خاكو  ورزيخاك

برعملکرد دانه بود. در این بررسی  داري اثر مثبت

رابطه عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیک مثبت و 

) 1999رینولدز و راجرام () بود.  = 0.5r*معنی دار (

گزارش کردند که در گیاه گندم رابطه مثبت و 

قوي بین عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیک، 

  دارد. شاخص برداشت و وزن هزاردانه

بر اساس نتایج بدست آمده فقط اختالف بین 

هاي گندم از نظر کارایی بهره وري از ژنوتیپ

دار بوده و از نظر این صفت تفاوت بارش معنی

ورزي هاي مختلف خاكداري بین روشمعنی

در  )1RWP(ش وري باربهرهولی  مشاهده نشد،

ورزي حفاظتی بیشتر از مرسوم بود هاي خاكروش

وري از بارش در ). بیشترین میانگین بهره4شکل (

 5(باران)،  2هاي به شماره هاي گندمبین ژنوتیپ

کیلوگرم  4و  2/4، 4به ترتیب با  11(جام) و الین 

ترین مقدار این متر بارش تعلق داشت. کمبر میلی

کیلوگرم بر  7/2(اوحدي) با  7صفت نیز به شماره 

). رابطه 4(جدول متر در هکتار تعلق داشتمیلی

وري از بارش و عملکرد دانه در این بررسی بهره
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روحی و  .)r=98/0**(دار بودبسیار قوي و معنی

) گزارش کردند که تیمارهاي 1400همکاران (

هاي مختلف ورزي طی سالمختلف خاك

کارآیی بارندگی  رفتارهاي متفاوتی در ارتباط با

  داشتند.

  
  هاي گندم (کیلوگرم بر میلیمتر بارش درهکتار) ژنوتیپ )WP( شوري از بارمیانگین بهره -4ل شک

  ورزيهاي متفاوت خاكدر روش

=CT  ،مرسوم=MT ورزي و کم خاك=NT  1397-98دو سال زراعیکشت مستقیمطی= Year 1  1398-99و = Year2  

  

در  )RWPوري بارش(افزایش بهرهیکی از دالیل 

تر ی بیشهاي گندم ناشی از میزان بارندگژنوتیپ

در سال اول اجراي آزمایش و همچنین توزیع 

مناسب بارش در طول فصل زراعی و گزینش این 

 ارقام و الینها تحت شرایط دیم بود (روستایی،

وري از آب باران به ).افزایش ظرفیت بهره1394

ها، عوامل مختلفی از قبیل ارقام مقاوم به تنش

 مراحل پتانسیل رقم، توزیع مناسب بارش در

، هافنولوژیکی رشد، استفاده بهینه و به موقع از نهاده

تغذیه مطلوب و مدیریت مناسب مزرعه بستگی 

  دارد.

یپ      یک ژنوت یانگین عملکرد بیولوژ ندم     م هاي گ

ورزي و کشت   هاي مرسوم، کم خاك تحت روش

ــتقیم به ترتیب  کیلوگرم   5748و  4443، 4320مسـ

ناســـ   4درهکتار بود (جدول   قدار و توزیع م ب  ). م

ــه افزایش عملکرد    ــارش در ســــال اول منجر ب ب

سال دوم شد. در        سبت به  سال اول ن بیولوژیک در 

ترین عملکرد بیولوژیک مربوط  روش مرسوم بیش 

ماره    ــ (باران) به ترتیب با        2) و 2(آذر 1ي ها به شـ

ــار و کمترین                6712و  5654 کیلوگرم در هکت

ماره       ــ به الین شـ یک     3192با   11عملکرد بیولوژ

جدو   کیلوگر تار بود ( ). در روش کم  4ل م در هک

هاي  ورزي از نظر عملکرد بیولوژیک  شمارهخاك

باران)،   2 جام)  و   5( با        10( یب  به ترت (واران)  

ترین  کیلوگرم در هکتار بیش 5162و  5097، 5086

ــماره  ــاالن) با   9و ش کیلوگرم در هکتار   3184(ش

بر اســـاس  ترین عملکرد بیولوژیک را داشـــتند.کم

ــتم بی        هم   ــیسـ ــایج در سـ ورزي نیز    خــاكین نت

  13و  11هاي شــماره (باران) و الین 2هاي  شــماره

کیلوگرم در   6369و  6890، 6300بـه ترتیـب بـا    

0

1

2

3

4

5

Mean Year1 Year2

WP
(kg/mm)…

WP
(kg/mm)…

WP
(kg/mm)…

LSD % 5 = 2.077
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ــار داراي عملکرد بیولوژیــک بیش تر و رقم  هکت

ماره   ــ با  9شــــاالن (شـ تار    4810)  کیلوگرم در هک

شتند (جدول   کم صفت را دا ). بر  4ترین مقدار این 

ساس نتایج  شده ارقام      ا سه روش اجرا  در مجموع 

یک بیش      جام داراي عملکرد بیولوژ تري   باران و 

بت به بقیه ژنوتیپ      ــ ــی     نسـ ها بودند. در این بررسـ

بت و            طه مث یک راب با عملکرد بیولوژ ته  فاع بو ارت

ــمعنی ارتباط   چنین). هم = 0.65r**(ت داري داشـ

عملکرد بیولوژیـک بـا عملکرد دانـه نیز مثبـت و      

). ارتفاع بوته مناسب ارقام   = 0.52r*بود ( دارمعنی

ــل نقش آن       ــه دلی در انتقــال مجــدد      گنــدم دیم ب

ــنتزي به دانه در مرحله پرکردن     هاي فرآورده فتوسـ

ــادي مکمل براي        دانه، تولید کاه و عملکرد اقتصـ

درصــد بقایا در   30باقی ماندن چنینکشــاورز و هم

ــی براي تولید    کشــاورزي حفاظتی از اهمیت خاص

پرور و  گل یداردر زراعت دیم برخوردار اســـت.پا

کاران   ــتقیمترینبیش )1381(هم بت اثرمسـ رابر  مث

ــفــات وزن هزاردانــه    عملکرددانــه مربوط بــه صـ

ته اند.      ــ )  2009یاگدي(  وعملکرد بیولوژیک دانسـ

ندم دوروم گزارش  له       درگ ــنب نه درسـ عداددا کردت

ــتقیم مثبتی روي عملکرد دانه       وارتفاع گیاه اثرمسـ

ــتند. با انجام تجزیه   )1387( ملکی و همکاران داش

علیت بر روي عملکرد دانه گندم دریافتند که اثر         

شت و عملکرد بیولوژیک بر        شاخص بردا ستقیم  م

باشد که باالترین آن مربوط   عملکرد دانه مثبت می

ــه عملکرد بیولوژیــک (         ) بود، و اثر غیر      326/1ب

ــت (   ــاخص برداش ــتقیم آن از طریق ش )  002/0مس

  ) قابل توجه-785/0از طریق عملکرد کاه ( ناچیز و

باشد. این محققان اظهار داشتند با توجه به بیشتر  می

ــتقیم عملکرد بیولوژیــک، اهمیــت            بودن اثر مسـ

یک      نه از طریق عملکرد بیولوژ افزایش عملکرد دا

ــخصــی   ــفت کامالً مش ــد. براي افزایش  می ص باش

ــب اولویـت، ابتـدا عملکرد      عملکرد دانـه برحســ

ــت را  بیولوژیک ــاخص برداش ــپس ش توان  می و س

قان         عات محق طال ــوع در م افزایش داد. این موضـ

ید شــــده اســــت (     تأی  Siddique andدیگر نیز 

Kirby, 19891389( ). زکی زاده و همکــاران(  

گزارش کردند که تعداد سنبله در مترمربع باالترین  

ضریب       شت، ولی  ستقیم را بر عملکرد دانه دا اثر م

عملکرد دانه به علت اثرات  همبستگی این صفت با

فات عملکرد      ــ ــتقیم و منفی از طریق صـ غیر مسـ

نا چیز و غیر         له  ــنب نه در سـ یک و وزن دا   بیولوژ

ــنبله پس  r=013/0(دار بود. معنی ). وزن دانه در سـ

ــتقیم     ــترین اثر مس ــنبله در متر مربع، بیش از تعداد س

ــت و به علت اثر      207/1( ) را بر عملکرد دانه داشـ

ستقیم و  سنبله      غیر م سط تعداد دانه در  منفی آن تو

ــنبله با عملکرد       -064/1( )، ارتباط وزن دانه در سـ

) بود. عملکرد بیولوژیک اثر   r=44/0**(ی دانه منف 

بر عملکرد دانه داشــت اما   433/0مســتقیمی معادل 

ــنبله      ــفت وزن دانه در سـ اثر مثبت آن از طریق صـ

) باعث شد تا همبستگی آن با عملکرد دانه  830/0(

  ).  r=716/0**افزایش یابد (

  نتیجه گیري

هاي بین روشمجموع بر اساس نتایج حاصل،  در

وجود داري ورزي تفاوت معنیمختلف خاك

هاي مورد مطالعه براي اختالف ژنوتیپنداشت. 

تعداد سنبله بارور در مترمربع،  صفات عملکرد دانه،

وزن هزاردانه، عملکرد بیولوژیک وشاخص بهره 

هاي روشبود. اثر متقابل   دارمعنی وري از بارش

با ژنوتیپ براي صفات  ورزيمختلف خاك
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عبارت دیگر پاسخ به دار بود،معنی مذکور غیر

- هاي مختلف خاكهاي گندم تحت روشژنوتیپ

ورزي مشابه بود و این نتیجه نشان دهنده این نکته 

این هاي جدید و اصالحی است که ارقام و الین

- د تحت شرایط متفاوت خاكتواننمی آزمایش

در ورزي در زراعت دیم مورد استفاده قرار گیرند. 

این بررسی رابطه صفات ارتفاع بوته، تعداد سنبله 

وري بارور در مترمربع، وزن هزار دانه، شاخص بهره

از بارش و عملکرد بیولوژیک با عملکرد دانه مثبت 

 دار بود. ارتفاع بوته مناسب ارقام گندم دیمو معنی

هاي در انتقال مجدد فرآورده به دلیل نقش آن

فتوسنتزي به دانه در مرحله پرکردن دانه، تولید کاه 

براي کشاورز و  ترو عملکرد اقتصادي مکمل بیش

درصد بقایا در کشاورزي  30همچنین باقی ماندن 

حفاظتی از اهمیت خاصی براي تولید پایدار در 

یج در بر اساس نتا زراعت دیم برخوردار است.

مجموع سه روش اجرا شده ارقام باران و جام به 

کیلوگرم در هکتار عملکرد  1575و  1512ترتیب با 

  تري داشتند.دانه بیش

 

  منابع

. اثرآبیاري تکمیلی برعملکرد دانه وبرخی خصوصیات زراعی ژنوتیپهاي گندم نان 1394 .مظفرروستائی 

  .205-225. ص 1شماره  31-1دبذر. جل نژادي نهال ودرمنطقه مراغه. مجله به

بررســی خصــوصــیات زراعی وعملکرد دانه ارقام والینهاي گندمهاي    گزارش نهایی .1396 .ظفرروســتائی م

ــرقی.  ــتان آذربایجانش ــتانه درپایگاههاي نوآوري درمزارع دیم اس ــه تحقیقات   بینابین وزمس ــس ــارات موس انتش

  .10-28: . ص20/8/1398به تاریخ  56433شماره فروست .کشاورزي دیم

ستایی مظفر،   سعود،  احمدي رو سین، حق  روحی ملک م ضا و    ابراهیم،نظري ح ست ر ضا.    خلیل زادهپر غالمر

سه        1398 ستانه درآزمایش مقای صیات زراعی وعملکرد دانه گندمهاي زم صو .  گزارش نهایی پروژه مطالعه خ

  .11-24. ص: 20/8/1398به تاریخ  56436عملکرد پیشرفته درمناطق سرد ومعتدل دیم. شماره فروست

ــتائی ــیات زراعی وعملکرد دانه ارقام والینهاي امید بخش    گزارش نهایی.1399 .ظفرم روس ــوص ــی خص بررس

   58908شــماره .انتشــارات موســســه تحقیقات کشــاورزي دیم گندم دیم در پایگاه نوآوري آذربایجانشــرقی.

  .  12-30، ص 7/11/99مورخ 

هاي . اثرروش1400ي بستانی محمد و خالدیان فرهنگ. روحی ابراهیم، سدري محمد حسین، کوهسار

آیش در  – عملکرد کمی وکیفی ارقام گندم در یک نظام تناوبی گندم نرخ کاشت بر مختلف خاکورزي و

  .105-131): 1(10شرایط دیم منطقه سرد. نشریه زراعت دیم ایران دوره

فسفر گندم رقم سبالن در شرایط دیم و آبیاري  تعیین نیاز نیتروژن و.1380غالمرضا.  لیزادهو و ولی اصلفیضی

  .16-28 :)4(3 .مجله علوم زراعی ایران. تکمیلی

مجله خاك و دیم. تأثیر زمان و مصرف ازت در عملکرد گندم .1382غالمرضا. لیزادهو و ولی  اصلفیضی

   .29-38 :)1(17 .آب
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ص کمبود و محدودیتهاي جذب عناصر بررسی تشخی.1383غالمرضا.  لیزادهو و ولی، کسراي رحیم  اصلفیضی

مجله  .ي مختلف با مصرف کودهاي فسفر و روي براي گندم دیم رقم سرداريهاغذایی با استفاده از روش

   .23-33 :)3(11.علوم کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه گرگان

ت جهاد . کشاورزي پایدار. انتشارا1375. بوالحسن ا دزفولی شمیها و محمدحسینی  وض،کوچکی ع

  .23 -20دانشگاهی مشهد. صفحه  

 شیصفات مؤثر در افزا نیی. تع1387. دريیح ییرزایفرزاد،  م ییحامد، بابا نیام یعباس، چهارسوق یملک

. مجله رهیي آماري چند متغهاهیبا استفاده از تجز یمتفاوت رطوبت طیعملکرد ارقـام گنـدم نـان تحـت شـرا

  . 5. ش. زیواحد تبر یگاه آزاد اسالمعلوم کشاورزي دانش پژوهشی–یعلم

. اثر 1397محمد رضا.  یجالل کمال ،يبخشنده عبالمهد د،یسع یعالم لیعطااهللا، خل دیس ادتیس ،یعل یمشتط

 يهاآخر فصل اهواز. تنش يتنش گرما طیرشد و نمو بر عملکرد دانه گندم نان بهاره در شرا يهادوره

  .197-209: 1. یدر علوم زراع یطیمح

در  میگندم د دیتول ی. دستورالعمل فن1399جعفرزاده جعفر.  رج،یا ياله، اسکندر یول یضیمظفر، ف ییستارو

 جیترو یهماهنگ تیریمد - یشرق جانیآذربا ي. سازمان جهاد کشاورزیشرق جانیآذربا ریسردس میاقل

  .يکشاورز

تنوع ژنتیکی و روابط بین . بررسی 1389زاده مهدي، اسماعیل زاده مقدم محسن، کهریزي دانیال.  زکی

) سنبله بلند با استفاده از Triticum aestivum L(.ن هاي گندم ناصفات گیاهی و عملکرد دانه در ژنوتیپ
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Abstract 

In this study, in order to show the crop capacity and production potential of wheat 

cultivars and advanced lines in farmers' fields under different tillage methods, 15 bread 

wheat genotypes in Joghool village of Hashtrood city during two cropping years 2018-2020 

with the cooperation of provincial executives the food security project, Farmer, was 

evaluated under three scenarios: conventional, low tillage and direct cultivation. The results 

of analysis of variance of agronomic traits during two crop years (2018-20) showed that 

there was no significant difference between different tillage scenarios. The differences 

between the studied genotypes were significant for grain yield, number of fertile spikes per 

square meter, 1000-kernel weight, biological yield and rainfall productivity index. The 

interaction of different tillage methods with genotype was not significant for the mentioned 

traits. The mean grain yield of wheat genotypes under conventional, low tillage and direct 

sowing methods were 1228, 1306 and 1482 kg / ha, respectively.In the conventional method, 

Baran and Jam cultivars with 1562 and 1404kg/ha, in low tillage method, Jam cultivar and 

lines No. 12 and 13 with 1698, 1541 and 1604kg/ha respectively, and under direct cultivation 

of Homa, Baran, Jam and line No. 11 with 1742, 1698, 1622 and 1681 kg/ha, they had higher 

grain yield respectively. In this study, the relationship between plant heights, number of 

fertile spikes per square meter, 1000-seed weight, rainfall productivity index and biological 

yield with grain yield was positive and significant. 
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