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 نمغا منطقه مید نیزارع طیشرا در عدس عملکرد یاجزا و عملکرد بر یورزخاک مختلف هایروش سهیمقا

  

  2 محمد علی زیرک، *1 جبراییل تقی نژاد

 و آموزش قات،یحقت سازمان ،(مغان) لیاردب استان یعیطب منابع و یکشاورز آموزش و قاتیتحق مرکز ،یمهندس و یفن قاتیتحق بخش اریاستادنویسنده مسئول و  *1

 کشاورزی، مغان، ایران جیترو

 رانیاکشاورزی شهرستان بیله سوار،  کارشناس مدیریت جهاد  2

 

 چکیده 

 تواندیم ییغذا منابع کنندهنیتأم نیترمهم عنوانبه خاک از نهیبه استفاده منظوربه یورزخاک حیصح و نینو یهاروش

 ،یاهیگ یایبقا تیریمد یالگو لحاظ با شیآزما نیا ،1397 -98 یزراع سال از. دهد شیافزا را یزراع داتیتول از الزم یوربهره

 انجام مغان همنطق مید عرصه در نیزارع طیشرا در یحفاظت یورزخاک مختلف یهاوهیش و( گندم-عدس-گندم) مرسوم تناوب

 در. شد انجام قبل سال گندم یایبقا در مرسوم یورزخاک –ج و ورزیخاککم -ب ، ورزیخاکبی -الف شامل مارهایت. دیگرد

 ارتفاع بذر، سبز درصد ،یامزرعه تیظرف شامل یریگاندازه یپارامترها. دیگرد کشت وگندم عدس اهیگ بترتیبه دوم و اول سال

 اختالف یازرعهم تیظرف ازلحاظ یورزخاک هایستمیس نیب داد نشان جینتا. بود یزراع اتیخصوص ریسا و دانه عملکرد بوته،

 تیمار در دسع عملکرد بیشترین. دینگرد مشاهده مارهایت نیب یاختالف عملکرد اجزای و عملکرد ازنظر ولی داشته وجود یادیز

 در یلوگرمک 8/1038 با مرسوم کاشت ستمیس در آن نیوکمتر1/1099 و 2/1145 با برابر ترتیببه ورزیخاکوکم ورزیخاکبی

 از شتریب یحفاظت یورزخاک ستمیس در بارش از نهیبه استفاده و خاک رطوبت حفظ داد نشان یکل جینتا درمجموع. بود هکتار

 را داریپا دیولت نهیزم یکاهش یورزخاک ای میمستق کشت کارنده هیتوص با مید مزارع در تناوب تیرعا با و بود مرسوم روش

 .نمود فراهم

 عملکرد عدس، ،یورزخاک م،یمستق کاشت: یدیکل یهاواژه
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 بیان مسئله 

 با تناوب چرخه در مهم گیاهی ریشه، توسط تروژنین تثبیت توانایی همچنین و بذور در باال پروتئین مقدار داشتن با عدس

 به سپس و درصد 4/43 با  نخود در حبوبات انیم در نیپروتئ زانیم نیشتریب. گرددمی محسوب غالت ژهیوبه زراعی گیاهان

 (.1389 همکاران، و اسدپور) دارد قرار( 78/27) یتیچ ایلوب و( 70/32)قرمز ایلوب(  درصد 98/38)عدس در بیترت

 لرستان، اردبیل، هایاستان. است هکتار 112411 ایران در عدس کشت زیر سطح کشاورزی جهاد وزارت آمار آخرین اساس بر

 کشت ریز سطح چهارم تا اول رتبه هکتار، 11092 و 11753 ، 13586 ،23680 میانگین با ترتیب به یشرق جانیآذربا و زنجان

 متوسط(. 1399نام،یب) دارد قرار دیم شرایط در ایران در عدس کشت ریز سطح درصد 93 از بیش. دارند را کشور در عدس

 دانه رقم اولین سواربیله رقم(. 1396نام،یب) است هکتار در کیلوگرم 608 و 1140 ترتیببه ایران و جهان در عدس عملکرد

 پور صباغ) شودمی معرفی مغان ازجمله کشور دیم مناطق کشت برای و است فوزاریوم پژمردگی بیماری به تحمل یدارا و درشت

 منظوربه(  ورزیخاک بدون و ورزیخاککم) یحفاظت یورزخاک با مرسوم یورزخاک نمودن نیگزیجا(. 1395 همکاران، و

-خاک هایستمیس همانند یمطلوب هایآوریفن کاربرد نیهمچن. است شده دیتأک آن یآل ماده شیافزا و خاک ساختمان بهبود

 شیافزا و هانیزم بیتخر روند کندکردن سبب تواندیم داریپا کشاورزی در کاربردی هایروش از یکی عنوانبه یحفاظت ورزی

 کاهش جهیدرنت و هایبارندگ کاهش و ریاخ هاییخشکسال کشور، مشکالت نتریمهم از یکی امروزه. گردد یکشاورز در دارییپا

 (.1394 ،یرزاشاهیم) است آب منابع

 یرضو خراسان در غالت درکشت جیرا میمستق کاشت یبذرکارها یابیارز منظوربه یشیآزما در( 1394) همکاران و نشاط فیظر

 که دادند نشان(  ماتویس -4 و( رانیا ساخت هایکارنده از اینمونه) تندر -3  بالدان، -2  ا،یاسفوج -1)  یتناوب ستمیس کی در

 بر و درصد 1 احتمال سطح در برداشت شاخص و ایمزرعه تیظرف بذر، یعمق عیتوز یکنواختی بیضر بر یشیآزما یمارهایت

 یول دارد داریمعن ریتأث درصد 5 احتمال سطح در عملکرد و سنبله در دانه تعداد مترمربع، در سنبله تعداد بذر، زنیجوانه درصد

 ساخت تندر و ایاسفوج یبذرکارها  که شد مشخص نیهمچن. ندارد دارییمعن ریتأث بذر به یکیمکان صدمات و دانه هزار وزن بر

 داشته را جینتا نیبهتر بترتیبه برداشت شاخص و سنبله در دانه تعداد عملکرد، ،زنیجوانه درصد ازنظر همدان برزگر شرکت

  .است

 در ژهیوبه استان مختلف مناطق هایبارش در دیشد یمنف نوسانات به توجه با کشور، مناطق اکثر مانند زین لیاردب استان در

-انیز اثرات هایخشکسال نیا وقوع که گرددیم محسوب رناپذیاجتناب امری دیشد تا فیضع هاییخشکسال وقوع مغان، منطقه

 و مید زراعت در یورزخاک حیصح هایروش یبررس نیبنابرا کند،یم لیتحم استان اقتصادی و کشاورزی هایبخش بر باری

 دیتول شیافزا جهیدرنت و زراعت بهبود در ایعمده ریتأث خاک رطوبت رهیذخ و حفظ ،یحفاظت یکشاورز تیمحور با تناوب تیرعا

  .داشت خواهد

 مرسوم روش با سهیمقا در یحفاظت یورزخاک هایروش یبررس منطقه نیزارع طیشرا و مید عرصه در پروژه یاجرا از هدف

 .بود عدس عملکرد و یاهیگ اتیخصوص یبرخ بر آن ریتأث و( برگرداندار گاوآهن از استفاده)

 و یاهیگ یایبقا تیریمد یالگوها ،یحفاظت ورزیخاک هایروش اثر مطالعه منظوربه ،98-1397 یزراع سال  در پژوهش نیا

 ورزیخاکبی -الف شامل مارهایت. شد انجام مغان منطقه نیزارع طیشرا و مید عرصه در ،(گندم– عدس-گندم) مرسوم تناوب
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 ورزکخا با شخم) مرسوم یورزخاک –ج و( کارقیعم با کاشت و زلیچ ورزخاک  با شخم) ورزیخاککم -ب ،(میمستق کشت)

 در متفاوت مزرعه دو در یورزخاک هایروش از هرکدام. شد انجام قبل سال گندم یایبقا در( کارقیعم با کاشت و داربرگردان

 جاکشت در اجرا اول سال در. شد اجرا سوارلهیب شهرستان یکشاورز جهاد تیریمد حوزه از هکتار 5/1 - 2 توسطم مساحت

 شده،گرفته بکار ادوات و هانیماش مشخصات. دیگرد کشت گندم یانتخاب مزرعه همان در دوم سال در سپس و عدس اهیگ گندم،

 .است ذکرشده 2و 1 جداول در استفاده مورد هاینهاده  ریسا و کاشت خیتار اجرا، محل

 

  مشخصات سایر و کشت محل اجرا، تاریخ -1جدول 
حوزه  محل اجرا

خدمات 

 شهرستان

متوسط 

سطح کشت 

 هر تیمار

 تاریخ

 کشت

 محصول

 شدهکشت

 بذر مقدار نوع رقم

 لوگرمیک)

 هکتار( در

 در هکتار( مصرفی)کیلوگرم کود

 اوره 

 ازت  46%

 فسفات آمونیم

 %فسفر  46

دهه اول  5/1 بیله سوار جعفرآباد

 دی 

 30 75 95 سواربیله عدس

دهه اول  2 بیله سوار بابک

 دی 

 30 50 95 سواربیله عدس

 

 مورداستفادهها و ادوات مشخصات فنی ماشین -2جدول

 

 و سایر دانه عملکرد بوته، ارتفاع درصد سبز،مؤثر،  ایمزرعهظرفیت ی شامل درصد رطوبت خاک، ریگاندازهپارامترهای 

به سه  قسمت مساوی  موردنظرانتخاب زارعین، مزرعه  های ارزیابی برآورد گردید. پس ازکه براساس شاخصزراعی  خصوصیات

تعداد  نام ادوات

واحد 

 کارنده

نوع 

 اریش

 بازکن

نوع 

 پوشاننده

فاصله بین 

دو واحد 

 (متریسانت)

عرض 

کار 

 )متر(

 سرعت پیشروی

)کیلومتر در 

 ساعت(

نوع تراکتور  ساخت

 کشنده

 ITMCO برزیل 6-10 06/3 23 چرخ فشار دیسکی 13 (SEMEATO) میکشت مستقکار خطی
800 

 ITMCO ایران 6-8 93/2 5/22 چرخ فشار کفشکی 13 کاشت گلستان(عمیق کار غالت )به
800 

 MF399 ایران 3-5 20/1 30 - - 4 گاوآهن برگرداندار

 MF399 ایران 4-7 50/1 30 - - 11 قلمی )چیزل( گاوآهن

 ITMCO ایران 6-8 60/2 20 - - 24 دیسک
800 

-20 - - - - سانتریفوژ پشت تراکتور کودپاش 

18 

 ITMCO ایران 15-8
800 

-20 - - - - دار پشت تراکتوریسمپاش بوم

15 

 ITMCO ایران 12-8
800 
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بر ورزی و مرسوم در زمان مناسب انجام گردید. سپس خاکی زمین، برای دو تیمار کمسازآمادهتقسیم گردید. عملیات تهیه و 

نشان داده  1 در شکلنیز  استفاده موردظرکشت شد. نمایی از بذرکارهای عرف منطقه در هر دو مزرعه انتخابی، گیاه موردن اساس

 شده است.

با شروع کار تراکتور در هر تیمار آزمایشی، زمان  زمانهمها و ادوات، ماشیناز هرکدام  مؤثرای گیری ظرفیت مزرعهبرای اندازه

 (.1396 ،تقی نژادمحاسبه گردید ) 1از رابطه  هبا استفاد کارشدهگیری و با برآورد مساحت سنج اندازهکاشت با زمان

      (1                                                                                 )tT

A
FC 

 

 FCبرحسب ساعت و برای کاشت  صرف شده دیرمفیغمفید و کل زمان جمع  tT، شده برحسب هکتارکاشته سطح  Aکه در آن 

 . ای مؤثر برحسب هکتار در ساعت استظرفیت مزرعه

                  
 )سمت راست( مورداستفادهکار غالت مستقیم )سمت چپ( و عمیق بذرکار کاشتتصویری از  -1شکل 

 

درصد  50 تا کاشت از روز عدس استفاده گردید. اطالعات گیاهی موردنیاز شامل تعداد علف هرزاز روش دستی برای  وجین 

 اطالعاتبرداری شد. نیز یادداشت در بوته غالف وزن هزار دانه، تعداد بوته، ارتفاع رسیدگی، تا کاشت از روز گلدهی، تعداد

  است. شدهدادهنشان  3 در جدول 1397-98 زراعی فصلطول   در سوارلهیب شهرستانهواشناسی 

 
 1397-98سوار در طول فصل زراعی بیلهاطالعات هواشناسی شهرستان -3جدول

 ماه

 

 بارش  زانیم

 (متریلی)م

حداکثر دمای  حداقل دمای مطلق

 مطلق

 متوسط دما

 

 ینسب رطوبت نیانگیم 

 )درصد(

 2/70 7/19 2/24 1/15 4/9 مهر

 2/72 2/13 4/17 0/9 4/29 آبان

 2/82 7/8 5/11 9/5 1/56 آذر

  0/88 3/6 7/10 9/1 5/10 دی

 0/95 5/6 8/9 1/3 9/40 بهمن

 0/71 1/9 6/13 7/4 1/26 اسفند
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 0/82 3/11 2/15 4/7 6/67 فروردین

 0/68 5/18 6/24 4/12 0/34 اردیبهشت

 0/43 6/25 8/32 5/18 2/9 خرداد

  

 عملکرد و اجزا عملکرد دانه

میانگین این  ی شد. سپسریگاندازهبوته  20تصادفی ارتفاع  طوربهی ورزخاکبرای تعیین ارتفاع ساقه در هر یک از تیمارهای 

 انزم در حصول عدس نیز،در نظر گرفته شد. برای تعیین عملکرد م مارهایتمیانگین ارتفاع بوته در هریک از  عنوانبهنمونه  20

 وزن و الف در بوتهغعملکرد، تعداد  و شدهبرداشت تیمار هر از یمترمربع یک نمونه سه تعداد مزرعه آزمایشی، از رسیدگی کامل،

ملکرد دانه در هکتار ی آن، توزین و عهادانهکوبیده شد. سپس  دستی صورتبه و شده گیریاندازه جداگانه هادانه نمونه صد

 . گردیدمحاسبه 

 مسئله حل برای شده ارائه راهکارهای و نتایج

بر است تا  رطوبت خاک کاشت، هایسیستم و انتخاب محصوالت در مؤثر عامل اولین معموالً دیم، اراضی با توجه به اینکه در

فته شود. محصول موردنظر گر و کاشتسازی، تهیه بستر بذر تاریخ کاشت و لحاظ کردن رطوبت خاک تصمیم برای آماده اساس

شت عدس در زمان کا گیری میزان محتوای رطوبت در سال اول در بقایای گیاهی گندم سال قبل نشان داد کهنتایج اندازه

 تیمار روش 3شکل درصد بود. مطابق  40/11و  20/10ترتیب متر بهسانتی 15-30و  0-15های میانگین رطوبت خاک در عمق

ترتیب رطوبت در همان عمق به مقدار وکمترین داشت سانتیمتری 0-15 عمق کشت مستقیم  بیشترین درصد رطوبت در

مرسوم  وشردر  خاک الیه سطحی در کمتر داشتند. رطوبت قرار بعدی ردیف ورزی دراکخکم و مرسوم یورزخاکدرتیمارهای 

 اشد. رطوبتب تبخیر از طریق رطوبت اتالف گاوآهن و توسط خاک دلیل برگردانی به تواندمی ورزی کاهشی،و تا حدودی در خاک

 ظرازنباشد. اما  خاک سطح در بیشتر بقایای دلیل حفظ به است ممکن مستقیم، کاشت روش در سطحی خاک الیه در بیشتر

 عمق در . رطوبت بیشتر(2)شکل  هده نشدورزی مشامتر تفاوتی بین تیمارهای خاکسانتی 15-30عمق در خاک رطوبت محتوای

 بهتر نفوذ و خاک خوردن به هم لیبه دل ورزی، احتماالًخاکبی و ورزیخاککم به ی مرسوم نسبتورزخاک تیمار در خاک بیشتر

 (.1397با نتایج سایر پژوهشگران همخوانی دارد)امیدمهر،  که باشدیم عمق رطوبت به

 

 یورزخاکهای مختلف میانگین محتوای رطوبت خاک در تیمار -2شکل  
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 ی امؤثر مزرعهظرفیت 

ای نسبت زمان تئوری انجام ای است. راندمان مزرعهای تابعی از عرض کار ماشین، سرعت پیشروی و راندمان مزرعهظرفیت مزرعه

های )با عرض کار بیشتر( در مقایسه با ماشینتربزرگهای عملیات به زمان واقعی عملیات است هرچند تلفات زمانی برای ماشین

 ریتأثها و ادوات بیشتر است. ولی تر است به عبارتی تلفات زمانی برای دور زدن سر مزرعه و تنظیمات ماشینبحرانی ترکوچک

 باواحد کارنده  13ای بیشتر از تلفات زمانی است. بذرکار وارداتی کشت مستقیم با ض کار باالتر در افزایش ظرفیت مزرعهعر

واحد  13کار غالت با متر( که در تیمار کشت مستقیم مورد استفاده شد در مقایسه با عمیق 3متر )عرض کار سانتی 23 فاصله

سانتیمتر عرض کار مفیدکمتر در شرایط واقعی کار در  مزرعه داشته است که با لحاظ سایر عملیات  10متری حدود سانتی 5/22

ی مختلف تهیه بستر بذر )مجموع عملیات تهیه هاروشی مؤثر امزرعه، ظرفیت و کاشتی ورزخاکی هاستمیستهیه زمین در 

بیشترین و  در ساعتهکتار  61/0و  27/1ی  به ترتیب با ورزخاکو کم یورزخاکیبدهد که تیمارهای ( نشان میو کاشتزمین 

کمترین ظرفیت مؤثر الزم برای تهیه بستر بذر  در ساعتهکتار  33/0( با داربرگردانروش مرسوم منطقه )شخم با گاوآهن تیمار 

ی و کاشت ورزخاکانجام عملیات  (.  به عبارتی اگر زمان موردنیاز برای3زارعین داشته است )شکل طیو شراعدس در عرصه 

ی  ورزخاکی و کمورزخاکدیم زارعین برای یک هکتار در نظر گرفته شود  در این حالت تیمارهای بی طیو شراعدس در عرصه 

در  ساعت 03/3( با داربرگردانروش مرسوم منطقه )شخم با گاوآهن  ساعت در هکتار کمترین و تیمار65/1و  79/0به ترتیب با 

نوسانات   باوجودار بیشترین زمان الزم برای انجام عملیات داشته است. بنابراین با توجه به نتایج فوق و محدودیت زمانی هکت

ی حفاظتی به دلیل سرعت عملیات بیشتر و هزینه کمتر، بهترین ورزخاکی مارهایتی پاییزی در تهیه بستر بذر، هابارشمنفی 

( نیز در ارزیابی بذرکارهای 1394ظریف نشاط و همکاران )  شود.م منطقه محسوب میروش تهیه بستر بذر عدس در شرایط دی

 کاشت مستقیم نتایج مشابهی گزارش کردند.

 

 ی و کاشت  عدسورزخاکهای مختلف ی سیستمامؤثر مزرعه تیظرف -3شکل 

 یکنواختی توزیع بذر و عمق کاشت

بذرها در شرایط زارع برای کاشت عدس در  توزیع فواصل طولیمیانگین نتایج محاسبات و مشاهدات شاخص یکنواختی 

 درصد بود. همچنین نتایج 5/96و  5/89، 87به ترتیب برابر با  یورزخاکی و بیورزخاککم ی مرسوم،ورزخاکتیمارهای 

گیری شاخص یکنواختی توزیع عمودی )عمق کاشت( بذرها برای تیمارهای مذکور نیز به ترتیب برابر میانگین مشاهدات و اندازه

یکنواختی توزیع افقی و  ازلحاظمستقیم نسبت به روش مرسوم  کاشت ماریتکه  شودیمدرصد بود. مشاهده  5/79و  76، 74با 
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-سانتی 1/3-4/3ی بین ورزخاک تیمارهای مختلف درعمودی در شرایط زارع برتری داشت. همچنین متوسط عمق کاشت بذرها 

 (.3 جدولمتر بود )

کار یقمستقیم و عم بذرکار کشتداد کاشت با  ی نشانورزخاکهای مختلف سیستم در عدس سبز شدن درصد بررسی نتایج

ز داشته است. ی اختالف متفاوتی در درصد سطح سبورزخاکی و بیورزخاکی مرسوم، کمورزخاکغالت تحت سه سیستم 

 (. 4جدول درصد نسبت به روش مرسوم است ) 7روش کاشت مستقیم باعث بهبودی سبزشدن به میزان حدود  ندکیمنتایج بیان 

 عدس درکشتی ورزخاکهای مختلف سیستم ی درموردبررس هایمیانگین شاخص -4جدول 

 یورزخاکسیستم  سطح سبز )%( متر(عمق کاشت )سانتی یکنواختی توزیع عمودی )%( )%( یکنواختی توزیع افقی

 روش مرسوم 92 94/3 74 87

 یورزخاککم 96 74/3 76 5/89

 کشت مستقیم 5/98 61/3 5/79 5/96

 

 زراعی عدس اتیخصوصعملکرد و 

چندانی وجود نداشت. میانگین عملکرد دانه عدس ی اختالفی ورزخاکی مختلف هاروشتحلیل عملکرد نشان داد بین  نتایج

در کیلوگرم  8/1038و  1/1099، 2/1145 بیبه ترتی و مرسوم ورزخاک) کشت مستقیم(، کمورزخاکتحت سه سیستم بی

میانگین عملکرد دانه عدس در شرایط زارع منطقه برای کشت مستقیم  در مقایسه با روش  گریدعبارتبه (.5جدول بود. ) هکتار

 کاشت از روز تعداد درصد افزایش عملکرد داشته است. نتایج میانگین سایر خصوصیات زراعی گیاهی عدس نظیر 9مرسوم حدود 

 آورده شده است. 4در بوته در جدول  غالف نه و تعدادوزن صد دا بوته، ارتفاع رسیدگی، تا کاشت از روز درصد گلدهی،تعداد 50 تا

 یورزخاکمیانگین عملکرد دانه و اجزای عملکرد در تیمارهای مختلف  -5جدول

عملکرد دانه )کیلوگرم 

 درهکتار(

وزن هزار دانه 

 )گرم(

ارتفاع بوته 

 متر()سانتی

تعداد غالف در 

 بوته

تعداد روز تا 

 رسیدگی

تعداد روز تا 

 گلدهی

 یورزخاکسیستم 

 روش مرسوم  5/104 139 9/4 31 92/4 8/1038

 ی ورزخاککم  106 141 8/4 8/29 86/4 1/1099

         کشت مستقیم 5/106 139 1/5 3/31 97/4 2/1145
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 توصیه ترویجی

بعدی را با رعایت حداقل گردد با رعایت تناوب مرسوم در اکثر مناطق استان که قابلیت جایگزینی دارند، محصول پیشنهاد می -1

-ورزی یا خاکخاکورزی حفاظتی )بیهای خاکدرصد پوشش سطح خاک با بقایای گیاهی محصول قبلی و با یکی سیستم 30

 ورزی کاهشی( کشت گردد.

ع در مزار مندی کارشناسان و مروجان،کشاورزان و بهره برداران منطقه از کاشت مستقیم گندم و عدسبا توجه به رضایت - 2

گردد از بذرکارهای کاشت مستقیم ساخت داخل که دیم، به دلیل گران بودن  بذرکار کاشت مستقیم ساخت خارجی توصیه می

 سامانه کشاورزی حفاظتی کشور است استفاده گردد. قطعاً گزینه بسیار مناسبی برای استفاده در 

های تولید و همچنین ی در زمان انجام عملیات و هزینهجویی حفاظتی در عرصه مزارع دیم، ضمن صرفهورزخاک با کاربرد - 3

فعال در عرصه تولید کشاورزی از  بردارانبهرهی و تغییر ذهنیت کارشناسان، مروجان و سازفرهنگتوان با حفظ رطوبت خاک می

 نمایان کرد. شیازپشیبی حفاظتی ورزخاکی الزم اهمیت اجرای هاآموزشطریق 

 

 منابع مورد استفاده

و  محلول پروتئین میزان بررسی. 1389صادقی ماهونک، علیرضا و قربانی ، محمد.  سدپور، الهام؛ جعفری ، سید مهدی؛ا -1

.ص 3شماره  6.  نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران. جلدظرفیت جذب آب و روغن آرد حاصل از حبوبات مختلف

184-192 . 

 عملکرد و خاک برخی خصوصیات بر ورزیخاک مختلف هایروش . تأثیر1397فرامرز. و فائزنیا،  امیدمهر، زین العابدین - 2

 .143-157ص. 2 شماره ،7 دوره ایران دیم زراعت )میامی(. نشریه شاهرود منطقه شرایط دیم در آفتابگردان

 ص.156. ریزیبرنامه معاونت کشاورزی جهاد وزارت. 1399نام، آمارنامه کشاورزی سال زراعی.بی - 3

با روش مرسوم  ورزی حفاظتیهای خاک. بررسی و مقایسه روش1396اخوان، کرامت و خانزاده، حسن.  ؛تقی نژاد، جبرائیل - 4

(. گزارش پژوهشی نهایی موسسه Hubترویجی کشاورزی حفاظتی)–بر عملکرد گندم آبی تحت پایگاه تحقیقات کاربردی آموزشی

 .52687تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. شماره 

 ؛اله رحمت زاده، کریمی ؛پیام ،پور پزشک ؛حسین ،مصطفایی ؛اصغر ،مهربان  حمیدرضا؛ بابا ،پورعلی ؛ینحس یدس ،صباغ پور - 5

 .1395. محمدرضا، شهاب و ؛حسن ،بغدادی ؛ناصر ،الهیاری ؛مسعود ،کامل ؛یداهلل، فرایدی  ؛اکبر علی ،محمودی ؛فرامرز ،سیدی

 نشریه. کشور دیم در مناطق کشت برای فوزاریومی پژمردگی بیماری به متحمل و درشت دانه عدس جدید رقم سوار، بیله

  .1 شماره ،5 باغی جلد و زراعی گیاهان در تحقیقاتی هاییافته ترویجی -علمی

ارزیابی فنی بذرکارهای  .1394. عباس ،مهدی نیا و صمد ،نظرزاده اوغاز ؛محمدحسین ،سعیدی راد ؛سعید ،ظریف نشاط  - 6

ها و مکانیزاسیون . مجله تحقیقات سامانهدر کاشت گندم در منطقه خراسان رضویخاکورزی( رایج کاشت مستقیم )کاشت بی

 .109-118 صفحه 1، شماره 16دوره کشاورزی. 

 آموزش سازمان تحقیقات،  . 535 مارهش فنی نشریه .خاک آلی ماده مدیریت . 1394 .کامبیز بازرگان، کامران و میرزاشاهی، - 7

 آب. و خاک تحقیقات موسسه کشاورزی. ترویج و

 

https://amsr.areeo.ac.ir/?_action=article&au=108938&_au=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF++%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81+%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7
https://amsr.areeo.ac.ir/?_action=article&au=108943&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C+%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://amsr.areeo.ac.ir/?_action=article&au=108943&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C+%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://amsr.areeo.ac.ir/?_action=article&au=110625&_au=%D8%B5%D9%85%D8%AF++%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://amsr.areeo.ac.ir/?_action=article&au=110625&_au=%D8%B5%D9%85%D8%AF++%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://amsr.areeo.ac.ir/?_action=article&au=110064&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3++%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://amsr.areeo.ac.ir/issue_10352_10353.html

