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 10.22092/IDAJ.2022.354522.335 : (DOI) شناسه دیجیتال

 کرمانشاه طیدر شرا میبر عملکرد نخود د ایمختلف بقا ریو مقاد یورزخاک یمارهایثر تا

 یمختار داشاد

 مانشاه، ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کر ، معاونت سرارود ،دیم کشورموسسه تحقیقات کشاورزی 

 چکیده

 خاکی را کاهش و با افزایش ماده آلی و حفظ ساختمان خاک موجب کشاورزی حفاظتی فرسایش

رقم خود دیم بر عملکرد ن گردد. به منظور ارزیابی تاثیر کشاورزی حفاظتیپایداری عملکرد در درازمدت می

ه صورت ب)سرارود(  در معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم 1396-99آزمایشی طی سه سال زراعی عادل، 

 ورزی متداولشامل خاک ورزیخاک سطح های کامل تصادفی با سههای خرد شده بر پایه طرح بلوککرت

)کارنده  ورزیخاکو بی دیسک( +قلمی  )گاوآهن یافتهکاهش ورزیخاک + دیسک(،دارآهن برگردان)گاو

 رصدد 50-70 و 30-50(، 0) تیمار بدون کلشکلش شامل عنوان کرت اصلی و سه سطح کشت مستقیم( به

داد که اثر  های آزمایش نشاننتایج تجزیه واریانس داده شد.اجرا ی در سه تکرار عنوان کرت فرعهب کلش

لوگرم در کی1034) ترین عملکرد دانهبیش دار است.درصد معنی 5بر میزان عملکرد دانه در سطح  ورزیخاک

ر هکتار( دکیلوگرم  7/936) ورزی متداولورزی بدست آمد که نسبت به تیمار خاکخاکهکتار( از تیمار کم

که این طوریدرصد افزایش داشت، به 24و  10ترتیب کیلوگرم در هکتار( به 7/833) ورزیو بدون خاک

 1بوته در سطح  ایش تعداد غالف در بوته بود. اثر میزان کلش بر ارتفاعتر ناشی از افزافزایش عملکرد بیش

ترین دار شد. بیشدرصد  معنی 5درصد و بر میزان عملکرد دانه، عملکرد کاه و عملکرد بیولوژیک در سطح 

)میزان  S2یمار کیلوگرم در هکتار بدست آمد که با ت 6/990)بدون کلش( با میزان S1 عملکرد دانه از تیمار 

ترین عملکرد دانه و بیش داری نداشت.کیلوگرم در هکتار اختالف معنی 953درصد( با میزان  50تا  30کلش 

و  1136یزان درصد کلش به ترتیب با م 50تا  30و میزان  یافتهکاهشورزی خاک عملکرد بیولوژیک از تیمار

 30به میزان  حفظ بقایای گیاهی فته توام بایاکاهشورزیخاک بدست آمد. بنابراین کیلوگرم در هکتار 2433

 تواند عملکرد محصول را افزایش دهد.درصد در سطح مزرعه می 50تا 

 

 بقایای گیاهی ورزی،، سیستم خاکدانه نخود دیم، عملکرد :یدیکل یهاواژه
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 مقدمه

 یرو شیپ یدهایاز معضالت و تهد یکی امروزه

روز  شیافزا یدر جوامع بشر ییغذا تیتحقق امن

 دیرو به کاهش منابع تول تیو وضع تیافزون جمع

 سال پانزده در که دهندیم نشان برآوردهااست. 

 به ییغذا مواد و یانرژ آب، به بشر ازین ندهیآ

 ریم) شد خواهد شتریب درصد 50و  50، 30 بیترت

حبوبات بعد . (1395، همکاران و نیهشتج یدیمج

از گندم و برنج از مهمترین محصوالت کشاورزی 

رسند و هستند که به مصرف تغذیه مردم جهان می

مناطق خشک و  یزارهامید جیاز محصوالت را

. بذور رسیده و شوندیخشک محسوب م مهین

درصد پروتئین  32تا  19خشک حبوبات دارای 

این محصوالت  (.1387 ،ینیحسباشند )مجنون می

نه تنها در تأمین پروتئین بلکه در ایجاد تنوع در 

رژیم غذایی انسان مطرح بوده و نقش مکمل برای 

. (Singh and Saxena, 2000غالت را نیز دارد )

حاصلخیزی خاک و همچنین از طریق بهبود 

های ها، آفات و علفکاهش احتمال وقوع بیماری

 ,Erskine and Saxenaهرز نیز اهمیت دارند )

1993 .) 

ضی زیر   هشتاد  صورت  کشت دنیا به   درصد از ارا

دیم بوده که بالغ بر دو سووووم غذای جهان را تولید  

. حدود  Oweis and Hachum ), (2012نمایند می

صووورت دیم   ایران، به درصوود اراضووی زراعی  65

(.  1391جالل کمالی و همکاران، ) شوندکشت می

درصد از سطح     23حدود  استان کرمانشاه با داشتن   

دارای رتبه اول در کشوووور   زیر کشوووت حبوبات،  

هکتار اراضووی  795563این اسووتان دارای  اسووت.

به    که  یب  زراعی اسووووت    623660و  171903ترت

شد.    صورت آبی و دیم می با   مزارع دیم از هکتار ب

حدودا     تان  بات        147295 این اسووو به حبو تار  هک

صاص دارد که   شت      96اخت صد از آن تحت ک در

  ،کشوووت دیم (. در1396نام، )بی دیم اسوووتنخود 

عددی   ند میزان   عوامل مت   بارش و  و پراکندگی  مان

  تولید در گیاه، رشووود مختلف مراحل در هوا دمای

ستیابی به   ریزیبرنامه و بوده مؤثر عملکرد  جهت د

بنابراین   . سوووازند مواجه می   مطلوب را با مشوووکل  

یداری      در ویژهبه  زراعی محصووووالت عملکرد پا

شرایط خاص   سالی نظیر  خشک  و بحرانی شرایط 

مناسب زمانی   اقلیمی ایران که خشکی و پراکنش نا 

  ناپذیر آن اسووت، ، واقعیت انکاریو مکانی بارندگ

تأثر  مل  از م عددی  عوا  زراعی مدیریت   از جمله  مت

  کارهای بهینه کردن مدیریتباشد و از جمله راهمی

 (2012 زراعی، کشوووواورزی حفوواظتی اسووووت      

.,(Friedrich et al. در   یحفاظت یکشوواورز واژه

ملل   یسازمان غذا و کشاورز    یکنگره جهان نیاول

مورد  اروپا   یحفاظت  یکشووواورز هی متحد و اتحاد  

قرار گرفت. بر اساس گزارش فائو در سال   پذیرش

میلیون هکتووار از  125میالدی نزدیووک بووه  2011

ضی دنیا )  ضی تحت کشت       9ارا صد از کل ارا در

دنیا(، تحت سوویسووتم کشوواورزی حفاظتی )کشووت   

شتند     ستقیم( قرار دا  Rockstrom et ),.(2009 م

al    ستم سی شاورزی حفاظتی با . در  رعایت   های ک

یموواری     تنوواوب بووه    ب هووا کوواهش    مرور آفووات و 

بنوود  می  مکوواران     Blank,2008)یووا ه فونوود و    (. ال

( گزارش نمودند، کشوووت مسوووتقیم باع        2008)

کاهش   کاهش مصووورف انرژی در واحد سوووطح و

  گردد.های کشواورزی می میزان اسوتهالک ماشوین  
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عملکرد محصووول در   که دهندتحقیقات نشووان می

کشاورزی حفاظتی در مقایسه با کشاورزی      ستم یس 

  اسووت، حداقل معادل یا حتی بیشووتر از آن متداول

(Friedrich and Kassam, 2009 شده   ( گزارش 

ورزی در دراز مدت باع       اسوووت که کم خاک   

 بهبود حاصلخیزی خاک، کاهش فرسایش خاک،  

های سووووخت و ادوات  هزینهآب و کاهش ذخیره 

 Sanchez et)و افزایش عملکرد را در پی دارد 

al.,2007).    در سووووریه مشوووخا شووود تاثیر نوع

نوودم معنی دار بوده و  ورزی بر عملکرد گخوواک

)کمینه( بیشوووترین تاثیر را در   خاکورزی کاهشوووی

 .((Arnon, 2006افزایش عملکرد گندم دارد 

برخی پژوهشگران افزایش عملکرد تحت     

شرایط کشاورزی حفاظتی را در مقایسه با کشت 

متداول به کاهش تبخیر از سطح و افزایش رطوبت 

سانتی متر خاک نسبت داده  30تا  0خاک در الیه 

اصغری میدانی و  et al., 2008 .(Machadoاند )

-های مختلف خاک( تاثیر روش1392همکاران )

یزان رطوبت خاک و عملکرد گلرنگ ورزی بر م

در تناوب با گندم در مناطق دیم را مورد مطالعه 

دار قراردادند. نتایج آنها گویای تاثیر معنی

ورزی بر میزان رطوبت و جرم تیمارهای خاک

مخصوص ظاهری خاک و پیامد آن بر عملکرد 

 . گلرنگ در شرایط دیم بود

ورزی نقش مهمی در حفظ های خاکسیستم

شیمیایی و بیولوژیک خاک دارند  اص فیزیکی،خو

با تغییر در رفتار  حفاظتی که کشاورزیطوریهب

ورزی منجر به کشاورزان با رعایت حداقل خاک

 گردد اقتصادی شدن و پایداری تولید می

2012).,(Friedrich et al .بررسی نیازهای  در

ورزی در های مختلف خاکانرژی سامانه

ورزی سامانة خاک هندوستان مشخا شد،

درصد انرژی کمتری نسبت به سامانة  3/34کاهشی 

 و میزان صرفه گیردبکار میمتداول  ورزی خاک

 Sharmaتر است )برابر بیش 5/2  جویی انرژی آن

et al., 2011). 

که نسبت به  است یبزرگترین مخزن کربن خاک

تغییرات آب و هوایی و همچنین تغییر در استفاده 

مدیریت اراضی و کشاورزی مانند  هایاز روش

 استدهی حساس ورزی و کودخاک

(Haddaway et al., 2017.) در تغییر هرگونه 

 خاک آلی کربن میزان بر تواندمدیریت بقایا می

 آنجایی از(. Singh and Kaur, 2012)باشد  مؤثر

 بقایای ورود از تابعی کربن خاک مقدار که

که  صورتی در است، خاک از آن تلفات و گیاهی

 قابل توجهی به مقدار خاک آلی کربن میزان

 هایویژگی از تخریب بسیاری دلیل به یابد کاهش

خاک،  کیفیت زوال و خاک شیمیایی و فیزیکی

 روبرو جدی مشکل با کشاورزی محصوالت تولید

گذاشتن بقایا باقی (.Lou et al., 2012) شد خواهد

در سطح خاک سبب تعدیل درجه حرارت 

که در تابستان سطح خاک طوریگردد بهمی

شود )حبیبی تر میتر و در زمستان گرمخنک

 داشتافزایش نگه موجب بقایا (. حفظ1396اصل،

مزرعه  خاک سطح از تبخیر کاهش و رطوبت

( 2003صفری ) (.Guenet et al., 2010)گردد می

 در ی گیاهیبقایا که حفظ داد نشان آزمایشی در

با  مقایسه حفاظتی در ورزیخاک روش در خاک

بر  گیاهی، بقایای کامل آوریجمع یا و سوزاندن
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درون  در دوم کشت صورت به ایدانه ذرت کشت

 ذرت عملکرد دانه درصد(، 50تا  30گندم ) بقایای

در یک ( 2011)افزایش داد. رادفورد و تورنتون را

های مختلف شخم در ساله سیستم 20رسی بر

کوینزلند استرالیا و در شرایط دیم گزارش کردند 

سال اول بررسی عملکرد سیستم کم  5در 

ورزی ورزی و خاکورزی از بی خاکخاک

متداول بیشتر بود. آنها این افزایش را به دلیل ذخیره 

رطوبتی بیشتر و کارآیی مصرف آب بیشتر در 

در ی گزارش کردند. ورزخاکشرایط بی

ورزی شامل آزمایشی دیگر که با چهار سطح خاک

ورزی متداول، دیسک و ورزی، خاکبی خاک

کمبینات و مدیریت بقایای گندم در سه سطح 

حذف کامل بقایا، بقایای ایستاده و حفظ کامل بقایا 

بود مشخا شد که در تمام نظام های 

مل بیشترین عملکرد از تیمار حفظ کا ،ورزیخاک

بقایا به دست آمد و حذف کامل بقایا سبب کاهش 

د دار عملکرد نسبت به دو تیمار مذکور شمعنی

(Mall et al., 2004)( در 2003. پابین و همکاران )

تحقیقی گزارش کردند که حفظ بقایا سبب حفظ 

رطوبت خاک و کاهش اثرات منفی مقاومت 

فیزیکی از جمله افزایش جرم مخصوص ظاهری 

نیز عنوان   (2019)سیتوله و مگوازا  .شودمیخاک 

کردند با اعمال کشاورزی حفاظتی از میزان ظرفیت 

در استرالیا در حد  است. تبادل کاتیونی کاسته شده

با استفاده از  2010تا  1990های فاصل سال

 کودهای شیمیایی، رعایت تناوب زراعی و

 3تن به  2کشاورزی حفاظتی تولید گندم دیم از 

 ,.Friedrich et al)هکتار افزایش یافت  در تن

المللی مناطق تحقیقات مرکز تحقیقات بین .(2012

خشک در سوریه و عراق نشان داد، کشاورزان با 

های کشت مستقیم، به ترتیب استفاده از دستگاه

میلیون دالر از محل کاهش مصرف  2/1و  84000

اند. بر اساس های کشاورزی سود کردهنهاده

، در هر 2012شده این مرکز در سال گزارش ارائه 

کشت مستقیم( از ) هکتار تحت کشاورزی حفاظتی

ورزی اولیه و ثانویه و حذف عملیات خاک

مدیریت مصرف منابع کود و بذر در سوریه حدود 

دالر نسبت به روش  355دالر و در عراق  220

کشت متداول، صرفه جویی داشته است 

(Friedrich and Kassam, 2009.) 

در یک مطالعه ده ساله در پاراگوئه  ( 2008دبچ )

گزارش نمود که عملکرد محصوالت در 

درصد نسبت به  15تا  5کشاورزی حفاظتی 

کشاورزی متداول بیشتر است. در پژوهشی دیگر 

 17(  در برزیل در بررسی 2014دبچ و فریدریچ )

ای گزارش کردند، عملکرد محصوالت ذرت ساله

ر کشاورزی حفاظتی نسبت به کشاورزی و سویا د

.  درصد بیشتر است 56و  86متداول به ترتیب 

( کاهش مصرف سوخت در 2014) همچنین فائو

درصد گزارش نموده  70کشاورزی حفاظتی را تا 

( در آزمایشی 1393ئی و بوربور )حمزه است.

ورزی مختلف خاکهای یکساله، در بررسی روش

های د و برخی ویژگیو گیاهان پوششی بر عملکر

خاک،گزارش کردند که بیشترین میزان ماده آلی 

و کمترین میزان  جرم مخصوص ظاهری خاک در 

ورزی تیمار مربوط به کشت گیاه پوششی و خاک

دست آمد. تحقیقاتی که در سیمیت انجام حداقل به

ورزی بدون خاکدهد اعمال بیشده نشان می



1401 شهریور ،1 شماره  ،11 دوره  ایران دیم زراعت نشریه  

77 
 

افزایش عملکرد وجود بقایای گیاهی نه تنها موجب 

شود بلکه مقداری از عملکرد را نیز کاهش نمی

 (.Sayre et al.,2006) خواهد شد

 ( گزارش کردند1393)ی میرزایی و محمودآباد

 معنی داری تأثیر گیاهی، بقایای مدیریت و نوع که

 مخلوط دارد. تیمار مطالعه مورد هایویژگی بر

 افزایش بیشترین باع  جو بقایای یک درصد

 درصد، 23 کل تخلخل درصد، 70 آلی تا کربن

 کاهش نیشتریب و درصد 82ی نهای نفوذپذیری

 ماریت به نسبت درصد 40 یظاهر مخصوص جرم

در  یاهیگ یایهمراه با بقا یحفاظت شخم. شد شاهد

و  یجهت بهبود مواد آل یحفاظت از خاک سطح

 است موثر آبو نفوذ  شیاز فرسا یریجلوگ

((Boys, 2013 ن تحقیقی چغازردی و همکارا.  در

( گزارش کردند که بیشترین درصد رطوبت 1394)

حجمی در شرایط بی خاکورزی کشت نخود و 

بیشترین عملکرد و اجزای عملکرد نیز در شرایط 

 گیاهی بقایای از کم خاکورزی دیده شد. استفاده

 ظرفیت و کشاورزی، ساختمان اراضی در

 و بهبود بخشیده را خاک در آب نگهداری

دهد می افزایش را نفوذپذیری میزان همچنین

(Bhattacharyya et al.,2007)کلی،  طور. به

 چگالی کاهش باع  خاک بقایا به برگرداندن

 و همچنین نفوذپذیری و تخلخل ظاهری، افزایش

 شود می مزرعه در آب کارآیی مصرف بهبود

2010), (Friedrich. ( 2006و همکاران ) یریسا

 هایسودمندیو  ایاز مزا یاریبسگزارش کردند که 

خاک  یپوشش دائم نتیجه ورزیبی خاک ستمیس

( نیز در بررسی 1394است. چقازردی و همکاران )

اثرات تیمارهای مختلف شخم بر عملکرد دانه 

نخود  –گندم و نخود در یک سیستم تناوبی گندم

در منطقه سرد استان کرمانشاه )شهرستان سنقر( به 

این نتیجه رسیدند که عملکرد دانه در سیستم 

ورزی کمتر از سیستم شخم متداول بود، خاکبی

اگرچه رطوبت حجمی خاک در سیستم 

ورزی های خاکورزی بیشتر از سیستمخاکبی

ورزی گزارش شد. آنها خاکمتداول و کم

ند میزان رطوبت حجمی تیمار همچنین نشان داد

ورزی متداول ورزی نسبت به تیمار خاکخاکبی

لذا به منظور  در سال آخر بیشتر از سال اول بود.

دستیابی هر چه بیشتر  به مستندات علمی تاثیر انواع 

ورزی و مقادیرمختلف بقایای حاصل از خاک

کلش غالت بر عملکرد نخود دیم در شرایط 

 قاتیدر معاونت موسسه تحق کرمانشاه این تحقیق

 زراعی سال سهسرارود به مدت  مید یکشاورز

 اجرا گردید.

 هامواد و روش

بررسی تاثیر سطوح مختلف کاه وکلش  منظوربه

های متفاوت بر تشکیل گره، ورزیغالت در خاک

تثبیت نیتروژن و عملکرد نخود دیم در شرایط 

کرمانشاه آزمایشی در معاونت موسسه تحقیقات 

، هکتار 7/165مساحت )سرارود( با  کشاورزی دیم

عرض ، دقیقه 19و  درجه 47طول جغرافیایی 

ارتفاع از سطح ، دقیقه 20و درجه  34جغرافیایی 

، میلیمتر 440متوسط بارندگی ، متر 1351دریا 

درجه  5/15متوسط درجه حرارت سالیانه 

ویژگی ، معتدل سرد و یهوا آب و، گرادسانتی

 بافت خاک سیلتی کلی لوم، زمین ناهموار موجدار
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اجرا  های زاگرسرشته کوهتا سیلتی لوم، در دامنه 

تحقیق به صورت (. 1377)طلیعی،  گردید

های خرد شده بر پایه طرح بلوکهای کامل کرت

شامل خاکورزی  ،ورزیخاک سطح تصادفی با سه

دیسک(، دار+)گاو آهن برگردان متداول

+ ورزی کاهش یافته )گاوآهن قلمیخاک

)کشت مستقیم( به  ورزیو بی خاک دیسک(

 گندم کلشمتفاوت  سطح  عنوان کرت اصلی و سه

 -50(، 0) کلش در سطح زمین تیمار بدونشامل 

ی کرت فرع کلش به عنوان درصد  50-70و  30

از سال زراعی  سال سهمدت ه ب در سه تکرار و

شد. در سال اول به منظور تعیین اجرا  1396

بر اساس ارتفاع    50-70و  30 -50های فرعی تیمار

متوسط گندم کشت شده و با تنظیم ارتفاع برش و 

نتهای کمباین، کلش مازاد  نصب کیسه برزنت در ا

 سوم و دوم هایسال ها خارج گردید. دراز کرت

کلش  متفاوت تیمارهای اعمال جهت پروژه اجرای

سپس  ،اقدام به کشت گندم در قطعه مجاور شد

-70و  30 -50 یمارهایکاه وکلش ت یزانمحاسبه م

 درصدبه  وزن یلتناسب و تبد یقدرصد از طر  50

اضافه  هاهرکرت به و گرفت صورت وکلش کاه

ید. جهت این کار میزان کل کلش در واحد گرد

سطح یک متر مربع برداشت و توزین شد و عدد 

در نظر گرفته شد و بر این اساس به طور  100آن 

درصد کلش   50-70و  30 -50تقریب مقادیر 

ورزی مطابق با محاسبه گردید. عملیات خاک

ندگی موثر در تیمارهای مورد نظر بعد از اولین  بار

 با نخود رقم عادل پروژه این هر سال انجام شد. در

متری سانتی 7-5درعمق  مربع متر در دانه 40 تراکم

 کشت و به صورت مکانیزه به وسیله دستگاه کارنده

سازه گستر بوکان( در بازه  ASKE 2200مستقیم )

گردید. با کشت آذر هر سال  15آبان تا  15زمانی 

بودن میزان عناصر غذایی مخصوصاً توجه به باال 

های حاوی این کود (،1ل )جدو فسفر و پتاسیم

کیلوگرم در  25عناصر به خاک اضافه نشد، فقط 

هکتار کود اوره همزمان با کاشت و به بصورت 

 جایگذاری مصرف گردید.

 50متری به فواصل  10ردیف  5هر کرت شامل 

 25 )مساحت هر کرت  متر از یکدیگر بودسانتی

صلی و امترمربع( فاصله بین کرتهای فرعی و 

. منظور شد متر 10و  5،  5/0به ترتیب   تکرارها

های سبز شده حاصل از ریزش جهت کنترل گندم

کش محصول سال قبل، در اواخر اسفند ماه از علف

سوپر گاالنت به میزان یک لیتر در هکتار استفاده 

های هرز علفشد. در نیمه دوم فروردین ماه وجین 

در . گرفتصورت دستی صورت پهن برگ به

 به بوته 10 برداشت تعدادمرحلة گلدهی اقدام به 

 وزنو در هر کرت نموده  تصادفی صورت

 مشخا کننده نیتروژن در هر قطعههای تثبیتگره

با روش کجلدال در برگ درصد نیتروژن کل  و نیز

تیر  در شد. در پایان دوره رشد گیریها اندازهنمونه

 وبوته در هر کرت نموده  10برداشت اقدام به ماه 

غالف در  ، تعدادارتفاع بوتههایی نظیر شاخا

اندازه گیری گردید. جهت  دانه  وزن صد بوته،

و  عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک تعیین

با حذف دو ردیف حاشیه و   محصول عملکردکاه

 یک متر از ابتدا و انتهای هر کرت، سه ردیف

متر به صورت دستی برداشت و  8وسطی به طول 

 پس از برداشت  همچنین. دیتعیین گرد تیماردر هر 
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میانگین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش -1جدول   

 

تیمار در برداری از خاک هر به نمونه اماقد محصول

کرده و برخی متری سانتی 30عمق زراعی 

خصوصیات فیزیکوشیمیایی از قبیل رطوبت 

خاک  CECو  pH، مخصوص ظاهری جرم، خاک

گردید. برای تعیین جرم مخصوص  تعییننیز 

خاک پس از  نخوردهدستی هانمونهظاهری 

یی با حجم مشخا، به هااستوانهبرداشت توسط 

در آون  گرادیسانتدرجه  105ساعت در  24مدت 

گذاشته و پس از توزین، توسط معادله زیر مقدار 

 آمد: به دستها عددی آن

(1) 𝑏𝑑 =
𝑤𝑠

𝑉
       

bd3(ک = جرم مخصوص ظاهری خا-gr.cm(  

= ws جرم خاک خشک (gr) 

V=  3(حجم استوانه cm(  

از فرمول  رطوبت وزنی خاک ه درصد  برای محاسب 

 زیراستفاده گردید:

(2) Mc =
(Ww −  Wd)

Wd
 × 100          

= Mc درصد رطوبت وزنی خاک 

= Ww ب وزن خاک مرطو (gr)   

=Wd  ساعت  24)گرم( پس از  وزن خاک خشک

)زرین  آون در گرادیدرجه سانت 105دمای  در

  (.1372، کفش

بر پارامترهای اندازه  هاثرات تیمارا تجزیه و تحلیل

نرم افزار آماری گیری شده با استفاده از 

MSTAT-C  و مقایسه میانگین ها  صورت گرفت

 .دانکن  انجام شد دامنه ایبوسیله آزمون چند 

 نتایج و بحث

های سه سال اجرای این نتایج تجزیه مرکب داده

های که اثر سال بر بیشتر شاخا پژوهش نشان داد

اندازه گیری شده نظیر ارتفاع بوته، تعداد غالف در 

 دانه،کاه، عملکرد دانه، عملکرد  بوته، عملکرد

 گره ریشه بیولوژیک و وزن کاه، عملکردعملکرد 

 (.3ل )جدوباشد دار میدر سطح یک درصد معنی

سانتی متر( در سال دوم  79/42) بیشترین ارتفاع بوته

میزان  (1 )نموداراجرای تحقیق بدست آمد 

 1163عملکرد دانه در سال دوم اجرای تحقیق 

کیلوگرم بر هکتار بود که نسبت به سال اول 

کیلوگرم در هکتار( و نسبت  6/822)عملکرد دانه 

کیلوگرم در هکتار(  818دانه به سال سوم )عملکرد 

درصدی داشت  42و  41 برتری نسبی به ترتیب

. این افزایش عملکرد بیشتر متاثر از (2 )نمودار

اجزاء عملکرد نظیر تعداد غالف در بوته و تا 

دانه بود. بیشترین تعداد غالف  حدودی وزن صد

( نیز در سال دوم اجرای تحقیق 8/37)ه در بوت

  به ترتیب با های اول و سوم آمد که با سال  بدست

 کربن آلی

 )درصد(

 منگنز مس روی آهن فسفر پتاسیم

 اسیدیته

 هدایت الکتریکی

 بافت )دسی زیمنس بر متر(

 عمق

متر()سانتی گرم بر کیلوگرم()میلی   

04/1  480 13 14/6  3/1  34/0  4/9  51/7  21/1 لوم-سیلتی   30-0  
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)سال سوم( 89 -99 )سال دوم( 79 -89 )سال اول( 96 -97 زراعی های سالدر   سرارودتحقیقات کشاورزی دیم  ایستگاهاطالعات دما و بارندگی  -2جدول   

حداقلدمای متوسط  دمای متوسط  بارندگی دمای حداقل مطلق دمای حداکثر مطلق دمای متوسط حداکثر 

(متر)میلی  

 ماه

   سانتی گراد  

99-98  98-97  97-96  99-98  98-97  97-96  99-98  98-97  97-96  99-98  98-97  97-96  99-98  98-97  97-96  99-98  98-97  97-96  

7/19  8/19  1/17 9/9  5/11  2/11 6/29  2/28  23 3/34  2/33  33 8/6  8/7  0 9/18  6/25  مهر . 

9/10  4/12  7/14 4/4  8/7  7/8 4/17  1/17  8/20 9/23  4/24  4/29 4/3-  6/0  6/1- 8/44  آبان 40 140 

3/6  2/7  2/6 5/1  6/2  7/1 11 8/11  7/10 2/17  2/16  8/16 4/5-  2/3-  6/5- 5/109  1/152  آذر 4/17 

8/4  7/2  15/7 1-  3-  5/1 6/10  4/8  8/12 6/16  2/15  4/19 6-  12-  6- 2/29  4/56  دی 5/53 

8/3  2/4  6/4 7/1-  2-  6/3- 2/9  4/10  9/12 6/17  8/15  8/17 2/13-  2/6-  4/8- 7/40  1/117  بهمن 6/127 

8/9  1/5  7/9 7/3  4/1-  2/5 1/16  7/11  2/14 4/22  8/18  22 4/1-  2/5-  6/2- 2/159  8/63  اسفند 42 

6/10  6/9  6/13 3/4  3/3  4/8 2/17  9/15  9/18 4/22  3/23  2/28 2/0  3/2-  2/0- 1/95  5/208  فروردین 4/74 

8/16  5/15  4/14 8/8  7/6  6/9 7/24  4/24  2/19 2/32  6/31  2/28 4/3  9/0-  4/2 4/21  6/18  اردیبهشت 8/159 

1/23  5/23  7/21 7/12  3/13  7/18 4/33  7/33  6/24 2/37  9/37  2/34 8/8  7/7  4/9 0 4/0  خرداد 5/6 

27 9/26  28 1/17  7/15  23 9/36  2/38  33 4/40  43 41 4/10  5/11  تیر 0 0 0 11 

28/13  69/12  7/13 97/5  45/5  2/8 28/19  98/19  19 2/23  94/25  27 02/0  22/0-  16/0-  8/518  5/782  2/521 نیانگیم /مجموع   
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   سالسه  شده در یرگیاندازه یهاشاخا یمربعات برا نیانگیم -3جدول 

اترییتغ منابع  

 درجه

یآزاد  

مربعات نیانگیم  

  ارتفاع

 بوته

 در غالف تعداد

 بوته

 صد وزن

 دانه
دانه عملکرد کاه عملکرد   

 عملکرد

کیولوژیب  

 وزن

 گرهک

 درصد

تروژنین  

 جرم

مخصوص 

ظاهری 

 خاک

CEC PH 

درصد 

رطوبت 

 حجمی

2 **31/427 804/2936 (Y) سال ** 52/487 ns 3/1057000 ** 93/7969304 ** 79/5370881 ** 450/0 ** 127/0 * 0/010 ns 0/892 ns 0/00 ns 1/04 ns 

35/35 6 سال  × تکرار * 56/085 ns 47/471 ns 23703/39 ns 30049/38 ns 55146/6 ns 0/002 ns 0/061 ns 0/076 ns 1/954 ns 0/022 

ns 

0/156 ns 

2 91/138 (T) خاکورزی ** 15/303 ns 14/305 ns 97/271566 * 92207/71 ns 146079/01 ns 0/004 ns 0/264 ns 0/042 ns 805/15 ** 024/0  0/571 ns 

Y× T 4 64/33 * 125/738 ns 32/581 ns 89310/49 ns 71/534132 * 428129/01 ns 0/00 ns 0/021 ns   0/010 ns 1/562 ns 014/0  0/404 ns 

12 34/9 (Ea) یاصل اشتباه  205/86  385/17  82/59691  27/172363  23/168551  003/0  246/0  028/0  1/767 ns 024/0  318/0  

2 37/44 (S) میزان کلش ** 93/285 ns 0/928 ns 23/119726 * 45/222148 * 04/558191 * 0/001 ns 0/124 ns 0/002 ns 5/752 ns 017/0  78/33 ** 

Y× S 4 77/24 * 76/637 ns 39/305 ns 53533/64 ns 68048/45 ns 159279/93 ns 0/001 ns 0/212 ns 0/013 ns 2/883 ns 009/0  20/1 * 

T × S 4 23/28 * 8/938 ns 31/050 ns 64403/08 * 9/184992 * 211691/04 ns 0/002 ns 0/201 ns 0/008 ns 1/277 ns 017/0  0/7 ns 

Y× T × S 8 61/52 ** 15/832 ns 22/078 ns 25167/43 ns 36626/23 ns 34236/88 ns 0/002 ns 0/036 ns 0/006 ns 2/305 ns 003/0  0/81 ns 

36 63/7 (Eb) یفرع یخطا  620/45  300/26  53/38697  64/69333  09/108457  002/0  0/535 ns 027/0  910/2  052/0  42/0  

)%(راتییتغ بیضر  - 1/7  03/25  16/01 04/21  76/21  35/15  83/25  78/18  09/12  43/7  09/3  79/4  
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  اختالف غالف در بوتوه   17/26و  99/16تعوداد  

شت معنی صد دانه     . (3)نمودار دار دا شترین وزن  بی

ست      65/33 سال دوم اجرای تحقیق بد گرم نیز در 

های  آمد که با سال های اول و سوم ترتیب با میزان  

نداشووووت    اختالف معنی گرم 26/31و 2/31 داری 

. بیشوووترین عملکرد بیولوژیک با مقدار     (4)نمودار 

کیلوگرم در هکتار در سوووال سووووم اجرای    2649

بدسووووت آمد )نمودار    رغم رشوووود  علی(. 2پروژه 

رویشووی مناسووب گیاه در سووال سوووم اجرای پروژه   

نسبت به سال دوم میزان عملکرد دانه در سال سوم      

مان  کمتر بود. به       طوری ه جدول مربوط  که در 

( میزان بارندگی  2ل شود )جدوهواشناسی دیده می

( 97 -98در سووال دوم اجرای تحقیق )سووال زراعی

( و سووال  96 -97نسووبت به سووال اول )سووال زراعی

درصووود   50( به میزان 98 -99سووووم )سوووال زراعی

توانوود مبین این      افزایش داشووووت. این نتووایج می       

محصووول   مرطوب هایحقیقت باشوود که در سووال 

تواند پتانسووویل عملکرد بیشوووتری داشوووته   نخود می

همچنین میانگین دما در سووال دوم کمتر از  باشوود.

در سووال دوم متوسووط   سووال های اول و سوووم بود. 

سط دمای حداقل کمتر      شتر و متو دمای حداکثر بی

های اول و سوم بود به عبارتی  رنج نوسانات  از سال

سال دوم   سال   تغییرات دمایی در  شتر از  های اول  بی

صوال در    سوم بود. ا شت دیم  و  مختلفی   عوامل ،ک

له تغییرات  ندگی  و بارش  میزان از جم   و آن پراک

و اثرات  گیاه  رشووود مختلف مراحل  در هوا دمای 

ید      ها بر تول قابل آن   و یزرعکان  باشووود.  می مؤثر مت

   یداریمعن رابطه که دادند نشان( 2014) همکاران

 

 
 سال بر ارتفاع بوته )سانتی متر( تاثیر -1نمودار 

 

تاثیر سال بر عملکرد دانه و عملکرد  -2ر نمودا

 (بیولوژیک )کیلوگرم در هکتار

 
  تاثیر سال بر تعداد غالف در  بوته -3نمودار 

 
  تاثیر سال بر وزن صد دانه )گرم( -4نمودار 
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 یدما حداقل، یدما یهاپارامتر تمیلگار نیب

 مید گندم عملکرد با انهیسال یو بارندگ حداکثر

رشد و عملکرد گیاهان زراعی به وجود دارد. 

میزان زیادی به وسیله شرایط آب و هوایی در 

شود حتی تغییرات بسیار طول  فصل رشد تعیین می

اندک شرایط اقلیمی بر توان تولید گیاهان زراعی 

اثرات شگرف خواهد گذاشت تحقیقات مال و 

باشد. ید این موضوع می( نیز مو2004همکاران )

انطباق بهتر تواند به دلیل همچنین این نتایج می

بیشتر در رشد گیاه در شرایط دیم با ذخیره آبی 

انتهای  خشکی وکاهش دوره تنش سال پرباران

و نهایتا تکمیل مراحل رشدی گیاه و  فوصل رشد

 .باشد پر شدن بهتر غالف

اثر  کهنتایج تجزیه مرکب این تحقیق نشان داد

ورزی بر عملکرد دانه در سطح پنج درصد خاک

 (. بیشترین عملکرد دانه3ل )جدو باشددار  میمعنی

ورزی خاک یلوگرم در هکتار( از تیمارک 1034)

آمد که نسبت به تیمار بدست کاهش یافته

کیلوگرم در هکتار( و  7/936) ورزی متداولخاک

کیلوگرم در هکتار( به  7/833) ورزیبدون خاک

 (5)نموداردرصد افزایش نشان داد  24و  10ترتیب 

این افزایش بیشتر متاثر از تعداد غالف در بوته  و

این نتایج با نتایج تحقیق آرنون  .(6ر بود )نمودا

ورزی بر اثر خاک( مطابقت دارد. همچنین 2006)

دار بود )جدول درصد معنی 1ارتفاع بوته در سطح 

ورزی خاک(. بیشترین ارتفاع بوته در تیمار 3

سانتی متر بدست آمد  04/41با ارتفاع کاهش یافته 

 2/39متداول)ورزی خاکهای که نسبت به تیمار

سانتی متر(  53/36)ورزی خاکسانتی متر( و بدون 

  (.7ر داری داشت )نمودااز نظر آماری تفاوت معنی

 

تاثیر خاکورزی  بر عملکرد دانه و عملکرد  -5ر نمودا

 )کیلوگرم در هکتار( بیولوژیک

T1ورزی متداول : خاکT2ورزی کاهش یافته:  خاکT1  بی  :

 ورزیخاک

 

تاثیر خاکورزی  بر تعدادغالف در بوته  -6نمودار   

T1ورزی متداول : خاکT2ورزی کاهش یافته:  خاکT1  بی  :

 ورزیخاک

 

تاثیر خاکورزی  بر ارتفاع بوته )سانتی متر( -7نمودار   
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تواند ناشی از افزایش ذخیره این افزایش می

ورزی کاهش یافته نسبت رطوبتی در تیمار خاک

ورزی به ترتیب خاک ورزی متداول و بیبه خاک

باشد. این نتایج با نتایج  درصد 1/1و 1/2به میزان 

 ( مطابقت دارد.2011) رادفورد و تورنتون

درصد و  1اثر میزان کلش بر ارتفاع بوته در سطح 

عملکرد دانه، عملکرد کاه و عملکرد بیولوژیک 

(. بیشترین 3دار شد)جدولدرصد معنی 5در سطح 

 50تا  30)میزان کلش S2 ارتفاع بوته از تیمار 

سانتی متر بدست آمد که  92/39درصد(  با ارتفاع 

)تیمار بدون کلش(  S1از لحاظ آماری با تیمار 

(.  بیشترین 8ر داری نداشت )نموداتفاوت معنی

عملکرد بیولوژیک و عملکرد کاه به تبع ارتفاع 

 S2 از تیمار  1303و  2256ب با میزان بوته، به ترتی

ر درصد( بدست آمد )نمودا 50تا  30)میزان کلش 

)بدون  S1(. بیشترین عملکرد دانه از تیمار 9

 بدست  کیلوگرم در هکتار 6/990کلش( به میزان 

درصد(  50تا  30)میزان کلش  S2آمد که با تیمار 

کیلوگرم در هکتار اختالف  953با میزان 

(. این نتیجه ممکن 9ر داری نداشت )نمودامعنی

به  گندم گیاهی باشد که بقایای است به این دلیل

استقرار مناسب  ممکن است  بودن، خشبی دلیل

دلیل  همین به و مواجه نماید مشکل بذر را با 

 شوند مخلوط خاک با و خرد طریقی به بایستی

 تجزیه برای مناسب شرایط و کافی زمان و مدت

 ( نیز2020)ن پیج و همکارا .گردد آنها فراهم

سال اول  5معموالً گزارش نمودند که 

های اولیه محسوب شده و طی ورزی سالخاک

آلی و  محسوسی در میزان موادآن تغییرات 

خصوصیات فیزیکی خاک روی نخواهد داد و به 

تبع آن حتی ممکن است عملکرد دانه چندان 

 تحت تاثیر قرار نگیرد.

ها نشان داد که اثر متقابل نتایج مقایسه میانگین

دار بر ارتفاع بوته معنیورزی در کلش خاک

)تیمار T2S2 است. بیشترین ارتفاع بوته از تیمار 

درصد کلش( با  50تا  30خاکورزی و میزان کم

سانتی متر بدست آمد که اختالف  13/43ارتفاع 

 خاکورزی و )تیمار کمT2S1 داری با تیمار معنی

 

 

 )سانتی متر( تاثیر میزان کلش  بر ارتفاع بوته -8نمودار 

 

عملکرد  ،تاثیر میزان کلش  بر عملکرد دانه -9 نمودار
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بیشترین  (.10)نموداربدون مصرف کلش( نداشت 

  T2S2 عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک از تیمار

درصد  50تا  30کم خاکورزی و میزان  عنی تیماری

کیلوگرم  2433و  1136کلش به ترتیب با میزان 

نتایج پیج  ( که با11ر )نمودا بدست آمد در هکتار

( که گزارش نمودند انجام 2020) و همکاران

ورزی به تنهایی سبب کاهش جهانی خاکبی

ورزی همراه درصد و انجام بی خاک 9/9عملکرد 

درصد جهانی  2/5گیاهی،سبب کاهش با بقایای 

و  یریسا عملکرد شده است مطابقت دارد.

و  ایاز مزا یاریبسنیز ( 2006همکاران )

پوشش ورزی را به خاکبی ستمیس هایسودمندی

( 2019نسبت دادند. پیج و همکاران )خاک  یدائم

در یک سیستم کشت مداوم گندم در استرالیا از 

زی حفاظتی برتری عملکرد در سیستم کشاور

درصد  23نسبت به کشاورزی متداول به میزان 

با این حال عملکرد تحت شرایطی  .خبر دادند

خاصی قابل افزایش است. به عنوان مثال وقتی 

کشت در شرایط دیم و اقلیم های خشک صورت 

گرفته است، اجرای کشاورزی حفاظتی به طور 

درصدی در سطح  2/7متوسط سبب افزایش 

 جهان شده است. 

نتایج نشان داد که اختالف بین وزن گره ریشه در 

دار است. بیشترین میزان وزن طول سه سال  معنی

گره ریشه گیاه در سال سوم اجرای پروژه با وزن 

گرم بدست آمد. این افزایش نسبی در وزن  2/0

تواند به دلیل کاهش نسبی جرم گره ریشه می

مخصوص ظاهری خاک و کاهش مقاومت خاک 

سوم اجرای پروژه باشد. معموال هر چه  در سال 

خلل وفرج خاک بیشتر باشد به تبع آن جرم 

مخصوص ظاهری خاک کاهش و تراکم و 

مقاومت به نفوذ ریشه و شرایط توسعه گره نیز 

شود این استدالل بوسیله ارشد و تر میفراهم

 ( تایید شده است.1996)ن همکارا

 

اثر متقابل میزان کلش و خاکورزی  بر  -10نمودار 

)سانتی متر( ارتفاع بوته  
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 )کیلوگرم بر هکتار( ک عملکرد دانه و عملکرد بیولوژی

T1ورزی متداول : خاکT2ورزی کاهش : خاک

 ورزی: بی خاکT1یافته

S1( 0: بدون کلش  )S2 :50-30  کلش درصد S3  

 کلش درصد  70-50:

 

bc bc bc ab
a

bc bc c
bc

0
4
8

12
16
20
24
28
32
36
40
44

ع 
تفا
ار

ته
بو

ab
abcd

cd
abc a

abcd bcd d cd

ab
b

b
ab

a

b c
ab

a

0
300
600
900

1200
1500
1800
2100
2400

عملکرد دانه عملکرد بیولوژیک



1401 شهریور ،1 شماره  ،11 دوره  ایران دیم زراعت نشریه  

86 
 

هر چند اختالف بین جرم مخصوص ظاهری خاک 

دار نشد، اما کمترین جرم معنی  در طول سه سال

گرم بر سانتی متر  34/1مخصوص ظاهری خاک )

مکعب( در سال سوم اجرای تحقیق بدست آمد که 

گرم بر سانتی متر مکعب(  38/1) نسبت به سال اول

. (12ر نمودا)درصد کاهش یافته است  3حدود 

جرم مخصوص خاک با نوع محصول و مدیریت 

ثر از پوشش خاک، مواد کند و متامزرعه تغییر می

ارشد و آلی، ساختار و میزان تخلخل خاک است. 

هر سیستم ( نیز بیان کردند 1996)ن همکارا

ورزی که در آن سبب حفظ پوشش خاک خاک

ورزی حفاظتی( سبب )خاکد توسط بقایا گرد

گردد که این عمل به افزایش مواد آلی خاک می

سهم خود سبب کاهش جرم مخصوص ظاهری 

 .گرددخاک می

ها در طول سه سال نشان نتایج مقایسه میانگین

که اختالف معنی دار بین رطوبت حجمی خاک داد

 73/13وجود دارد بیشترین میزان رطوبت حجمی)

درصد( درسال سوم بود که با میزان رطوبت 

درصد( اختالف معنی  7/13) حجمی در سال دوم

 .(13ر )نمودادار نداشت 

ورزی بر وزن مخصوص ظاهری نتایج تاثیر خاک

نشان داد که جرم مخصوص ظاهری خاک در 

ورزی متداول، کاهش یافته و تیمارهای خاک

گرم  31/1و  39/1، 36/1بدون خاکورزی به ترتیب 

همانطوریکه  .(14ر )نمودابر سانتی متر مکعب بود 

دهند با عبور از خاکورزی متداول ها نشان میداده

خاکورزی کاهش یافته جرم مخصوص ظاهری به 

افزایش و سپس در تیمار بدون خاکورزی کاهش 

 همکاران سوان و هاییافتهاین نتایج با  یافته است.

که گزارش کردند جرم مخصوص ظاهری  (2012)

خاک در کشاورزی حفاظتی نسبت به کشاورزی 

متداول بیشتر است مطابقت دارد. با کاهش بیشتر 

)تیمار بدون خاکورزی( جرم شدت خاکورزی 

مخصوص ظاهری کاهش بیشتری یافته است. این 

نتایج با نتایج برخی محققان که معتقدند کشاورزی 

حفاظتی باع  کاهش جرم مخصوص ظاهری می 

 Blanco-Canqui and)شود هم سو می باشد 

Ruis, 2018.) 
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خاک به  جرم مخصوص ظاهری با توجه به اینکه

طور جدی متاثر از میزان مواد آلی خاک است 

تغییرات ماده آلی خاک نیز در طول زمان صورت و

های اولیه در سالمستلزم زمان زیادی است  گرفته و

ورزی معموال ماده آلی خاکهای بیاعمال سیستم

طول لذا بر اساس  تغییر محسوسی نخواهد کرد،

ین تغییرات دوره تحقیق و شرایط اقلیمی میزان ا

 تواند متفاوت باشد. می

رطوبت حجمی بر  ورزیچند تاثیر نوع خاک هر

میزان رطوبت معنی دار نشد، از لحاظ آماری  خاک

 75/13)کاهش یافته  ورزیخاکدر  حجمی

 46/13)متداول ورزیخاکنسبت به  درصد(

به ترتیب  درصد( 6/13) ورزیخاکو بی  درصد(

. (15ر درصد افزایش داشت )نمودا 1/1و  1/2

های ( تاثیر روش1392اصغری میدانی و همکاران )

ورزی بر میزان رطوبت خاک و مختلف خاک

عملکرد گلرنگ در تناوب با گندم در مناطق دیم 

البته بر اساس عمق و زمان را مورد تایید نمودند. 

بدست  نمونه برداری ممکن است اثرات و نتایج 

تیمارهای  در نتایج نشان داد که آمده  متفاوت باشد.

ظرفیت تبادل بین میزان ورزی خاکمختلف 

 1داری در سطح اختالف معنی( CECکاتیونی )

 CEC(. بیشترین میزان 3)جدولوجود دارد درصد 

میلی  54/23متداول با میزان ورزی خاکدر تیمار 

 اکی واالنت بر صد گرم خاک بود و کمترین

 9/22با میزان ورزی خاکمربوط به تیمار بدون 

ر )نمودامیلی اکی واالنت بر صد گرم خاک بود 

با اعمال  نتایج تحقیق  نشان داد که .(16

ورزی حفاظتی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک

(CECخاک کاهش یافته است که با نتایج )  سیتوله

بایستی توجه  باشد.(  هم سو می2019و مگوازا )

داشت که ظرفیت کل تبادل کاتیونی در خاک 

مجموع نقاط تبادلی کلوئید های آلی و معدنی 

ها بیشترین خاک است و مواد آلی در اغلب خاک

دهند، سهم ظرفیت تبادل کاتیونی را تشکیل می

طبیعی است که با افزایش درجه تجزیه مواد آلی و 

ی از بعض افزایش یابد. CECشدت هوموسی شدن 

 CECرا روی  محققان اثر کشاورزی حفاظتی

افزایشی دانسته و گزارش کردندکه با اعمال 

کشاورزی حفاظتی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک 

  .((Duiker and Beegle, 2006د افزایش می یاب

 

 
تاثیر خاکورزی  بر درصد رطوبت حجمی -15ر نمودا  

T1ورزی متداول   : خاکT2ورزی کاهش :  خاک

 ورز: بی خاک  T3یافته

 
)میلی اکی واالنت  CECتاثیر خاکورزی  بر  -16ر نمودا

 بر صد گرم خاک(

T1ورزی متداول   : خاکT2ورزی کاهش :  خاک

 ورزی: بی خاک  T3یافته
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های اولیه کشاورزی حفاظتی معموالً در سال

آلی و  محسوسی در میزان موادتغییرات 

لذا انتظار  خصوصیات خاک روی نخواهد داد.

رود در سیستم کشاورزی حفاظتی که یکی از می

اصول آن حفظ بقایا در سطح خاک است در دراز 

مدت با افزایش مواد آلی خاک و افزایش درجه 

خاک نیز CEC هوموسی شدن مواد آلی میزان 

 افزایش یابد.

تفاوت  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که

های با مقادیر میزان رطوبت حجمی خاک در تیمار

. (3ل )جدوباشد دار میمختلف کلش معنی

های طوری که درصد رطوبت حجمی در تیماربه

S3  درصد(  70تا  50)میزان کلش، S2  میزان(

)بدون کلش( S1 درصد( و تیمار  50تا  30کلش 

بود. همان  48/12و  61/13، 71/14به ترتیب

شود با افزایش میزان کلش به که مشاهده میطوری

. (17)نمودارمیزان رطوبت افزوده شده است 

در مقایسه با کشاورزی  معموال کشاورزی حفاظتی

متداول سبب کاهش تبخیر از سطح و افزایش 

منجر سانتی متر خاک  30تا  0رطوبت در الیه 

 کارانشود که این نتیجه با نتایج ماکادو و هممی

 ( مطابقت دارد.2008)

 

تاثیر میزان کلش  بر درصد رطوبت حجمی -17 نمودار  

S1(0: بدون کلش   )S2 :50-30  درصد کلش S3    :

 درصد کلش  70-50

 گیرینتیجه

عملکرد محصوالت زراعی  پایداری، طورکلیبه

سالی متأثر از ویژه در شرایط بحرانی و خشکبه

عوامل متعددی از جمله مدیریت زراعی است. 

یکی از این عوامل کشاورزی حفاظتی است که در 

درصدی بقایای گیاهی سال قبل  30آن، حفظ 

جهت حاصلخیزی و باروری خاک در دراز مدت، 

ری از حفظ و ذخیره رطوبت و همچنین جلوگی

 یکشاورز باشد.فرسایش آبی و بادی خاک می

آن در  یسازگار ،باال یوربهره رغمیعلی حفاظت

 نیا روبرو است. یبا مشکالت یجوامع محل

و  یروح نیادیو بن یاسمشکالت موضوعات اس

 یکیاشتغال و تکنولوژ ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یفکر

 ریتأث یبرا یحفاظت یکشاورز. گیردبر میرا در 

ی هر کیزیوفیخاص ب طیهدفمند و با شرا دیبهتر با

کشاورزی  طیشرا یدر برخ سازگار شود. منطقه

و  اهیتواند منجر به کاهش رشد گیم یحت حفاظتی

لذا بایستی توجه داشت  شودنهایتا کاهش عملکرد 

با تداوم اجرای کشاورزی حفاظتی در دراز مدت 

ی کشاورزشود. تمایل به کاهش عملکرد کمتر می

در دراز مدت باع  بهبود حاصلخیزی  حفاظتی

آب ذخیره افزایش  خاک، کاهش فرسایش خاک،

های سوخت و ادوات و افزایش هزینهسبز و کاهش 

 .را در پی داردوری و نهایتا افزایش بهره عملکرد 

 خاک )کم کشاورزی حفاظتی بنابراین اجرای

 درصد 30حفظ بقایای گیاهی به میزان  ورزی با

داشت رطوبت و سطح مزرعه( از طریق نگهپوشش 

افزایش آب سبز خاک قادر به افزایش عملکرد 

تواند سودآوری محصول، بوده و در دراز مدت می

.تولید پایدار و امنیت غذایی را به دنبال داشته باشد
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Abstract 

Conservation agriculture reduces soil erosion and increases long-term yield by increasing 

organic matter. Experimental was conducted in order to evaluate the tillage system (T) and 

crop straw rates (S) effects on seed yield of chickpea Adel cultivar under rainfed conditions in 

the wheat-chickpea rotation. This experiment was conducted in a split plot based on a 

randomized complete block design with three replications in three cropping seasons 2017-20 

in the dryland agricultural research sub-institute. The tillage system was in the main plots 

including conventional tillage (CT) (moldboard plow + disk harrow), minimum tillage (MT) 

(chisel + disk) and no-tillage (NT) (direct drilling), and crop straw rates were in sub-plots 

including no-straw (S1), 30-50 (S2) and 50-70% (S3) straw. Results revealed that the main 

effect of T was significant for the grain yield (P<0.05). The highest grain yield (1034 kg. ha-1) 

was obtained from MT which indicated an increase of 10 and 24% compared to CT (936.7 kg 

ha-1) and NT (833.7kg ha-1), respectively. The effect of S was significant for plant height 

(P<0.01), and grain yield, straw yield and biological yield (P<0.05). The highest grain yield 

was obtained from S1 with 990.6 kg ha-1, which was not significantly different from S2 with 

953 kg ha-1. The highest grain yield and biological yield were obtained from MT × S2 with 

1136 and 2433 kg ha-1, respectively. Therefore minimum tillage with 30-50% crop residues in 

the field could be used to improve yield productivity and stability of chickpea under rainfed 

conditions. 
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