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بر )Beta vulgarisچغندرقند (و مدیریت بقایاي گیاهیورزيهاي خاكانواع روشیرتأث
)Triticum aestivumعملکرد و اجزاي عملکرد گندم (
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چکیده
تواننـد نقـش   مستقیم بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مـی یرتأثهاي مدیریت بقایاي گیاهی با هاي شخم حفاظتی و روشاستفاده از سیستم

ي جلگه رخ خراسـان  این آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزها داشته باشند.هاي زراعی و کاهش مصرف نهادهبر پایداري در تولید اکوسیستميمؤثر
هاي خرد کرتاختصاص داشت، با استفاده از آزمایش چغندرقندهکتار که سال قبل به کشت 5/1در زمینی به مساحت 1392-93رضوي در سال زراعی 

ورزي، متـداول خـاك  شـیوه  :ورزي شاملهاي مختلف خاك، به اجرا درآمد. سه سطح شیوههاي کامل تصادفی با سه تکراربلوكدر قالب طرح پایهشده 
درصد بقایـاي چغندرقنـد   60و 30هاي اصلی و سه تیمار مدیریت بقایاي گیاهی شامل بدون بقایا، حفظ کرتعنوانبهشخم کاهش یافته و بدون شخم 

، طـول سـنبله،   مترمربعنبله در ورزي بر ارتفاع بوته، تعداد سنتایج نشان داد که اثر تیمارهاي مختلف خاكهاي فرعی در نظر گرفته شدند.کرتعنوانبه
عملکرد دانهدار نبود. از طرف دیگر اثر این تیمارها بر عملکرد بیولوژیک، وزن دانه در سنبله، وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله و شاخص برداشت معنی

تن در هکتـار  50/3و 34/5ترتیب با ورزي متداول بهخاكورزي وترتیب در تیمارهاي بدون خاكدار بود. بیشترین و کمترین عملکرد دانه گندم بهمعنی
ورزي عملکـرد  با کاهش میزان عملیات خاكکلی، طوربهداري نداشت.معنییرتأثیک از صفات مورد مطالعه آمد. مدیریت بقایاي گیاهی بر هیچدستبه

یولوژیک گندم نداشت.بیولوژیک افزایش یافت اما حفظ بقایاي گیاهی چغندرقند تأثیري بر عملکرد ب

شخم کاهش یافتهشخم حفاظتی، ، بدون شخمهاي زراعی، اکوسیستمکلیدي:هاي واژه
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در محدوده عرض جغرافیـایی  هاي کشاورزيوسیعی از زمینمساحت
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مورد توجـه عملکرد این محصول استراتژیک و افزایش آیدشمار میهب
).Emam, 2003(داردقرار یدکنندگانتولمتخصصان و 

کشاورزان با خشکیمهنیکی از معضالتی که در مناطق خشک و 
هـاي زراعـی اسـت کـه     آلی بسیار پایین زمـین آن مواجه هستند مواد 

هاي تولید مؤثر باشد تواند در کاهش عملکرد گندم و افزایش هزینهمی
)Chegeni et al., 2014     هـاي ). از دالیـل کمبـود مـواد آلـی خـاك

خـاك غـذایی مـواد ازايمالحظـه قابلمقادیرخروج سالیانهزراعی،
Chegeniاسـت ( از زمـین آلـی مـواد ومحصـول صـورت به et al.,

انرژيي منابعکنندهمواد گیاهی که تأمینازحجماینخروج).2014
نقصان موجبیجتدربهخاك هستند،درمواد آلییژهوبهغذاییموادو

اکثـر  ).Asadi Khoshkhoei and Hemat, 2002شود (میعملکرد
خارج از زمین برداشت ودانهباهمراهراغالتکلشوکاهکشاورزان

برايزمینساختنآمادهمنظوربهراماندهباقیکلشمعموالًو کنندمی
سـوزانند  مـی هـا بیمـاري وآفـات بـا بهانه مبارزهبهیاوبعديکشت
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)Asadi Khoshkhoei and Hemat,  2002ترتیــبایــن). بــه
و متعاقـب آن یافتـه کاهشخاكبهآلیموادزیادي ازمقداربرگشت
از طرف دیگر کمبود مـواد .گیردصورت میخاكحاصلخیزيکاهش
شـود.  مـی جبـران شـیمیایی مصـرف کودهـاي  طریقازخاكغذایی

برطرف بهقادرمجزاصورتبهتنهانهشیمیاییمداوم کودهايمصرف
اسـت بلکه ممکـن نیستهاخاكدرموجوداساسیمشکالتنمودن

موجـب بـروز   باشـد و  دنبال داشـته بهنیزرامحیطییستزمشکالت
Chegeniمشـکالتی از قبیـل شـوري در خـاك نیـز گـردد (       et al.,

2014.(
مـواد خشک که از کمبوددر مزارع مناطقگیاهیبقایايمدیریت
خـاك را موجـب   دررطوبـت بیشـتر حفـظ امکـان برنـد، آلی رنج می

). همچنـین اخـتالط بقایـاي    Hydari and Jaafari, 2002گردد (می
سـاختمان بهبودآلی ومادهافزایشحاصلخیزي،خرد شده با خاك در 

. بـر اسـاس   )Hydari and Jaafari, 2002بـود ( مـؤثر خواهـد  خاك
درصد از بقایـاي  60پایدار، حفظ حدود تولیدمنظوربهمحققانگزارش 

Listromگیاهی در سطح خـاك ضـروري اسـت (    et al., 2001 در .(
بایــد از همــین راســتا جهــت حفــظ بقایــاي گیــاهی در ســطح خــاك

قبلیمحصولبقایايورزي حفاظتی استفاده نمود تا ازهاي خاكروش
داشته شود. اعمال این مـدیریت سـبب کـاهش   نگهسطح خاكدررا

وکـارگر بـه کـاهش نیـاز  وخـاك آلـی افزایش موادخاك،فرسایش
Listromسوخت خواهد شد ( et al., 2001(.

مثـل:  خاك خصوصیاتتواند بر بسیاري از ورزي میعملیات خاك
Lampurlanes(دمــارطوبــت، et al., خــاكفشــردگیو)2001

)Lapen et al., 2004مؤثر باشد. ایجاد بستر مناسب رشد گیاهان با (
شـود. در  ورزي فـراهم مـی  خاكسیستمیکصحیحو اجرايانتخاب

ورزي بستر رشـد گیاهـان از طریـق مخلـوط کـردن      روش رایج خاك
از سـطح خـاك و   هـا آنبا خـاك و حـذف   ماندهیقبابقایاي احتمالی 

گیـرد  زي انجام مـی ي زندگی موجودات خاكهمچنین شکستن چرخه
)Katsvairo et al., 2002(.نـرژي  ابـه  عالوه بر اینکـه ستمیسنیا
راخـاك یکـ یزیفاتیخصوصـ طوالنی زمانمدتدر ،داردازیناديیز

Frye(کندیمشیو آن را دچار فرسابیتخر et al., 2003; Helm,

خـاك بـه   درآبريیورزي نفوذپـذ خـاك کمهايستمیس. در)2005
سـتم ینسـبت بـه س  یهـاي خـاک  کرمتیو فعالیآلموادشیعلت افزا

Barzegar(ابـد ییمـ شیمتداول افـزا ورزيخاك et al., 2004 .(  بـا
درکاهش مقاومت فیزیکی خـاك در اثـر اسـتفاده از بقایـاي گیـاهی     

ـ وورزيخـاك مهاي کـ ستمیس ازیهـاي ناشـ  نـه یهز،ورزيخـاك یب
Katsvairo(یابـد  میخاك کاهشبیو تخرشیانرژي فرسامصرف

et al., 2002.(
مراحـل  طولخاك دریژهوبهدیحفظ منابع تولتیبه اهمبا توجه 

یـا  شخم حـداقل، بـدون شـخم و   و با عنایت به اینکه محصولدیتول
ینـد. آشـمار مـی  زي حفـاظتی بـه  عناصر اصلی کشاور،کشت مستقیم

خشک در کشـور و محـدودیت و کمبـود آب و    اقلیمباوجودهمچنین 
ــاك از   ــلخیزي خ ــاهش حاص ــکک ــوی ــودگیس ــزایش آل ــاي و اف ه

هـاي  گیـري از سیسـتم  از سـوي دیگـر نیـاز بـه بهـره     محیطییستز
کشاورزي حفاظتی در جهت حفظ و ثبات عملکرد و نهایتـاً پایـداري و   

رسـد. لـذا ایـن    امري الزم بـه نظـر مـی   محیطییستزتعادل عوامل 
و يورزمختلـف خـاك  يهـا روشریثأتـ يمطالعـه تحقیق بـا هـدف  

اتیبـر خصوصـ  ) Beta vulgaris(ی چغندرقنـد اهیگيایبقاتیریمد
انجام شد.گندمزراعی و مورفولوژیک

هامواد و روش
ـ   ه این آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزي جلگه رخ وابسـته ب

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي در 
هکتار که سال قبـل  5/1در زمینی به مساحت 1392-93سال زراعی 

هـاي  کـرت اختصاص داشت، با استفاده از آزمایش چغندرقندبه کشت 
، بـه  هاي کامل تصادفی با سه تکراربلوكدر قالب طرح پایهخرد شده 

ورزي شـامل شـیوه   هـاي مختلـف خـاك   شـیوه اجرا درآمد. سه سطح 
ورزي (شخم، دیسک، تسطیح، ایجـاد فـارو و کاشـت بـا     متداول خاك

)، شخم کاهش یافته (چیزل پکر، سیکلو تیلر، کاشت با بـذرکار)  بذرکار
عنوانبهو بدون شخم (کاشت مستقیم با دستگاه پنوماتیک گاسپاردو) 

هی شامل بدون بقایـا،  هاي اصلی و سه تیمار مدیریت بقایاي گیاکرت
هـاي فرعـی در نظـر گرفتـه     کرتعنوانبهدرصد بقایا 60و 30حفظ 

250(میـزان بـذر الزم   مورد استفاده گندم رقم میهن بـود. شدند. رقم 
گـرم) بـا   40(بر اساس وزن هزار دانـه  گندمبرايدر هکتار) یلوگرمک

اصـلی  کـرت ابعـاد بـود. ) مترمربـع بوته در 550تراکم مطلوب گندم (
قبـل از کاشـت بـا    بـذور .متر بود14×40فرعی کرتومتر 14×120
، در تیمار مـدیریت بقایـا  . ندتیرام ضدعفونی شد-کاربوکسینکشقارچ
سـطح  درچغندرقند کشت شده در فصل قبـل، بقایاي درصد60و 30

هـاي  براي این منظـور از هریـک از کـرت   شد. خاك حفظ و مدیریت
مـورد  يمارهـا یتيو سـپس بـرا  نیتـوز ،يورآجمعفرعی مقدار بقایا 

15در عمــق يورزخــاكي داراي هــاکــرتخــاك بــه ایــمطالعــه بقا
ورزي به سـطح خـاك   هاي بدون خاكو در کرتمتري مخلوطسانتی
برداري از خاك، خصوصیات شیمیایی قبل از کاشت با نمونهشد.اضافه 

ك انجام آزمایش خابراساس). مقدار کوددهی 1خاك ثبت شد (جدول 
کیلـوگرم در هکتـار سوپرفسـفات    200که قبل از کاشت يطوربهشد، 

کیلوگرم سولفات پتاسیم به خـاك اضـافه گردیـد. مقـدار     200تریپل، 
کیلوگرم در هکتار بود کـه  300درصد نیتروژن) 46مصرف کود اوره (

کیلوگرم در زمان کاشت و مابقی در دو مرحله (پنجم فـروردین و  100
سـرك اضـافه گردیـد. کاشـت گنـدم در      صـورت بههشت) پنجم اردیب

کش هاي هرز از علفجهت کنترل علف.انجام شدمهرماهي دوم دهه
) گرم در هکتار20لیتر در هکتار) و گرانستار D) (5/1),2,4توفوردي (
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) استفاده شد.ماهینفرورددر دو مرحله (هشتم و هجدهم 

متري) محل آزمایشسانتی30(صفر تا خصوصیات شیمیایی خاكینترمهم-1جدول 
Table 1- Main chemical properties of the soil (0-30 cm) at the study site

OC1 N P K pH EC T.N.V2

% ppm dS m-1 %
0.65 0.069 20.8 275 8.0 1.8 20.3

کل مواد خنثی شونده- 1
درصد کربن آلی- 2

ـ   ر حاشـیه، برداشـت در هـر    در این آزمایش پس از حذف یـک مت
و متـر یسـانت 60کانی انجام شد. هر پله به عـرض  پلهصورتبهکرت 

ها در هر کرت پنج عدد در نظر گرفته شـد  طول پنج متر بود، تعداد پله
برداشـت شـد. در ایـن    مترمربـع 15که در مجموع در هر کرت سطح 

اد دانـه در  ، طول سنبله، تعدمترمربعارتفاع بوته، تعداد سنبله در سطح
سنبله، وزن دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد 

مـواد انتقـال درصـد دهنـده اقتصادي و شـاخص برداشـت کـه نشـان    
عملکـرد تقسـیم ازوبـوده هـا) (دانـه مخـزن بـه منابعازفتوسنتزي
شــود مـی حاصـل بیولوژیــکعملکـرد بـر (عملکـرد دانــه) اقتصـادي 

)Krupinsky et al., 2005 (شدیريگاندازه.
16Minitabآمـاري  افزارنرمها با استفاده از دادهتجزیه واریانس 

انجام شد. مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه بـا اسـتفاده از آزمـون    

درصد انجام گردید.95اي دانکن در سطح اطمینان چند دامنه

نتایج و بحث
بقایاي گیاه چغندرقند و ورزي، مدیریت مطالعه اثر تیمارهاي خاك

ورزي و مدیریت بقایاي گیـاهی بـر ارتفـاع    برهمکنش تیمارهاي خاك
دار نبودن ). با وجود معنی2نبود (جدول ) ≤05/0P(دار بوته گندم معنی

ورزي ارتفـاع  ورزي، با کاهش عملیات خاكاثر تیمارهاي مختلف خاك
ورزي بـا  خـاك بوته گندم افزایش یافت به نحوي که اختالف تیمار بی

درصـد بـود   10و 3ترتیـب  ورزي متـداول بـه  و خـاك يورزخاكکم 
).3(جدول 

طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در سنبله، وزن هزار ،مترمربعتجزیه واریانس (میانگین مربعات) ارتفاع بوته، تعداد سنبله در -2جدول 
و بقایاي گیاهی چغندرقنديورزخاكعملیات یرتأثاخص برداشت گندم تحت دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد اقتصادي و ش

Table 2- Analysis of variance (mean of square) plant height, number of spike m-2, length of spike, number of seed per spike,
grain weight per spike, thousand seed weight, biological yield, economical yield and harvest index of wheat as affected by

tillage and sugar beet residue
S.O.Vمنابع تغییرات  

بلوك
Block

يورزخاك
Tillage

خطا
Error

بقایا
Residual

بقایا×يورزخاك
Tillage

×Residual

خطاي 
کل

Total
error

ضریب 
تغییرات

CV

Dfدرجه آزادي  2 2 4 2 4 12

Plant heightارتفاع بوته  144ns 90.1ns 35.9 1.33ns 127ns 49.1 8.91

Number of spike per m2مترمربعتعداد سنبله در  6050ns 9362ns 16396 37391ns 48072ns 42148 26.90

Spike Lengthطول سنبله  4.42** 0.079ns 0.044 0.114ns 0.237ns 0.251 4.96

Number of grains per spikeدر سنبله تعداد دانه 478** 59.6ns 10.4 23.5ns 89.5ns 47.0 6.70

Grain weightوزن دانه در سنبله  of spike 1.68** 0.851** 0.130 0.108ns 0.203ns 0.138 4.59

grain weight 1000وزن هزار دانه  76.5** 165** 29.0 19.2ns 13.5ns 10.3 7.26

Biological yieldژیک عملکرد بیولو 18886300* 36449078** 6409911 1574144ns 6716806ns 3933796 18.74

Economical Yieldعملکرد اقتصادي  6592578** 8920178** 1222222 888844ns 2768722ns 906519 15.93

Harvest indexشاخص برداشت  70.5ns 25.9ns 21.8 14.0ns 84.1ns 34.3 15.14

باشددار نمیدار هستند و در سطح احتمال پنج درصد معنیترتیب در سطح احتمال پنج و یک درصد معنیبهns** و*،
*, ** and ns significant at level of 0.05, 0.01 and not significant at level of 0.05, respectively
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ورزي وهـاي مختلـف خـاك   در ارتباط با تأثیر روشايدر مطالعه
مدیریت بقایاي گیاهی بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم مشاهده شد 

ورزي موجب افزایش ارتفاع بوته گندم شد اما که کاهش عملیات خاك
بقایاي گیاهی در این مطالعه نیز تأثیري بر ارتفاع بوته گنـدم نداشـت  

)Amini et al., 2014(هاي زیـر کشـت منـاطق خشـک و     . در زمین
فرسایش، کـاهش حاصـلخیزي خـاك و آبشـویی     به دلیل خشکیمهن

Lopezهاي زیرزمینـی رخ داده اسـت (  کودها و سموم آلودگی آب et

al., 1997  ردابرگـردان گـاوآهن ). عالوه بر این استفاده دراز مـدت از
هاي زراعی و افزایش فرسایش و کاهش مواد آلـی  سبب تخریب خاك

خصوصـیات  موجـب کـاهش  یـت درنهاشود کـه  خاك میيبنددانهو 
). در Dala and Mayer, 1986رشدي گیاهان زراعـی خواهـد شـد (   

ورزي و تیمارهـاي خـاك  یرتـأث دار نبـودن  این آزمایش با وجود معنـی 
مدیریت بقایاي گیاهی بر ارتفاع بوته گندم عـدم اسـتفاده از عملیـات    

تري براي بهبـود رشـد و   ورزي موجب شد تا گیاه شرایط مناسبخاك
داشته باشد. از طرف دیگر عدم تغییر قابل توجه ارتفـاع  افزایش ارتفاع

با افزایش بقایاي گیاهی احتماالً به دلیل تجزیه نشدن کامـل بقایـاي   
Dala andنیتـروژن باشـد (  یـژه وبـه گیاهی و تثبیت عناصر غـذایی  

Mayer, 1986.(ییعناصـر غـذا  یو برخـ یکربن آلراتییتغیبررس
در طی پنج سال نشـان داد  بر گندمیمبتنیزراعهايخاك در تناوب

هاي بعد به و در سالشیاز دو سال افزابعدخاكیکربن آلزانیمکه 
نه و افزایش سرعت تجزیه بقایا کاهش یافـت  ژدلیل مصرف کود نیترو

)Zarea Feizabadi and Nourihosseini, 2013.(

انه در سنبله، وزن دانه در ، طول سنبله، تعداد دمترمربعاع بوته تعداد سنبله در بر ارتفيورزخاكهاي مختلف مقایسه میانگین اثر روش-3جدول 
و شاخص برداشت در گندم، عملکرد اقتصادي، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیکسنبله

Table 3- Effect of tillage practice on plant height, number of spike.m-2, length of spike, number of grains per spike, grain
weight per spike, 1000 grain weight, biological yield, economical yield, and harvest index in wheat

يورزخاكمتداولشیوه
Conventional Tillage

یافتهکاهششخم
Reduced Tillage

شخمبدون
No Tillage

Plant heightارتفاع بوته  (cm) 63.0a 67.1a 69.2a

Number of spike per m2مترمربعتعداد سنبله در  442a 518a 643a

Spike Lengthطول سنبله  (cm) 7.28a 7.20a 7.09a

Number of grains per spikeتعداد دانه در سنبله  40.8a 45.5a 41.4a

Grain weightوزن دانه در سنبله  of spike (g) 1.69b 2.26a 1.78ab

grain weight (g) 1000دانه وزن هزار 41.3b 49.1a 42.2b

Biological yieldعملکرد بیولوژیک  (kg.ha-1) 9.09b 9.79b 12.87a

Economical Yieldعملکرد اقتصادي  (kg.ha-1) 3.50b 3.78b 5.34a

Harvest indexشاخص برداشت  (%) 38.6a 37.9a 41.1a

باشنددار نمیدر سطح احتمال پنج درصد معنیانکن و بر اساس آزمون دحروف مشابه در هر سطر 
The same letters in each row based of Duncan test are not significant at the level of 0.05

)≥01/0P(دار معنـی یرتأثعملکرد بیولوژیک محصول گندم تحت 
). با کاهش میـزان  2ورزي قرار گرفت (جدول تیمارهاي مختلف خاك

ورزي عملکرد بیولوژیک افزایش یافت. میـزان افـزایش   ملیات خاكع
ورزي خاكورزي نسبت به روش کمدر سیستم بدون خاكتودهیستز

درصد بود با این وجود بین تیمارهاي 4/29و 9/23ترتیب و متداول به
ورزي متـداول اخـتالف آمـاري    ورزي و سیستم خـاك خاكروش کم

).3ده نشد (جدول مشاه)≤05/0P(داري معنی
و بـرهمکنش  چغندرقنـد اثر تیمارهـاي مـدیریت بقایـاي گیـاهی     

ورزي و مدیریت بقایاي گیاهی بر عملکـرد بیولوژیـک   تیمارهاي خاك
).4و 2نبود (جدول ) ≤05/0P(دار محصول گندم معنی

ي گیـاه بـا   ترین عوامل مؤثر در کشـاورزي پایـدار، تغذیـه   از مهم
باشد که ایـن امـر   و منابع موجود در خاك میاستفاده از عناصر غذایی

تحت تأثیر عوامل فیزیکی و شیمیایی خاك است. مدیریت خـاك بـر   
هاي میکروبی خاك مؤثر بوده که این عامل بـا معـدنی کـردن    فعالیت

گـردد.  شدن عناصر غذایی براي گیاه میدسترسقابلمواد آلی موجب 
اي گیاهی زیـاد بـدون   کاربرد بقایشده است کهگزارش از طرف دیگر 

Singh(شود میتولید در گندمکاربرد نیتروژن کافی باعث کاهش  et

al., 2004.(هاي مختلف در طول پنج سال در ایسـتگاه  مطالعه تناوب
جلگه رخ خراسان رضوي نشان داد که عدم استفاده از مقـدار مناسـب   

بن کود نیتروژنه جهت تجزیه بقایاي گیاهی موجب افزایش میزان کـر 
یـت روي میـزان   درنهاگردد کـه  یتروژن مورد نیاز مینخاك و کاهش 
ــال ــد در س ــد تولی ــذار اســت (تأثبع Zarea Feizabadi andیرگ

Nourihosseini, 2013ورزي ). در این مطالعه، کاهش عملیات خاك
صدمه کمتري به عوامل زنده خاك رسـانده و میـزان فعالیـت    احتماالً
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تـوده بـا کـاهش    یسـت ز. بنابراین افـزایش  را افزایش داده استهاآن
دسـترس قابلورزي ممکن است به دلیل افزایش عناصر خاكعملیات

یجه فعالیت بیشتر عوامل زنده خاك باشد. از طـرف دیگـر، عـدم    درنت

توده ممکن است به دلیل کاهش یستزتأثیر افزایش بقایاي گیاهی بر 
Balotaاشـد ( و کاهش فعالیـت میکروبـی ب  دسترسقابلنیتروژن  et

al., 2003.(

، تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در سنبله، وزن هزار ، طول سنبلهمترمربعاد سنبله در ، تعداثر مدیریت بقایا بر ارتفاع بوتهمقایسه میانگین -4جدول 
دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد اقتصادي، و شاخص برداشت در گندم

Table 4- Effect of crop residue management on plant height, number of spike.m-2, length of spike, number of grains per spike,
grain weight per spike, 1000 grain weight, biological yield, economical yield, and harvest index in wheat

Residue managementمدیریت بقایا 

صفات
Traits

ن بقایابدو
No residue

درصد بقایا30حفظ 
Remaining 30% of residue

درصد بقایا60حفظ 
Remaining 60% of residue

Plant heightارتفاع بوته  (cm) 66.2 a a66.9 a66.2

Number of spike per m2مترمربعتعداد سنبله در  a461 a556 a584

Spike Lengthطول سنبله  (cm) a7.09 a7.31 a7.16

Number of grains per spikeتعداد دانه در سنبله  a43.4 a40.7 a43.6

Grain weightوزن دانه در سنبله  of spike (g) a2.02 a1.80 a1.91

grain weight 1000وزن هزار دانه  a45.8 a43.9 a42.9

Biological yieldعملکرد بیولوژیک  (kg.ha-1) a10.3 a11.1 a10.4

Economical Yieldعملکرد اقتصادي  (kg.ha-1) a4.04 a4.57 a4.01

Harvest indexشاخص برداشت  (%) a38.68 a40.63 a38.30

باشنددار نمیدر سطح احتمال پنج درصد معنیبر اساس آزمون دانکن و حروف مشابه در هر سطر 
The same letters in each row based of Duncan test are not significant at the level of 0.05

یکی از اجزاي عملکرد محصـول  عنوانبهمترمربعتعداد سنبله در 
ورزي، مـدیریت  تیمارهاي خـاك )≤05/0P(دار گندم تحت تأثیر معنی

ورزي و مدیریت بقایاي گیاهی چغندرقند و برهمکنش تیمارهاي خاك
دار ). با وجود عدم اخـتالف معنـی  2(جدول بقایاي گیاهی قرار نگرفت 

تعداد ورزي ورزي، با کاهش عملیات خاكهاي مختلف خاكبین روش
سـنبله  تعداد کهيطوربهداشت یتوجهقابلافزایش مترمربعسنبله در 

ورزي متـداول نسـبت بـه سیسـتم کـم      در سیسـتم خـاك  مترمربعدر 
مترمربـع نبله در س210و 76ترتیب ورزي بهورزي و بدون خاكخاك

ورزي ورزي نسبت به روش بدون خـاك کمتر داشت و روش کم خاك
). همچنین با افزایش 3کمتر تولید کرد (جدول مترمربعسنبله در 125

افـزایش  مترمربـع سـنبله در  درصد بقایاي چغندرقند در خـاك تعـداد   
تیمار بدون بقایاي گیاهی نسبت به تیمارهاي حفـظ  کهينحوبهیافت، 

کمتـر  مترمربـع سـنبله در  123و 94ترتیـب  درصد بقایا بـه 60و 30
29درصد بقایا، 60درصد بقایا نسبت به حفظ 30داشت و تیمار حفظ 

). تعـداد سـنبله در واحـد    4کمتر تولید کرد (جـدول  مترمربعسنبله در 
سطح در گیاه گندم بستگی به تراکم بوته و همچنین تعـداد پنجـه در   

مطالعه افزایش تعداد سنبله در واحد سطح با کـاهش  بوته دارد. در این
هـاي  به دلیل بهبود شرایط رشد براي بوتهاحتماالًورزي عملیات خاك

گندم و افزایش تعداد پنجه در بوته باشد. از طرف دیگر حفـظ درصـد   
بیشتري از بقایا نیز احتماالً باعث ایجاد یک ریز اقلیم در اطراف طوقه 

طوبتی و دمایی مناسبی بـراي توسـعه پنجـه و    گندم شده که شرایط ر
Singhتعداد سنبله بیشتري در واحد سطح شـده اسـت (  یتدرنها et

al., 2004.(
)≤05/0P(دار معنییرتأثمحصول گندم تحت تعداد دانه در سنبله 

ورزي، مدیریت بقایاي گیاهی چغندرقنـد و بـرهمکنش   تیمارهاي خاك
). 2اي گیاهی قرار نگرفت (جدول ورزي و مدیریت بقایتیمارهاي خاك
گنـدم در تیمارهـاي مختلـف    تعداد دانه در سنبلههاي بررسی میانگین

).4و 3روند مشخصی نداشت (جداول 
یــاتعمل) ≥01/0P(دار معنــییرتــأثتحــت وزن دانــه در ســنبله

). بیشـترین و کمتـرین وزن   2ورزي قرار گرفت (جـدول  مختلف خاك
ورزي و متـداول  خـاك ربوط به تیمارهاي کـم ترتیب مدانه در سنبله به

ورزي بـه تیمـار   خـاك از تیمارهاي کموزن دانه در سنبلهبود. کاهش 
ورزي و خـاك درصد بود و بین تیمارهاي کم2/25ورزي متداول خاك

مشاهده نشـد.  ) ≤05/0P(داري ورزي اختالف آماري معنیبدون خاك
درصـد  2/21ورزي خـاك تیمار کمدروزن دانه در سنبلهبا این وجود، 

هـاي شـخم   نظـام ). در3ورزي بود (جـدول  بیشتر از تیمار بدون خاك
وخـاك سطحدربقایاوجودبه علتورزيخاكبدونکاهش یافته و
نیتـروژن کـاهش  بـه گیـاه دسترسـی خـاك، درC/Nافزایش نسبت 

در مانـده یبـاق یابد که این مقدار کاهش بستگی به درصد بقایـاي  می
ورزي دارد.سطح و روش خاك
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ریال)10(1392مبانی محاسباتی ارزیابی اقتصادي بر اساس قیمت سال -6جدول 
Table 6- Computational foundations of economic evaluation based on the price of 2013 (10 Rials)

قیمت
Price

ستاده*
Output

هزینه در هکتار
Cost per ha

Inputه نهاد

Diskدیسک Grain26000دانه 760

Moldboard Plowدار شخم برگردانStraw65000کاه 210

Levelerکننده تسطیح25000

Furrowerفارو 14000

Planting seederبذرکار غالت 40000

Pneumatic seed drillsبذرکار مستقیم 72000

Collection andکیلو) (هر ي و حمل کاهآورجمع30 transportation of straw(each Kg)

Transportationحمل محصول (هر کیلو) 30 grain (each kg)

Juneازار آزادب92* قیمت تیرماه  2013 market price

هاي گندم تحت تأثیر روشتعداد دانه در سنبلهکهاینبهتوجهبا
مچنین افزایش وزن دانه در سنبله با مقدارورزي قرار نگرفت و هخاك

Ahmadi andرابطــه مســتقیمی دارد (خــاكدرموجــودنیتــروژن

Bahrani, 2009      احتماالً تیمار شـخم کـاهش یافتـه ضـمن بهبـود ،(
شرایط رشدي مانند حفظ رطوبـت خـاك و افـزایش تخلخـل میـزان      

موجب افـزایش وزن دانـه  یتدرنهاکاهش نیتروژن کمتري داشته که 
در سنبله شده است.

ــرهمکنش روش   ــین ب ــاهی و همچن ــاي گی ــدیریت بقای ــاي م ه
داري تـأثیر معنـی  وزن دانـه در سـنبله  ورزي و مدیریت بقایا بـر  خاك

)05/0P≥ ( جداول) 5و 4نداشت(.
مختلـف  یـات عمل) ≥01/0P(دار وزن هزار دانه تحت تأثیر معنـی 

وجــب ورزي م). روش کــم خــاك2ورزي قــرار گرفــت (جــدول خــاك
ــه تیمــار  1/14و 9/15افــزایش  ــه نســبت ب درصــدي وزن هــزار دان

). وزن هـزار دانـه   3ورزي گردید (جدول خاكورزي متداول و بیخاك
هـاي  تحت تأثیر تیمارهاي مدیریت بقایاي گیاهی و بـرهمکنش روش 

). با ایـن وجـود   5و 4ورزي و مدیریت بقایا قرار نگرفت (جداول خاك
ورزي و مـدیریت بقایـا در تیمارهـاي    اكهـاي خـ  در برهمکنش روش

ورزي بـا افـزایش درصـد بقایـاي     ورزي متـداول و بـدون خـاك   خاك
).5چغندرقند، وزن هزار دانه کاهش یافت (جدول 

ترین صفت مـورد مطالعـه تحـت    مهمعنوانبهگندم عملکرد دانه
ورزي قـرار گرفـت   هاي مختلف خـاك ) روش≥01/0P(دار تأثیر معنی

ترتیــب در یشــترین و کمتــرین عملکــرد دانــه گنــدم بــه). ب2(جــدول 
آمـد. بـا   دسـت بـه ورزي متـداول  ورزي و خـاك تیمارهاي بدون خاك
ورزي و خـاك ورزي از سیستم متـداول بـه کـم    کاهش عملیات خاك

و 0/8ترتیـب  ورزي، میزان افزایش عملکرد دانه گنـدم بـه  بدون خاك
30در تیمـار حفـظ   ). عملکـرد دانـه گنـدم   3درصد بود (جدول 6/52

60درصد بقایاي چغندرقند نسبت به تیمارهـاي بـدون بقایـا و حفـظ     
کیلوگرم در هکتار بیشتر بود، با ایـن  530و560ترتیب درصد بقایا به

). 4) نبـود (جـدول   ≤05/0Pدار (وجود اختالفات از نظر آمـاري معنـی  

ه و ورزي کاهش یافتدار بین عملکرد گندم در روش خاكتفاوت معنی
–Lopez(ورزي رایج توسط سایر محققان گـزارش شـده اسـت   خاك

Bellide et al., 2005; Marbet, 2000( نتایج مطالعات نشان داده .
است که انباشته شـدن بقایـاي گیـاهی در سـطح خـاك باعـث عـدم        

گردد و امکان کاهش تـراکم در واحـد   استقرار مناسب بذر در بستر می
Emamآید (میوجودبهسطح  et al., 2000   از طرف دیگـر کـاربرد .(

بقایاي گیاهی زیاد بدون استفاده از کود نیتروژن باعث کاهش اجـزاي  
Singhشود (عملکرد می et al., 2004    در تحقیقـات گذشـته تـأثیر .(

وعملکـرد بـر گیاهیبقایايمدیریتوورزيهاي مختلف خاكروش
ورزي بـر  خاكگندم حاکی از تأثیر مثبت کاهش شدتعملکرداجزاي

Aminiاین جزء عملکرد بـود (  et al., 2014     کـه بـا نتـایج مطالعـه (
هاي تناوب زراعـی مختلـف بـر    اثر نظامباشد. مطالعه حاضر مشابه می

در طول پنج سـال کـه در   عملکرد گندم در اقلیم سرد خراسان رضوي
انجام شده نشان داد که تناوب چغندرقنـد  جلگه رخایستگاه تحقیقاتی 

باشدگندم داراي عملکرد بیشتر مییکشتتکندم نسبت به شرایط و گ
)Zarea Feizabadi and Azizzi, 2012( ایــن محققــان تنــاوب .

بسـتر بهتـر   چغندرقند با گندم را به دلیل نفوذ ریشه در خاك و ایجـاد  
Zareaیـل برتـري ایـن تنـاوب ذکـر کردنـد (      لرا دبراي رشد گنـدم 

Feizabadi and Azizzi, 2012(.
درصـد بـود و از   2/39گندم در مطالعـه  شاخص برداشتمتوسط 

یـک از تیمارهـاي   هـیچ ) ≤05/0P(دار نظر آماري تحـت تـأثیر معنـی   
). 2ورزي و مدیریت بقایاي گیاهی قرار نگرفـت (جـدول   مختلف خاك

داري شـاخص برداشـت در تیمارهـاي مختلـف     رغم عـدم معنـی  علی
شــخم نســبت بــه ورزي، شــاخص برداشــت در سیســتم بــدونخــاك

ترتیـب  ورزي بـه هاي شخم کاهش یافته و شیوه متداول خاكسیستم
باالتر بودنبهتوجه). با3درصد افزایش نشان داد (جدول 5/2و 2/3

بـدون  ورزيخـاك نظامبیولوژیک درعملکردودانهعملکردمیانگین
ــهعملکــردافــزایشهمچنــینشــخم و ــا عملکــردمقایســهدردان ب

عملکــردبــهدانــه)اقتصــادي (عملکــردعملکــردنســبتبیولوژیــک،
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.یافتدر این آزمایش افزایشبرداشتهمان شاخصیابیولوژیک
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ورزي و مـدیریت  ارزیابی اقتصادي اثـر تیمارهـاي مختلـف خـاك    
1392هـاي سـال   ها و ستادههاي نهادهبقایاي گیاهی بر اساس قیمت

) انجام گرفت.6(جدول 
یانگر ویژگی تیمارهاي مورد مطالعـه و فهرسـت   ب7جدول شماره 

یرمشترك است. نتایج ارزیابی اقتصادي نشان داد غهزینه و درآمدهاي 
ورزي ي و کـم خـاك  ورزخـاك هاي بـدون  که هزینه کاشت در روش

). از طـرف دیگـر سـایر    7یابـد (جـدول   گیري کاهش میچشمطوربه
باشد که ي آن میآوري و حمل محصول و بقاها مربوط به جمعهزینه

اند باالتر این مقدار از هزینه طبیعتاً در تیمارهایی که تولید بیشتر داشته
درصد بقایا 60و 30ورزي و حفظ شیوه متداول خاكخواهد بود. تیمار 

با توجه به عملکرد اقتصادي و کاه بیشتر، هزینـه بیشـتري نیـز بـراي     
مـد خـالص کـه    محاسبه گردیـد. بررسـی درآ  هاآنآوري و حمل جمع

شیوه متـداول  تیمار باشد نشان داد که ها و درآمد میبرآیند کل هزینه
ترتیب درصد بقایا به60ورزي و تیمار شخم کاهش یافته با حفظ خاك

در بین تیمارهاي شخم بیشترین و کمترین درآمد خالص را دارا بودند.
درصـد بقایـا درآمـد   30حفاظتی، تیمار شخم کاهش یافتـه بـا حفـظ    

ورزي متـداول  باالتري داشت، همچنین این تیمار نسبت به تیمار خاك
بدون حفظ بقایا نیز درآمد خالص بیشتري تولید کرد و نسبت به تیمـار  

داري نداشـت درصد بقایا اختالف معنی30ورزي متداول با حفظ خاك
هـاي شـخم حفـاظتی از    ). با توجه به اینکه استفاده از روش8(جدول 

هش یافتـه از نظـر درآمـد خـالص قابلیـت رقابـت بـا        جمله شخم کـا 
همچنـین ایـن روش صـدمه    ورزي را دارد و هاي متداول خـاك روش

کند. کمتري به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك وارد می
درصد از بقایا نسبت به تیمارهـاي بـدون   30از طرف دیگر حفظ 

لکـرد  درصـد عم 3/6و 2/7ترتیـب  درصـد بقایـا بـه   60بقایا و حفـظ  

خـاك  آلـی بیولوژیک بیشتري تولید کرد که ضمن بهبود درصد کربن
یـت در  درنهاگـردد کـه   موجب افزایش فعالیـت میکروبـی خـاك مـی    

طوالنی مدت به پایداري تولید منجر خواهد شد.

گیريیجهنت
بـا کـاهش میـزان    نشان داد کـه  کلی، نتیجه این پژوهشطوربه

افزایش یافت اما حفـظ بقایـاي   ورزي عملکرد بیولوژیک عملیات خاك
گیاهی چغندرقند تأثیري بر عملکرد بیولوژیک گندم نداشت. از طـرف  

ترتیـب در تیمارهـاي   بیشترین و کمترین عملکرد دانه گنـدم بـه  دیگر 
آمـد و عملکـرد دانـه    دسـت بهورزي متداول ورزي و خاكبدون خاك

مارهـاي  درصد بقایاي چغندرقند نسـبت بـه تی  30گندم در تیمار حفظ 
کیلـوگرم در  530و 560ترتیـب  درصد بقایا بـه 60بدون بقایا و حفظ 

دار نبـود.  هکتار بیشتر بود با این وجود اختالفات از نظر آمـاري معنـی  
تـرین عامـل بـراي تشـویق زارعـین جهـت       ارزیابی اقتصادي که مهم

هـاي  اسـتفاده از روش هاي حفاظتی است نشان داد که اجراي سیستم
از جمله شخم کاهش یافته از نظر درآمد خـالص قابـل   شخم حفاظتی
صدمه کمتر به ورزي است که ضمن هاي متداول خاكرقابت با روش

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك باعث بهبود و پایداري تولید نیـز  
بقایـا نگهـداري لزومبرتأییديخودموضوعاینیتدرنهاخواهد شد. 

بـا اینکـه در کوتـاه    اسـت آنراوانفمنافعازجهت استفادهمزرعهدر
رسـد کـه   ولی به نظر میمدت امکان کاهش عملکرد دانه وجود دارد،
ماده آلی با مقدار يتجزیهدر بلند مدت پس از به تعادل رسیدن مقدار

مطلوبی عاید شود.اضافه شدن آن به خاك، عملکرد دانه
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Introduction

Low organic matter in arable land is one of the problems in arid and semi-arid regions that can be effective in
reducing yield and increasing production costs. Soil organic matter, however, influences several critical soil
functions and is affected by land management practices. Soil organic matter enhances water and nutrient holding
capacity and improves soil structure. Appropriate soil carbon management can enhance productivity and
environmental quality, and can reduce the severity and costs of natural phenomena, such as droughts. In
addition, the practice of increasing soil organic matter levels may help in reducing atmospheric CO2 levels that
contribute to climate change. Decreases in soil organic matter contents, through cultivation or tillage
intensification, are often related to the deterioration of soil structure. Effects include the loss of aggregate
stability, increased crust formation, increased runoff and soil erosion, increased soil compaction, slower water
infiltration and a slower exchange of water and gasses. Organic matter impacts the physical, chemical and
biological characteristics of the soil. Soil water holding capacity is controlled primarily by the soil texture,
structure and the soil organic matter content. Organic matter can hold up to 20 times its own weight of water as
the level of organic matter increases in a soil, the water holding also increases, due to the affinity of organic
matter for water. The output of organic matter comprises the organic matter losses or exits, i.e. organic matter
that is considered not available for spreading on land or in-situ losses due to soil processes. A certain percentage
of organic matter produced will end up in landfills or will be used in bio-energy plants. Conversation tillage
approaches and plant residue management could play an effective role on sustainable production of agro
ecosystems, environment and lower input application through its direct effect on soil physical and chemical
criteria.

Materials and Methods
The field experiment was conducted in the Agricultural Research Station of Jolge Rokh, Khorasan Razavi

province, Iran in an area of 1.5 hectares of land which was under sugar beet cultivation in the previous year,
during the 2013-2014 growing season. Experimental design was split plot based on Randomized complete block
design with three replications. Three soil tillage types comprising conventional tillage (moldboard plow, disk,
leveler, furrower and planting with seeder), reduced tillage (packer chisel, cyclo-tiller and planting with seed
drills) and no tillage (direct seeding with GASPARDO pneumatic seed drills) and three residue management (no
residue remaining of 30 and 60 percentage of residues) were considered as main and sub-plot, respectively.
Wheat cultivar was used the Mihan. For residue management treatments, 30 and 60 percent residue of the sugar
beets grown in the previous season and was conserved and managed in the soil.

Results and Discussion
No significant effect was observed among tillage types according to plant height, number of spike per square

meter, spike height, number of seed per spike and harvest index, while the difference between biological yield,
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seed weight per spike, 1000-seed weight and seed yield were significant. Result showed that, use of tillage
operations led to favorable conditions for plant growth and height. In the other hand no significant change was
shown in plant height with increasing residue, possibly due to incomplete decomposition of plant residue and
stabilization of nutrients, especially nitrogen. The highest and the lowest wheat seed yield were obtained in these
two types of tillage. No significant effect was observed on any of the studies parameters. Different tillage
treatments had the significant effect on biological yield. Biological yield increased with reduced tillage. Tillage
operations had significant influence on grain weight per spike. The highest and the lowest seed weight per spike
were related to reduced tillage and conventional treatments.

Conclusions
Generally, biological yield was increased as tillage intensity was decreased, but remaining sugar beet

residues had no effect on this parameter.

Keywords: Agro ecosystems, Conventional tillage, No-till, Reduced tillage


