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  چکیده
 4 مـدت  بـه  تکرار 3 در تیمار 6 با دیم اراضی در علوفه کاشت و ورزي خاك مناسب روش تعیین براي آزمایش، این       
 مراغه دیم کشاورزي تحقیقات ایستگاه در علوفه -گندم تناوب در تصادفی لکام هاي بلوك پایه طرح براساس زراعی سال
= T2 بهـار،  در کـار  خطـی  بـا  کاشـت  + پاییز در غازي پنجه با شخم= T1: از بودند عبارت آزمایشی تیمارهاي. دش  اجرا
 در برگـردان  صـفحه  بـدون  گاوآهن با شخم= T3 بهار، در کار خطی با مستقیم کاشت + پاییز در کلش و کاه آوري جمع
 از استفاده + پاییز در قلمی گاوآهن با شخم= T4 بهار، در کار خطی با کاشت و بهار در بشقابی هرس از استفاده + پاییز
 برگرداندار گاوآهن با شخم از استفاده و بذر و کود دستپاشی= T5 بهار، در کار خطی با کشت و بهار در بشقابی هرس
. بشقابی هرس با کردن مخلوط و بهار در بذر و کود پاشی دست + پاییز در قلمی گاوآهن اب شخم= T6 ،)شاهد (بهار در

 دار معنـی  خـشک  علوفه و تر علوفه عملکرد روي بر  درصد 1 احتمال سطح در آزمایشی تیمارهاي اثر که داد نشان نتایج
 و داد اختـصاص  خـود  بـه  را محصول دعملکر بیشترین ترتیب به هکتار در کیلوگرم 3190 و 5393 با T4 تیمار و  بوده
 تولیـدي  دانـه  و نهایی کلش و کاه عملکرد. بود علوفه) هکتار بر کیلوگرم 2646  و 4643 (عملکرد کمترین داراي T5 تیمار
  و 3245 بـا  ترتیـب  به T4 تیمار و داد نشان داري معنی اختالف  درصد 1 احتمال سطح در یآزمایش تیمارهاي بین در نیز

 داراي هکتـار  در کیلـوگرم  707  و 2749 بـودن  دارا بـا  T5 تیمـار  و شـت دا را عملکرد بیشترین هکتار در مکیلوگر 1121
  درصـد  1 احتمـال  سـطح  در تولیدي دانه و کلش و کاه خشک، علوفه تر، علوفه عملکرد بر سال اثر. بود عملکرد  کمترین
 در بـرداري  نمونـه  عمق سه در آزمایشی تیمارهاي بین در خاك در موجود وزنی رطوبت درصد نظر از  و بود دار معنی
 بـه  نـسبت  بـرداري  نمونـه  عمق سه هر در T4 تیمار که طوري هب. گردید مشاهده دار معنی اختالف  درصد 1 احتمال سطح
 درصـد  87/20 و 18/19 ،92/18 داراي T6 تیمـار  و 04/28 و 67/26، 90/24 داراي ترتیـب  به و بوده برتر تیمارها سایر

  . بود وزنی رطوبت
  

  کاه و دانه عملکرد خاك، رطوبت بهاره، علوفه ورزي، خاك ،دیم  اراضی :کلیدي هاي واژه
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Abstract 

         This study carried out in RCBD with 6 treatments and 3 replication in dry land agricultural 

research institute during 4 years (2003-2007). In automn tillage treatments and in spring sowing of 

seeds were completed. Treatments were: T1= Sweep in fall + planting by seed drill in spring, T2= 

Removing stubble in fall + direct planting by seed drill in spring, T3= Semi-moldboard plow in fall 

+ disk harrow and planting by seed drill in spring, T4= Chisel plow in fall + disk harrow and 

planting by seed drill in spring, T5= Fertilizer and seed broadcasting by hand and moldboard plow 

in spring, T6= Chisel plow in fall + fertilizer and seed broadcasting by hand and disk harrow in 

spring. The results showed that wet and dry forage yields were different among treatments, T4 with 

5393 and 3190 kg/ha had the highest forage yield and T5 with 4643 and 2646 kg/ha had the lowest 

forage yield. This trend was abserved in stubble and grain yield T4 with 3245 and 1121 kg/ha had 

highest yield and T5 with 2749 and 707 kg/ha had lowest yield. The effect of year on wet and dry 

forage and grain yields was significantly different (1%) but the intraction of year on treatments was 

not significant. soil moisture was differ among treatments. moistuer comparison in 3 soil depths 

showed that T4 treatment was better than other treatments and had 24.90, 26.67 and 28.04   درص د 

soil moisture and T6 treatment had 18.92, 19.18 and 20.87% soil moisture.  
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  همقدم
 از ناشی هاي نگرانی رفع جهت   یخاص تمهیدات

 از جهـان  رشـد  بـه  رو جمعیت براي ،غذایی مواد کمبود
 ســالیانه خــروج از جلـوگیري  و خودمــان کــشور جملـه 
 محـصوالت  خریـد  جهت ارزي درآمد از اي عمده بخش
 سـطح  افـزایش . رسد می نظر به ضروري و الزم غذایی
 افـزایش  و سـطح  واحـد  در عملکـرد  یشافـزا  کشت، زیر

ــد ــصول تولی ــد در مح ــان واح ــه زم ــزایش روش س  اف
 عملکـرد  افـزایش . شوند می محسوب کشاورزي تولیدات

 و زراعـی  بـه  لئمـسا  بـه  توجـه  نیازمنـد  سـطح  واحد در
 مناسـب  سـازي  آمـاده  راسـتا  ایـن  در .باشد می نژادي به

 ورزي خـاك  عملیات انجام با مناسب بستر ایجاد و زمین
 اهمیت حایز تولید افزایش جهت که است لیئمسا از یکی

mailto:Sm_ka80@yahoo.com


  127........                                                                                ماشک بهاره ورزي بر روي عملکرد  هاي مختلف خاك بررسی اثر روش
 
 مهم اهداف از یکی که خاك در یرطوبت ذخیره .باشد می
 ادوات انــواع تــاثیر تحــت اســت، دیمکــاري مطالعــات در

 الیـه  کـه  مواردي در موضوع این و گیرد می قرار شخم
 ابانتخـ . اسـت  مـشهود  بیـشتر  شود  می برگردانده خاك
 نوع نظیر عواملی به دیم شرایط در ورز خاك وسیله نوع
 نـوع  خـاك،  بافـت  و سـاختمان  هـرز،  هـاي  علف مقدار و

 فرســایش پتانــسیل آیــش، دوره طــول زراعــی، تنــاوب
   دارد بــستگی اجــرا زمــان و رطــوبتی شــرایط اراضــی،

 کـه  داده نـشان  تحقیقـاتی  کارهـاي  نتایج .)1375 نامبی(
 ادوات و ورزي خـاك  عملیـات  نوع از مختلف محصوالت

 بلـووین  و کومـو . شـوند  می متاثر آن در استفاده مورد
ــاي در )1997( ــا لویزیان ــت آمریک ــد جه ــوالف تولی  ی

ــه ــت اي، علوف ــصورت کاش ــی ب ــاك ب ــت ورزي، خ  کاش
 با وکشت ها کش علف از استفاده همراه به ورزي خاك بی

ــتفاده ــات از اس ــاك عملی ــه و بررســی را ورزي خ  نتیج
 و 86/1 ،74/1 ترتیـب  بـه  مـذکور  هـاي  روش که تندگرف
 نشان همچنین هاآن تولیدکرد، علوفه هکتار در تن 98/1

 در ورزي خـاك  عملیـات  از استفاده صورت در که دادند
 هم و هداد  رخ کمتر خاك فشردگی میزان هم فصل، اول

 یـک  نتـایج  .دوشـ  مـی  بیـشتر  علوفـه  خشکی به مقاومت
 نـوع  سـه  کـه  دهـد  مـی  نشان ترکیه در ساله سه مطالعه
 تیلرتـو رو بـا  شـخم  ،)CT1( مرسـوم  ورزي خاك عمیات

)2ST( ــسک و ــه دو دی ــد )DD3( طرف ــوده زي( رش  و ت
 و دانـه  عملکـرد  آلـی،  کـربن  و نیتروژن میزان ،)ها ریشه
 تـاثیر  تحـت  را (.Vicia sativa L)ماشـک  عملکرد اجزاي
-زي نیتـروژن  میزان از لحاظ  که  طوريبه ،دهد می قرار

 و دانـه  عملکـرد  کـه  حـالی  درCT > DD > ST  تـوده 
  ریــــشه نیتــــروژن ، DD>CT>ST خــــاك نیتــــروژن

 ST> DD >  STخاك آلی کربن و DD > ST > CT بود. 
 زگهو مطالعه سال ده نتایج .)2006 تکین باي و اوزپینار(
 تیمارهــاي اثــر کــه دهــد مــی نــشان )1992( همکــاران و

 دار معنــی اي علوفــه ذرت عملکــرد روي بــر ورزي خــاك
 در کردن سبز در تاخیر و عملکرد میزان کمترین و بوده

                                                        
1  Convential Tillage 
2 Shallow Tillage 
3 Double Disc Tillage 

 کـم  هـاي  سـال  در کـه  شد، مشاهده شخم بدون سیستم
 شـدیدتر  حالـت  این  خاك مکانیکی مقاومت دلیل به باران
 بـدون  سیـستم  کـه  کردند گزارش همچنین هاآن. شد می

 ریشه نفوذ محدودیت دلیل به سنگین هاي خاك در شخم
 مناسب روش تعیین مطالعه این هدف .است ییآکار قدفا

 از بهینه وري بهره و جوي نزوالت حفظ براي زمین تهیه
 مراغـه  رقـم  بهـاره  اي علوفـه  ماشک تولید افزایش و آن

(Vicia dasycarpa) باشد می دیم اراضی در.  
  

  ها روش و مواد
 بـه  و تکـرار  ر سـه  د تیمار شش با بررسی این

 -گنـدم  تنـاوب  بـا  فـاز  دو در عـی زرا سـال   چهـار  مدت
 گنـدم  یکنواخت زیرکشت قطعات از یکی سال هر( علوفه
 کاشت براي ورزي خاك تیمارهاي دوم قطعه در و بوده
 هـاي  بلـوك  پایـه  طـرح  براسـاس  و )شد می اعمال علوفه
 کشاورزي تحقیقات ایستگاه در (RCBD) تصادفی کامل
  :آمد در اجرا به زیر آزمایشی تیمارهاي با مراغه دیم

  
  

T1  
کـار در     کاشت با خطـی   + غازي در پاییز      شخم با پنجه  

  بهار

T2  
بـا   کاشـت مـستقیم   + آوري کاه و کلش در پاییز         جمع
  کار در بهار خطی

T3  
+ برگـردان در پـاییز    شخم بـا گـاوآهن بـدون صـفحه        

  کار در بهار استفاده از هرس بشقابی و کاشت با خطی

T4  
  اسـتفاده از هـرس   + ز  شخم با گاوآهن قلمـی در پـایی       
  کار در بهار بشقابی در بهار و کشت  با خطی

T5  
  پاشی کود و بذر و استفاده از شـخم بـا گـاوآهن     دست

  )شاهد(برگرداندار در بهار 

T6  
پاشـی کـود و       دست+ شخم با گاوآهن قلمی در پاییز       

  بذر در بهار و مخلوط کردن با هرس بشقابی
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  هاآن فنی مشخصات و ادوات کار عمق  -1 جدول

 کار عمق  ادوات
)cm(  

  مشخصات

  متر،   سانتی70متر، فاصله بین دو ردیف   سانتی52ورز   شاخه، فاصله بین دو عامل خاك9  25  گاوآهن قلمی
  متر  سانتی25 و 225عرض و عمق کار به ترتیب 

  حداکثر و متر،   سانتی115متر، ارتفاع   سانتی180متر، طول سانتی 150عرض ) سه خیشه(  20  گاوآهن برگرداندار
  متر، طریقه اتصال سه نقطه  سانتی90 و 120 عرض کار حداقل

  برگردان آن باز شده بود  که صفحه بودهمشابه گاوآهن برگرداندار  20  گاوآهن بدون صفحه برگردان
  .هاي قلمی شده بود ین تیغهاي جایگز هاي پنجه گاوآهن قلمی که تیغه  12  غازي  پنجه

  )  بشقاب کروي شکل در هر گروه7 (28ورز  دو زانوئی دو ردیفه، تعداد عوامل خاك  10  هرس بشقابی
  متر  سانتی53قطر بشقاب 

  
  

  

 و انتخـاب  پـاییز  در کلـشی  زمـین  آزمایش، اجراي براي
 آزمایـشی  تیمارهـاي  قالب در ورزي خاك عملیات انجام
. گردیـد  اعمـال  نظـر  مـورد  ورزي  خـاك  ادوات با مذکور
 در با و مطالعه محل خاك تجزیه براساس کودي فرمول
 تمـامی  بـراي  کـه  محـصول  ایـن  غـذایی  نیاز گرفتن نظر

  . شد گرفته نظر در بود ثابت تیمارها
 بذر از آزمایشی، يتیمارها تمامی کاشت براي

 (Vicia dasycarpa) مراغه رقم ،بهاره اي علوفه ماشک
 کیلـوگرم بـر     90-100( مترمربـع  در دانه 200 میزان به

 5/17کـشت  خطـوط  فاصـله  بـا  کـار  طیخ توسط )هکتار
 اسـتفاده  متـر  7×15 ابعـاد  بـه  هاي کرت در و متر سانتی
 شـدن  مـساعد  از پـس  بهـار  فـصل  اوایـل  در که گردید،

 کلیــه. شـد   انجــام زمـین  شـدن  گــاورو و دمـا  وضـعیت 
 مبـارزه  ز،هر هاي علف کنترل از اعم زراعی هاي مراقبت

 تمـامی  مـورد  در سـبوس  و سـوین  سم توسط آفات با
 طــول در. گرفـت  انجــام یکنواخـت  صــورت بـه  تیمارهـا 
 ،اي علوفـه  ماشـک  گلـدهی  مرحلـه  در سال هر ،آزمایش
 و 10-20،  0-10 اعمـاق در   خـاك  وزنـی  رطوبت درصد

 شـد   گیـري  انـدازه   بـه روش وزنـی   متـر  سـانتی  30-20
  .)1998کلوت (
 گیـري  انـدازه  بـه  نـسبت  علوفه یگلده زمان در   

 کدام هر از )خشک هوا( خشک علوفه و تر علوفه عملکرد
 یـک  نقطـه  سـه  از منظور این براي ،شد اقدام تیمارها از

ــف ــه ردی ــول ب ــک ط ــر ی ــه و مت ــف صــورت ب ــر ک  ب

 کامـل  رسـیدن  از سپـ . آمـد  بعمـل  علوفـه  برداري ونهمن
 بــه نــسبت هــا کــرت حاشــیه نمــودن حــذف و محـصول 
 و اقـدام  جداگانه بطور تیمارها تمامی صولمح برداشت
 از یـک  هـر  دانـه  عملکـرد  و کلـش  و کـاه  عملکرد سپس

ــا ــز تیماره ــرآورد نی ــین و ب ــد تعی ــراي. گردی ــه ب  تجزی
ــانس ــا داده واری ــرم از ه ــزار ن ــراي و MSTAT-C اف  ب
ــسه ــانگین مقای ــا می ــون از ه ــد آزم ــه چن ــن اي دامن  دانک

(DMRT)  گردید استفاده.   
  

  بحث و نتایج
 در خـشک  علوفـه  و تـر  علوفـه  عملکرد نظر زا
ــان ــد10زم ــدهی درص ــک  گل ــه ماش ــین در اي، علوف  ب

 اخـتالف   درصـد  1 احتمال سطح در آزمایشی تیمارهاي
 و 5393 با T4 تیمار. )2جدول  ( گردید مشاهده دار معنی
 عملکـرد  بیـشترین  ترتیـب  بـه  هکتـار  در کیلوگرم 3190
 4643 بـا  تیبتر به T5 تیمار و خشک علوفه و تر علوفه

 علوفه عملکرد کمترین داراي هکتار در کیلوگرم 2646 و
 و کـاه  عملکـرد  نظر از. )3جدول( بود خشک علوفه و تر

 آزمایـشی  تیمارهـاي  بـین  در تولیدي دانه و نهایی کلش
 وجــود دار معنــی اخــتالف  درصــد1 احتمــال ســطح در

 کیلوگرم 1121 و 3245 با T4 تیمار و )2 جدول( داشت
 بیـشترین  ترتیـب  بـه  تیمارهـا  سـایر  به نسبت هکتار در

 2749 با T5 تیمار و داشت را دانه و کلش و کاه عملکرد



  129........                                                                                ماشک بهاره ورزي بر روي عملکرد  هاي مختلف خاك بررسی اثر روش
 
ــوگرم 707 و ــار در کیل ــه هکت ــب ب ــرین داراي ترتی  کمت

  . )3 جدول (بود دانه و کلش و کاه عملکرد
 هاي یافته هاي این پژوهش به نوعی بایافته

 ورزي كخا اثر کهمنطبق است ) 2008( همکاران و گونز
اند، بررسی کردهرا  ذرت مختلف هاي ژنوتیپ روي بر
 دانه، عملکردبر   اثر نوع خاکورزيکه دادند  نشان آنها

 بیولوژیک، عملکرد و برداشت زمان در دانه رطوبت
 اختالف ها ژنوتیپ بین در بوته ارتفاع ،گلدهی زمان
 هاژنوتیپ روي بر ورزي خاك نوع اثر وداشته  دار معنی
 روسیه کشور درمطالعه اي نیز که . باشدمی ارد معنی
 بدون -1 تیمارهاي بررسی از علوفه، تولید منظور به

 بین از -2 کش علف از استفاده و ورزي خاك از استفاده
 هرس -3 راندآپ سم از استفاده با چمنی گیاهان بردن

 شخم بار دو انجام -5 مرسوم شخم -4 سطحی بشقابی
 خاك آوردن باال و ودهآل هرز هاي علف دفن جهت

 صورت زمین،  سطح به زیرین هاي الیه از غیرآلوده
 با گرامینه گیاهان مخلوط کاشت که گرفت، نشان داد

 انجام با طبیعی هاي گرامینه خالص کاشت لگومینوز،
 علوفه عملکرد نوبت، دو در ورزي خاك عملیات دادن

  )کاروتن و پروتئین غذایی، عناصر( آن کیفیت و تولیدي
-الب(دهد می بهبود منطقه آن در چشمگیري بطوررا 

 عملکردهاي روي بر سال اثر ).1996 همکاران و کولهو
 در تولیدي دانه و کلش و کاه خشک، علوفه تر، علوفه
 متقابل اثرات ولی بود دار معنی  درصد1 احتمال سطح
 دار معنی مذکور پارامترهاي روي بر تیمار در سال
در مناطق خشک و نیمه ) 2010(اران اونیار و همک. نبود

خشک کنیا با اعمال تیمارهاي مختلف خاکورزي در 
 درصد اختالف عملکرد در بین 37نخود توانستند 

  .تیمارهاي خاکورزي پیدا نمایند

  
  عملکرد و اي علوفه ماشک گلدهی زمان در خشک علوفه و تر علوفه عملکرد بر تیمار اثر مرکب واریانس تجزیه -2جدول

  زراعی سال سه به مربوط برداشت، زمان در دانه عملکرد و کلش و کاه 
 مربعات میانگین

  در تر لوفهع آزادي درجه تغییر منابع
 گلدهی زمان

 در خشک علوفه
 دانه عملکرد کلش و کاه  گلدهی زمان

  سال
  اشتباه
           تیمار
  تیمار در سال

  اشتباه 
C. V    

2  
6  
5  
10  
30  
- 

** 12/1  
13/0  
**64/0  

ns 0002/0  
01/0  
10/2 

** 12/1  
12/0  
**30/0  

ns 00004/0  
005/0  
51/2 

** 03/1  
07/0  
**25/0  
ns 003/0  

01/0  
29/3 

** 139/0 
 004/0  

**188/0  
ns 005/0  

008/0 
99/9 

          ns ، * درصد 1 و 5 احتمال سطح در دار معنی و دار غیرمعنیبه ترتیب  : ** و  
  

   عملکرد و اي علوفه ماشک لدهیگ زمان در خشک علوفه و تر علوفه عملکرد بر تیمار اثر میانگین مقایسه -3جدول
  برداشت زمان در دانه عملکرد و کلش و کاه

 دانه عملکرد کلش و کاه گلدهی زمان در خشک علوفه گلدهی زمان در تر علوفه تیمار
T1 BC 4889 A 2857 BC 2958 BC 903 
T2 B 5108 A 2972 AB 3073 B 970 
T3 BC 5005  A2883 BC 2984 BC 866 
T4  A 5393  A3190 A 3245 A 1121 
T5   D4643  A2646  C2749 D 707 
T6 CD 4768  D2787  BC2888 CD 785 

LSD 5  149 7/163 121/0 2/174 درصد 
LSD 1 200 4/220 163/0 6/234 درصد 
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   ،اي علوفه ماشک گلدهی زمان در خشک علوفه و تر علوفه عملکرد بر سال در تیمار اثر میانگین مقایسه -4جدول
  برداشت زمان در دانه عملکرد و کلش و کاه

 تیمار
 زمان در تر علوفه

 گلدهی
  در خشک علوفه
 دانه عملکرد کلش و کاه گلدهی زمان

 T1     5158 3125 3229 ABC 1051 * اول سال
 T2 5377 3236 3344 ABCD 994 * اول سال

 T3 5271 3147 3253 BCDE 909 * اول سال

 T4 5645 3450 3419 AB 1126 * اول سال

 T5 4907 2914 3018 EF 747 * اول سال

 T6 5028 3048 3149 CDEF 826 * اول سال

 T1     4653 2621 2724 EF 750 * دوم سال 

 T2 4873 2738 2837 CDE 881 * دوم سال

 T3 4773 2648 2747 EFG 770 * دوم سال

 T4 5154 2963 3069 ABC 1044 * دوم سال

 T5 4410 2411 2513 G 608 * دوم سال

 T6 4541 2558 2659 FG 690 * دوم سال

 T1     4856 2824 2921 CDE 908 * سوم سال

 T2 5074 2941 3039 ABC 1033 * سوم سال

 T3 4971 2852 2951 CDE 920 * سوم سال

 T4 5381 3156 3247 A 1193 * سوم سال

 T5 4613 2614 2716 EFG 768 * سوم سال

 T6 4735 2755 2856 DEF 840 * ومس سال

LSD 5  200 4/220 163 6/234 درصد 

LSD 1 149 7/163 121 2/174 درصد 
  .باشد می  درصد1 احتمال سطح در تیمار دو بین دار معنی اختالف وجود عدم نشانگر تیمار دو بین مشترك بزرگ انگلیسی حروف

  
  

 نظر از که داد نشان ها داده مرکب واریانس تجزیه نتایج
 تیمارهاي بین در خاك در موجود وزنی رطوبت درصد

 احتمال سطح در برداري نمونه عمق سه هر در آزمایشی
ــد1 ــتالف  درص ــی اخ ــود دار معن ــدول (دارد وج . )5 ج
 تیمـار  کـه  داد نـشان  ها داده میانگین مقایسه که طوري هب

T4 ســایر بــه نــسبت بــرداري نمونــه عمــق ســه هــر در 
 و  67/26 ،90/24 داراي ترتیـب  بـه  و بوده برتر اتیماره

-می خاك مختلف اعماق در وزنی رطوبت درصد 04/28
 درصد 87/20 و 98/19،  92/18 داراي T6 تیمار و باشد

 متقابـل  اثـر  و سـال  اثـر   .)6 جـدول ( بود وزنی رطوبت
ــار در ســال ــر تیم ــت روي ب ــدازه رطوب ــري ان  شــده گی
  .نبودند دار معنی
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  اي علوفه ماشک گلدهی زمان در خاك مختلف اعماق وزنی رطوبت مرکب واریانس تجزیه -5 جدول
 مربعات میانگین

 آزادي درجه تغییر منابع
 متر  سانتی20- 30 متر  سانتی10- 20 متر  سانتی0- 10

  سال
  اشتباه
  تیمار اثر
           تیمار در سال اثر

  اشتباه
C.V    

2  
6  
5  
10  
30  
- 

  ns77/9  
81/4  
   **68/39  
  ns 22/0  

19/0  
98/1 

 ns 90/19  
  80/5  

   **57/53  
  ns 21/0  

132/0  
52/1 

 ns 22/5  
  01/7  

   **52/61  
  ns 16/0  

72/0  
44/3 

  دار معنی وجود عدم = ns                  درصد 1 احتمال سطح در دار معنی = **
  

  اي علوفه ماشک گلدهی زمان در خاك مختلف اعماق وزنی رطوبت بر تیمار اثر میانگین مقایسه - 6 جدول
 خاك مختلف اعماق در وزنی رطوبت درصد تیمار

 متر سانتی  20- 30 متر سانتی  10- 20 متر سانتی  0- 10 
T1  B 23/23  BC 87/24  B 87/25 
T2  B 51/23  B 51/25   AB 30/26 
T3  B 53/22  C 01/24  B 58/24 
T4  A 90/24  A 67/26  A 04/28 
T5  C08/21  D 12/22  C 61/22 
T6  D92/18  E 98/19  C 87/20 

LSD 5  42/1 74/0 74/0 درصد 

LSD 1 91/1   99/0 99/0 درصد 

  .باشد می  درصد1 احتمال سطح در تیمار دو بین دار معنی اختالف وجود عدم نشانگر تیمار دو بین مشترك بزرگ انگلیسی حروف
  

    
 درصـد  بیـشترین  از تیمارهـا  سـایر  به نسبت T4 تیمار

 تـر  علوفه عملکرد خاك، مختلف اعماق در وزنی رطوبت
ــه و ــان در خــشک علوف ــدهی درصــد10زم  ،ماشــک  گل

 در بـود،  برخـوردار  دانـه  و کلش و کاه عملکرد همچنین
 ورزي خـاك  و گیـاهی  بقایـاي  مدیریت آمریکا واشینگتن
 رطوبـت  و بهـاره   جـو  عملکـرد ) قلمـی  گاوآهن( شیاري
 350بارنــدگی بــا منــاطقی در را خــاك در شــده ذخیــره
 و اپلین( داد افزایش توجهی قابل بطور سال در متر میلی

  .)1995 آلساکاف
 تـامین  در تـوان  مـی  را اختالفـات  ایـن  دلیـل به طور کلی    

 جـوي  نـزوالت  از بیشتر وري بهره جهت مناسب شرایط
 تعملیــا انجــام کــه نحــوي بــه .)6 جــدول( نمــود توجیــه

 بیشتر عمق با قلمی گاوآهن توسط پاییز در ورزي خاك
 بـا  و زمـین  در خـراش  ایجاد با تواند می )متر سانتی 25(
 و کـاه ( گیـاهی  بقایاي از زیادي قسمت گذاشتن جاي بر

 سـطح  نمـودن  ناهموار و دار کلوخ زمین، سطح در )کلش
ــرایط خــاك ــراي را ش ــوذ ب ــاران از حاصــل آب نف  و ب

 نفـوذ  و زمـستان  طول در زمین روي در برف نگهداري
 -نتایج یافته  .نماید مساعد را خاك اعماق به آن تدریجی

تـرین اثـر     مهـم   شـاید  دهـد کـه   هاي این تحقیق نشان می    
 باشـد،  رطوبت خاك در تاثیر بر روي     عملیات خاکورزي 

ایـن یافتـه اي اسـت       شود،  که باعث تغییر عملکرد نیز می     
ارش شـده اسـت   اي از محققـین نیـز گـز     که توسـط عـده    
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 ونز جـ  ،2000 جـونز و سـینگ    ،  1998آمادو و همکاران    (

  .)1992 هوگز و همکاران ، 2000
 تـوان  می را T4 تیمار در خاك رطوبت افزایش 

 و تیمـار  ایـن  در پـاییز  در قلمـی  گـاوآهن  از استفاده به
 زمستان فصل طی در آسمانی هاي ریزش بیشتر ذخیره
 در یافته انجام هاي بررسی نتایج با مطلب این داد، نسبت
 و خـشک  مناطق در قلمی گاوآهن بهتر کارآیی با ارتباط
 .)1995 همکـاران  و هرنـانز ( دارد مطابقـت  خـشک  نیمـه 

 عمق تا را خاك اعماق پاییز در قلمی گاوآهن از استفاده
 و کاه کردن رها با حال عین در و شکافته   متر  سانتی 25

 کـه  آورد  مـی  بوجود نیز ییها کلوخ خاك، سطح در کلش
 و بـرف ( آسـمانی  هـاي  ریزش نگهداري براي را شرایط
. )1366 سیستانی( نماید می فراهم زمین سطح در) باران
 شـاهد  تیمـار  در محـصول  عملکرد بودن پایین طرفی از

 گـاوآهن  از اسـتفاده  دیـم  اراضی در که است این بیانگر
 نتیجـه  در دهـد،   مـی  افزایش را خاك هوادهی برگرداندار

 از رطوبت هوا دماي افزایش با و ها بارندگی قطع از پس

 کمبــود مــشکل و شــده تبخیــر تــر ســریع خــاك اعمــاق
 کـاهش  بـا  همراه مسئله این. سازد می محتمل را رطوبت
 تـشدید  را عملکـرد  کاهش ،بهار فصل اواخر در بارندگی

 گـاوآهن  از اسـتفاده  مـذکور،  مـوارد  از مهمتر. نماید می
 شـود  می باعث بذور پوشانیدن و شخم براي اربرگرداند

 سـطح  در گاهـاً  و سطحی صورت به بذور از قسمتی تا
 ایــن در گیرنــد، قــرار خــاك زیــاد عمــق در یــا و زمــین
 از قسمتی و مختل بذور شدن سبز و زنی جوانه صورت

 گیـاهی  پوشـش  از مزرعـه  نتیجـه  در و شـده  تلـف  آنها
 اجـزاي  و کـرد عمل نهایتـاً  و شـود  نمی برخوردار مناسب
 نفـوذ  T4 تیمار در. کند می پیدا کاهش محصول عملکرد
 گـسترش  و توسـعه  بـراي  را زمینه قلمی گاوآهن عمیق

 شــرایط از بهینـه  اسـتفاده  آن تبـع  بـه  و ریـشه  مناسـب 
 بـال  و 1376 بابـایی  حـاجی ( نماید می مساعدتر رطوبتی
 .)1998 همکاران و کولهو

 

   
  

  مورد استفاده منابع

 ،19 شـماره  سـوم  سـال . ماشـین  و خـاك  آب، نـشریه  کـشاورزي،  در خـاك  فـشردگی  پدیده و ورزي خاك. 1375. نام بی
  .20-21 صفحات

-58 صـفحات  ،91شـماره . دهـم  سال سنبله، مجله از نقل. پایدار کشاورزي با کشاورزي پایداري. 1376. م بابایی، حاجی
59.  

 .3 شماره  سال آب و خاك مقاالت مجموعه در ترجمه،. کشاورزي در کلش کاربرد مضرات و فوائد. 1366. ه سیستانی،
 

Amado JC, Fernandez SB and Mielniczuk J, 1998. Nitrogen availability as affected by ten years of 
cover crop and tillage systems in southern Brazil. J. Soil Water Conserv. 53:268–271. 

Ball-Coelho BR, Roy RC and Swanton CJ, 1998. Tillage alters corn root distribution in coarse-
textured soil. Soil and Tillage Research 45(3-4): 237-249. 

Cuomo GJ and Blouin DC, 1997. Annual ryegrass forage mass distribution as affected by sod 
suppression and tillage. Journal of Production Agriculture. 10 (2) :256-260. 

 



  133........                                                                                ماشک بهاره ورزي بر روي عملکرد  هاي مختلف خاك بررسی اثر روش
 

Epplin FM and Alsakkaf GA, 1995. Risk-efficient tillage systems and program participation 
strategies for land subject to conservation compliance. Rewiew of Agricultural Economics, 
Oklahoma State University, Still water, Oklahoma, USA. 

Gwenzi W, Taru M, Mutema Z, Gotosa J and Mushiri SM,. 2008. Tillage system and genotype 
effects on rainfed maize (Zea mays L.) productivity in semi-arid Zimbabwe. African Journal of 
Agricultural Research 3 (2):101-110. 

Hernanz JL, Giron VS and Cerisola C, 1995. Long-term energy use and economic evaluation of 
three tillage systems for cereal and legume production in central Spain. Soil and Tillage 
Research 35(4): 183-198. 

Hughes KA, Horne DJ, Ross CW and Julian JF, 1992. A 10-year maize/oats rotation under three 
tillage systems. 2. Plant population, root distribution and forage yields. Soil and Tillage 
Research 22(1-2): 145-157. 

Jones MJ, Sing M, 2000. Long-term yield patterns in barley-based cropping systems in Northern 
Syria 2. The role of feed legumes. J.Agric. Sci. (Camb.) 135:237–249. 

Jones MJ, 2000. Comparation of conservation tillage systems in barley-based cropping systems in 
northern Syria. Exp. Agric. (Camb.) 36:15–26. 

Ozpinar S and Baytekin H, 2006. Effects of tillage on biomass, roots, N-accumulation of vetch 
(Vicia sativa L.) on a clay loam soil in semi-arid conditions. Field Crops Research, 96(2-3): 
235-242. 

Onyari CAN, Ouma JP and Kibe AM, 2010. Effect of tillage method and sowing time on 
phenology, yield and yield components of chickpea (Cicer arietinum L.) under semi-arid 
conditions in Kenya. Journal of Applied Biosciences 34: 2156 – 2165. 

 


