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  چکیده 

 اي هکرت طرح صورتهب  تابستانه سویاسال در کشت دو  به مدتمناسب ورزي سیستم خاك  تعیین منظوربهتحقیق این 

مرکـز تحقیقـات    مزرعـه  درهـاي کامـل تصـادفی در چهـار تکـرار      بلـوك با طـرح پایـه    ) استریپ پالتنواري ( خرد شده 

دار و دیسـک، شـخم   شخم با گاوآهن  بر گردان( شخم در سه سطحاول  فاکتو ،در این آزمایش اجرا شد.کشاورزي مغان 

درصـد رطوبـت    .ندبود ) L17زان، ویلیامز و در سه سطح ( تهواری دومفاکتور  و )فقط دیسک با گاوآهن قلمی و دیسک و

و صفات زراعی ماننـد   قبل و بعد از کاشتمیزان بقایاي گیاهی  و یشاخص مخروط ظاهري، مخصوصجرم  ،خاكوزنی 

 الفعملکرد دانه، درصد سبز کردن، ارتفاع بوته، ارتفاع اولین غالف، تعداد غالف در بوته، طول غالف و تعـداد دانـه در غـ   

دار در عملکـرد  اخـتالف معنـی   موجب ورزيهاي مختلف خاكسیستمگیري شدند. نتایج دو ساله آزمایش نشان داد اندازه

بـا   %1تعداد دانه در غـالف در سـطح احتمـال     طول غالف و ارتفاع بوته، ارقام از لحاظ صفاتاختالف اما شد. ن سویا دانه

 یورزي از نظر شـاخص  مخروطـ  گر آن بود که تفاوت تیمارهاي خاكحقیق بیاننتایج دو ساله این ت .بوددار معنییکدیگر 

تـرین و  دار بـود. پـایین  غیـر معنـی    30- 40و 20-30هـاي  دار ولی در عمقمتر معنیسانتی  10- 20و 0-10در عمق هاي 

گـاوآهن  شخم با یمارهاي  مگاپاسگال در  ت 60/0و   54/0با  ترتیب به   0-10در عمق  یشاخص  مخروط میزان  باالترین

نیـز    10-20ورزي در عمـق  فقط  دیسک مشاهده گردید.  همچنین  این دو تیمار خاكتیمار و  عالوه دیسک هب داربرگردان

را داشـتند.  همچنـین اخـتالف      یشـاخص  مخروطـ   باالترین و پایین تـرین میـزان    مگاپاسگال  59/0و  72/0با  ترتیب به

گـاوآهن  ، و دیسـک  دارورزي گـاوآهن برگـردان  که تیمارهاي خـاك طوريدار بود بهمعنی  MWD  تیمارها از نظر میزان

شـاخص  در سـه گـروه متفـاوت قـرار گرفتنـد.      متر میلی 1/10و  0/13، 3/16ترتیب با فقط دیسک به تیمارو و دیسک قلمی

دار در سـطح  وم داراي تفـاوت معنـی  درصـد در سـال اول و د   83/69و  41/82درصد برگردان بقایاي گیاهی با میـانگین  

داري در جـرم مخصـوص ظـاهري و درصـد رطوبـت      ورزي تأثیري معنیبود.  از طرف دیگر، سه روش خاك %1احتمال 

  وزنی خاك ایجاد نکردند.  

  مغان ،هاي فیزیکی خاكشاخصسویا،  ،ورزيخاك :هاي کلیديواژه
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 Abstract  

This study was conducted to determine suitable soil tillage method. It  was carried out for  two 
years in summer planting soybean in the form of stripe-plot with  randomized complete block 
design with four replications on the farm of  Agricultural Research Center Moghan. In this 
experiment, the first factor was  three tillage methods: moaldboard plow and disk harrow; Chisel 
plow and disk harrow and only disk harrow and the second factor  included three soybean varieties ( 
Zane , Williams and L17). Moisture content, bulk density, penetration resistance and crop residue 
levels before and after implantation and agronomic traits such as grain yield, emergency precentage, 
plant height, the height of first pod, the number of pods per plant, pod length and the number of 
grain per pod were measured. Two-year results of the experiment showed that different methods of 
soil tillage did not cause any significant difference in the grain yield. But the agronomic traits such 
as plant height, pod length and number of grain per pod  showed significant differences at 1% 
probability. The two-year results of this study also showed soil tillage treatment differences in terms 
of cone index at the depths of 0-10 and 10-20 cm, but at the depth of 20-30 and 30-40 no significant 
difference was detected. The lowest and highest cone index in 0-10cm depth were 0.54 and 0.60 
MPa with the moaldboard plow and disk harrow and only disk harrow , respectively. Also The two 
tillage treatments at 10-20 depth with  0.72 and 0.59 Mpa had the highest and lowest cone index, 
respectively. The difference between treatments was significant in terms of MWD, as Moaldboard 
plow and disk harrow, Chisel plow and disk harrow and  only disk harrow with respectively 16.3, 
13.0 and 10.1 mm were divided into three different groups. The index of return of plant residues 
with averge of 82.41 and 69.83  in the first and second years was statistically significant at the 1% 
level. On the other hand, the three tillage methods did not  lead to significant effect in bulk density 
and the soil moisture content percentage. 
 
Keywords: Moghan,Tillage methods, Soil physical indices, Soybean 

 

  مقدمه  

سازي بستر بذر از اصول اساسی زراعت در آماده

 ورزي و کاشتهاي مختلف خاكباشد. شیوهگیاهان می

از طریق تغییر در شرایط فیزیکی بستر بذر یعنی 

اي و مقاومتی هاي حرارتی، رطوبتی، تهویهمشخصه

هاي هرز و آلودگی مزرعه به علفمیزان  ثیر برأخاك، ت

فعالیت و میزان اد آلی خاك، آفات، سرعت تجزیه مو

زنی و سبز جوانه هاي خاك، برجمعیت میکروارگانیسم

 کودها و کارآیی مصرف  جذب مواد غذایی  شدن بذر، 

استقرار نحوه باشند. ثر میؤعملکرد محصول م نهایتاً و

گیاه اغلب به عنوان شاخصی براي ارزیابی کیفیت بستر 

 و) 2002( راندالوستاچ ودر همین راستا  باشد.بذر می
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محتوي که  گزارش کردند)  1986همکاران ( و رباچع

مدیریت  ورزري وخاكعملیات رطوبتی خاك در اثر 

 ) 1994همکاران ( هورتون و یابد.بقایاي گیاهی تغییر می

 ثیر بر میزان وأورزي با تاند که خاكبیان داشته نیز

  باشد.ثر میؤتوزیع بقایاي سطحی بر دماي خاك م

 سازيآمادههاي مختلف اثرات روش ) 1377وانی (خسر

 رطوبت خاك و رصدد بررا  هازمین و فاصله ردیف

طور یک سال در میان کشت هعملکرد گندم و سویا که ب

- روشدر آزمایش فوق بررسی کرده است.  بودند شده

طریقه معمول هزمین شامل شخم ب سازي آمادههاي 

 و 50ها براي سویامنطقه و بدون شخم و فاصله ردیف

ایشان نشان داد که  تحقیقاتمتر بود. نتایج سانتی 75

(برخی از محققین  شخم معمولی بیشتر استدر عملکرد 

هاي اول در سال توانداند که عملکرد میاظهار داشته

 د).یابورزي تا حدي کاهش خاكهاي کماجراي روش

) گزارش نمودند که عملیات 2003همکاران ( دروري و

سی باعث کاهش شاخص رشخم مرسوم در خاك لوم 

در  ورزيعملیات بدون خاكدر مقایسه با  1یطمخرو

تواند هاي خاك میمقاومت الیه اینچ گردید. 0- 8عمق 

جذب مواد  توزیع ریشه را محدود نموده و رشد و

  .)1988(گارسیا و همکاران، غذایی را کاهش دهد

و بررسی ت ) بر اساس نتایج آزمایشا1988( جانسون

 هاي بزرگ وکه ایجاد کلوخه گزارش کرد  خود هاي 

در  2پس از شخم با گاوآهن برگرداندار زبري بیشتر

هاي نشانگر آن است که نظام 3مقایسه با گاوآهن قلمی

برتري به گاو آهن برگردان  گاوآهن قلمی و دیسک 

ورزي با گاو هاي مختلف خاكکاربرد سیستم دارند.

زمان،  هاي زیادي از جمله کاهشیتاز مزآهن قلمی 

کاهش فرسایش خاك نیز  انرژي الزم وو هزینه 

همچنین تراکم خاك کاهش یافته و از  برخوردار است.

 همکاران و میالرد شود.یري میگایجاد سخت الیه جلو

ورزي از جمله خاكمختلف  هايروش ثیرأت )1995(

 20-25ورزي مرسوم با گاوآهن برگرداندار عمق خاك

 -  30عمق   اشخم عمیق با گاوآهن چیزل ب ،مترسانتی

                                                 
1  Cone index 
2 Maldbord plow 
3 Chisel plow 

ورزي  ورزي  سطحی با ادوات خاكخاك مترسانتی 25

در ورزي متر و خاكسانتی 10-15به عمق  4ايمیله

-سانتی 7- 10عمق  اب 5با هرس دورانی کمترین حالت 

 متر را بر خصوصیات فیزیکی خاك در تناوب زراعی

و  نمودهسال بررسی  20ت طی گندم و ذر پاییزه، کلزاي

- خاك ،که در مقایسه با شخم مرسوم اظهار داشتند

موادآلی خاك، قابلیت  باعث افزایش ،ورزي حداقل

 شود.میخاك  هايخاکدانهگهداري آب و پایداري ن

زیر افزایش جرم مخصوص ظاهري درالیه همچنین 

عالوه  .شودمی شدن قابلیت تردد باعث بهترشخم   عمق

 تشکیل و خاکی هايکرم تعداد افزایشسبب  این بر

 را نفوذپذیري خاك و شده  در خاك  هاي متعددحفره

) انرژي الزم 1985( میشل و همکاران دهد.افزایش می

 ورزي براي چغندرقند، لوبیا وبراي دو سیستم خاك

گاوآهن خاکورزي با ذرت را بررسی کردند. مقایسه 

گاوآهن در خاکورزي که برگرداندار و قلمی نشان داد 

سوخت و مصرف کاهش  %40یکسان،قلمی در محصول 

داشته را براي عملیات قبل از کاشت مصرفی  زمان

  است.

 ) 1982( تـاچتون و جانسـون  بر اساس نتایج آزمایشات 

ورزي و روش کاشــت بــراي اثــرات خــاكدر خصــوص 

سـویا  بـا  محصـول گنـدم در تنـاوب     عملکردسویا را بر

سـویا   برگرداندار یا قلمی قبل از کاشتشخم با گاوآهن 

محصول عملکرد نسبت به کشت مستقیم موجب افزایش 

  .شدگندم 

هـاي  مختلـف تهیـه    ) اثر پنج سال روش1982( یوهارگر

خیزي خاك را وقتی دو محصـول گنـدم   حاصل برزمین 

مطالعـه  مـورد  شـدند  طور متناوب کشـت مـی  هو سویا ب

سـبب  ي بدون شـخم  هاکه روش قرار داد و نتیجه گرفت

هـاي  الیـه  نسـبت بـه  خاك سطحی خیزي حاصلافزایش 

( کـل خـاك منطقـه توسـعه      ولی در مجمـوع  شده پایینی

و 1990المــــــــور ( .یابدکاهش میخیزي حاصل ریشه)

 هايبیان داشت که روشضمن انجام آزمایشاتی ) 1987

هنگـام  ورزي در شرایطی که رطوبت خـاك  خاكمختلف 

                                                 
4 Tine 
5 Roto tiller 
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اي باشد بـر عملکـرد سـویا    زرعهظرفیت محد در کاشت 

با این حال تهیه زمـین   ، داري نخواهند داشتمعنی ثیرأت

-مـی عملکرد را اندکی بهبود 6تندوماستفاده از دیسک  با

  خشد.ب

با انجام پژوهشـی در خصـوص مقایسـه     )1379امینی (

ثیر أو بررسی تـ ورزي هاي مختلف عملیات خاكسیستم

ــه  ــرد دان ــر عملک ــرای  آن ب ــویا در ش ــوایی س ط آب و ه

مازندران به این نتیجـه دسـت یافـت کـه بـین دو تیمـار       

تیمــار فقــط دیســک اخــتالف  شــخم و دو بــار دیســک و

ها در با توجه به افزایش هزینه .وجود نداشتداري معنی

ویـژه در کشـت    هشخم مرسوم و از دست رفتن زمان ب

. نمـود دوم ایشان دو بار دیسک عمود بر هم را توصـیه  

ورزي را سـبب فشـردگی   سـتم بـدون خـاك   همچنین سی

) در 1382رحمتی ( نژاد وصادق .بیشتر خاك عنوان کرد

تحقیق مشابهی نتیجه گرفتند کـه روش تهیـه زمـین اثـر     

هدف از اجراي  داري برعملکرد سویا نداشته است.معنی

ــون روش   ــق پیرام ــی و تحقی ــایش بررس ــن آزم ــاي ای ه

ب و ورزي و یــافتن روش مناســمختلــف عملیــات خــاك

مطلوب آن و  همچنین تحقیق در رابطه با  اثرات متقابـل  

هــاي فیزیکــی خــاك و بــر ویژگــی ورزي و ارقــام خــاك

  بود.هاي زراعی گیاه سویا ویژگی

 

  هاروش مواد و

-84هـاي زراعـی  طی سالسال  دوآزمایش به مدت این 

مرکــز تحقیقــات   تحقیقــاتیدر مزرعــه   84-85 و  83

(مغــان) بــا  ســتان اردبیــلکشــاورزي و منــابع طبیعــی ا

ــایی  ــه و  39عـــرض جغرافیـ ــول  39درجـ ــه و طـ دقیقـ

متــر از  78دقیقــه و ارتفــاع  88درجــه و  48جغرافیــایی 

پس از . سطح دریا و با بافت خاك رسی لومی انجام شد

توسـط  کمبـاین   بـا برداشـت شـده    کلـش  ،گندم برداشت

 آوري شـده و از سـطح مزرعـه جمـع    بنـد دستگاه بسـته 

قبل از اجراي طرح در هـر بلـوك    .اده شدنقشه کاشت پی

) مترمربع، میزان 1×1( چوبی هايکوادراتبا استفاده از 

آوري هـا و  کلـش جمـع   بقایاي گیـاهی شـامل تـه سـاقه    

روز  4الی  3 از هر بلوك همچنین گیري شد.اندازه ،نشده

هـاي دسـت نخـورده جهـت     نمونـه  بعد از انجام آبیـاري 

جـرم مخصـوص    و كخـا تعیین درصد رطوبـت وزنـی   

گیري فروسـنجی  اندازه. در هر بلوك گردیدظاهري تهیه 

انجـام  بـا نـه تکـرار    دار حافظـه  6فروسنجتوسط دستگاه 

  گرفت.

 طـرح  بـا نـواري  خرد شـده   هايکرت آزمایش در قالب  

چهــار تکــرار اجــرا  در هــاي کامــل تصــادفیبلــوكپایــه 

. فاکتورهــاي مــورد بررســی در ایــن تحقیــق     گردیــد

  از:عبارتند

  نوع شخم در سه سطح:                           فاکتور اول )1

  الف: شخم با گاو آهن  بر گرداندار و دیسک         

  ب: شخم با گاو آهن قلمی و دیسک                        

  ج: فقط دیسک   

شـامل سـه رقـم: زان، ویلیـامز و     واریته  فاکتور دوم )2

L17     
ر اسـاس  بـ  ،ورزيقبل از پیاده کـردن فاکتورهـاي خـاك   

کیلوگرم در هکتار کود  100به میزان نتایج آزمون خاك 

در سـطح   ر هکتـار کـود فسـفاته   دکیلـوگرم   200ازته و 

  .  )1(جدول  مزرعه پخش شد

 10ورزي در جهت عمود بر شیب به عرض فاکتور خاك

متر در هر بلوك پیاده شد. ابتدا دو نـوار   30متر و طول 

ا گاوآهن قلمـی در  شخم با گاوآهن برگرداندار و شخم ب

هر چهار بلوك و سپس کل قطعه دیسک زده شد کـه بـه   

  ورزي انجام گرفت.این ترتیب تمامی تیمارهاي خاك

 گـاو  ،و ادوات 3140تراکتور بکـار گرفتـه شـده جانـدیر     

 11آهن برگرداندار چهار خیش جاندیر، گـاوآهن قلمـی    

عمق عملـی شـخم بـا     و دیسک تندوم جاندیر بود. خیش

 17آهـن قلمـی    متر و گـاو سانتی 23برگرداندار گاوآهن 

 متر بود.  سانتی 7-10متر و دیسک حدود سانتی

ورزي میزان بقایاي گیاهی بـا اسـتفاده   در هر نوار خاك

(آسـودار و   گیـري  شـدند  هاي  چوبی اندازهاز کوادرات

سـاعت در آون و   24ها به مـدت  ). نمونه1387زار،سبزه

                                                 
٦ Tandem disk harrow 
٧Penetrometer 
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راد قـرار گرفتــه و ســپس  گــدرجــه سـانتی  75در دمـاي  

-هـاي قبـل از خـاك   وزن نمونه شدند. با توجه به توزین

-در هر تیمـار خـاك  ي برگردان شده ورزي درصد بقایا

  .)1( معادله  دست آمدورزي به

 
  

١٠٠×  
  وزن نمونه کلش قبل از خاك ورزي  –وزن نمونه کلش بعد از خاك ورزي 

  =    درصد بقایاي گیاهی برگشتی
  ه  کلش قبل از خاك ورزيوزن نمون

  

ورزي در هر بلوك و در هر نوار پس از اجراي خاك

جهت  10 -25و  0 -10هاي خاك در دو عمق نمونه

ها دانه خاكقطر شاخص میانگین وزنی  تعیین 

(MWD) شاخص آوري شد. جمعMWD با استفاده از 

(آدام و  گردیدهاي طبق فرمول زیر تعیین الک سري

 ).1992رباچ ع

MWD = ∑( Xi   Wi )        i= 1, 2, …….., n 

 

 :،هـا : قطر متوسط وزنی کلوخـه MWD در این فرمول، 

iX رمحدوده (قطر متوسط دوالک میانگین قطر ذرات دره

هـر محـدوده بـه     : وزن ذرات قرار گرفته در iWی، متوال

-کلوخـه  ،منظور از محـدوده ( درصدي از کل وزن نمونه

هـا میـانگین   ت که قطر این کلوخهاي در باالي هر الک اس

هـاي همـان الـک و الـک بـاالیی آن در نظـر       قطر سوراخ

    بودند. : تعداد گروه اندازه خاکدانهn) وگرفته می شود

نوار هاي مربـوط    ،شیارو ایجاد  تسطیحپس از کاشت  

-در روي ردیـف ورزي به واریته عمود بر نوارهاي خاك

روي ردیـف  بوتـه  متر و فاصله سانتی 75با فاصله هاي 

بـا بـذر کـار     در هکتـار  266000متر و با تراکم سانتی 5

  گرفت. صورت و بالفاصله آبیاريانجام   پنوماتیک

حدود یک هفته پس از اولـین آبیـاري و کـاهش رطوبـت     

صـورت   ههاي کاشـت بـ  گیري از روي پشتهخاك نمونه

و ظـاهري   مخصـوص دست نخورده جهت تعیـین جـرم   

نفوذ به  همچنین مقاومت  یه شد.تهدرصد رطوبت وزنی 

( دارفروسـنج حافظـه  اسـتفاده از  با (شاخص مخروطی) 

Eijkelkamp ( در هـر  تکـرار  پـنج   درهـا  در روي پشته

  گیري شد.  کرت  اندازه

 تعداد جوانـه در هـر کـرت در    کاشت روز پس از  هشت

طول یک متر و در سه ردیـف شـمارش شـده و درصـد     

 عربـاچ (آدام و شـد  سـبه از فرمـول زیـر محا   کردن سبز

1992(.  

 

     100× درهر متر مربع  شدهتعدادبذر سبز 

  درصد قوه نامیه×  تعداد بذر کاشته شده  در هر متر مربع   سبز کردن=    درصد 

  

؛ آبیاري، کـود  نظیر هاي الزمدر طول دوره رشد مراقبت

در طـی   و مبـارزه بـا آفـات انجـام شـد.     نیتروژن سرك 

منظـور ارزیـابی از صـفات مختلـف ماننـد      بهدوره رشد 

 تشکیل شده درصد سبز، ارتفاع بوته، ارتفاع اولین غالف

از سطح زمین، تعداد غالف در بوتـه، وزن هـزار دانـه و    

و در نهایـت عملکـرد در    بـرداري طول غـالف یادداشـت  

 برداشت با اسـتفاده از کمبـاین   واحد سطح تعیین گردید. 

از حـذف حاشـیه در   پس  هاي آزمایشیمخصوص کرت

 36شش ردیف وسـط هـر کـرت در طـول هشـت متـر (      

پس از کاهش درصد رطوبت دانـه   مترمربع ) انجام شد.

بـه   گیـري و درصد میزان عملکرد هر کرت انـدازه  14به 

تجزیـه واریـانس  و مقایسـه      تن در هکتار تبدیل گردید.

اي دانکــن بــا بــه روش آزمــون چنــد دامنــه هــامیــانگین

  انجام گرفت. MSTATCآماري  نرم افزارده از ااستف

  

  

]۲[  

]1[  
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  .هاي خاك  مورد مطالعهبرخی ویژگی  -1جدول 

 Mn  Cu  Zn  Fe  K  Ca  P  O.C(%)  )1-m EC(dS pH  عناصر

  mg kg(  5  5/0  7/0  5  400  5  5  1  8/1  3/8-1میزان (

  

  و بحث نتایج 

 شرایط آزمایش دردو ساله حاصل از این نتایج 

هاي مختلف سیستم اداکولوژیکی دشت مغان نشان د

نداشت عملکرد دانه  بر يدارتأثیر معنی ورزيخاك

با عنایت به انجام عملیات کشت سویا به . )2(جدول 

صورت تابستانه در منطقه و با توجه به افزایش دما طی 

ویژه در  روزهاي تابستان، تسریع در عملیات کاشت به

مورد سویا که مرحله سبز کردن آن حساس به دماي 

وا و خاك بوده ضروري می باشد به همین لحاظ ه

( فقط دیسک) به علت  کمینهورزي انجام عملیات خاك

سرعت بیشتر عملیات و هزینه پایین در این آزمایش 

  مطلوب و قابل توصیه می باشد.

ورزي به لحاظ مصرف خاك کمینه بنابراین عملیات

- تر میانرژي و همچنین نیاز به زمان کمتر مناسبکمتر 

که میانگین عملکرد دانه در سطوح طوريباشد. به

ورزي شخم با گاوآهن برگرداندار مختلف عملیات خاك

دیسک و  عالوهبه، شخم با گاوآهن قلمی عالوه دیسکبه

تن در هکتار   25/2و  370/2، 24/2ترتیب فقط دیسک به

  ). 3بود (جدول 

 از نظر صفت تعداد غالف در بوته، تأثیر عملیات مختلـف 

).  2(جـدول  دار بودمعنی %1ورزي در سطح احتمال خاك

+ گاوآهن قلمـی   ،دیسک +استفاده از گاوآهن برگرداندار

تعداد غالف در بوته به ترتیب با میـانگین   بیشینه دیسک،

طـور  عدد غالف در بوته را داشتند و به 87/43و  54/41

و تیمار استفاده از فقـط دیسـک بـا     aمشترك در کالس 

   bعـدد غـالف در بوتـه در کـالس     4/38تعـداد   میـانگین 

  ).  3(جدول  قرار گرفت

  .در آزمایشاجزاي عملکرد  عملکرد و ( میانگین مربعات) تجزیه واریانس - 2دولج

دانه تعداد

  درغالف
  طول غالف

  تعداد غالف

  در بوته

ارتفاع 

  اولین غالف
 ارتفاع بوته

  درصد

   کردن سبز

 عملکرد

  دانه

درجه 

  آزادي
  ییرمنابع تغ

03/0  **03/1  **00/217  74/4  **66/2320  32/257   سال  1  86/3** 

09/0  12/0  61/44  (year)تکرار  6  05/0  65/103  43/278  88/8 

 ورزي خاك  2  09/0  10/155  46/5  54/4  72/135**  09/0  04/0

00/0  00/0  53/17  46/2  52/36  41/12  24/0   ورزي خاك×سال  2 

06/0   اشتباه  8 05/0  97/52  31/83  85/2  69/11  03/0 

  واریته  2  02/0  55/290  32/1701**  97/1  88/125  16/0**  16/0**

  واریته×سال  2  20/0 *599/63  60/188**  58/1  21/5  00/0  00/0

  اشتباه  8  06/0  56/103  81/30  71/5  11/115  01/0  01/0

  واریته×ورزي خاك  4  007/0  31/55  69/42  77/3  34/27  10/0  04/0

00/0  00/0  12/26  62/2  24/52  285/17* 08/0   واریته×ورزي خاك×سال  4 

  اشتباه  16  02/0  92/80  75/31  03/3  64/62  03/0  02/0

  کل  53  -  -  -  -  -  -  -

78/5  33/4  18/19  67/13  26/6  34/11  02/7  -  Cv%  

    .درصد  1و 5به ترتیب معنی دار در سطح احتمال   **و  *
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  .درصد 5به روش دانکن در سطح احتمال ورزي در سال) ورزي و خاكلکرد (خاكاجزاي عم مقایسه میانگین عملکرد و - 3جدول

دانه تعداد

  درغالف

طول 

 (cm)غالف

تعداد 

در   غالف

  بوته

ارتفاع اولین 

  (cm)غالف

ارتفاع 

 (cm)بوته

درصد سبز 

  کردن

 دانه عملکرد

)1-ha ton(  
  سال  ورزيخاك

a70/2  b37/4  a54 /41  a48/12  a58/90  a29/82  a24/2  1  -  

a78/2  a51/4  a87/43  a41/12  a81/89  ab27/79  a37/2  2  -  

a78/2  ab45/4  b40/38  a31/13  a51/89  b42/76  a25/2  3  - 

19/0  14/0  63/2  3/1  02/7  59/5  18/0  -  5%LSD 

a72/2  ab50/4  ab55/44  b61/12  b55/85  a7/83  b 39/2  1  1 

a80/2  a65/4  a83/45  b97/11  b97/81  ab32/82  a66/2  2  1 

a81/2  a58/4  cd44/39  b75/12  b72/82  ab51/78  a62/2  3  1 

a67/2  c23/4  cd52/38  a36/12  a61/95  ab89/80  c10/2  1  2 

a75/2  bc37/4  bc91/41  a86/12  a66/97  ab21/76  cd08/2  2  2 

a76/2  bc31/4  d36/37  a88/13  a30/96  b33/74  d88/1  3  2 

28/0  19/0  72/3  84/1  93/9  91/7  21/0  -  5%LSD 

   در هر ستون اختالف میانگین هاي با حروف مشابه از نظر آماري معنی دار نیست.

  ): فقط دیسک3دیسک        + : شخم با گاو آهن قلمی2دیسک      + : شخم با گاو آهن  بر گرداندار 1تیمارهاي خاکورزي  (

  

تجزیه واریانس دو ساله صفات عملکرد، ارتفاع بوته و 

ثیر سال بر این أشان داد که تتعداد غالف در بوته ن

. )2(جدول دار بودمعنی %1صفات در سطح احتمال 

عملکرد محصول تولیدي در سال اول میانگین 

در هکتار و عملکرد محصول در سال  تن 56/2آزمایش

اختالف میزان عملکرد در  .در هکتار بود تن 02/2دوم 

تواند ناشی از تفاوت هاي آب میطی دو سال آزمایش 

ایی در جریان دو سال اجراي این تحقیق و همچنین هو و

ناشی از تفاوت زمین مورد آزمایش باشد این عوامل 

عملکرد در طی دو سال  برخاك) طبیعتاٌ  هوا و (آب و

  .)4(جدول  اندثر بودهؤآزمایش م

 

  .(year)اجزاي عملکرد   مقایسه میانگین عملکرد و - 4جدول

دانه تعداد 

  درغالف

 طول غالف

(cm)  

  تعداد غالف

  در بوته

ارتفاع اولین 

  (cm) غالف

ارتفاع 

 (cm)بوته

درصد 

  سبز کردن

 دانه عملکرد

)1-ha ton( 

  سال

a78/2  a58/4  a27/43  a44/12  a41/83  a51/81  a56/2  اول  

a73/2  b30/4  b26/39  a03/13  b52/96  a14/77  b02/2  دوم  

  ماري معنی دار نیست.در هر ستون اختالف میانگین هاي با حروف مشابه از نظر آ

  

طورکلی از نظـر صـفات تعـداد دانـه در غـالف، طـول       هب

آزمـایش  ایـن  غالف، ارتفاع بوته، در طی دو سال اجراي 

هاي مختلف مـورد آزمـون (ویلیـامز، زان    در بین واریته

مشاهده  %1داري در سطح احتمال ) اختالف معنیL17و

ف . از نظرصــفت تعــداد دانــه در غــال)2(جــدول  گردیــد

 و واریته زان کمتـرین  عدد) 86/2( بیشترین L17واریته 

  .  )5(جدول  تندرا داشعدد)   69/2( دانه در غالف تعداد
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  .اجزاي عملکرد (واریته و واریته در سال) مقایسه میانگین عملکرد و -5 لجدو

دانه تعداد

  درغالف

طول 

  (cm)غالف

  تعداد غالف

  در بوته

ارتفاع اولین 

  (cm)غالف

 ارتفاع

 (cm)بوته

درصد 

  سبز کردن

 دانه عملکرد

)1-ha ton( 

  سال  واریته

 b69/2   b35/4   a90/40   a36/12   c62/79   a78/74   a31/2  1  -  

 b71/2   a54/4   a83/38   a97/12   a91/98   a40/82   a25/2  2  -  

a 86 /2   b43/4   a08/44   a88/12   b37/91   a80/80   a3/2  3   

9/0  11/0  25/8  84/1  28/4  82/7  2/0  -  5%LSD 

 bc71/2   bc49/4   a72/42   a22/12   d33/72   a48/83   a7/2  1  1 

 bc73/2   a68/4   a41/40   a86/12   bc55/89   a54/82   a49/2  2  1 

 a89/2   ab57/4   a69/46   a25/12   bc36/88   a52/78   a48/2  3  1 

 c66/2   e21/4   a08/39   a50/12   c91/86   a08/66   b93/1  1  2 

 c68/2   cd40/4   a25/37   a08/13   a27/108   a26/82   b01/2  2  2 

 ab84/2   de29/4   a47/41   a52/13   b38/94   a09/83   b13/2  3  2 

13/0  15/0  66/11  6/2  03/6  06/11  28/0  -  5%LSD 

  در هر ستون اختالف میانگین هاي با حروف مشابه از نظر آماري معنی دار نیست.

  

 54/4 طـول  رقـم ویلیـامز بـا    ،فاز نظر صفت طول غـال 

قـرار     aو در کـالس  طـول غـالف    متر بیشـترین سانتی

 35/4 طـول غـالف   با ترتیببه L17  . ارقام زان و گرفت

          .)5(جدولگرفتند  bمتر مشترکا در کالس سانتی 43/4و 

نظیــر ارتفــاع،  ،شناســی بوتــهاز لحــاظ صــفات ریخــت 

مربوط بـه رقـم   ) متر تیسان 91/98(حداکثر ارتفاع بوته 

مربـوط بـه    ) متـر سانتی 62/79(ویلیامز و حداقل ارتفاع 

ایــن  رد  L17ارتفــاع بوتــه رقــم  رقــم زان بــوده اســت.

  . )5(جدول بوده است سانتی متر 37/91آزمایش 

سـال در   ورزي در واریتـه همچنـین   اثرات متقابل خـاك 

 ورزي در واریته بـراي هـیچ یـک از صـفات مـورد     خاك

. بـا  )2(جـدول   دار نبـود معنی تحقیقگیري در این زهاندا

در هکتــار )  تــن 7/2دانــه (ایــن حــال بیشــترین عملکــرد 

دیسـک و   +آهـن قلمـی    ورزي بـا گـاو  مربوط بـه خـاك  

مربوط در هکتار )  تن93/1(واریته زان و حداقل عملکرد 

واریته ویلیامز بوده کـه   دردیسک با  ورزي فقطبه خاك

هــاي جداگانــه قــرار در کــالس ريدو ترکیــب تیمــاایــن 

هاي با دامنـه  هاي تیماري در کالسسایر ترکیب داشتند 

  .)6(جدول  مشترك قرار گرفتند

 تجزیه واریانس دو ساله شاخص درصد بقایـاي گیـاهی  

در طی دو سال اجـراي ایـن   است که بیانگر آن  برگشتی

داري در ورزي تفـاوت معنـی  آزمایش، سـه روش خـاك  

). 7(جـدول   درصد با همـدیگر داشـتند  سطح احتمال یک 

هاي این شاخص براي سه روش مختلف مقایسه میانگین

بیشـترین درصـد   که ورزي نشان داد سیستم هاي خاك

مربوط به تیمار شخم با گـاوآهن   برگشتی بقایاي گیاهی

) 75/60) و کمتـرین میـزان (  37/93دیسک ( +برگرداندار 

  .  )9(جدول  مربوط به تیمار فقط دیسک بود

-) گـزارش نمودنـد کـه روش   2005( همکاران ریچارد و 

ورزي و تهیه زمین بـر عملکـرد سـویا    هاي مختلف خاك

) 1995)، تـورمن و همکـاران (  1990بی تأثیر بود. المور (

ورزي و تـاریخ  گزارش نمودند کـه اثـرات متقابـل خـاك    

هـاي  یافتـه  دار نبوده است.کاشت بر عملکرد سویا معنی

حاضــر  تحقیــق ایــن قســمت از تــایجن بــامحققــین فــوق 

  .مطابقت داشت

نشـان داد کـه اخـتالف     MWDتجزیه واریانس شـاخص 

 %1ورزي از نظر آماري در سطح احتمال سه تیمار خاك

بـا   MWD). بیشـترین میـزان  7(جدولباشد میدار معنی

)  مربـوط بـه تیمـار شـخم بـا گـاوآهن       متـر میلی 3/16(

)  متــرمیلــی 1/10(ا هــدیســک و کمتــرین آن +برگردانـدار  

). نتـایج  9(جـدول  مربوط به تیمار فقط دیسک بوده است

در تیمارهـاي مختلـف     MWDحاصله از تفاوت میـزان  
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است که تیمار فقـط دیسـک، شـرایط بهتـري      نشانگر آن

براي بستر بذر مهیا نمـوده  امـا از طـرف دیگـر بقایـاي      

گیاهی بیشتر، مشـکالتی را در مراحـل کاشـت و داشـت     

  یجاد نمود.مکانیزه ا

 

  .ورزي در واریته)اجزاي عملکرد (خاك مقایسه میانگین عملکرد و -6 جدول

دانه تعداد

  درغالف

طول 

  (cm)غالف

در   تعداد غالف

  بوته

ارتفاع اولین 

  (cm)غالف

ارتفاع 

 (cm)بوته

درصد 

  سبز کردن 

 دانه عملکرد

)1-ha ton( 

-خاك  واریته

  ورزي

 b69/2   b34/4   ab41/41   a91/11   c33/77   bc01/75   ab25/2  1  1  

 b66/2   b31/4   ab58/38   ab29/12   a20/99   ab20/84   ab22/2  2  1  

 ab74/2   b44/4   ab62/44   ab25/13   ab20/95   a68/87   ab26/2  3  1  

 b63/2   b36/4   ab75/41   ab75/12   c83/80   bc50/76  a 42/2  1  2  

 ab80/2   a76/4   ab95/40   ab20/12   a83/98   abc51/82   ab34/2  2  2  

 a91/2   b41/4    a  91/48   ab29/12   b79/89   abc79/78   ab35/2  3  2  

 ab74/2   b36/4   ab54/39   ab41/12   c70/80   c83/72   ab27/2  1  3  

 b66/2   ab55/4   b95/36   a41/14   a70/98   abc49/80   b19/2  2  3  

 a94/2   b43/4   ab70/38   ab12/13   b12/89   bc95/75   ab3/2  3  3  

19/0  23/0  69/9  13/2  9/6  53/9  2/0  5%LSD -  

   در هر ستون اختالف میانگین هاي با حروف مشابه از نظر آماري معنی دار نیست.

 L17: 3:  ویلیمامز    2: زان     1تیمارهاي واریته   (

  ): فقط دیسک3دیسک        +هن قلمی : شخم با گاو آ2دیسک      +: شخم با گاو آهن  بر گرداندار 1تیمارهاي خاکورزي  

 

  .هاي قبل از کاشت در آزمایش( میانگین مربعات) شاخص تجزیه واریانس - 7جدول

 MWD منابع تغییر  درجه آزادي  برگشتی بقایا  

  سال  1 **  950/04   0/009

  اشتباه  6  54/10  034/0

  ورزيخاك  2 **  2149/87 **  0/78

0/000 449/54  ** 2  
- خاك×سال

  ورزي

  اشتباه  12  87/11  013/0

  کل  23  -  -

52/8  53/4  -  Cv% 

  .درصد  1و 5به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  **و  *

 

نتـایج تجزیــه واریــانس بــراي صــفات شــاخص درصــد  

رطوبت وزنی خشـک پایـه و جـرم مخصـوص ظـاهري      

خاك در طی دو سال آزمایش نشـان داد کـه تیمارهـاي    

(جـدول   انـد ها نداشتهشاخصورزي تأثیري بر این خاك

نتایج دو ساله این تحقیق بیانگر آن بـود کـه تفـاوت      .)8

در  یورزي از نظــر شــاخص  مخروطــتیمارهــاي خــاك

متر معنـی دار ولـی در   سانتی  10- 20و 0-10هاي عمق

( جـدول   دار بـود غیر معنـی   30- 40و 20-30هاي عمق

در  یطـ شـاخص  مخرو  ترین و باالترین میزان ). پایین8

مگاپاسـگال   60/0و   54/0با  برابر ترتیببه   0-10عمق 

ــردان  ــاوآهن برگ ــاي  گ ــک  در  تیماره ــط  دیس دار و فق

ورزي در مشاهده گردید.  همچنین  ایـن دو تیمـار خـاك   

 مگاپاسـگال   59/0و  72/0با  نیز به ترتیب   10-20عمق 
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  ).9جدول  ( داشتندرا   یشــاخص  مخروطــ تــرین میــزان بــاالترین و پــایین

  

  .هاي مختلفدر عمق یهاي خاك و شاخص مخروط( میانگین مربعات) شاخص تجزیه واریانس - 8جدول

 منابع تغییر
درجه 

 آزادي
ظاهري جرم مخصوص  یشاخص مخروط  درصد رطوبت وزنی 

  40-30  30-20  20-10  10-0  30-20  20-10  10-0  30-20  20-10  10-0  

 ** 1/10 ** 0/104 ** 1/73  28/0  06/0  16/0  000/0  003/0 *273  001/0  1  سال

  012/0  008/0  012/0  44/5  67/0  64/1  005/0  003/0  016/0  060/0  6  اشتباه

  00/0  003/0  019/0 33/3  05/13  84/0 * 0/009 ** 0/034  002/0  018/0  2  ورزيخاك

  00/0  006/0  054/0  59/0  11/0  05/0  001/0  002/0  017/0  017/0  2  ورزيخاك×سال

  005/0  005/0  031/0  70/10  49/4  73/0  002/0  002/0  009/0  016/0  12  باهاشت

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  23  کل

Cv% -  98/10  29/10  94/6  85/7  05/0  11/0  59/0  054/0  006/0  00/0  

  درصد 1و 5به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  **و  *

 .ص مخروط در عمق هاي مختلفشاخ هاي قبل از کاشت  و مقایسه  میانگین شاخص - 9جدول

برگردان   )MPaشاخص مخروطی(    

(%)بقایا  

ورزيخاك  

10-0  20-10  30-20  40-30  MWD 
(mm) 

a 57/0  a 64/0  a 80/0  a 14/1   a9/12   a41/82  سال اول 

a 58/0  a 67/0  b 01/1  a 15/1   a3/13   b83/69  سال دوم 

b54/0  c59/0  a89/0  a11/1   a3/16  a37/93  هن برگردان دار+ دیسکگاوآ  

ab58/0  b66/0  a90/0  a14/1   b0/13  b25/74  گاوآهن قلمی+دیسک 

a60/0  a72/0  a92/0  a20/1   c1/10  c75/60  فقط دیسک 

  در هر ستون اختالف میانگین هاي با حروف مشابه از نظر آماري معنی دار نیست.

 

-علت بیشتر بودن این شاخص در تیمار فقط دیسک مـی 

ی از کم بودن عمق کار دیسک یعنـی کمتـر از   تواند  ناش

  .متر باشدسانتی 10

درکاهش میـزان علـف هـرز امکـان دفـن      مؤثراز عوامل  

هاي هرز و بذرهاي ریخته شـده از محصـول   بذور علف

قبلی تناوب است. همچنین برگردان بقایاي گیـاهی باعـث   

سهولت عملیات مکانیزه کاشت و داشت محصول بعـدي  

  گردد.می

 واریانس دو ساله شاخص درصد بقایـاي گیـاهی  تجزیه 

است که در طی دو سال آزمایش سه  بیانگر آن برگشتی

داري در سطح احتمال یک ورزي تفاوت معنیروش خاك

هاي ایـن شـاخص بـراي    د. مقایسه میانگینندرصد داشت

ورزي نشــان داد بیشــترین درصــد   ســه روش خــاك 

خم بـا گـاو   ن بقایاي گیاهی مربوط به تیمار شـ ندبرگردا

دیسـک و کمتـرین میـزان مربـوط بـه       +آهن برگرداندار

تیمار فقط دیسک بوده است. بنابراین از این نظـر تیمـار   

تـرین  دیسـک مناسـب   +شخم بـا گـاو آهـن برگردانـدار     

 تیمارها بوده است.

  کلی  گیرينتیجه

بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش تجزیـه واریـانس   

ورزي هـاي خـاك  سیستم عملکرد دانه در سطوح مختلف

ورزي با همدیگر نشان  داد که سیستم هاي مختلف خاك
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داري نداشتند به عبارت دیگر انجام هر سـه  تفاوت معنی

-نوع عملیات نتیجه یکسانی از لحاظ عملکرد دانه داشـته 

که قسمت اعظم کشت سویا در دشـت  اند. با توجه به این

برداشـت  مغان بـه صـورت تابسـتانه و معمـوالً بعـد از      

باشد به لحاظ محدودیت زمانی هنگـام کاشـت   غالت می

علت افزایش دما از یک طرف و حساسیت بـذر سـویا    به

نسبت بـه دمـا از طـرف دیگـر و همچنـین هزینـه بـاالي        

 حـداقل  ورزي، عملیات خـاك مرسوم ورزيعملیات خاك

ــرایط     ــر در ش ــه کمت ــرژي و هزین ــرف ان ــت مص ــه عل ب

  بوده است.  ترو مطلوب رتاکولوژیکی دشت مغان مناسب
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