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ABSTRACT
This research is based on the results of a study that was carried out to evaluate the effect of direct drilling of
wheat in maize residues on yield and water productivity (WP) for two years of 2016 and 2017. For this purpose,
a field experiment was conducted as split plots with a randomized complete block design with three replications
in Safiabad Agricultural Research Center located in Dezful, north of Khuzestan province. The main plot
treatments were including: No-Tillage (NT), Minimum Tillage (MT), and Conventional Tillage (CT) and sub
plots treatments were Chamran 2, Mehregan, Shoosh, Falat, and Darab 2 cultivars. The results showed although
there was no significant difference between tillage methods, but the average yield of cultivars in the NT (4830
kg ha-1) was more than the MT (4610 kg ha-1) and CT (4680 kg ha-1). On the other hand, the average yield and
WP of both Mehregan and Chamran2 cultivars (5000 kg ha-1 and 1.25 kg m-3, respectively) were more than the
other cultivars. Although in this research, reducing passes of tillage and planting machinery from 6 to 7 times
in MT and CT to only 2 times in NT method (chemigation and planting in maize residues) did not have a
significant effect on the soil cone index and soil bulk density, the soil organic carbon increased 16 to 32 percent
in NT method in comparison to other tillage methods. Therefore, the use of new wheat cultivars under direct
drill planting conditions in maize residues without yield reduction and 3-4 percent WP improvement is
recommended in similar areas.
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 .1بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفیآباد ،سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،دزفول ،ایران
(تاریخ دریافت -1397/11/27 :تاریخ بازنگری -1398/3/17 :تاریخ تصویب)1398/3/25 :

چکيده
این تحقیق برگرفته از نتایج طرحی است که با هدف بررسی اثر کاشت مستقیم ارقام گندم در بقایای ذرت ،بر عملکرد و
بهرهوری آب طی دو سال زراعی  95-96و  96-97انجام شده است .برای این منظور ،آزمایشی به صورت کرتهای نواری
خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی صفیآباد دزفول اجرا شد .کرت
اصلی شامل روشهای بیخاکورزی ( ،)NTکمخاکورزی ( )MTو خاکورزی مرسوم ( )CTو کرت فرعی شامل ارقام
گندم چمران ،2مهرگان ،شوش ،فالت و داراب 2بودند .نتایج نشان داد با وجود اینکه اختالف معنیداری بین نتایج روشهای
خاکورزی مشاهده نشد ،میانگین عملکرد ارقام در روش  )4830 Kg ha-1( NTبیش از روش )4610 Kgha-1( MT

و  )4680 Kgha-1( CTبود .از طرفی میانگین عملکرد و بهره وری آب در ارقام مهرگان و چمران 2به ترتیب برابر Kg
 5000 ha-1و  1/25 kg m-3در یک سطح و باالتر از سه رقم دیگر حاصل شد .اگرچه در این تحقیق ،کاهش تردد
ماشینهای خاکورزی و کاشت از  6تا  7نوبت در روشهای  MTو  CTبه  2نوبت (سمپاشی و کاشت همزمان کود و
بذر در بقایای ذرت دانهای) در روش  NTتاثیر معنیداری در شاخص مخروطی و جرم مخصوص ظاهری خاک نداشت،
کربن آلی خاک نسبت به دو روش دیگر خاکورزی  16تا  32درصد افزایش یافت .ازاینرو استفاده از ارقام جدید و کاشت
مستقیم در بقایای ذرت بدون کاهش عملکرد و بهبود  3تا  4درصدی بهرهوری آب در مناطق مشابه توصیه میشود.
واژههای کليدی :ارقام گندم ،بهرهوری آب ،بیخاکورزی ،جرم مخصوص ظاهری خاک ،شاخص مخروطی

مقدمه
تغییر نگرش در نحوه استفاده از منابع آب و خاک در افزایش تولید
محصول و درعینحال محافظت از این منابع مؤثر است ( Godfray
 .)and Garnett, 2014یکی از شیوههای تغییر نگرش ،رعایت اصول
کشاورزی حفاظتی یعنی حفظ بقایا ،حذف یا کاهش خاکورزی
و استفاده از تناوبهای پرمنفعت است که اخیراً مورد توجه جدی
محققان سازمان خواروبار جهانی ( )FAOقرار گرفته است .بهبود
سالمتی خاک ،کاهش گازهای گلخانهای حاصل از اکسیداسیون
مواد آلی خاک و تنفس میکروبی ،افزایش تدریجی مواد آلی خاک
و درنتیجه بهبود خصوصیات فیزیکی خاک و کاهش فرسایش از
مزیتهای کاشت مستقیم در بقایا است ( Gura and Mnkeni,
2019; Nouri et al., 2019, Seitz et al., 2019; Adimassu et
al., 2019, Desrochers et al., 2019, Pareja-Sanchez et al.,
2017; Latifmanesh et al., 2016; Chu et al., 2016; Shi et
al., 2016; Sheehy et al., 2015 Sun et al., 2015; Wang et
; .)al., 2015; Jordán et al., 2010با وجود این ،برخی مطالعات

به افزایش فشردگی و کاهش تخلخل خاک در روش بیخاکورزی
اشاره کردهاند ) .)Nunes et al., 2015; Suzuki et al., 2013با
* نویسنده مسئولkhorramy.mohamad@yahoo.com :

وجود نقش موثر بیخاکورزی در کاهش فرسایش خاک حاصل
از بارش ( ،)Merten et al., 2015به اعتقاد برخی محققان استفاده
از این شیوه تاثیر چندانی در کاهش رواناب و فرسایش خاک
نداشته است ( Raczkowski et al., 2009; Adimassu et al.
 .)2019واضح است که اختالف در نتایج متاثر از عوامل دیگر
همانند نوع گیاه ،منطقه ،اقلیم و شیوههای زراعی و ویژگیهای
مدیریتی است ( )Wang et al., 2018که باعث شده است ارزیابی
کاشت مستقیم در بقایا در نواحی مختلف ایران مورد توجه قرار
گیرد.
مطالعات متعددی به بهبود تولید محصول در شرایط
کشاورزی حفاظتی بهویژه در گندم و ذرت اشاره کردهاند ( Wang
;et al., 2018, Chandra et al., 2018, Pittelkow et al., 2015
 .)Brouder and Gomez-Macpherson, 2014کاهش 50

درصدی زمان کاشت و  40درصدی سوخت بدون کاهش عملکرد
محصول ( )Allen, et al., 1976و افزایش  5/9درصدی بهرهوری
آب ذرت ( )Wang et al., 2018نمونهای از این نتایج است که
لزوم مطالعه در این زمینه را برای مناطق مختلف ایران از جمله
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خوزستان دوچندان نموده است.
شبکه آبیاری دز واقع در شمال استان خوزستان ،از مناطق
مهم تولید گندم به شیوه آبیاری سطحی است .استفاده بیش از
حد ماشینهای خاکورزی در اراضی با بافت سنگین و سوزاندن
بقایا که از عوامل مهم از بین رفتن مواد آلی خاک و خاکدانهها
( )Martín-Lammerding et al., 2013است ،در منطقه رایج
است .همین امر باعث شده تا رواناب ،درصد عمدهای از تلفات آب
را به خود اختصاص دهد .مطالعات نشان داده با وجود کاهش
رواناب در حالت کاشت مستقیم در بقایا (،)Merten et al., 2015
واکنش ارقام گندم متفاوت است ( et al., 2014; Honsdorf et
 .)Mousavi boogar al., 2018ازاینرو مطالعه حاضر بر مبنای
استفاده از کاشت مستقیم گندم در بقایای ذرت و تأثیر آن در
برخی خصوصیات فیزیکی خاک ،عملکرد و اجزای عملکرد و
بهرهوری آب ارقام جدید گندم در شرایط اقلیمی شمال خوزستان
اجرا شد.

مواد و روشها
این مطالعه در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی صفیآباد دزفول
واقع در استان خوزستان اجرا شد .طول و عرض جغرافیایی این
مرکز به ترتیب عرض شمالی ´´32º 15.933´ - 32º 14.436و طول
جغرافیایی ´ 48º 26.471´ - 48º 25.414و ارتفاع از سطح دریا
( 108 )mاست .متوسط بارش و تبخیر ساالنه به ترتیب ()mm
 317و  2400است .بافت خاک مزرعه مورد مطالعه لومی رسی
سیلتی (جدول )1بوده و آب مورد نیاز مزرعه از شبکه دز ،بدون
هیچگونه محدودیت شوری تأمین میشود .برای این منظور سه
روش خاکورزی (بدون خاکورزی ،کمخاکورزی و خاکورزی
مرسوم) (جدول  )2در کرت اصلی و پنج رقم گندم (چمران ،2
مهرگان ،شوش ،فالت و داراب )2در کرت فرعی بهصورت
کرتهای یکبار خردشده در قالب آزمون بلوکهای کامل تصادفی
در سه تکرار در دو سال زراعی  1395-96و  1396-97اجرا شد.
در هر دو سال پس از برداشت ذرت ،تیمارهای خاکورزی گندم

مطابق جدول ( )2اعمال شد.
برای اجرای مکانیزه ،طول هر کرت ( 100 )mو عرض آن
( 15 )mدر نظر گرفته شد .مصرف کودهای شیمیایی در هر دو
سال آزمایش بر اساس توصیه کودی مبنی بر آزمون خاک (جدول
 )1بود .به این صورت که تمامی کود فسفر و پتاسیم از منبع سوپر
فسفات تریپل و سولفات پتاسیم هرکدام به میزان () kg ha-1
 100و یکسوم کود اوره بهصورت پایه و بقیه آن در دو مرحله
اوایل و اواسط رشد رویشی (درمجموع  )300kg ha-1بهصورت
یکسان به مزرعه داده شد .بذر مصرفی بر مبنای  400دانه در
مترمربع برای تمام روشهای خاکورزی بهصورت یکسان اعمال
شد .برای کنترل علف هرز باریک برگ و پهنبرگ باقیمانده از
کشت قبلی در تیمار  NTاز علفکش توفوردی و گراماکسون به
ترتیب ( 2 Lit ha-1و  )4قبل از کاشت استفاده شد .حجم آب
ورودی و خروجی کرتهای اصلی با  24عدد فلوم  WSCتیپ 4
و  5اندازهگیری شد .دور آبیاری بر اساس روش تشت تبخیر کالس
الف پس از ( 50 )mmتبخیر از تشت تبخیر برای همه تیمارها
بهصورت ثابتی اعمال شد ( Khorramian and Salimpour,
 .)2016عمق آب آبیاری از رابطه ( )1محاسبه شد و با مشخص
بودن سطح هر کرت ،حجم آب مورد نیاز هر کرت بر حسب
مترمکعب با نصب فلوم و کنترل دبی و زمان در اختیار گیاه قرار
گرفت:
I= [(θfc-θi)×Rz]÷Ea
(رابطه )1
 Iعمق آب آبیاری بر حسب ( θfc ،)mرطوبت حجمی خاک
در ظرفیت مزرعه θi ،رطوبت خاک قبل از آبیاری که بر اساس
روش وزنی برای دو الیه  0-0/2و 0/2-0/4متر اندازهگیری شد
( Rz ،)Mu et al., 2016عمق توسعه ریشه گندم بر حسب متر،
 Eaراندمان کاربرد بر حسب اعشار است که بر اساس آبیاری قبلی
محاسبه و اعمال شد .با این توصیف میانگین عمق آب مصرفی
گندم برای تیمارهای  MT ،CTو  NTبه ترتیب  304 ،327و
 311میلیمتر اندازهگیری شد.

جدول .1نتايج مربوط به خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک مزرعه در زمان آمادهسازی زمين

عمق خاک
)(m

کربن
آلی

شوری خاک
)(dS m-1

رطوبت حجمی (درصد)
اسیدیته

ظرفیت
زراعی

نقطه
پژمردگی

جرم مخصوص
ظاهری
()g cm-3

7/7
8
8/1
8/1
8/2

33
33
33
34/2
-

17/9
18
18
18/4
-

1/61
1/64
1/68
1/7
1/7

)(%

0/0-0/2
0/0-2/4
0/0-4/6
0/0-6/8
0/1-8

0/59
0/37
0/23
0/2
0/19

0/9
0/58
0/54
0/54
0/51

بافت خاک

هدایت
هیدرولیکی
()mm hr-1

لوم رسی سیلتی
لوم رسی سیلتی
لوم رسی سیلتی
لوم رسی سیلتی
لوم رسی سیلتی

1/31
-
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جدول  .2مشخصات تيمارهای خاکورزی در کرت اصلی

روش خاکورزی

مخفف

مراحل تهیه زمین تا کاشت

بی خاکورزی

NT

کمخاکورزی

MT

خاکورزی مرسوم

CT

سمپاشی ،کاشت همزمان بذر و کود در بقایای ذرت با ماشین خطی کار پنوماتیک بیخاک ورز ( 2نوبت تردد)
دو دیسک سنگین عمود برهم به عمق ( ،0/0-1/15 )mکودپاشی با کودپاش سانتریفوژ ،دیسک سبک برای
مخلوط کردن کود با خاک ،ایجاد جوی و پشته ( 0/75 )mو کاشت با خطی کار( 6نوبت تردد)
گاوآهن با عمق مؤثر ( ،0/0-2/25 )mاجرای مراحل  7( MTنوبت تردد)

جرم مخصوص ظاهری خاک تیمارهای مختلف در الیههای
 0/1-0/2 ، 0/0-0/1و  0/2-0/3متر اندازهگیری شد ( Mu et al.,
 .)2016مقاومت نفوذ خاک برحسب مگا پاسکال( )MPaتا عمق
( 0/5 )mدر الیههای ( 20 )mmبا دستگاه نفوذسنج دیجیتالی
دستی مدل ( SP1000شماره سریال  EH269BUساخت
اسکاتلند) در  5نقطه از هر پالت بهصورت زیگزاگی اندازهگیری
شد ( .)Mu et al., 2016به این صورت که در شرایط رطوبتی
ظرفیت مزرعه ،دستگاه روی پشته قرار گرفته و با اعمال نیروی
یکنواخت به دستهها ،مخروطک وارد خاک شده و همزمان میزان
فشردگی در صفحه دیجیتال ثبت شد.
پس از رسیدن محصول ،کادر  1مترمربعی در پنج نقطه از
هر کرت به صورت تصادفی پرتاب و تعداد خوشه در آن شمارش
شد .پسازآن  5خوشه از داخل همان سطح انتخاب و در
آزمایشگاه تعداد دانه در هر خوشه و وزن هزار دانه شمارش شد.
عملکرد کل هر تیمار با برداشت دو خط وسط به طول  90متر با

کمباین آزمایشی و توزین و تبدیل آن به واحد سطح (هکتار) به
دست آمد .بهرهوری آب ( )WPبر حسب  kg m-3از نسبت عملکرد
دانه به مقدار آب آبیاری و بارندگی مؤثر (مقدار بارش موثر دوره
کاشت در هر سال معادل  84میلیمتر بود) محاسبه شد .تجزیه
مرکب دادهها با نرمافزار آماری ،MSTATCمقایسه میانگین با
آزمون دانکن و ترسیم نمودارها با نرمافزار  Excelصورت گرفت.

نتايج و بحث
الف -اثر خاکورزی بر خصوصيات فيزيکی خاک

مقایسه اعداد دو ساله اندازهگیری شاخص مخروطی بیانگر اختالف
معنیدار تیمارهای خاکورزی در الیه  0-0/1متر خاک است،
بهطوریکه  NTبا فشردگی بیشتر ( ،)0/46 MPaاختالف
معنیداری با دو روش  MTو  CTبا مقادیر به ترتیب (0/3 MPa
و  )0/34نشان داد (شکل .)1

شکل  -1مقايسه ميانگين شاخص مقاومت نفوذ در مديريتهای مختلف خاکورزی

نتایج سایر مطالعات این موضوع را تأیید میکند ( ;Hill, 1990

 )Pelegrin et al., 1990; Wander and Bollero, 1999با وجود این ،محدوده
تغییرات فشردگی در هر سه روش خاکورزی کمتر از حد الزم
برای رشد و نمو ریشه گندم ( )2-3MPaاست ( Bengough and
 .)Mullins,1990فشردگی خاک در هر سه شیوه خاکورزی با

افزایش عمق بهطور قابل مالحظهای افزایش یافت ،اما اختالف
معنیداری بین آنها در عمقهای  0/1-0/2و  0/2-0/3متر وجود
نداشت (شکل  .)1بنابراین میتوان استدالل نمود که اثر فشردگی
در مدیریتهای مختلف خاکورزی عمدت ًا در الیه سطحی خاک
محدود شده و خاکورزی عمیق نقشی در کاهش فشردگی

خرميان و اشرفی زاده :اثر روشهای خاک ورزی بر خصوصيات فيزيکی 2197 ...

الیههای پایینی خاک نداشته است.
روش خاکورزی تأثیر معنیداری بر جرم مخصوص ظاهری
خاک نداشت (شکل  .)2با وجود این ،بین عمقهای مختلف تفاوت
معنیدار بود ،بهطوریکه با افزایش عمق ،جرم مخصوص ظاهری
در هر سه روش خاکورزی افزایش یافت.
این نتایج با مطالعات برخی محققان منطبق است ( Hill
 .)and Cruse, 1985; Hu et al., 2018حال آن که افزایش جرم
مخصوص ظاهری خاک در روش  NTنسبت به  CTتوسط برخی
محققان دیگر مورد تأیید قرار گرفته است ( ;Gao et al., 2016
 .)Singh et al., 2016بههرحال جرم مخصوص ظاهری خاک
عالوه بر شیوه خاکورزی تحت عوامل مختلفی ازجمله بافت و

حجم مواد آلی خاک ،اقلیم منطقه و نوع گیاه است که تغییر
هرکدام میتواند نتایج متفاوتی را ایجاد نماید ( Strudley et al.,
.)2008
نتایج شوری ،اسیدیته و درصد کربن آلی خاک در عمق
 0-0/3متر در انتهای دوره رشد تیمارهای خاکورزی تفاوت
معنیداری را نشان نداد (جدول  .)3با وجود این ،برای یک دوره
دوساله درصد کربن آلی خاک در تیمار  MTو  NTبه ترتیب 21
و  32درصد نسبت به  CTافزایش یافت (جدول  .)3ازاینرو کاربرد
طوالنی مدت کاشت مستقیم در بقایا ( کشاورزی حفاظتی) ،در
افزایش درصد کربن آلی و بهبود خصوصیات فیزیکی خاک مؤثر
است (.)Hernández et al., 2019

شکل  -2مقايسه ميانگين جرم مخصوص ظاهری خاک برای اليههای مختلف
جدول  -3ميانگين مقادير شوری ،اسيديته و درصد کربن آلی در روشهای مختلف خاکورزی

روش خاکورزی

شوری ()dS m-1

اسیدیته

کربن آلی ()%

CT

1/4
1/33
1/53

7/52
7/59
7/34

0/59
0/75
0/87

NT
MT

ب -نتايج عملکرد و اجزای عملکرد

انتهایی رشد ذرت دانهای با شروع کاشت گندم به تأخیر میافتد.

اثر سال

اثر خاکورزی

اثر سال بر  WPدر سطح  1درصد و وزن هزار دانه در سطح 5
درصد معنیدار بود (جدول  .)4تأخیر در برداشت ذرت و کاشت
گندم در سال اول باعث شد تا در سال اول یک نوبت آبیاری بیش
از سال دوم صورت گیرد و درمجموع  WPدر سال اول و دوم به
ترتیب  0/99و  1/33کیلوگرم بر مترمکعب حاصل شد (جدول .)5
توضیح آنکه معموالً در منطقه کشت گندم پس از ذرت دانهای به
دلیل تالقی مرحله برداشت ذرت با بارشها و همزمانی دوره

شیوه خاکورزی تأثیر معنیداری بر عملکرد گندم نداشت .با
وجود این ،عملکرد تیمار  )4830 Kg ha-1( NTبیش از Kg ( CT
 )4680 ha-1و هردو بیش از )4600 Kg ha-1( MTبود (جدول
 .)5نتایج این مطالعه منطبق بر نتایج  Fabizzi, 2005است.
حالآنکه مطالعات  Mousavi boogar et al., 2014نشان داد که
تحت شرایط آبیاری بارانی در روش  CTنسبت به دو روش دیگر
و روش  NTنسبت به روش  MTباعث افزایش معنیدار عملکرد
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گندم شد .باالتر بودن عملکرد در تیمار  NTبه دلیل قرارگیری
همزمان بذر و کود در عمق الزم بدون مخلوط شدن بقایا با خاک
و در نتیجه افزایش کارایی مصرف کود )(Halvorson et al., 2000
در مقایسه با تیمار  MTو  CTاست که عالوه بر پخش کود در
تمام سطح خاک ،بقایا با خاک مخلوط شده و در نتیجه بخش

مهمی از کود صرف تجزیه بقایا شده است.
برخالف نتایج  Mousavi boogar et al., 2014برخی محققان
معتقدند که کاهش خاکورزی در بهبود خصوصیات خاک و درنتیجه
افزایش عملکرد گندم موثر است ( Wang et al., 2015; Chu et al.,
.)2016; Latifmanesh et al., 2016; Shi et al., 2016

جدول  -4تجزيه واريانس مرکب اثر خاکورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم

منابع تغییر

درجه آزادی

عملکرد دانه

سنبله در
مترمربع

تعداد دانه در 5
سنبله

وزن هزار دانه

بهرهوری آب

سال()L
سال×تکرار
خاکورزی()A

1
4
2
2
8
4
4
8
8
48

1858ns
3917ns
3835ns
901ns
1191
**14819
*3625
1261ns
2214ns
1217

3/3ns
2621ns
13260ns
1361ns
1651
1504ns
2386ns
1892ns
2008ns
1230

485ns
318ns
448ns
2651ns
1507
*1101
571ns
*879
355ns
387

*13/6
2/8ns
0/06ns
4/7ns
1/9
*12/6
10ns
6/4ns
5/4ns
4/8

**2/6
0/03ns
0/02ns
0/007ns
0/01
**0/09
0/02ns
0/008ns
0/015ns
0/008

7/4

9/1

8

6

7/9

LA

خطا1
رقم()B
LB
AB
LAB

خطا2
CV

جدول  -5مقايسه ميانگين عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در روشهای خاکورزی

عملکرد دانه
()g m-2

سنبله در
m-2

وزن توده خشک
()g m-2

تعداد دانه در وزن هزار دانه
()g
 5سنبله

بهرهوری آب
()Kg m-3

CT

a468

a378

b1103

a247

a36/4

a1/14

MT

a461

a367

c1058

a241

a36/4

a1/15

NT

a483

a395

a1159

a248

a36/3

a1/19

چمران
داراب
فالت
مهرگان
شوش

a497

a370

a1164

a249

a37/1

a1/22

b447

a394

b1059

a235

ab36

b1/11

b443

a376

b1035

a238

ab36/3

b1/09

a505

a376

a1150

a252

a37/2

a1/25

b460

a384

a1126

a251

b35/2

b1/14

با وجود معنیدار نشدن  WPدر سه روش خاکورزی ،مقدار
این شاخص در روش  )1/19 Kg m-3( NTنسبت به دو روش
دیگر خاکورزی  4درصد باالتر است .درمجموع میتوان استدالل
نمود اگرچه عملکرد و  WPدر سه شیوه خاکورزی معنیدار نبود،
کاشت مستقیم گندم در بقایای ذرت در کوتاهمدت به دلیل
کاهش مصرف سوخت و سرعت عمل بیشتر (Allen, et al.,
) 1976بهتر از دو روش دیگر خاکورزی است.
اثر رقم

رقم مهرگان و چمران 2با بیشترین عملکرد ( )5000 Kg ha-1و

پسازآن رقم شوش با ( )4600 Kg ha-1و ارقام داراب و فالت (به
ترتیب با  4500 Kg ha-1و  )4400در یک سطح آماری بودند.
باال بودن تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه باعث شد تا مقدار
عملکرد دانه در واحد سطح در دو رقم چمران  2و مهرگان بیش
از سایر ارقام باشد .شاخص  WPمتناسب با عملکرد ارقام و مقدار
آب مصرفی اختالف معنی داری را نشان داد .ارقام مهرگان و
چمران  2در یک سطح با بیشترین  WPبه ترتیب (1/25 Kg m-3
و  )1/22باالتر از سه رقم شوش ،داراب و فالت با مقادیر به ترتیب
( 1/11 ،1/14 Kg m-3و  )1/1قرار گرفتند.

2199 ...  اثر روشهای خاک ورزی بر خصوصيات فيزيکی:خرميان و اشرفی زاده

 نوبت7  تا6  اما در کاهش تردد ماشینهای خاکورزی از،نداشت
به دو نوبت و به تناسب آن کاهش معنیدار در مصرف انرژی موثر
 شاخص مخروطی و جرم مخصوص ظاهری خاک در هر سه.بود
،شیوه خاکورزی با افزایش عمق بهطور چشمگیری افزایش یافت
اما اختالف معنیداری بین سه روش خاکورزی در عمقهای
 واکنش ارقام گندم به. متر وجود نداشت0/2-0/3  و0/0-1/2
شیوههای مختلف خاکورزی یکسان بوده و از بین آنها رقم
 در مجموع استفاده. عملکرد باالتری داشتند2مهرگان و چمران
از شیوه کاشت مستقیم گندم در بقایای ذرت با توجه به بهبود
 افزایش درصد کربن آلی خاک و کاهش،نسبی بهرهوری آب
مصرف انرژی در شرایط اقلیمی مناطق شمالی استان خوزستان
.توصیه میشود

اثر متقابل روش خاکورزی و ارقام گندم

نتایج حاصل از اثر متقابل نشان داد که تغییر صفات در ارقام و
روشهای خاکورزی برای شرایط اقلیمی شمال استان خوزستان
 در روشهای مختلف2  ازاینرو رقم مهرگان و چمران.یکسان بود
 درنتیجه کاشت مستقیم این.خاکورزی عملکرد باالتری داشتند
ارقام در بقایای ذرت به دلیل عملکرد و بهرهوری آب باالتر توصیه
.میشوند

نتيجهگيری
نتایج دو ساله حاصل از این تحقیق نشان داد که عملکرد و
بهرهوری آب گندم در حالت کاشت مستقیم در بقایای ذرت با
روش کمخاکورزی و خاکورزی مرسوم اختالف معنیداری
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