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ت در حال رشد، استفاده از ين جمعيا ين غذا براياز به تأميت و نيش جمعين روند افزايو همچن يمنابع آب کمبودبا توجه به 
 تأثيرن پژوهش، يرسد. در ا يبه نظر م يشوند، ضرورمصرف آب باعث بهبود عملکرد  ييش کارايکه عالوه بر افزا ييراهکارها
و عملکرد گندم در شمال  از خاک اکسيدکربن دي، انتشار صرف آبم ييکارا يکاشت بر رو يها و روش يورز خاک يها سامانه

ن يقرار گرفت. ا يمورد بررس ۱۳۹۷-۹۸خوزستان در سال  يعيو منابع طب يکشاورزعلوم واقع در دانشگاه  يا اهواز در مزرعه
در دو  يورزعامل خاک .شد تکرار اجرا سه در يتصادف کامالً بلوک هيپاخردشده با  بار يک يها ش در قالب طرح کرتيآزما

و  يعامل اصل عنوان به )ورز مرکب خاک( يورز سک) و کم خاکيد بار يکمتداول (گاوآهن برگرداندار همراه با  يورز سطح خاک
ج نشان داد که ينتاشدند.   در نظر گرفته يعامل فرع عنوان به پشته يدر دو سطح کشت مسطح و کشت بر رو کاشت يها روش
داشتند.  يارد يمعن تأثيردرصد  ۱درصد و  ۵در سطح  ترتيب بهمصرف آب  ييکاشت بر کارا يها و روش يورزخاک يها سامانه
 مربوط به عملکرد جينتا .دار بود يدرصد معن ۵مصرف آب در سطح  ييراشت بر کااک و روش يورزخاک ن، اثر متقابليهمچن

و  يورزو اثرات متقابل خاک يورزعامل خاک که درحاليدار داشت،  يمعن عملکرد گندم اثر يروش کاشت بر رونشان داد که 
سه با يدر مقا اکسيدکربن ديانتشار  يورز خاک تحت کم بر عملکرد نداشتند. يدار ياثر معن يروش کاشت از نظر آمار

خاک نشان داد که با گذر  يج مربوط به شاخص مخروطينتاافت. يدرصد کاهش  ۵در سطح  يمعنادار طور بهمرسوم  يورز خاک
مار ينداشت. با توجه به اثرات متقابل، ت يتفاوت معنادار يورز خاک در دو سطح خاک يزمان مقدار شاخص مخروط

و  مترمکعبلوگرم بر يک ۱۳/۱مصرف آب  ييکارالوگرم بر هکتار، يک ۵۴۲۶عملکرد  با پشته يشت بر رواکروش  - يورز خاک کم
  .شدشنهاد يمنطقه پ يمناسب برا يماريت عنوان به لوگرم بر هکتار در روزيک ۳۳/۱۳ اکسيدکربن ديانتشار 
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  مقدمه
استعداد  که است حاضر قرن يها چالش از يکي آبکمبود 

 آن در جهان يمنف و مثبت تحوالت از ياريبس بروز
 خشک مناطق از يا عمده بخش حاضر حال در. است نهفته

 آن ساکنان يزندگ واست  همراه آب بحران ا بايدن
 خشک مناطق جزء رانيا کشور .دارد ياديز يها تيمحدود

ن اساس در يبر هم. ديآ يم حساب به جهان خشک  مهين و
مصرف آب  يها ن بخشيتر از مهم يکيکه  يبخش کشاورز

مصرف  ييش کارايافزا يبرا ييراهکارها ييشناسا، است
 رسد. يبه نظر م يدار ضروريپا يکشاورز يآب در راستا

سطح خاک بر  يا بر رويو حفظ بقا يحفاظت يورز خاک
گذار است و شکل تأثيررطوبت در خاک  يحفظ و نگهدار

 & Noroozi) دهد ير مييحرکت آب در خاک را تغ

Asoodar, 2014). ن، روش کشت مناسب در يهمچ
  داشته ييبسزا تأثير تواند مي مصرف آب ييش کارايافزا

ت يش جمعي. البته با توجه به افزا(Kilic, 2010) باشد
 يازهاين نيتأم ي ن روند و دغدغهيمردم جهان و تداوم ا

 ييش کارايافزا يبرا ييمردم، استفاده از راهکارها ييغذا
 يباشند، منطق  بر عملکرد داشته يمنف تأثيرمصرف آب که 

  رسد.  يبه نظر نم
 يها از مطالعات گزارش نمودند که سامانه ياريبس

مصرف آب،  ييعالوه بر بهبود کارا يحفاظت يورز خاک
 اند ز شدهيش عملکرد محصول مورد نظر نيباعث افزا

(Mirshekali et al., 2015; He et al., 2011; Halde et 
al., .2015; Yang et al., 2019) از  يدر بعض حال نيبا ا

به ج يو نتا است  آمده به دست يج متفاوتيز نتايمطالعات ن
بر  يحفاظت يورز خاک يها سامانه يآمده اثرات منف دست
 Guan et) اند مصرف آب و عملکرد را نشان داده ييکارا

al., 2015; Wang et al., 2002) .توان گفت ين ميبنابرا 
با توجه به نوع آب  يحفاظت يورز خاک يها که اثر سامانه
ش از يتواند متفاوت باشد و پ يهر منطقه م و هوا و خاک

   رد.يمورد مطالعه قرار گ يستياجرا با
 اکسيدکربني دي از درصد ۳۵شده حدود   طبق آمار ارائه

ابد ي يها انتشار م شود از خاک ين وارد ميکه به جو کره زم
(IPCC, 2013) ،از جمله  يا گلخانه يزان انتشار گازهايم

ها از اواسط قرن هجدهم با  از سطح خاک اکسيدکربن دي
ش يافزا يمعنادار طور به يکشاورز يها تيش فعاليافزا
و  يورز در مورد اثر خاک .(Oertel et al., 2016)افت ي

ج ياز خاک نتا يا گلخانه يکاشت بر انتشار گازها يها روش

 Six et al., 2004; Dendooven)وجود دارد  يضيضد و نق

et al., 2012; Beare et al., 2009)ها به نوع  ن روشي. اثر ا
  دارد.  ياه مربوطه بستگيمنطقه و گ يخاک، آب و هوا

 يزن نان از جوانهياطم يانتخاب روش کشت مناسب برا
اه يجه رشد بهتر گيو در نت ياريبهتر، استفاده کارا از آب آب

ش کاشت يآرارسد.  يبه نظر م يشتر آن ضروريو عملکرد ب
در  يکنواختيمحصول و  يبر زودرس تأثير دليل بهمناسب 

 يا ژهيت ويد بذر از اهميدر مزارع تول خصوص به يدگيرس
اه گندم با يگ. (Hakoomat et al., 2013) برخوردار است
منطقه همچون  ييو آب و هوا يطيط محيتوجه به شرا

زان وزش باد ي، مياريخاک و آب آب ي، شوريزان بارندگيم
 ي. براشود ميکشت  يمتفاوت يها گر عوامل، به روشيد و

 يط شوريتا در شرا است  شدهه يتوص يا مثال، در مطالعه
صورت  ي، کشت گندم در داخل جوياريا آب آبيخاک 

گر کشت يد ي. اما از سو(Behdarvand et al., 2013) رديگ
و  يباعث کاهش آب ماندگ ياريش ياريپشته و آب يبر رو

ن، ي. بنابرا(Kilic, 2010)شود  ميمشکالت مربوط به سله 
 يستين روش کاشت در هر منطقه، باين بهترييتع يبرا

  شوند.   گذار در نظر گرفتهتأثيرعوامل  يتمام
کشت  يها و روش يورز خاک يها نکه سامانهيبا توجه به ا

هر  يباشند و اثرگذار گر اثر متقابل داشتهيکديتوانند بر  يم
 ,Hamzei & Seyyedi) رديقرارگ يگريد تأثيرکدام تحت 

از  رند. يمورد مطالعه قرار گهمزمان ، بهتر است تا (2016
و  يورز خاک کم  ن مطالعه، اثر دو نوع سامانهيرو در ا نيا

کشت مسطح و کشت بر  يها مرسوم و روش يورز خاک
از  اکسيدکربن دي، انتشار مصرف آب ييپشته بر کارا يرو

گندم در قالب طرح  يعملکرد يها و شاخص خاک
  .شد يبررس يشيآزما

  
 ها مواد و روش

  شيمحل انجام آزما ييايت جغرافيموقع
 يقاتيمزرعه تحقدر  ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ن طرح در سال يا

واقع در  خوزستان يعيو منابع طب يکشاورز علوم دانشگاه
درجه  ۳۱ ييايشمال اهواز در عرض جغراف يلومتريک ۳۵
قه و در يدق ۵۳درجه و  ۴۸ ييايقه و طول جغرافيدق ۳۶و 

ن يي. به منظور تعشد ا اجراياز سطح در يمتر ۲۰ارتفاع 
خاک مزرعه تحت مطالعه،  ييايميو ش يکيزيات فيخصوص
خاک انجام گرفت.  متري سانتي ۰- ۳۰از عمق  يبردار نمونه

ب يسه نمونه خاک گرفته و ترکاز مناطق متفاوت مزرعه 
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 يانگر بهتريابد و نمونه حاصله بيش يشد تا دقت کار افزا
و  يکيزيات فياز کل مزرعه تحت مطالعه باشد. خصوص

  شدهنشان داده  ۱خاک تحت مطالعه در جدول  ييايميش
  .است

  
خاک مزرعه تحت  ييايميو ش يکيزيات فيخصوص -۱جدول 

  مطالعه
  شيخاک محل آزما  ات خاکيخصوص

  يلوم-يرس  بافت خاک
  ۵/۳۶  درصد رس
  ۵/۱۹  درصد شن

  ۴۴  لتيدرصد س
  ۷/۷  ته خاکيدياس

  ۵/۱ (ds/m) يکيت الکتريهدا
  ۰۱/۱  يدرصد ماده آل

  
 هيپاخردشده با  بار يک يها ش در قالب طرح کرتيآزما

عامل  .شدتکرار اجرا  سه در يتصادف کامالً بلوک
متداول (گاوآهن  يورز در دو سطح خاک يورز خاک
 يورز خاک سک) و کميد بار يکاندار همراه با برگرد

حرکت  ياد برايز ياز به فضاين دليل به ورز مرکب) خاک(
قرار  ياصل يها در کرت يکشاورز يهانيتراکتور و ماش

در دو سطح کشت مسطح و  گرفت و عامل روش کاشت
در نظر گرفته  يفرع يها کرت عنوان به پشته يکشت بر رو

رانداب  کش ، از علفيورز خاکات يش از عملي. پشد
سمپاش  وسيله به  کش ن علفياز اتر ي. سه لشداستفاده 

 يبرا .شددار در سطح مزرعه پخش  بوم يپشت تراکتور
متداول از گاوآهن برگرداندار سه  يورز ات خاکيانجام عمل

 يزن سکيات ديک روز بعد از آن عمليش استفاده شد و يخ
ات کم يرفت. عمليپذ سک آفست انجاميک مرتبه) با دي(

 )زل پکريگاوآهن چ( ورز مرکب خاک وسيله به يورز خاک
ا به ي. درصد پوشش بقاشدساخت شرکت بوکان انجام 

ب که از ين ترتيمشخص شد، بد يخط يروش برش عرض
آن صد گره که فاصله  يکه در رو يمتر ۱۵ک طناب ي

ات کاشت در يعمل .شد است، استفاده متر سانتي ۱۵ها  آن
م ساخت يکودکار مستق-بذرکار وسيله به ۱۵/۹/۹۷خ يتار

ن خطوط يم فاصله بيت تنظيران صنعت که قابليشرکت ج
 يکشت را دارا بود، انجام گرفت. در روش کاشت بر رو

 يبر رو متر سانتي ۱۸پشته، سه خط کشت با فواصل 
. در کشت شدکشت  متر سانتي ۷۵به عرض  يا  پشته

در نظر گرفته شد.  متر سانتي ۱۸ز فواصل کشت يمسطح ن
مناطق  يکه برا ۲کشت گندم از بذر گندم چمران  يبرا

از بذور  يکياست و   ه شدهيکشور توص ير و جنوبيگرمس
. دستگاه شد، استفاده استج در منطقه يمعمول و را

لوگرم در هکتار از يک ۲۰۰زان يم يکودکار بر رو -بذرکار
درصد  ۱/۹۸ص درصد و خلو ۹۷ يزن ن بذر با جوانهيا

 ۱۰۰ات کاشت، يش از عمليک روز پي .شدبره يکال
پل در عمق يلوگرم در هکتار کود سوپر فسفات تريک

لوگرم در هکتار کود اوره يک ۱۰۰شده قرار گرفت و  هيتوص
 ۱۰۰ن ي. همچنشدات کاشت، استفاده ين عمليح در
کود اوره در دو نوبت در طول فصل به  در هکتار لوگرميک

هرز و با  يها مبارزه با علف ي. براشدع يصورت سرک توز
ات يروز بعد از عمل ۳۰ ط مزرعهيدر نظر گرفتن شرا
آ و اتللو  هر کدام -د اميسيکش بروم کاشت، از دو نوع علف

  تر در هکتار استفاده شد.يک ليزان يبه م
 مورد، ياريآبن زمان مناسب ييتع يبراسنج  رطوبت

آب  يزان دبيم يريبه منظور اندازه گ. قرار گرفتاستفاده 
. دشکنتور آب استفاده  پمپ ون طرح از يدر ا ياريآب

) و ۱( معادالتبا استفاده از  ياريحجم آب در هر نوبت آب
  .(Bafkar et al, 2006) دست آمده ب) ۲(
)۱(    = (  −    ) × (   ) × ( ) 

ت يظرف =FC، (mm)= عمق خالص آبياري dnکه در آن، 
 =MAD، (%) دائم ينقطه پژمردگ =PWP، (%) يزراع

 اهيشه گيعمق توسعه ر =Dو  (%) ه مجازيحداکثر تخل
(mm) .است 

 )۲(    =     
راندمان = Eو  (mm)عمق ناخالص آبياري  =dgکه در آن، 

  آبياري (%) است.
 ييکارا و محاسبه شد، يريگ اندازهکه  يياز فاکتورها يکي

) نشان ۳( معادلهمصرف آب که با  ييمصرف آب است. کارا
سه يمختلف محاسبه و مقا يمارهايت يبراشود يداده م

  . (Ghazanfar et al., 2010) شد

)۳(     =      

کارايي مصرف آب (کيلوگرم بر  =WUEکه در آن، 
و  عملکرد اقتصادي (کيلوگرم در هکتار) = E، مترمکعب) E = (مترمکعب در هکتار) است. آب مصرفي گياه  
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متر از  ۱عملکرد دانه گندم، بعد از حذف  يريگ اندازه يبرا
ن کرت، با استفاده از ييمتر از باال و پا ۲دو طرف کرت و 

از هر کرت با  يرينمونه گ مترمربعيک ي يک کادر چوبي
ها، به منظور  دانه يش از جداسازيسه تکرار انجام شد. پ

 يها ، کاه، ساقه و سنبلهيا ردانهيغعملکرد  يريگ اندازه
به  ييشده با ترازو نمونه برداشت مترمربعمربوط به سه 

شدند. شاخص برداشت بر اساس  يريگ گرم اندازه ۱دقت 
محاسبه ) يا ردانهيو غ يا کل (دانهعملکرد دانه و عملکرد 

 Safari et)شد ) استفاده ۴ه (معادلن منظور از يا يشد. برا

al., 2012) .  
)۴(      =     × 100 

عملکرد دانه در  =Ys، شاخص برداشت =Hi که در آن؛
  است. در هکتار کل عملکرد =Ybو  هکتار

(مقاومت به نفوذ) از  يشاخص مخروط يريگ جهت اندازه
 Royal ساخت شرکت (Eijkelkamp)دار  فروسنج حافظه

Eijkelkamp تکرار در نقاط مختلف هر  ۵در  کشور هلند
  .شدکرت استفاده 

شده  متصاعد اکسيدکربن ديغلظت گاز  يريگ اندازه يبرا
 TESساخت شرکت  TES1370مدل  سنسور مخصوص

صورت   نيکار بد روش .گرفت قرار استفاده مورد وانيتا کشور
(روش اتاقک ساکن)  يکيدادن ظروف پالستبود که با قرار 

زان يها و قرائت آن م ر اتاقکيو قرار دادن سنسور در ز
در طول فصل کشت  ربا ۶ن کار ي. اشد يريگ انتشار اندازه

ن ياتاقک ساکن در ح يهوا ين دمايانجام گرفت. همچن
  .شدو ثبت  يريگ اندازه يريگ نمونه
ره و نمودارها يذخ Excel 2013افزار  ط نرميها در مح داده

استفاده  SAS 0.9افزار  از نرم يز آماريآنال يبرا .شدرسم 
آزمون  بر اساس ها نيانگيسه مين مقايشد. همچن
  .انجام شددانکن  يا چنددامنه

  
  ج و بحثينتا
 يين عملکرد گندم و کارايانگيانس ميه واريج تجزينتا

. آزمون است  شدهنشان داده  ۲مصرف آب در جدول 
 يها و روش يورزخاک يها سامانهانس نشان داد که يوار
درصد و  ۵در سطح  ترتيب بهمصرف آب  ييشت بر کارااک
ن، اثر متقابل يداشتند. همچن يدار يمعن تأثيردرصد  ۱

مصرف آب  ييشت بر کارااک روشو  يورزخاک يدوگانه
است که تنها  ين در حاليا دار بود. يدرصد معن ۵در سطح 

دار بود، اما  يعملکرد گندم معن يبر روشت ااثر روش ک

شت اک روشو  يورزو اثرات متقابل خاک يورزعامل خاک
ن يهمچن بر عملکرد نداشتند. يدار ياثر معن ياز نظر آمار
د اثر ياکس يد انتشار کربن يبر رو يورز تنها خاک

از اثرات  يهر چند برخ درصد داشت. ۵در سطح  يمعنادار
 وسيله بههمچون حفظ رطوبت  يحفاظت يورز مثبت خاک

 توان مي سطح را در همان سال اول يا بر رويحفظ بقا
از اثرات  ياريبس، (Angás et al., 2006) مشاهده نمود

ش يبر خاک همچون افزا يحفاظت يورز خاک يها سامانه
، بهبود يخاک يها ت کرميش جمعيخاک، افزا يمواد آل

 عملکرد شوند،ش يتوانند باعث افزا يکه م ساختمان خاک
 ,.Farahani et al) افتد يچند سال اتفاق م يو ط يبه آرام

ن عملکرد يانگيتفاوت م ين عدم معناداريبنابرا. (2019
امانه سه با سيدر مقا يورز خاک گندم در سامانه کم

ج يبا نتا راستا همو  هيمرسوم قابل توج يورز خاک
Farahani et al. (2019)، Safari et al. (2012)   وMack 

et al. (2005) است.  
و سامانه  يورز خاک ن عملکرد گندم در سامانه کميانگيم

 ترتيب به يسطوح عامل اصل عنوان بهمرسوم  يورز خاک
آمد که از  به دستلوگرم در هکتار يک ۴۸۱۶و  ۵۰۱۶

است  ين در حاليدار نبود. ا ين تفاوت معنيا يلحاظ آمار
، کشت است  شدهنشان داده  ۱که در شکل  طور همانکه 
سه با کشت مسطح، عملکرد گندم را يپشته در مقا يبر رو
ن اختالف از يش داد که ايلوگرم در هکتار افزايک ۷۱۱

 .Safari et alدار بود.  يدرصد معن ۵در سطح  يلحاظ آمار

 تأثير يدر شمال خوزستان به بررس يا در مطالعه (2012)
پرداختند و  گندم عملكرد وبر رشد  كاشت يهاروش

 يرو بر سه خط كشتگزارش نمودند که روش کشت 
 ۱نسبت به کشت مسطح عملکرد گندم را در سطح  پشته

ن يج ايبا نتا راستا همافته ين يدهد که ا يش ميدرصد افزا
 Mousavi et al. (2013) يهاافتهين ي. همچناستمطالعه 

 استفاده ازکشت با  نشان داد که Yousefi et al. (2013) و
ن مسطح يدر زم يكاريخط سه بايساز در مقاو پشته يجو

  .شود ميش عملکرد گندم يباعث افزا
هاي تيماري در  اجزاي عملکردي گندم مربوط به ترکيب

ورزي  . اگر چه تيمار خاکاست  شدهنشان داده  ۳جدول 
کشت روي پشته کمترين تعداد سنبله در مترمربع - مرسوم

بيشتربودن تعداد دانه  علت بهبود،  دادهرا به خود اختصاص 
در سنبله و وزن هزار دانه در مقايسه با تيمارهاي 

 کشت -مرسومورزي  خاکمسطح و کشت  - ورزي خاک کم
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چه در مجموع عملکرد بهتري داشت. اگرمسطح  يرو بر
ورزي  خاکو  پشته يرو بر کشت- ورزي خاک بين تيمار کم

از لحاظ عملکرد گندم تفاوت  پشته يروبر کشت  - مرسوم
 بر کشت - ورزي خاک تيمار کم مشاهده نشد، اما يمعنادار

سنبله در  يبيشتر تعداد يمعنادار طور به پشته يرو
  داشت. مترمربع

کلي در  طور بهورزي مرسوم  ورزي نسبت به خاک خاک کم
طول دوره رشد ميزان آب مصرفي را کاهش داده و باعث 

. نگهداري بقايا بر شددار کارايي مصرف آب  افزايش معني
شده که متوسط عملکرد و کارايي   روي سطح زمين باعث
ورزي حفاظتي افزايش يابد. خاک  مصرف آب در روش 

ورزي و  خاک متوسط کارايي مصرف آب براي کم
لوگرم بر يک ۸۴/۰و  ۹۷/۰ ترتيب به ورزي مرسوم خاک

نيز در  Safari et al. (2013)آمد.  به دست مترمکعب
پژوهشي افزايش رطوبت خاک و عملکرد محصول را با 

ورزي حفاظتي گزارش  افزايش حفظ بقايا به همراه خاک
ورزي و روش کاشت بر کارايي آب نمودند. اثر متقابل خاک

. بيشترين کارايي مصرف است  شدهنشان داده  ۲در شکل 
مربوط به  مترمکعبکيلوگرم بر  ۱۳/۱آب با 

 ۷۶/۰بر روي پشته و کمترين ميزان با  - ورزي خاک کم
 - ورزي مرسوم مربوط به تيمار خاک مترمکعبکيلوگرم بر 

کشت مسطح بود. نگهداري بقايا بر روي سطح زمين در 
ورزي و مزايايي کشت روي پشته باعث  خاک سامانه کم

  .شدايش عملکرد گندم و کاهش مصرف آب افز
، است  شدهنشان داده  ۳که در شکل  طور همان
ورزي مرسوم، انتشار  ورزي در مقايسه با خاک خاک کم
درصد  ۵معناداري در سطح  طور بهاکسيدکربن را  دي

اکسيدکربن در سامانه  . ميانگين انتشار ديدهد ميکاهش 
به کيلوگرم بر هکتار در روز  ۶/۱۳ورزي برابر  خاک کم

ورزي مرسوم، انتشار  آمد که در مقايسه با خاک دست
کيلوگرم بر هکتار در روز کاهش  ۵۴/۶اکسيدکربن  دي

ورزي با بر همزدن خاک باعث افزايش تنفس  داشت. خاک
اکسيدکربن بيشتري  تن ديخاک و در نتيجه از دست رف

نيز گزارش نمودند که  Yarahmadi et al. (2013)شود.  مي
ورزي مرسوم  ورزي حفاظتي در مقايسه با خاک خاک

اکسيدکربن خاک را کاهش داد  معناداري انتشار دي طور به
  .استبا نتايج اين مطالعه  راستا همکه اين نتايج 

ورزي و روش کاشت بر انتشار اثر متقابل خاک
. کمترين است  شدهنشان داده  ۴اکسيدکربن در شکل  دي

کيلوگرم بر هکتار  ۳۳/۱۳اکسيدکربن با  مقدار انتشار دي
کشت بر روي پشته  - ورزي خاک در روز مربوط به تيمار کم

کيلوگرم بر هکتار در روز مربوط به  ۲۱و بيشترين مقدار با 
که  طور همانشت مسطح بود. ک -ورزي مرسوم تيمار خاک
شود کشت بر روي پشته در مقايسه با کشت  مشاهده مي

اکسيدکربن را کاهش داد، هر چند اين  مسطح، انتشار دي
کاهش از لحاظ آماري معنادار نبود. در کشت مسطح در 

در  که درحاليرود،  زمان آبياري کل سطح به زير آب مي
ي از سطح کشت بر روي پشته، در هنگام آبياري بخش

 طور بهها معموالً  زمين يعني همان قسمت باالي پشته
اي نيز از  رود و بازدهي آبياري جويچه کامل به زير آب نمي
نيز  Yarahmadi et al. (2013). استکرتي معموالً بهتر 

گزارش نمودند هر چه حجم آب آبياري بيشتري وارد 
اکسيدکربن بيشتري از  ، به همان نسبت ديشودخاک 

  شود. خاک رها مي
  

  مصرف آب گندم ييعملکرد و کارا يها نيانگيانس ميه واريتجز -۲جدول 
راتييمنابع تغ يدرجه آزاد  انس عملکرد گندميوار  مصرف آب ييانس کارايوار  دکربنياکس يد   

۲۸۴۰۸ns ۰۰۲/۰  ۲  تکرار  ns ns ۸۶/۱۱ 
ns ۰۴۴/۰ ۱۲۲۰۰۸  ۱  يورز خاک  * *۲۹/۱۱۹  

۰۰۲/۰ ۱۲۷۰۸  ۲  خطا  ۹۱/۶  
۱۵۱/۰ *۱۵۱۹۴۰۸  ۱  روش کاشت  ** ns ۱۲/۱  

ns ۰۱۱/۰ ۳۵۲۰۸  ۱  روش کاشت-يورز اثر متقابل خاک  * ۴۳/۴  ns 
۰۰۱/۰ ۲۱۲۰۸  ۴  خطا  ۵۶/۵  
     ۱۱  کل

۹۸/۲    راتييب تغيضر  ۱۸/۴  ۱۳/۲  
  دار يدرصد و عدم تفاوت معن ۱در سطح  يدار يدرصد، معن ۵در سطح  يدار يمعن ترتيب به nsو  **،  *
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  عملکرد گندم يروش کشت بر رو تأثير - ۱شکل 

  

   
  آب ييو روش کاشت بر کارا يورزاثر متقابل خاک - ۲شکل 

  

  گندم يعملکرد يج مربوط به اجزاينتا - ٣جدول 
  شاخص برداشت  (کيلوگرم بر هکتار)عملکرد   وزن هزار دانه (گرم)  تعداد دانه در سنبله تعداد سنبله در مترمربع  تيمار

bc۹۵/۳۲۴  ab۳۳/۳۹  ۱۱/۴۲  پشته يکشت رو-ورزي خاک کم ab ۵۴۲۶a ۹۱/۴۶ a 

ab۹۲/۳۳۳  c۰۱/۳۳  bc۳۶/۴۱  b۴۶۰۷ ۱۸/۴۱  مسطحکشت -ورزي خاک کم a 

c۹۰/۳۱۶  bc۶۷/۳۸  bc۷۸/۴۱  a۵۱۱۷  ۰۴/۴۴  پشته يکشت رو-مرسومورزي  خاک a 

bc۱۷/۳۲۴  bc۱۴/۳۵ c۶۵/۳۹ b۴۵۱۳ ۸۷/۴۵  مسطح يکشت رو-مرسوم ورزي  خاک a 

  داري ندارند. اعداد با حروف يکسان از لحاظ آماري تفاوت معني
  

  
  اکسيدکربن ورزي و روش کاشت بر انتشار دياثر متقابل خاک - ۴شکل 
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قبل خاک در دو زمان  يبر شاخص مخروط يورز اثر خاک
 متر سانتي ۴۰تا  ۰در عمق  يده از کاشت و زمان سنبله

که مشاهده  طور همان. است  شدهنشان داده  ۵در شکل 
 يورز خاک در سامانه کم يمقدار شاخص مخروطشود،  يم

مرسوم  يورز سه با خاکيدر مرحله قبل از کاشت در مقا
و  متر سانتي ۳۰هر چند در عمق حدود  .استشتر يب

که گاوآهن برگرداندار در کف  يفشردگ علت بهاحتماالً 
است، مقدار  وجود آوردهه شده ب يورز در عمق خاکار يش

ن يمرسوم در ا يورز در سامانه خاک يشاخص مخروط
با گذر آمد.  به دست يورز خاک شتر از سامانه کميعمق ب

مرسوم بر اثر  يورز در خاک يزمان مقدار شاخص مخروط

ورزي افزايش بيشتري  خاک آبياري، در مقايسه با کم
داشت. اين افزايش بيشتر در مقدار شاخص مخروطي را به 
نبود ريشه بقاياي گياهي و همچنين پودر شدن بيشتر 

ورزي و پر شدن منافذ خاک در گذر  خاک در مرحله خاک
نسبت داد. توان  ميورزي مرسوم  زمان در سامانه خاک

متر اول در  سانتي ۵شود، در  ده ميکه مشاه طور همان
دهي، مقدار شاخص مخروطي در سامانه  زمان سنبله

 Bayat etورزي کمي کمتر است که اين با نتايج  خاک کم

al. (2007) اين امر را به وجود بقايا ايستاده است راستا هم .
  نسبت داد.توان  ميو ريشه آنها 

  

  (ب)  (الف)
  دهي ب) زمان سنبله(الف) قبل از کاشت، (ورزي بر شاخص مخروطي خاک  خاک تأثير - ۵شکل 

  

، کشت آيد دست ميه بن مطالعه يج اينتااز که  طور همان
را بر  يسه با کشت مسطح اثرات مثبتيپشته در مقا يبر رو

مصرف آب در هر دو روش  ييعملکرد گندم و کارا
در مرسوم از خود نشان داد.  يورز و خاک يورز خاک کم
شود  يپشته باعث م ي، کشت بر رويغرقاب ياريط آبيشرا

سه با يبستن سطح خاک در مقا  تا مشکالت مربوط به سله
 يجه بذور با صرف انرژيکشت مسطح کمتر شود و در نت

در   پشتهتر  عيشدن سر گرم نيسبز شوند. همچن يکمتر
است که  ييها تيگر از مزيد يکيزه، ييکشت گندم پا

 Safariن مطالعه از جمله يچند توان به آن اشاره نمود. يم

et al. (2012) ،Fahong et al. (2004) و Hosseain et al. 

پشته  يش عملکرد در روش کشت بر رويز افزاين (2004)

 ،يورز خاک ط کمين در شرايهمچن را گزارش نمودند.
و  يساز شود تا بعد از پشته يپشته باعث م يکشت بر رو
ن در يها حفظ شود. ا پشته يبر رو يشتريب يايکشت، بقا

آب  وسيله بها ياست که در کشت مسطح معموالً بقا يحال
پشته  يحفظ شده بر رو يايشوند. بقا يجا م جابه ياريآب

ار يدر اخت يشتريمدت ب يکنند تا رطوبت برا يکمک م
  رد. يقرار گاه يگ

مرسوم باعث  يورز سه با خاکيدر مقا يورز خاک چه کماگر
مصرف  ييکارا يمعنادار طور به ش عملکرد نشد، امايافزا

در داد.  را کاهش اکسيدکربن ديو انتشار  آب را بهبود
 يها که سامانهاست   شدهن مطالعه گزارش يچند
 يکيدروليت هيانفوذ رطوبت و هد يحفاظت يورز خاک
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 دهد يمرسوم بهبود م يورز سه با خاکيرا در مقاخاک 
(Fraser et al., 2013; Buczko et al., 2006; Farahani 

et al., 2019)ت يش جمعين احتماالً به خاطر افزاي. ا
سطح و بهبود ساختار  يا بر روي، حفظ بقايخاک يها کرم

ت يش جمعيچه در کوتاه مدت امکان افزا. اگراستخاک 
و بهبود ساختار خاک وجود ندارد اما  يخاک يها کرم

سطح  يا بر رويخاک و حفظ بقا يخوردگ مه کاهش به
خاک شوند.  يود نفوذ و نگهدارتواند باعث بهب يخاک م

عالوه بر  يورز خاک د فراموش کرد که سامانه کمينبا
کاهش تردد باعث کاهش  علت بهشده   عنوان يايمزا

  . شود ميز يد نينه توليو هز يمصرف انرژ
  
  يريگ جهينت

و  يورز خاک پشته در هر دو سامانه کم يکشت بر رو روش
 ييبر عملکرد و کارا يمرسوم اثرات معنادار يورز خاک

باعث  يورز خاک اگر چه سامانه کممصرف آب داشت. 
مصرف آب را در  ييش معنادار عملکرد نشد، کارايافزا
 يمعنادار طور بهمرسوم  يورز سه با سامانه خاکيمقا
نه  يورز خاک ج نشان داد که کمين نتايش داد. همچنيافزا

شود، بلکه  يخاک نم يش شاخص مخروطيتنها باعث افزا
عالوه  به دهد. يخاک را کاهش م يبه مرور زمان فشردگ

ار يبس اکسيدکربن ديبر کاهش انتشار  يورز خاک ج کمينتا
ج يتا نتارود  يج انتظار ميبا توجه به نتا توجه بود. قابل

 ييبر عملکرد گندم و کارا يورز خاک مثبت سامانه کم
ات يبا کاهش عمل يورز خاک کم ابد.يش يمصرف آب افزا

د يتول يها نهيو هز يباعث کاهش مصرف انرژ يورز خاک
که  يکه در صورتتوجه نمود  يستيالبته با. شود ميز ين

ا ياز جمله حفظ سطح مناسب بقا يحفاظت ياصول کشاورز
، ممکن نشودت يرعا يسطح خاک و تناوب زراع يبر رو

دار يهرز و آفات پد يها اد علفيهمچون ازد ياست مشکالت
مار يتوان ت يبا توجه به اثرات متقابل، م .شود
 يماريت عنوان بهپشته را  يکشت بر رو - يورز خاک کم

  شنهاد نمود.يمنطقه پ يمناسب برا
  

 يگزار سپاس
و  يدانشگاه علوم کشاورز يو فناور ياز معاونت پژوهش

از  يخوزستان به خاطر فراهم آوردن بخش يعيمنابع طب
  گردد.  يم يقدردانن مطالعه يا يها نهيهز
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