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  چکیده 

هاي  هاي کامل تصادفی،  به مدت دو سال متوالی داده ورزي با سه تکرار در قالب طرح بلوك در این تحقیق با اعمال شش تیمار خاك
طبق نتایج، تیمارها از نظر ارتفاع بوته، عملکرد نهایی و عمق نفوذ ریشه . عملکردي پنبه و خصوصیات فیزیکی خاك مورد ارزیابی قرار گرفت

حصول، بیشترین مصرف سوخت و کمترین ظرفیت مزرعه اي مربوط به تیمار روش بیشترین عملکرد م. داري با هم نداشتند اختالف معنی
. کیلوگرم در هکتار در رتبه دوم قرارگرفت 2455تیمار فقط دوبار دیسک با مصرف کمترین سوخت  با عملکرد نهایی . متداول منطقه بود

بنابراین با در نظرگرفتن کلیه . ر خاك ورزي اتفاق افتادبیشترین کاهش مقاومت خاك در تیمارهاي شامل گاوآهن چیزل به دلیل عمق بیشت
ورزي مرسوم منطقه در کشت پنبه  تواند به عنوان جایگزین بجاي عملیات خاك ورزي شامل چیزل و دیسک می خاك عوامل، یک سیستم کم

  .پیشنهاد گردد
  

  پنبه، بقایاي گندمخاك ورزي حفاظتی، : هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه 
اکثر کشاورزان منطقه جهت خاك ورزي و تهیه بستر بذر بعد از سوزاندن بقایاي . اول در تناوب با گندم کشت می شودپنبه بطور متد

 محصول قبلی و یا جمع آوري قسمتی از بقایا، حداقل از دو بار گاوآهن برگرداندار در تابستان و پاییز و دو بار دیسک سنگین در زمستان و
سیستم متداول خاکورزي مذکور معایب  متعددي خواهد داشت به عنوان مثال به صرف وقت و . ه می نمایندیا بهار و هنگام کشت استفاد

هزینه زیادي نیاز داشته و می تواند موجب تراکم خاك،کاهش ذخیره رطوبتی خاك، افزایش فرسایش خاك، مستهلک شدن سریع 
طبق نتایج بدست آمده از تحقیقات اکثر محققان . نی مدت شودماشینهاي کشاورزي وکاهش قابلیت کشت پذیري خاك زراعی در طوال

استفاده از روشهاي نوین خاکورزي در زراعت پنبه عالوه برکاهش هزینه ها، موجب حفظ و یا افزایش عملکرد محصول در مقایسه با 
اراي مزایا، معایب و مشکالتی ورزي بسته به شرایط د با این حال تمام سیستمهاي خاك)1،2،3(.روشهاي متداول خاکورزي شده است

روشن است که . هستند و نمی توان گفت که یک روش خاکورزي براي تمام خاکها و محصوالت در شرایط آب وهوایی متفاوت ایده ال است
اي روشهاي نوین خاکورزي با داشتن مزایاي متعدد داراي مشکالت و معایبی هستند و به تکنیکها و روشهاي ابتکاري خاصی جهت اجر

  .در تحقیق حاضر امکان استفاده از این سیستم ها در تولید محصول پنبه در دشت مغان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. بهینه نیاز دارند
  

   هامواد و روش 
داد ماه جهت انجام این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان اردبیل، برداشت گندم از اواخر خر

بسته بندي شده و از سطح مزرعه جمع  ،تا اواسط تیر ماه توسط کمباین انجام گرفت و پس از آن کلش باقیمانده توسط بسته بند مکعبی
قطعه زمینی به . ها و مقداري کلش جمع آوري نشده بود ورزي شامل ریشه ها ، ته ساقه یعنی بقایاي گیاهی قبل از عملیات خاك. آوري شد
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هاي کامل تصادفی با سه تکرار  ک هکتار از قسمت یکنواخت مزرعه انتخاب شد و سپس شش تیمار خاکورزي در قالب طرح بلوكمساحت ی
. ) M2D(،)روش متداول منطقه(دو بار دیسک در بهار+ دو بار گاوآهن برگرداندار در تابستان و پاییز -1:تیمار ها عبارت بودند از. اعمال شد

خرد کردن بقایا توسط ساقه خردکن و شخم عمیق با گاوآهن چیزل  -CD( .3(دیسک در بهار+ چیزل در پاییز  شخم عمیق با گاوآهن-2
کندن بقایا و علفهاي هرز با کولتیواتور -DD(.5(فقط دوبار دیسک درپاییز و بهار-4. )CC(شخم باگاوآهن پنجه غازي در بهار + در تابستان

یک بار دیسک + یک بار گاوآهن برگرداندار در پاییز -ST( .6(تفاده از تیغه هاي چیزل قبل از کاشت خاکورزي نواري با اس+ مزرعه در پاییز 
  .)M1D(در بهار

درجه و سطح مقطع یک سانتیمتر مربع با  60از نفوذ سنج مخروطی با زاویه راس ) CI(گیري شاخص مخروط خاك جهت اندازه
ها بعداز  گیري میانگین وزنی قطر کلوخه اندازه. ، استفاده شدبود FCت مزرعه در حد سرعت نفوذ دو سانتیمتر بر ثانیه هنگامی که رطوب

عملکرد به صورت کیلوگرم وش پنبه بر و غوزه 20وزن  ،ها  گین ارتفاع بوتهمیان همچنین .عملیات خاك ورزي و قبل از کاشت انجام گرفت
ظرفیت مزرعه اي ادوات بکاررفته با استفاده از فرمول  و اعمال راندمان کاري مناسب هر دستگاه متناسب با عرض کار   .هکتار تعیین شد

داده هاي حاصل از دو سال تحقیق با استفاده از  و در پایانداده هاي اندازه گیري در هر پالت در فرم هاي مخصوص ثبت  )4.(محاسبه شد
   .بلوك هاي کامل تصادفی باشش تیمار و سه تکرار مورد آنالیز قرار گرفت نرم افزار آماري در قالب طرح

  
   نتا یج وبحث

غوزه و عملکرد نهایی مورد  20در این قسمت  اثر  شش تیمار خاك ورزي بر عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه شامل ارتفاع بوته، وزن 
البته عمق نفوذ ریشه . در مقاله جداگانه ارائه خواهد شد ك و هزینه ها بررسی قرار گرفته است و تاثیر این روش ها بر خواص فیزیکی خا

   .خواهد شدجهت تمرکز بیشتر به همراه شاخص مخروطی خاك و قطر متوسط وزنی کلوخه ها ارئه 
دهد اثر شش  نشان می 1غوزه و عملکرد نهایی درجدول 20حاصل از تجزیه دو ساالنه داده هاي ارتفاع بوته، وزن وش  مقایسه میانگین

غوزه در  20روش خاك ورزي مورد مطالعه بر شاخص هاي ارتفاع بوته و عملکرد نهایی معنی دار نبوده است ولی تاثیر آنها بر وزن وش
  .درصد اختالف معنی داري داشته است 5سطح احتمال 

 
غوزه و  20مقایسه میانگین دوساالنه ارتفاع بوته ، وزن وش  - 1جدول

  عملکرد نهایی
  
  
  
  

  مقایسه عملکرد نهایی در شش تیمار خاك ورزي - 1شکل 
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ارتفاع 
  (cm) بوته

وزن وش 
  (gr)غوزه 20

عملکرد 
  (kg/ha)نهایی

M2D 80.96 166.88 b 2473.61 

CD 93.21  175.91 ab  2335.49 

CC 89.32  191.80 ab  2132.44  

DD 84.60 211.9 a 2455.69  

ST 91.16  180.39 ab  2406.59  

M1D 82.3  195.05 ab  2402.76  
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متر حاصل شد و برخالف آن، عملکرد  سانتی93.21با ) CD.2(دیسک در بهار+ بیشترین ارتفاع بوته در تیمار چیزل در پائیز
ته ها در این تیمار باشد با این همه نهایی در این تیمار کمترین مقدار بوده است، یکی از عوامل آن می تواند رشد رویشی بیشتر بو

تیمار دو بار گاو آهن برگرداندار بیشترین عملکرد را داشت و تیمار دو بار دیسک با اختالف جزئی در . اثر آن معنی دار نبوده است
با تیمار شاهد تیمار هاي خاك ورزي نواري و چیزل  با دیسک در مراتب بعدي و با اختالف غیر معنی دار . مرتبه دوم قرار گرفت

محسوسی بر  عملکرد نا  ورزي اثر این نتیجه نشان می دهد سیستم هاي کم خاك. قرار گرفتند) دو بار گاوآهن برگرداندار(منطقه
درصد  5مشاهده شد که در سطح ) DD.4(غوزه در تیمار دو بار دیسک  20بیشترین مقدار  شاخص وزن وش . دارند محصول پنبه

دیگر تیمارها داشت، دلیل آن می تواند عمق ریشه و مراحل رشد ساقه گیاه باشد و ین موضوع باعث شده اختالف معنی داري با 
 . این موضوع را نشان می دهند 1شکل . است که این تیمار از نظر عملکرد نهایی در مرتبه دوم قرار گیرد

  
  کلینتیجه گیري 

شش روش خاك ورزي مورد بررسی بر اجزاء عملکرد پنبه در جمع بندي نتایج نشان داد  با وجود تاثیر جزئی و متفاوت 
داري نبود و بهتر است روشی اعمال شود که بستر بذر را با مصرف حداقل انرژي  نهایت  اثر آن  بر عملکرد نهایی از نظر آماري معنی

مل، سیستمی که ترکیبی از با در نظر گرفتن تمامی عوا. کند و زمان و متناسب با عملیات بعدي کاشت و داشت محصول تهیه 
 .چیزل عمیق و ادوات بشقابی باشد، قابل توصیه است
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