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چکیذه

گٌذم دین یکی اص هحصَالت هْن دس غشب ایشاى تِ خصَف اػتاى ّوذاى هی تاؿذ .اطالعات کوی دس خصَف هَفقیت
آهیض تَدى تکاسگیشی تٌاٍبّای هختلف ٍ ػیؼتنّای خاک ٍسصی حفاظتی دس ؿشایط دین ٍجَد داسد .تدذیي هٌودَس تحقیقدی
جْت تشسػی اثش چْاسػیؼتن خاکٍسصی دس ػِ تٌاٍب گیاّی تش جوعیت علفّای ّشص ٍ عولکشد گٌذم دس یک خاک لدَم
سػی ػیلت داس دس ایؼتگاُ تحقیقاتی تجشک (ؿْشػتاى کثَدس آٌّگ) اًجام ؿذ .ػیؼتنّای خاکٍسصی ؿداه ( -T1سٍؽ
هشػَم یعٌی گاٍآّي تشگشداًذاس +ػیکلَتیلش هجْض تِ غلطک) -T2 ،خداکٍسصی هشکدة (تیهدِّدای للودی  +غلطدک)-T3 ،
خاکٍسصی هشکة ( تیهِّای پٌجِغاصی  +غلطک)ٍ  -T4کـت هؼتقین تا دػتگاُ عویق کاس دین) دس تٌاٍبّای  -R1آیدؾ-
گٌذم -R2 ،گٌذم-گٌذم ٍ ً -R3خَد-گٌذم تَد .ایي تحقیق دس لالة طشح آصهایـی کشتّای خشد ؿذُ دس ػدِ تکدشاس اجدشا
ؿذ .کشت اصلی ،تٌاٍبّای گیاّی ٍ کشت فشعی ،سٍؽّای هختلف خاکٍسصی تَدًذ .دس حیي آصهدایؾ تدشاکن علدفّدای
ّشص اًذاصُگیشی ؿذّ .وچٌیي ،عولکشد گٌذم تعییي ؿذً .تایج ًـاى داد کِ اثش تٌاٍب گیاّی تشعولکدشد گٌدذم هعٌدیداس ًثدَد،
ٍلی اثش سٍؽّای هختلف خاکٍسصی تش عولکشد گٌذم هعٌیداس ؿذ ٍ تیواس  T3تیـدتشیي عولکدشد گٌدذم سا دس تدیي تیواسّدا
داؿت .اثش تٌاٍب گیاّی ٍ خاکٍسصی تش جوعیت علف ّشص هعٌیداس ؿذ .سٍؽ خاکٍسصی  ٍ T1تٌاٍب  R2کوتدشیي تدشاکن
علفّشص سا دس تیي تیواسّا داؿتٌذ.
واصههای كلیذی  :خاکٍسصی ،کـت هؼتقین ،علف ّشص ،هٌاطق ػشد
تزس غالت) اجشای عولیات خاکٍسصی عویق تَػط

هقذهه
ًیاص تِ افضایؾ تَلیذ اص طشیق حزف ػال آیؾ دس

ادٍاتی ًویش گاٍآّي تشگشداًذاس ضوي ایجاد کلَخِّای

اساضی دین ،تِ دلی سؿذ سٍص افضٍى جوعیت اص یک طشف

دسؿت (تِ ٍیظُ دس خاکّایی تا دسصذ سع تاال) هَجة

ٍ اص طشفی هحذٍدیت اساضی تا تاصدُ تاال ،ضشٍسی تِ ًوش

تِ ػطح خاک آهذى تزس غالت لثلی ٍ علفّای ّشصی

کـت دس

کِ ٌَّص لاتلیت جَاًِصًی سا داسًذ هیؿَد (دایکوي ٍ

تٌاٍب تا گٌذم دس ؿشایط دین هیتاؿذ کِ هیتَاًذ

ّوکاساى .)1994 ،اص طشفی اػتفادُ اص ادٍاتی ًویش گاٍآّي

جایگضیي آیؾ دس دین تاؿذ .الصهِ کاؿت ّش هحصَلی

تشگشداًذاس تا عوق ؿخن تیـتش تحت چٌیي ؿشایطی تِ

تْیِ تؼتش تزس تا سٍؽ خاکٍسصی هٌاػة هیتاؿذ کِ دس

دلی

افضایؾ هقاٍهت کــی هَجة اتالف اًشطی ًیض

عولکشد هحصَل ًقؾ تعییي کٌٌذُ داسد .تِ عثاست دیگش

هیؿَد (اػکٌذسی .)1376 ،تحقیقات اًجام یافتِ دس

ّذف اص خاکٍسصی هطلَب ایجاد تؼتش هٌاػة تشای

لؼوت هشکضی فالت تضسگ آهشیکا ًـاى هیدّذ کِ

جَاًِصًی تزس ،سؿذ سیـِ ،کٌتشل گیاّاى ّشص ،کٌتشل

گیاّاى اص آب رخیشُ ؿذُ تیي دٍ دٍسُ کاؿت ًؼثت تِ

فشػایؾ ٍ کٌتشل سطَتت خاک اػت (ؿفیعی .)1374،دس

آتی کِ دس دٍسُ سؿذ گیاُ رخیشُ هیؿَد ،تطَس

هیسػذ .حثَتات یکی اص هحصَالت لات

اکثش هٌاطق دین تعذ اص تشداؿت حثَتات (جْت تْیِ تؼتش
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هطلَتتشی اػتفادُ هیکٌٌذ (اػویکا .)1983 ،تقایای گیاّی

دس صَستیکِ تیـتشیي عولکشد ًخَد تا سٍؽ تذٍى خاک-

دس یک هحیط اؿثاع اص تخاس آب هیتَاًذ  80تا  90دسصذ

ٍسصی تا ٍ تذٍى تقایا تذػت آهذ .عولکشد گٌذم ٍ ًخَد

ٍصى خَد آب جزب کٌذ ،دس صَستیکِ تحت ّواى

دس سٍؽ خاکٍسصی تا گاٍآّي للوی تِ تشتیة 27 ٍ 14

ؿشایط هَاد سػی فقط  15تا  20دسصذ آب جزب هیکٌٌذ

دسصذ تیـتش اص خاکٍسصی هشػَم تَد .حیذسی ()1391

(اسؿذ ٍ ّوکاساى ،)1999 ،تٌاتشایي تالی ًگِ داؿتي

گضاسؽ کشد کِ اثش سٍؽّای هختلف خاکٍسصی تش

تقایای گیاّی دس ػطح خاک تشای فشاّن آٍسدى هحیطی

عولکشد گٌذم دین هعٌیداس ًـذُ اػت .هقذاس علفّای

هٌاػة تشای ًفَر آب دس خاک ،کاّؾ تثخیش اص ػطح

ّشص دس ػیؼتن کن خاکٍسصی  2تا  3تشاتش خاکٍسصی

خاک ،ایجاد ػاختواى هٌاػة ٍ تِ دام اًذاختي تشف دس

هشػَم هیتاؿذ (ّالَسػَى .)1999 ،دس پظٍّـی اثش

ػطح هضسعِ دس رخیشُ آب تِ ٍیظُ دس هٌاطق دین هیتَاًذ

سٍؽّای هختلف خاکٍسصی ٍ تٌاٍب گیاّی سا تش تشاکن

تؼیاس هؤثش تاؿذ (ّیل  ; 1982 ،تشیپلت ٍ ّوکاساى،

علفّای ّشص تشسػی ؿذً .تایج ًـاى داد کِ اثش خاک-

ً .)1968تایج تحقیقات اًجام گشفتِ دس هَسد اػتفادُ اص

ٍسصی تش حجن تزٍس علفّای ّشص تیـتش اص تٌاٍب

هالچ کلـی دس هشکض ٍ ؿوال فالت تضسگ اهشیکا ًـاى داد

گیاّی تَد .تیـتشیي تشاکن تزٍس علفّای ّشص تِ تشتیة

کِ اصلیتشیي دلی کاّؾ رخیشُ تاساى دس خاک ،تَلیذ کن

دس ػیؼتنّای تیخاکٍسصی ،کنخاکٍسصی ٍ ؿخن تا

تقایای گیاّی تَػط هحصَالت دین اػت (یًَگش،

گاٍآّي للوی دس الیِّای 30-45 ٍ 15-30 ،0-15

 .)1978لَپض ٍ ّوکاساى ( )1996گضاسؽ کشدًذ کِ دس

ػاًتیهتشی خاک هـاّذُ ؿذ .تٌاٍب گیاّی اثش هعٌی-

ػالّای خـک عولکشد گٌذم دس سٍؽ تیخاکٍسصی اص

داسی سٍی حجن تزٍس علف ّشص ٍ یا تَصیع آى دس تیي

سٍؽّای دیگش تیـتش اػت .تش عکغ سٍؽ خاکٍسصی

الیِّای خاک ًذاؿت (تاستشی ٍ کاػکیَ.)2001 ،

هتذاٍل دس ػالّای پش تاساى ًتیجِ تْتشی داؿتّ .وچٌیي

جوعیت علفّای ّشص دس خاکٍسصی هشػَم کوتشیي

خاکٍسصی ٍ تٌاٍب دس ػالّای خـک

تَدّ .وچٌیي ،تیـتشیي تعذاد تزٍس علفّای ّشص دس عوق

هعٌیداس تَد ،تِ طَسی کِ تِ تشتیة تٌاٍب ًخَد -گٌذم،

 0-15ػاًتیهتشی خاک دس تیخاکٍسصی ،هـاّذُ ؿذ

تالال -گٌذم ،آیؾ -گٌذم ًؼثت تِ تقیِ تٌاٍبّا اص

(گاسدیٌا .)1991 ،گشٍتش ٍ کالپیي ( )2009اعالم کشدًذ کِ

عولکشد تاالیی تشخَسداس تَدًذ .دػتاٍسد ػایش هحققاى دس

خاکٍسصی تا گاٍآّي للوی دس هقایؼِ تا گاٍآّي

ساتطِ تا اثشات تلٌذ هذت تٌاٍبّای صساعی هختلف ٍ

تشگشداًذاس ،هقذاس علفّای ّشص سا افضایؾ داد .خاک-

سٍؽّای هتفاٍت خاکٍسصی تیاًگش افضایؾ عولکشد

ٍسصی عویق تا گاٍآّي تشگشداًذاس تِ عٌَاى سٍؽ هٌاػة

گٌذم دس ؿشایط دین تِ هیضاى  %78دس سٍؽ خاکٍسصی

کٌتشل علفّای ّشص دس کـاٍسصی اسگاًیک تَصیِ ؿذ.

اثشات هتقات

حفاظتی ًؼثت تِ سٍؽ خاکٍسصی هشػَم اػت (هجاّذ

آصهایؾ حاضش تا ّذف تشسػی اثش سٍؽّای خاک-

ٍ ػاًذسً .)1998 ،تایج طَالًی هذت ًـاى داد کِ هیتَاى

ٍسصی دس تٌاٍبّای هختلف گیاّی تش عولکشد گٌذم ٍ

دس دؿتّای تضسگ ؿوالی گٌذم صهؼتاًِ سا تِ طَس

جوعیت علفّای ّشص اجشا ؿذ.

هَفقیت آهیض دس ػیؼتنّای کـت یک ػالِ تذٍى اػتفادُ

هواد و روشها

اص آیؾ تکاس تشد ،تِ ٍیظُ اگش اص ػیؼتنّای تذٍى خاک-

تِ هٌوَس تشسػی اثش سٍؽّای هختلف خاکٍسصی تش

ٍسصی تِ ّوشاُ کَد اضافِ ًیتشٍطًِ اػتفادُ ؿَد
(ّالَسػَى ٍ ّوکاساى.)1999 ،

تشاکن علفّای ّشص ٍ عولکشد ٍ اجضای عولکشد گٌذم

ّوت ٍ اػکٌذسی

دین دس تٌاٍبّای ،آیؾ -گٌذم ،گٌذم – گٌذم ٍ ًخَد-

( )2004گضاسؽ کشدًذ کِ دس تٌاٍب ًخَد –گٌذم،

گٌذم آصهایـی دس ػال صساعی  1393-94دس ایؼتگاُ

تیـتشیي عولکشد گٌذم تا دػتگاُ پٌجِغاصی حاص ؿذ
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تحقیقاتی تجشک هشکض تحقیقات ٍ آهَصؽ کـاٍسصی ٍ

کَد فؼفاتِ ٍ دٍ ػَم کَد اٍسُ دس پاییض ٍ هاتقی کَد اٍسُ

هٌاتع طثیعی ّوذاى دس خاکی تا تافت لَم سع ػیلتی اجشا

دس تْاس تِ صهیي دادُ ؿذّ .وچٌیي ػِ دٍس آتیاسی تکویلی

ؿذ .هیاًگیي تاسًذگی دس ػال اجشای آصهایؾ 170 ،هیلی-

تِ هیضاى  90هیلیهتش دس تْاس  94اًجام ؿذ.

هتش تَد .الصم تِ تَضیح اػت کِ هیاًگیي تاسًذگی تلٌذ

دس اٍای اسدیثْـت هاُ  ،1394هقذاس علفّای ّشص

هذت هح آصهایؾ  332/7هیلیهتش هیتاؿذ .ایي تحقیق

دس توام کشتّا اًذاصُگیشی ؿذ .جْت تعییي عولکشد داًِ

دس لالة طشح آصهایـی کشتّای خشدؿذُ دس  3تکشاس تِ

اص ّش کشت ػطحی تِ اًذاصُ  10هتشهشتع تشداؿت ٍ پغ

اجشا دسآهذ .کشت اصلی ،ؿاه تٌاٍب گیاّی دس ػِ ػطح

اص اًتقال تِ آصهایـگاُ داًِ جذا ٍ تَصیي ؿذ.

( -R1آیؾ -گٌذم -R2 ،گٌذم -گٌذم ٍ ً -R3خَد-
گٌذم) ٍ کشت فشعی ؿاه

اص تشسػیّای هضسعِای ٍ ّوچٌیي،

ًتایج حاص

چْاس ػیؼتن خاکٍسصی

عولکشد تیواسّا هَسد تجضیِ ٍ تحلی آهاسی لشاسگشفت ٍ

( -T1سٍؽ هشػَم (گاٍآّي تشگشداًذاس +ػیکلَتیلش

اص آصهَى چٌذ داهٌِای داًکي جْت هقایؼِ هیاًگیيّا

هجْض تِ غلطک)  -T2خاکٍسص هشکة (تیهِّای للوی +

اػتفادُ ؿذ.

غلطک)  -T3خاکٍسص هشکة (تیهِّای پٌجِغاصی +

انذاسهگیزی هقذار علفهای هزس

غلطک)  -T4کـت هؼتقین) تَد .اتعاد پالتّا 10×25

دس اٍای اسدیثْـت هاُ ،دس ػِ ًقطِ اص ّش کشت تطَس

هتش ٍ فاصلِ تلَکّا اص یکذیگش  10هتش تَد .تعذاد ک

تصادفی ،کادسی تِ اتعاد  0/5× 0/5هتش اًذاختِ ؿذ ٍ توام

پالتّا  36تا تَدً .تایج آصهایؾ خاک دس جذٍل ٍ 1

علفّای ّشص داخ کادس جوعآٍسی ؿذ ،پغ اص اًتقال

ػایش هـخصات (تاسیخ کـت ،هقذاس تزس ٍ کَد ٍ )...دس

تِ آصهایـگاُ ٍصى تش ٍ تعذ اص خـک ؿذى کاه ٍ ،صى

جذٍل ً ٍ 2یض هـخصات فٌی ادٍات هَسد اػتفادُ دس

خـک آًْا اًذاصُگیشی ؿذًذ.

جذٍل  3اسایِ ؿذُ اػت .الصم تِ تَضیح اػت کِ توام

جذول  -1نتایج تجشیه هعوول خاكشناسی
عوق
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خاک
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ؿي

گشم تش

(هیلیگشم تش

(دسصذ)

کیلَگشم)

کیلَگشم)

11/2
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49

ػیلت

سع
(دسصذ)

دسصذ)

26
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جذول –2تاریخ كشت و سایز هشخصات
هح
اجشا
تجشک

هقذاس تزس
ػال صساعی

هحصَل کـت ؿذُ

تاسیخ کـت

سلن گٌذم

1393-94

گٌذم

1393/6/24

ػشداسی

کَد هصشفی (کیلَگشم دس ّکتاس)

(کیلَ گشم دس

اٍسُ (%46

فؼفات آهًَین

ّکتاس)

ًیتشٍطى)

( %46فؼفش)

120

75

30

جذول -3هشخصات فنی ادوات هورد استفاده
ًَع هاؿیي

عشض کاس (ػاًتیهتش)

هـخصات فٌی

گاٍآّي تشگشداًذاس

90

ػَاس ؿًَذُ  ،ػِ خیؾ  ،عشض تشؽ ّش خیؾ  30ػاًتیوتش

گاٍآّي هشکة

200

هجْض تِ تیهِ ّای للوی ،پٌجِ غاصی ٍ غلطک -عشض کاس  2هتش -ػاخت ؿشکت هاؿیي تشصگش ّوذاى
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تافت

SCL

اثز خاکورسی حفاظتی و ...

اثش تٌاٍب گیاّی تش عولکشد داًِ ٍ عولکشد

نتایج و تحث

تیَلَطیکی هعٌیداس ًـذٍ ،لی تش صفات ٍصى ّضاس داًِ،

اثز روشهای هختلف خاکورسی تز عولکزد گنذم
ًتایج هقایؼِ هیاًگیيّای عولکشد داًِ ٍ عولکشد

تعذاد داًِ دس ػٌثلِ ،تعذاد تَتِ دس هتشهشتع ،استفاع گیاُ

تیَلَطیکی (گٌذم+کاُ) ٍ اجضای عولکشد ؿاه (ٍصى ّضاس

هعٌیداس ؿذ (جذٍل .)5تٌاٍب آیؾ-گٌذم ًؼثت تِ دیگش

داًِ ،تعذاد داًِ دس ػٌثلِ،تعذاد تَتِ دس هتشهشتع ٍ استفاع

آیؾّا تاعث افضایؾ ایي صفات ؿذّ .وچٌیي اگشچِ اثش

گیاُ) دس سٍؽّای هختلف خاکٍسصی دس جذٍل  4اسایِ

تٌاٍب گیاّی تش عولکشد گٌذم هعٌیداس ًثَدٍ ،لی تٌاٍب

ؿذُ اػتّ .واًگًَِ کِ هـاّذُ هیؿَد اثش سٍؽّای

آیؾ-گٌذم تیـتشیي عولکشد داًِ ٍ عولکشد تیَلَطیکی سا

خاکٍسصی تش عولکشد داًِ ٍ عولکشد تیَلَطیکی ٍ تشخی

تِ خَد اختصاف داد.

اجضا عولکشدی گٌذم ؿاه ٍصى ّضاس داًِ ،تعذاد تَتِ دس

اثز روشهای هختلف خاکورسی تز جوعیت علفهای

هتشهشتع ٍ استفاع گیاُ هعٌیداس ؿذٍ ،لی تش تعذاد داًِ دس

هزس

ػٌثلِ هعٌیداس ًثَد .اص ًوش عولکشد داًِ ٍ عولکشد

هقایؼِ هیاًگیي اثش سٍؽ خاکٍسصی تش تشاکن علفّای

تیَلَطیکی ٍ صفات ٍصى ّضاس داًِ ،تعذاد تَتِ دس هتشهشتع

ّشص (جذٍلً ) 6ـاى هیدّذ کِ اثش خاکٍسصی تش ایي

ٍ استفاع گیاُ ،تِ تشتیة تیواسّای  T1 ٍT3دس تیي

صفت هعٌیداس تَد ٍ تِ تشتیة خاکٍسصی هشػَم ٍ

تیواسّا ،تیـتشیي هقذاس سا داؿتٌذ .گضاسؽّای اعالم ؿذُ

کـت هؼتقین ،کوتشیي ٍ تیـتشیي هقذاس علفّشص سا

اص تشخی هحققاى ًیض اص تشتشی خاکٍسصی حفاظتی ًؼثت

داؿتِاًذ .هیتَاى ًتیجِ گشفت کِ تا افضایؾ ؿذت خاک-

تِ خاکٍسصی هشػَم حکایت داسد (لَپض ٍ ّوکاساى،

ٍسصی ،هیضاى علفّای ّشص ًیض کوتش ؿذُ اػتً .تایج

ّ ;1996الَسػَى ٍ ّوکاساى .)1999 ،حیذسی (ٍ )1391

دیگش هحققاى ًیض حاکی اص افضایؾ علفّای ّشص دس

جًَض ٍ پَپْام ( )1997اعالم کشدًذ کِ اختالف هعٌی

ػیؼتن خاکٍسصی حفاظتی (تخصَف سٍؽ تیخاک-

داسی تیي سٍؽ هشػَم ٍ خاکٍسصی حفاظتی اص ًوش

ٍسصی) ًؼثت تِ خاکٍسصی هشػَم تَد (گاسدیٌا;1991 ،

اثشؿاى تش عولکشد گٌذم هـاّذُ ًـذ.

گشٍتش ٍ کالپیي.)2009،

اثز تناوب گیاهی تز عولکزد و اجشای عولکزد گنذم

جذول  -4هقایسه هیانگین عولکزد و تزخی صفات سراعی گنذم در روشهای هختلف خاکورسی
عولکشد داًِ
خاکٍسصی )(T

(کیلَگشم دس
ّکتاس)

هشػَم )(T1
خاکٍسص هشکة – للوی+غلطک
)(T2
خاکٍسص هشکة – پٌجِ
غاصی+غلطک )(T3
کـت هؼتقین)(T4

2135/1 ab

عولکشد
تیَلَطیکی
(کیلَگشم دس
ّکتاس)
6768/9 ab

ٍصى ّضاس
داًِ
(گشم)
36/6 ab

تعذاد داًِ دس
ػٌثلِ
10/6 a

تعذادتَتِ دس هتشهشتع

426/4 ab

استفاع گیاُ
(ػاًتیهتش)
45/1 a

1902/3 c

5955/6 b

32/2 c

10/ 7 a

419/3 b

41/5 b

2268/6 a

7624/4 a

36/8 a

10/4 a

453/1 a

43 ab

1964/8 bc

6233/3 b

34/2 bc

9/ 1 a

400/7 b

41/1 b

جذول  -5هقایسه هیانگین عولکزد و تزخی صفات سراعی گنذم در تناوبهای هختلف سراعی
تٌاٍب )(R

عولکشد داًِ

عولکشد تیَلَطیکی

ٍصى ّضاس داًِ

(کیلَگشم دس ّکتاس)

(کیلَگشم دس ّکتاس)

(گشم)

تعذاد داًِ دس ػٌثلِ

تعذادتَتِ دس هتشهشتع

استفاع گیاُ
(ػاًتیهتش)

آیؾ-گٌذم)(R1

2154 a

6860 a

36/5 a

10/6 ab

443/6 a

44/3 a

گٌذم-گٌذم)(R2

1963/7 a

6220 a

35/6 ab

9/1 b

422/3 ab

42/5 ab

ًخَد-گٌذم)(R3

2085 a

6810 a

32/6 b

11/1 b

408/7 b

41/2 b
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ّای ّشص هعٌیداس ؿذ .تا تَجِ تِ ًتایج تذػت آهذُ هی-

اثز تناوب گیاهی تز جوعیت علفهای هزس
اثش تٌاٍب گیاّی تش هقذاس علفّای ّشص هعٌیداس ؿذ

تَاى سٍؽ خاکٍسصی تا خاکٍسص هشکة (پٌجِ غاصی +

(جذٍل .)7تٌاٍب گٌذم –گٌذم کوتشیي هقذاس علفّشص سا

غلطک) سا جْت آهادُ ػاصی دس صاعت گٌذم دین دس

دس تیي آیؾّا داؿت .کاّؾ تشاکن علفّای ّشص دس

تٌاٍبّای هختلف گیاّی تَصیِ کشد .الصم تِ تَضیح

تٌاٍب گٌذم – گٌذم هوکي اػت کِ تذلی سلاتت گٌذم

اػت کِ ًتایج تذػت آهذُ دس ؿشایط آتیاسی تکویلی

تا علفّای ّشص تَدُ کِ اجاصُ تکثیش سا تِ آًْا ًذادُ تاؿذ.

تذػت آهذُ اػت ٍ دس ایي ؿشایط لات

تَصیِ اػت.

نتیجهگیزی كلی

ّوچٌیي سًج ٍػیعی اص تٌاٍبّای گیاّی سا هیتَاى دس
صساعت دین اعوال کشد.

اثش خاکٍسصی تش عولکشد گٌذم ٍ جوعیت علفّای
ّشص هعٌیداس ؿذٍ ،لی تٌاٍب گیاّی تٌْا تش تشاکن علف-

جذول -6هقایسه هیانگین هقذار علفهای هزس در روشهای هختلف خاکورسی
هقذاس علفّشصّای خـک

خاکٍسصی )(T

(کیلَگشم دس ّکتاس)

هزسوم)(T1

341/1 d

خاکورس هزكة – قلوی+غلطک )(T2

419/8 c

خاکورس هزكة – پنجه غاسی+غلطک )(T3

447/8 b

كشت هستقین)(T4

832/2 a

جذول  -7هقایسه هیانگین هقذار علفهای هزس در تناوبهای هختلف سراعی
هقذاس علفّشصّای خـک

تٌاٍب )(R

(کیلَگشم دس ّکتاس)

آیؾ -گٌذم)(R1

541/4 ab

گٌذم -گٌذم)(R2

436/7 b

ًخَد -گٌذم)(R3

552/6 a
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Abstract
Dryland winter wheat (Triticum aestivum L.) is a major crop in the west region of Iran.
Information is limited on the success of more intensive dryland cropping systems with conservation
tillage management. An experiment was conducted to determine the effect of four tillage systems and
three crop rotations on weed population and wheat yield on a silty clay loam in Tajarak Research
Station (Kaboudarahang Township), Hamedan. This research was conducted in the form of a split
plot experimental design with four tillage methods and three crop rotations in three replications.
Main plots were three crop rotations including: (R1) fallow –wheat, (T2) wheat – wheat (T3)
chickpea- wheat. Four tillage methods including (T1) conventional tillage (moldboard plow +
cyclotiller equipped with roller), (T2) combination tiller (chisel plow equipped with roller), (T3)
combination tiller (chisel plow equipped with roller) and (T4) dirct drilling were considered as sub
plots. During growing season, weed density were measured. At the end of the growing season
(harvesting time), wheat yield were measured. Tillage treatments had significant effect on wheat
yield but crop rotations had not significant effect on wheat yield. T3 treatment had the higher yield
between treatments. Tillage methods and crop rotations had significant effect on weed population.T1
treatment and R2 rotation had lower weed density between treatments.
Keywords: Tillage, Direct drilling, Weed, Cold areas
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