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 چکیده 

 رشـد گیـاه و افـزایش    و نهایتـاً بهبـود  زنی، تسهیل توسـعه ریشـه    ورزي با هدف بهبود شرایط جوانه عملیات خاك
ورزي بـر عملکـرد گلرنـگ در شـرایط دیـم       هاي مختلـف خـاك   تاثیر روشاین تحقیق براي بررسی . شودعملکرد انجام می

هـاي کامـل    تکرار بر اساس طرح پایه بلـوك  4تیمار و  4این تحقیق با . سال زراعی اجرا گردید 3شرقی به مدت  آذربایجان
شـخم بـا گـاوآهن    T1: : چهـار تیمـار   در خاك با بافت لـوم رسـی بـا   مراغه تصادفی در موسسه تحقیقات کشاورزي دیم 

 T2:، )شـاهد (پاشی کود و بذر و پوشانیدن با هـرس بشـقابی در بهـار     دست+ متر در پاییز  سانتی 20دار به عمق برگردان
شـخم بـا    T4:کـار در بهـار،    زن در پـاییز و کاشـت بـا خطـی    استفاده از خاك هم:  T3  کار در بهار،  کاشت مستقیم با خطی

نتایج حاصله گویـاي  . کار در بهار انجام گرفت کاشت با خطی+ استفاده از هرس بشقابی در پاییز + در پاییز  گاوآهن قلمی
ورزي بر رطوبت و جرم مخصوص ظاهري خاك و پیامد آن بر عملکـرد گلرنـگ در شـرایط    دار تیمارهاي خاك  تاثیر معنی
و کمترین عملکرد دانه بـه میـزان   T4 ر هکتار مربوط به تیمار تن د 929/0بیشترین عملکرد دانه گلرنگ با میانگین . دیم بود

بر مبناي نتایج همبستگی ساده، ارتفاع بوته و تعداد غوزه در بوتـه بـه   . بود) شاهد( T1تن در هکتار مربوط به تیمار 564/0
رطوبـت وزنـی    جرم مخصوص ظاهري خاك و. عنوان عوامل با حداکثر تاثیرگذاري در این افزایش عملکرد شناخته شدند

در بـه طـوري کـه    . درصـد نشـان دادنـد    1داري را در سطح ورزي متاثر شده و تغییرات معنیخاك نیز از تیمارهاي خاك
و بیشـترین میـزان   ) متـر مکعـب  گـرم بـر سـانتی    158/1(کمترین مقدار جرم مخصوص ظـاهري  سانتی متري  0-30عمق 

 دهـی کامـل گلرنـگ در تیمـار    دهی و غوزهرتیب در مراحل ساقهدرصد به ت 56/20و  76/23به میزان  خاك رطوبت وزنی

T4و کمتـرین مقـادیر   ) متـر مکعـب  گرم بـر سـانتی   259/1(که بیشترین جرم مخصوص ظاهري مشاهده گردیدند، در حالی
  . تعلق داشتT1 به ترتیب در مراحل فوق به تیمار  13/18و  96/20درصد رطوبت وزنی خاك 

   
   ورزي، رطوبت خاك، گلرنگ، مناطق دیمب زراعی، خاكتناو: هاي کلیديواژه
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Abstract 
 

The aim of tillage practice is the improvement of seed germination condition, facility of root 

development and improvement of plant growth. For this reason we study the effect of different 

tillage practices on safflower yield in rotation with wheat in dry lands. This experiment was 

conducted in RCBD with 4 replications and 4 treatments for 3 years in a rotation with wheat-

safflower system. The tillage treatment was carried out after wheat harvesting and included T1: 

moldboard plow to depth of 20 cm in soil in autumn, handle seedling and fertilizer and the disk 

harrow in spring,(control), T2: direct sowing with grain drills in spring, T3: using rotavator in 

autumn and spring planting with grain drills, T4: chisel plow, disk harrow in autumn and grain 

drills planting was done in spring. Our data showed that among the treatments the highest value of 

grain yield ,0.929 ton/ha, belonged to T4 and  the lowest value, 0.564 ton/ha, belonged to T1. 

According to the results of simple correlations, plant height and number of capitula in plant had 

more effects on yield in respect to other yield components. The highest soil moisture content in 

stem elongation stage ,23.76%, and blooming stage, 20.56, of safflower belonged to T4. At 0 to 30 

cm of soil depth the minimum value of bulk density 1.158 g cm-3, and the maximum gravimetric 

soil moisture in T4 were observed, while the greatest bulk density 1.259 g cm-3, and the least 

amount of moisture content in soil belonged to T1 treatment.  
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 مقدمه

نباتی و پیامد  هايسرانه مصرف روغن افزایش
اي هزینه هاي روغنیآن واردات روغن و کنجاله دانه

نماید میلیارد دالر را بر کشور تحمیل می 5/2بالغ بر 
ساعت  1389دي  14سه شنبه سایت آفتاب نیوز (

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی به نقل از  09:22

ریزي در جهت توسعه و افزایش نامهاز این رو بر. )ایران
-هاي روغنی در طی دهه اخیر یکی از سیاستتولید دانه

هاي کالن کشور در بخش کشاورزي را متوجه خود 
هاي روغنی، با ضرورت توسعه کشت دانه. ساخته است

توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک ایران نیازمند 
ت حقیقاتی در زمینه کشهاي علمی و تگسترش برنامه
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در این راستا و در . هاي روغنی در دیمزارها استدانه
 Carthamus tinctorious(گلرنگ هاي روغنی، میان دانه

L.( اي مناسب براي کشت دیم، در تناوب با گندم گزینه
و جو در شرایط آب و هوائی کشور تشخیص داده شده 

دلیل  ).1373احمدي و امیدي  ،2003پورداد و بگ (است 
درصد  35- 40(فیت مطلوب روغن گلرنگ این امر کی
 در کنار) اشباعغیر چربی درصد 92-93روغن با 

نظیر ریشه عمیق و برگهاي ی خصوصیات زراعی مطلوب
کرکدار است که باعث تحمل آن به تنشهاي خشکی و 

شوند یعنی مقاومت به همان شرایط سخت گرمایی می
،  1995ماندل و همکاران (که در دیمزارها حکمفرماست 

). 2005، ارن و همکاران 2005کولساریسی و همکاران 
باید به خاطر داشت که مهمترین عامل محدود کننده 
تولید در شرایط دیم تنش رطوبتی به ویژه در مراحل 
-حساس رشدي گیاه نظیر گلدهی و پر کردن دانه می

باشد، بنابر این در کنار گزینش ارقام مناسب گلرنگ 
زراعی به ویژه  تمامی عملیاتجهت کشت در دیمزارها، 

وري که بهره اي طراحی شوندبه گونه ورزي بایدخاك
هاي جوي که با نفوذ بهتر و سریع حداکثري از بارش

ها و افزایش ظرفیت نگهداري رطوبتی در خاك بارش
ها و  بهینه از ماشین و استفاده مناسب. فراهم شود
ی است در شرایط دیم از جمله عواملورزي  ادوات خاك

میزان زیادي تحت تواند عملکرد گیاه زراعی را به که می
ورزي روند تا جایی که بدون انجام خاك تاثیر قرار دهد،

هاي یافته. تولید محصول مقرون به صرفه نخواهد بود
ر روي یاثتورزي با اند که خاكعلمی نشان داده

فعالیتهاي بیولوژیکی، دسترسی به منابع غذایی، دریافت، 
خاك،  فرسایشکاهش آب در خاك، نفوذ یره و ذخ

تاثیر بر مقاومت مکانیکی خاك و تهویه، گرماي خاك، 
گذارد ذایی بر رشد و تولید گیاه اثر میانتشار عناصر غ

و همکاران  ی، مالیک1995و آلماندروس  فاندو لوپز(
هــاي  روشاعمال  ).2009میکانوا و همکاران  ، 1997

خشک و سردسیر ق نیمهورزي در مناط مختلف خاك
را  هاي روغنی دانهبذر  شمال کانادا توانست عملکرد

مقدار  ورزي خاك کم  که در روشمتاثر سازد، به طوري
-، بی 1996فرانزلوبر و ارشد ( آن افزایش بیشتري یافت

در کنتاکی آزمایشی در مورد میزان تبخیر ).  1998نام 
متداول و ورزي   هاي خاك و تعرق در استفاده از روش

نشان ) ذرت(هاي روغنی  در تولید دانه ورزي  خاك  بی
ورزي میزان تبخیر ماهیانه  خاكکه در روش بی هداد

 15رطوبت از خاك کم و میزان متوسط تبخیر سالیانه 
 ).1986اسپورگیو و تریپلت ( یابدمیمتر کاهش  سانتی

ترین شیوه رود با تعیین مناسببنابر این، انتظار می
رزي در زراعت گلرنگ بتوان گامی جهت افزایش وخاك

این پژوهش با هدف تولید این محصول برداشت، 
کاشت گلرنگ  درورزي  خاك ترینیابی به مناسب دست

  .انجام گرفته است کشور دیم در مناطق سردسیر
 

  ها مواد و روش
هاي کامل  این پژوهش، به صورت طرح آماري بلوك

تحقیقات موسسه در  تکرار 4تیمار در  4تصادفی با 
سال زراعی در خاك با  3کشاورزي دیم مراغه، به مدت 
از نظر اقلیمی ایستگاه این  .بافت لوم رسی اجرا شد

دقیقه  20درجه و 46در و  بوده نیمه خشک و سردسیر
دقیقه عرض شمالی و  12درجه و  37طول شرقی و 

شرقی قرار متر از سطح دریا در آذربایجان 1730ارتفاع 
  . ددار

مشخصات خاك محل انجام پژوهش در طی سه 
هاي مربوطه در  و عوامل اقلیمی سال 1سال در جدول 

  .آمده است 2جدول 
  ورزي و کاشت در دو قطعه هاي مختلف خاك روش
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  مشخصات خاك محل اجراي آزمایش -1جدول
  
  
  

  
 هاي انجام مطالعه در ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم مراغه  ر عوامل اقلیمی در سالدیمقا -2جدول 
زمان و مقدار  سال زراعی

اولین بارندگی 
 موثر پاییزه

زمان و مقدار 
آخرین بارندگی 
 هموثر بهار

متوسط درجه 
  حرارت

 )OC(  

رطوبت 
نسبی 

 )%(هوا 

تبخیر در مجموع 
آبان، اردیبهشت، 

خرداد و تیر 
)mm( 

کل میزان 
بارندگی 

)mm( 

 9/234 7/960 49/50 72/7 اردیبهشت 12 آبان ماه 3 سال اول

 متر میلی 15 متر میلی  4/8

 2/382 6/1008 13/59 1/7 اردیبهشت 19 آبان ماه 20 سال دوم

  متر میلی 11 متر میلی 2/16
 404 8/827  33/63 55/7 خرداد 10 آبان ماه 18 سال سوم

 متر میلی 6/6 متر میلی 2/16

 350 6/842 33/48 3/5 - - بلند مدت

  
زمین با خواص فیزیکی و شیمیایی تقریباً مشابه که هـر  
سال در یکی از قطعات گنـدم و در قطعـه بعـدي گلرنـگ     

متـر بـه    7 ×15هـایی بـه ابعـاد     شـد، در کـرت   یکشت مـ 
  :صورت زیر اعمال گردید

:T1   متـر   سـانتی  20شخم با گاوآهن برگرداندار به عمـق
پاشی کود و بذر و پوشانیدن بـا هـرس   دست+ در پاییز 

   )شاهد( بشقابی در بهار
:T2 کار در بهار  کاشت مستقیم با خطی  

  :T3 کار  کاشت با خطیدر پاییز و زن استفاده از خاك هم
  در بهار

:T4  اسـتفاده از هـرس   + شخم با گاوآهن قلمی در پاییز
 .کار در بهار کاشت با خطی+ بشقابی در پاییز 

برگردانـدار    گـاوآهن  :مورد استفادهآالت کار ماشینعمق
هــرس ، متــر ســانتی 25گــاوآهن قلمـــی ، متــر ســانتی20

و  تـر م سانتی 8-10همزن  خاك، متر سانتی 8 -10بشقابی
  .متر سانتی 10کار  خطی ماشین کاشت

دیم انجام گرفته است و آب  "این تحقیق در شرایط کامال
ــامین شــده و از   ــدگی ت ــاز فقــط از طریــق بارن مــورد نی

  هیچگونه آبیاري استفاده نشده است
اراك بود که مطـابق بـا    2811مورد استفاده رقم  گلرنگ

ــم   ــات کشــاورزي دی دســتورالعمل فنــی موسســه تحقیق
ــاب کشــور  ــا احتس ــع  50ب ــه در مترمرب ــدود (دان  16ح
و کـود براسـاس نتـایج تجزیـه     ) در هکتـار  بذر کیلوگرم

بع امنـ  از (N50P25) به میزان خاك و توصیه کارشناسی
شد همزمان بـا   تامین  سوپرفسفات تریپل،اوره و  يکود

کاشت بذر و بـه صـورت جایگـذاري کـود در زیـر بـذر       
  .1استفاده گردید
 در تیمـار شـاهد کـود و    .بهار انجام شـد  کشت در فصل

پاشی و توسط هرس بشقابی با خاك مخلـوط    بذر دست
کار با فاصله خطـوط   و بقیه تیمارها توسط خطی هگردید 

هـاي   براي کنترل علـف . کشت شدند متر  سانتی 50کشت 
هــرز در زمــان مناســب از تراکتــور چــرخ باریــک و      

                                                        
ها در سایت موسسه تحقیقات کشاورزي دیم این دستورالعمل 1

 .باشدکشور موجود می

برداري عمق نمونه
)cm( 

شوري
(dS/m)  

pH  کربن آلی
)%( 

  ازت
)%( 

  فسفر
mg/kg 

  یمپتاس
mg/kg 

شن 
)%(  

سیلت 
)%( 

رس 
)%( 

30-0 46/0 3/7 52/0 063/0 1/8 545 21 31 48 
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اسـتفاده شـد    هاي کشت کولتیواتور غلطان در بین ردیف
 50و بدین منظور در زمان کاشت فاصله خطوط کاشـت  

تاریخ کاشـت گلرنـگ   . متر در نظر گرفته شده بود سانتی
هر سال در اواخر اسـفند مـاه بـا فـراهم شـدن شـرایط       

بــود و زمــان برداشــت ) گــاورو بــودن(رطــوبتی خــاك 
تقریبـا  (هاي گلرنـگ   محصول پس از رسیدگی کامل طبق

پس از رسیدن محصول بـراي  . بود) هدر اواخر مرداد ما
اجزاي عملکرد گلرنگ  ها ودرصد روغن دانه گیري اندازه

در بوتـه، تعـداد دانـه در     طبقاز قبیل ارتفاع بوته، تعداد 
بوتـه   20هـا،   در هـر یـک از کـرت   و وزن هزار دانه  طبق

ــت    ــادفی برداش ــورت تص ــه ص ــگ ب ــده و گلرن ــه  ش ب
ملکـرد دانـه در   بـراي تعیـین ع  . دگردیـ آزمایشگاه منتقل 

ها به اندازه  واحد سطح، محصول حاشیه هر یک از کرت
) مترمربع 65از مساحت (یک متر حذف و بقیه محصول 

بـراي تعیـین درصـد     .ها برداشت گردیـد  هر یک از کرت
از دانه محصول هـر یـک از تیمارهـاي آزمایشـی     روغن 
گرمـی تهیـه و بـه آزمایشـگاه تخصصـی       20هاي  نمونه
ی ارسـال شـده و بـا اسـتفاده از دسـتگاه      هاي روغن دانه

NMR    هـا، درصـد روغـن     و به روش عـدم تخریـب دانـه
  .تعیین گردید

 ههر سالبه منظور بررسی وضعیت رطوبتی تیمارها، 
 20- 30و 10- 20 ،0- 10اعماق رطوبت خاك در 

دهی کامل  طبقدهی و  آغاز ساقه در مراحلي متر  سانتی
. شدگیري اندازه گلرنگ به روش نمونه برداري و توزین

تیمارها اتمام مطالعه در سال سوم در تمامی پس از 
و  10- 20، 0- 10 در اعماق جرم مخصوص ظاهري خاك

  . گیري شد اندازه 20- 30
 SPSSافزارهاي نرمبا  به دست آمدههاي  دادهتمامی 

آزمـون  با ها  و مقایسه میانگینشده تجزیه  MSTAT-Cو 
LSD نجام شدا.   

  
  نتایج و بحث

عملکرد و  میزان تایج به دست آمده نشان داد کهن
اجزاي عملکـرد گلرنـگ در بـین تیمارهـاي آزمایشـی در      

بـه جـز درصـد روغـن اخـتالف      درصد  1سطح احتمال 
نتایج مقایسه میانگین نیـز نشـان داد کـه     .دار دارندمعنی
داراي  تن دانه گلرنـگ در هکتـار   929/0 با تولید T4تیمار 

تـن دانـه    564/0تولیـد  بـا   T1 مـار بیشترین عملکـرد و تی 
  ).3جدول (بود گلرنگ در هکتار داراي کمترین عملکرد 

شـامل   اجـزاي عملکـرد گلرنـگ   بیشترین مقـادیر  
ارتفاع  طبق،تعداد دانه در طبق در بوته، تعداد ، هزار دانه

گـرم،   53/35بـا   برابـر روغـن بـه ترتیـب     درصدبوته و 
46/13 ،37/44  ،cm 75/79  ، %6/31  ــاي  در ــین تیماره ب

و کمتـرین آنهـا بـه ترتیـب      T4آزمایشی مربوط به تیمار 
% و  cm 02/72،  77/32، 05/10گــرم ، 38/32برابــر بــا  

  ).3جدول ( بود T1به تیمار  متعلق 03/29
تمـامی اجـزاي   اثر سال نیـز بـر روي عملکـرد و    

درصـد و در مـورد    یـک  عملکرد مورد مطالعه در سـطح 
در حـالی  . بود دارمعنیدرصد  5درصد روغن در سطح 

که اثر متقابل تیمار در سال بر روي وزن هـزار دانـه در   
، معنـی دار بـوده و بـر روي عملکـرد      یک درصـد سطح 

داري و سـایر اجـزاي عملکـرد اثـر معنـی      درصد روغـن 
دار شدن اثر سـال بـا توجـه بـه نوسـانات      معنی .نداشت
ي و دما در طی سالهاي اجـرا  )مقدار و پراکنش( بارندگی

در ارتباط با ). 2جدول (باشد انتظار نمی آزمایش دور از
وزن هزاردانه به دلیل معنی دار بودن اثر متقابل سـال و  
تیمار، بررسی اثرات اصلی  تیمار و سال درسـت نبـوده   
و مقایسه میانگین اثر متقابل سال و تیمار نشـان داد کـه   
بیشـترین مقـدار آن در ســال سـوم و در تیمـار چهــارم     

مطالعـه  ). داده هـا نشـان داده نشـده اسـت    (اسـت   بوده
میـان  همبستگی بین اجزاي عملکرد گلرنگ نشان داد کـه  

داري در همبسـتگی مثبـت و معنـی    اجزاي عملکردتمامی 
ــال  ــه   1ســطح احتم ــه طــوري ک درصــد وجــود دارد، ب

بیشترین ضریب همبستگی بین اجزاي عملکرد و عملکرد 
و کمتـرین آن  ) 69/0(در بوتـه   طبقمربوط به تعداد دانه 
ایـن ضـریب   . باشـد می) 49/0(ربوط به وزن هزار دانه م

 طبـق و تعـداد دانـه در   براي درصد روغن، ارتفـاع بوتـه   
بنــابر ). 4جــدول ( 50/0و  62/0، 63/0: از نــدعبــارت بود
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ورزي بـا  رسد که تیمارهاي مختلف خـاك این به نظر می
ــاث   ــرد را تحــت ت ــرد، عملک ــر روي اجــزا عملک ــاثیر ب یر ت

در بوتـه بیشـترین    طبقدهد و در این میان تعداد میقرار
) 1997(رائـو و رامـا چانـدرام    . تاثیر را بر عملکـرد دارد 

و وزن هـزار   طبق در بوتـه گزارش نمودند که بین تعداد 

-تگی مثبـت و معنـی  گلرنگ همبس در دانه با عملکرد دانه
میـان   نیـز ) 1979(سوالنکی و پالیوال  .داري وجود دارد

طبـق در بوتـه و   ، تعداد طبقتعداد دانه در  لکرد دانه وعم
-دار گزارش نمـوده اي مثبت و معنیوزن هزاردانه رابطه

  .اند
  

  سال مطالعه 3اجزاي عملکرد گلرنگ در  هايمقایسه میانگین -3جدول

  تیمار
 

  عملکرد 
(ton/ha) 

   وزن هزار دانه
g)(  

  تعداد طبق
 در بوته

  تعداد دانه
 در طبق

  بوتهارتفاع 
 )cm(  

  روغن
(%)  

T1 c564/0 b4/32 d05/10 c77/32  c02/72  a03/29 

T2  b779/0 ab 94/33 bc 20/11 b44/37 b20/76 a53/30 

T3 b712/0 a2/34 b30/12 b78/38 ab82/77 a95/30 

T4 a929/0 a53/35 a46/13 a37/44 a75/79 a60/31 

)5(% LSD  130/0 610/1 544/0 73/2 54/2 3/1 

   باشدتیمارها میدار بین  نشانگر عدم وجود اختالف معنیدر هر ستون شترك حروف م
  

 همبستگی بین عملکرد دانه و اجزاي عملکرد در گلرنگ -4جدول 
  عملکرد دانه 

)ton/ha( 

  وزن هزار
 )g(دانه 

تعداد طبق در 
 بوته

تعداد دانه در 
 طبق

  ارتفاع بوته
)cm( 

 (%) روغن

 1 74/0** 60/0** 74/0** 79/0** 63/0**  درصد روغن

  cm( **62/0 **45/0 **78/0 **62/0 1( ارتفاع بوته

   1 71/0** 34/0** 50/0** تعداد دانه در طبق

    1 55/0** 69/0** تعداد طبق در بوته

     g( **49/0 1(دانه  وزن هزار

      ton/ha( 1( عملکرد دانه

  .درصد است 1دار در سطح احتمال  معنی **
   
هـاي درصـد رطوبـت وزنـی     زیه واریانس مرکب دادهتج
نشـان داد   دهی گلرنـگ دهی و طبقدر مراحل ساقه خاك

که اثر تیمار بر روي درصد رطوبت وزنی هر سـه عمـق   
معنـی  یک درصد برداري از خاك در سطح احتمال  نمونه
باشد ولی اثرات متقابـل سـال در تیمـار بـر روي      دار می

هـاي   چ یـک از عمـق  درصد رطوبت وزنـی خـاك در هـی   
دار دلیل معنـی . دار نبود برداري شده از خاك معنی نمونه

طوبـت  شدن اثر تیمارهاي آزمایشـی بـر روي درصـد ر   
م تـوان ناشـی از فـراه   وزنی اعماق مختلف خـاك را مـی  
هـاي جـوي و حفـظ    شدن شرایط الزم براي نفوذ بارش

قسمت زیادي از رطوبت در محدوده فعالیت ریشـه گیـاه   
مقایســه  ).2008اســترودلی و همکــاران (رد جســتجو کــ

میانگین اثر تیمار بر روي درصد رطوبـت وزنـی اعمـاق    
دهـی  در مرحله ساقه T4مختلف خاك نشان داد که تیمار 

برداري از خـاك نسـبت بـه سـایر      در هر سه عمق نمونه
و در اعماق مـذکور بـه ترتیـب داراي     هتیمارها برتر بود

ــود و  درصــد ر 67/26و  90/25، 76/23 ــی ب ــت وزن طوب
ــار  ــا  T1تیم ــرین   21/23و  28/22، 96/20ب ــد کمت درص

هـم چنـین در مرحلـه     T4تیمـار  . رطوبت وزنی را داشت
نیـز  بـرداري از خـاك    در هر سـه عمـق نمونـه   دهی طبق
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و در اعماق مذکور بـه   هنسبت به سایر تیمارها برتر بود
ــب داراي  ــت   29/23و  39/22، 56/20ترتی ــد رطوب درص

درصـد   25/21و  18/20، 13/18بـا   T1و تیمار وزنی بود 
جـدول  (کمترین رطوبت وزنی را به خود اختصـاص داد  

تـوان گفـت کـه    توجه به یافته هاي این تحقیق مـی  با. )5
م مخصوص ظاهري و افزایش خلل رج محسوسکاهش 
در موجود در خاك، باعث افزایش رطوبـت خـاك    و فرج

ه دور از انتظـار  شـده کـ   یه تیمارهاقاین تیمار نسبت به ب
در این میان واکنش عملکرد دانه گلرنگ نسبت  .باشدنمی

به افزایش رطوبت در خـاك نیـز قابـل توجـه اسـت کـه       
بـر  . دهـد افزایش محسوسی را در عملکرد دانه ارایه مـی 

خالف تصـور، هـر چنـد کـه گلرنـگ در شـرایط کمبـود        
رطوبت خاك سازگاري خوبی با شرایط خشکی دارد اما 

خشکی پسند نبوده و در صـورت فـراهم بـودن    یک گیاه 
آب کافی این گیاه شبیه بسیاري از گیاهان دیگر حـداکثر  

نادري درباغشاهی و (نماید استفاده از آب موجود را می
) 1991(عالوه بر این کریمی و سـدیک  ). 1383همکاران، 

سطح برگ کافی جهـت جـذب حـداکثر تشعشـع توسـط      
بازه زمانی کوتـاه   جامعه گیاهی و حصول این سطح در

مشـاهدات  . دانندرا عاملی براي کشتهاي موفق بهاره می
اي در این تحقیق نیز حصول محسوس این شرط مزرعه

بـه طـور   . نماینـد نسبت به شاهد تایید می T4را در تیمار 
توان بـه ایـن نکتـه اشـاره نمـود کـه       غیر مستقیم نیز می

تیمارهـا  انـدازي گیـاه در   افزایش ارتفاع گلرنـگ و سـایه  
نسبت به شاهد، خود به عنوانی عـاملی مـوثر در کـاهش    

.باشـد میزان تبخیر رطوبـت از سـطح خـاك مطـرح مـی     
  

  دهی کامل گلرنگ دهی و طبق اعماق مختلف خاك در مراحل آغاز ساقه در اثر تیمار بر درصد رطوبت وزنی مقایسه -5جدول 
  
 تیمار

 )cm(عمق خاك 

 دهی کامل گلرنگ در زمان طبق   دهی گلرنگ در زمان آغاز ساقه

10-0   20-10   30-20   10-0  20-10   30-20   
T1  b96/20 c 28/22 c 21/23 b 13/18  b18/20  b25/21 

T2 ab 27/22 b 13/24 bc 19/24  ab 35/19 ab 13/21 b 87/21 

T3 ab 43/22 b 27/24 ab 57/25  ab 55/19 ab 45/21 ab12/22 

T4 a 76/23 a90/25 a 67/26  a 56/20  a39/22 a 29/23 

LSD5% 11/1 05/1 34/1 18/1 05/1 87/0 

  باشدیک درصد میدر سطح احتمال تیمارها دار بین  نشانگر عدم وجود اختالف معنیدر هر ستون حروف مشترك     
  

هاي جرم مخصوص ظاهري خـاك   تجزیه واریانس داده
سـه عمـق    شان داد که بین تیمارهاي آزمایشـی در هـر  ن

یــک درصــد بــرداري از خــاك در ســطح احتمــال  نمونــه
  .دار وجود داشت  اختالف معنی

ورزي بر  هاي مختلف خاك مقایسه میانگین اثر روش 
روي جرم مخصوص ظاهري خاك نشان داد که تیمار 

T4  در هر سه عمق خاك از نظر کاهش جرم مخصوص
ظاهري خاك که در واقع نشان از وجود تخلخل بیشتر 

و  داشته ينسبت به سایر تیمارها برتر ،ك استخا

 365/1و  174/1، 027/1 عبارتند از به ترتیبمقادیر آن 
سال  11نتایج  ).6جدول (گرم بر سانتی مترمکعب 

در ارتباط با شخم ) 1381(عظیم زاده و همکاران  تحقیق
بر گرداندار، گاو آهن قلمی، پنجه غازي و سیستم بدون 

دهد که نشان می) مقر ایکاردا(در کشور سوریه  شخم
 متري کمترین و بیشترین جرمسانتی 10- 20در عمق

مخصوص ظاهري به ترتیب مربوط به شخم برگرداندار 
) 1997(الیس و همکاران .  و سیستم بدون شخم بود

-یستمگزارش کردند که جرم مخصوص ظاهري در س
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ورزي کمتر بوده و خاكهاي خاکورزي در مقایسه با بی
بی خاك (ورزي نیز متفاوت است یمارهاي خاكبین ت
با توجه  ).گاو آهن برگردان دار >گاو آهن قلمی >ورزي
هاي سایر محققان تاثیر هاي این تحقیق و یافتهبه یافته
ورزي امري است که نباید دار نوع سیستم خاكمعنی

گلرنگ داراي  گیاه. اهمیت آن از نظر دور داشته شود
هاي سخت و رسی الیهو بایستی هاي عمیق بوده ریشه

 ،دنکن  خاك که از رشد عمودي ریشه گیاه جلوگیري می
شکسته شوند تا قابلیت گیاه براي استفاده از رطوبت 

احمدي و امیدي ( طور جدي کاهش پیدا نکند هخاك ب
گاوآهن  کارگیريبراي نیل به چنین حالتی به ).1997

مورد  در عملیات شخمها   زیر شکنسایر قلمی یا 
نیز ) 6جدول (نتایج این تحقیق . توصیه قرار گرفته است

دهد وجود تخلخل بیشتر و جرم مخصوص نشان می
متري در تیمار برتر سانتی 15- 30ظاهري کم در عمق 

دهد تر را میکه به ریشه گیاه امکان نفوذ سریع و راحت
تواند به عنوان عاملی در افزایش عملکرد عنوان می
.گردد

  
  سال مطالعه 3ورزي پس از  هاي جرم مخصوص ظاهري اعماق مختلف خاك در تیمارهاي خاكمقایسه میانگین -6جدول 

  )g/cm3(جرم مخصوص ظاهري در اعماق مختلف خاك  تیمار
 )cm( 15-0  )cm (30-15   )cm (45-30 

T1 a 259/1 a 388/1 ab 560/1 
T2 a 238/1 a 352/1 ab 523/1 
T3 ab 197/1 a 335/1 bc 455/1 
T4  b 158/1 b 250/1 c 385/1 

LSD5% 051/0 050/0  071/0 

  باشدیک درصد میدر سطح احتمال تیمارها دار بین  نشانگر عدم وجود اختالف معنیدر هر ستون حروف مشترك         
 

گیري کلینتیجه
شود که  از نتایج این مطالعه چنین استنباط می

استفاده از + قلمی در پاییز شخم با گاوآهن استفاده از 
کار در بهار  کاشت با خطی+ هرس بشقابی در پاییز 

تري جهت کاهش جرم مخصوص  تواند بستر مناسبمی
ظاهري خاك و افزایش رطوبت خاك ایجاد نموده ودر 

این تحقیق . نتیجه افزایش عملکرد گلرنگ را سبب شود
و  نه از جنبه عملکرد گلرنگ بلکه به سبب بهبود کیفیت

سالمتی یعنی کاهش فشردگی خاك و ذخیره نزوالت 

جوي در خاك نیز قابل تامل است که در دراز مدت 
نتایج آن چشمگیر بوده و ضامن پایداري تولید در دیم 

اي بودن آزمایش نتایج با توجه به مزرعه. خواهد بود
ست ا آن قابل انتقال به کشاورزان منطقه بوده و الزم

اورزي نسبت به این امر توجه که دست اندرکاران کش
کامل نموده و با رفع کمبودها در این زمینه با انتقال این 
یافته علمی به کشاورزان زمینه افزایش تولید و 

  .خودکفایی کشور را فراهم نمایند
 

  
 مورد استفاده منابع

. وغن ارقام بهاره و پاییزه گلرنگبررسی عملکرد دانه و تاثیر زمان برداشت بر میزان ر. 1373ر، و امیدي اح، احمدي م
  .15-  29هاي ، صفحه4، شماره 27مجله علوم کشاورزي ایران، جلد 

هاي   بررسی صفات مهم زراعی ارقام گلرنگ بهاره از طریق روش. 1378ع، ر و پیغمبري سامیدي، ا، قنادها ح، احمدي م
  817- 826 هايصفحه. 30مجله علوم کشاورزي ایران، جلد. چند متغیره آماري
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بررسی اثر روش هاي مختلف شخم بر وزن مخصوص ظاهري، تخلخل، . 1381م، کوچکی ع، و باال م، عظیم زاده س
 209-  224، صفحات 3، شماره 4مجله علوم زراعی ایران، جلد . رطوبت خاك و عملکرد گندم در شرایط دیم

بررسی اثر تنش خشکی و . 1383د ا و مدنی ح، رار، نورمحمدي ق، مجیدي ا، درویش ف، شیرانینادري درباغشاهی م
. 20نهال و بذر ، شماره . تراکم بوته بر صفات اکوفیزیولوژیکی سه الین گلرنگ در کاشت تابستانه در اصفهان
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