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چکیده

       از عوامل مؤثر بر عملکرد گندم، استفاده بهینه از روشهاي خاك ورزي و كاشت مي باشد. لذا نیاز است تا تاثیر روشهاي خاك ورزي 
و كاشت برروي پشته هاي عريض )raised beds( مورد بررسي و ارزيابي قرار گیرد. اين تحقیق در قالب طرح آماري اسپیلیت بلوك با 6 
تیمار و 5 تکرار به مدت 2 سال اجرا گرديد. تیمار اصلي روش خاك ورزي شامل :  1- خاك ورزي مرسوم با گاوآهن برگردان دار و ديسك 
)P(  2- انجام عملیات كولتیواتور برروي پشته ها و شکل دهي مجدد پشته ها و جويچه ها )C1(   3- انجام عملیات كولتیواتور برروي پشته 
 )R3( 3 و )R2( 2 و تیمار فرعي تعداد رديف هاي كاشت برروي پشته شامل )C2( ها و جويچه ها  و شکل دهي مجدد پشته ها و جويچه ها
رديف كاشت گندم بود. پارامترهاي شاخص مخروطي خاك، وزن هزاردانه و عملکرد گندم اندازه گیر ي شد. نتايج نشان  داد كه اختالفي 
بین شاخص مخروطي خاك در تیمارهاي مختلف خاك ورزي مشاهده نشده است. از طرف ديگر متوسط عملکرد گندم در تیمارهاي مختلف 
خاك ورزي در حدود 5/4 تن درهکتار و عملکرد گندم در تیمار 3 رديف كاشت روي پشته نسبت به 2 رديف كاشت روي پشته در حدود 
2/5 درصد افزايش داشته است. با توجه به كاهش تعداد عملیات خاك ورزي در تیمار كولتیواتور نسبت به گاوآهن برگردان دار و همچنین 
كاهش 80 درصدي در هزينه هاي خاك ورزي ، پیشنهاد مي گردد كه جهت كاشت گندم از كولتیواتور به همراه 3 رديف كاشت گندم روي 

پشته ) C1R3( استفاده گردد. 
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   The effective parameters on wheat yield, are optimum use of tillage and planting methods. Therefore, the effect of planting 
and tillage methods on raised bed planting systems should be evaluated for irrigated wheat. This study was performed in the 
form of a split-block experimental design with six treatments and five replications. Three levels of tillage operations including 
(1) conventional tillage using mouldboard plough and disc harrow (P), (2) cultivating top of the beds and reshaping (C1), (3) 
cultivating in furrows and the top of beds and reshaping (C2) were considered as main plots. The number of rows on a bed in-
volving (1) two rows (R2), and (2) three rows (R3) were considered as sub-plots. Parameters such as soil cone index, weight of 
thousand kernels and wheat yield were measured. Results indicated that between tillage treatments were not difference for soil 
cone index. On the other hand, the average wheat yield in the tillage treatments was about 5.4 t/ha and yield for three planting 
rows on each bed was 2.5% more than two rows planting on each bed. Using cultivator for tillage operation reduced the number 
of operations and also reduced the tillage operating cost of 80% compared to using mouldboard ploughing. Therefore, using 
cultivator and planting three rows on each bed (C1R3) is recommended for planting irrigated wheat.

مقدمه 
      گندم یکي از قدیمي ترین و پرارزش ترین گياهان روي 
زمين است كه بيش از هر محصول دیگري در دنيا كاشت مي شود 
پروتئين در جيره غذایي مردم  و  تامين كننده كالري  بيشترین  و 
است )2(. عکس العمل هاي خاكهاي زراعي نسبت به ادوات خاك 
ورزي یکي از پدیده هاي فيزیکي با اهميت و مؤثر در ميزان هزینه 
هاي توليد محصوالت  كشاورزي و عملکرد آنها محسوب مي گردد. 
مناسب جهت  بستر  تهيه  عمليات  بایست  مي  ورزي  خاك  ادوات 
انجام داده، به  انرژي  جوانه زني و رشد ریشه را با حداقل مصرف 
باشد  قبول  قابل  و  مطلوب  در حد  نهائي خاك  شرایط  كه  نحوي 
)18(. برطبق تحقيقات انجام شده حدود 60 درصد انرژي مکانيکي 
و  ورزي  عمليات خاك  مکانيزه صرف  در كشاورزي  استفاده  مورد 
تهيه بستر مي گردد )17(. با آگاهي از اثرات نامطلوب رفت و آمد 
بيش از حد تراكتور ها در مزارع به هنگام تهيه بستر بذر، مسئله 
و  فشردگي خاك  كاهش  بر  مؤثر  عوامل  و  مناسب  ادوات  انتخاب 
افزایش بازدهي خردسازي خاك، روز به روز بيشتر مورد توجه قرار 
مي گيرد )3(. روشهاي مختلف خاك ورزي و كاشت از طریق تغيير 
در شرایط فيزیکي بستر بذر، یعني مشخصه هاي حرارتي، رطوبتي، 
تهویه اي و مقاومتي خاك مي توانند بر نحوه سبزشدن بذر موثر 

باشد )12 و 15 (.
لوم  و  رسي  لوم  خاك  نوع  دو  در  اي  مزرعه  آزمایشات  نتایج 
بشقابي،  دار،  برگردان  مقایسه عملکرد گاو آهن  به منظور  سيلتي 
قلمي و كولتيواتور نشان داد كه ظرفيت مزرعه اي كولتيواتور 48/5 
درصد نسبت به گاو آهن برگردان دار و 59/1 درصد نسبت به گاو 
آهن بشقابي بيشتر بوده است )11(. آزمایشات مزرعه اي نشان داد 

با گاو آهن برگردان دار، سوخت  كه براي شخم یک هکتار زمين 
بيشتري نسبت به گاوآهن قلمي مصرف مي گردد و ظرفيت مزرعه 
است  دار  برگردان  گاوآهن  برابر  دو  حدود  نيز  قلمي  گاوآهن  اي 
كه  است  مهمي  عوامل  جمله  از  استفاده  مورد  خاكهاي  نوع   .)4(
روش  شود.  خاك  ساختمان  بهبود  یا  و  تخریب  باعث  تواند  مي 
معمول خاك ورزي با حداكثر استفاده از ادوات خاك ورزي مانند 
گاوآهن برگردان دار و دیسک، طي چند مرحله، باعث بهم خوردن 
ساختمان طبيعي خاك سطحي مي گردد )3(. خاك ورزي هاي 
مختلف باعث تغيير در ساختمان خاك از طریق خردكردن دانه ها، 
تغيير در ساختار و یا اندازه خلل و فرج و نظم و ترتيب ذرات خاك 
فيزیکي  تغيير در دیگر خصوصيات  فرایندها  این  مي شود و همه 

خاك را در پي دارد )21(.
دو  براي  ورزي  خاك  بي  و  ورزي  خاك  كم  روش  یک  ارائه 
و  بستر  متقابل شکل  تاثيرات  تحت  زراعي  سال  یک  در  محصول 
مدیریتي  فاكتورهاي  و  اقليم  خاك،  شرایط  آن،  با  گياه  سازگاري 
است )24(. هنوز بحث بين استفاده از روشهاي بدون خاك ورزي، 
و  پيشرفت  حال  در  مرسوم  ورزي  خاك  و  حفاظتي  ورزي  خاك 
ندارد  وجود  راه حل  یک  ها  موقعيت  براي همه  زیرا  است،  بهبود 
)16(.  در سيستم كاشت روي پشته هاي عریض، گندم به تعداد 2 
یا 3 ردیف روي پشته هائي كاشته مي شود كه عرض آن بين 90-
60 سانتيمتر و ارتفاع آن در حدود 30-15 سانتيمتر است )22(.

اكثر كشاورزان منطقه یاكي والي ایالت سونارا در كشور مکزیک 
جهت كاشت گندم از پشته هاي عریض )raised beds( كه در حدود 
0/75 متر بوده و روي آن 2 یا 3 ردیف گندم كاشته شده استفاده 
مي كنند )19(. كشاورزاني كه در منطقه یاكي والي مکزیک گندم 
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را روي پشته هاي عریض كشت مي كنند، نسبت به كشت سنتي 
برروي سطح صاف، 8 درصد افزایش عملکرد و 25 درصد كاهش 
هزینه عملياتي داشته اند. الزم به ذكر است كه با استفاده از این 
هرز  علفهاي  كاري(،  نم   ( گندم  كاشت  از  قبل  آبياري  و  سيستم 
مزایاي  از   .)23( شود  مي  كنترل  كاشت  زمان  در  مکانيکي  بطور 
استفاده از سيستم كاشت برروي پشته هاي عریض، كاهش عمليات 
سموم  ،كاهش  كاشت  زمان  در  هرز  علفهاي  كنترل  ورزي،  خاك 
مصرفي، زودتر سبزشدن محصول و یکنواختي آن، جذب بهتر كود 
اوره، تهيه خاك نرم و مناسب در قسمت پشته ها، كاهش هزینه 
توليد و افزایش راندمان آبياري مي باشد )5(. هدف از اجراي این 
ردیف  تعداد  و  ورزي  روشهاي مختلف خاك  تاثير  بررسي  تحقيق 
هاي كاشت بر عملکرد گندم آبي در سيستم كاشت بر روي پشته 
تواند  و كاشت گندم مي  ورزي  این روش خاك  بود.  هاي عریض 
در تناوب با محصوالت ردیفي همانند ذرت قرار گرفته و با كاهش 

عمليات خاك ورزي جایگزین سيستم كاشت مرسوم گردد.
مواد و روشها

این تحقيق در ایستگاه تحقيقات كشاورزي زرقان اجرا گردید. 
زرقان در طول جغرافيایي 52 درجه و 43 دقيقه شرقي و عرض 
جغرافيایي 29 درجه و 47 دقيقه شمالي واقع گردیده است. ارتفاع 
  342 آن  ساليانه  بارندگي  ميانگين  و  متر   1515 دریا  سطح  از 
ميليمتر است. بافت خاك مزرعه مورد آزمایش لوم رسي سيلت دار 

است و مشخصات آن در جدول 1 ارائه شده است.
  این تحقيق در قالب طرح آماري اسپليت بلوك با شش تيمار 
و پنج تکرار اجرا گردید. تيمار اصلي روش خاك ورزي شامل:1- 
 -2     )P( خاك ورزي مرسوم با گاو آهن برگردان دار و دیسک
انجام عمليات كولتيواتور برروي پشته ها و شکل دهي مجدد پشته 
ها و جویچه ها )C1(     3- انجام عمليات كولتيواتور برروي پشته ها 
و جویچه ها و شکل دهي مجدد پشته ها و جویچه ها )C2(  و تيمار 
فرعي تعداد ردیف هاي كاشت برروي پشته ها شامل R2( 2( و 3 
)R3(  ردیف كاشت بود. فاصله جویچه ها از یکدیگر 75 سانتيمتر 
گاوآهن  با  ورزي  تيمار خاك  بود.  متر   4 تيمار 20×  هر  ابعاد  و 
و  سانتيمتر   20-25 عمق  به  و  خشک  شرایط  در  دار  برگردان 
تيمارهاي كولتيواتور درشرایط مرطوب و در عمق 15-12 سانتيمتر 
اجرا گردید. بنابراین كاشت گندم در تيمار گاوآهن برگردان دار به 
كاري  نم  روش  به  كولتيواتور  تيمارهاي  در  و  كاري  روش خشکه 
انجام گرفته است. در سال اول اجراي تحقيق به دليل آماده نبودن 
فاصله جویچه ها  به فاصله 75 سانتيمتر، در كليه تيمارهاي خاك 
و  انجام گرفت  دار  برگردان  با گاوآهن  ابتدا عمليات شخم  ورزي  
پس از خردكردن كلوخه ها بوسيله دیسک و انجام لولر، به ترتيب 
انجام گرفت )عرض پشته 38-40  زیر دیگر عمليات خاك ورزي 

سانتيمتر و ارتفاع پشته 22-20 سانتيمتر بود(:
1- تيمار  P: ایجاد جویچه ها به فاصله 75 سانتيمتر + كاشت با 
خطي كار در شرایط خشک + آبياري پالت   ) خشکه كاري(    2- 
تيمار C1 : ایجاد جویچه ها به فاصله 75 سانتيمتر + آبياري پالت 
مجدد  دهي  شکل  و  ها  پشته  برروي  كولتيواتور  عمليات  انجام   +
پشته ها و جویچه ها + كاشت با خطي كار در شرایط مرطوب  ) نم 
كاري(     3- تيمار C2 : ایجاد جویچه ها به فاصله 75 سانتيمتر + 
آبياري پالت + انجام عمليات كولتيواتور برروي پشته ها و جویچه 
ها و شکل دهي مجدد پشته ها و جویچه ها + كاشت با خطي كار 

در شرایط مرطوب ) نم كاري(.
در سال دوم، چون فاصله جویچه ها در مزرعه 75 سانتيمتر ) 
از سال قبل( موجود بود، تيمارهاي خاك ورزي به شرح ذیل اعمال 
گردید: 1- تيمار P : شخم با گاو آهن برگردان دار + دیسک و لولر 
با خطي كار  فاصله 75 سانتيمتر + كاشت  به  ایجاد جویچه ها   +
 C1 در شرایط خشک + آبياري پالت ) خشکه كاري(     2- تيمار
: آبياري پالت + انجام عمليات كولتيواتور برروي پشته ها و شکل 
دهي مجدد پشته ها و جویچه ها + كاشت با خطي كار در شرایط 
مرطوب ) نم كاري(    3- تيمار  C2: آبياري پالت + انجام عمليات 
كولتيواتور برروي پشته ها وجویچه ها و شکل دهي مجدد پشته ها 
و جویچه ها + كاشت با خطي كار در شرایط مرطوب ) نم كاري (. 
براي انجام عمليات كولتيواتور در تيمارهاي C2 و C3 ازدستگاه خاك 
ورزي مركب ساخته شده و براي كاشت دراین تحقيق از دستگاه 
استفاده شد    ITM باریک  تراكتور چرخ  و  خطي كار اصالح شده 
)جدول 2(. براي انجام عمليات خاك ورزي  ثانویه در تيمار شخم 
با گاوآهن برگردان دار )P( از 4 دفعه عبور دیسک و 2 دفعه لولر 
استفاده شد ) مشخصات فني ماشينهاي مورد استفاده در جدول 2 
آورده شده است(. ميزان كود مصرفي K,P,N بترتيب برابر  170  ،  
10/2  و  20/8  كيلوگرم در هکتار بود كه كودهاي فسفر ) فسفات 
از  ونيمي  كاشت  زمان  در  پتاسيم(  سولفات   ( پتاسيم  و  آمونيوم( 
كاشت  جهت  شد.  استفاده  سرك  صورت  به  )اوره(  نيتروژن  كود 
گندم از رقم مرودشت و به ميزان 160 كيلوگرم در هکتار و در آبان 
ماه استفاده شد. پارامترهاي اندازه گيري شامل شاخص مخروطي 
خاك، وزن هزاردانه و عملکرد گندم بود. جهت محاسبات آماري از 
نرم افزار MSTATC و براي مقایسه ميانگين ها از آزمون چند دامنه 

اي دانکن استفاده شد.
دستگاه  بوسيله  نظر  مورد  مزرعه  خاك  مخروطي  شاخص 
نفوذسنج مخروطي اندازه گيري شد. براي اجراي آزمایش با دستگاه 
نفوذسنج از یک مخروط با زاویه 30 درجه و قطر 12/83 ميليمتر 
كشاورزي  مهندسين  انجمن  استاندارد  برابر  كه  گردید  استفاده 
آمریکا  ساخته شده است )10(. چون در نهایت شاخص مخروطي 
خاك اندازه گيري شده به عنوان شاخص مقاومت مکانيکي خاك 
روي  در  و  كرت  ازهر  نقطه   10 در  لذا  شود،  مي  انتخاب  مزرعه 
پشته ها در بعداز اولين آبياري و در هر نقطه از عمق صفر تا 45 
سانتيمتر و در محدوده رطوبتي 20-17 درصد ) ميانگين رطوبت 
از عمق 50-0 سانتيمتر( شاخص مخروطي خاك اندازه گيري شد 

)6، 8 و20(. 
        جهت تعيين عملکرد گندم در هر تيمار، حاشيه هاي هر 
كرت حذف شد و به فاصله طولي 10 متر و عرض 1/5 متر )عرض 
انجام گرفت. در ضمن وزن هزار دانه  2 پشته( عمليات  برداشت 

گندم نيز تعيين گردید.
 نتايج و بحث

شاخص مخروطي خاك
تيمارهاي  در  عمق  با  خاك  مخروطي  شاخص  بين  ارتباط 
مختلف خاك وزي در شکل 1 نشان داده شده است. نتایج نشان 
مي دهد كه اگرچه تيمار شخم با گاوآهن برگردان دار )P( كمترین 
ميزان شاخص مخروطي خاك را داشته است ولي با دیگر تيمارهاي 

خاك ورزي در یک گروه آماري قرار گرفته است.
در  خاك  مخروطي  شاخص  كه  دهد  مي  نشان    3 جدول    
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عمق هاي مختلف و در ردیف هاي مختلف كاشت تفاوت خاصي با 
یکدیگر نداشته و در یک گروه آماري قرار گرفته اند. به دليل شخم 
عميق زمين در روش مرسوم، انتظار مي رود كه شاخص مخروطي 
خاك در مقایسه با دو روش دیگر )به علت عدم بهم خوردگي زیاد 
به علت  از یک طرف  ولي  باشد  داشته  خاك( كاهش چشمگيري 
اجراي  از  بعد  در  ورزي  مختلف خاك  ادوات  و  تراكتور  زیاد  تردد 
عمليات شخم با گاوآهن برگردان، خاك مجددأ متراكم شده و از 
طرف دیگر با كاهش تعداد تردد تراكتور در تيمارهاي استفاده از 
كولتيواتور، ميزان فشردگي خاك كاهش یافته است. دیگر محققين 
نيز نشان داده اند كه با افزایش تردد ماشينهاي كشاورزي شاخص 
در  و 25(. همچنين   14 ،9 ،6( یابد  افزایش مي  مخروطي خاك 
روش استفاده از كولتيواتور ) C1و  C2(، تردد تراكتور در داخل جوي 
انجام گرفته است، بنابراین تمركز تراكم خاك در جوي ها بوده و 
پشته ها متراكم نشده و مي تواند شرایط مناسبي را براي رشد ریشه 

گياه فراهم آورد.
وزن هزار دانه

بيشترین وزن هزار دانه گندم با ميانگين 30/98 گرم مربوط 
به تيمار شخم با گاوآهن برگردان دار )P( و كمترین آن با ميانگين 
30/58 گرم مربوط به تيمار انجام عمليات كولتيواتور بر روي پشته 
ها و جویچه ها و شکل دهي مجدد پشته ها و جویچه ها )C2( بود 
كه هر سه تيمار  C2 ،C1 و P در یک گروه آماري قرار گرفته اند 
)جدول 4(. تعداد ردیف هاي كاشت نيز تاثير خاصي بر روي وزن 
هزار دانه گندم نداشته است و هر دو در یک گروه آماري قرار گرفته 
اند )جدول 5(. محققين دیگر نيز  نشان دادند كه وزن هزار دانه 
هاي  ردیف  تعداد  و  ورزي  خاك  مختلف  روشهاي  از  متاثر  گندم 

كاشت گندم نبوده است )1(.
عملکرد محصول

نتایج عملکرد گندم نشان داد كه  هر سه تيمار خاك ورزي 
C2 ،C1 و P  در یک گروه آماري قرار گرفته اند )جدول 4 (. اگرچه 

فشردگي خاك جهت  كاهش  باعث  دار  برگردان  گاوآهن  با  شخم 
جوي  در  تراكتور  هاي  چرخ  عبور  با  گردد،  مي  گياه  ریشه  رشد 
از   C2 و   C1 تيمارهاي خاك ورزي  از كولتيواتور در  استفاده  با  ها 
فشردگي مجدد پشته ها جلو گيري مي گردد. در نهایت این عوامل 
باعث مي شوند تا ميزان شاخص مخروطي خاك در روي پشته ها 
جهت این تيمارها مشابه یکدیگر بوده و اختالف معني داري نداشته 
باشند )شکل 1(. بنابر این شرایط براي رشد ریشه محصول در كليه 
تيمارهاي خاك ورزي مناسب بوده و در نهایت عملکرد مشابهي را 
بيشترین عملکرد  كه  نشان مي دهد  اند. جدول 5   نموده  فراهم 
گندم با ميانگين 5430 كيلوگرم در هکتار مربوط به تيمار 3 ردیف 
در  كيلوگرم   5303 ميانگين  با  آن  كمترین  و  پشته  روي  كاشت 
هکتار مربوط به تيمار 2 ردیف كاشت روي پشته است و هر دو در 
یک گروه آماري قرار گرفته اند ولي عملکرد گندم در تيمار 3 ردیف 
كاشت روي پشته بيشتر از 2 ردیف كاشت روي پشته است. نتایج 
دیگر محققين نيز نشان مي دهد كه تفاوت معني داري بين 2 و 
3 ردیف كاشت روي پشته بر عملکرد گندم نبوده است )1 و 24(.  
بيشترین عملکرد گندم با ميانگين 5513 كيلوگرم در هکتار مربوط 
به تيمار C2R3 و كمترین آن با ميانگين 5223 كيلوگرم در هکتار 
قرار  آماري  گروه  یک  در  همگي  كه  است   C2R2 تيمار  به  مربوط 
گرفته اند )جدول 6(. باتوجه به اینکه عملکرد گندم در تيمارهاي 

نم كاري )C1 و C2( نسبت به تيمار خشکه كاري )P( تفاوت خاصي 
تهيه  جهت  ورزي  خاك  عمليات  تعداد  همچنين  و  است  نداشته 
بستر بذر در روش نم كاري كمتر از روش خشکه كاري است و از 
بوده  بيشتر  نم كاري كاهش علف هاي هرز  طرف دیگر در روش 
بوسيله  آنها  دفع  و  هرز  علفهاي  اوليه  شدن  سبز  علت  به  است- 
كولتيواتور )23(، پيشنهاد مي گردد كه از روش نم كاري و استفاده 
ازكولتيواتور جهت كاشت گندم استفاده گردد. در ضمن استفاده از 
كولتيواتور باعث افزایش ظرفيت مزرعه اي و كاهش سوخت مصرفي 
نسبت به گاوآهن برگردان دار مي گردد )4 و 11(، لذا كاربرد آن 
تو صيه مي گردد. از طرف دیگر چون جهت اعمال تيمارC1   نياز 
به یک دفعه عبور تراكتور و جهت تيمار C2 نياز به 2 دفعه عبور 
در  نيز  خاصي  اختالف  و  باشد  مي  بذر  بستر  تهيه  تراكتور جهت 
عملکرد گندم توليد شده مشاهده نشده است، پيشنهاد مي گردد 
كه از تيمار C1 و با یک دفعه عبور خاك ورز مركب جهت تهيه بستر 

بذر استفاده گردد. 
بررسي هزينه عملیات تهیه بستر بذر

       تيمارهاي خاك ورزي در نوع عمليات ماشيني با یکدیگر 
تفاوت دارند. باتوجه به اینکه درتيمار خاك ورزي مرسوم )P( جهت 
عمليات خاك ورزي از گاوآهن برگردان دار )یک مرتبه( + دیسک 
)4 مرتبه( + لولر )2 مرتبه( استفاده شده و جهت تيمار كوليتواتور 
)C1( فقط از یک بار خاك ورز مركب )تيغه هاي كولتيواتور به همراه 
تيغه هاي فاروئر( و جهت تيمار كولتيواتور )C2( از 2 دفعه خاك ورز 
مركب )فقط تيغه هاي كولتيواتور + فقط فاروئر( استفاده شده است 
و عمليات كاشت و داشت جهت كليه تيمارها یکسان بوده، هزینه 
هر تيمار خاك ورزي به شرح جدول 7 محاسبه گردید )قيمت واحد 
فارس  استان  زرقان  كشاورزي  خدمات  مركز  از  ماشيني  عمليات 

براي سال زراعي 2-1391 اخذ شده است(.
اثر  از آنجائيکه اختالف خاصي در عملکرد محصول در        
كاربرد روش هاي مختلف خاك ورزي مشاهده نمي شود، كاهش 
هزینه عمليات خاك ورزي مي تواند نقش مهمي در كاهش هزینه 
به  توجه  با  باشد.   داشته  كشاورزان  درآمد  افزایش  و  توليد  هاي 
  C2 و C1 جدول 7، ميزان هزینه هاي خاك ورزي جهت تيمارهاي
نسبت به گاوآهن برگردان دار)P( به ترتيب 80 و60 درصد كاهش 
نشان مي دهد. بنابراین مي توان با استفاده از خاك ورز مركب و 
روش نم كاري هزینه ها را بطور قابل مالحظه اي كاهش و سيستم 

كاشت گندم را به سمت كم خاك ورزي هدایت نمود.
نتیجه گیري 

هاي  پشته  روي  بر  كاشت  سيستم  كه  دهد  مي  نشان  نتایج 
عریض در هر دو حالت نم كاري و خشکه كاري قابليت اجرا دارد. 
توان  نم كاري جهت كاشت گندم مي  از روش  استفاده  درصورت 
عمليات  هاي  هزینه  مناسب،  عملکرد  یک  آوردن  بدست  ضمن 
خاك ورزي را كاهش و سيستم كاشت را از شرایط فعلي به سمت 
حداقل خاك ورزي تغيير داد. با توجه به كاهش هزینه ها در تيمار  
C1نسبت به خاك ورزي مرسوم )شخم با گاوآهن برگردان دار( و 

پشته،  روي  كاشت  ردیف   3 در  گندم  عملکرد  افزایش  همچنين 
تيمار C1R3 جهت كاشت گندم پيشنهاد مي گردد. 
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