
 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

   1389ماه  بهمن  27- 28

ن ش     پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   

  
  در شرايط شمال خوزستان بر عملكرد آفتابگردان بررسي تاثير خاك ورزي عميق

  
  2، محمدحسين ديبايي1*مهدي قرباني بيرگاني

  دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيزاسيون كشاورزي، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد جامع شوشتر -2و1
Ghorbanib.m@gmail.com* 

  چكيده
طرح بصورت . انجام شد در شهرستان ايذه 89-1388در سال آفتابگردان روغني  ور بررسي اثر عمق شخم بر عملكرداين مطالعه به منظ

   (T1) جويكف  سانتي متر و كشت در 20-25شخم در عمق  -1: بلوكهاي كامل تصادفي در سه تكرار بود كه تيمارهاي آزمايش شامل 
به . (T3) جويسانتي متر و كشت دركف  40-35شخم درعمق  -3  (T2)سانتي متر و كشت بر روي پشته  20-25شخم در عمق  -2

صفات جرم مخصوص . سانتي متر زيرشكني شد 40-35ساب سويلر تا عمق  بوسيلهسانتي متري ابتدا  40-35منظور انجام شخم در عمق 
نتايج نشان داد كه جرم مخصوص  .نفوذ خاك، وزن خشك بوته، طول ريشه و عملكرد دانه اندازه گيري شدندظاهري خاك، مقاومت به 

همچنين مقدار . سانتي متري تفاوت معني داري نداشت 20-25نسبت به عمق  سانتي متر 40-35ظاهري در زمين شخم خورده تا عمق 
در اندازه گيري خصوصيات گياهي . سانتي متر بوده است 20-25 عمق با ز شخمسانتي متر كمتر ا 40-35 باعمق  مقاومت به نفوذ در شخم

بدين ترتيب كه در مقايسه ميان تيمارها اندازه گيري، وزن . در بيشتر موارد تفاوت معني داري در دوعمق خاك ورزي مشاهده نگرديد
  .معني داري مشاهده نگرديد خشك بوته، طول ريشه، و عملكرد دانه اختالف

  ، عملكرد آفتاب گردانعميق شخم خاك ورزي اوليه، ، خاك ورزياثرات  : كليدي گانواژ 

  مقدمه 
با توجه به اهميت گياه آفتابگردان در توليد روغن هاي  .دهند هاي روغني پس از غالت، دومين ذخاير غذايي جهان را تشكيل مي دانه

ي اخير و كمبود آب، استفاده از روشهاي خاك ورزي مناسب مي خوراكي و نظر به بهبود عملكرد آن و نيز توجه به خشكسالي ها
تواند عالوه بر كاهش هزينه هاي آماده سازي زمين، رطوبت بيشتري در اختيار گياه قرار داده و ميزان آب مصرفي را كاهش 

يه هاي زيرين خاك مي تواند ، شكستن المتر 1/5بيشتر از با توجه به امكان رشد ريشه آفتابگردان تا عمق . )1370. خواجه پور(دهد
به منظور ارزيابي اثر . )4.2005و ماراكو 3كاليسير(مي شود پايين خاك  رطوبت عمق هاي باعث توسعه رشد ريشه و استفاده گياه از

نوع خاك ورزي و رژيم آبياري بر عملكرد آفتابگردان آزمايشي انجام شد كه در آن دو نوع سيستم خاك ورزي شامل خاك ورزي 
سوم توسط گاوآهن برگرداندار و ديسك وسيستم بدون شخم و سه رژيم آبياري شامل بدون آبياري، آبياري تا قبل از گلدهي و مر
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ظاهري خاك در خاك ورزي مرسوم كمتر از بدون شخم  چگالينتايج نشان داد . آبياري تا آغاز رسيدگي مورد استفاده قرار گرفت

از طرفي حجم ريشه در . فوذ در شخم مرسوم به صورت چشمگيري كمتر از بدون شخم بودهمچنين مقدار مقاومت به ن. بوده است
حداكثر . كاهش يافت 10تا  0برابر نسبت به عمق  5و در بدون شخم  2سانتي متري در سيستم خاك ورزي مرسوم  20تا  10عمق 

وزن دانه و وزن ماده خشك  كرد در واحد سطح، علم مقدار. سانتي متر بوده است 30عمق ريشه در سيستم خاك ورز مرسوم و حدود 
  ).1379. نيا  افضلي وخسرواني ، زارعيان (دار بيشتر از سيستم بدون شخم بوددر سيستم خاك ورزي مرسوم بصورت معني 

  مواد و روشها
در اين تحقيق به . دانجام ش در شهرستان ايذه 89- 1388در سال  طرحي   به منظور ارزيابي اثر عمق شخم بر عملكرد آفتابگردان

براين اساس . سانتي متري شخم زده شد 40-35و  20-25منظور ارزيابي تأثير عمق خاك ورزي بر عملكرد آفتابگردان در دو عمق 
 20- 25شخم در عمق  -2 (T1) جويسانتي متر و كشت در كف  20-25شخم در عمق  -1طرح داراي سه فاكتور آزمايش شامل 

بعد از تهيه نقشه  .مي باشد (T3) جويسانتي متر و كشت دركف  40- 35شخم درعمق  - 3 (T2)پشته  سانتي متر و كشت بر روي
تيمارها يكسان  همهدور و حجم آب آبياري در  عمليات خاك ورزي ثانويه،. طرح براساس تيمارهاي آزمايش، زمين شخم زده شد

ظاهري خاك  با استفاده از  چگالي اول آبياري در. ه شدرديف در هر كرت كاشت ششدر  33هايسان بذر هيبريد  انجام گرديد و
 و در مرحله برداشت وزن خشك بوته، طول ريشه و الگربا استفاده از دستگاه پنترو هاي فلزي و مقدار مقاومت به نفوذاستوانه 

با استفاده از نرم افزار ده ها دا .برداشت گرديد متر چهارنمونه ها از دو رديف وسط هر كرت در طول . عملكرد دانه اندازه گيري شد
spss  وExcel هاي بدست آمده بوسيله آزمون چند دامنه اي دانكن مقايسه و دسته بندي شد ميانگين. تجزيه و تحليل گرديد .  

 
  نتايج و بحث 

هري خاك ظا چگاليتأثير روشهاي مختلف خاك ورزي بر) 1(جدول تجزيه واريانس از طريق ظاهري ومقاومت به نفوذ خاك چگالي
. سانتي متري تفاوت معني داري در مقدار جرم مخصوص ظاهري خاك مشاهده نگرديد 30بر اين اساس تا عمق . داده ميشودرا نشان 

سانتي متري بين سه روش خاك  30- 40در عمق .علت اصلي اين امر عمليات خاك ورزي اوليه مشابه و تردد ماشين آالت است
ظاهري كمتري  چگاليظاهري مشاهده نگرديد اما در اين عمق زمين شخم نخورده داراي  چگاليه ورزي تفاوت معني داري در انداز

 كه يچون منطقه مورد آزمايش آب گفتعلت اصلي را مي توان . درصد معني دار است 5كه اين اختالف در سطح آماري  مي باشد
در سه زمين شخم خورده بعد از آبياري ساختمان خاك به شدت متالشي و منافذ آن پرشده است . مي گردد آبياري دارد،  امالح زياد

 10- 20درعمق ) 1(با توجه به جدول تجزيه واريانس . ظاهري بيشتري نسبت به زمين شخم نخورده مي باشد چگاليو لذا داراي 
درصد ، عمق شخم بر مقدار مقاومت به نفوذ 5در سطح آماري  سانتي متر 20- 30درصد و در عمق 1سانتي متري در سطح آماري 

سانتي متر مقدارمقاومت  30سانتي متر تا عمق  40- 35مجموعاً ديده مي شود كه در خاك ورزي با عمق . خاك تأثير گذار بوده است
- 35زيرا خاك ورزي با عمق  .سانتي متر است 20- 25به نفوذ خاك بصورت معني داري كمتر از مقدار مشابه در خاك ورزي با عمق 

سانتي متري به بعد كاهش مقدار مقاومت به نفوذ معني دار  40در عمق .سانتي متر باعث شكستن اليه هاي سخت شده است 40
  . مي دهد عمل زير شكني خاك به دليل عدم كاركرد مناسب زير شكن بدرستي انجام نگرفته است  نيست و نشان
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  ظاهري و مقدار مقاومت به نفوذ خاك چگاي تجزيه واريانس  -1جدول 
 درجه آزادي 

 ميانگين مربعات

(cm) عمق خاك 

10-0 20-10 30-20 40-30  

    n.s0046/0 n.s0057/0 n.s 015/0  *023/0 2 دانسيته ظاهري
    n.s00082/0 **0014/0 *003/0  n.s 068/0 2  مقاومت به نفوذ

n.s               ،*  درصد1درصد و 5يرمعني دار و معني دار در سطح به ترتيب غ **و       
 . تفاوت معني داري را نشان نمي دهند ، وزن خشك كل گياه، عملكرد دانهطول ريشهنتايج حاصله نشان مي دهد كه 

  تجزيه واريانس طول ريشه، وزن خشك و عملكرد دانه آفتابگردان  -2جدول 
 

 فاكتورهاي مورد آزمايش

 عملكرد دانه وزن خشك طول ريشه

  n.s44/37 n.s7/23136  n.s34/55610 ميانگين مربعات
n.s                ،*  درصد1درصد و 5به ترتيب غيرمعني دار و معني دار در سطح  **و  

  مقايسه ميانگينهاي اثرعمق شخم براندازه گيريهاي گياهي -3جدول
 

 ميانگين

  عملكرد دانه وزن خشك گياه طول ريشه تيمار

T1 a33/26 a3/1114 a6/3644  

T2 a66/23 a7/942 a3/3392  

T3 a66/30 a3/996 a7/3429  

 )آزمون دانكن(درصد مي باشد5اعداد داراي حرف مشترك در هر ستون فاقد اختالف معني دار در سطح                   

  نتيجه گيري كلي
تري مقدار مقاومت به نفوذ خاك را كاهش داده ولي در خصوصيات سانتي م 40- 35مقايسه كلي نشان مي دهد هر چند شخم در عمق 

هزينه باالي شخم به علت از طرفي . ي داري ايجاد نكرده استنگياهي از قبيل طول ريشه، عملكرد دانه و وزن خشك گياه تفاوت مع
  .سانتي متر مناسب مي باشد 20- 25شخم در عمق زياد، در عمق 
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Abstract  
This study investigated the effect of tillage depth on yield of sunflower oil in 1388-89 was in the 
city of Izeh. As a randomized complete block design in three replications of treatments were 
included: 1 - 25-20 cm deep plowing and planting weather in the bottom (T1) 2 - 25-20 cm deep 
plowing and planting on ridges (T2) 3 - plowing and planting depth 35-40 cm Drkf climate (T3). to 
do the plowing depth of 35-40 cm by the first sub to a depth of 35-40 cm Svylr was subsoiler. Bulk 
soil characteristics, soil penetration resistance, plant dry weight, root length and grain yield were 
measured. Results showed that bulk density in plowing the land to a depth of 35-40 cm eaten than 
25-20 cm depth were not significantly different. The amount of resistance to penetration Bamq 
plowing plowing less than 35-40 cm depth was 25-20 cm. Measuring vegetation characteristics in 
most cases significant differences were observed in Dvmq tillage. Thus the comparison between 
treatments measured, plant dry weight, root length, and yield a significant difference was observed. 
 
 Keywords: tillage effects, primary tillage, deep plowing, sunflower yield. 

  
  
  
  
  


