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 یهابلوك هیبا پا لیدر قالب طرح فاکتور شیآزما .انجام شده است اهیگ نیعملکرد ا یبر عملکرد و اجزا ایسو اهیگ

عت و از مزارع شرکت کشت و صن یکی در 1400 – 1399 یهاسال یفصل زراع یبا سه تکرار و ط یکامالً تصادف
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 مقدمه

اتالق  یکیمکان یاتیبه مجموعه عمل ورزیخاك

که ضمن نرم کردن خاك، بستر مناسب  گرددیم

را فراهم  شهیو رشد ر یزناستقرار، جوانه یبرا

از اثرات .  (Alvarez & Steinbach, 2009)کندیم

 اتیخصوص رییبه تغ توانیورزی مخاك هیثانو

خاك، کنترل علف  یکیولوژیو ب ییایمیش ،یکیزیف

 ,.Afzali et al) اشاره کرد زیخاك ن شیو فرسا زهر

با افزایش توجه کارشناسان محیط زیست و  (2012

کشاورزی به محافظت از خاك، گرایش به روش 

آماده کردن زمین برای کاشت گیاهان زراعی با 

حداقل عملیات زراعی افزایش یافته است. از جمله 

 ورزیاكعلل افزایش گرایش به کشت با حداقل خ

به کاهش هزینه آماده کردن زمین، کاهش می توان 

کوبیده شدن خاك زراعی بر اثر تردد ماشین آالت 

سنگین کشاورزی، تسریع در عملیات کشت و 

 Mohseni) جلوگیری از فرسایش خاك اشاره نمود

& Yarsardarof, 2015)  . 

از اصول  یکی یزراع اهانیگ اییبقا تیریمد

کشاورزی است. نحوه  دیتول یهاستمیس تیریمد

آن بر عملکرد و کشت  تأثیرعالوه بر  ایبقا تیریمد

و  یو زرع محصول بعدی، از نظر مصرف انرژ

 تیحائز اهم زین ستیز طیمحافظت از خاك و مح

چون  ییهابا روش یاهیگ یایاست. حذف بقا

اگرچه امکان تردد و  یاهیای گیسوزاندن بقا

 یول کندیم لیمتداول را تسه ینیماش اتیعمل

در خاك و رشد و نمو  یمضرات و مشکالت

 یباق گرید یها. از روشگذاردیم یمحصول برجا

از  ایبر سطح خاك، جمع آوری بقا ایگذاردن بقا

جزو  زیدر خاك ن ایسطح مزرعه و شخم بقا

هستند.  طرحم یاهیگ اییبقا تیریمد یالگوها

بر عملکرد  ییبسزا تأثیر یاهیگ اییبقا تیریمد

 کیتناوب دارد. عدم انتخاب  کیدر  یزراع اهانیگ

در  ژهیبه و یاهیگ اییبقا تیریروش مناسب مد

منجر به بروز  تواندیکشت فشرده م ستمیس

چون بهم خوردن توازن  ایدهیمشکالت عد

خاك و کاهش  تهیدیاس رییخاك، تغ کیولوژیب

کشاورزی  دارییگردد. پا یمحصول زراع کردعمل

 یبخش منابع اصل جهینتموفق و  تیریمنوط به مد

انسان و حفظ  رییدر حال تغ ازهاییو رفع ن دیتول

های نسل اتیمنابع به عنوان امانت برای ادامه ح نیا

 .(Safahani et al., 2014)است ندهیآ

ورزی و تعیین مقدار بقایای نوع خاك بنابراین

موجود در سطح خاك از مهمترین عوامل موفقیت 

آید که هر دو این عوامل در کشاورزی به شمار می

بر کمیت و کیفیت عملکرد گیاهان زراعی تأثیر 

 .(Mrabet, 2000) بسزایی دارند

 Mohammadi et)همکاران حاج عباسی و  گزارش

al., 2009)  ورزی تأثیر خاك هایروشنشان داد که

داری بر تراکم خاك دارد. در این میان، میزان و معنی

های تحت تأثیر روش نحوه توسعه ریشه گیاهان نیز

 ,.Camara et al) گیردورزی قرار میمختلف خاك

2003).  

  (Habtegebrial et al., 2007) همکارانسینگ و 

ورزی حداقل در آزمایش خود نشان دادند که خاك

منجر به افزایش میزان رطوبت خاك می گردد. 

  (Alvarez & Steinbach, 2009) آلوارز و همکاران

گزارش شده است که استفاده از گاوآهن برگرداندار 

به افزایش تلفات رطوبت خاك و در نهایت به 

 Azimzadeh)گردد. کاهش عملکرد دانه منجر می

et al., 2014)  گزارش کردند که روش بدون
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 یورزی منجر به کاهش تبخیر و رواناب سطحخاك

دریافتند که قابلیت نفوذ آب در خاك در اثر استفاده 

 ,.Su et al) یابدگاوآهن برگرداند افزایش می  از

در آزمایش خود پی بردند که به کار بردن  (2007

ورزی در مقایسه با روش متداول روش بدون خاك

ساله منجر به افزایش عملکرد گندم  6طی یک دوره 

 .می گردد

است که در سطح  یاز ده محصول برتر یکی ایسو

هکتار(،  ونیلیم 111از  شیشود )ب یجهان کشت م

تن است.  ونیلیم 276از  شیآن ب ۀدان دیتول زانیو م

 نیهند و چ ن،یآرژانت ل،یبرز کا،یمتحدة آمر االتیا

در جهان هستند.  ایسو دکنندگانیتول نیبزرگ تر

و  کتاره 76000 رانیدر ا ایکشت سو ریسطح ز

روغن و  زانیم ایسو یرقم ها 1آن  دیتول زانیم

 نیانگیبه طور م ایسو یدارد. دانه ها ییباال نیپروتئ

دارند.  نیدرصد روغن و ... درصد پروتئ 20حدود 

 ،ییآب و هوا طیاز جمله شرا یادیز یعامل ها

و  یاهیگ تیکاشت، جمع شیکاشت، آرا خیتار

توانند  یم اهیگ یرو تأثیربا  یزراع اتیعمل تیریمد

  .در عملکرد شوند رییباعث تغ

 یتحت روش ها ایسو یمحققان رو یها شیآزما

 ینبود تفاوت معن انگریمختلف شخم پس از جو ب

 بود ایعملکرد سو یشخم رو یروش ها نیب یدار

(Afshon et al., 2018) .اگرچه لوپس (Lopes et 

al., 2007)  خود گزارش  یها یبررس جیدر نتا

به  یدر روش شخم معمول ایکردند که عملکرد سو

از روش بدون شخم در  شتریب یدار یطور معن

 Di Ciocco et) کویچ یبود. د ایسو -تناوب ذرت 

al., 2008)  که  افتندیخود در یها یبررس جیدر نتا

از شخم  شتریدر شخم معمول ب ایعملکرد سو

از  شیپ اهیبدون شخم بود که بسته به گ یحفاظت

متفاوت بود.  مختلف، یها یدر بررس ایکشت سو

بدون شخم را  طیمحققان ارزشمند بودن شرا نیا

 نیب یدار یگزارش کردند. ارتباط مثبت معن

 تروژنیدرصد ن نیو ب شهیعملکرد دانه و تراکم ر

وجود دارد و شخم  ایسو اهانیشده با گ تیتثب

تر، سبب کاهش تراکم تودة خاك شده که  قیعم

 یبرا ییغذا درا در جذب آب و موا شهیار نوك رک

 ,.Afshon et al) کند یآسان م شتریعملکرد ب

در واحد  اهانیتراکم مطلوب کاشت گ  .(2018

مناسب  یا هیتغذ یفضا نیموجب تأم نیسطح زم

بوته ها  گریتعادل آن در رقابت با د زیتک بوته و ن

 یعملکرد م نیشتریبه ب یابیموجب دست تیو درنها

آن است که  یایگو ختلفم یها یبررس جیشود. نتا

در مناطق متفاوت، واکنش  ایمختلف سو یرقم ها

 دهند ینسبت به تراکم بوته نشان م یزیمتما

(Afshon et al., 2018).  

ورزی و به گسترش سیستم های خاك باتوجه

استقبال کشاورزان از آن، این سوال مطرح است که 

کدام روش میتواند در رسیدن به عملکرد مطلوب و 

کاهش هزینه های اقتصادی موثر واقع شود. از 

طرف دیگر با افزایش فرسایش شدید و کاهش ماده 

آلی خاك این نگرش وجود دارد که کدام سیستم و 

مقدار از بقایای محصول سال قبل می  چه نینهمچ

توان در میزان کاهش فرسا یش وافزایش ماده آلی 

 نکهیبا توجه به ا نیخاك تاثیر گذار باشد. همچن

 لیدارند و به دل یفیتوان استقرار ضع ایسو یبذرها

آن، در ورت سله  یبذرها ینیبرون زم یزنجوانه

 لبا مشک اهچهیبستن خاك سبز شدن و ظهور گ

بوته در واحد  ییتراکم نها جهیرو شده در نت روبه

. از این رو هدف از این تحقیق ابدییکاهش م



 53 ......و کاشت یورزخاك اتیعمل ونیزاسیمکان یسازنهیبه: و همکاران زادهنعمت

 
 

ورزی به همراه بررسی اثر سیستمهای مختلف خاك

می  ایکاربرد بقایا بر عملکرد و اجزای عملکرد سو

 باشد. 

 هاروشو  مواد

 یو روش تاگوچ شیطرح آزما

در  توانیرا م شاتیآزما یمهم در طراح هایروش

طرح های کامل و طرح های کسری  یدو گروه اصل

کسری، مانند  یقرار داد. طرح عامل یمورد بررس

های  بیاز مجموع ترک یفقط بخش ،یطرح تاگوچ

 نی. بدکنندیرا استفاده م شاتیممکن برای آزما

اطالعات  ش،یبا انجام تعداد محدودی آزما بیترت

قابل و اثرات مت یمورد بررس ندیاز فرآ یعیوس

 کردیبدست آورد. رو توانیآن را م یپارامترهای اصل

کسری  یکارآمد عامل هایروشاز جمله  یتاگوچ

و  ندیپارامترهای فرآ تأثیر یابیاست که امکان ارز

 کندیآنها را فراهم م نهیسطوح به نییتع

(Izquierdob et al., 2013). 
روش به کار رفته معمول برای  کی یتاگوچ روش

است.  شیسطح پارامترهای مؤثر بر آزما یابی نهیبه

 تیفیروش در اصل به عنوان ابزار بهبود ک نیا

آماری و  میمفاه رییکارگبه قیمحصوالت از طر

و  شیآزما رییارائه شد. از آنجا که به کارگ یمهندس

به  ازیبر هستند، ننهیو هز ریگوقت خطاها عموماً

با حداقل تعداد  یبرآورده کردن اهداف طراح

مهم است. در روش  اریالزام بس کیهای  شیزماآ

 رهاییبه طور آگاهانه در متغ ش،یآزما یطراح

 قیطر نیتا از ا شود،یداده م یراتییتغ ندیورودی فرآ

مشاهده و  ندیحاصل در پاسخ فرآ راتییتغ زانیم

عوامل  توانیروش م نیا رییشود. با بکارگ ییشناسا

داد  رییتغ کیستماتیورودی قابل کنترل را به طور س

 یابیارز یو آثار آنها را بر روی پارامترهای خروج

 . (Albert & Sio, 2013)کرد

دو دسته  ،یبه روش تاگوچ شاتیآزما یطراح

اول که عوامل قابل  ۀ. دستردیگیعوامل را در نظر م

ها و  شیآزما یدر طراح شوند،یم دهیکنترل نام

 یسطوح مشخص ند،یفرا ایمحصول  یینها یطراح

دوم که عوامل  ۀدارند و تحت کنترل هستند. دست

 کیبر واکنش  شوند،یم دهی( نامی)اغتشاش زینو

از لحاظ اقتصادی  توانندیاما نم گذارندیم تأثیرند یفرآ

نوسان  یعوامل اغلب منبع اصل نیکنترل شوند. ا

 ،یهای تاگوچ شیآزما یهستند. هدف از طراح

حالت به نحوی است که کمتر تحت  نیبهتر جادیا

 ,Chien-wen) ردیقرار گ یعوامل اغتشاش تأثیر

 نیهای مهم ا تیاز قابل یکی نی(. همچن2012

از عوامل در  کیسهم مشارکت هر  نییتع ،روش

جدول  قیکه از طر تیقابل نیاست. ا شیآزما جینتا

به  د،یآیبه دست م شیهای آزماآنوا برای داده

تا عوامل را بر اساس  کندیکمک م رندهیگ میتصم

رتبه بندی ممکن  نی. ادیبندی نمارتبه تشانیاهم

 دچن ایرا متقاعد کند تا دو  رندهیگ میاست تصم

 نیکند تا بد بیعامل قابل کنترل را در هم ترک

را کاهش دهد  شیآزما یهای طراحنهیهز لهیوس
(Albert & Sio, 2013.)  

صورت هر فاکتور به تأثیر بیسهم و ضر یابیارز

مساله  یکنترل تیدرباره ماه یریگمیتصم دیمجزا کل

مراعات نمود.  دیتول ندیفرآ کیدر  دیاست که با

است که  یو معمول یآمار اتیعمل انسیوار لیتحل

 جینتا یدرصد سهم هر فاکتور بر رو نییتع یبرا

به  گنالیاستفاده از نسبت س نی. همچنشودیاعمال م

 جینتا تأثیر زانیم نییدر تع یعامل مهم( S/N) زینو
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محقق همواره به دنبال  ش،یاست. در هر آزما قیتحق

( را دارند؛ S/Nنسبت ) نیاست که باالتر یعوامل

 تأثیرکه  دهدیپارامتر نشان م نیباال بودن ا

از  شتری( بیشیآزما یمارهایکنترل )تقابل یپارامترها

است.  یتصادف ایو  کنترلرقابلیغ یاثر پارامترها

دقت و درجه  لی( با استفاده از روابط ذS/N) لیتحل

 را نشان خواهد داد: جینتا تیاهم

(1)  𝑃(%) =   
𝑆𝑆𝐴

𝑆𝑆𝑇
 × 100 

(2)  
𝑆

𝑁
  =  − log10(𝑀𝑆𝐷) 

 مربوطه ماریبرابر مجموع مربعات ت ASSدر آن  که

TSS برابر با مجموع مربعات کل 

MSD مربعات است. نیانگیم یبرابر با خطا 

بودند از نوع  پژوهش عبارت نیا یاصل یمارهایت

 یورزو خاك یورز)دو سطح کمخاك یورزخاك

کامل و بدون  یای)دو سطح بقا ایبقا زانیمتداول(، م

و  امزیلی)در دو سطح نوع و ایسو اهی( و رقم گایبقا

 یهاهیعوامل موثر به صورت آرا تأثیر(. L17نوع 

.آمده است 1در جدول  L12متعامد 

.  

   12L   (32). آرایه های متعامد1جدول  

ورزینوع خاك  رقم گیاه میزان بقایا 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 2 

1 2 1 

1 2 2 

1 2 2 

2 1 2 

2 1 2 

2 1 1 

2 2 2 

2 2 1 

2 2 1 

 

 شیمحل انجام آزما

 – 1399 یهاسال یفصل زراع یپژوهش ط نیا 

از مزارع شرکت کشت و صنعت و  یکی در 1400

 لیمغان واقع در شمال شرق استان اردب یپروردام

 زیجزو مناطق حاصلخ هیناح نیانجام شد. ا

بوده که از طرف شمال و غرب به  یکشاورز

 یرودخانه ارس و از طرف شرق به مرز جمهور

و از جنوب به ارتفاعات سبالن مشرف  جانیرباآذ

 25درجه و  47 یجلگه در فاصله مدارها نیاست. ا

النهار و نصف یشمال قهیدق 25درجه و  48تا  قهیدق

و  قهیدق 42درجه و  39تا  قهیدق 25درجه و  49
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 یدر فاصله مدارها شیعه محل آزمامزر تیموقع

 قهیدق 26درجه و  48تا  قهیدق 24درجه و  47

 39تا  قهیدق 26درجه و  49النهار و نصف یشمال

 (.1شرق قرار دارد )شکل  قهیدق 43درجه و 

 
 لیآباد، اردبدشت مغان در پارس تی. موقع1 شکل

 شیروش انجام آزما

 یهابلوك هیبا پا لیدر قالب طرح فاکتور شیآزما

 یمارهایبا سه تکرار انجام شد. ت یکامالً تصادف

  :عبات بودند از شیآزما

طح: ( در دوسی)عامل اصل یورزخاك یهاروش

)دو بار  سکیمتداول شامل گاوآهن؛ د یورزخاك

؛ همدان کاریکاشت با خط ح؛یعمود بر هم(؛ تسط

گاوآهن دوار؛  ؛یشامل گاوآهن قلم یورزخاكکم

 همدان؛ کاریکاشت با خط

( در دو سطح بصورت ی)عامل فرع ایبقا زانیم

 اینخورده و مزرعه آماده شده بدون بقادست یایبقا

 و امزیلی( در دو سطح وی)عامل فرع ایرقم سو

L17. 

متداول با گاوآهن برگرداندار در عمق  یورزخاك

در  یبا گاوآهن قلم یورزخاكو کم یمتریسانت 25

از  شیآزما نیانجام شد. در ا متریسانت40-45عمق 

با فاصله خطوط  L17 و رقم امزیلیدو نوع رقم و

خطوط  یو فاصله بذر رو متریسانت 40کاشت 

 هکتاردر  لوگرمیک 6 زانیو به م متریسانت 5کشت 

 فیرد 10شامل  یشیکاشت شد. هر کرت آزما

متر بود.  25و به طول  متریسانت 40کاشت به فاصله 

ها از دو طرف مجاور دو متر و فاصله فاصله کرت

 اتیتکرارها سه متر در نظر گرفته شد. عمل نیب

انجام شد و  اهیگ ازیبا توجه به ن یاریداشت و آب

 یبه صورت دست یریگنمونه لیبه دل زیبرداشت ن

 نیو ادوات مورداستفاده در ا هانیانجام شد. ماش

 399 مسی فرگوسناند از تراکتور عبارت شیآزما

تراکتور ام اف  سک،یشخم و د یبرا لیفرانسیدو د

و گاوآهن دوار،  یو بذرکار حیتسط یبرا 285

 7با  نیسنگ یگاوآهن قلم یتراکتور کالس برا

 مرکبکاشت بذرکار  یبرا 6290تراکتور  ف،یرد

و  زریاز نوع گاسپاردو، سمپاش اتوما میکشت مستق

 لیهرز از ابزار کچ ب یهابردن علف نیاز ب یبرا

 .استفاده شد یدست

تعداد بوته در مترمربع در واحد  یریگاندازه یبرا

که سطح سبز بوته در مزرعه به مقدار  یسطح، زمان

که در  یمترمربع کیبا استفاده از کادر  دیثابت رس

سه بار انداخته شد،  یطور تصادفهر کرت به

عنوان سه تکرار به نیا نیانگیو م دیشمارش گرد

 یشد. برا هتراکم بوته در مترمربع در نظر گرفت

در چهار  یطور تصادفعملکرد دانه، به یریگاندازه

را انداخته  یمتر کیکادر  شینقطه کرت مورد آزما

 نییچهار نقطه را پس از تع نیا یهاو بعد دانه

سنج وزن شد تا ها با رطوبترطوبت موجود در دانه

. دیبر حسب گرم بر مترمربع به دست آ عملکرد دانه

عملکرد )ارتفاع بوته،  یجزاا یبررس نییجهت تع

طور بوته به 10تعداد بوته در مترمربع( به تعداد 

و شمارش  دهیاز هر کرت انتخاب گرد یتصادف
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 یهاها ثبت شد. دادهآن نیانگیسپس مقدار م دیگرد

 Minitab یافزار آمارنرم لهیبه دست آمده به وس

 .خردشده انجام شده است یهاروش کرت

 و بحث جینتا

 پارامترها نهیسطوح به نییتع

 2در جدول  یشیآزما یموثر و پارامترها عوامل

 ینشان داده شده است که عالوه بر عوامل اصل

 .در جدول خالصه شده است زیآنها ن تأثیرسطوح 

 ،یمورد نظر به روش تاگوچ زیمنظور انجام آنال به

مورد نظر و تعداد سطوح هرکدام را  یپارامترها

و نوع  شیتعداد آزما نییکرده پس از تع یمعرف

پژوهش  یداده ها انسیوار هیجدول تجز ،یخرج

 .بدست آمده است

 

 یآزمون تاگوچ یابیارز یپارامترها -2 جدول

 پارامترها

 سطوح 

ورزیسیستم خاك ورزیخاكکم  ورزی مرسومخاك   

 بقایای کامل بدون بقایا میزان بقایا

17رقم ال  رقم ویلیامز نوع گیاه  

  

 آنالیز واریانس داده های پژوهش -3جدول 

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی

مجموع 

 مربعات

واریانس 

 مجموع مربعات
 Fمقدار 

درصد 

گذاریتأثیر  

نسبت 

 سیگنال به نویز

33/120 1 نوع خاکورزی  33/120  13/3  17/25  08/12-  

33/16 1 میزان بقایا  33/16  42/0  41/3  21/1-  

33/33 1 نوع گیاه  33/33  87/0  97/6  52/1-  

00/308 8 خطا  50/38     

00/478 11 کل      

 

سیستم شود که مشاهده می 3با توجه به جدول 

دارای بیشترین ضریب های مختلف خاك ورزی 

 Pدر صفات مورد بررسی تحقیق دارد. مقدار  تأثیر

در جدول تجزیه واریانس بیانگر  دهش هاددنشان

 S/Nو مقدار  نظر موردی پارامتر گذارتأثیرمیزان 

 تأثیرضریب سیگنال به نویز به معنی  دهندهنشان

است. مطابق  گرمداخلهپارامتر کنترل بر پارامترهای 

 تأثیرورزی بیشترین ك، نوع خاآمدهدستبهبا نتایج 

 خواهد داشت. شدهیبررسرا بر روی پارامترهای 

 بررسی تعداد بوته

توان بیان کرد که با انجام می 2با توجه به شکل 

سویا در  L17و کاشت رقم  ورزی معمولخاك

توان به بیشترین میزان زمینی با بقایای کامل، می

تراکم کشت دست یافت. همچنین با توجه به شیب 

شود خطوط مربوط به نمودار هر پارامتر مشاهده می

و میزان  تأثیرترین و بیشترین ورزی قویکه خاك

را بر روی تعداد  تأثیرو کمترین  نیترفیضعبقایا 

 .بوته گیاه سویا دارند
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 عوامل مورد بررسی در پارامتر تعداد بوته تأثیر. 2شکل 

 ارتفاع بوته

مربوط به بررسی پارامترهای تحقیق بر  3شکل 

روی ارتفاع گیاه سویا نیز همانند تراکم گیاه 

شود با انجام . همانطور که مشاهده میباشدیم

سویا در  L17و کاشت رقم  ورزی معمولخاك

توان به بیشترین ارتفاع زمینی با بقایای کامل، می

توان بیان کرد که بوته دست یافت. همچنین می

و میزان بقایا  تأثیرترین و بیشترین ورزی قویخاك

را بر روی ارتفاع گیاه  تأثیرو کمترین  نیترفیضع

 .سویا دارند

  

 عوامل مورد بررسی در پارامتر ارتفاع بوته تأثیر. 3شکل 

 

 

 

 

 وزن هزار دانه

نمودار مربوط به بررسی پارامترهای تحقیق بر روی 

قابل مشاهده  4وزن هزار دانه گیاه سویا در شکل 

توان بیان کرد که پارامتر با توجه به نمودار می است.

ی بر وزن دانه سویا نداشته تأثیر گونهچیهمیزان بقایا 

ورزی معمول و کاشت رقم اما با انجام خاك؛ است

L17 توان وزن دانه گیاه را افزایش داد. سویا می

ترین و ورزی قویتوان بیان کرد که خاكمی مجدداً

 .را بر روی وزن هزار دانه سویا دارد تأثیربیشترین 

  

 عوامل مورد بررسی در پارامتر وزن هزار دانه تأثیر. 4شکل 

 عملکرد محصول

نمودار مربوط به بررسی پارامترهای تحقیق بر 

آورده شده است. با  5عملکرد گیاه سویا در شکل 

توان بیان کرد که کشت رقم توجه به نمودار می

L17 ورزی کامل در زمینی با بقایای سویا با خاك

موجب افزایش عملکرد محصول  تواندیمکامل 

توان تفاوت با توجه به شیب نمودار می ؛ وشود

عملکرد میان ارقام مختلف را مشاهده کرد. همچنین 

ترین و ورزی قویتوان اظهار داشت که خاكمی

 .را بر روی عملکرد محصول دارد تأثیربیشترین 
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 عوامل مورد بررسی در پارامتر عملکرد گیاه تأثیر. 5شکل 

 

 درصد پروتئین

پارامترهای تحقیق بر درصد  تأثیربیانگر  6شکل 

. با توجه به نمودار باشدیمپروتئین گیاه سویا 

یا با سو L17شود که کشت رقم مشاهده می

 تواندیمورزی کامل در زمینی با بقایای کامل خاك

موجب افزایش درصد پروتئین محصول شود. 

ورزی توان اظهار داشت که خاكهمچنین می

بر روی عملکرد  را تأثیرترین و بیشترین قوی

 .محصول دارد

  

 عوامل مورد بررسی در پارامتر درصد پروتئین تأثیر. 6شکل 

 درصد چربی

نمودار مربوط به بررسی پارامترهای تحقیق بر 

 مشاهدهقابل 7درصد چربی گیاه سویا در شکل 

توان بیان کرد که کشت است. با توجه به نمودار می

ورزی کامل در زمینی با سویا با خاك L17رقم 

موجب دستیابی به بیشترین  تواندیمبقایای کامل 

توان اظهار درصد چربی محصول شود. همچنین می

را  تأثیرترین و بیشترین ورزی قویداشت که خاك

 .بر روی عملکرد محصول دارد

 

 

عوامل مورد بررسی در پارامتر درصد چربی تأثیر. 7شکل   

 گیرینتیجه 

سیستم های  تأثیربا توجه به نتایج حاصل از بررسی 

مختلف خاکورزی، میزان بقایا و نوع گیاه کاشته 

شده بر ویژگی های زراعی گیاه سویا در سطوح 

مختلف میتوان بیان کرد که با اجرای عملیات کاشت 

گیاه سویا با روش خاکورزی متداول و  L17رقم 

ن به باالترین میزان کامل بقایای کشت قبل میتوا

 عملکرد زراعی دست یافت.
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ABSTRACT 
 

This study was conducted to investigate the effect of different tillage methods, different levels 

of previous crop residues and different cultivars of soybean on yield and yield components of 

this plant. This experiment was conducted in the form of a factorial design with a completely 

randomized block base with three replications and during the growing season of 1399-1400 in 

one of the farms of Moghan Agriculture and Industry and Livestock Company located in the 

northeast of Ardabil province. In this study, two types of tillage systems (conventional and 

non-tillage) and two levels of wheat crop residues (complete and no residues) on the yield of 

two types of soybeans (Williams cultivar and L17 cultivar) were evaluated. The results of the 

effect of the mentioned systems on plant height, number of plants, 1000-seed weight, crop 

yield, percentage of protein and fat of soybean showed that the type of tillage had the most 

effect and the amount of residues had the least effect on the mentioned parameters. According 

to the results of the study of the effect of different tillage systems, the amount of residues and 

the type of plant planted on the agronomic characteristics of soybean at different levels can be 

expressed that by planting cultivar L17 cultivar soybean The highest crop yield can be 

achieved with conventional tillage method and complete amount of previous crop residues. 
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