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  چکیده

ر شرایط ددر عملکرد گندم ورزي و کود نیتروژن به منظور بررسی فنی و اقتصادي اثرات عملیات خاك

 شاملاکتور هاي کامل تصادفی با دو فبلوكطرح  بر پایهدر قالب اسپلیت پالت  یشیآزما تناوب با نخود،

 (عدم کاربرد و کود نیتروژنکاربرد و مقادیر مختلف  )ورزيورزي و بدون خاكخاكکم( ورزيخاك

دیم سردسیري  سال در شرایط 4به مدت تکرار  3ر د )خالص نیتروژن رکیلوگرم در هکتا 60و  45، 30 کاربرد

داشت. اثر تیمار دار بر افزایش عملکرد دانه نورزي اثر معنیتیمار خاكگردید. نتایج نشان داد  مراغه اجرا

رطوبت خاك نسبت به تیمار ورزي خاكدار بود و در تیمار  بیورزي بر رطوبت خاك معنیخاك

یلوگرم در ک 60ورزي با مصرف ارزیابی اقتصادي نشان داد تیمار بدون خاكخاکورزي بیشتر بود. نتایج کم

، به 6/43 هکتار کود نیتروژن خالص  با نسبت تفاضل ارزش حال منافع به تفاضل ارزش حال مخارج معادل

کیلوگرم  45ورزي و مصرف عنوان برترین تیمار از لحاظ مالی شناخته شد. این نسبت در تیمار بدون خاك

ایداري و پافزایش  بود و در رتبه دوم قرار گرفت. در مجموع جهت 2/41وژن خالص در هکتار  معادل نیتر

ر هکتار دکیلوگرم  45ورزي با مصرف و با کیفیت باال، تیمار بدون خاك محصوالت سالم وري تولیدبهره

یر دیم پیشنهاد مناطق سردس ترین تیمار از نظر مالی و محیط زیست برايکود نیتروژن خالص به عنوان اقتصادي

  گردد.می

  تناوب نخود،  ارزیابی اقتصادي، کشاورزي حفاظتی هاي کلیدي:واژه 
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  مقدمه

غالت و بویژه گندم از جمله تولیدات 

شود و در راهبردي و مهم کشاورزي محسوب می

الگوي غذایی بسیاري از کشورهاي جهان از جمله 

، به باشندار میاي برخوردایران از جایگاه ویژه

 55درصد پروتئین و  45بیش از طوري که در ایران 

 شود،مین میأدرصد از کالري مورد نیاز از گندم ت

لذا این محصول اهمیت زیادي در امنیت غذایی 

 ,.Gao et al؛ 1394(خمدي و همکاران،  دارد

. براي تولید پایدارگندم به عنوان یک )2012

اظتی محصول استراتژیک، کشاورزي حف

ورزي و حفظ خاكهایی را مبنی بر کمتوصیه

  بقایاي گیاهان تناوبی در مزارع ارائه کرده است.

بقایاي گیاهی و کودهاي حیوانی منابع مهم 

باشند کشاورزي می اتبراي تولید تغذیه گیاه

)Cayuela et al., 2009 با افزایش میزان بقایا از .(

انه درصد، عملکرد زیست توده و د 60صفر به 

یابد (کمیلی و گندم به طور نسبی افزایش می

طبق گزارش المپورالنز و ). 1395همکاران، 

) حفظ بقایا در حد بهینه در شرایط 2016همکاران (

فراهمی بهتر رطوبت حاصل از  با ذخیره و دیم

تواند اثر مثبتی بر عملکرد داشته ها میبارندگی

د که ) عنوان کردن2017. شهباز و همکاران (باشد

اضافه نمودن مقدار کمی بقایاي گیاهی در مقایسه 

درصد  50را تا  گندمبا سوزاندن آن، عملکرد 

هاي کشت بدون مدیریت نظام. دهدافزایش می

صحیح و حفظ بقایا، با ایجاد شرایط زیستی و 

شیمیایی نامطلوب در خاك، باعث کاهش میزان 

 گردندکربن آلی و عناصر غذایی خاك می

)Ghaley et al., 2018) 1394). شمس آبادي ،(

استفاده از گاوآهن در مطالعه خود نشان داد که 

برگردان دار در آماده سازي زمین عالوه بر مصرف 

انرژي زیاد، به دلیل زیر و رو کردن مداوم خاك 

موجب اتالف رطوبت، تسریع اکسیداسیون مواد 

در  گردد.می آلی و تخریب ساختمان خاك

بقایاي گیاهی وارد برگرداندار آهن استفاده از گاو

و در نتیجه خاك در معرض  شودمیخاك 

، در گیردمیفرسایش شدید آبی و خاکی قرار 

حالیکه در روش بی خاکورزي با حفظ بقایا در 

میزان سطح مزرعه، ضمن پوشش سطح خاك، 

کاهش متر سانتی 15 را حدود متوسط تبخیر سالیانه

مقدار آب  راعیدهد و در دوره رشد گیاه زمی

 Sprogueخواهد بود (بیشتري در دسترس گیاه 

and Triplett, 1986 .(بررسی شهراسبی و  یجنتا

 نیتراتهنشان داد که کاربرد کود ) 1394همکاران (

 یاثر معندر شرایط تنش خشکی و بدون تنش 

مصرف همچنین، دارد.  گندم عملکرد بر يدار

را  یگندم زمستان یننیتروژنه، پروتئ يکودها

عوامل موثر در پخت را بهتر  یفیتداده و ک یشافزا

نتایج  .)Hadgin j, Toucker, 1982کرده است (

آباد و همکاران چمنآزمایش محمددوست

هاي ) نشان داد که در شرایط کنترل علف1393(

هرز، با دو برابر شدن مقدار نیتروژن کارایی 

  افزایش یافت.  43/7به  86/1مصرف نیتروژن از 

)، گزارش دادند که 1393نبري و همکاران (ق

در تیمارهاي کم آبیاري و دیم با افزایش مقدار 

نیتروژن کارایی مصرف نیتروژن کاهش یافت. در 

حالی که در تیمارهاي با آبیاري کامل با افزایش 

مصرف نیتروژن، کارایی مصرف نیتروژن نیز 

)، به منظور 1393افزایش یافت. خیاط و همکاران (
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ی اثر مقادیر نیتروژن  بر عملکرد دانه و بررس

دوروم  کارایی مصرف نیتروژن  سه رقم گندم

نشان دادند که کاربرد  S78شامل یاواروس، شوا و 

کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار در الین  135

S78  .باالترین عملکرد دانه را داشته است  

)، براي دستیابی به 1394حسینی و همکاران (

لکرد محصول گندم دیم با ارائه روش بیشترین عم

ورزي بهینه با رویکرد افزایش درآمد و خاك

کاهش هزینه تولید پژوهشی با پنج تیمار 

دار سوارشونده به ورزي (گاوآهن برگردانخاك

همراه یک بار عملیات دیسک، رتیواتور، تنها 

ورزي) در در دیسک، تنها چیزل، بدون خاك

ردند که نظام گرگان اجرا کردند و مشخص ک

هاي محل آزمایش ورزي براي خاكبدون خاك

یابد مناسب نیست و عملکرد دانه کاهش می

ورزي با ومقدار سود خالص حاصل از خاك

هاي دار بیش از سایر روشگاوآهن برگردان

  ورزي بود. خاك

هاي )، اثر روش1395( همکارانکمیلی و 

ورزي متداول، کم ورزي (خاكمختلف خاك

ورزي) و میزان بقایاي رزي و بقدون خاكوخاك

درصد بقایا و حفظ  30گیاهی (بدون بقایا، حفظ 

درصد بقایا) بر عملکرد و بازده اقتصادي گندم  60

را بررسی کرده و مشخص کردند که بیشترین 

ورزي به عملکرد زیست توده از تیمار بدون خاك

 60آید و با افزایش میزان بقایا از صفر به دست می

رصد، عملکرد زیست توده و عملکرد دانه به طور د

یابد. آنها نشان دادند که از نظر نسبی افزایش می

ورزي متداول با حفظ بقایا تیمار خاك اقتصادي

نسبت به سایر تیمارها برتر بود. قبادي و همکاران 

)، اثر سطوح مختلف آبیاري و کود نیتروژن 1396(

) را 704راس بر عملکرد دانه ذرت (رقم سینگل ک

بررسی کرده و عنوان کردند که با افزایش مصرف 

وري اقتصادي نیتروژن کاهش کود نیتروژن بهره

درصد مقدار  70یابد و مصرف نیتروژن تا می

وري اقتصادي آب توصیه شده باعث بهبود بهره

  گردید. 

بررسی اثرات  )، با2001(لوپز و همکاران 

وي گندم ر ورزي، تناوب و کود شیمیایی خاك

در  دانههاي خشک عملکرد در سال نشان دادند

هاي دیگر بیشتر ورزي از روشروش بی خاك

وش هاي با بارندگی مطلوبشود و در سالمی

مطالعه نتایج بهتري دارد. ورزي متداول خاك

در منطقه نیمه خشک  )،1997( نوروود و کوري

مدیریت مزرعه با استفاده از  رويآمریکا 

ورزي و خاكورزي مرسوم، کمهاي خاكروش

ورزي خاكورزي نشان داد در روش بیخاكبی

شدند، ها کنترل میهاي هرز با علفکشکه علف

درصد و بازده  10عملکرد دانه گندم به اندازه 

 نسبت بهدرصد  9ذخیره رطوبت خاك به اندازه 

   یابد.افزایش می روش مرسوم

به ارزیابی )، 2012سارااوسکیز و همکاران (

اقتصادي زمان انجام کار و مصرف سوخت 

ورزي (معمولی، کم هاي مختلف خاكسیستم

ورزي) در لیتوانی و ورزي و بدون خاكخاك

) در اتریش پرداختند و 2013موایتزي و همکاران (

ورزي معمولی باالترین نشان دادند در سیستم خاك

زمان انجام کار و میزان مصرف سوخت نسبت به 

ورزي خاكورزي و سیستم کمتم بدون خاكسیس

)، براي 2016بیشتر است المپورالنز و همکاران (
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تعیین مقدار ذخیره آب در خاك و عملکرد 

ورزي مختلف هاي خاكمحصول تحت سیستم

ورزي و خاكنشان دادند که استفاده از سیستم کم

ورزي منجر به حداکثر ذخیره آب در بدون خاك

ها و ورزيبررسی اثر خاكخاك شد. لذا براي 

سطوح مختلف کود نتیروژن بر تولید اقتصادي 

گندم درشریط دیم و تناوب با نخود این مطالعه 

  صورت گرفت. 

  روش تحقیق

پالت براساس  یتدر قالب اسپل یقتحق ینا

 چهاربه مدت  یکامل تصادف يهابلوك یهطرح پا

 تکرار و در  3در ) 1393-1397ی (سال زراع

 یقاتتحق یستگاهدر ا گندم-دتناوب نخو

یشی آزما یمارهايت .شدمراغه اجرا  یمد يکشاورز

 بدوندر دو سطح  يورزروش خاك شامل

در  )1Tي (ورزو کم خاك) 0Tي (ورزخاك

 در یتروژنکود نسطوح مختلف و  یاصل يهاکرت

، )0N( ،30 )30Nبدون کود نیتروژن ( چهار سطح

45 )45N(  60و )60Nیتروژن ) کیلوگرم کود ن

در  .بودند یفرع يهادر کرت خالص در هکتار

سال زراعی اول فازهاي تناوبی ایجاد شدند لذا داده 

برداري از سال دوم اجراي آزمایش صورت 

قبل از اجراي آزمایش نمونه خاك از محل  گرفت.

 اجراي آزمایش تهیه شد. در تیمار بدون

ورزي صورت ورزي، هیچ عملیات خاكخاك

ورزي از گاوآهن تیمار کم خاكنگرفت و در 

 400کشت با تراکم  قلمی غلطک دار استفاده شد.

دانه در متر مربع و با استفاده از بذرکار کشت گستر 

                                                              
1 Marginal Benefit - Cost Ratio 

با قابلیت جایگزاري کود در زیر بستر بذر انجام 

صورت ه باز اوره  نیتروژنکود گرفت و براي تیمار 

که دو سوم آن  طوريه ب استفاده شدتقسیط 

بهار به صورت  فصل با کاشت و مابقی در زمانهم

بر کود فسفر همچنین،. گردیدسرك مصرف 

کیلوگرم در هکتار  20اساس تجزیه خاك به میزان 

و از منبع سوپرفسفات تریپل کاشت زمان زمان با هم

دهی براي تعیین میزان در زمان خوشه مصرف شد.

و  15-30، 0-15رطوبت وزنی خاك از اعماق 

برداري شد. عملیات تري خاك نمونهسانتیم 45-30

برداشت با استفاده از کمباین آزمایشات 

وینتراشتایگر صورت گرفت و عملکرد دانه هر 

فاز تناوبی  کرت بطور مجزا بدست آمد. برداشت

با استفاده از دستگاه نخود به صورت مکانیزه 

در ریشه نخود  دروگر انجام گرفت به طوري که

در این فاز مبارزه با خاك باقی ماند. همچنین 

هرز نخود بصورت مکانیکی صورت  هايعلف

جهت بررسی اقتصادي از روش تحلیل  .گرفت

ها استفاده شد. هزینه 1نهایی نسبت منافع به مخارج

ضرب عملکرد و منافع ناخالص هر تیمار از حاصل

خالص گندم در قیمت گندم در همان سال مطابق 

  آمد.) به دست 1رابطه (

54321

.

CCCCCC

PNYGB




      (1) 

: NYمنافع ناخالص،  :GBدر رابطه فوق، 

: قیمت گندم دیم در Pعملکرد خالص گندم دیم و 

) نیز شامل C( 2هاي متغیرمنطقه هستند. هزینه

    دارهاي خاکورزي با گاوآهن قلمی غلطکهزینه

)1C) 2)، هزینه کاشت با بذرکارC هزینه مبارزه ،(

2 Variable Cost 
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) و هزینه 4C، هزینه کود ()3Cبا علف هرز (

  ) است.5Cبرداشت با کمباین (

ترین تیمار از لحاظ براي تعیین مناسب

اقتصادي از بین تیمارهاي مورد بررسی جهت 

ر همعرفی و توصیه به زارعین، ابتدا درآمد ناخالص 

ضرب عملکرد در هکتار محصول تیمار از حاصل

گندم در هر تیمار در قیمت گندم در منطقه در 

ریال در سال زراعی  12705ان سال یعنی معادل هم

-96هاي ریال در سال 13000و معادل  95-1394

محاسبه شد و سپس ارزش حال  1396-97و  1395

  درآمدهاي سه سال براي هر تیمار به دست آمد. 

 1براي ارزیابی اقتصادي پروژه ابتدا ارزش حال

ها با استفاده از منافع ناخالص و ارزش حال هزینه

 ) محاسبه شد. 2رابطه (

ni
FniFPFP

)1(

1
)%,,/(


      (2) 

ها و منافع، : ارزش آتی هزینهFدر این رابطه 

Pها و منافع، : ارزش حال هزینهiنرخ تنزیل یا : 

 گذاري با در نظر گرفتن تورم، ریسکهزینه سرمایه

: مدت nهاي نقدي آتی و و عدم قطعیت در جریان

گذاري یا بعبارتی طول دوره استفاده از سرمایه

  زمایش است.آ

هاي متغیر نیز براي هر تیمار ارزش حال هزینه

هاي متفاوت و مقادیر ورزيکه داراي خاك

مختلف کود نیتروژن مصرفی هستند با توجه به 

هاي اولیه و ادوات کشاورزي و قیمت نهاده

هاي همچنین نرخ دستمزد کارگر روزمزد در سال

اجراي پروژه محاسبه شد. جهت تعیین ارزش حال 

ورزي و هزینه تیمارها براي فاکتورهاي خاك

                                                              
1  Present Value 

مصرف کود نیتروژن در هر سال زراعی مورد 

رسم شد. با توجه به  2مطالعه، نمودار جریان نقدي

هاي داشت تقریباَ شش ماه پس از این که هزینه

هاي ورزي و کاشت و هزینهعملیات خاك

ورزي ماه از زمان خاك 12برداشت تقریباَ پس از 

هاي پرداخت و پذیرد، دورهرت میو کاشت صو

دریافت به صورت دوره شش ماهه در نظر گرفته 

شود. بنابراین، نرخ بهره مؤثر براي هر دوره از می

گردد. در نهایت براي همه ) محاسبه می3رابطه (

تیمارها در هر سال، نمودارهاي جریان نقدي به 

  ) ترسیم شد.1صورت (شکل 

1)1(  t
e

t

r
i      (3) 

نقدي براي تیمارهاي در نمودار جریان 

 8P و 2P ،5Pورزي، نمادهاي خاكبدون

هاي اول، دوم هاي کاشت در سالدهنده هزینهنشان

 و 3P ،6Pو سوم پروژه هستند. همچنین، نمادهاي 

9P 4هاي داشت و نمادهاي  دهنده هزینهنشانP ،

7P 10 وP هاي برداشت در سه سال بیانگر هزینه

ر جریان انجام پروژه هستند. همچنین، در نمودا

1Pورزي، نمادهاي خاكنقدي براي تیمارهاي کم

 ،5P 9 وP ورزي در هاي خاكدهنده هزینهنشان

، 2Pهاي اول، دوم و سوم پروژه و نمادهاي  سال

6P 10 وP هاي هاي کاشت در سالبیانگر هزینه

اول، دوم و سوم پروژه هستند. همچنین، نمادهاي 

3P ،7P 11 وP هاي داشت و دهنده هزینهنشان

هاي برداشت بیانگر هزینه 12P و 4P ،8Pدهاي نما

  در سه سال انجام پروژه هستند. 

2 Cash Flow Diagram 
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  ورزيورزي و کم خاكهاي تیمارهاي بدون خاكنمودار جریان نقدي منافع و هزینه -1شکل 

   

براي تعیین اقتصادي یا غیراقتصادي بودن 

تیمارها از روش نسبت منافع به مخارج تیمارها 

تیمارهایی که نسبت ارزش حال منافع استفاده شد و 

هاي آن کوچکتر از یک باشند به ارزش حال هزینه

به عنوان تیمارهاي غیراقتصادي از بین تیمارها 

حذف شده تا از بین تیمارهاي اقتصادي، 

ترین تیمار انتخاب گردد. براي این اقتصادي

ها منظور، تیمارهاي باقیمانده بر اساس میزان هزینه

شوند و اختالف ه بزرگ مرتب میاز کوچک ب

ارزش حال منافع هر تیمار با تیمار سطح پایین 

)∆P.V.(B) و همچنین، اختالف ارزش حال (

) محاسبه P.V.(C)∆هزینه تیمارهاي مذکور (

2P 

 ورزيهاي بدون خاكتیمار  درآمد ناخالص

٣ ٢ ١ ٠ ۴ ۵ ۶ 

  درآمد ناخالص  درآمد ناخالص

3F 

4F 5وF 

6F 

7F 8وF 

9F 10F 

 ورزيهاي کم خاكتیمار  درآمد ناخالص

٣ ٢ ١ ٠ ۴ ۵ ۶ 

  درآمد ناخالص  درآمد ناخالص

2, P 1P 
3F 

4F 6و, F 5F 

7F 

8F 9  ,وF

11F 12F 
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گردد. در نهایت نسبت منافع نهایی به هزینه می

) براي تیمارها محاسبه 4نهایی به صورت رابطه (

به دست آمده بزرگتر از  شد. در صورتی که پاسخ

باشد، تیمار با هزینه کمتر حذف شده و تیمار  1

شود و در مانده با تیمار سطح بعدي مقایسه میباقی

باشد، تیمار  1حالتی که پاسخ حاصل شده کمتر از 

شود و تیمار باقیمانده با با هزینه بیشتر حذف می

  گردد.تیمار بعدي مقایسه می

P.V.(C))( 

P.V.(B))(




     (4) 

و  Genstat 12واریانس از برنامه  براي تجزیه

MSTATC  ها از براي مقایسه میانگین دادهو

براي  اي دانکن استفاده شد.آزمون چند دامنه

م محاسبه انحراف استاندارد و رسم نمودارها از نر

  استفاده گردید. Excelافزار 

  نتایج و بحث

هاي هواشناسی در منطقه مراغه نتایج داده

ن میزان بارنگی در دومین سال نشان داد که بیشتری

میلیمتر اتفاق افتاد  7/434) معادل 94-95زراعی (

درصد  73/26که در مقایسه با میانگین بلندمدت 

افزایش داشت. کمترین میزان بارندگی نیز به سال 

میلیمتر تعلق داشت.  9/263) با 95-96زراعی سوم (

بارندگی در سال چهارم اجراي پروژه در مقایسه با 

میلیمتر افزایش نشان داد که درصد  8/23ند مدت بل

باالیی از آن در زمستان اتفاق افتاد. به عبارت دیگر 

در این سال در آغاز بهار و شروع فصل رشد 

رطوبت باالیی در اختیار گیاه بود. نتایج تجزیه 

خاك نشان داد که اثرات اصلی و متقابل فاکتورها 

دانه و بر روي درصد کربن آلی، پایداري خاک

  ). 1دار نبود (جدول درصد نیتروژن کل معنی

   تجزیه واریانس  صفات کربن آلی، پایداري خاکدانه و نیتروژن کل -1جدول 

  باشددار میدرصد و غیر معنی 1و  5به ترتیب معنی دار در سطح  nsو  **، *

دهد که در طول دوره این نتایج نشان می

اجراي آزمایش تغییري در صفات فیزیکی و 

شیمیایی خاك ایجاد نشده است. با این حال 

درصد) به  667/0بیشترین مقدار کربن آلی (معادل 

کیلوگرم کود  30و مصرف  ورزيخاكتیمار کم

نیتروژن در هکتار تعلق داشت. میزان کربن آلی 

درصد  1هاي ایران بسیار ناچیز و کمتر از خاك

شرقی این هاي استان آذربایجاناست و در خاك

درصد است (میرزاشاهی و  86/0میزان حدود 

  ). 1394بازرگان، 

  درجه آزادي  منابع تغییر
  میانگین مربعات

  نیتروژن کل (%)  )mmپایداري خاکدانه (  کربن آلی (%)

 ns 006979/0 ns 01620/0 ns 00000417/0  2  تکرار

 A( 1  ns 002400/0 ns 04430/0 ns 00003750/0ورزي (کتور خاكفا

  00001250/0  01388/0  002512/0  2  1خطاي 

  B( 3  ns 001050/0  ns 01610/0  ns 00008194/0فاکتور نیتروژن (

A*B  3  ns 003678/0  ns 01358/0  ns 00003750/0  

  00003056/0  01288/0  007318/0  12  2خطاي 

  7/6  7/8  8/13    ضریب تغییرات
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نتایج حاصل از تجزیه واریانس رطوبت اعماق 

ورزي خاكنشان داد که اثر فاکتور مختلف خاك 

 30-45و  0-15بر رطوبت خاك در اعماق 

و بر عمق خاك  %1متري در سطح احتمال سانتی

 %5متري در سطح احتمال سانتی 15-30در 

دهد که تیمار ها نشان میدار بود. میانگین دادهمعنی

ورزي در هر سه عمق باالترین رطوبت را خاكبی

د و این گویاي این مطلب است به خود اختصاص دا

ورزي تأثیر بسزایی در حفظ رطوبت خاكکه عدم 

دارد که این امر بخصوص در اراضی دیم از اهمیت 

باالیی برخوردار است. اثر مصرف مقادیر مختلف 

 0-15کود نیتروژن بر رطوبت خاك در عمق 

-30و در اعماق  %5سانتی متري در سطح احتمال 

ي خاك در سطح احتمال سانتی متر 30-45و  15

  ).2معنی دار بود (جدول  1%

  

  هاي مختلف خاكاثر خاك ورزي و سطوح مختلف کود نیتروژن بر  میزان رطوبت در عمق -2جدول 

  تیمار  فاکتور
  رطوبت خاك در عمق

cm 15-0  

  رطوبت خاك در عمق

cm 30-15  

  رطوبت خاك در عمق

cm 45-30  

  ورزيسیستم خاك

0T 19/1 ± 16/17  07/1 ± 35/19  05/2 ± 35/20  

1T  60/1 ± 68/15  32/1 ± 44/18  17/1 ± 13/19  

=  dfP  ** 3/28  *65/8  **75/34  

  مقادیر مختلف نیتروژن

0N a 27/1 ± 46/17  a 88/0 ± 13/20  a 40/2 ± 42/21  

30N  b 10/2 ± 96/15  b 13/1 ± 77/18  b 98/0 ± 52/19  

45N ab 32/1 ± 38/16  bc 27/1 ± 62/81  b 06/1 ± 46/19  

60N  b 12/1 ± 89/15  c 86/0 ± 06/18  b 87/0 ± 56/18  

=  dfP  *21/3  **14/15  **14/15  

  باشد.دار میدرصد و غیر معنی 1و  5به ترتیب معنی دار در سطح   nsو  **، *

در سطوح متفاوت نیتروژن بیشترین رطوبت را 

تیمار بدون مصرف کود نیتروژن به خود اختصاص 

کیلوگرم  60اد و کمترین آن نیز به تیمار مصرف د

نیتروژن تعلق داشت. اختالف معنی داري بین 

کیلوگرم کود نیتروژن  45و  30تیمارهاي مصرف 

دهد که با ). این نشان می2مشاهده نشد (شکل 

افزایش مصرف نیتروژن به لحاظ افزایش رشد و 

جذب رطوبت، میزان رطوبت در تیمارهاي با 

وژن بیشتر، کاهش پیدا کرده است. مصرف نیتر

ولی در تیمار بدون مصرف کود نیتروژن بدلیل 

اینکه گیاه از رشد کمتري برخوردار بوده میزان 

رطوبت کمتري جذب شده است. این نتایج با نتایج 

) که گزارش کردند 1395سدري و همکاران (

رشد گندم، درصد رطوبت خاك  مختلفحل امر

متري سانتی 40-60 و 20-40، 0-20ق اعمادر 

، 30، 0شامل  هاي نیتروژنمیزانهمه خاك و در 

کاهش داشته و تخلیۀ  کیلوگرم در هکتار 120و  60

، مطابقت دارد. رطوبتی در خاك رخ داده است

کاربرد نمود که  ) نیز گزارش 1393فیضی اصل (

کیلوگرم در هکتار منجر به  60نیتروژن به میزان 
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 50تا  20محدودة افزایش تخلیۀ رطوبتی از 

دار با اینکه اختالف معنی شود.می سانتیمتري خاك

ورزي بین عملکرد دانه در بین تیمارهاي خاك

ورزي خاك) ولی تیمار بی3مشاهده نشد (جدول 

ورزي عملکرد توانست نسبت به تیمار کم خاك

درصد افزایش دهد. این نتایج  5/3دانه را به مقدار 

) 2011) و شارما و همکاران (2004با نتایج ایواد (

  مطابقت دارد.

  

  
  هاي مختلف خاكاثر خاك ورزي و سطوح مختلف کود نیتروژن بر میزان رطوبت در عمق -2شکل 

  

  ورزيانحراف استاندارد) عملکرد دانه گندم تحت تاثیر خاك ±(میانگین  – 3جدول 

  )kg/haعملکرد دانه (  متغیر

T0  713 ± 1410  
T1 668 ± 1362  

Pdf= ns 74/0  

 باشد.دار میدرصد و غیر معنی 1و  5به ترتیب معنی دار در سطح   nsو  **، *

قابل خاك ورزي و مقادیر مختلف کود        اثرات مت

دار بود.  نیتروژن بر رطوبت اعماق خاك غیر معنی   

ــترین رطوبت خاك به تیمار بدون    با این حال بیشـ

ــرف کود نیتروژن بــخــاك ا ورزي و بــدون مصـ

درصــد تعلق داشــت و کمترین رطوبت در  38/23

ــرف تیمار با خاك    کیلوگرم  60ورزي کم و مصـ

). 4کود نیتروژن در هکتار مشـــاهده شـــد (جدول 

ــکندري (       ) و 1382این نتایج با نتایج تحقیقات اسـ

) که نشــان دادند میزان 1395صــفاهانی لنگرودي (

ــرایط بدون خاك ورزي و        رطوبت خاك در شـ

ــ ــت مطابقت دارد.حفظ بقایا بیش اثر عملیات  تر اس

نه غیرمعنی خاك  دار بود. اثر ورزي بر عملکرد دا

ــطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد دانه در   سـ

ــطح احتمال  ــد معنی دار بود(جدول 5سـ ).  5درصـ

ــطوح         خاك ورزي و سـ یات  به عمل جان اثرات دو

نه غیرمعنی  دار  مختلف کود نیتروژن بر عملکرد دا

هاي خاك ورزي هد که روشدبود. این نشــان می

در سالهاي کم و پرباران پاسخ یکسانی برعملکرد      

ــته   ــی داش ــفات مورد بررس ــایر ص اند. افزایش  و س

ــا افزایش میزان نیتروژن در         ــول ب عملکرد محصـ



  9139 ،  شهریور1ه ،  شمار9 دوره  رانیم اید نشریه زراعت

100  

  

هــاي مختلف یکســــان بود. از این  ورزيخــاك

ــاط می  ــتنب ــوع چنین اسـ ــود کــه تیمــار   موضـ شـ

یات کم    خاك بی ندازه عمل به ا ورزي خاك ورزي 

ــت (جدول       نتایج    ).6در عملکردها تأثیرگذار اسـ

نشان داد که در سال دوم اجراي آزمایش عملکرد    

و   45ورزي و مصرف محصول در تیمار کم خاك

کیلوگرم کود نیتروژن خالص در هکتار مشــابه   60

میانگین عملکرد استان آذربایجان شرقی است. در    

ــال زراعی  م  ، میانگین تولید گندم دی   1394-95سـ

تان آذربایجان     ــ ــرقی در اسـ کیلوگرم در  1507شـ

  ).1396هکتار بود (آمارنامه کشاورزي، 

  

 

 انحراف استاندارد)  اثرات دوجانبه خاك ورزي هاي متفاوت و سطوح مختلف ±-  میانگین (4جدول 

  نیتروژن بر روي رطوبت خاك

  تیمار  cm  15 -0عمق   cm  30 -15عمق   cm  45 -30عمق 

13/3 ± 38/23 69/0 ± 58/20 86/0 ± 21/18 N0 

T0
85/0 ± 05/20 98/0 ± 03/19 25/1 ±87/16 N30 

06/1 ± 02/20 90/0 ± 29/19 15/1 ± 17/17 N45 

49/0 ± 97/18 57/0 ± 38/18 87/0 ± 40/16 N60 

78/0 ± 46/20 86/0 ± 67/19 19/1 ± 70/16 N0 

T1
84/0 ± 99/18 29/1 ± 50/18 48/2 ± 04/15 N30 

77/0 ± 91/18 40/1 ± 06/18 02/1 ± 59/15 N45 

02/1 ± 16/18 79/0 ± 52/17 17/1 ± 37/15 N60 

ns34/0  ns36/0  ns17/0 Pdf = 

  درصد و غیر معنی دار می باشد.1 و 5 به ترتیب معنی دار در سطح ns و **، *

  

  جدول تجزیه واریانس عملکرد دانه تحت تاثیر تیمارهاي خاکورزي و کاربرد نیتروژن -5جدول 

  میانگین مربعات    درجه آزادي  منابع تغییر

 ns 41383  1  ورزيفاکتور خاك

 55816 6 1خطاي 

 * 2595609 3  تورنیتروژنفاک

 ns 19030  3  نیتروژن× ورزي خاك

 19482  36  2خطاي 

  49  کل

  1/10    ضریب تغییرات

  باشد.دار میدرصد و غیر معنی 1و  5به ترتیب معنی دار در سطح  nsو  **، *
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  ورزي و سطوح کود نیتروژنمیانگین عملکرد دانه تحت تاثیر عملیات خاك -6جدول 

 (Kg/ha)عملکرد دانه   تیمار  سال زراعی

 اول

0N0T  139 ± 925  

30N0T  52± 1067  

45N0T  250 ± 1350  

60N0T  188 ± 1467  

0N1T  128 ± 967  

30N1T  170 ± 1203  

45N1T  161 ± 1458  

60N1T  123 ± 1542  

 دوم

0N0T  184 ± 521  

30N0T  187 ± 726  

45N0T  72 ± 1064  

60N0T  105 ± 1109  

0N1T  267 ± 528  

30N1T  242 ± 661  

45N1T  350 ± 880  

60N1T  391 ± 947  

 سوم

0N0T  75 ± 1460  

30N0T  145 ± 1667  

45N0T  344 ± 2713  

60N0T  266 ± 2847  

0N1T  346 ± 1430  

30N1T  287 ± 1623  

45N1T  101 ± 2510  

60N1T  147 ± 2590  

= dfP 
ns 38/0 

 باشد.دار میدرصد و غیر معنی 1و  5ی دار در سطح به ترتیب معن nsو  **، *

ورزي و نتایج نشان داد که تیمار بدون خاك

کیلوگرم کود نیتروژن باالترین و تیمار  60مصرف 

ورزي و بدون مصرف کود پایین ترین بدون خاك

ارزش حال منافع را به خود اختصاص دادند 

ي هر هاي متغیر نیز براارزش حال هزینه). 7(جدول 

هاي اجراي آزمایش محاسبه شد تیمار در سال

).  نتایج ارزش حال منافع به ارزش حال 8(جدول 

ورزي و مخارج نیز نشان داد که تیمار بدون خاك
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کیلوگرم نیتروژن در هکتار در مقایسه  60مصرف 

با سایر تیمارها  باالترین نسبت ارزش حال منافع به 

داد  ارزش حال مخارج را بخ خود اختصاص

براساس نتایج بدست آمده تمامی  ).9(جدول 

تیمارها داراي نسبت منافع به مخارج باالتر از یک 

هستند و بنابراین هر تیمار به تنهایی از لحاظ 

اقتصادي سودآور است. مقایسه تیمارها از نظر 

ترین تیمار انجام صرفه اقتصادي و انتخاب اقتصادي

ون مصرف ورزي و بدو ابتدا تیمار بدون خاك

ورزي و و تیمار بدون خاك) 0N0Tکود نیتروژن (

              کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار 30مصرف 

 )30N0T  ( جدول) 10مقایسه شدند.(

   

 ورزي متفاوت و مقادیر مختلف کود نیتروژنخاكعملکرد و منافع ناخالص گندم دیم رقم باران در  -7جدول

  
سال 

  0N0T  30N0T  45N0T  60N0T  0N1T  30N1T  45N1T  60N1T زراعی

  )kg/haعملکرد دانه (

  1542  1458  1203  967  1467  1350  1067  925  اول

  947  880  661  528  1109  1064  726  521  دوم

  2590  2510  1623  1430  2847  2713  1667  1460  سوم

  درآمد ناخالص (هزارریال)

  19591  18524  15284  12286  18638  17152  13556  11752  اول

  12311  11440  8593  6864  14417  13832  9438  6773  دوم

  33670  32630  21099  18590  37011  35269  21671  18980  سوم

  35663  33940  25090  20827  37529  35359  24510  20540    ارزش حال منافع (هزارریال)

  

  

  ختلف کود نیتروژنورزي متفاوت و مقادیر مخاكارزش حال مخارج گندم دیم رقم باران در  -8جدول 

  تیمار
ارزش حال هزینه 

  ورزي (ریال)خاك

ارزش حال هزینه 

  کاشت (ریال)

ارزش حال هزینه 

  داشت (ریال)

ارزش حال هزینه 

  برداشت (ریال)

ارزش حال کل مخارج 

  (هزارریال)

0N0T  0 58591 39721 758893 57/857  

30N0T  0 60151 39721 758893 77/858  

45N0T  0 60751 39721 758893 37/859  

60N0T  0 61349 39721 758893 96/859  

0N1T  5404 58951 39721 758893 97/862  

30N1T  5404 60151 39721 758893 17/864  

45N1T  5404 60751 39721 758893 77/864  

60N1T  5404 61349 39721 758893 37/865  
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 اي گندم باراننسبت ارزش حال منافع به ارزش حال مخارج تیماره -9جدول 

  0N0T  30N0T  45N0T  60N0T  0N1T  30N1T  45N1T  60N1T  

نسبت ارزش حال منافع به ارزش 

حال مخارج (
PVC

PVB
(  

24  5/28  2/41  6/43  1/24  29  2/39  1/41  

  

با محاسبه نسبت تفاضل ارزش حال منافع دو 

هاي دو تیمار تیمار اول به تفاضل ارزش حال هزینه

 60N0Tر نهایت، تیمار اول و مقایسه بین تیمارها د

ورزي و با یعنی کشت گندم رقم باران بدون خاك

کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن، به  60مصرف 

عنوان برترین تیمار از لحاظ مالی در منطقه مراغه 

شود ) مشاهده می9شناخته شد. با توجه به جدول (

 نسبت ارزش حال منافع به ارزش حال مخارجکه 

کیلوگرم  45ي و با مصرف ورزتیمار بدون خاك

) در رتبه دوم قرار  45N0Tکود نیتروژن در هکتار(

گرفت که با توجه به مقادیر نسبت منافع به مخارج 

گردد که مالحظه می 60N0Tاین تیمار با تیمار 

ها وجود ندارد. لذا براي گیري بین آنتفاوت چشم

تر و با حفظ محیط زیست و تولید محصوالت سالم

ترین به عنوان اقتصادي 45N0Tتر تیمار کیفیت باال

 شود. تیمار در مراغه توصیه می

  

  ترین تیمارها و انتخاب اقتصاديسازي تیمارها براساس سیر صعودي هزینهمرتب -10جدول 

  تیمار
ارزش حال مخارج 

  (هزارریال)

ارزش حال منافع 

  (هزارریال)

تیمارهاي مورد 

 )(P.V.(C)  مقایسه

P.V.(B))(



  تیمار منتخب  

0N0T  57/857  20540 0N0T - 30N0T 3/3308  تیمار با هزینه بیشتر

)30N0T( 

30N0T  77/858  24510 30N0T - 45N0T 3/18081  تیمار با هزینه بیشتر

)45N0T( 

45N0T  37/859  35359 45N0T - 60N0T 2/3629   تیمار با هزینه بیشتر

)60N0T( 

60N0T  96/859  37529 60N0T – 0N1T 4/5556- تر تیمار با هزینه کم

)60N0T( 

0N1T  97/862  20827 60N0T – 30N1T 4/2957-  تیمار با هزینه کمتر

)60N0T( 

30N1T  17/864  25090 60N0T – 45N1T 7/746-  تیمار با هزینه کمتر

)60N0T( 

45N1T  77/864  33940 60N0T – 60N1T 3/345-   تیمار با هزینه کمتر

)60N0T( 

60N1T  37/865  35663 - - - 
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   گیرينتیجه

هدف کلی کشاورزي حفاظتی، استفاده بهتر 

از منابع کشاورزي به واسطه مدیریت بهینه منابع 

خاك، آب، کودهاي شیمیایی و به طور کلی منابع 

هاي زیستی است. به طوري که استفاده از نهاده

خارجی را به حداقل ممکن برساند. نتایج نشان داد 

 ورزي و مصرف کود نیتروژن بر روياثرات خاك

درصد کربن آلی، پایداري خاکدانه و درصد 

نیتروژن کل در طی چهار سال اجراي آزمایش 

دار است. با این وجود، بیشترین مقدار غیرمعنی

درصد) متعلق به تیمار  667/0کربن آلی (معادل 

کیلوگرم کود  30ورزي و مصرف کم خاك

ورزي خاكتیمار بینیتروژن در هکتار بود. 

وبت در اعماق مختلف خاك را باالترین ذخیره رط

ورزي خاكبه خود اختصاص داد بنابراین، عدم 

تأثیر بسزایی در حفظ رطوبت خاك دارد که این 

امر بخصوص در اراضی دیم از اهمیت باالیی 

رعایت تناوب نخود در طول  برخوردار است.

هاي متمادي باعث کاهش مصرف کود سال

ر شد. کیلوگرم در هکتا 15نیتروژن به میزان 

ورزي نسبت به خاكعملکرد دانه در تیمار بی

درصد بیشتر  4/3ورزي به مقدار تیمار کم خاك

بود. یکسان بودن افزایش عملکرد محصول در اثر 

هاي مختلف ورزيافزایش میزان نیتروژن در خاك

ورزي با حفظ بقایا خاكدهد که تیمار بینشان می

کردها ورزي در عملخاكبه اندازه عملیات کم

که  1395-96در سال زراعی مؤثر بوده است. 

مصادف با سال سوم اجراي پروژه است عملکرد 

کیلوگرم  45ورزي با مصرف تیمار بدون خاك

و تیمار بدون )  45N0Tکود نیتروژن در هکتار( 

کیلوگرم کود نیتروژن  60ورزي با مصرف خاك

) اختالف چندانی با یکدیگر 60N0Tدر هکتار(

لی عملکرد محصول را نسبت به میانگین نداشتند و

شرقی به ترتیب تولید گندم دیم استان آذربایجان

درصد افزایش داداند. تیمار کم  80و  72

کیلوگرم کود نیتروژن  45ورزي با مصرف خاك

ورزي با و تیمار کم خاك) 45N1Tدر هکتار (

کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار  60مصرف 

)60N1Tدار با اختالف معنی ) نیز در سال سوم

یکدیگر نداشتند ولی عملکرد دانه را نسبت به 

شرقی میانگین تولید گندم دیم در استان آذربایجان

درصد افزایش دادند. بر اساس  53و  43به ترتیب 

میانگین تولید گندم دیم  1397آمارنامه کشاورزي، 

کیلوگرم در هکتار است که نشان دهنده  616استان 

دیریت تناوب، حفظ بقایا و تأثیر مثبت م

  ورزي در مقایسه با مدیریت سنتی است. خاكبی

ورزي به دلیل به حداقل خاكدر نظام بی

آالت بر روي زمین با کاهش رساندن تردد ماشین

سازي زمین، منجر به کاهش ساعت عملیات آماده

آالت در هر هکتار نسبت به مورد نیاز کار ماشین

به طوري که ارزش حال شود کشاورزي مرسوم می

 60ورزي با مصرف مخارج در تیمار بدون خاك

) معادل  60N0Tکیلوگرم کود نیتروژن در هکتار( 

برابر کمتر از ارزش حال مخارج در تیمار کم  63/0

کیلوگرم کود نیتروژن  60ورزي با مصرف خاك

) است در حالی که ارزش حال 60N1Tدر هکتار (

بر بیشتر از ارزش حال برا 60N0T 2/5منافع تیمار 

است. بنابراین، عدم  60N1Tمنافع تیمار 

هاي تولید ورزي نه تنها باعث کاهش هزینهخاك

شود بلکه باعث افزایش عملکرد و درآمد می
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حاصل از تولید نیز شده است و به دلیل اثرات مثبتی 

که بر بافت و رطوبت خاك دارد نیز داراي اهمیت 

به  60N0Tفت که تیمار است. لذا میتوان نتیجه گر

 60N1Tدلیل این که با مصرف نهاده مساوي با تیمار 

داراي میزان عملکرد و درآمد بیشتري شده است و 

از طرفی، به دلیل این که این تیمار همسو با اهداف 

کشاورزي حفاظتی است، داراي اثربخشی کافی 

باشد. نتایج نسبت تفاضل ارزش حال منافع به می

ل مخارج تیمارها نشان داد که تفاضل ارزش حا

یعنی کشت گندم بدون عملیات  60N0Tتیمار 

کیلوگرم در هکتار کود  60ورزي و مصرف خاك

نیتروژن، به عنوان برترین تیمار از لحاظ مالی در 

ورزي تیمار بدون خاك منطقه مراغه شناخته شد و

          کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار 45با مصرف 

)45N0T (رتبه دوم قرار گرفت. در تیمارهاي  در

ورزي افزایش مقدار مصرف نیتروژن بدون خاك

کیلوگرم در هکتار باعث  60کیلوگرم به  45از 

 14/6ها و افزایش درصدي در هزینه 07/0کاهش 

درصدي در درآمدها شده است. ولی مقادیر نسبت 

نشان  60N0Tو تیمار  45N0Tمنافع به مخارج تیمار 

ها وجود گیري بین آنفاوت چشمدهد که تمی

نشان داده است که )، 2000ندارد. مطالعه آلتري (

هاي استفاده بیش از حد از مواد شیمیایی و انرژي

تواند از لحاظ سالمت عمومی می غیر قابل تجدید

. لذا و حفظ محیط زیست هزینه زیادي داشته باشد

بر اهمیت طراحی  اخیر تحقیقاتبا توجه به این که 

هاي کشت با استفاده از رعایت اصول ستمسی

منظور زیست محیطی و لحاظ خدمات اکوسیستم به

وري تولید در کشت بوم، افزایش پایداري و بهره

هاي شیمیایی و انرژي غیرقابل تجدید تخلیه نهاده

؛ مونن و  2005د (کلرگو و همکاران، نکید دارأت

، براي حفظ محیط زیست و تولید )2008باربري، 

پوشی تر و با کیفیت باالتر، با چشمحصوالت سالمم

درصدي در درآمدها، تیمار بدون  14/6از افزایش 

کیلوگرم کود نیتروژن  45ورزي با مصرف خاك

ترین تیمار در به عنوان اقتصادي) 45N0T(در هکتار

  شود. مراغه توصیه می

  

  منابع 

رزي و کاشت بر رطوبت خاك و عملکرد نخود در مختلف خاك و هاي. اثر روش1382اسکندري ایرج. 

 .497-511:  19شرایط دیم. نهال و بذر. 

 : محصوالت زراعی.1. وزارت جهاد کشاورزي. جلد 1396. 1394-95آمارنامه کشاورزي سال زراعی 

  : محصوالت زراعی.1. وزارت جهاد کشاورزي. جلد 1397. 1395-96آمارنامه کشاورزي سال زراعی 

آبادي حسینعلی، دریجانی علی، خیري نتاج فیروزجاه مجید. رضا، شمس، موحدي نائینی سیدعلیحسینی مهدي

ورزي. نشریه مکانیزاسیون هاي مختلف خاك. بررسی اقتصادي عملکرد گندم دیم با استفاده از روش1394

  .13-24) : 1( 3کشاورزي. 

اثر بقایاي گیاهی  .1394 .عیمهعنایت ضمیر ن و .عصومه، فرزانه میمان، حسیبی پوسی، مسگرباشی ماطمهخمدي ف
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نشریه زراعت (پژوهش  .و سطوح مختلف کود نیتروژن بر کیفیفت و غلظت عناصر ریز مغذي در دانه گندم

  .158-166 : 109 .و سازندگی)

. اثر مقادیر نیتروژن بر عملکرد دانه و کارایی مصرف 1393مجتبی.  خیاط شیما، مجدم مانی، علوي فاضل

پژوهشی فیزیولوژي گیاهان زراعی، دانشگاه  -هاي گندم دوروم در خوزستان. فصلنامه علمیروژن ژنوتیپنیت

  .103-113) : 21( 6. آزاد اسالمی واحد اهواز

تأثیر نیتروژن بر کارایی . 1395وسه مرده عادل. اصل ولی، سیسدري محمدحسین، گلچین احمد، فیضی

. نشریه علوم رطوبت خاك تحت کشت گندم دیم تخلیهعی نیتروژن و استفاده از آب باران، کارایی زرا

  .471-490) : 3( 47زراعی ایران. 

. بررسی اثر خاکورزي حفاظتی بر بهره وري سوخت مصرفی و عملکرد گندم 1394شم آبادي زین العابدین. 

  .17-28) : 1( 4دیم. نشریه زراعت دیم ایران. 

اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر . 1394هادي.  پیرسته انوشه عبدالمجید، رونقی یحیی، امامصادق،  شهراسبی

.) رقم سیروان در شرایط استان Triticum aestivum Lعملکرد دانه وکارایی زراعی مصرف نیتروژن گندم (

  .363-349) : 4( 17. نشریه علوم زراعی ایران. فارس

اثر مدیریت طوالنی مدت بقایا،  .1395. مریم علویانرضا،  ، پاسنديتینا دادگر ،رضالیصفاهانی لنگرودي ع

و ویژگیهاي خاك. مجله علوم ) L mays Zea( خاکورزي و مصرف کـود نیتـروژن بـر عملکـرد دانـه ذرت

 .32-48) :  1(18زراعی ایران. 

 N15 از نیتروژن گندم دیم با استفادههاي مختلف ژنوتیپ نیتروژن براي مدیریت بهینه. 1393فیضی اصل ولی . 

  (پایان نامه دکتري). گروه علوم خاك دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد.

. تحلیل اقتصادي اثر 1396قبادي روژین، قبادي مختار، جاللی هنرمند سعید، مندنی فرزاد، فرهادي بهمن. 

. مجله 704کرد ذرت رقم سینگل کراس سطوح آب آبیاري و کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزاي عمل

  . 220-238) : 3( 19علوم زراعی ایران. 

. ارزیابی کارایی مصرف نور و نیتروژن در 1393قنبري احمد،فاخري براتعلی، امیري ابراهیم، توسلی ابوالفضل. 

ژي پژوهشی اکوفیزیولو -) تحت سطوح آبیاري و کود نیتروژنه. نشریه علمیTriticum aestivumگندم (

  . 41-56) : 29( 1، 8گیاهان زراعی، 

. 1395کمیلی حمیدرضا، رضوانی مقدم پرویز، قدسی مسعود، نصیري محالتی مهدي، جالل کمالی محمدرضا. 

ورزي و میزان بقایاي گیاهی بر عملکرد، اجزاي عملکرد و بازده اقتصادي گندم. هاي مختلف خاكاثر روش

  . 323-337) : 3( 6نشریه تحقیقات غالت. 
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Abstract 

In order to investigate the effects of different levels of tillage and nitrogen fertilizer on 

wheat yield in rotation with chickpea and introduce best economic treatment, a split plot 

experiment based on  randomized complete block design with 3 replicates during 4 years 

were conducted. tillage methods (minimum tillage and no tillage) were located in main plots 

and different nitrogen fertilizer application (without nitrogen application, 30, 45 and 60 

kg/ha pure nitrogen) was located in sub plots. The results showed that tillage treatment did 

not have a significant effect on grain yield. The effect of tillage treatment on soil moisture 

was significant and in without tillage, soil moisture was higher than low tillage. The results 

of the economic evaluation showed that no tillage treatment with 60 kg/ha of pure nitrogen 

fertilizer with The ratio of the difference in the present value of the interest to the difference 

in the present value of the expenses, equivalent 43.6 was recognized as the best financial 

treatment. In the treatment without tillage and 45 kg/ha of pure nitrogen this ratio was 41.2 

and was ranked second. Finally, due to the importance of designing cultivation systems and 

with respect to environmental principles and ecosystem services and in order to increase the 

sustainability and productivity of production and production of healthy and high quality 

products, without tillage treatment and consumption of 45 kg/ha Nitrogen (T0N45) as the 

most economical treatment in areas Cold rain is recommended. 
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