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Abstract 

Background & objective: Nowadays demand for producing agricultural products has been 

increasing. Therefore, it is important to produce more crops and conserve land resources and water 

consumption, also soil organic matter of soil in order to increase agricultural products. So to 

investigate the effect of tillage and planting pattern using crop residue on corn forage, a research was 

carried out in the research field of Dezful city of Khuzestan province.  

 

Materials & Methods: A split strip plot design was applied using 3 replications based on randomized 

complete block design. Treatments tillage methods at three levels (tillage, minimum tillage and no-

tillage) were as the main factor and management of wheat residues (Chamran cultivar) at two levels 

(maintaining residues standing and removing all crop residues from the soil surface) were as a 

secondary factor. 

 

Results: The results were shown that conventional tillage under no residue and no-tillage under 

residue condition produced the maximum and the minimum emergence rate of 3.73 and 1.96, 

respectively. Also conventional tillage under no residue used 10230 m3water/ha compared to no-

tillage covered by residue (6341 m3water/ha) (p≤0.01). No-tillage with an average of 2.74 and 

conventional tillage with 2.19 kg.m-3 showed the highest and lowest physical efficiency of water 

consumption, respectively (p≤0.01). The highest corn grain yield (76647.64 kg.ha-1) was obtained in 

the low tillage and residue conservation system, which resulted in a 34% increase in crop yield 

compared to the no-tillage system. 

 

Conclusion: Application and development of conservation cultivation systems (especially minimum 

tillage) in corn can help maintain conservation of production resources such as water, soil and the 

environment. The use of conservation tillage systems along with the preservation of residues at the 

soil surface, increase moisture storage, reduc irrigation water consumption, increase soil organic 

matter and fertility and save labor and time spent on tillage operations that can be a suitable method 

for corn Farming. 
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 چکیده
 شتریمحصول ب دیتول ،رو نیو از ا افتهی شیافزا رکشتیو سطح ز یمحصولات کشاورز دیتول یامروزه تقاضا برا: اهداف

 یبررس ،پژوهش هدف از این. باشدیم تیحائز اهم ی( در کشاورزیمواد آل شیافزا و با حفظ منابع )کاهش مصرف آب
مصرف وری فیزیکی بهره زانیسرعت سبز شدن، م بیضر یهابر شاخص گندم یایبقا تیریو مد یورزخاک یهاروش

 .بود استان خوزستان شهرستان دزفولدر  یادانهآب و عملکرد ذرت 
 

با های کامل تصادفی بلوک بر پایه طرحنواری  رد شدهخ هایکرتدر اجرای آزمایش از طرح آزمایش  :هامواد و روش
ورزی( به عنوان خاکورزی و بیخاکورزی، کمورزی در سه سطح )خاکاکهای ختیمارها روش سه تکرار استفاده شد.

فاکتور اصلی و مدیریت بقایای گندم )رقم چمران( در دو سطح )حفظ بقایا به صورت ایستاده و حذف تمام بقایای گیاهی 
 .از سطح خاک( به عنوان فاکتور فرعی بود

 
 طیدر شرا یورزخاکیو ب گندم یایعدم وجود بقا طیمرسوم در شرا یورزپژوهش نشان داد که خاک نیج اینتا :هایافته

 یورزسرعت سبز شدن را نشان دادند. خاک بیضر نیو کمتر نیشتریب ،درصد 96/7و  13/3با  بیبه ترت گندم یایوجود بقا
مترمکعب  6307 نیانگیبا م ایوجود بقا طیشرا در یورزخاکیو ب 71231 نیانگیبا م ایعدم وجود بقا طیمرسوم در شرا
با  یورزخاکی. ب(p≤0.01) مصرف آب در هکتار به خود اختصاص دادند زانیم نیو کمتر نیشتریب بیدر هکتار به ترت

صرف م وری فیزیکیبهره نیو کمتر نیشتریب بیبر مترمکعب  به ترت لوگرمیک 79/2مرسوم با  یورزو خاک 10/2 نیانگیم
و حفظ  یورزخاککم یدر هکتار( در سامانه لوگرمیک 60/1601عملکرد دانه ذرت ) نیشتربی. (p≤0.01) آب را نشان دادند

 عملکرد محصول شد. یدرصد 30 شیمنجر به افزا یورزخاکیب یحاصل شد که نسبت به سامانه ایبقا
 

 انتیبه حفظ و ص تواندی( در ذرت مورزیخاک)به خصوص کم یکشت حفاظت هایسامانه استفاده و توسعه: گیرینتیجه
 ایهمراه با حفظ بقا یحفاظت یورزخاک یهاستمی. استفاده از سدیکمک نما ستیز طیآب، خاک و مح لیاز قب دیاز منابع تول

در  ییجوخاک و صرفه یزیو حاصلخ یماده آل شیافزا ،یاریکاهش مصرف آب آب ت،رطوب رهیذخ شیدر سطح خاک، افزا
 باشد. یاهدانکاشت ذرت  یبرا یمناسب یالگو تواندیم یورزخاک اتیو زمان صرف شده جهت عمل یکارگر یروین

 
 ورزیخاک، کمورزیخاکورزی، بیخاکبقایای گندم، ذرت،  :های کلیدیواژه
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 مقدمه
 یغذا نیو تأم اهانیعنوان بستر کاشت گبه خاک           

منابع در  نیو ارزشمندتر نیتراز مهم یکیبشر همواره 
 یبرداردر بهره حیصح تیریمدبنابراین  است. یکشاورز

علاوه خواهد داشت، به یاژهیو تیآن اهم یداریو حفظ پا
است که  یعامل نیترمصرف آب مهم وریبهرهبهبود 

 .سازدیم سریرا م خشکمهین یدر نواح دیتول شیافزا
 یزیو حاصلخ یحفاظت تیریامر با مد نیاست که ا یهیبد

 یشخم حفاظت یهااستفاده از روش قیخاک از طر
 (. 2170است )شرما و همکاران  یابیدستقابل
 کشت یهاکیو تکن هاستمیبهبود س ریاخ یهاسال در      

آماده کرده و به رشد  یطور مناسبکه بستر بذر را به
 یگریاز هر زمان د شتریب کند،یمحصول کمک م عیسر

 ی(. کشت متوال2176کرده است )آسودار  دایضرورت پ
کشت  ستمیس کی سال،کی یدر ط یزراع اهیچند گ

 سالهکی اهانیکشت گ یکه اساس آن بر مبنا استیپو
و  هشد نهیاز منابع خاک استفاده به ستم،یس نیاست. در ا

 زیخاک ن و از آب یتیریمد حیاصول صح یریکارگبا به
کشت  یمختلف برا اهانیانتخاب گ .شودیحفاظت م

 به ها،نهیلازم را با حداقل هز یسودمند یستیبا یمتوال
 هایگ یایبقا تیریرابطه، مد نیهمراه داشته باشد. در هم

 یمناسب برا یورزخاک اتیو انتخاب عمل یقبل یزراع
 ییبالا تیاز اهم زین ،یاه بعدیبستر کاشت گ هیته

ی مرسوم همراه با ورزخاکعملیات برخوردار است. 
شود، اکثر حذف بقایا، موجب کاهش مواد آلی خاک می

ورزی ورزی مرسوم همان خاکاوقات منظور از خاک
عریانی است که از طریق انجام شخم با گاوآهن 

های که سیستمیدرصورتگردد. دار انجام میبرگردان
ورزی حفاظتی با حفظ و اضافه کردن بقایای گیاهی خاک

یابی به توازن مناسب یش مواد آلی و دستموجب افزا
؛ زاپار و 2176 جایگردد )ازپینار و مواد آلی خاک می

( در 2170بنی اسدی و همکاران )(. 2172 همکاران
ورزی و های مختلف خاکپژوهشی به ارزیابی روش

مدیریت بقایای جو در تولید ذرت پرداختند. نتایج نشان 
داری بر ارتفاع ورزی تأثیر معنیهای خاکداد که سیستم

بوته، وزن خشک بوته، تعداد دانه در بلال، تعداد دانه در 
ردیف بلال، طول بلال و عملکرد علوفه خشک داشته است. 

( با بررسی اثر مدیریت بقایای 2176الحی و همکاران )م
گیاهان مختلف بر خاک گزارش کردند که کیفیت و نوع 

گیری در فرآیندهای مدیریت بقایای گیاهی، تأثیر چشم
 یو دسترسی گیاه به عناصر غذایی خاک براتجزیه بقایا 

( 2171. آیتو و همکاران )داردرشد و افزایش عملکرد 
-در تناوب ذرتبا خاک نشان دادند مخلوط کردن بقایا 

سال موجب افزایش عملکرد این دو  5گندم بعد از 
شود. کشاورزپور محصول و همچنین مواد آلی خاک می

ورزی بر های مختلف خاکاثر روش( در بررسی 2173)
به این نتیجه رسید  یاهدانعملکرد و اجزای عملکرد ذرت 

درصد بر عملکرد  5زی در سطح ورهای خاککه روش
دار شد، اما تفاوت خشک بیولوژیک و عملکرد دانه معنی

داری در سایر اجزای عملکرد مانند تعداد بلال در معنی
بوته، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار 

 دانه، ارتفاع بوته و قطر ساقه مشاهده نشد. 
چهار  تأثیربا بررسی  ،(2171و همکاران ) بحرانی        

درصد( بر عملکرد  711، 15، 51، 25، 1سطح بقایای گندم )
تن در هکتار( را  13/75ذرت، بیشترین عملکرد ذرت )

درصد بقایای گندم در خاک باقی  51تا  25هنگامی که 
در بررسی  ،(2172ایکنز و همکاران ) کردند. گزارش ،ماند

رسیدند که  ورزی ذرت به این نتیجههای خاکروش
بالاترین  ،تن در هکتار 67/71ورزی مرسوم با خاک

تن در هکتار کمترین  66/6ورزی خاکعملکرد دانه و بی
بین این  ،تن 99/6ورزی با خاکعملکرد را داشتند و کم

 72( در پژوهشی 2170وانگ و همکاران ) دو قرار گرفت.
( بر روی ذرت بیان کردند که 2177تا  7999ساله )

در ورزی به همراه زیرشکنی و بقایای گیاهی اکخبی
از نظر عملکرد تفاوتی باهم نداشتند  ،طول سه سال اول

ولی شوری خاک کاهش یافته، مواد آلی و خواص فیزیکی 
درصد بر  39تا  7/75خاک افزایش یافته و باعث افزایش 

( ذرت بهاره نسبت 2177تا  2170عملکرد هفت سال آخر )
همراه حذف بقایای دار بهبه شخم با گاوآهن برگردان

بیان کردند که در روش  هاگیاهی گردید. همچنین آن
 0/13تا  3/21شوری خاک در حدود  ،ورزیخاکبی

دار کاهش درصد نسبت به شخم با گاوآهن برگردان
 یافت.  
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مختلف  یهاستمیاثر س یبررس ،این پژوهشهدف از       
و  یورزخاککم ،یورزخاک)بدون یورزخاک
بر عملکرد و  گندم یایبقا تیریو مد مرسوم( یورزخاک
 فیزیکی یوربهره یرسو برای دانهعملکرد ذرت  یاجزا
 . بود دزفول یمیاقل طیدر شرا مصرفیآب 

 

 هامواد و روش
ای در مزرعه 7396-99این تحقیق در سال زراعی 

واقع در اراضی کشاورزی جنوب شهرستان دزفول 
دقیقه و طول  36درجه و  32)عرض جغرافیایی 

متر از  703دقیقه با ارتفاع  53درجه و  06جغرافیایی 
-خاکسال قبل تحت  2سطح دریا( انجام شد. مزرعه از 

 حفاظتی ورزیخاک سیستمحفاظتی بوده است. ورزی 
 خوردگی همبه حداقل ورزی،خاک عملیات کردن کم سبب

گیاهی در سطح  درصد بقایای 31 حداقل خاک و حفظ
 ورزیخاکبی و ورزیخاککم هایسیستم .است خاک
باشند می حفاظتی ورزیخاک هایسیستم از هایینمونه

در اند. ی مورد نظر، اجرا شدهسال قبل در مزرعه 2که از 
رد شده خ هایکرت یاجرای آزمایش از طرح آزمایش

 با سه تکرار تصادفی کاملهای بلوکطرح  بر پایهنواری 
شامل ورزی در سه سطح های خاکروش استفاده شد.

 (دار و دیسکبرگردانرایج )شخم با گاوآهن ورزی خاک
-خاکبار استفاده از )یکورزی خاک، کم (2و  7)جدول 

( 3( )جدول پنجه غازی و دوار مجهز به تیغهمرکب ورز 
-خاکگونه عملیات شخم یا )بدون هیچورزی خاکو بی

( به عنوان فاکتور اصلی و مدیریت بقایای گندم ورزی
)حفظ بقایا به صورت  شامل )رقم چمران( در دو سطح

ایستاده و حذف تمام بقایای گیاهی از سطح خاک( به 
 د. در تیمار حفظ بقایا، محصولعنوان فاکتور فرعی بو

 31 حدودکه طوریکمباین برداشت شد، به یلهوسبه قبلی
صورت ایستاده با ارتفاع حدود درصد از بقایای گیاهی به

د. در شرایط نباقی مانبر روی سطح خاک متر سانتی 31
بدون بقایا، گیاه از محل طوقه در سطح خاک کفبُر و از 

 مزرعه خارج شد.

 
 (خراسان آهنگری قطعات شرکت ساخت) GAK داربرگردان گاوآهن فنی مشخصات -1 جدول

 طول

(cm) 
 عرض

(cm) 
 ارتفاع
(cm) 

کارعمق  

(cm) 
 عرض کار یک خیش

(cm) 

 عرض کار سه خیش

(cm) 
 توان مورد نیاز

(hp) 
 وزن کل
(Kg) 

211 775 711 25 35 715 65 261 

 مشخصات فنی دیسک آفست کششی برزیلی -2جدول 
 طول

 

(cm) 

 عرض
 

(cm) 

 ارتفاع
 

(cm) 

کارعمق  
 

(cm) 

کارعرض  
 

(cm) 

تعداد 
 یاتاقان

ضخامت 
 بشقاب
(cm) 

وزن وارده 
 هر بشقاب

(Kg) 

تعداد 
 بشقاب

توان مورد 
 نیاز
(hp) 

وزن 
 کل

(Kg) 
261 211 91 75 761 0 5/1  51 76 95-15  975 

 
 (Agrommet) ورز مرکبمشخصات فنی دستگاه خاک -3جدول 

 طول
(cm) 

کارعرض  
(cm) 

 ارتفاع
(cm) 

کارعمق  
(cm) 

 توان مورد نیاز تعداد دیسک تعداد شاخه
(hp) 

 وزن کل
(Kg) 

011 251 711 25 1 6 771- 91  7131 

 
 

برای مشخص نمودن میزان رطوبت ذخیره شده قبل 
آبیاری از خاک تمام  یهر دورهقبل از از کشت و 

. انجام شدبرداری نمونه یشیآزما یواحدها
 71تا 5و  5تا  1های در عمق متهبرداری توسط نمونه

بار های یککها در پلاستیمتر انجام شد. نمونهسانتی

از هر گونه تبخیر و کاهش آوری شد تا مصرف جمع
 ،د. پس از آنها جلوگیری به عمل آیاولیه نمونهرطوبت 

مخصوصی که از قبل ها در ظروف آلومینیومی نمونه
 715قرار داده شد و در آون و در دمای  ،اندتوزین شده

در پایان  .شدساعت خشک  20گراد به مدت درجه سانتی
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مدت مورد نظر ظروف حاوی خاک خشک را مجدداً وزن 
( درصد رطوبت وزنی 7نموده سپس با استفاده از رابطه )

همکاران )لمپورانسو خاک بر حسب )درصد( محاسبه شد 
2177:) 

θ (      7)رابطه  =
Ww−Wd

Wd
× 100 

وزن  =WWدرصد رطوبت خاک،  = θکه در این رابطه:
وزن خاک خشک  =dWخاک مرطوب )کیلوگرم(، 

 )کیلوگرم(

وسیله هب 7396عملیات کاشت در اسفند ماه سال 
 روش به کاشت جهت .(0)جدول  وماتیک انجام شدینکار ردیف

 کار کود-کار بذر مستقیم کشت دستگاه از ورزیخاکبی
و متر  3×5های آزمایشی ابعاد کرت .(5گردید )جدول  استفاده

 .شدمتر در نظرگرفته سانتی 61هایی به فواصل پشته

 ذرت کار نیوماتیکمشخصات فنی دستگاه ردیف -4جدول 

نوع 
شیاربازکن

  

 عرض دستگاه
(cm) 

شیاربازکنکار هر عرض  
(cm) 

کارعرض  
(cm) 

تعداد 
 شیاربازکن

تعداد   نوع موزع
 موزع

توان مورد 
  (hp) نیاز

عمودیدیسکی 0 311 15 225 خنجری  0 15 

 
 مشخصات فنی دستگاه بذرکار کودکار مستقیم کار شرکت کردستان صنعت -5جدول 

 نوع
شیاربازکن
  

عرض 
 دستگاه

(cm) 

کار هر عرض
 شیاربازکن

(cm) 

کارعرض  

(cm) 
 تعداد 

 شیاربازکن
 توان مورد نیاز تعداد موزع نوع موزع 

(hp) 
  

ایبیلچه ای شیارداراستوانه 0 311 15 251   0 711 

 
بود  110رقم بذر ذرت مورد کاشت سینگل کراس 

 91و  96وخلوص آن به ترتیب زنی قدرت جوانه که
 ه شد.کیلوگرم در هکتار کاشت 25به میزان  بود که درصد

برخی از مشخصات فیزیکی و شیمیایی، بافت و همچنین، 
آمده  6مواد آلی خاک محل انجام آزمایش در جدول 

اعمال آن با توجه به آزمون  ینیاز کودی و نحوه است.
که سوپرفسفات تریبل  شد و مصرف خاک محاسبه

(5O2P)751  درصد  06)و اروه کیلوگرم در هکتار
کیلوگرم در هکتار مورد استفاده قرار  311نیتروژن( 

کود فسفات به طور کامل به صورت پایه و کود  .گرفت
کیلوگرم در  711ازت در سه مرحله به صورت تقسیط 

 برگی 6الی  6 یکیلوگرم در مرحله 711کاشت،  یمرحله
شکل گیری بلال  یدر مرحله کیلوگرم 711و  شدن گیاه

 ده شد.دا
 

 برخی از مشخصات فیزیکی و شیمیایی، بافت و مواد آلی خاک محل انجام آزمایش -6جدول 

لومی–رسی  بافت  

%21 شن  

%0/05 سیلت  

%6/30 رس  

5/1 اسیدیته   

3/5 هدایت الکتریکی عصاره اشباع  

% 15/7 مواد آلی  
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 ماتیک برای کاشت بذرنیوکار در کالیبراسیون ردیف

سلولی  20کیلوگرم در هکتار از صفحه بذر  25به میزان 
 2Aدندانه بر روی استفاده شد، موقعیت زنجیر و چرخ

)محور پائینی،   2Z)محور بالایی، چرخ دنده شماره دو(، 
ها در موقعیت مناسب چنگکچرخ دنده شماره دو( و 

تنظیم شد. برای تعیین میزان بذر کاشته شده در هر 
( استفاده شد )برزگر و همکاران 2مترمربع از رابطه )

2170.) 

Spsm =(
Q

W
) ×   )رابطه 2(      100

: تعداد بذر کاشته شده در psmSکه در این رابطه: 
: مقدار ریزش توسط هر ماشین کاشت بر Qمترمربع، 

 : وزن هزار دانه گندم برWحسب کیلوگرم در هکتار، 
 حسب گرم

 6الی  6های هرز در مرحله منظور مبارزه با علفبه      
و کروز به میزان  کش توفوردیاز علف شدن گیاه برگی

پاشی شد. جهت لیتر در هکتار در دو نوبت جداگانه سم 2
گیری میزان دبی آب آبیاری در این طرح از دو اندازه

متر مکعب بر ساعت(  25/71)اینچ  2/0کنتور آب با اندازه 
-تیسان 6/5یک شیلنگ با قطر  یوسیلهاستفاده شد که به

 15/1کش )با توان متر و یک سه راهی به یک پمپ لجن
ها کرتمتر آب به سانتی 6/5کیلووات( با قطر خروجی 

انتقال داده شد. جهت دقت در میزان آب ورودی به 
( با 3از رابطه )جریان ورودی به کرت زمان قطع  ،هاکرت

میزان آب به تکرار در تیمارها محاسبه و میانگین آن  3
نیا زاده و فرزام)مصطفی شداضافه مورد نیاز گیاه 

2111.) 
 rdT -re+ TadT= T (3)رابطه 

: زمان قطع جریان ورودی به T ،که در این رابطه
: زمان پیشروی تا انتهای کرت )دقیقه(، adTکرت )دقیقه(، 

reTمورد نیاز )دقیقه(،  در خاک : زمان لازم برای نفوذ آب
rdT.)زمان پسروی در انتهای کرت )دقیقه : 

( 0رابطه ) از طریقوری فیزیکی آب مصرفی بهره
 شد. محاسبه

FWUE (0)رابطه  =
𝑌

𝑊𝑅
 

وری فیزیکی آب ه: بهرو FWUEاین رابطه،که در 
عملکرد محصول  Y: ،مصرفی )کیلوگرم بر مترمکعب(

آب ورودی )مترمکعب در WR:  ،)کیلوگرم در هکتار(
 باشد.می( هکتار

دو خط  اسبه درصد سبز شدن در هر تیماربرای مح       
کشت مجاور به طول یک متر به طور تصادفی انتخاب شد. 

های خارج شده در هر روز بعد از ظهور اولین تعداد جوانه
 ،ماندجوانه تا زمانی که سه روز متوالی جمعیت ثابت می

شمارش انجام شده و بر حسب درصدی از بذور کاشته شده 
محاسبه  (5د سبز شدن با استفاده از رابطه ). درصشدمحاسبه 

 (.2116و همکاران  مازندرانی شد )مهاجر
𝑀     (5)رابطه  =

ppsm

(spsm∗P∗G)
× 100 

: تعداد ppsm : درصد سبز شدن،M، که در این رابطه
: تعداد بذر کاشته شده spsmبوته سبز شده در مترمربع، 

: قوه نامیه )درصد G: درصد خلوص بذر، Pدر مترمربع، 
 زنی(جوانه

از شمارش روزانه گیاه تا  ضریب سرعت سبز شدن
شدن در هر تیمار محاسبه شد.  سبز یانتهای دوره

دوره سبز  ،ضریب سرعت سبز شدن هرچه بیشتر باشد
تر باشد تر و هر چه دوره سبز شدن طولانیشدن کوتاه

دلیل کمبود تواند بهسبز شدن کمتر است که میسرعت 
یش ب دلیل فشردگیهتر و یا برطوبت در خاک، کشت عمیق

از حد خاک بالای خط کشت باشد. بنابراین ضریب 
سرعت سبز شدن کمتر، نشانه تأخیر در سبز شدن و 

ها است. این ضریب با استفاده از رابطه خروج کمتر جوانه
 (.7962؛ ارباچ 7916یاداو و همکاران ) شد( محاسبه 6)

=CV   (6)رابطه 
(N1+N2+N3+⋯+Nn)

(N1T1+N2T2+N3T3+⋯+NnTn)
× 100 

ضریب سرعت سبز شدن : CV، این رابطهکه در 
،)%(N1 تعداد گیاهچه های سبز شده در اولین روز از :

تعداد گیاهچه های سبز  :N2…. Nnشروع سبز شدن ، 
: T1…. Tnشده در روزهای بعدی تا خاتمه سبز شدن ، 

تعداد روزهای بعد از کاشت از شروع سبز شدن تا خاتمه 
بود که در هر روش کار بدین صورت  .بودسبز شدن 

یر بذر کرت دو خط مجاور به طول یک متر طول از مس
های سبز صورت روزانه تعداد گیاهچهکاری انتخاب و به

 خاتمه سبز .شده را تا خاتمه سبز شدن شمارش شد
در سه روز متوالی  هاشدن زمانی بود که تعداد سبز شده

این شاخص پس از سبز شدن کامل  د.یکسان شمارش ش
 5گیری شد، بدین ترتیب که پس از حذف اندازهها بوته

بوته به طور  21متر از ابتدا و انتهای هر کرت تعداد 
شود، تصادفی از هر کرت انتخاب و از زمین خارج می

-ه)فاصله محل تغییر رنگ ساقه تا بذر( ب مق کاشتع
( 1گیری شد و با استفاده از رابطه )کش اندازهوسیله خط
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ندی محاسبه شد )دارمور و پیکنواختی عمق کاشت 
7995.) 

Se (1)رابطه  = (1 −
Y

D
) × 100                 

: ضریب یکنواختی عمق کاشت به  Se،که در این رابطه
ها از میانگین : میانگین قدر مطلق تفاضل دادهYدرصد، 

گیری شده های اندازه: میانگین عمق بوتهDمتر(، )میلی
 بود. متر()میلی

، اجزای دانه گیری عملکرداندازه در پایان فصل رشد جهت
بوته  71عملکرد و نیز عملکرد علوفه از هر کرت آزمایشی 

 شد. گیریصفات اندازه این انتخاب شد و
افزار های آزمایش با استفاده از نرمکلیه محاسبات و یافته

 ،همچنین انجام شد. Excelو  SAS  9.4محاسبات آماری
ای دانکن ها از آزمون چند دامنهجهت مقایسه میانگین

 .استفاده شد

 
 نتایج و بحث

 عمق کاشت
ورزی بر نتایج تجزیه واریانس تأثیر بقایا و خاک

( نشان داده شده است. 1میانگین عمق کاشت در جدول )
درصد، بقایا و اثر متقابل  7ورزی در سطح خاکاثر 

بر میانگین عمق  درصد 5ورزی و بقایا در سطح خاک
  دار شد.کاشت معنی

بیشترین و کمترین عمق کاشت به ترتیب مربوط به 
ورزی با میانگین خاکورزی مرسوم و بیتیمار خاک

دلیل نرم متربود که بهسانتی 65/3و  6/0های کاشت عمق
درصد نسبت  20ورزی مرسوم حدود شدن خاک، خاک

همچنین در تر کاشته شده بود. ورزی عمیقخاکبه بی
ورزی به دلیل وجود بقایا در سطح خاک خاکشرایط بی

سازی بستر بذر که باعث کاهش میانگین و عدم آماده
عمق کاشت بذر گردید و  میانگین عمق کاشت در شرایط 

متر سانتی 0/0و  6/3د بقایا به ترتیب وجود و عدم وجو
ت عمق کاش ورزی و بقایا بر میانگیناثر متقابل خاک. بود

ورزی مرسوم در هر دو شرایط نشان داد که تیمار خاک
وجود و عدم وجود بقایای گندم بر سطح خاک به ترتیب 

متر دارای بیشترین میانگین عمق سانتی 90/3و  97/0با 
زی و در شرایط عدم وجود بقایای ورخاککاشت بود. بی

متر دارای سانتی 05/3گندم با میانگین عمق کاشت 
درصدی  16/77کمترین میانگین عمق کاشت یعنی کاهش 

(. در 7نسبت به شرایط وجود بقایای گندم بود )شکل 
ورزی مشاهده گردید که بررسی اثر متقابل بقایا و خاک

 شت گردید. اینوجود بقایا باعث افزایش میانگین عمق کا
( که نشان 2112های نورمحمدی و زارعیان )نتایج با یافته

متر مربوط به تیمار سانتی 0/3دادند میانگین عمق کاشت 
متر مربوط به تیمار سانتی 7/5ورزی و خاکبی

 خوانی دارد.ورزی مرسوم بود، همخاک

 گیری شدهصفات اندازهتجزیه واریانس  -7جدول 

 منابع تغییر
درجه 

 یآزاد

 میانگین مربعات

 عمق کاشت
یکنواختی عمق 

 کاشت

سرعت 
 سبزشدن

 آب یکیزیف یوربهره میزان آب مصرفی

 33/350916 01/076155 111/1 172/1 72/1 2 بلوک

 2 **35/1 ** 765/1 **61/7 **17/72113619 **160/5 (a) ورزینوع خاک

 a 0 06/1 176/1 76/1 26/65100 761/1خطای 

 7 *16/5 ns 751/1 **91/76 **75/70516022 **131/71 (b) بقایا

 b 2 22/1 119/1 117/1 51/7761 116/1خطای 

 2 *29/1 ns 119/1 *75/1 **09/5611527 ns 9230/1 (ab) بقایا× ورزیخاک

 ab 0 75/1 176/1 103/1 93/79162 171/1خطای 

17/76 36/5 31/0 60/3 - (%)ضریب تغییرات   67/76  67/73 

nsمی باشد. یک درصد پنج و دار در سطح احتمالدار و معنی، * و **: به ترتیب غیر معنی 
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 میانگین عمق کاشت ایورزی و بقایا برخاک ترکیبات تیماریمقایسه میانگین  -1 شکل

 ندارند. دارییدر سطح احتمال پنج درصد تفاوت معن دانکنحروف مشابه بر اساس آزمون  یدارا هاینیانگیم
 

 ضریب سرعت سبز شدن
ورزی بر تأثیر بقایا و خاکنتایج تجزیه واریانس 

که بقایا  ( نشان داد1ضریب سرعت سبز شدن در جدول )
ورزی درصد و اثر متقابل خاک 7ورزی در سطح و خاک

. بیشترین ضریب ه استدار شددرصد معنی 5در بقایا در 
ورزی مرسوم با سرعت سبز شدن مربوط به تیمار خاک

 . باشددرصد می 210/3مقدار 
ورزی تغییر در فاکتورهای اساسی و مهم خاک

تفاوت های مهمچون دما و رطوبت خاک توسط روش
ورزی و کاشت، توجیهی برای تفاوت در مدیریت خاک

)مک مستر و همکاران باشد ضریب سرعت سبز شدن می
ضریب سرعت سبز شدن تحت تأثیر  همچنین، (.2172

فاکتور بقایا قرار گرفت و بیشترین ضریب سرعت سبز 
در شرایط عدم وجود بقایا بدست آمد  درصد 01/3 شدن

درصدی بر ضریب سرعت سبز شدن  30که افزایش 
نسبت به فاکتور وجود بقایا داشت. فاکتور وجود بقایا به 

زنی و دلیل نرسیدن حرارت مناسب به بذر جهت جوانه
عدم استقرار مناسب بذر دارای ضریب سرعت سبز شدن 

خاک سبب گرم  تری بود. عدم وجود بقایا بر سطحپایین
درصدی ضریب  75تر خاک و باعث افزایش شدن سریع

؛ 2170سرعت سبز شدن گردید )برزگر و همکاران 
 (.2171جمشیدی و آسودار 

بیشترین ضریب سرعت سبز شدن مربوط به تیمار 
درصد که نسبت به روش  13/3ورزی مرسوم با خاک

و  55/0ورزی به ترتیب افزایش خاکورزی و بیخاککم
 سرعت سبز شدن داشت.درصد بر ضریب  55/75

ورزی مرسوم در شرایط عدم وجود بقایای خاک
و در شرایط وجود بقایای گیاهی  13/3گیاهی دارای 

 درصد بر ضریب سرعت سبز شدن که در 66/2دارای 
دو حالت دارای بیشترین ضریب سرعت سبزشدن  هر

ر شرایط وجود بقایای گیاهی دارای ورزی دخاکبود. بی
بر ضریب سرعت سبز شدن  (درصد 96/7) اثر کمترین

شرایط عدم  به درصد نسبت 11/31بود که تقریباً حدود 
در محققین (. 2شکل باشد )ایای گیاهی کمتر میوجود بق

ورزی و مدیریت بقایای های مختلف خاکمقایسه روش
بقایا باعث  ورزی با حفظخاکگیاهی بیان کردند بی

افزایش رطوبت و سرد شدن سطح خاک )مک مستر و 
( و تجمع حجم زیادی از بقایای گیاهی در 2172همکاران 

لایه سطحی سبب ناهمواری سطح خاک و عدم پوشش 
مناسب بذر، کاهش درصد یکنواختی عمق کاشت و 

که در نتیجه موجب کاهش  گرددمیاستقرار مناسب بذر 
درصد بر ضریب سرعت سبز شدن بذر  21تا  75
  (.2172)زارعی و همکاران  شودمی
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ضریب سرعت سبز شدن ایورزی و بقایا برخاک ترکیبات تیماریمقایسه میانگین  -2 شکل  

 ندارند. دارییدر سطح احتمال پنج درصد تفاوت معن دانکنحروف مشابه بر اساس آزمون  یدارا هاینیانگیم
 

 
 

 

 
میانگین مصرف آببرای ورزی و بقایا خاک ترکیبات تیماری مقایسه میانگین -3 شکل  

 ندارند. دارییدر سطح احتمال پنج درصد تفاوت معن دانکنحروف مشابه بر اساس آزمون  یدارا هاینیانگیم
 

آب  یکیزیف وریبهرهبر ورزی تأثیر بقایا و خاک
 یمصرف

 یآب مصرف یکیزیف وریبهرهجدول تجزیه واریانس 
درصد  7ورزی در سطح نشان داد که بقایا و خاک

 661/2وجود بقایا با میانگین  (.1 دار شد )جدولمعنی

 ،کیلوگرم در مترمکعب نسبت به تیمار عدم وجود بقایا
 مصرف وری فیزیکیدرصد در افزایش بهره 19/23باعث 

(. بقایا موجب حفظ، ذخیره و جذب 0 شکلآب گردید )
رطوبت خاک گردید و در نهایت باعث افزایش عملکرد 

 گیاه گردید.
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های مختلف تحت تأثیر روشآب  یکیزیف وریبهره
داری نشان داد. ورزی در هکتار تفاوت معنیخاک

ورزی مرسوم و خاک 1031/2ورزی با میانگین خاکبی
کیلوگرم بر مترمکعب بیشترین و  7957/2با میانگین 

(. 5 شکلد )نداشت را بآ یکیزیف وریبهرهکمترین 
ورزی عمیق و دلیل انجام خاکه ورزی مرسوم بخاک

شد که برهم زدن خاک باعث افزایش مصرف آب آبیاری 
 باشد.مصرف آب میوری فیزیکی بهرهنتیجه آن کاهش 

( 2172های زارعی و همکاران )این نتایج با یافته

کیلوگرم بر مترمکعب و  97/7ورزی با خاکبی
مترمکعب  کیلوگرم بر 99/1ورزی مرسوم با کخا

ر روی ب مصرف آب وری فیزیکیبهرهبیشترین و کمترین 
 ،(2173محصول گندم؛ موسوی و همکاران )

کیلوگرم بر مترمکعب و  69/7ورزی با خاکبی
کیلوگرم بر مترمکعب  72/7ورزی مرسوم با خاک

رف آب مص وری فیزیکیبهرهکمترین بیشترین و کمترین 
 ل کلزا داشتند، مطابقت دارد. وبر روی محص
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 عملکرد علوفه تازه ذرت ورزی برتأثیر بقایا و خاک
ورزی بر نتایج تجزیه واریانس تأثیر بقایا و خاک

بقایا و  ( نشان داده شده است.6عملکرد علوفه در جدول )
ورزی و اثر متقابل خاکدرصد و  7ورزی در سطح خاک

از  دار شد.درصد بر عملکرد علوفه معنی 5بقایا در سطح 
ورزی و خاکنظر عملکرد علوفه تازه بین کم

داری وجود داشت. بیشترین ورزی اختلاف معنیخاکبی
 101/710ورزی با خاکعملکرد علوفه مربوط به تیمار کم

ورزی و خاکار بود که نسبت به تیمار بیتن در هکت
درصدی داشت.  01/70و  6/27مرسوم به ترتیب افزایش 

ورزی در مقابل خاکعلت کمتر بودن عملکرد در روش بی
های تر گیاهچهدو روش دیگر ناشی از استقرار ضعیف

کم خاک و رقابت  یذرت در شرایط بدون شخم، تهویه
 رشد بود.  یاحل اولیههای هرز با گیاه ذرت در مرعلف

( که 2170های بیابانی و همکاران )این نتایج با یافته
تن در  193/65ورزی با میانگین اعلام نمودند کم خاک

تن در هکتار  097/11رزی با وخاکهکتار بیشترین و بی
 خوانی دارد. هم را دارد، کمترین عملکرد علوفه ذرت

ورزی مشاهده خاکدر بررسی اثر متقابل بقایا و 
ورزی در شرایط وجود بقایا با میانگین خاکگردید که کم

ورزی در شرایط عدم خاکتن در هکتار و بی 1/771
تن در هکتار به ترتیب  09/11وجود بقایا با میانگین 

بیشترین و کمترین میزان عملکرد علوفه در هکتار را به 
و ورزی در هر دخاکخود اختصاص دادند. تیمار بی

شرایط وجود و عدم وجود بقایای گیاهی دارای کمترین 
ورزی در هر دو شرایط خاکمیزان عملکرد علوفه بود. کم

وجود و عدم وجود بقایای گیاهی در عملکرد علوفه از 
(. این 6شکل داری داشتند )نظر آماری اختلاف معنی

رطوبت خاک  یتواند ناشی از ذخیرهافزایش عملکرد می
در بقایای موجود در سطح خاک، استقرار و تماس 

( 2172زیبیلکس و همکاران ) مناسب بذر در خاک باشد.
های ورزی ویژگیخاکگزارش کردند که در سیستم کم

فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی در سطح خاک و در 
 یابد و به دلیل تغییر درفعالیت ریشه بهبود می یمنطقه

ثبات بیشتر عناصر غذایی در خاک به  معدنی شدن و
اصر عن یعرضه ،افزایش فعالیت جمعیت میکروبی وسیله
  یابد.می گیاه افزایش به غذایی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گیری شدهصفات اندازه تجزیه واریانس -8جدول 

 منابع تغییر
درجه 

 یآزاد

 میانگین مربعات

 وزن تر بلال علوفه عملکرد
سرعت 
 سبزشدن

وزن خشک 
 بلال

 عملکرد دانه

 ns 73/56 ns 75/35 177/1 ns 33/5 ns 30/61195 2 بلوک
 2 **10/7196 **61/361 **17/7 **26/30 **77/7156660 (aورزی )نوع خاک

 a 0 72/6 22/75 75/1 00/5 61/21615خطای 

 7 **55/2510 ns 66/276 **12/27 ns 70/25 **31/7569115 (bبقایا )

 b 2 60/72 03/22 19/1 33/3 35/77251خطای 
بقایا × ورزیخاک

(ab) 
2 *05/769 ns 55/772 *705/1 ns 25/75 **01/769322 

 ab 0 33/15 25/00 115/1 77/5 96/55166خطای 

 72/6 91/21 36/5 91/21 79/77 - ضریب تغییرات )%(

nsباشد.می یک درصد پنج و دار در سطح احتمالدار و معنی، * و **: به ترتیب غیر معنی 
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 وزن تر بلال ذرت ورزی برتأثیر بقایا و خاک
ورزی بر نتایج تجزیه واریانس تأثیر بقایا و خاک

( نشان داده شده است. نتایج 6وزن تر بلال در جدول )
 دار شد. درصد معنی 7ورزی در سطح نشان داد که خاک

وزن تر بلال در تیمار بیشترین و کمترین عملکرد 
به ترتیب با میانگین   ورزی مرسومورزی و خاکخاککم
ورزی خاککمتن در هکتار بود. که تیمار  30/30و  66/02

ورزی مرسوم به ورزی و خاکخاکنسبت به تیمار بی

(. 1 شکلدرصدی  بود ) 97/79و  11/76ترتیب افزایش 
سنگین ورزی علت انجام خاکه ورزی مرسوم بدر خاک

و زیر و رو شدن کامل خاک عملکرد محصول کاهش 
علت برگردان نشدن خاک ه وری بخاکیافته ولی در کم

  مشاهده نشد. ،کاهش عملکرد
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 ورزی بر وزن خشک بلال ذرتتأثیر بقایا و خاک
ن ورزی بر وزنتایج تجزیه واریانس تأثیر بقایا و خاک     

( نشان داده شده است. نتایج 6خشک بلال در جدول )
دار شد. درصد معنی 7ورزی در سطح نشان داد که خاک

ی ورزخاکبیشترین وزن خشک بلال مربوط به تیمار کم
زی ورخاکتن در هکتار بود که نسبت به تیمار بی 95/9با 

درصدی  92/79و  11/76و مرسوم به ترتیب افزایش 
ورزی خاکبیورزی مرسوم و داشت. اما تیمارهای خاک

 دنداری نداشتی تفاوت معنیاز نظر آمار ،با وجود اختلاف
 (.6شکل )
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 ورزی بر عملکرد بیولوژیک ذرتتأثیر بقایا و خاک
ورزی بر نتایج تجزیه واریانس تأثیر بقایا و خاک

( نشان داده شده است. 6عملکرد بیولوژیک در جدول )
ورزی، بقایا و اثر متقابل نتایج نشان داد که خاک

دار شد. درصد معنی 7ورزی و بقایا در سطح خاک
تن در هکتار  539/23فاکتور وجود بقایا با میانگین 

ور عدم به فاکتبیشترین عملکرد بیولوژیک بود که نسبت 
درصدی داشت.  13/75افزایش  وجود بقایای گیاهی

بوط به تیمار ترین عملکرد بیولوژیک مربیش
کیلوگرم در هکتار بود که نسبت  20660 ورزی باخاککم

ورزی مرسوم به ترتیب ورزی و خاکخاکبه تیمار بی
 درصدی داشت. 32/70و  16/22افزایش 

ورزی مشاهده در بررسی اثر متقابل بقایا و خاک
ر شرایط وجود بقایا با میانگین ورزی دخاکگردید که کم

ورزی در شرایط خاککیلوگرم در هکتار و بی 21159
کیلوگرم در هکتار به  75701عدم وجود بقایا با میانگین 

ترتیب بیشترین و کمترین میزان عملکرد بیولوژیک در 
ورزی در خاکهکتار را به خود اختصاص دادند. تیمار بی

قایای گیاهی دارای هر دو شرایط وجود و عدم وجود ب
کمترین میزان عملکرد بیولوژیک در هکتار و 

ورزی در هر دو شرایط وجود و عدم وجود خاککم

اف لبقایای گیاهی در عملکرد بیولوژیک از نظر آماری اخت
که تیمار عدم (. باوجود این9شکل داری داشتند )معنی

وجود بقایای گیاهی میانگین آب مصرفی بیشتری نسبت 
تیمار وجود بقایای گیاهی داشت ولی عملکرد به 

بیولوژیک کمتری داشت. دلایل کمتر شدن عملکرد در 
عدم وجود موادآلی در سطح خاک  ،تیمار عدم وجود بقایا

علت خالی بودن ه و تبخیر زودهنگام آب از سطح زمین ب
این نتایج با باشد. سطح مزرعه از بقایای گیاهی می

ورزی اجرای خاکنشان داد که ( 2173های چن )یافته
درصد عملکرد ذرت  76تا  9افزایش مرسوم موجب 

ورزی شد، مطابقت دارد. ایکنز و خاکنسبت به بی
ورزی در های خاک( در بررسی روش2172همکاران )

ورزی مرسوم با ذرت به این نتیجه رسیدند که خاک
 66/6ورزی با خاکتن در هکتار عملکرد دانه و بی 67/71

ورزی خاککمترین عملکرد را داشتند  و ر هکتار کمتن د
 تن در هکتار بین این دو قرار گرفت. 99/6با 
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 ورزی بر عملکرد دانهتأثیر بقایا و خاک
ورزی بر نتایج تجزیه واریانس تأثیر بقایا و خاک

( نشان داده شده است. 6عملکرد بیولوژیک در جدول )
ورزی، بقایا و اثر متقابل نتایج نشان داد که خاک

 دار شد. درصد معنی 7ورزی و بقایا در سطح خاک
تن در هکتار  539/1فاکتور وجود بقایا با میانگین 

بود که نسبت به فاکتور عدم وجود دانه بیشترین عملکرد 
 درصدی داشت. 13/75بقایای گیاهی  افزایش 

زی ورخاکمربوط به تیمار کمدانه بیشترین عملکرد  
 ورزیخاکتن در هکتار بود که نسبت به تیمار بی 2/6با 

و  16/22ورزی مرسوم به ترتیب افزایش و خاک
 درصدی داشت. 32/70

ورزی مشاهده در بررسی اثر متقابل بقایا و خاک
ورزی در شرایط وجود بقایا با میانگین خاکگردید که کم

ورزی در شرایط عدم خاککیلوگرم در هکتار و بی 1151
کیلوگرم در هکتار به ترتیب  7615وجود بقایا با میانگین 

در هکتار را به دانه بیشترین و کمترین میزان عملکرد 
های این نتایج با یافته (.71شکل ) خود اختصاص دادند

 76تا  9ورزی مرسوم موجب ( اجرای خاک2173چن )
ورزی شد، خاکعملکرد ذرت نسبت به بی درصد افزایش

( در بررسی 2172مطابقت دارد. ایکنز و همکاران )
ورزی در ذرت به این نتیجه رسیدند که های خاکروش
تن در هکتار عملکرد دانه و  67/71ورزی مرسوم با خاک

ترین عملکرد را تن در هکتار کم 66/6ورزی با خاکبی
تن در هکتار بین این دو  99/6ورزی با خاککمداشتند  و 

 قرار گرفت.

 
 ورزی بر میانگین عملکرد دانهبقایا و خاکترکیبات تیماری  مقایسه میانگین -11 شکل
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 گیرینتیجه

 )به یکشت حفاظت یهاسامانه استفاده و توسعه
به حفظ و  تواندی( در ذرت میورزخاکخصوص کم

 ستیز طیآب، خاک و مح لیاز قب دیاز منابع تول انتیص
نشان داد که حداکثر این پژوهش نتایج . دیکمک نما

متر مربوط به تیمار سانتی 19/0میانگین عمق کاشت 
 65/3ورزی مرسوم و حداقل میانگین عمق کاشت خاک

ورزی بود. بیشترین درصد خاکمتر مربوط به بیسانتی
مربوط به تیمار  ( صددر 92) یکنواختی عمق کاشت

ورزی و کمترین درصد یکنواختی عمق کاشت خاککم
وجود ورزی بود. خاکمربوط به تیمار بی ( درصد 17)

در مصرف آب نسبت  درصدی 13/79 کاهشبقایا باعث 
ورزی باعث کاهش خاکبه عدم وجود بقایا شد، بی

ورزی مرسوم در میزان خاکنسبت به  درصدی 37/79
 66/2بقایا با میانگین وجود مصرف آب آبیاری شد. 

کیلوگرم بر مترمکعب نسبت به تیمار عدم وجود بقایا 
در افزایش کارائی مصرف  درصدی 19/23 افزایش باعث

ورزی و خاک 10/2ورزی با میانگین خاکبی .آب گردید
کیلوگرم بر مترمکعب بیشترین  79/2مرسوم با میانگین 

از نظر میانگین  .داشترا و کمترین کارائی مصرف آب 

ورزی اختلاف های خاکعملکرد علوفه تر بین روش
 ورزی باخاکدار وجود داشت به طوری که کممعنی

ورزی و خاکنسبت به بی تن در هکتار 101/710مقدار 
 01/70و  6/27به ترتیب افزایش  ورزی مرسوم خاک

از نظر میانگین عملکرد بیولوژیک بین  .درصدی داشت
داری وجود داشت و ورزی اختلاف معنیهای خاکروش

ورزی و خاکنسبت به بیورزی خاکتیمار کم
 32/70و  16/22ش ورزی مرسوم به ترتیب افزایخاک

درصدی در عملکرد بیولوژیک داشت. وجود بقایا نسبت 
درصدی  13/75به عدم وجود بقایای گیاهی افزایش 

ورزی در شرایط وجود بقایا نسبت به خاککم. داشت
 65/30ورزی در شرایط عدم وجود بقایا افزایش خاکبی

درصدی بر عملکرد بیولوژیک در هکتار را به خود 
  دادند.اختصاص 
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