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 چكيده 
هاي كشاورزي و در  تواند موجب حفظ بيشتر رطوبت خاك، كاهش فرسايش و استفاده كمتر از ماشين ورزي حفاظتي ميروش خاك

-ورزي حفاظتي نياز است اثرات جانبي آن بر شاخصمنظور اعمال خاك به. ها شود نتيجه دستيابي به كشاورزي پايدار و كاهش هزينه

در تناوب با گندم در كشت و صنعت  اي علوفههاي عملكرد و خصوصيات خاك بررسي شود. در اين پژوهش كشت حفاظتي ذرت 

حاالت مختلفي  بر روي ورزي خاك عمليات بي مرسوم، روش بر عالوه ارزيابي مورد تيمارهاي ناز ساري مورد مطالعه قرار گرفت. دشت

 عملكرد، ارتفاع گياه، تعداد برگ و وزن بالل، ميزان. بودند آوري آن و وجود بقاياي خرد شده(جمع )عدم وجود بقايا با گندم از بقاياي

 برداشت محصولكاشت و پس از رطوبت خاك و وزن مخصوص ظاهري آن پس از  ،EC، pH آلي، ماده نيتروژن، و فسفر پتاسيم،

 ديده داري معني اختالف ها گيري اندازه برخي در و كردخواهد بروز مدت دراز در حفاظتي ورزي خاك اثرات چه اگر. شدند گيري اندازه

 روش با كه گندمي بقاياي در مستقيم كاشت ذرت، كشت . درگرديد مشاهده تغييراتي نيز ها شاخص از بعضي در اما نشد

سي اثر تيمارها بر درصد در برر همچنين. بود فسفر بيشترين داراي شده بود، كشت ورزي خاك بي دستگاه با كاشت و ورزي خاك كم

 در ورزي خاك بي روش به ذرت كشت. گرديدي مشاهده دار معنيمحصول، اثر  كاشترطوبت خاك و وزن مخصوص ظاهري آن پس از 

اين مطالعه  در .بود بيشتر ساقه ارتفاع با هايي ذرت حاوي نيز بود شده كشت ورزي خاك كم هاي روش با كه گندمي خردشده بقاياي

 از استفاده كاهش به باتوجه كه شد ديده بررسي مورد هاي كميت بر اكثر رفته كارهب حفاظتي كشت هاي روش رياثرگذا عدم

 ناز دشت در حفاظتي كشت سازي پياده براي قوتي نقطه تواند مي آن، محيطي و اقتصادي حفاظتي و مزاياي هاي روش در آالت ماشين

 .  شود محسوب

 ذرت، عملكردخصوصيات خاك، ، يحفاظت يورز خاكبقاياي گندم، : ي كليديها واژه

 

 مقدمه  -1
نااوید در کشااص مت ااوور کشاااورزی   حفاااي ر رو کشاااورزی 

تواند در راس ای کشاورزی پایادار کماش شاایانر باه      باشد که مر مر

 صاتی  اجارای  اناريی نمایاد     همچناید حفظ منابع آبر و خااکر و  

بااصا کاااه  حفاااي را امکااان دساا یابر بااه بیشاا ر ر وکشاااورزی 

باع آن  ت باه کشااورزی و  هاای  کاربرد ماشید فرسای  خاك و کاه 

ورزیا مادیریص باایاا و تنااو      خااك  بار ها وجود دارد   کاه  هزینه

  برای اعماال ایاد رو  و   حفاي ر هس ند کشاورزی ارکانزراعر از 

نیاز اساص   اگیری از مزایای م عدد زیسص متیطر و اق  ادی آن بهره

 ریا )از ز ورزی حفااي ر  لا  خااك  ال حااور مت  اثرار جاانبر اعما  

هااای عملکاارد و  باار شاااخ  هااای کشاااورزی حفاااي ر  مجموعااه

هاای   هاای اخیار پاشوه     بررسار شاود  در ساال   خ وصیار خااك  

م عااددی در مااورد اثاار ایااد رو  باار عملکاارد مت ااوور مت لاا  

ورزی در کشص م نااو    خاك   اثر رو  برشده اسصانجام کشاورزی 

مدر و  ر شمال چید مورد ارزیابر قرار گرفص  در درازذرر و گندم د

خاك و نی اروين و فسافر   آلر در ماایسه با رو  مرسوما مادار ماده 

% افازای   4/1داری افزای  یاف ند  عملکرد ذرر نیاز تاا     ور معنربه

 ورزی مرساوم و     بررسار اثار خااك   2011 اه و همکااران ها داشص )

یای گندم برای کشاص کلازا در   مدیریص باا همچنیدورزی و  خاك کم

داری بر میزان  شمال عراق نشان داد تیمارهای باایا در اب دا اثر معنر

خاك نداش ند ولر در ادامه وجود باایا منجر به افازای  آن  آلر ماده 

% افازای   24خاکورزی همراه با وجود باایا موجا    کم چنید همشد  

mailto:Abbaszadeh@irost.ir
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 اعبادال باایا شد ) رو  مرسوم بدون وجوددر عملکرد دانه نسبص به

   مطالعاتر در ماورد کشاص گنادم در فرانساه و ساویی  باا       2014

ورزی بار   خاك اثر کم ندورزی نشان داد خاك دار و کم گاوآهد برگردان

ناو  خااك و   ر یا نظعملکرد دانه گندم تا حد زیادی م اثر از عاواملر  

 باشاد  مار  نااچیز بر کیفیص گنادم   آن شرایط آ  و هوایر اسص و اثر

   باا توجاه باه ترییارار آ  و هاوایرا در      2014 اپیجنه و همکاران)

عنااوان  ورزی بااه خاااك ر کشااص حفاااي را رو  باار بررساار اثاارا

بوسااری و  ) سازگارترید رو  برای متیط زیسص گزار  شده اساص 

منظور کشص گندم و ذرر در نواحر شمال چید  به   2015 اهمکاران

باایا باا رو  م اداول   ورزی حفاي ر همراه با پوش   سه رو  خاك

ورزیا کشاص روی پشا ه و    خااك  ها شامل بار  ماایسه شد  اید رو 

گنادم بودناد     بارای  ورزی خااك  ذرر و بار برای زیرشکد در  کاربرد

دار فسافر خااك شادند      یمارهای حفااي ر موجا  افازای  معنار    ت

 اور کلار اسا فاده از     ت وور نیز مشاهده شد  بهافزای  عملکرد م

بر روی پش ه ن ایج به ری را نسبص به رو  مرسوم زیرشکد و کشص 

هاای اخیار    در ایران نیاز در ساال     2016 اشائو و همکاران (داش ند

ورزی حفاي ر در منا ق مت لا  کشاور    تتایااتر در مورد اثر خاك

پوشا   ورزی و میزان  های خاك در بررسر اثر رو انجام شده اسص  

د یشا ر یبکاه    شاد  باایا در کشص گندم در مرودشص فارس مشات 

 ا دریا درصاد باا  30 پوشا  و  یورز عملکرد دانه در رو  کم خااك 

    اثاار اعمااال1393 اامیناار و همکااارانحاصاال شااد )سااط  خاااك 

علوفه  جو بر عملکردای یباا صیریو مد یرزو خاك مت ل  یها امانهس

حفاظ باایاا در    که نشان داد در کرمان یاعملکرد ذرر دانه یو اجزا

 یر را بار اجازا  یتاثث  بااوترید  یورز مانه بدون خااك سط  خاك و سا

در  چناید هم   1394 ابنر اسادی و همکااران  ) عملکرد ذرر داشص

بر اسا فاده از  ورزی حفاي ر  منظور مطالعه تاثیر خاك تتایار که به

با توجه باه  انجام شدا در منطاه کالپو  شاهرود  ربارندگ سوخص و 

 و میا ط دیدر شارا  اكمنظاور حفاظ ر وباص خا     و باه  گندم عملکرد

 رحفااي   یورز كخاا  یها نه از سوخصا اس فاده از رو یاس فاده به

دار  شتم با گاوآهد برگردان یاج م  بهیو کاشص مس ا یرزو خاك )کم

 یورز خااك  یها اثر رو    1394 اشم آبادی و همکارانشد )ه یتوص

در تنااو    مو عملکرد گند  م رف آ  یور بر بهره یاریو آب رحفاي 

ر گرفاص  در ایاد مطالعاه    ا پنبه در دارا  فارس ماورد بررسار قارا   ب

  اثار  یورز خااك  رو با  یورز خااك  مرسوما کام ورزی) های خاك رو 

وری م ارف آ  گنادم نداشا ند     داری بر عملکرد گندم و بهاره  معنر

اعمال ساه رو   منظور کشص سویا  به   1395 انیا و همکاران رافضل)

ل در اسا ان گلسا ان نیاز ماورد     ورزی حفاي ر و رو  م اداو  خاك

عملیاار  خااکورزیا   کام عملیاار  تیمارها شاامل    گرفصارزیابر قرار 

ورزی باا   خااك  بار عملیاار  و ورز  خااك  بار  کاار  ردی خاکورزی با  بر

گیری عملکارد مت اول نشاان     بود  ن ایج اندازهورز  خاك برکار  خطر

ای توانناد جاایيزید مناسابر بار     ورزی مار  خااك  های بر رو  ندداد

 ور کاه   همان   2016 اشریفر و همکاران)ورزی مرسوم باشند  خاك

ورزی حفااي ر در مناا ق    بررسر شاد ن اایج مت لفار بارای خااك     

وجود باایای مت ول قبل از جمله  گوناگون در منابع ارائه شده اسص 

عوامل اثرگذار بر ن ایج کشص حفاي ر اسص و به ر اسص اید موضاو   

 نظار قارار گیارد     ورزی حفاي ر ماد  ه خاكنیز در تتایاار مربوط ب

نظر گرف د ترییرار فیزیکر و شیمیایر خااك در کناار    در چنید هم

 م ناو  با توجه به مزایای شود   تری مر عملکردا موج  مطالعه جامع

سازی آن نیاز اسص اثرار اید رو  در  منظور پیاده کشص حفاي را به

ر ز ایاد پاشوه  بررسا   شرایط بومر مورد ارزیابر قرار گیرد  هادف ا 

های خاك در منطاه دشاص نااز    ورزی حفاي ر بر ویشگر اعمال خاك

در تنااو  باا    ای علوفاه تاثیر آن بار عملکارد ذرر    چنید همساری و 

 گندم اسص 

 ها مواد و روش -2
 29در منطاااه دشااص ناااز شهرساا ان میاناادورود در   پااشوه ایااد 

دشاص نااز    شمال شرق ساری و با همکاری شرکص زراعار  کیلوم ری

ای در قطعاه   اجرا درآمد  کشص ذرر علوفه به 94-93 ر سال زراعر 

 جنوبر اید کشص و صنعص و پ  از برداشص گندم انجام گرفاص   16

دارای برداری و آزمای  بافص نشاان داد زماید تتاص آزماای       نمونه

 اور م وساط حااوی    اسص که باه  خاك م وسط از لتاظ بافص خاك

در ایاد آزماای     باشاد  مر% شد 42و % سیلص 33% رسا 25حدود 

ورزی )کاشااص مساا ایم  در شاارایط  خاااك کشااص ذرر بااا رو  باار

مت ل  باایای کشص مت ول قبلر )گندم  با رو  مرساوم ماایساه   

ورزی از دساا ياه کاشااص مساا ایم سااماتو   خاااك شااد  در رو  باار

SEMEATO NO TILL SHM 11/13) اس فاده گردید  ابعاد هر  

 75ها  م ر بود  همچنید فواصل بید ردی  50در م ر  35کرر حدود 

م ر بود و بر اید اساس تعداد ردی  کشص در هر کارر حادود    سان ر

اسا فاده از   -1: عبارر بودناد از ردی  بود  تیمارهای کشص ذرر  47

 ا مت اول  C1دوبار دیسش+سیکلوتیلر+کاشص باا ردیفکاار مرساوم )   

 ا در زمینار  C2م )کاشص ذرر به رو  مسا ای  -2  اقبلر گندم بود

که قبل از آن  گندم نیز با همید رو  کشص شده بود  در اید تیماار  

شص ذرر اک -3  آوری شده بود  باایای گندم قبل از کاشص ذرر جمع

ا در زمیناار کااه کشااص گناادم بااا رو      C3بااه رو  مساا ایم ) 

ورزی صورر گرف ه بود  در اید تیمار کاشص گندم با دس ياه  خاك کم

د و باایای گندم با اس فاده از ساقه خاردکدا خارد شاده    کمبینار بو

ا در زمینار کاه کشاص     C4رو  مسا ایم )  شص ذرر بهاک-4 ابودند

ورز کشص شاده   خاك توسط دس ياه بر ورزی و خاك گندم با رو  کم

در زمینار کاه کشاص      اC5رو  مسا ایم )  شص ذرر باه اک -5 ابود

و باایای گندم نیاز باا    ورزی در باایا انجام شده خاك رو  بر گندم به

ساقه خردکدا خارد شاده باود  ماایساه عملکارد تیمارهاای کشاص        

گارف د تفااور در الياوی     نظار  حفاي ر ذرر با رو  مرسوم باا در 

چناید در   کاشص )تفاور در تعداد خطوط کاشص در هر ردیا  و هام  

هااا   گیاری فاصاله م وساط بوتاه     ها  انجام شد  برای اندازهفاصله بوته
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گیاری شاد  از هار     ه در  ول دو م ر از ردی  کاشص انادازه تعداد بوت

 86/0 ور میاانيید   تکرار سه نمونه برداشص شد که مساحص نمونه به

بارداری   م رمربع بود  ذرر کاش ه شده در باایای گندم و رو  نمونه

منظور برآورد عملکارد ذرر )تاد    نشان داده شده اسص  به 1در شکل 

 ول یش م ار در   ر تکرارها در سه ردی  بهبرداری د نمونه در هک ار  

صورر ت ادفر انجام گرفاص  ساپ  علوفاه    نااط مت ل  هر کرر به

چنید ارتفا  گیاها تعداد برگ  برداشص شده از هر تکرار توزید شد  هم

گیری قارار گرف ناد  جهاص حاذف اثارار       و وزن بالل نیز مورد اندازه

برداری نشد  عاالوه بار    مونههای اب دایر و ان هایر ن ای از ردی  حاشیه

  pHو ECایدا میزان پ اسیما فسفر و نی روينا کربد آلرا ماده آلرا 

چنید قبال از اعماال    نیز در آزمایشياه مورد سنج  قرار گرف ند  هم

 های خاك ماورد ارزیاابر قارار گرفاص      تیمارهای کشص گندما ویشگر

چناید   بررسر اثر کشص حفاي ر بر خ وصیار خاك و هام  منظور هب

 پا  از برداشاص  پا  از کاشاص و   توانایر آن در نيهداری ر وباصا  

م ار و   ساان ر  20تاا   10م را  سان ر 10مت ول از عمق های صفر تا 

باارداری شااد  بااا اساا فاده از   خاااك نمونااهم اار  سااان ر 30تااا  20

هاای بدساص آمادها وزن مت اوه يااهری و       های نمونه گیری اندازه

و  ههاای ذکار شاده متاسابه شاد      درصد وزنر ر وبص خاك در زمان

هاا در   ها داده   پ  از انجام آزمای ندترییرار مورد بررسر قرار گرف 

وارد شادند   ارآ آمااری ماورد اسا فاده در ایاد         Excelنرم افازار 

در سه تکرار باود کاه پا  از    ت ادفر های کامل  آزمای   رآ بلوك

منظاور   ها عمود بر شی  ترییارار اح ماالر زمایدا باه     ان تا  بلوك

ها در  های مربوط به هر تیمار در بلوك سازی به ر آزمای ا کرر پیاده

تتلیال   SPSSتوسط نرم افازار   هاداهیش راس ا در نظر گرف ه شدند  

و ماایساه   داری باا رو  تجزیاه واریاان  انجاام     شدند  آزمون معنر

 ها به رو  آزمون دانکد صورر پذیرفص   میانيید
 

 

 گيري عملكرد علوفه  برداري براي اندازه و روش نمونهتيمارها تصاويري از  -1شكل 

 

 نتايج و بحث -3
هاای کشاص   گیری شده خاك پی  از اعماال تیمار  های اندازه ویشگر

ن اایج تجزیاه واریاان  خااك نشاان        آمده اساص  1گندم در جدول 

ورزی بر سایر خ وصیار خااك   جز فسفر تیمارهای خاك  که بهندداد

    2)جدولری نداش ند داتاثیر معنر
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 مورد آزمايشات خاك قطعه يخصوصميانگين  -1جدول

 OM %N رطوبت خاك )%( (g/cm3وزن مخصوص ظاهري )

K 

(mg/kg) 

P 

(mg/kg) 
pH 

EC 

(mmohs/cm) 
 نام قطعه

 جنوبي16 47/0 4/7 54/15 26/385 13/0 24/2 71/23 27/1

 
 ورزي ذرت بر خصوصيات مختلف خاك  لف خاكاثر تيمارهاي مخت واريانس نتايج تجزيه -2 جدول

  (MS) مربعات ميانگين  

 درجه اثرات

 آزادي
 %OM %N 

K 

(ppm) 

P 

(ppm) 
pH 

EC 

(mmohs/cm) 

 043/0 734/6 036/0 067/772 000/0 051/0  2 بلوك

 093/0 624/6 628/5* 233/693 001/0 272/0  4 تيمار

 072/0 828/6 988/0 233/3618 000/0 281/0  8 خطا

          14 كل

 درصد 1 سطح در دار معني: **   درصد، 5 سطح در دار معني: *            
 

ها نشان داد بیش رید مادار فسفر خاك مربوط  ماایسه میانيید

 ورزی در باایای گندم )کاشص شده به  خاك رو  بر به کشص ذرر به

 

فر نیز مربوط ورزی  خردشده بود  کم رید مادار فس رو  کم خاك

    2به رو  مرسوم بود )شکل 

ورزي در كشت ذرت بر فسفر خاك  اثر تيمارهاي مختلف خاك  -2 شكل

ورزی حفااي ر باه تادریج و در      ور کلر اگر چه اثرار خااك  به 
هاا   مدر بروز خواهد داشص اماا در بعضار از صافار و شااخ      دراز

مسا ایم ذرر باا    ترییراتر مشاهده شد  تیمارهایر که شامل کاشاص 
باا رو    هورزی در باایاای خارد شاده گنادم باود      خااك  دس ياه بار 

ورزی کشص شده بودا نیز دارای بیش رید میزان فسفر بودند   خاك کم
ورزی م اداولا   هاای خااك   منظاور ماایساه رو    در تتایار کاه باه  

ورزی در سطوآ مت ل  نی روين  خاك ورزی و بر خاك دارا کم  برگردان

ورزی  خااك  هاای بار   بود بیش رید غلظص فسافر در رو  انجام شده 
ورزی  اعماال خااك     2016 اکوشاوا و همکااران  )مشاهده شده باود  

تواند موج  کاه  درصاد   مدر مر حفاي ر )با حفظ باایا  در کوتاه
نی روين خاك شود  علص اید امر م رف نی روين بارای تجزیاه باایاا    

مشااهده نشاد  در    اسص ولر در اید آزمای  کاه  نی اروين خااك  
تواناد باه افازای      بلندمدر پوسیدگر باایا و تجماع مااده آلار مار    

 تجزیه و خاك در آلر ماده وجود چنید نی روين خاك منجر شود  هم

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 
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 ایاد  و شاود مار  هیومیش اسید تولید به منجر باایا از ناشر هوموس
افزای    شود مر آن pH کاه  و خاك شدن اسیدی موج  موضو 

pH هموج  کم ر شدن جذ  مواد معدنر و فسفر شود  با تواند  مر-
هاا و در ن یجاه    هم زدن خاك همچنید بار فعالیاص میکروارگانیسام   

 حاللیص فسفر اثرگذار اسص  

و وزن مت وه ياهری بر  های کاشص رو اثر  تجزیه واریان 
مت ول در  پ  از برداشصدر مراحل پ  از کاشص و  خاكا ر وبص
دار بید تیمارها  ر وجود اخ الف معنرانيیب خاكهای مت ل   عمق

پ  از کاشص و عدم وجود اخ الف در مرحله پ  از برداشص بود 
    3)جدول 

 

 رطوبت و وزن مخصوص ظاهري خاك  ورزي دركشت ذرت بر اثر تيمارهاي مختلف خاك واريانس نتايج تجزيه -3 جدول

 آزادي درجه منابع تغيير

  (g/cm3وزن مخصوص ظاهري ) رطوبت خاك )%(

 پس از برداشت پس از كاشت پس از برداشت پس از كاشت

 004/0 038/0* 099/4 111/10** 2 بلوك

 4 تيمار 
**7/15 

 

517/3 

 

**051/0  019/0  

 078/0** 108/0** 005/5 427/1 2  عمق

 003/0 008/0 533/0 783/0 8 عمق×تيمار

 009/0 008/0 773/1 861/1 28 خطا

    44 كل

 درصد 1 سطح در دار معني: **  درصد، 5 سطح در دار معني: *            
 

درصد ر وباص نشاان     در مرحله پ  از کاشص ماایسه میانيید
چنید تیماار   داد که بیش رید مادار مربوط به تیمار م داول بود  هم

گردیاد    مذکور موج  کاه  وزن مت وه خاك در مرحله مذکور
 خاوردگر خااك قابال    اید امر باا توجاه باه بیشا رید میازان بهام      

علاص افازای        اما در  ول زمان باه 4و  3بینر اسص )اشکال  پی 
توان ان ظاار بهباود میازان ر وباص و وزن مت اوه       میزان باایا مر

 اهای حفاي ر داشص )بترپاور و همکااران   ياهری خاك را در رو 
1395   

 

 ورزي هاي مختلف خاك يانگين خصوصيات خاك در روشمقايسه م -4 جدول
 -بقايا( ورزي )با  خاك گندم: بي

 ساقه خردكن

 -ورزي  خاك گندم: كم

 ساقه خردكن

ورزي  خاك گندم: كم

 ساقه خردكن -وكمبينات

ورزي  خاك گندم: بي

روش  بقايا( )بي

 مرسوم

 

 ورزي خاك ذرت: بي ورزي خاك ذرت: بي ورزي خاك ذرت: بي ورزي خاك ذرت: بي
 

45/1  b 46/1  b
 5/1  b 45/1  b

 3/1  a 
 وزن مخصوص پس ازكاشت

(g/cm3) 

69/20  ab
 21/20  b 13/18  c 28/20  b 76/21  a )%( رطوبت پس از كاشت 

4/1  a
 3/1  a

 4/1  a
 4/1  a

 3/1  a
 

 وزن مخصووووص پوووس از

 (g/cm3) برداشت

8/23  a
 6/24  a

 4/24  a
 4/24  a

 6/25  a
 (رطوبت پس از برداشت )% 

7/7  a
 7/7  a

 7/7  a
 6/7  a

 6/7  a
 PH 

1 a
 

a1 9/0  a
 2/1  a 3/1  a EC 

(mmohs/cm) 

1/2  a
 3/2  a

 8/2  a
 7/2  a

 5/2  a
 OM 

2/1  a
 3/1  a

 6/1  a
 6/1  a

 5/1  a
 OC 

1/0  a 1/0  a
 1/0  a

 1/0  a
 1/0  a

 %N 

04/3 b
 03/6 a

 84/4 ab
 34/3 b

 85/2 b
 P 

3/255  a
 289 a

 3/290  a
 7/291  a

 280 a
 k(ppm) 
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 پس از كاشت محصول خاكوزن مخصوص ظاهري  ورزي در كشت ذرت بر اثر تيمارهاي مختلف خاك  -3 شكل

 

 
 پس از كاشت محصول خاك رطوبت ورزي در كشت ذرت بر اثر تيمارهاي مختلف خاك  -4 شكل

داری بر عملکرد ن ایج تجزیه واریان  نشان داد تیمارها اثر معنر

انادازه گیاری آن )غیار از ارتفاا  سااقه        های ماورد  ذرر و شاخ 

    5نداش ند )جدول 

میانيید ارتفا  ساقه در همه تیمارهای کشص حفاي ر بیش ر از 

رو  مرسوم بود  اید موضو  در مورد وزن علوفه در واحد سط  نیز 

هاا  مشااهده    ر بید تمامر رو دا )علیرغم عدم وجود اخ الف معنر

تیمارهاایر کاه در آنهاا کشاص     در ها ارتفا  سااق  اما   5شد )جدول 

ورزی در  خااك  رو  بر ورزی و کشص ذرر به خاك رو  کم گندم به

داری باا رو    باایای خردشده گندم انجام شده بود اخا الف معنار  

رو   رساد کشاص ذرر باه    نظار مار   باه    5م داول داشاص )شاکل   

هام خاوردگر خااك در باایاای خردشاده      هورزی و بدون ب خاك بر

-ورزی کشص شاده باود دارای ذرر  خاك های کم با رو گندمر که 

هاای مرباوط    گیری هایر با ارتفا  ساقه بیش ر باشد  اگرچه در اندازه

داری مالحظه نشد اما بیش رید  به عملکرد و وزن بالل اخ الف معنر

ورزی در  خااك  مادار دو شاخ  مذکور در کاشص ذرر به رو  بار 

ورزی )هماراه باا باایاای     خااك  رو  بار  تناو  با کاشاص گنادم باه   

مت ول قبل  مشاهده شد  اید موضو  با ن یجه تتایق بنر اسادی  

  که کشص ذرر را در باایای جو انجام داده بودند 1394و همکاران )

 مطاباص دارد 
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 هاي آن  ورزي بر عملكرد ذرت و برخي شاخص اثر تيمارهاي مختلف خاك واريانس نتايج تجزيه -5 جدول

 (MS) مربعات ميانگين  

 درجه اثرات

 آزادي

 (gوزن بالل ) تعداد برگ (cmارتفاع ساقه ) m2 (g) وزن علوفه در

 417/1885 104/0 995/24 856/486 2 بلوك

 تيمار
4 

054/152 *031/135 073/0 458/661 

 021/1638 127/0 375/25 655/3641810 8 خطا

     14 كل

   درصد 1 سطح در دار يمعن**:  درصد، 5 سطح در دار معني: *

 

 ورزي هاي مختلف خاك مقايسه ميانگين عملكرد و برخي اجزا عملكرد ذرت در روش -6 جدول

 -بقايا( ورزي )با  خاك گندم: بي

 ساقه خردكن

 -نوتيل  ورزي و خاك گندم: كم

 ساقه خردكن

 -كمبينات ورزي و خاك گندم: كم

 ساقه خردكن

ورزي  خاك گندم: بي

  مرسوم روش بقايا( )بي

 ورزي خاك ذرت: بي ورزي خاك ذرت: بي ورزي خاك ذرت: بي ورزي خاك ذرت: بي
 

8/295  a
 5/262  a

 7/266  a
 3/258  a 275a

 (gوزن بالل ) 

13 a
 13 a

 13 a
 13 a 13 a تعداد برگ 

2/268 ab
 8/268 a

 4/277 a
 6/267 ab

 5/258 b
 

ارتفاع ساقه 

(cm) 

151/333 a
 145/451 a

 145/843 a
 147/412 a

 132/464 a
 

وزن علوفه در 

 واحد سطح

(t/ha) 

 

 

 

 ورزي بر ارتفاع ساقه ذرت  تيمارهاي مختلف خاك اثر -5 شكل
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 را بار  ورزی بیشا رید اثار   در اید پاشوه  ساامانه بادون خااك    

و عملکارد مت اول در حالاص     اجزای عملکرد ذرر داشص عملکرد و

ری یاا حفاظ ن ا     آو حفظ باایا نیز بیش ر از عملکرد در حالص جمع

ورزی بار   هاای خااك   دار نباودن اثار ساامانه    چنید معنر باایا بود  هم

   2006 اعملکرد ذرر نیز قبال مشاهده شده اسص )دویکر و همکاران

ورزی موجا    خااك  مادر بار   که در تتایق دیيری اثر کوتاه در حالر

ای ذرر در ماایسه با رو  مرسوم شده  دار عملکرد دانه کاه  معنر

سااله در شامال    12   در یش آزماای   2015 ا)سالم و همکارانبود 

شرقر چیدا در سه سال اول کشص ذررا اخ الفار از نظار عملکارد    

ورزی )همراه با زیرشاکد و پوشا  باایاا  و رو      خاك بید رو  بر

مرسوم )اس فاده از گاوآهد برگرداندار و خارج سااخ د باایاا  وجاود    

 ی و افازا  یکاه  تان  شاور   یلدلبههای بعد  نداشص ولر در سال

داری افازای     ور معنر ورزی به خاك ا عملکرد رو  برسالمص خاك

در بررسار اثار تیمارهاا بار درصاد         2014 ایافص )وانگ و همکاران

ر وبص خاك و وزن مت وه ياهری آن پ  از برداشاص مت اولا   

داری مشاهده نشد  در مورد وزن مت وه ياهری اخا الف   اثر معنر

علص تااثیر     به3های خاك مشاهده شد )جدول اری بید عمقد معنر

توان ان ظار داشص در  ول زمان اثرگذاری بر ر وبص و  وجود باایا مر

ای کشاص ذرر   وزن مت وه ياهری خاك افزای  یابد  در مطالعاه 

مادر چهاار رو     در اسپانیا در یش ف ل انجام شاد و اثارار کوتااه   

و  1رزیا کشااص متزناار و خاااك ورزی )رو  مرسااوما کاام  خاااك

ورزی  بر وزن مت وها دماا و پ انسایل آبار خااك ماورد       خاك بر

ورزی  خااك  بررسر قرار گرفص  وزن مت وه خاك تتاص رو  بار  

ها بود و کم رید وزن مت وه  داری بیش ر از سایر رو   ور معنر به

م علق باه رو  مرساوم باود  پ انسایل آبار و دماای خااك نیاز در         

ترتیا  بیشا ر و کم ار     ی و کشاص متزنار باه   ورز خاك های بر رو 

 نسبص به دو رو  دیير بودند 

 

 گيرينتيجه -4
شاده در     ور کلر پ  از کشص ذررا عالوه بر اثر مثباص مشااهده   به

گیری ها عدم اثرگاذاری   مورد میزان فسفر و ارتفا  ساقها ن ایج اندازه

های  یصکار رف ه را بر اکثر کمههای کشص حفاي ر ب مدر رو  کوتاه

مورد بررسر نشان داد؛ با توجه به مزایای اق  ادی و متیطر ناشر از 

چناید مشاکل متادودیص زماان      های خاکورزی حفاي ر و هم رو 

تواند  ویشه در ف ول مر و ا کشص حفاي ر مر برای انجام عملیار به

شاود بارای    حلر مناس  مدنظر قرار گیرد  پیشانهاد مار   عنوان راه به

گیریا انجام آزمای  در چناد ف ال ماداوم انجاام      جها مینان از ن ی

تواند به ن یجه مطلوبر منجر شاود کشاص    شود  روشر که اح ماو مر

ورزی در باایاای گنادمر اساص کاه باا رو        خااك  ذرر با رو  بار 

                                                 
1
 Reservoir Tillage 

اناد و تتاص اعماال     ورزی در باایای مت ول قبل کشص شده خاك بر

 اند  ساقه خردکد قرار گرف ه

 

   زاريسگسپا
توجه شرکص زراعر دشص نااز سااری باه پاشوه  در     از وسیله  بدید

های مدیریص و کارکنان شارکص   ورزی حفاي ر و حمایص زمینه خاك

 گیرد  مورد سپاس و قدردانر قرار مر
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Abstract 

Conservation tillage method can lead to sustainable agriculture and reduce soil erosion, soil moisture and 

costs. For conservation tillage application, its effects on yield indicators and soil characteristics should be 

investigated. This study was carried out to evaluate the effects of conservation systems on maize production 

in rotation with wheat in Dasht-e- Naz Sari agro-industry. In addition to the conventional method, evaluated 

treatments were applied to different conditions of wheat residue (absence and presence of crushed residues). 

Plant height, leaf number and ear weight, potassium content, phosphorus and nitrogen, organic matter, EC, 

pH, soil moisture and bulk density were measured after planting and harvesting. Although the effects of 

conservation tillage would occur in a long term, there were no significant differences in some measurements 

but some changes in different indices. Direct planting of maize in wheat residues showed the highest soil 

phosphorus content. Also, the effect of treatments on soil moisture content and bulk density after planting 

showed a significant discrepancy. On the farm with shredded wheat residue and considering that reduced 

tillage had been applied for wheat planting, corn plant produced larger stem height. In this study, the lack of 

negative effectiveness of conservation system on the most of the studied quantities was observed. 

Considering the decrease in use of machinery in conservation methods and its economic and environmental 

benefits, it can be a strong point for implementation of conservation tillage in Dasht-e Naz Sari agro-

industry. 
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