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  چکیده
لکرد علوفه و اجزاي عملکرد ذرت بر عم پسماندها و مدیریت  ورزيخاكهاي به منظور بررسی تأثیر سیستم

هاي کامل تصادفی با سه هاي خرد شده در قالب طرح بلوك، آزمایشی به صورت کرت704اي رقم سینگل کراس دانه
. در مزرعه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی کرمان اجرا گردید 1386-88تکرار طی دو سال زراعی 

جو  پسماندهاي آوريجمع و پسماند حفظ  ،پسماندنصف ح وجو در سط پسماندهاي  هاي آزمایش شامل مدیریتتیمار
بدون  و )کمینه( ورزي حفاظتیخاك ،ورزي معمولدر سه سطح خاك ورزيخاكهاي و سیستمعامل اصلی به عنوان 

بر ارتفاع بوته، وزن داري تأثیر معنی ورزيخاكهاي نتایج نشان داد که سیستم. به عنوان عامل فرعی بودند ورزيخاك
در  ها پسماند سطوح . ، طول بالل و عملکرد علوفه خشک داشتتعداد دانه در ردیف بالل، تعداد دانه در بالل، بوتهخشک 

بیشترین  ورزيخاكسیستم بدون . د دانه در بالل و طول بالل داشتداري بر تعدادرصد تأثیر معنی پنجسطح احتمال 
بیشترین عملکرد  پسماندها ، حفظ کاملپسماندها و از بین سطوح را بوددر هکتار را دا نت 56/16 ،عملکرد علوفه خشک

و  نگهداري پسماندها در سطح خاك که  آنستاز به طور کلی نتایج حاکی . تن در هکتار را تولید کرد 66/19علوفه خشک 
  . بیشترین تأثیر را بر اجزاي عملکرد ذرت داشته است ورزيخاكسیستم بدون 

  
  بوته، وزن خشک ورزيخاكاي، سیستم ذرت دانه ،پسماندها حفظ  :کلیدي هايواژه
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Abstract 

In order to study the effects of different methods of tillage and residue management of 

barley on silage yield and yield components of corn S.C. 704, an experiement was carried out 

during two year (2008-2010), at Kerman Natural Resources and Agriculture research station, Based 

on a split plot design in randomized complete block in three replications. The experiment treatments 

included three levels of residue management 1- half of the residue, 2 - complete conservation of 

residue, 3- remnants of residue as the main factor and tillage systems in three levels 1- 

conventionaltillage, 2- conservation tillage, 3- no tillage Were as a subsidiary factor. The results 

showed that tillage system had significant effect on plant height, total dry weight, grain number per 

ear, grain number per row, ear length and dry forage yield. Levels residue at 5% level had 

significant effect on the number of grains per ear and ear length. No-tillage system had the highest 

16.56 ton/ha forage yield and between levels of residue, complete conservation of residue produced 

the highest 19.66 ton/ha forage yield. In general resultsindicatethatnotillagesystem and complete 

conservation of residue hadthe most influence onyield components ofcorn 
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  مقدمه 
از اجزاي مهم و تفکیک ناپذیري که امروزه در 

کشاورزي باشد کشاورزي نوین مد نظر می توسعه
در کشاورزي پایدار بر ثبات عملکرد در . پایدار است

تأثیر نامطلوب بر محیط تأکید  کمترین طوالنی مدت با 
طرفداران کشاورزي ). 1379دادنیا و خدابنده (شود می

پایدار در پی ایجاد تغییراتی عمده در روند کشاورزي 
برخی از این تغییرات شامل همسو . متعارف هستند

هاي کشاورزي با فرایندهاي بوم شناختی، الیتنمودن فع
عدم بکار گیري بی رویه نهاده ها و مواد شیمیایی، 
افزایش تولید محصوالت کشاورزي با بهره گیري از 

هاي مختلف، و ژنتیکی گونه شناختی  زیست پتانسیل 
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در طبیعت،  شناختی زیست هاي تقویت و بهبود چرخه
ها، حفاظت یزي خاكتقویت و افزایش دراز مدت حاصلخ

از تنوع ژنتیکی موجود، کاهش یا حذف کامل کودهاي 
هاي گیاهی و دامی شیمیایی، سموم گیاهی، هورمون

هاي براي سال). 1385مسکرباشی و همکاران (است 
متمادي توجه اصلی پژوهشگران زراعت به انجام عملیات 

تولید در راستاي دستیابی به کشاورزي پر ورزيخاك
میالدي پژوهش در مورد  1970از اوایل دهه . تبوده اس

فاصله ردیف، میزان مصرف  ،ورزيخاكهاي انواع روش
 پسماندهابهینه کود، میزان مناسب بذر و باقی گذاردن 

 ورزيخاك). 2008ارکولی و همکاران (آغاز شده است 
 هاي پر انرژي در کشاورزي است که اولیه یکی از عملیات

ژي کل را به خود اختصاص داده درصد انر 50به طوري
با توجه به بحران انرژي ). 1382قادري و همکاران (است 

 کارآیی توجه به افزایش ضرورت در عصر حاضر و 
هاي تولید، استفاده از مصرف انرژي در تمام بخش

هاي تحقیقات دنیا جزو اولویت ورزيخاكهاي کم روش
 )1980( هامبلینو  )1993( کرن و جانسون. باشدمی

هاي خاك ورزي حفاظتی گزارش دادند، کاربرد سیستم
نسبت به سیستم  به ویژه شخم قلمی و بی خاك ورزي

پایداري ، ورزي مرسوم منجر به افزایش مواد آلیخاك
و توماس . شودخاکدانه و افزایش تخلخل خاك می

 ذرت گزارش دادند میانگین عملکرد) 2007(همکاران 
بیشتر از روش  درصد 12ورزي خاكتحت سیستم بی

تأثیر  )1389(رمرودي و همکاران  .استمرسوم بوده 
 خاك فیزیکی خصوصیات بر را مختلفهايورزيخاك
 از استفاده که گرفت نتیجه و داد قرار بررسی مورد

 از خاك ساختمان در تغییر باعث ورزيخاك وسایل
 اندازه یا و ساختار در تغییر ها،خاکدانه کردن خرد طریق

 این همه و شده خاك ذرات ترتیب  و نظم و فرج و للخ
 خاك فیزیکی خصوصیات سایر در تغییر باعث تغییرات

نتایج یک بررسی نشان داد که عملکرد ماده . گرددمی
قرار  ورزيخاكهاي خشک ذرت تحت تأثیر سیستم

- ، اما بیشترین ماده خشک تولید شده از سیستمنگرفت

- خاكیسه با سیستم هاي متداول در مقا ورزيخاكهاي 

باال ). 2002بیرت و همکاران (حفاظتی حاصل شد  ورزي
را  ورزيخاكهاي مختلف اثر روش) 2002(و همکاران 

مصرف انرژي فرایندهاي تولید چند  کارآیی روي
محصول بررسی کردند و دریافتند که این ضریب براي 

سنتی کمترین و در کم  ورزيخاكمحصول ذرت در 
کاوامنسان و الکسی . یشترین مقدار استب ورزيخاك

ذرت به  ي توده واکنش زي گزارش نمودند ) 2006(
مختلف براي تمام سطوح  ورزيخاكهاي سیستم

 182عملکرد دانه با  ي بیشینه و  دار شدنیتروژن معنی
در سطح  پسماندهاحفظ  .کیلوگرم نیتروژن به دست آمد

در خاك  خاك منجر به بهبود وضعیت نگهداري رطوبت
ها نشان داده که کاربرد پژوهش برخینتایج . شودمی

میلی  80تا  50در سطح خاك منجر به حفظ  پسماندها
باقی . شودمی) از آب باران(متر ذخیره رطوبتی بیشتر 

تواند تعداد روزهاي در سطح خاك می پسماندهاگذاشتن 
مرطوب خاك و نیز تعداد درجه روزهاي مرطوب خاك 

اده و در افزایش عملکرد گندم مؤثر باشد را افزایش د
هاي انجام بر طبق پژوهش. )1990استوت و همکاران (

تواند افزون بر در سطح خاك می پسماندهاشده، وجود 
تأثیر مفید در نگهداري رطوبت خاك، موجب بهبود 
بازدهی مصرف آب، کاهش دماي خاك، کاهش تبخیر و 

شود  و ذرتندم روان آب و در نهایت، افزایش عملکرد گ
کوچران و ، 1988، گارسیا و همکاران 1987داو (

الرسون و  ).1390و امانلو و همکاران  1982همکاران 
، 40غالت  پسماندگزارش نمودند که ) 1978(همکاران 

درصد عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم  80، و 10
آندرساندر . نمایندمورد نیاز جهت گیاه ذرت را فراهم می

بیان کردند که زمان الزم براي خشک ) 1985(ریجرو 
ي گیاهی پسماندهاشدن خاك با افزودن مقداري از 

کند و با افزایش میزان کلش گندم میزان افزایش پیدا می
البته بسته به زمان و . باال روداي در خاك آب ذخیره

سطح در کاه و کلش  وجودفصل سال یا آب و هوا 
. یا مضر خواهد بود مزرعه براي رشد غالت مفید
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ي گیاهی از طریق کاهش ماده آلی پسماندهاسوزاندن 

و کاهش اك، موجب افزایش وزن مخصوص ظاهري خ
گردد نفوذ پذیري خاك به خصوص در طوالنی مدت می
شود و به دنبال آن نقصان رشد گیاه مشاهده می

گزارش نمودند در  )1983(دادو و وارینگتون). 1985(
شوند افزایش ي گیاهی سوزانده میهاپسماندشرایطی که 

سریعی در مقدار نیتروژن، پتاسیم و فسفر خاك مشاهده 
ي گیاهی وجود پسماندهاشود، آثار فیتوتوکسیک می

ندارد و تماس کافی بذرها با خاك سبب بهبود وضعیت 
از طرفی پوسیدگی . شودسبز و استقرار گیاهچه می

، سبب پسماندهاي گیاهی در شرایط حفظ پسماندها
  . گرددافزایش عناصر غذایی در نیمه دوم فصل رشد می

با توجه به نقش کم تحقیقات در زمینه کشاورزي پایدار 
هاي مختلف هدف از انجام این پژوهش بررسی روش

ورزي و مدیریت پسماندهاي جو بر عملکرد و خاك
  .اجزاي عملکرد ذرت بود

  
  هامواد و روش

و  1386-1387(آزمایش در دو سال زراعی 
مرکز تحقیقات  پژوهشی در مزرعه ) 1387- 1388

 10در کیلومتر کشاورزي و منابع طبیعی کرمان واقع 
دقیقه  55و  25با عرض جغرافیایی (کرمان  - جاده زرند

دقیقه شرقی و  29درجه و  53شمالی و طول جغرافیایی 
خاك محل . گردید اجرا) متري از سطح دریا 1754ارتفاع 

و  8معادل  pHبافت رسی شنی، آزمایش داراي 
EC آزمایش به . دسی زیمنس بر متر بود 4/2معادل

هاي هاي یکبار خرد شده در قالب بلوكصورت کرت
هاي اصلی کامل تصادفی با سه تکرار که در آن کرت

حفظ بقایا  ،نصف بقایاح وي جو در سطپسماندهامدیریت 
-خاكجمع آوري بقایاي جو و عامل فرعی شامل  و 

ورزي خاك ،ورزي معمول و رایجح خاكودر سط يورز
در . اجرا شد ورزيخاكبدون  و کمینه حفاظتی و
زمین مورد آزمایش جهت کشت  1386ماه سال  شهریور

جهت  سپس جو یکبار توسط گاوآهن برگرداندار شخم و 

پس از تسطیح کودپاشی انجام . زده شد ماله تسطیح 
م در هکتار فسفر و کیلوگر 60هاي پایه شامل کود. گرفت
صورت فسفات ه کیلوگرم در هکتار نیتروژن ب 120

آمونیوم و اوره داده شدند که تمامی فسفر و نیمی از 
نیتروژن قبل از کاشت و نیم دیگر به صورت کود سرك، 

جهت اعمال تیمارهاي . در فصل بهار به زمین داده شد
به شرح ) ي جوپسماندهامدیریت (مربوط به عامل اصلی 

، نصف کلش پسماندهادر تیمار نصف . ل اقدام گردیدذی
در . موجود به طور یکنواخت در سطح کرت پخش گردید

جو، تمام کلش موجود به طور  پسماندهاتیمار حفظ 
در تیمار جمع . یکنواخت در سطح کرت پخش گردید

، کلش موجود به وسیله کارگر به طور پسماندهاآوري 
تیمارهاي . گردیدکامل جمع آوري و از زمین خارج 

 مرسوم ورزيخاك. به روش زیر اجرا شد ورزيخاك
 عمق( برگرداندار گاوآهن توسط عمیق خاك شخم شامل
 منظور به سبک دیسک دو با همراه مترسانتی 30شخم

- خاك). هاي خاك کلوخه کردن خرد و زمین تسطیح

 عمق( دیسک توسط سطحی شخم شامل ورزي حفاظتی
 سبک سطحی دیسک دو با اههمر) مترسانتی 15 شخم
 کلوخه کردن خرد و زمین تسطیح منظور به شخم از پس
رقم مورد استفاده ذرت هیبرید سینگل کراس  .ي خاكها

بود و تاریخ کاشت نیمه اول خرداد ماه با تراکم  704
-سانتی 70×15بوته در هکتار و با فواصل ردیف  95240

ط با خ 5کرت فرعی شامل  هر. متر در نظر گرفته شد
متر و هر کرت اصلی  20متر و طول سانتی 70فواصل 

صفات مورد . بود) متر 20متر در  5/10(خط   15شامل 
تعداد ردیف ، بوتهارتفاع بوته، وزن خشک  شاملارزیابی 

، تعداد دانه در بالل، تعداد دانه در ردیف باللدر بالل، 
- در پایان تجزیه. بود طول بالل و عملکرد علوفه خشک

و مقایسات  SASآماري با استفاده از نرم افزار هاي 
میانگین با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال پنج 

  .انجام گرفتدرصد 
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  نتایج و بحث
داري بر ورزي تأثیر بسیار معنیتیمار خاك

بیشترین ارتفاع ). 1جدول( (P<0/01)ارتفاع بوته داشت 
تیمار بدون متر مربوط به سانتی 264بوته با میانگین 

متر سانتی 4/239ورزي و کمترین آن با میانگینخاك
 بود ورزي مرسومخاك و کمینه ورزي مربوط به خاك

داري بر ارتفاع سطوح مختلف بقایا تأثیر معنی). 2جدول(
تمال حبه اورزي بدون خاك تیمار). 1دولج(بوته نداشت 

خاك، افزایش مواد آلی  فشردگیاز طریق کاهش  فراوان،
اك و افزایش عمق توسعه ریشه نقش مؤثري در خ

رشد  پژوهشگران برخی از . اندافزایش ارتفاع بوته داشته
دانند ها میهاي هوایی را تابعی از رشد ریشهاندام

، که بهبود محیط رشد ریشه سبب )1381روزبه و هیبت (
هاي هوایی افزایش جذب و در نتیجه افزایش رشد قسمت

-به این دلیل که می پسماندهاابرد از طرفی ک. شده است

تواند مانع اتالف شدید رطوبت خاك شود، فرصت کافی 
آورد ها از نیتروژن خاك را فراهم میبراي استفاده ریشه

که منجر به افزایش ارتفاع بوته  )1991کوك و هاگالند (
در بررسی اثر  )2007(نجفی نژاد و همکاران . گرددمی

لکرد ذرت نتایج مشابهی بر عم ورزيخاكهاي سیستم
- خاكتحت تأثیر تیمار  بوتهبدست آوردند وزن خشک 

در  ورزيخاكبه طوري که تیمار . قرار گرفت ورزي
داري بر وزن خشک سطح احتمال یک درصد تأثیر معنی

بیشترین وزن خشک کل با ). 1جدول (ذرت داشت  بوته
ورزي گرم مربوط به تیمار بدون خاك 36/544میانگین 

- گرم مربوط به خاك 48/375ترین آن با میانگین و کم

ورزي مرسوم بود که با خاك ورزي حداقل اختالف 
سطوح مختلف بقایا ). 2جدول (داري نداشت آماري معنی
). 1جدول (نداشت  بوتهداري بر وزن خشک تأثیر معنی

بیشترین وزن خشک گیاه  )1997(در مطالعات یداوار 
ي گیاهی پسماندهاکه هایی حاصل شد برنج در تیمار

اعث کاهش ب پسماندحفظ شد و عمل سوزاندن و حذف 
افزایش وزن . چشمگیري در وزن ساقه و وزن خشک شد

به دلیل حفظ به احتمال فراوان، خشک در این آزمایش 

مواد آلی و بهبود ساختمان خاك و جلوگیري از آبشویی 
بوده است که  ورزيخاكعناصر در نتیجه عملیات بدون 

موجب افزایش فتوسنتز و افزایش ارتفاع ساقه و در 
  .نهایت وزن خشک گیاه شده است

در بالل یکی از صفات مهم در دانه تعداد ردیف 
تجزیه . گردداي محسوب میدانهتعیین عملکرد ذرت 

در سطح  ورزيخاكها نشان داد که تیمار واریانس داده
تعداد ردیف دانه بر  داريمال یک درصد تأثیر معنیتاح

تحت  تعداد ردیف دانه در بالل). 1جدول (داشت  در بالل
بر ). 1جدول (قرار نگرفت  پسماندهاتأثیر سطوح مختلف 

اساس نتایج بدست آمده مقایسه میانگین بیشترین تعداد 
مربوط به تیمار بدون  55/17ردیف در بالل با میانگین 

ل با میانگین ورزي و کمترین تعداد ردیف در بالخاك
جدول (ورزي مرسوم بود مربوط به تیمار خاك 55/14
در مقایسه با تیمار بدون  مرسومورزي تیمار خاك). 2

تعداد ردیف دانه درصدي در  61/20کاهش  ورزيخاك
دار نبودن اثر سطوح علی رغم معنی. را نشان داد در بالل

 تعداد، بیشترین تعداد ردیف دانه در باللبر  پسماندها
 پسماندهااز تیمار حفظ کل  44/16 ردیف دانه در بالل

 پسماندهاکه نسبت به تیمار جمع آوري . حاصل شد
  ). 3جدول (درصدي را نشان داد  47/6افزایش 

بر تعداد دانه در بالل در  ورزيخاكتأثیر تیمار 
بر تعداد  پسماندهاسطح یک درصد و تیمار سطح مختلف 

جدول (دار گردید معنیدرصد  5دانه در بالل در سطح 
از تیمار بدون  88/898بیشترین تعداد دانه در بالل ). 1

 ورزيخاكاز تیمار  77/750و کمترین آن  ورزيخاك
تعداد با  پسماندهاحفظ ). 2جدول (مرسوم حاصل شد 
نسبت به جمع   88/846برابر با  دانه در ردیف بالل

 802بر با برا تعداد دانه در ردیف باللبا  پسماندهاآوري 
از آنجا ). 3جدول (درصدي را نشان دادند  59/5افزایش 

که شمار نهایی تعداد دانه در بالل در حدود دو یا سه 
شود بنابراین حفظ هفته پس از گرد افشانی تعیین می

رطوبت در این زمان تأثیر چشمگیري بر تعداد دانه در 
رسد که تیمار این گونه به نظر می. بالل خواهد داشت



 1393زمستان / 4شماره  24جلد / نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار                                            .....و نژادبنی اسدي، توحیدي                           66

 
سبب حفظ  کاهش هرز آباز طریق  ورزيخاكبدون 

رطوبت در زمان گرده افشانی و انتهاي رشد گیاه شده و 
این . افزایش تعداد دانه در بالل را بدنبال داشته است

مطابقت ) 2007(هاي توماس و همکاران نتایج با یافته
  . داشت

در سطح احتمال یک  ورزيخاكهاي تیمار
در سطح احتمال  پسماندهالف درصد و تیمار سطوح مخت

داري بر طول بالل ذرت داشتند درصد تأثیر معنی 5
) 2جدول (مطابق نتایج مقایسه میانگین ). 1جدول (

متر از تیمار بدون سانتی 32/21بیشترین طول بالل 
متر از تیمار سانتی 11/17و کمترین آن  ورزيخاك
 با پسماندهاتیمار حفظ . مرسوم حاصل شد ورزيخاك

آوري متر نسبت به جمعسانتی 14/14طول بالل 
و  33/2و حفظ نصف یقایا به ترتیب افزایش  پسماندها

ولی از نظر آماري در یک درصدي را نشان داد  75/2
  ).3جدول (گروه قرار گرفتند 

هاي عملکرد علوفه خشک تحت تأثیر تیمار
در  ورزيخاكبه طوري که . قرار گرفت ورزيخاك

داري بر عملکرد خشک معنی تاثیردرصد  5سطح احتمال 
تأثیر  پسماندهاسطوح مختلف ). 1جدول (علوفه داشت 

بیشترین . داري بر عملکرد خشک علوفه نداشتمعنی
 وندبتن در هکتار از تیمار  56/16عملکرد علوفه خشک 

تن در هکتار از تیمار  82/11و کمترین آن  ورزيخاك
-خاكتیمار ). 2جدول (مرسوم بدست آمد  ورزيخاك

حداقل از نظر تأثیر بر  ورزيخاكمرسوم و  ورزي
. عملکرد علوفه خشک در یک گروه آماري قرار گرفتد

بر  پسماندهادار نبودن اثر سطوح مختلف رغم معنیعلی
عملکرد علوفه خشک ذرت بیشترین عملکرد علوفه خشک 

و  پسماندهاتن در هکتار از تیمار حفظ کل  66/19
 پسماندهاآوري متعلق به تیمار جمع 43/18کمترین آن 

   ).3جدول (بود 

  
  بر صفات مورد بررسی پسماندهاو مدیریت  ورزيخاكهاي نتایج تجزیه واریانس اثر سیستم -1جدول 

  

  منابع تغییر
درجه 
  آزادي

  میانگین مربعات

  ارتفاع بوته
وزن خشک 

  بوته
  تعداد دانه 
  در بالل

تعداد ردیف 
  دانه در بالل

  داد دانهتع
  در ردیف
  بالل

  طول بالل
عملکردخشک 

  علوفه

  28/4  68/1  81/1  48/0  11/907  94/1945  41/640  2  تکرار
  73/52*  13/43**  25/0  48/20**  11/51258**  59/65648**  71/3699**  2  ورزيخاك

  10/5  13/2  25/4  59/0  55/2037  16/2505  53/158  4  1خطا 
  39/0  29/4*  59/0  25/2  77/6261*  97/3995  10/257  2  پسماندها

  45/1  41/1  03/1  37/0  72/1066  65/3312  01/436  4  پسماندها ×ورزي خاك
  03/12  11/1  2  72/0  79/1621  32/3858  28/524  12  2خطا 

  95/24  44/5  89/2  20/6  18/5  83/14  58/9  -  ضریب تغییرات
  .باشدمی دار در سطح یک و پنج درصدبه ترتیب معنی *و  **
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  بر صفات مورد بررسی پسماندهامقایسه میانگین اثر مدیریت  -2ول جد

  پسماندهاسطوح 
 ارتفاع بوته

)cm(  
وزن خشک 

  )g(بوته 
تعداد دانه در 

  بالل

تعداد 
دانه ردیف 

  در بالل

تعداد دانه در 
  ردیف بالل

 طول بالل
)cm(  

عملکردخشک 
  )ton/ha( علوفه

  a02/248  a74/313  b00/802  b44/15  a55/51  a81/13  b43/18  پسماندها  جمع آوري
  a73/237  b14/273  b44/800  ab00/16  a11/51  a75/13  b51/18  پسماندها  حفظ نصف
  a38/245  ab58/296  a88/846  a44/16  a55/51  a14/14  a66/19  پسماندهاحفظ کل 

  .ندارند یکدیگر با داريمعنی اختالفکن دان آزمون براساس باشندمی مشابه حروف داراي صفت هر براي و ستون هر در که هاییمیانگین
  

  بر صفات مورد بررسی ورزيخاكهاي نتایج مقایسه میانگین اثر سیستم -3جدول 

  ورزيخاك
ارتفاع بوته 

)cm(  
وزن خشک 

  )g(بوته 
تعداد دانه در 

  بالل
تعداد ردیف 
  دانه در بالل

تعداد دانه در 
  ردیف بالل

طول بالل 
)cm(  

عملکردخشک 
  )ton/ha(علوفه 

  b3/241  b48/375  b77/750  c55/14  a55/51  b11/17  b82/11  مرسوم ورزيخاك
  b40/239  b72/437  b66/799  b77/15  a44/51  b17/18  b32/13  حداقل ورزيخاك

  264a a36/544  a88/898  a55/17  a22/51  a32/21  a56/16  ورزيخاكبدون 
  .داري با یکدیگر ندارنداختالف معنیدانکن باشند براساس آزمون شابه میهایی که در هر ستون و براي هر صفت داراي حروف ممیانگین

  
  

 گیاهی يپسماندها از استفاده بهمراه مناسب ورزيخاك

 رطوبت نگهداري که متخلخل و نرم الیه ایجاد با تواندمی

 آب نفوذ نماید؛ می تسریع را خاك به آب ورود و سطحی

 در یا ارندگیب فصل طول در را نفوذ کم هايخاك به

 تمام در پسماندها حفظ .بخشد بهبود آبیاري کم شرایط

 کند طریق از تواندمی مرطوب فصل طول در هاخاك

 آب عمقی نفوذ براي بیشتر زمان تأمین و تبخیر نمودن

کند  کمک نیز آیش دوره در رطوبت ذخیره به خاك، به

 کرمان استان هاي درخاك .)1379صفاري و کوچکی (

 با بعالوه دارد، وجود خاك از تبخیري تلفات افزایش که

شود می ایجاد آن در ترکهائی خاك سطح شدن خشک
 تا را خاك بیشتر شدن خشک که )رسی هاي خاك مثالً(

 مناسب ورزيخاك دهد؛می افزایش اي مالحظه قابل عمق

 ار تبخیري تلفات تواند می گیاهی يپسماندها استقرار و
  .دهد کاهش

  
  

  

  د استفادهمنابع مور

بررسی اثرات تاریخ کاشت بر فنولوژي و مورفولوژي سه رقم . 1382 ،اکرم قادري ف لطیفی ن رضایی ج و سلطانی ا
  .221-230): 1(34. مجله علوم کشاورزي ایران. پنبه در گرگان

ذر با باکتري در بررسی افزایش عملکرد با بهینه سازي مصرف کود نیتروژن و تلقیح ب. 1379 ن، دادنیا م ر و خدابنده
  .33- 41): 4( 2. سیستم هاي کشاورزي پایدار در سویا، مجله علوم زراعی ایران
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تأثیر گیاهان پوششی، سیستم . 1389 س ب، و مجنون حسینیع ا حسین زاده  ن مجنون حسینی د رمرودي م مظاهري

  .763-769): 4(41. یرانمجله علوم زراعی ا. و کود نیتروژن بر  عملکرد سورگوم علوفه اي ورزيخاكهاي 

 .ذرت ورزي خاك مختلف هاي روش در نیاز مورد انرژي میزان مقایسه و ارزیابی. 1381ع، هیبت و م الماسی م روزبه
  .117-126: 9، طبیعی منابع و کشاورزي علوم مجله

 تناوب در ذرت کردعمل اجزاء و عملکرد بر گیاهی يپسماندها مدیریت و شخم انواع اثر .1379، ع ر کوچکی و م صفاري
  . 51- 59): 2( 14. کشاورزي صنایع و علوم مجله زراعی،  متفاوت هاي

ي گیاهی و سطوح کود شیمیایی بر عملکرد دانه پسماندهااثرات . 1385 ع، و کاشانی م نبی پور ع ا م بخشنده مسکر باشی
  .52-63): 1( 29. مجله علمی کشاورزي. و اجزاي عملکرد دو رقم گندم در اهواز
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	يﺎﻫكﺎﺧيزروﺎﻘﻣ رد لواﺪﺘﻣ يﺎﻫ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺎﺑ ﻪﺴﯾكﺎﺧ
	ﻪﺧﺮﭼ دﻮﺒﻬﺑ و ﺖﯾﻮﻘﺗ يﺎﻫﺖﺴﯾزﯽﺘﺧﺎﻨﺷ ،ﺖﻌﯿﺒﻃ رد ﺨﻠﺻﺎﺣ تﺪﻣ زارد ﺶﯾاﺰﻓا و ﺖﯾﻮﻘﺗكﺎﺧ يﺰﯿ ﺖﻇﺎﻔﺣ ،ﺎﻫ يﺎﻫدﻮﮐ ﻞﻣﺎﮐ فﺬﺣ ﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ ،دﻮﺟﻮﻣ ﯽﮑﯿﺘﻧژ عﻮﻨﺗ زانﻮﻣرﻮﻫ ،ﯽﻫﺎﯿﮔ مﻮﻤﺳ ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﯽﻣاد و ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫ ﺖﺳا) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﺷﺎﺑﺮﮑﺴﻣ1385 .(لﺎﺳ ياﺮﺑ يﺎﻫ تﺎﯿﻠﻤﻋ مﺎﺠﻧا ﻪﺑ ﺖﻋارز ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ﯽ
	يزرو ﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ ﯽﺘﻇﺎﻔﺣ) نارﺎﮑﻤﻫ و تﺮﯿﺑ2002 .( ﻻﺎﺑ نارﺎﮑﻤﻫ و)2002 (شور ﺮﺛا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫكﺎﺧيزرو ار يورﯽﯾآرﺎﮐ ﺪﻨﭼ ﺪﯿﻟﻮﺗ يﺎﻫﺪﻨﯾاﺮﻓ يژﺮﻧا فﺮﺼﻣ ياﺮﺑ ﺐﯾﺮﺿ ﻦﯾا ﻪﮐ ﺪﻨﺘﻓﺎﯾرد و ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﺳرﺮﺑ لﻮﺼﺤﻣ رد ترذ لﻮﺼﺤﻣكﺎﺧيزرو ﻢﮐ رد و ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﯽﺘﻨﺳ كﺎﺧيزروﺑﺖﺳا راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿ . ﯽﺴﮑﻟا و نﺎﺴ
	نﺪﻧازﻮﺳﺎﻫﺪﻧﺎﻤﺴﭘ ﯽﻟآ هدﺎﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﻖﯾﺮﻃ زا ﯽﻫﺎﯿﮔ ي ﺧ يﺮﻫﺎﻇ صﻮﺼﺨﻣ نزو ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺟﻮﻣ ،كﺎ ﺶﻫﺎﮐ وﯽﻣ تﺪﻣ ﯽﻧﻻﻮﻃ رد صﻮﺼﺧ ﻪﺑ كﺎﺧ يﺮﯾﺬﭘ ذﻮﻔﻧ ددﺮﮔﯽﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣ هﺎﯿﮔ ﺪﺷر نﺎﺼﻘﻧ نآ لﺎﺒﻧد ﻪﺑ و دﻮﺷ )1985 .(نﻮﺘﮕﻨﯾراو و وداد)1983( رد ﺪﻧدﻮﻤﻧ شراﺰﮔ ﻪﮐ ﯽﻄﯾاﺮﺷﺪﻧﺎﻤﺴﭘﺎﻫﯽﻣ هﺪﻧازﻮﺳ ﯽﻫﺎﯿﮔ ي ﺶ
	ﺢﯿﻄﺴﺗﻪﻟﺎﻣﺪﺷ هدز . مﺎﺠﻧا ﯽﺷﺎﭘدﻮﮐ ﺢﯿﻄﺴﺗ زا ﺲﭘ ﺖﻓﺮﮔ .دﻮﮐ ﻞﻣﺎﺷ ﻪﯾﺎﭘ يﺎﻫ60ﺮﮔﻮﻠﯿﮐ و ﺮﻔﺴﻓ رﺎﺘﮑﻫ رد م 120ﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﻪ تﺎﻔﺴﻓ ترﻮﺻ زا ﯽﻤﯿﻧ و ﺮﻔﺴﻓ ﯽﻣﺎﻤﺗ ﻪﮐ ﺪﻧﺪﺷ هداد هروا و مﻮﯿﻧﻮﻣآ ،كﺮﺳ دﻮﮐ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺮﮕﯾد ﻢﯿﻧ و ﺖﺷﺎﮐ زا ﻞﺒﻗ نژوﺮﺘﯿﻧﺪﺷ هداد ﻦﯿﻣز ﻪﺑ رﺎﻬﺑ ﻞﺼ
	ﯽﺘﻇﺎﻔﺣ يزروﻞﻣﺎﺷﻢﺨﺷﯽﺤﻄﺳﻂﺳﻮﺗﮏﺴﯾد)ﻖﻤﻋ ﻢﺨﺷ15ﯽﺘﻧﺎﺳﺮﺘﻣ (ﺮﻤﻫهاﺎﺑودﮏﺴﯾدﯽﺤﻄﺳﮏﺒﺳ ﺲﭘزاﻢﺨﺷﻪﺑرﻮﻈﻨﻣﺢﯿﻄﺴﺗﻦﯿﻣزودﺮﺧندﺮﮐﻪﺧﻮﻠﮐ ﺎﻫكﺎﺧ ي. ساﺮﮐ ﻞﮕﻨﯿﺳ ﺪﯾﺮﺒﯿﻫ ترذ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﻢﻗر 704 ﻢﮐاﺮﺗ ﺎﺑ هﺎﻣ دادﺮﺧ لوا ﻪﻤﯿﻧ ﺖﺷﺎﮐ ﺦﯾرﺎﺗ و دﻮﺑ95240 ﻒﯾدر ﻞﺻاﻮﻓ ﺎﺑ و رﺎﺘﮑﻫ رد ﻪﺗﻮﺑ15×70ﯽﺘﻧﺎﺳ
	ﯽﻋارز لﺎﺳ ود رد ﺶﯾﺎﻣزآ)1387-1386 و 1388 -1387 ( ﻪﻋرﺰﻣ ردﯽﺸﻫوﮋﭘ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺰﮐﺮﻣ ﻊﻗاو نﺎﻣﺮﮐ ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ و يزروﺎﺸﮐ ﺮﺘﻣﻮﻠﯿﮐ رد10 ﺪﻧرز هدﺎﺟ - نﺎﻣﺮﮐ) ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ ضﺮﻋ ﺎﺑ25 و55 ﻪﻘﯿﻗد ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ لﻮﻃ و ﯽﻟﺎﻤﺷ53 و ﻪﺟرد29 و ﯽﻗﺮﺷ ﻪﻘﯿﻗد عﺎﻔﺗرا1754ﺎﯾرد ﺢﻄﺳ زا يﺮﺘﻣ (اﺮﺟاﺪﯾدﺮﮔ . 
	ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺮﺘﻣ .ﺮﻫ ﻞﻣﺎﺷ ﯽﻋﺮﻓ تﺮﮐ5ﺧ ﺎﺑ ﻂ ﻞﺻاﻮﻓ70ﯽﺘﻧﺎﺳ لﻮﻃ و ﺮﺘﻣ20 ﯽﻠﺻا تﺮﮐ ﺮﻫ و ﺮﺘﻣ ﻞﻣﺎﺷ15 ﻂﺧ)5/10 رد ﺮﺘﻣ20ﺮﺘﻣ (دﻮﺑ . درﻮﻣ تﺎﻔﺻ ﯽﺑﺎﯾزراﻞﻣﺎﺷ ﮏﺸﺧ نزو ،ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗراﻪﺗﻮﺑ ، ﻒﯾدر داﺪﻌﺗ ،لﻼﺑ ردلﻼﺑ ﻒﯾدر رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ،لﻼﺑ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ، ﮏﺸﺧ ﻪﻓﻮﻠﻋ دﺮﮑﻠﻤﻋ و لﻼﺑ 
	لدﺎﻌﻣ8 و
	لدﺎﻌﻣ4/2دﻮﺑ ﺮﺘﻣ ﺮﺑ ﺲﻨﻤﯾز ﯽﺳد . ﻪﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ تﺮﮐ ترﻮﺻكﻮﻠﺑ ﺐﻟﺎﻗ رد هﺪﺷ دﺮﺧ رﺎﺒﮑﯾ يﺎﻫ يﺎﻫ تﺮﮐ نآ رد ﻪﮐ راﺮﮑﺗ ﻪﺳ ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ ﯽﻠﺻا يﺎﻫ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣﺎﻫﺪﻧﺎﻤﺴﭘﻄﺳ رد ﻮﺟ يﻮ حﺎﯾﺎﻘﺑ ﻒﺼﻧ، ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻆﻔﺣ و ﻞﻣﺎﺷ ﯽﻋﺮﻓ ﻞﻣﺎﻋ و ﻮﺟ يﺎﯾﺎﻘﺑ يروآ ﻊﻤﺟكﺎﺧ
	يﺎﻫ راﺰﻓا مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ يرﺎﻣآ
	تﺎﺴﯾﺎﻘﻣ و ﺞﻨﭘ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻦﮑﻧاد نﻮﻣزآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺪﺻردﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا.
	زرويﻄﺳ ردﻮكﺎﺧ حﺞﯾار و لﻮﻤﻌﻣ يزرو،كﺎﺧ يزرو و ﯽﺘﻇﺎﻔﺣﻪﻨﯿﻤﮐو نوﺪﺑكﺎﺧيزروﺪﺷ اﺮﺟا . رد رﻮﯾﺮﻬﺷ لﺎﺳ هﺎﻣ1386 ﺖﺸﮐ ﺖﻬﺟ ﺶﯾﺎﻣزآ درﻮﻣ ﻦﯿﻣز و ﻢﺨﺷ راﺪﻧادﺮﮔﺮﺑ ﻦﻫآوﺎﮔ ﻂﺳﻮﺗ رﺎﺒﮑﯾ ﻮﺟﺲﭙﺳ ﺖﻬﺟ
	ﯽﯾﻮﺸﺑآ زا يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ و كﺎﺧ نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ دﻮﺒﻬﺑ و ﯽﻟآ داﻮﻣ نوﺪﺑ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد ﺮﺻﺎﻨﻋكﺎﺧيزرو ﻪﮐ ﺖﺳا هدﻮﺑ رد و ﻪﻗﺎﺳ عﺎﻔﺗرا ﺶﯾاﺰﻓا و ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺟﻮﻣﺖﺳا هﺪﺷ هﺎﯿﮔ ﮏﺸﺧ نزو ﺖﯾﺎﻬﻧ. ﻒﯾدر داﺪﻌﺗ ﻪﻧاد رد ﻢﻬﻣ تﺎﻔﺻ زا ﯽﮑﯾ لﻼﺑ رد ترذ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯿﯿﻌﺗﻪﻧادﯽﻣ بﻮﺴﺤﻣ ياددﺮﮔ . ﻪﯾﺰﺠﺗ هد
	كﺎﺧ رﺎﻤﯿﺗﯽﻨﻌﻣ رﺎﯿﺴﺑ ﺮﯿﺛﺄﺗ يزرو ﺮﺑ يراد ﺖﺷاد ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا
	)لوﺪﺟ1 .( عﺎﻔﺗرا ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ ﻪﺗﻮﺑ264ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ نوﺪﺑ رﺎﻤﯿﺗ كﺎﺧﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ نآ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و يزرو4/239ﯽﺘﻧﺎﺳ ﺮﺘﻣ كﺎﺧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يزروﻪﻨﯿﻤﮐوكﺎﺧمﻮﺳﺮﻣ يزرودﻮﺑ )لوﺪﺟ2 .(ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ عﺎﻔﺗرا ﺮﺑ يراد ﺖﺷاﺪﻧ ﻪﺗﻮﺑ)ﺟلوﺪ1 .(رﺎﻤﯿﺗكﺎﺧ نوﺪﺑ يزروا ﻪﺑﺣ لﺎﻤ
	ﯽﻓﺎﮐ ﺖﺻﺮﻓ ،دﻮﺷ كﺎﺧ ﺖﺑﻮﻃر ﺪﯾﺪﺷ فﻼﺗا ﻊﻧﺎﻣ ﺪﻧاﻮﺗﻪﺸﯾر هدﺎﻔﺘﺳا ياﺮﺑﯽﻣ ﻢﻫاﺮﻓ ار كﺎﺧ نژوﺮﺘﯿﻧ زا ﺎﻫ دروآ ) ﺪﻧﻼﮔﺎﻫ و كﻮﮐ1991( ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﻪﮐ ﯽﻣددﺮﮔ . نارﺎﮑﻤﻫ و داﮋﻧ ﯽﻔﺠﻧ)2007( ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ رد ﻢﺘﺴﯿﺳ يﺎﻫكﺎﺧيزروﻤﻋ ﺮﺑ ﯽﻬﺑﺎﺸﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ترذ دﺮﮑﻠ ﮏﺸﺧ نزو ﺪﻧدروآ ﺖﺳ
	يزروﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ . رﺎﻤﯿﺗ ﻪﮐ يرﻮﻃ ﻪﺑكﺎﺧيزرو رد ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺪﺻرد ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ ﮏﺸﺧ نزو ﺮﺑ يراد ﻪﺗﻮﺑ ﺖﺷاد ترذ) لوﺪﺟ1 .( ﺎﺑ ﻞﮐ ﮏﺸﺧ نزو ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ36/544كﺎﺧ نوﺪﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ مﺮﮔ يزرو ﻤﮐ و ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ نآ ﻦﯾﺮﺘ48/375كﺎﺧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ مﺮﮔ
	فﻼﺘﺧا ﻞﻗاﺪﺣ يزرو كﺎﺧ ﺎﺑ ﻪﮐ دﻮﺑ مﻮﺳﺮﻣ يزروﯽﻨﻌﻣ يرﺎﻣآ ﺖﺷاﺪﻧ يراد) لوﺪﺟ2 .( ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﮏﺸﺧ نزو ﺮﺑ يرادﻪﺗﻮﺑ ﺖﺷاﺪﻧ) لوﺪﺟ1 .( راواﺪﯾ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد)1997( هﺎﯿﮔ ﮏﺸﺧ نزو ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ رﺎﻤﯿﺗ رد ﺞﻧﺮﺑ ﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ ﯽﯾﺎﻫ ﻪﮐﺎﻫﺪﻧﺎﻤﺴﭘ ﯽﻫﺎﯿﮔ ي فﺬﺣ و نﺪﻧازﻮﺳ ﻞﻤﻋ و ﺪﺷ ﻆﻔﺣﺪﻧ
	نوﺪﺑكﺎﺧيزرو ﻖﯾﺮﻃ زابآ زﺮﻫ ﺶﻫﺎﮐ ﻆﻔﺣ ﺐﺒﺳ و هﺪﺷ هﺎﯿﮔ ﺪﺷر يﺎﻬﺘﻧا و ﯽﻧﺎﺸﻓا هدﺮﮔ نﺎﻣز رد ﺖﺑﻮﻃرﺖﺳا ﻪﺘﺷاد لﺎﺒﻧﺪﺑ ار لﻼﺑ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﺶﯾاﺰﻓا . ﻦﯾا ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺎﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ نارﺎﮑﻤﻫ و سﺎﻣﻮﺗ يﺎﻫ)2007 ( ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ ﺖﺷاد .رﺎﻤﯿﺗ يﺎﻫكﺎﺧيزرو ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ رﺎﻤﯿﺗ و ﺪﺻرد ﻒﻠﺎﻫﺪﻧ
	يزرو و مﻮﺳﺮﻣكﺎﺧيزرو ﺮﺑ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺮﻈﻧ زا ﻞﻗاﺪﺣﺪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ يرﺎﻣآ هوﺮﮔ ﮏﯾ رد ﮏﺸﺧ ﻪﻓﻮﻠﻋ دﺮﮑﻠﻤﻋ . ﯽﻠﻋﯽﻨﻌﻣ ﻢﻏر ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ﺮﺛا ندﻮﺒﻧ رادﺎﻫﺪﻧﺎﻤﺴﭘ ﺮﺑ ﮏﺸﺧ ﻪﻓﻮﻠﻋ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ترذ ﮏﺸﺧ ﻪﻓﻮﻠﻋ دﺮﮑﻠﻤﻋ66/19 ﻞﮐ ﻆﻔﺣ رﺎﻤﯿﺗ زا رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗﺎﻫﺪﻧﺎﻤﺴﭘ و نآ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ43/18ﻊﻤﺟ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘ
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