نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  92شماره  / 9تابستان 8921

تغییرات ماده آلی خاک و عملکرد محصول در سامانههای خاکورزی حفاظتی و متداول در تناوب
گندم-ذرت در منطقه زرقان فارس
*1

جهانبخش میرزاوند
تاریخ دریافت 79/6/4 :تاریخ پذیرش79/01/79 :

 -0استادیار بخش تحقیقات خاک و آب ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،زرقان ،ایران

* مسئول مکاتبهEmail: j.mirzavand@areeo.ac.ir :

چکیده
به منظور بررسی اثر روشهای خاکورزی بر محتوای ماده آلی خاک و عملکرد محصول ،پژوهشی مزرعهای در سال
 0171در زرقان استان فارس به صورت آزمایش کرتهای یک بار خُرد شده با سه تکرار در تناوب ذرت-گندم اجرا شد.
نتایج نشان داد حفظ بقایا و کاهش عملیات خاکورزی منجر به بهبود ماده آلی خاک شد به گونهای که در عمق صفر تا 01
سانتیمتری ،عملیات کم خاکورزی و حفظ بقایا نسبت به خاکورزی رایج دو درصد ماده آلی را افزایش داد .با افزایش
عمق خاک ،خاکوزی رایج و حفظ بقایا نسبت به کم خاک ورزی ماده آلی را یک درصد افزایش داد .عملکرد دانه گندم با
انجام عملیات کم خاکورزی و حفظ بقایا نسبت به خاکورزی رایج  74/5درصد بیشتر شد .بی خاکورزی منجر به کاهش
 44درصدی عملکرد دانه گندم نسبت به کم خاکورزی شد .عالوه براین ،حفظ بقایای ذرت در بی خاکورزی منجر به
افزایش  70درصدی عملکرد دانه گندم نسبت به حذف بقایا شد .نتایج نشان داد عملکرد دانه ذرت در شرایط حفظ بقایای
گندم با عملیات خاکورزی رایج و یا کم خاکورزی  14درصد در مقایسه با بی خاکورزی افزایش یافت .در مقابل ،حفظ
بقایای گندم در بی خاکورزی منجر به افزایش  5/5درصدی عملکرد دانه ذرت نسبت به حذف بقایا شد .بطور کلی ،در
مناطق خشک و نیمه خشک که کشت ممتد گندم-ذرت اتفاق میافتد انجام عملیات کم خاکورزی و حفظ بقایای گیاهی به
صورت ایستاده و با ارتفاع  11سانتیمتر می تواند موجب افزایش محتوای ماده آلی خاک و حفظ پتانسیل عملکرد هر دو
محصول گردد.
واژههای کلیدی :اجزای عملکرد ،بقایای گیاهی ،بی خاکورزی ،حاصلخیزی خاک ،کم خاکورزی
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Abstract
In order to evaluate the effects of tillage methods on soil organic matter (OM) content and crop yield, a
field experiment was conducted under wheat-corn rotation based on split-plot design in three replications at
Zarghan, Fars province. Results showed that the reduction of soil tillage operations accompanied by keeping
crop residue can be improved OM content compared to conventional tillage (CT) methods. At a soil depth
range of 0-10 cm, the OM content increased two % by applying reduced tillage (RT) method and residue
retention compared to CT method. In deeper soil layers, OM content enhanced one % by CT method and
residue retention compared to RT method. Results showed that grain yield of wheat increased 24.5% by
applying RT method and corn residue retention compared to CT method. While, wheat yield decreased 48%
by applying No-Till (NT) method compared to RT method. Furthermore, applying NT method and corn residue
retention increased wheat yield by 21% compared to crop residue removal. In wheat residue retention, results
showed that kernel yield of corn increased by 34% under CT and RT methods compared to NT method. In
contrast, keeping wheat residue accompanied by NT method application can be increased kernel yield of corn
at 5.5% compared to crop residue removal. It is concluded that, to maintain the crop yield potential and increase
OM content under a consecutive corn-wheat rotation in arid and semi-arid regions, adopting RT method

accompanied by keeping crop residue (standing residue with a height of 30 cm), is recommended.
Keywords: No-Till, Plant Residue, Reduced Tillage, Soil Fertility, Yield Components

تشکیل میدهند و بطور معمول کشاورزان ایران و به

مقدمه

ویژه مناطق جنوبی کشور مانند استان فارس و

-تولید محصوالت کشاورزی به مقدار مناسب در دهه

- این دو گیاه را در تناوب با یکدگیر کشت می،خوزستان

 بوسیله افزایش، مستلزم تولید پایدار محصول،های آینده

 اگرچه اعتقاد بر این است که کشت مداوم گندم و یا.کنند

کارآیی استفاده از منابع طبیعی و همچنین به حداقل

 تناوب،گندم به دلیل عوامل اقتصادی-تناوب ذرت

 گندم.رساندن فشار بر محیط زیست خواهد بود

مناسبی برای کشاورزان میباشد اما با مشکالتی مانند

) بهZea mays L.( ) و ذرتTriticum aestivum L.(

 گسترش آفات و بیماریها،افزایش جمعیت علفهای هرز

 بخش عمدهای از غذای مردم دنیا را،عنوان دو غله مهم
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که منجر به کاهش عملکرد دانه گیاه زراعی میگردد،

 .)7104براساس نتایج پژوهشهای مختلف ،بـاقی

همراه است (علیجانی و همکاران  .)7100یکی از مهمترین

گذاشـتن بقایای گیاهی در سـطح خاک همراه با اجرای

سازوکارها برای حفظ پتانسیل عملکرد دانه در کشت

روشهای خاکورزی حفاظتی در شـرایط فصـل رشد

ممتد ذرت یا گندم و یا تناوب ذرت-گندم و بهبود

گرم و خشـک ،بـه دلیـل کـاهش تبخیـر سـطحی آب،

خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خاک

افـزایش رطوبت خاک ،بهبود شـرایط دمـایی خـاک و

استفاده از سامانههای خاکورزی حفاظتی و از جمله بی

افـزایش رشـد ریشـه و افزایش معدنی شدن نیتروژن

خاکورزی است (حامدی و پرویزی  7106و حسنزاده

خاک در مقایسه با حـذف یـا سـوزاندن بقایا موجب

مقدم و همکاران  .)7109در رابطه با تاثیر خاکورزی

افـزایش عملکـرد دانـه محصول مـیگـردد (صفری و

حفاظتی در شرایط مختلف ،گزارشهای متفاوتی شامل

همکاران  7101و چگنی و همکاران  .)7104حیدری

تاثیر مثبت (جین و همکاران  7100و بنیاسدی و همکاران

( )7114گزارش کرد که حفظ بقایای گیاهی ذرت نسبت

 7104و جاللی و اسفندیاری  ،)7106منفی و عدم تاثیر

به بقایای گیاهی گندم کربن آلی را حدود  75درصد

(مسیگا و همکاران  7107و مالیکا و همکاران )7105

افزایش داد اگرچه با افزایش ماده آلی خاک ،عملکرد دانه

وجود دارد .به عبارت دیگر ،پاسخ عملکردی محصول به

گندم و یا ذرت تحت تاثیر مدیریت خاکورزی و بقایای

روشهای خاکورزی حفاظتی تابع نوع محصول ،شرایط

گیاهی قرار نگرفت .لیانگ و همکاران ( )7114بیان کردند

آب و هوایی منطقه و سامانه کشت (دیم یا آبی) میباشد.

که اثر متقابلی بین روشهای خاکورزی و تناوب

افضلینیا و کرمی ( )7104بیان کردند که در شرایط کشت

محصوالت زراعی بر افزایش درصد کربن آلی خاک

آبی ،معموال عملکرد محصول در خاکورزی حفاظتی

وجود دارد .تغییرات ماده آلی خاک متناسب با میزان

کمتر یا برابر با عملکرد محصول در خاکورزی مرسوم

بقایای گیاهی برگردانده شده به خاک میباشد ،اما نوع

(شخم با گاوآهن برگردان دار ،دیسک و لولر) است.

سامانه خاکورزی بر نگهداری و حفظ ماده آلی خاک

گوارتز و همکاران ( )7119نشان دادند که بیشترین میزان

تاثیر میگذارد .محتوای کربن آلی خاک به صورت تعادل

عملکرد محصول در تناوب گندم-ذرت در شرایط بی

بین ورودیها و خروجیها است (تجزیه و سایر

خاکورزی و باقی گذاشتن بقایا به دست آمد ،درحالیکه

فرآیندهای هدرروی) .اگر مواد آلی خاک به صورت

کمترین عملکرد در شرایط بی خاکورزی و همراه با

معمول اضافه شده و پی در پی تجزیه گردد ،خاک

حذف بقایا حاصل شد .رومر-پرزگروواز و همکاران

حاصلخیزتر خواهد بود .در این فرآیندها ،عناصر غذایی

( )7104نشان دادند که عملکرد ذرت در سامانه

و کربن به گردش در میآیند و ساختمان خاک حفظ شده

کشاورزی حفاظتی  76درصد بیشتر از خاکورزی

یا بهبود مییابد (ویلهلم و همکاران  .)7114آلماراس و

مرسوم بود که با نتایج کینجیا و همکاران ( )7104مطابقت

همکاران ( )7111نشان دادند که عملیات بی خاکورزی

داشت.

منجر به افزایش بیشتر کربن آلی خاک نسبت به خاک-

از سوی دیگر روشهای خاکورزی حفاظتی که با

ورزی رایج شد ،در حالی که گاوآهن برگرداندار میزان

مدیریت مناسب بقایای گیاهی همراه گردد راهکاری

کربن آلی خاک را کاهش داد .کتلر و همکاران ()7111

مناسب در جهت جلوگیری از حذف یا سوزاندن بقایا در

گزارش کردند که کربن آلی خاک در عمق صفر تا 9/5

کشاورزی پایدار به شمار میرود و نقشی مهم در بهبود

سانتیمتری در سامانه خاکورزی رایج در مقایسه با بی

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکها دارد و در نتیجه

خاکورزی  71درصد کمتر بود و در عمق  9/5تا 05

میتواند منجر به افزایش و یا بهبود عملکرد گیاه زراعی

سانتیمتری  05درصد بیشتر و در عمق صفر تا 11

گردد (عبدالهی و همکاران  7101و بنیاسدی و همکاران

سانتیمتری تفاوتی نداشت.
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با توجه به اثرات نامطلوب حذف بقایای گیاهی و

فیزیکی و شیمیایی خاک ،قبل از شروع پژوهش دو نمونه

مشکالتی که در عملیات تهیه زمین در نتیجه حفظ بقایا به

خاک مرکب از مزرعه و عمق صفر تا  11سانتیمتری

ویژه بقایای گیاهی درشت ذرت وجود دارد ،لذا ضرورت

تهیه و میزان ماده آلی ( 0/10درصد) ،هدایت الکتریکی

انجام تحقیق در مورد کارآیی سامانههای متفاوت خاک-

( 1/65دسی زیمنس بر متر) و اسیدیته ( )9/7در خاک

ورزی حفاظتی و متداول در جهت حفظ پتانسیل تولید

تعیین شد (جدول .)0عالوه براین ،متوسط بارندگی

محصوالت زراعی در اقلیمهای متفاوت کشور احساس

ساالنه درازمدت در منطقه  715میلیمتر (طول جغرافیایی

میشود .بنابراین ،هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر

ʺ 57°90ʹ15شرقی و عرض جغرافیایی ʺ77°96ʹ47

میان مدت روشهای متفاوت خاکورزی بر محتوای ماده

شمالی و ارتفاع  0576متر از سطح دریا) ثبت شده است.

آلی در یک خاک آهکی ،عملکرد و اجزای عملکرد محصول

تیمارها شامل روشهای خاکورزی در سه سطح (خاک-

در تناوب ممتد گندم-ذرت و با توجه به مدیریت بقایای

ورزی رایج (شخم با گاوآهن برگرداندار ،دیسک و تراز

گیاهی در منطقه خشک و نیمه خشک زرقان استان فارس

کردن به وسیلهی ترازکننده کششی) ،کم خاکورزی (یک

بود.

بار استفاده از خاکورز مرکب متشکل از پنجه غازی و
روتاری) و بی خاکورزی (بدون هیچگونه عملیات شخم
یا خاکورزی) به عنوان فاکتور اصلی و مدیریت بقایای

مواد و روشها
بهمنظور بررسی اثر سامانههای خاکورزی حفاظتی

گیاهی در دو سطح (حفظ بقایا به صورت ایستاده و حذف

و متداول بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در تناوب ممتد

تمام بقایای گیاهی از سطح خاک) به عنوان فاکتور فرعی

ذرت (هیبرید سینگل کراس -)914گندم (رقم چمران)،

بود .در تیمار حفظ بقایا ،محصول به وسیله دستگاه

پژوهشی مزرعهای در سه سال زراعی (-75 ،0171-74

کمباین برداشت شد ،بهطوری که حدود  11درصد بقایای

 0174و  )0175-76در مرکز تحقیقات کشاورزی زرقان،

گیاهی ذرت و یا گندم به صورت ایستاده با ارتفاع حدود

استان فارس به صورت آزمایش کرتهای یک بار خُرد

 11سانتیمتر باقی ماند .در کرتهای بدون بقایای گیاهی

شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه

ذرت یا گندم ،گیاه از محل طوقه در سطح خاک کفبُر و

تکرار اجرا گردید .به منظور تعیین برخی از ویژگیهای

از مزرعه خارج شد.

جدول –1برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در زرقان (عمق صفر تا  03سانتیمتری)
ویژگیهای شیمیایی خاک
ماده

قابلیت هدایت الکتریکی

PH
در خمیر

آلی

عصاره اشباع خاک ()dS.m-1

اشباع

خاک

خاک

()%

9/7

0/0

1/65

کربنات
کلسیم معادل
()%
19

آهن

روی

مس

منگنز

فسفر

پتاس

()ppm

()ppm

()ppm

()ppm

()ppm

()ppm

5

1/4

1/4

9

01/5

کالس بافت خاک
شن ()%

سیلت ()%

رس ()%

بافت خاک

05/7

44/6

16/7

لوم رسی سیلتی

ویژگیهای آب آبیاری
-0

هدایت الکتریکی آب آبیاری ( )dS.m

0/41

 PHآب آبیاری

9/11

741
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مزرعه در شروع تحقیق به صورت آیش بود ،بنابراین

خاک ،در پایان اجرای آزمایش از دو عمق صفر تا 01و

در شروع آزمایش بقایای اندکی (بیشتر بقایای علف هرز)

 71-01سانتیمتری خاک در هر کرت نمونه مرکب

در مزرعه وجود داشت .برای کشت گندم از خطی کار

برداشته شد و سپس نمونهها خشک شدند .نمونهها پس

کشت مستقیم (بذرکار-کودکار اسفوجیا 09 ،ردیفه،

از غربال با الک دو میلیمتری ،به آزمایشگاه منتقل شدند

عرض کار سه متر و شیار بازکن دیسکی) و برای کشت

و درصد کربن آلی آنها به عنوان شاخصی از ماده آلی

ذرت از ردیف کار کشت مستقیم (ردیفکار برتینی ،پنج

خاک تعیین شد.

ردیفه و با عرض کار سه متر) استفاده گردید .ابعاد کرت-

کلیه محاسبات آماری با استفاده از نرمافزار 9.3

های آزمایشی  6×71متر بود .در کشت گندم ،هر کرت

 SASانجام گرفت و برای مقایسه میانگینها از آزمون

شامل  11خط کاشت و فاصله خطوط کاشت  71سانتی-

چند دامنهای دانکن در سطح  5درصد و جهت رسم شکل-

متر و در کشت ذرت ،هر کرت شامل هشت خط کاشت و

ها از نرمافزار اکسل استفاده شد .از آنجایی که اثر سال

فاصله خطوط کاشت 91سانتیمتر در نظر گرفته شد.

در طول تناوب گندم-ذرت بر صفات عملکرد و اجزای

فاصلهی بین کرتهای فرعی دو متر و تکرارها هشت متر

عملکرد دانه هر دو محصول معنی دار نبود ،آنالیز دادهها

در نظر گرفته شد .گندم به مقدار  041کیلوگرم در هکتار

به صورت مرکب انجام و میانگین سه سال پژوهش

در نیمه دوم آبان و ذرت به مقدار  75کیلوگرم در هکتار

گزارش گردید.

در نیمه اول تیر ماه در کرتها کشت شد .میزان کود
مصرفی براساس نیاز کودی مزرعه در سالهای مختلف،

نتایج و بحث

متفاوت بود که تمامی کود فسفات (حدود  051کیلوگرم

براساس نتایج حاصل از این پژوهش ،عملکرد

در هکتار) ،پتاس (حدود  011کیلوگرم در هکتار) و یک

محصول بطور معنیداری تحت تاثیر سامانههای خاک-

سوم کود اوره (حدود  011کیلوگرم در هکتار) در زمان

ورزی ،مدیریت بقایای گیاهی و برهمکنش آنها قرار

کاشت و توسط کارنده به کرتها داده شد و بقیه کود

گرفت .اثر برهمکنش تیمارهای مورد مطالعه بر عملکرد و

اوره در دو مرحله به صورت سرک و با دست در مزرعه

اجزای عملکرد دانه گندم و ذرت در سطح پنج درصد

پخش شد .سایر عملیات زراعی شامل آبیاری (آبیاری

معنیدار بود .همچنین ،عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت

غرقابی) ،کنترل علفهای هرز و مبارزه با آفات و

شامل وزن هزار دانه و تعداد دانه در ردیف در سطح پنج

بیماریها در تمام تیمارها بطور یکسان اعمال شد .در

درصد و شاخص برداشت ذرت در سطح یک درصد تحت

زمان برداشت ،بوتههای گندم از مساحت دو مترمربع و

تاثیر برهمکنش تیمارهای خاکورزی و مدیریت بقایای

ذرت از مساحت یک متر مربع به صورت تصادفی و با

گیاهی معنیدار بود (جداول 7و .)5

در نظر گرفتن اثرات حاشیهای با دست بریده و برداشت
شدند .ویژگیهای مورد مطالعه شامل عملکرد دانه ،وزن

عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم

هزار دانه ،تعداد دانه در مترمربع ،عملکرد کاه ،عملکرد

براساس نتایج این پژوهش حفظ بقایای گیاهی ذرت

بیولوژیک و شاخص برداشت برای گندم و عملکرد دانه،

و کاهش عملیات خاکورزی منجر به بهبود عملکرد و

وزن هزار دانه ،تعداد دانه در بالل ،تعداد ردیف در بالل،

اجزای عملکرد دانه گندم شد .در تناوب گندم-ذرت-گندم،

تعداد دانه در ردیف ،عملکرد بیولوژیک و شاخص

بیشترین عملکرد دانه گندم ( 4001/04کیلوگرم در هکتار)

برداشت برای ذرت بودند .برای تعیین مقدار ماده آلی

در سامانه کم خاکورزی و حفظ بقایای گیاهی ذرت
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جدول -2نتایج تجزیه واریانس خاکورزی ،بقایای گیاهی ذرت و برهمکنش آنها بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم
درجه

منابع تغییر

عملکرد دانه

آزادی

سال ()Y

2

1404342/8ns

وزن هزار

تعداد دانه در

عملکرد

دانه

متر مربع

بیولوژیک

13/77ns

4324243/3ns

2335135/2ns

عملکرد کاه

شاخص برداشت

2244307/1ns

14/20ns

خطای اول ()a

5

403828/0

14/24

4141104/3

7844227/3

0424424/2

2/17

خاکورزی ()T

2

**21340312/0

*42/42

**203852031/4

**217542320/8

**27401271/4

**122/47

Y×T

4

4152021/5ns

22/44ns

2221548/2ns

24334217/4ns

8120243/7ns

14/54ns

خطای دوم ()b

12

بقایا ()R

1

ns

ns

ns

ns

ns

ns

1315251/7

7/44

0578251/2

7838872/8

0041508/2

2/75

**18774447/4

**178/28

*42000344/3

*22133134/8

8020417/4ns

*44/28

*

*

*

ns

*

*

T×R

2

4422857/5

03/18

12243302/1

04872027/4

12428347/7

2/27

Y×R

2

2500120/3ns

15/04ns

10738857/2ns

14284204/1ns

8524333/4ns

13/14ns

Y×T×R

4

0587574/0ns

8/41ns

14311227/0ns

17441402/4ns

4220712/0ns

12/57ns

خطای باقی مانده ()c

18

851132/1

11/23

0347040/0

250012/8

2144131/4

2/42

10/28

18/22

14/55

ضریب تغییرات (درصد)

 * ،nsو

**

4/31

18/42

5/10

به ترتیب بیانگر نداشتن اختالف معنیدار و اختالف معنیدار در سطح  5و  0درصد میباشد.

جدول -0مقایسه میانگین ترکیبات تیماری خاکورزی و بقایای گیاهی ذرت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم (میانگین سه سال)
سامانه خاک-

بقایای

ورزی

گیاهی

خاکورزی رایج
کم خاکورزی
بی خاکورزی

عملکرد

وزن

دانه

هزار

()kg.ha-1

دانه ()g

تعداد دانه در

عملکرد بیولوژیک

عملکرد کاه

-1

شاخص

-1

متر مربع

( )kg.ha

( )kg.ha

برداشت ()%

حذف بقایا

5914/46b

19/55a

01711/69de

05604/67bc

7496/77abc

16/99bc

حفظ بقایا

6507/19b

14/76a

09174/69b

06107/50ab

7411/04abc

41/76a

حذف بقایا

6146/54b

19/04a

04757/11bc

06115/96b

7747/09ab

14/14ab

حفظ بقایا

4001/04a

41/04a

71479/11a

71144/16a

00790/04a

41/11a

حذف بقایا

1456/14c

10/74b

7496/11e

01677/71d

9747/44c

17/47d

حفظ بقایا

4046/91c

19/97a

01514/11cd

00417/10cd

9657/54bc

15/19c

میانگینهایی که در هر ستون حداقل در یک حرف مشترک میباشند ،تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند (دانکن=5درصد).

جدول -4ضرایب همبستگی بین عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم
عملکرد دانه
عملکرد دانه

عملکرد کاه

عملکرد

شاخص

وزن 0111

تعداد دانه در

بیولوژیک

برداشت

دانه

مترمربع

0/11

عملکرد کاه

ns

عملکرد بیولوژیک

*

1/95

1/74

1/54

0/11
**

0/11

شاخص برداشت

**1/49

*-1/60

*-1/91

0/11

وزن  0111دانه

**1/41

*1/69

1/44ns

*1/99

0/11

**1/97

*1/61

1/47ns

**1/40

*-1/69

تعداد دانه در
مترمربع

 * ،nsو ** به ترتیب بیانگر نداشتن اختالف معنیدار و اختالف معنیدار در سطح  5و  0درصد میباشند.

0/11
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جدول -2تجزیه واریانس خاکورزی ،بقایای گیاهی گندم و برهمکنش آنها بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت
درجه
منابع تغییر

آزاد

عملکرد دانه

ی
سال ()Y

2

4303428/5ns

وزن هزار

تعداد دانه در

تعداد ردیف در

تعداد دانه در

عملکرد

شاخص

دانه

بالل

بالل

ردیف

بیولوژیک

برداشت

401/74ns

1451/22ns

3/57ns

7/32ns

5788114/7ns

12/83ns

خطای اول ()a

5

2432284/4

1575/47

0341/22

1/25

03/12

13274350/1

4/44

خاکورزی ()T

2

**08825414/5

*5741/15

*10227/22

*15/84

*243/57

*110347485/5

**52/48

Y×T

4

1175522/0ns

2350/82ns

13438/44ns

1/22ns

22/08ns

52050080/1ns

8/14ns

خطای دوم ()b

12

722332/2ns

1103/31ns

0242/14ns

0/33ns

44/01ns

13304712/0ns

1/75ns

بقایا ()R

1

**57184584/3

502/12ns

**74230/43

3/37ns

**213/24

**233214225/4

**80/04

T×R

2

*12452730/1

*5443/80

442/41ns

3/24ns

*72/41

7225125/7ns

**52/85

Y×R

2

13342417/5ns

2482/43ns

2442/74ns

2/74ns

21/12ns

18182424/8ns

3/42ns

4

1418042/4ns

584/58ns

052/41ns

0/24ns

42/37ns

21230522/8ns

5/22ns

Y×T×R
خطای باقی مانده
()c

18

ضریب تغییرات (درصد)

1787824/2

1422/88

2537/22

2/07

14/72

11777281/3

0/27

11/32

15/34

4/84

11/42

14/30

4/07

2/88

 * ،nsو ** به ترتیب بیانگر نداشتن اختالف معنیدار و اختالف معنیدار در سطح  5و  0درصد میباشد.

حاصل شد .نتایج نشان داد حفظ بقایای گیاهی ذرت و

کاربرد سامانههای خاکورزی رایج و کم خاکورزی

کاربرد سامانه کم خاکورزی نسبت به خاکورزی رایج

حاصل شد (جدول .)1نتایج همبستگی نیز نشان داد که

عملکرد دانه گندم را  74/5درصد افزایش داد ،درحالیکه

بیشترین میزان همبستگی میان عملکرد دانه گندم با وزن

سامانه بی خاکورزی منجر به کاهش  44درصدی

هزار دانه گندم (** )r2=1/41مشاهده شد که سامانه کم

عملکرد دانه گندم نسبت به سامانه کم خاکورزی شد

خاکورزی و حفظ بقایای ذرت در مقایسه با خاکورزی

(جدول .)1همچنین ،نگهداری بقایای گیاهی ذرت در

رایج و حذف بقایا باعث افزایش هفت درصدی آن گردید.

سامانه بی خاکورزی منجر به افزایش  70درصدی

همچنین ،بررسی همبستگی میان عملکرد دانه گندم با

عملکرد دانه گندم نسبت به شرایط حذف بقایای گیاهی

شاخص برداشت گندم نشان دهنده یک ارتباط مثبت و

ذرت گردید .کاربرد سامانه کم خاکورزی و حفظ بقایای

معنیدار (** )r2=1/49بود (جدول.)4

گیاهی ذرت منجر به افزایش بیش از  71درصدی عملکرد
کاه گندم ( 00790/04در مقابل  7496/77کیلوگرم در

عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت

هکتار) نسبت به سامانه خاکورزی رایج و حذف بقایای

در کشت ذرت نیز حفظ بقایای گیاهی گندم و کاهش

گیاهی ذرت شد .در شرایط حذف بقایای گیاهی ذرت

عملیات خاکورزی منجر به افزایش عملکرد دانه ذرت

کمترین عملکرد کاه گندم ( 9747/44کیلوگرم در هکتار)

شد .بطور مشابه ،بیشترین عملکرد دانه ذرت (04449/64

در سامانه بی خاکورزی به دست آمد که در مقایسه با

کیلوگرم در هکتار) در شرایط حفظ بقایای گیاهی گندم و

حفظ بقایای گیاهی در سامانه خاکورزی مشابه حدود

عملیات کم خاکورزی حاصل شد .نتایج نشان داد انجام

پنج درصد کاهش یافت .بیشترین شاخص برداشت گندم

عملیات خاکورزی رایج و یا کم خاکورزی همراه با

(حدود  41درصد) در شرایط حفظ بقایای گیاهی ذرت و

حفظ بقایای گیاهی گندم منجر به افزایش  14درصدی
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عملکرد دانه ذرت در مقایسه با سامانه بی خاکورزی

آن عملکرد محصول افزایش خواهد یافت (لی و همکاران

شد .عالوه براین ،نگهداری بقایای گیاهی گندم در سامانه

 7119و رومرو-پرزگروواز و همکاران  .)7104نجفینژاد

بی خاکورزی عملکرد دانه ذرت را نسبت به شرایط

و همکاران ( )7115اظهار کردند که بیشترین عملکرد دانه

حذف بقایا  5/5درصد افزایش داد (جدول .)6بیشترین

ذرت در سامانه کم خاکورزی حاصل شد و دلیل آن را

وزن هزار دانه ( 757/49گرم) ،تعداد دانه در ردیف (45

بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک عنوان کردند

عدد) و عملکرد بیولوژیک ( 40110/76کیلوگرم در هکتار)

که نقش موثری در توسعه ریشه گیاه زراعی در خاک و

ذرت در شرایط حفظ بقایای گیاهی گندم و کاربرد

دسترسی بیشتر گیاه زراعی به آب و عناصر غذایی خاک

سامانه کم خاکورزی حاصل شد .درحالی که ،بیشترین

داشت .علیجانی و همکاران ( )7100نشان دادند که

تعداد دانه در بالل ( 596عدد) و بیشترین شاخص

نگهداری بقایای گیاهی در سطح خاک اغلب موجب

برداشت ذرت ( 16/47درصد) در سامانه خاکورزی

افزایش عملکرد گیاه زراعی میگردد ،اما در برخی

رایج به دست آمد (جدول .)6نتایج تجزیه همبستگی میان

شرایط ،به دالیل مختلفی چون کمبود ادوات مناسب و

صفات عملکردی ذرت نشان داد که تعداد دانه در بالل با

ناکافی بودن دانش کشاورزان در مدیریت بقایا ،موجب

اثر مستقیم برابر با ** r2=1/47و تعداد دانه در ردیف با

کاهش عملکرد گیاه زراعی میشود .همچنین ،کاهش

اثر مستقیم برابر با ** r2=1/44به ترتیب بیشترین اثر

استقرار و رشد اولیه گیاهچه ،تاخیر در استقرار و تغییر

مستقیم و مثبت را بر عملکرد دانه ذرت داشتند (جدول.)9

خصوصیات فیزیکی خاک از عوامل کاهش عملکرد در

به عبارت دیگر از بین اجزای عملکرد ،بیشترین همبستگی

سامانه بی خاکورزی گزارش شده است (محمدی و

میان عملکرد دانه ذرت و تعداد دانه در ردیف بالل ذرت

همکاران  .)7117بر اساس نتایج پژوهشهای نورود

مشاهده شد و سامانه کم خاکورزی و حفظ بقایای

( ،)7111باالترین میزان عملکرد گندم در تناوب با ذرت؛

گیاهی گندم در مقایسه با عملیات خاکورزی رایج و

در سامانه کم خاکورزی به دست آمد که این افزایش

حذف بقایا باعث افزایش  75درصدی آن شد .همچنین،

عملکرد ،بیشتر به دلیل افزایش تعداد سنبله در مترمربع

بررسی همبستگی میان عملکرد دانه ذرت با شاخص

و تعداد دانه در سنبله بود که با نتایج حاصل از این

برداشت نشان دهنده یک ارتباط مثبت و معنیدار

پژوهش که بیشترین وزن هزار دانه ( 41/04گرم) و تعداد

(** )r2=1/76بود (جدول.)9

دانه در مترمربع ( )71479/11گندم در شرایط حفظ

نتایج این پژوهش نشان داد کاهش عملیات خاک-

بقایای گیاهی ذرت و کاربرد سامانه کم خاکورزی

ورزی و حفظ بقایای گیاهی میتواند در مقایسه با انجام

حاصل شد ،مطابقت داشت .محمدی و همکاران ()7117

عملیات خاکورزی رایج و حذف بقایا منجر به بهبود

نشان دادند که عملکرد دانه گندم در سامانه کم خاک-

پتانسیل عملکرد محصول در تناوب ممتد گندم-ذرت

ورزی (گاوآهن قلمی) به دلیل افزایش رطوبت خاک و

گردد .براساس نتایج پژوهشهای مختلف ،کاهش عملیات

بهبود خواص فیزیکی خاک در مقایسه با سامانه خاک-

خاکورزی و باقی گذاشتن بقایای گیاهی نقشی موثر در

ورزی رایج به مراتب بیشتر بود که این امر منجر به

بهبود ساختمان و حاصلخیزی خاک دارد و این امر به

افزایش وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله گندم شد.

تدریج منجر به افزایش ماده آلی و کاهش تبخیر آب از

گوارتز و همکاران ( 7115و  )7119گزارش کردند که در

سطح خاک میگردد .بنابراین ،با افزایش ماده آلی و بهبود

شرایط خاکورزی حفاظتی ،عملکرد دانه ذرت و گندم در

خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و زیستی محیط خاک

کشت ممتد گندم-ذرت در شرایط حفظ بقایای گیاهی

شرایط رشد و نمو گیاه زراعی بهبود مییابد و به دنبال

نسبت به حذف بقایا بیش از  11درصد افزایش یافت که
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با نتایج حاصل از این پژوهش که باقی گذاشتن بقایای

همکاران ( )7114نشان دادند که سرعت افزایش ماده آلی

گیاهی در تمام سامانههای خاکورزی منجر به بهبود

خاک در سامانه بی خاکورزی با سرعت تغییرات ناشی

عملکرد محصول شد ،همخوانی داشت .بنیامین و

از ماده آلی خاک همفاز نیست .به عبارت دیگر ،تاثیر

جدول -5مقایسه میانگین ترکیبات تیماری خاکورزی و بقایای گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت (میانگین سه سال)
سامانه
خاک-
ورزی

بقایای

عملکرد دانه

گیاهی

()kg.ha-1

حذف

خاک-
ورزی
رایج

حفظ
بقایا
حذف

کم

بقایا

خاک-
ورزی

حفظ
بقایا
حذف

بی

بقایا

خاک-
ورزی

حفظ

0111
دانه ()g

01514/19c

بقایا

وزن

719/61bc

در بالل

بالل

ردیف

()kg.ha-1

برداشت ()%

515/11cd

04/11ab

16/77bc

14646/91cd

11/00c

04414/67a

757/01a

596/69a

01/94ab

47/47ab

17090/67ab

16/47a

07715/10b

757/14a

470/00cd

07/77c

41/44ab

16675/04bc

11/51b

04449/64a

757/49a

560/94ab

07/44bc

45/11a

40110/76a

14/79b

01045/10c

711/65ab

441/94d

04/77a

10/44c

17976/76d

10/15c

01960/47c

بقایا

تعداد دانه

تعداد ردیف در

تعداد دانه در

عملکرد بیولوژیک

شاخص

717/57c

04/11ab

517/11abc

15059/74cd

14/11abc

11/10c

میانگینهایی که در هر ستون حداقل در یک حرف مشترک میباشند ،تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند (دانکن=5درصد).

جدول -7ضرایب همبستگی بین عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت
عملکرد دانه
عملکرد دانه

عملکرد

شاخص

وزن 0111

تعداد دانه

تعداد دانه

تعداد ردیف

بیولوژیک

برداشت

دانه

در بالل

در ردیف

در بالل

0/11

عملکرد بیولوژیک

*

1/61

0/11

شاخص برداشت

**1/76

*-1/66

0/11

وزن  0111دانه

*1/69

1/47ns

*1/95

تعداد دانه در بالل

**

ns

**

تعداد دانه در ردیف

**

1/47
1/44

ns

تعداد ردیف در بالل
 * ،nsو

1/51

**

1/59

*

1/60

ns

1/45

1/70

**

1/71

ns

1/57

0/11
*

-1/65

ns

1/47

ns

1/14

0/11
**

1/49

*

1/60

0/11
*

1/96

به ترتیب بیانگر نداشتن اختالف معنیدار و اختالف معنیدار در سطح  5و  0درصد میباشند.

0/11
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ناشی از افزایش ماده آلی در خاک نیازمند زمان

ممتد گندم-ذرت ،حفظ بقایای گیاهی در سامانه خاک-

بیشتری میباشد .برای مثال افزایش حاصلخیزی خاک و

ورزی رایج نسبت به حذف بقایا محتوای ماده آلی خاک

بهبود پایداری خاکدانهها با گذشت زمان و به تدریج رُخ

را در عمق  71-01سانتیمتری  76درصد ( 0/00در

میدهد .از اینرو به نظر میرسد در سامانه بی خاک-

مقابل  1/44درصد) افزایش داد (شکل .)0بر اساس نتایج

ورزی باید فرصت کافی وجود داشته باشد تا با بهبود

پژوهشهای مختلف ،تغییرات ماده آلی خاک متناسب با

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ،عملکرد محصول

مقدار بقایای گیاهی برگردانده شده به خاک است (چگنی

نیز افزایش یابد .براساس نتایج پژوهشهای مختلف،

و همکاران ،)7104 ،در واقع روش خاکورزی بر

کاهش تردد وسایل و ماشین آالت ،کاهش فشردگی،

نگهداری و حفظ ماده آلی خاک تاثیر میگذارد و خاک-

افزایش تخلخل و عدم به هم زدن خاک و کاهش پودر

ورزی با گاوآهن برگرداندار (خاکورزی رایج) شرایط

شدن و سله بستن خاک ،افزایش ذخیره رطوبتی از دالیل

برای اکسیداسیون ماده آلی را افزایش میدهد (حمزهئی

موثر افزایش عملکرد محصول در سامانه کم خاکورزی

و بوربور  .)7104یو و همکاران ( )7116بیان کردند که

در مقایسه با سایر روشهای خاکورزی میباشد

هوادهی و شکستن خاکدانهها در سامانه خاکورزی رایج

(سامراجیوا و همکاران  7116و فونتز و همکاران .)7117

موجب کاهش ماده آلی خاک میشود .به عبارت دیگر،
تشدید عملیات خاکورزی باعث میشود مواد آلی خاک

محتوای ماده آلی خاک

به سطح آمده و در معرض اکسیژن قرار گیرد که این امر

تغییرات ماده آلی خاک نیز نشان داد حفظ بقایای

موجب اکسید شدن مواد آلی و از دست رفتن آن میشود

گیاهی گندم و یا ذرت منجر به افزایش محتوای ماده آلی

که با نتایج حاصل از این پژوهش که کمترین محتوای

خاک میشود و بطور میانگین میزان ماده آلی خاک در

ماده آلی خاک در سامانه خاکورزی رایج و حذف بقایای

عمق صفر تا  01سانتیمتری نسبت به عمق  01تا 71

گیاهی مشاهده شد ،همخوانی داشت .در مقابل ،خاک-

سانتیمتری حدود هشت درصد بیشتر بود (شکل .)0در

ورزی حفاظتی در مقایسه با روش خاکورزی رایج

سال  0171-74و در عمق صفر تا  01سانتیمتری،

موجب کاهش تعداد عملیات زراعی ،افزایش رطوبت خاک،

بیشترین ماده آلی خاک ( 0/17درصد) در سامانه خاک-

کاهش تخریب ساختمان خاک و اکسیداسیون ماده آلی

ورزی رایج و حفظ بقایای گیاهی حاصل شد که در

خاک میشود .بُنو و همکاران ( )7114نشان دادند که در

مقایسه با عملیات کم خاکورزی و حفظ بقایا حدود چهار

شرایط خاکورزی حفاظتی مقدار ورودی ماده آلی به

درصد افزایش یافت .در سالهای  0174-75و ،0175-76

خاک بیشتر از خاکورزی رایج است .از این رو مقدار

بیشترین ماده آلی خاک در شرایط حفظ بقایای گیاهی با

ماده آلی و همچنین عملکرد گیاهان در این مزارع بیشتر

انجام عملیات کم خاکوزی حاصل شد (شکل .)0عالوه

میگردد .شهپری و همکاران ( )7106اظهار داشتند

براین ،بیشترین درصد ماده آلی خاک در عمق 71-01

حضور بقایای گیاهی در سطح مزرعه میتواند موجبات

سانتیمتری با کاربرد عملیات خاکورزی رایج و کم

بهبود ماده آلی خاک ،افزایش محتوای رطوبت خاک و

خاکورزی در شرایط حفظ بقایای گیاهی حاصل شد .در

افزایش سرعت نفوذ آب در خاک را فراهم سازد .عالوه

سال  ،0175-76در شرایط حذف بقایای گیاهی کاربرد

براین ،بقایای گیاهی میتواند به عنوان یک منبع غذایی

سامانه خاکورزی رایج در مقایسه با سامانه کم خاک-

برای گیاه زراعی به شمار رفته و حتی باعث کاهش هزینه

ورزی محتوای ماده آلی خاک را در عمق  71-01سانتی-

تولیدات کشاورزی شود .کینجیا و همکاران ( )7104نشان

متری  4/15درصد کاهش داد .پس از سه سال تناوب

دادند که کاهش عملیات خاکورزی و حفظ بقایا منجر به

تغییرات ماده آلی خاک و عملکرد محصول در سامانههای خاکورزی حفاظتی ...
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شکل -1محتوای ماده آلی خاک در دو عمق خاک تحت تاثیر روشهای خاکورزی و مدیریت بقایای گیاهی در تناوب گندم-ذرت
(ستونهای با حروف مشابه بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح  2درصد تفاوت معنیداری ندارند)

افزایش قابل توجه ماده آلی خاک در الیه  11سانتی-

شرایطی استفاده و توسعه سامانههای کشت حفاظتی در

متری و فسفر قابل دسترس در عمق  01سانتیمتری

الگوی تناوب رایج گندم-ذرت میتواند به حفظ و صیانت

خاک شد.

از منابع تولید از قبیل آب ،خاک و محیط زیست کمک
نماید .همچنین ،روشهای صحیح خاکورزی و حفظ

نتیجه گیری کلی

بقایای گیاهی از روشهای مناسب برای حرکت در

الگوی کشت متداول زراعی در برخی از مناطق استان

راستای کشاورزی پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

فارس (حومه زرقان و اراضی زیر سد درودزن) کشت

است که نقش مهمی را در پایداری سامانههای تولیدی

پیاپی گندم و یا ذرت است که این الگوی کشت با توجه

محصوالت کشاورزی ایفا میکنند .نتایج این پژوهش

به محدودیتهای منابع کمی و کیفی آب ،امکان اجرای

نشان داد که حفظ بقایای گیاهی در تمام سامانههای

تناوب زراعی مناسب را غیر ممکن ساخته است .در چنین
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ذرت اتفاق میافتد انجام عملیات کم-کشت ممتد گندم

 ضمن بهبود درصد ماده آلی،خاکورزی مورد ارزیابی

خاکورزی و حفظ بقایای گیاهی به صورت ایستاده و با

خاک نقش مثبتی نیز در حفظ پتانسیل عملکرد محصول

 درصد بقایا) میتواند11  سانتیمتر (معادل11 ارتفاع

 بطور کلی و با توجه به اینکه حفظ بقایای گیاهی.دارد

موجب افزایش محتوای ماده آلی خاک و حفظ پتانسیل

 این کاربرد،موجب افزایش درصد ماده آلی خاک میشود

.عملکرد هر دو محصول گردد

توصیه میگردد و در مناطق خشک و نیمه خشک که
منابع مورد استفاده

Abdolahi F, Ghadiri H and Bahrani MG, 2010. Effect of tillage, wheat residue management and nitrogen on
yield and yield components of corn. Iranian Journal of Field Crop Research, 8(2): 336-346. (In Persian).
Afzalinia S and Karami AD, 2018. Effect of conservation tillage on soil properties and corn yield in the cornwheat rotation. Iranian Journal of Biosystem Engineering, 49(1): 129-137. (In Persian).
Alijani Kh, Bahrani MJ and Kazemeini SAR, 2011. Effect of tillage methods and corn residue on growth, yield
and yield components of wheat. Iranian Journal of Field Crops Research, 9(3): 113-122. (In Persian).
Allmaras RR, Schomberg HH, Douglas Jr CL and Dao TH, 2000. Soil organic carbon sequestration potential
of adopting conservation tillage in US cropland. Journal of Soil and Water Conservation 55:365-373.
Bani-Asadi R, Tohidi-Nejad AA and Mohammadi-Nejad Gh, 2014. Evaluation of effects of tillage methods
and barley residues management on corn production. Journal of Agricultural Science and Sustainable
Production, 24(4): 61-69. (In Persian).
Benjamin JG, Mikha MM and Merle FR, 2008. Organic carbon effects on soil physical and hydraulic properties
in a semi-arid climate. Soil Science Society of American Journal, 72:1357-1362.
Bono A, Alvarez R, Buschiazzo DE and Cantet RJC, 2008. Tillage effects on soil carbon balance in a semiarid
agroecosystem. Soil Science Society of America Journal 72:1140-1149.
Chegni M, Ansari-Doost Sh and Skandari HA, 2014. Effect of tillage method and plant residue management
on some physical properties of soil in order to achieve sustainable agriculture. Journal of Agricultural
Science and Sustainable Production, 24(2): 31-40. (In Persian).
Fuentes M, Govaerts B, De Len F, Hidalgo C, Dendooven L, Sayre KD and Etchevers J, 2009. Fourteen years
of applying zero and conventional tillage, crop rotation and residue management systems and its effect
on physical and chemical soil quality. European Journal of Agronomy, 30: 228-237.
Govaerts B, Sayre KD and Deckers J, 2005. Stable high yields with zero tillage and permanent bed planting?
Field Crop Research, 94: 33-42.
Govaerts B, Fuentes M, Mezzalama M, Julie M, Deckers J, Etchevers JD, Figueroa-Sandoval B and Sayre KD,
2007. Infiltration, soil moisture, root rot and nematode populations after 12 years of different tillage,
residue and crop rotation managements. Soil and Tillage Research, 94: 209-219.
Hamedi F and Parvizi Y, 2016. Evaluation of long-term effects of tillage methods and crop rotation on organic
carbon storage of soil. Iranian Journal of Soil Research, 30(3): 271-280. (In Persian).
Hamzei J and Borbor A, 2014. Effect of different soil tillage methods and cover crops on yield and yield
components of corn and some soil characteristics. Journal of Agricultural Science and Sustainable
Production, 24(3): 35- 46. (In Persian).
Hasanzadeh-Moghadam H, Gloy M, Romrodi M and Sharifi HR, 2017. Influence of tillage method and residue
retention on yield and some agronomic characteristics of forage corn in water stress conditions. Journal
of Agricultural Science and Sustainable Production, 27(4): 137-151. (In Persian).
Heidari A, 2004. Effect of residual management and tillage depth on wheat yield and soil organic matter in
corn-wheat rotation. Journal of Agricultural Engineering Research, 19: 81-93. (In Persian).

899

... تغییرات ماده آلی خاک و عملکرد محصول در سامانههای خاکورزی حفاظتی

Jalali AH and Sfandiari H, 2016. Effect of tillage systems and crop rotations on wheat yield. Journal of Plant
Productions, 39(2): 43-56. (In Persian).
Jin H, Hongwen L, Rasaily RG, Qingjie W, Guohua C, Yanbo S, Xiaodong Q and Lijin L, 2011. Soil properties
and crop yields after 11 years of no tillage farming in wheat-corn cropping system in north China Plain.
Soil and Tillage Research, 113: 48-54.
Kettler TA, Lyon DJ, Doran JW, Powers WL and Strou WW, 2000. Soil quality assessment after weed-control
tillage in a No-Till wheat–fallow cropping system. Journal of Soil Science Society of America, 64: 355364.
Li HW, Gao HW, Wu HD, Li WY, Wang XY and He J, 2007. Effects of 15 years of conservation tillage on
soil structure and productivity of wheat cultivation in northern China. Australian Journal of Soil Research,
45: 344-350.
Liang Y, Gollany HT, Rickman RW, Albrecht SL, Follett RF, Wilhelm WW, Novak JM and Douglas CL,
2008. Emulation of management practice effects on long-term soil organic carbon. Soil Science Society
of American Journal, 72(5): 1486-1492.
Małecka I, Blecharczyk A, Sawinska Z, Swędrzyńska D and Piechota T, 2015. Winter wheat yield and soil
properties response to long-term non-inversion tillage. Journal of Agricultural Science and Technology,
17: 1571-1584.
Messiga AJ, Ziadi N, Morel C, Grant C, Tremblay G, Lamarre GV and Parent LE, 2012. Long-term impact of
tillage practices and biennial P and N fertilization on corn and soybean yields and soil P status. Field Crop
Research, 133: 10-22.
Mohammadi Kh, Nabi Allahi K, Aghaalikhani M and Khoormali F, 2009. Study on the effect of different
tillage methods on the soil physical properties, yield and yield components of rain-fed wheat. Journal of
Plant Production, 16(4): 77-91.
Najafinezhad H, Rashidi N and Ravari SZ, 2005. Effect of seedbed preparation methods on yield of grain
maize and some soil properties in double cropping system. Seed and Plant, 21: 315-330.
Norwood CA, 2000. Dry-land winter wheat as affected by previous crops. Agronomy Journal, 92: 121-127.
Qingjiea W, Caiyuna L, Hongwena L, Jina H, Kumer Sarker K, Rabi G, Rasaily A, Liang Zhonghuic L,
Xiaodonga Q, Huia L and David Jack A, 2014. The effects of no-tillage with sub-soiling on soil properties
and corn yield: 12-year experiment on alkaline soils of Northeast China. Soil and Tillage Research, 137:
43-49.
Romero-Perezgrovas R, Verhulst N, Delarosa D, Hernandez V, Maertens M, Deckers J and Govaerts B, 2014.
Effects of tillage and crop residue management on corn yields and net returns in the Central Mexican
Highlands under drought conditions. Soil Science Society of China, 24: 476-486.
Safari A, Asoodar MA, Ghasemei-Nejad M and Abdali-Mashhadi AR, 2015. Effect of residue management,
different conservation tillage and seeding on soil physical properties and wheat grain yield. Journal of
Agricultural Science and Sustainable Production, 23(2): 49-59. (In Persian).
Samarajeewa KBDP, Horiuchi T and Oba S, 2006. Finger millet (Eleucine corocana L. Garetn) as a cover
crop on weed control, growth and yield of soybean under different tillage systems. Soil and Tillage
Research, 90: 93-99.
Shahpari Z, Fateh E and Aenehband A, 2016. Different residue type and management, and nitrogen on yield
and quality of durum wheat (Triticum durum L.), and soil macro elements. Journal of Crop Production,
9(3): 87-104. (In Persian).
Wilhelm WW, Johnson JMF, Hatfield JL and Linden DR, 2004. Crop and soil productivity response to corn
residue removal. Agronomy Journal, 96: 1-17.
Yoo G, Nissen TM and Wander MM, 2006. Use of physical properties to predict the effects of tillage practices
on organic matter dynamics three Illinois soils. Journal of Environmental Quality 35:1567-1583.

