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  ايعملكرد ذرت علوفه هاي رشد وشاخص ورزي بر رويهاي مختلف خاكاثر نظام
Effect of different tillage systems on the index growth and corn forage yield 

  
 3، افشين سلطاني2، جاويد قرخلو1محمد حسن رنجبر

  Ranjbarhassan42@yahoo.com  گان: دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گر1
 : اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 3و2

  چكيده
هاي هاي اصالحي بايد روشتواند به تنهايي باعث افزايش محصوالت كشاورزي شود بلكه در كنار پيشرفتتوليد ارقام جديد نمي

با توجه به سطوح وسيع زير كشت ذرت در كشور و  .داكثر عملكرد حاصل شودزراعي مناسب جهت توليد به كار گرفته شود تا ح
هرز، افزايش هايهاي ناشي از شخم، كنترل علفورزي براي كاهش هزينهاستان گلستان، ضروري است كه بهترين نوع عمليات خاك

هاي هدف اصلي از اجراي روشعملكرد محصول در واحد سطح را مشخص كرده و بصورت عملي مورد استفاده قرار بگيرند. 
ورزي حفاظتي، نگهداري مقادير مناسب بقايا در سطح خاك جهت كنترل فرسايش آبي و خاكي مزارع، كاهش انرژي و حفاظت خاك

اي عملكرد ذرت علوفه هاي رشد وشاخص ورزي بر رويهاي مختلف خاكبه منظور بررسي اثر نظام باشد.از منابع آب و خاك مي
ورزي ن آزادشهر، آزمايشي در قالب طرح نستد انجام شد. آزمايش در سه قطعه زمين مجزا (براي اجراي سه نظام خاكدر شهرستا

 15فصل رشد در هر كرت  طولعملكرد در  هاي رشد وشاخص متر بود، انجام شد. جهت بررسي 50×30مختلف) كه اندازه هر يك 
اندازه گيري، و در نمونه  دهاي رشخشك و شاخص و در هر نمونه وزن برداشتعي با استفاده از  كوادرات يك در يك متر مربنمونه 

تن در هكتار در نظام  71. نتايج اين بررسي نشان داد كه بيشترين عملكرد علوفه تر با مقدار هاي ذرت توزين شدتر بوته آخر وزن
ورزي ورزي به دست آمد كه با دو نظام خاكدون خاكتن در هكتار براي نظام ب 64ورزي متداول و كمترين عملكرد با مقدار خاك

  داري داشت.ديگر اختالف معني
  

  ورزي.،  نظام خاكعملكرد هرز،علف هاي رشد،شاخصاي،: ذرت علوفهيهاي كليدواژه
 

  مقدمه
 در د.باش دسترس در مطمئن غذايي منابع و الزم كخورا كه بود خواهد ميسر آن، هنگامي به وابسته غذايي صنايع و يدامپرور     

باشد. اين واقعيت ميمي زمينه اين در اساسي يهاگام نخستين از يكي نيز ياگياهان علوفه توليد طبيعي، مراتع توسعه و اصالح كنار
وري هرچه بيشتر از سطح زير كشت ذرت در كشور، مباني علمي توليد آن به بهترين نحو شناخته شده و مورد طلبد كه جهت بهره

فاده عملي قرار بگيرد. با توجه به سطوح وسيع زير كشت ذرت در كشور و استان گلستان، ضروري است كه بهترين نوع عمليات است
هرز، افزايش عملكرد محصول در واحد سطح بصورت عملي مورد هايهاي ناشي از شخم، كنترل علفورزي براي كاهش هزينهخاك

هاي اقليمي و خاكي در نقاط مختلف كشور، انجام مطالعات براي تعيين بهترين توجه به تفاوت استفاده قرار بگيرند. عالوه بر اين، با
ورزي براي محصوالت زراعي و بويژه ذرت ضروري است. در همين راستا، مطالعه پيش رو به منظور بررسي تاثير نوع سيستم خاك

ورزي) بر روي عملكرد ورزي و بدون خاكي يا كم خاكورزي حفاظتورزي رايج، خاكورزي مختلف شامل (خاكهاي خاكسيستم
  اي انجام شده است.گياه زراعي در كشت ذرت علوفه
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  ورزي حفاظتيمزاياي خاك
درصد انرژي كل مصرفي در مزرعه را به خود اختصاص  50ورزي اوليه يكي از عمليات پرانرژي در كشاورزي است كه تقريبا خاك
هاي توليد، وجه به بحران انرژي در عصر حاضر و توجه به افزايش راندمان مصرف انرژي در تمام بخش). با ت1385دهد (شفيعي، مي

باشد. نتايج حاصل از يك آزمايش در جنوب اياالت آنتاريوي هاي تحقيقاتي دنيا ميورزي جزوء اولويتخاكهاي كماستفاده از روش
درصدي از  61ورزي مرسوم باعث كاهش اي در مقايسه با خاكزي پشتهورورزي و خاككانادا نشان داد كه سيستم بدون خاك

  ).1982شوند (والكر و باچنان، هاي زراعي در طول يك سال ميهزينه
استفاده از سيستم شخم حفاظتي به ويژه عدم شخم زمين، سبب برجاي ماندن بقاياي گياهان بر روي خاك و سبب تثبيت رطوبت و  

عباسي و همت، بندي خاك و افزايش ميزان مواد آلي خاك (حاج) و همچنين باعث بهبود پايداري دانه1998دماي خاك (بنگاس، 
  ) شده است. 2004)، كاهش فرسايش خاك (دابني و همكاران، 2000

كشت دو محصول در يك سال، مستلزم نوعي كاهش خاكورزي به دليل محدوديت زماني براي تهيه  بستر محصول دوم است. با    
شود كه ضمن افزايش تهويه، تخلخل و نفوذپذيري خاك، ورزي، شرايط بهينه رشد و نمو محصول فراهم ميجراي عمليات خاكا

ورزي در زمان و وسيله مناسب نمايد. چنانچه اين عمليات خاكشرايط مناسبي را براي نفوذ نزوالت جوي و توسعه ريشه مهيا مي
شود و در نهايت فرسايش خاك را نيز به الت جوي در داخل خاك، موجب ايجاد رواناب ميصورت نگيرد، عالوه بر ذخيره نشدن نزو

  ). 1380دنبال خواهد داشت (اصغري ميداني، 
ورزي حفاظتي، نگهداري مقادير مناسب بقايا در سطح خاك جهت كنترل فرسايش آبي و خاكي هاي خاكهدف اصلي از اجراي روش

باشد. مديريت مناسب بقايا در مناطق خشك و نيمه خشك كه در حفاظت از منابع آب و خاك ميمزارع، كاهش انرژي و حفاظت از 
  ).2000كند (كامار و قوح، منابع آب و خاك اهميت زيادي دارد، نقش زيادي در افزايش توليد محصوالت زراعي ايفا مي

  
  ورزي و عملكرد محصولهاي خاكنظام

) 1988ورزي بر عملكرد نهايي محصول نيز تاثير به سزايي داشته باشند. ادوارد و همكاران (كهاي مختلف خارسد كه روشبه نظر مي
ها در نگهداري دريافتند كه عملكرد سويا تحت شرايط بدون شخم بيش از روش شخم متداول بود كه دليل آن را مفيد بودن اين روش

تر گياهچه در شرايط بدون ار داشت كه به دليل استقرار ضعيف) اظه1980محتوي رطوبت خاك عنوان نمود. اما كاربتري و راپ (
  ورزي بود. هاي خاكورزي، عملكرد سويا كمتر از ساير روشخاك

ورزي بر عملكرد و اجزاي عملكرد سويا به اين هاي مختلف خاك) در تحقيقات خود بر روي اثر روش1382برزعلي و همكاران (
ورزي اختصاص داشت. اين محققان حفظ رطوبت خاك را ملكرد دانه به سيستم بدون خاكنتيجه رسيدند كه باالترين ميزان ع

ورزي بر عملكرد هاي مختلف خاك) در بررسي تاثير روش2009وند و همكاران (فوالدمل در افزايش عملكرد بيان كردند. ترين عامهم
ورزي متداول اختصاص داشت. كمترين مقدار عملكرد دانه در خاك كلزا به اين نتيجه رسيدند كه باالترين ميزان عملكرد دانه به تيمار

 ورزي مشاهده شد.سيستم  بدون خاك

ات را يانجام عمل يهانهياهش در هزكدرصد  20درصد افزايش عملكرد محصول و  10حدود  در يحفاظت شخم مطالعه سال 10ج ينتا
 يش آبيدرصد بهبود داده و فرسا 11ست راندمان مصرف آب را تا سه با شخم مرسوم توانيدر مقا ين شخم حفاظتينشان داد، همچن

 يورزكخا يهاستمير سيتأث يبررس يط يگريش مشابه دي). در آزما2007اهش دهد (جين و همكاران، كدرصد  52را تا  كخا
ل تماس بهتر بذر با يدلمرسوم به  يورزكشتر دانه در خايرد بكه در سال اول عملكرد گندم، اظهار شد كو مرسوم بر عمل يحفاظت

ل آن يه دلكده شد يد يحفاظت يورزكرد دانه در روش خاكبعد بهبود عمل يبهتر آنها بوده است. اما در سالها يو جوانه زن كخا
  ).1999د (حسين و همكاران، يان گرديمطلوب بذرها ب ير آن بر جوانه زنيو تأث كمتر خاكم كو ترا يفشردگ
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داري كمتر از ورزي به صورت معني) گزارش كردند كه درصد سبز شدن ذرت در شرايط بدون خاك2004كايوده و آده ميلويي (
داري هرز به صورت معنيهايورزي تراكم و بيوماس علفورزي كم بود. اين در حالي بود كه در شرايط بدون خاكشرايط خاك

ورزي اندازه گرفتند. نتايج نشان داد براي اين دو روش خاك ورزي كم به دست آمد. ايشان ارتفاع بوته ذرت رابيشتر از شرايط خاك
متر بود، اما در روش سانتي 170و  31هفته پس از كشت به ترتيب برابر  10و  6ورزي ارتفاع بوته كه براي روش بدون خاك

ه دست آمد. در اين مطالعه عملكرد متر بسانتي 205و  50گيري به ترتيب برابر ورزي كم، ارتفاع بوته براي اين دو مرحله اندازهخاك
 ورزي كم بود. داري كمتر از  روش خاكورزي به صورت معنيدانه در شرايط بدون خاك

  
  هامواد و روش

اين  .اي انجام گرديدورزي بر روي عملكرد ذرت علوفههاي خاكر سيستميتاث يصورت طرح نستد به منظور بررسش حاضر بهيآزما
 3/48دقيقه و  6درجه و  37در شهرستان آزادشهر انجام شد. مختصات جغرافيايي محل انجام آزمايش شامل  1392آزمايش در سال 

متر است. ميانگين دماي بيشينه، كمينه و ميزان بارندگي  58ارتفاع از سطح دريا ثانيه شرقي و  3/56دقيقه و  8درجه و  55ثانيه شمالي، 
 خاك مجموع اطالعات اوليه از 1-3متر است. در جدول ميلي 456گراد و درجه سانتي 9/29، 1/8ساليانه در منطقه به ترتيب برابر 

تريپل به مقدار ، كود سوپرفسفاتكيلوگرم در هكتار 50ره به مقدار قبل از انجام آزمايش كود اومحل انجام آزمايش ارايه شده است. 
كيلوگرم در هكتار  100پتاسيم به مقدار يلوگرم در هكتار، كود سولفاتك 100گرانوله به مقدار كيلوگرم در هكتار، كود سوپرفسفات 50

 كيلوگرم كود اوره به عنوان كود سرك در طي فصل رشد 450همچنين مقدار نواخت استفاده شد. روش پخش يكبه عنوان كود پايه به
  در سه مرحله به ذرت داده شد.

  
 . مشخصات خاك محل انجام آزمايش 1-3جدول 

 ماده آلي خاك (%) زيمنس بر متر)(دسي pH EC بافت خاك شن (%) سيلت (%) رس (%)

 6/2 8/1 3/7 لومي- رسي-سيلت 20 48 32

  
  
  

مترمربع بود انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل سه  1500متر و به مساحت  50×30آزمايش در سه قطعه زمين مجزا كه اندازه هر يك 
در هر سه قطعه با استفاده  11/4/1392ورزي متداول بودند. عمليات كاشت در تاريخ خاك ورزي  وخاكورزي، كمخاكروش بدون

 75ورزي مورد مطالعه در اين آزمايش، فاصله خطوط كاشت از همديگر انجام شد . در هر سه تيمار خاك 770از بذر ذرت رقم 
سانيمتر در نظر گرفته شدند.در طول فصل رشد  5-4 سانتيمتر و عمق كاشت 14سانتيمتر و فاصله بذور از همديگر روي خط كاشت 

  شدند.روز پس كاشت مي 58و  45، 33، 19، 15، 5، 1ذرت، هفت مرتبه عمليات آبياري انجام گرديد كه به ترتيب برابر 
ز پس رو 26و  5/5روز پس از كشت)، شش برگي (مورخ  9و  20/4در اين مطالعه در شش مرحله شامل مراحل دو برگي (مورخ    

روز پس از كشت) و رسيدگي فيزيولوژيك  71و  20/6روز پس از كشت)، خميري دانه (مورخ  55و  4/6از كشت)، گلدهي (مورخ 
گيري انجام شد. براي روز پس از كاشت جهت تعيين وزن تر علوفه ذرت) نمونه86و 8/3روز پس از كشت) و( 85و  3/7(مورخ 

مرتبه  15برداري و براي هر تيمار به صورت مجزا، استفاده شد. در هر مرحله از نمونه  1×1گيري از يك كوادرات انجام نمونه
هاي ذرت برداري به صورت تصادفي و با كوادرات بصورت زيكزاك در قطعه مورد نظر انجام شد. در هر كوادرات تمامي بوتهنمونه
هاي ذرت، در گيري و انتقال بوتهبعد از انجام نمونه ل داده شدند.گيري صفات مورد نظر به آزمايشگاه انتقابر شدند و براي اندازهكف
سنج مدل دلتاتي، وزن خشك برگ، وزن هاي موجود در هر كوادرات به صورت مجزا سطح برگ بوته توسط دستگاه سطح برگنمونه
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درجه سانتيگراد قرار داده شدند  70ها در آون و در دماي گيري شد. جهت تعين وزن خشك، نمونهخشك بوته و ارتفاع بوته اندازه
  گرم اندازه گيري گرديد. 01/0ها، وزن خشك آنها توسط ترازويي با دقت بعد از خشك شدن كامل نمونه

  
  هاآناليز داده

استفاده شد  1ورزي از رابطه به منظور بررسي تغييرات شاخص سطح برگ ذرت در طول فصل رشد براي هر يك از تيمارهاي خاك
  ):1390؛ غديريان و همكاران، 1387عامري، ؛ عرب1384اريزكي، ك(راحمي

  

                                                                     )1(  
  

: زمان پس از كاشت كه در آن حداكثر شاخص سطح bدهد؛ باشد و ميزان چرخش نمودار را نشان مي: ضريب ثابت ميaكه در آن 
  دهند: روز پس از كاشت را نشان ميx: ضريب ثابت؛ cرگ به دست مي آيد؛ ب

استفاده شد (غديريان و  2براي بررسي تغييرات ارتفاع بوته، وزن خشك برگ و ساقه و وزن خشك بوته در طول فصل رشد از رابطه 
  ):1390همكاران، 

  

  )2                                         (                                          
  

: بيشترين مقدار متغير مورد نظر (ارتفاع بوته، وزن خشك برگ و ساقه يا وزن خشك بوته) مورد بررسي در طول فصل aكه در آن 
د بررسي اتفاق : زماني كه پنجاه درصد ماكسيمم مقدار متغير مورcدهنده تندي افزايش متغير مورد بررسي؛ : ضريب نشانbرشد، 

  دهند.: روز پس از كاشت را نشان ميxافتد؛ مي
  
  
  

  نتايج و بحث
 312ها (ورزي مرسوم ارتفاع نهايي بوتهنتايج حاصل از بررسي رگرسيون روند افزايش ارتفاع بوته نشان داد كه در نظام خاك

ورزي با دو نظام خاكر) بود. ارتفاع بوته در نظام كممتسانتي 294ورزي (داري بيشتر از نظام بدون خاكمتر) به صورت معنيسانتي
  ).1جدول ، 1شكل داري نداشت (ديگر اختالف معني
) در يك تحقيق دو ساله مشاهده كردند كه در سال اول آزمايش ارتفاع بوته ذرت در تيمار شخم متداول و 2012واسايا و همكاران (

ورزي متداول بود.  ورزي كمتر از نظام خاكخاكها در نظام كمل دوم ارتفاع بوتهداري نداشت اما در ساورزي اختالف معنيكم خاك
  ايشان نوسان آب و هوا در اين دو سال را دليل تغييرات بيان كردند.
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ورزي مرسوم (ج)ورزي (ب) و خاكورزي (الف)، كم خاك. تغييرات ارتفاع بوته ذرت در طول فصل رشد براي سيستم بدون خاك1شكل   

 
 ورزي مختلفحدود اطمينان، براي توصيف ارتفاع بوته ذرت در طول فصل رشد تحت شرايط خاك ±. مقادير پارامترهاي مدل لجستيك 1جدول 

ورزي مرسومخاك ورزيخاككم  ورزيبدون خاك   ضرايب
3±3/312  4±8/296  2/3±1/294  a 

02/0±14/0  02/0±13/0  02/0±13/0  b 

86/0±4/34  2/1±7/33  92/0±94/33  c 

98/0  99/0  99/0 R2 

  
هاي دهد كه بين نظامبررسي پارامترهاي رگرسيون برازش داده شده براي شاخص سطح برگ در مقابل روز پس از كاشت نشان مي

يط استفاده داري وجود نداشت. بيشترين شاخص سطح برگ ذرت در شراورزي مورد مطالعه از نظر اين شاخص اختالف معنيخاك
به دست آمد كه اين مقدار شاخص سطح  19/7و  12/7، 7ورزي به ترتيب برابر ورزي و خاكخاكورزي، كمهاي بدون خاكاز نظام

  ).2، جدول 2روز پس از كاشت اتفاق افتاد (شكل  7/69و  9/69، 9/69هاي مورد مطالعه به ترتيب پس از برگ در نظام
ورزي بر روي  شاخص سطح برگ ذرت رش كردند كه تا هفته چهارم پس از سبز شدن اثر خاك) گزا2012آيكينز و همكاران (

ورزي متداول داري كمتر از نظام خاكورزي به طور معنيدار نبود. ولي بعد از اين دوره شاخص سطح برگ در نظام بدون خاكمعني
 5ورزي بيش از ت شاخص سطح برگ در نظام بدون خاكورزي بود. ايشان گزارش كردند كه در طول فصل رشد ذرو نظام كم خاك

ورزي بعد از پنج هفته پس از كاشت، شاخص سطح برگ به بيش از ورزي متداول و كم خاكنشد. اين در حالي بود كه در نظام خاك
  رسيد. 6
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ورزي مرسوم (ج)ورزي (ب) و خاككورزي (الف)، كم خا. تغييرات شاخص سطح برگ ذرت در طول فصل رشد براي سيستم بدون خاك2شكل   

 
 

ي مختلفورزحدود اطمينان، براي توصيف شاخص سطح برگ ذرت در طول فصل رشد تحت شرايط خاك ±. مقادير پارامترهاي مدل لجستيك 2جدول   

ورزي مرسومخاك ورزيخاككم  ورزيبدون خاك   ضرايب
004/0±07/0  004/0±07/0  004/0±07/0  a 

1±7/69  9/0±9/69  1±9/69  b 

20±8/410  6/20±3/407  9/19±1/405  c 

98/0  98/0  98/0 R2 

  
داري وجود ورزي اختالف معنيهاي مختلف خاكبررسي روند افزايش وزن خشك برگ در طول فصل رشد نيز نشان داد كه بين نظام

ورزي و بدون خاكرزي متداول، كموهاي خاك). بيشترين وزن خشك برگ در طول فصل رشد براي نظام3، جدول 3نداشت (شكل 
دهد سرعت افزايش وزن خشك برگ در گرم در متر مربع بود. بررسي نشان مي 4/356و  9/361، 2/365ورزي به ترتيب برابر خاك

درصد از بيشترين  50ورزي مختلف يكسان بود. به طوريكه زمان مورد نياز براي رسيدن به هاي خاكطول فصل رشد نيز براي نظام
روز زمان نياز بود  4/43ورزي روز و براي بدون خاك 3/43ورزي خاكروز، براي كم 12/43ورزي متداول وزن خشك براي خاك

  ).3(جدول 
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ورزي مرسوم (ج)ورزي (ب) و خاكورزي (الف)، كم خاك. تغييرات وزن خشك برگ ذرت در طول فصل رشد براي سيستم بدون خاك3شكل   

 
 ورزي مختلفحدود اطمينان، براي توصيف وزن خشك برگ ذرت در طول فصل رشد تحت شرايط خاك ±پارامترهاي مدل لجستيك . مقادير 3جدول 

ورزي مرسومخاك ورزيخاككم  ورزيبدون خاك   ضرايب
2/10±2/365  6/11±9/361  4/10±4/356  a 

04/0±17/0  04/0±17/0  04/0±17/0  b 

6/2±12/43  3±3/43  2/3±4/43  c 

99/0  98/0  99/0 R2 

    
ورزي نشان داد كه بين هاي مختلف خاكنتايج حاصل از بررسي روند افزايش وزن خشك ساقه ذرت در طول فصل رشد براي نظام

هاي مورد مطالعه همانند روند افزايش وزن خشك داري از نظر اين فاكتور وجود نداشت. در تمامي نظامها اختالف معنياين نظام
هاي مختلف بين ). بيشترين وزن خشك ساقه براي نظام4يش وزن خشك ساقه نيز به صورت سيگموئيدي بود (شكل برگ، افزا

ورزي اختالفي هاي خاكگرم در متر مربع متغير بود. همچنين از نظر سرعت افزايش وزن خشك ساقه نيز بين نظام 1640تا  9/1628
درصد از وزن خشك بيشينه حاصل  50روز پس از كاشت،  12/60تا  73/58بعد از ورزي هاي خاكديده نشد. به طوريكه در اين نظام

  ).4شد. (جدول 
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ورزي مرسوم (ج)ورزي (ب) و خاكورزي (الف)، كم خاك. تغييرات وزن خشك ساقه ذرت در طول فصل رشد براي سيستم بدون خاك4شكل   

 
 ورزي مختلفينان، براي توصيف وزن خشك ساقه ذرت در طول فصل رشد تحت شرايط خاكحدود اطم ±. مقادير پارامترهاي مدل لجستيك 4جدول 

ورزي مرسومخاك ورزيخاككم  ورزيبدون خاك   ضرايب
2/99±1640  4/110±5/1633  112±9/1628  a 

02/0±22/0  02/0±11/0  02/0±12/0  b 

87/1±75/58  06/2±73/58  2/2±12/60  c 

99/0  98/0  98/0 R2 

  
). وزن 4و  3به اينكه وزن خشك برگ و وزن خشك ساقه در طول فصل به صورت سيگموئيدي افزايش داشت (اشكال با توجه 

گيري كه وزن خشك بالل باشد (به جز در مراحل آخر نمونهخشك كل بوته در طول فصل رشد مجموع وزن خشك ساقه و برگ مي
زن خشك كل بوته در واحد سطح نيز از روندي سيگموئيدي پيروي كرد شود). بنابراين افزايش ونيز به وزن خشك بوته افزوده مي

ها از نظر افزايش ورزي نشان داد كه بين اين نظامهاي مختلف خاك). نتايج بررسي و مقايسه پارامترهاي رگرسيون براي نظام5(شكل 
هاي مختلف فصل رشد براي نظام ) وزن خشك بوته در انتهاي5داري وجود نداشت (جدول وزن خشك بوته نيز اختالف معني

  گرم در متر مربع متغير بود. 3/1968تا  5/1961ورزي بين خاك
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ورزي مرسوم (ج)ورزي (ب) و خاكورزي (الف)، كم خاك. تغييرات وزن خشك بوته ذرت در طول فصل رشد براي سيستم بدون خاك5شكل   

 
 ورزي مختلفاطمينان، براي توصيف وزن خشك بوته ذرت در طول فصل رشد تحت شرايط خاك حدود ±. مقادير پارامترهاي مدل لجستيك 5جدول 

ورزي مرسومخاك ورزيخاككم  ورزيبدون خاك   ضرايب
2/91±3/1968  6/102±5/1961  112±9/1963  a 

02/0±11/0  04/0±12/0  02/0±12/0  b 

4/1±3/55  6/1±4/55  6/1±7/56  c 

99/0  98/0  98/0 R2 

  
ورزي نشان داد كه مقدار عملكرد در نظام هاي مختلف خاكاصل از بررسي عملكرد علوفه تر در واحد سطح براي نظامنتايج ح
نتايج تجزيه وارايانس نشان داد كه  ورزي از نظر اماري بيشتر بود.ورزي و بدون خاكخاكهاي كمورزي مرسوم نسبت به نظامخاك

ورزي مرسوم نسبت به خاك). مقدار عملكرد در نظام 6دار بود (جدول عملكرد معنيورزي بر روي هاي مختلف خاكاثر نظام
). عملكرد 6كيلوگرم علوفه تر در متر مربع بيشتر بود (شكل  7/0و  4/0ورزي به ترتيب به مقدار ورزي و بدون خاكخاكهاي كمنظام

كيلوگرم در متر مربع به دست  4/6و  7/6، 1/7ه ترتيب برابر ورزي و بدون خاك بخاكورزي مرسوم، كمهاي خاكعلوفه تر در نظام
  ).6آمد (شكل 

 
  

  ورزي مختلف. تجزه واريانس عملكرد در شرايط خاك6جدول 
  عملكرد  درجه آزادي  منابع تغيير

  7/1**  2  ورزيخاك
  12/0  42  خطا

  درصد 1داري در سطح احتمال ** نشانگر معني
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  ورزي مختلفهاي خاكتر ذرت تحت نظام ي. عملكرد علوفه6شكل                                        

 
 
 
 

 
Effect of different tillage systems on the index growth and corn forage yield  
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Abstract 
 
New figures (varieties) alone can not produce an increase in agricultural production but with advances in 
agricultural techniques appropriate correction must be applied to produce maximum performance be 
achieved. Due to vast areas of cultivated maize in Golestan province and the country, it is essential that the 
best type of soil tillage for reduce costs associated with plowing, weed control, increase crop yield per unit 
area can be used to specify and practical. The main purpose of implementing conservation tillage methods, 
maintenance of appropriate amounts of soil and water remains on the soil surface for erosion control farms, 
reducing energy and water conservation and soil. To study the effects of different tillage systems on the 
index growth and corn forage yield in the city Azadshahr, experimental design was Nested. Tested in three 
separate land parcels (for the implementation of the three different tillage systems), the size of each 30 × 50 
m was performed. At the end of the growing season in order to assess the performance of each plot 15 
samples using a dominance in one square meter of harvested and corn plant fresh weight of each sample was 
weighed. The results showed that the amount of forage yield of 71 tons per hectare Conventional tillage 
system and with the lowest yield of 64 tons per hectare for no-tillage system were obtained with the other 
two tillage systems were significantly different . 
 
Key words: corn forage, Index growth, Weed, yield , Tillage systems. 
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