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ذرتدانه اي و بیو لوژیکحفاطتی برعملکرد ورزي مرسوم وبررسی تاثیرخاك

3سعیده ملکی فراهانی، 2یونس شرقی1حدیث نایب،*1صادق امینی 

دانشگاه آزاد ا سالمی واحد اسالمشهردانشجوي کارشناسی ارشد *- 1
می واحد اسالمشهر استادیار دانشکده کشاورزي وگروه زراعت دانشگاه آزاد اسال- 2
استادیار دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه شاهد تهران - 3

Email:hadisnayeb۶۴@yahoo.com

:چکیده

رستان آزمایشی در شه1391–92به لحاظ بررسی اثرات روش هاي مختلف خاك ورزي بر عملکرد محصول ذرت در سال زراعی

با استفاده از (و کم خاکورزي) با استفاده از گاوآهن برگرداندار(در این تحقیق از سیستم هاي خاك ورزي مرسوم. کرج انجام شد

شش تیمار در قالب سیستم هاي مذکور طراحی و در قالب طرح کامل تصادفی . در سه سطح میزان بذر استفاده شد) گاوآهن چیزل

اختالف بین عملکرد دانه اي، وزن خشک بوته، ارتفاع بوته و . خاك مزرعه محل آزمایش لوم رسی بود. با سه تکرار مقایسه شدند

نتایج نشان داد که سیستم هاي خاك ورزي مرسوم و حفاظتی به ترتیب و بیشترین و . شاخص برداشت  در تیمارها معنی دار بود

بیشترین عملکرد بیولوژیک نیز د ر بین تیمارهاي بذر مصرفی . کمترین عملکرد دانه، وزن خشک بوته و شاخص برداشت را داشتند

نتایج نشان داد که تولید ذرت علوفه اي در استان البرز نحت مدیریت کم خاك ورزي بدون . کیلوگرم بذر بدست آمد70از مصرف 

وان یک سیستم جایگزین یک سیستم کم خاك ورزي می تواند به عن. کاهش قابل مالحظه در عملکرد بیولوژیک امکان پذیر است

.براي عملیات خاکورزي مرسوم پیشنهاد گردد

در کشاورزي پایدار زهکشیاولین همایش ملی

1392اسفندماه 8- تهران 
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.خاك ورزي حفاظتی، کم خاکورزي،ذرت علوفه اي، عملکرد دانه:واژه هاي کلیدي

مقدمه

. باشـد مـی گیاهان تـک لپـه  متعلق به ) گرامینه(یکی از غالت گرمسیري و از خانواده گندمیانZea maysذرت با نام علمی 

رت در تغذیـه  امـروزه ذ .گیـرد قـرار مـی  برنجو گندمآید و از لحاظ مقدار تولید، پس از ترین غله دنیا به حساب میذرت پرمحصول

داراي ساقه اي راست که ارتفاع آن تا چهارمتر مـی  ذرت گیاهی است یکساله و یک پایه،.بسیاري از مردمان دنیا نقش اساسی دارد

گلهاي نر ذرت بصورت خوشه اي بوده که مرکـب  . اندبرگهاي آن بطور متناوب و به صورت افتاده در دو طرف ساقه قرار گرفته. رسد

ترین این برگها، برگی اسـت کامـل کـه غـالف، زبانـک،      بیرونی.، گل ماده گیاه ذرت استبالل. رمز روشن می باشد از سنبل هاي ق

. گل تشکیل شده،غشایی که روي بالل را می پوشاند سبز رنگ و مانند برگ می باشد4تا 2گوشواره و پهنک داردگلهاي ماده آن از 

.این دانه ها برنگ زرد یا قهو ه اي می باشند. بالل قرار گرفته اند دانه هاي کروي شکل ذرت در اطراف محور مرکزي

مواد و روشها

-92در سـال زراعـی   ) قزوین-جاده کرج30کیلومتر(این تحقیق در یک مزرعه آزمایشی واقع در شهرستان ساوجبالغ شهرهشتگرد 

: ي در این تحقیـق در قالـب طـرح بلـوك هـاي کـامال تصـادفی       اهاي مزرعهآزمونتاثیربررسیهدفباتحقیقاین.اجرا گردید91

تیمار اجرا 6اي و تحلیل داده در این تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب بلوك هاي کامل تصادفی در سه تکرار و هاي مزرعهآزمون

: تیمارهاي آزمایش عبارت بودند از. گردید

.کیلوگرم در هکتار50سانتی متر با میزان بذر مصرفی 30-35ق دار در عمبرگردانآهنگاوباشخم:  خاکورزي مرسوم-1
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.کیلوگرم در هکتار70سانتی متر با میزان بذر مصرفی 30-35دار در عمق برگردانآهنگاوباشخم:  خاکورزي مرسوم-2

.گرم در هکتارکیلو90سانتی متر با میزان بذر مصرفی 30-35دار  در عمق برگردانآهنگاوباشخم: خاکورزي مرسوم-3

.کیلوگرم در هکتار50سانتی متر با میزان بذر مصرفی 30-35خاك ورزي با گاو آهن چیزل در عمق : کم خاکورزي-4

.کیلوگرم در هکتار70سانتی متر با میزان بذر مصرفی 30-35خاك ورزي با گاو آهن چیزل در عمق : کم خاکورزي-5

.کیلوگرم در هکتار90سانتی متر با میزان بذر مصرفی 30-35خاك ورزي با گاو آهن چیزل در عمق : کم خاکورزي- 6

ازآمـاري داده هـاي آزمـایش   و به منظور تجزیه)Excel(تجمع اوري و ثبت داده ها از نرم افزار مایکروسافت اکسل منظوربه

ازاسـتفاده بـا آزمـایش تیمارهـاي میـانگین مقایسه.استفاده شدSAS (Statistical Analysis System)آماري افزارنرم

انجام گرفتدانکنايچند دامنهآزمونروشو بهLSMEANSدستور 

نتایج و بحث

ذرتاثر عوامل آزمایشی بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک) میانگین مربعات(نتایج ): 1(جدول 

عملکرد بیولوژیکعملکرد دانهآزاديدرجهمنابع تغییر

4ns1/113/*186روش خاك ورزي

*14297/2/*291بذر مصرفی

2ns241/0ns13/1بذر مصرفی× خاکورزي 
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12241/023/19خطا

5/34/32-ضریب تغییرات

.باشددرصد می5نشانگر معنی دار بودن اثر عامل آزمایشی در سطح احتمال *- 1

.

.ولی عملکردبیولوژیک معنی دار نشد.عملکرد دانه ذرت معنی دار شد-وش خاك ورزي در ر-1

.عملکرد دانه ذرت و عملکرد بیولوژیک معنی دار شد-در بذر مصرفی -2

.مصرفی عملکرد دانه ذرت و عملکرد بیولوژیک معنی دار نشد-بذر*در خاکورزي-3

عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک1میزان بذر و روش خاك ورزي  بر میانگین اثرات اصلی ): 2(جدول 

تن در (عملکرد بیولوژیک)تن در هکتار(عملکرد دانهعوامل آزمایش
)هکتار

میزان بذر

کیلوگرم در هکتار50

کیلوگرم در هکتار70

کیلوگرم در هکتار90

a39/10

b50/9

c71/7

b00/75
a70/76
c71/31
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ش خاك ورزيرو

مرسوم

کم خاك ورزي

a65/9

b75/8

a8/78

a6/77

ns درصد می باشند5در سطح احتمال معنی دار* نیست معنی دار.

گیري کلینتیجه

با مصرف میزان بذر مصرفی .با تغییر روش خاك ورزي از مرسوم به خاك ورزي حفاظتی میزان عملکرد دانه ذرت افزایش یافت-1

.کرددانه و بیولوژیک ذرت به طور معنی داري افزایش می یابد عمل

در شرایط کم آبی و تنش هاي رطوبتی با توجه به کاهش زمان، دور و تعداد آبیاري درکشت کم خاك ورزي حجم آب مصـرفی  -2

. کاهش یافت%50و حجم متوسط هرآبیاري درهکتار به میزان%63درهکتاربه میزان 

کیلوگرم در هکتار منجر به دستیابی به عملکرد دانه اي بیشتري می گردد و لـیکن بـا توجـه بـه     50سطح مصرف کمتر بذر در -3

.کیلوگرم بذر در هکتار در شرایط خاکی و آب و هوایی اجراي آزمایش براي تولید علوفه قابل توصیه است70هدف تولید مصرف 
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