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های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویمنابع طبیعی خراسان رض مرکز تحقیقات کشاورزی و  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

ورزی، الگوی کاشت و مدیریت بقایا بر کارایی مصرف آب ذرت های خاکبررسی اثر روش

 ایعلوفه

 

 3، محمود قاسمی نژاد رائینی2، محمد امین آسودار1صفدر میرشکالی

 های کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانرشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون ماشیندانشجوی کا. 1

تانهای کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزس. استاد گروه مهندسی مکانیزاسیون ماشین0  

وزستانزی و منابع طبیعی رامین خهای کشاورزی دانشگاه کشاور. استادیار  گروه مهندسی مکانیزاسیون ماشین3  

mirshekalisafdar@yahoo.com 

 

 چکیده

ترین چالش در بخش کشاورزی تولید محصول با کمترین آب مصرفی است. دراین زمینه یکی از مهم در حال حاضر

ر تولید محصوالت کشاورزی است. بر این اساس تحقیقی در زمینه بررسی کارها، افزایش کارایی مصرف آب دترین راهمناسب

آزمایشی  722رقم سینگل کراس  ایورزی، الگوی کاشت و مدیریت بقایا بر کارایی مصرف آب ذرت علوفههای خاکاثر روش

شد. این آزمایش در قالب  در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان انجام 1390در تابستان سال 

تجزیه و تحلیل نتایج با کمک نرم افزار  های دوبار خردشده با سه تکرار انجام شد. های کامل تصادفی با کرتطرح پایه بلوک

درصد بقایا بر سطح خاک جهت انجام  30ورزی با برجای گذاشتن خاکصورت گرفت. نتایج نشان داد که کم SASآماری 

ورزی مرسوم شد. وجود بقایا با ورزی نسبت به روش خاکخاکبوده و منجر به مزیت نسبی روش کم کشت حفاظتی مناسب

درصدی نسبت به عدم وجود بقایا را داشت.  71/0متر مکعب در هکتار بیشترین مصرف آب که افزایش  9190مصرف میانگین 

ورزی خاکورزی مرسوم و کمب نسبت به خاکدرصد در میانگین آب مصرفی به ترتی  0/0و  99/19ورزی با کاهشخاکبی

کیلوگرم علوفه خشک بر مترمکعب بود. همچنین الگوی کاشت کف جوی  72/0دارای بیشترین کارایی مصرف آب با میانگین 

درصد در میانگین آب مصرفی به ترتیب نسبت به الگوهای کاشت روی پشته و مخلوط دارای کمترین  0/7و  11/11با کاهش 

 مترمکعب در هکتار بود.  3/0033آب مصرفی با میانگین میانگین 

 

 ورزی، الگوی کاشت، مدیریت بقایا، کارایی مصرف آب، ذرت علوفه ایهای خاککلمات کلیدی: روش

 مقدمه

محدودیت منابع آب و رقابت برای استحصال آن، باعث بروز مشکالت جدیدتری در زمینه آبیاری و تأمین آب مورد نیاز 

ویژه در کشورهای با منابع آب و خاک محدود، های آینده بهای که بزرگترین چالش دههدیده است. به گونهگیاهان گر

سالی و تداوم افزایش میزان تقاضا برای تولید سبب گردیده تا حداکثر استفاده از منابع موجود، محدودیت ناشی از خشک

 رح گردد. وری و بالطبع افزایش تولید در واحد سطح مطافزایش بهره
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های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویمنابع طبیعی خراسان رض مرکز تحقیقات کشاورزی و  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

ورزی شدید برای نیل به حداکثر عملکرد، منجر به کاهش چشمگیری در مواد آلی های خاکورزی مرسوم از نظامخاک

ورزی مرسوم باعث فشردگی خاک شده و خلل شوند. خاکو در نهایت، کیفیت خاک می زنده موجوداتهای خاک، فعالیت

( و 0222، و همکاران ( و سبب افزایش فرسایش آبی و بادی )چن0211 دهد )آیانزا،و فرج و ظرفیت آب خاک را کاهش می

 (.1992گردد )انجو، تخریب ساختمان خاک می

ورزی که معموالً همراه با بر جای گذاردن مقدار بقایای گیاهی در سطح خاک خاکورزی و کمخاکهای بیامروزه روش

(، بهبود کارایی 0212یولوژیکی خاک )حجازی و همکاران، کاهش فرسایش خاک، بهبود خصوصیات فیزیکی و ب منظوربه

و همکاران،  137های کاربرد دارد )فابریزیآالت و هزینهمصرف و افزایش نفوذ آب، کاهش نیروی کار، سوخت، استهالک ماشین

ران به (. وجود بقایای گیاهی در سطح خاک سبب کاهش ضربات ناشی از برخورد قطرات با0211و همکاران،  130؛ مین0221

و  139شود )مورالمی بر خاکها ( و اثرات مخرب آن1300ها )تهرانی و همکاران، سطح خاک و همچنین کاهش سرعت رواناب

 (.0211همکاران،

وری ی ارتباط مستقیمی با بهرهطورکلبهترین عوامل تولید بوده و عنوان یکی از مهم الگوی کاشت محصوالت زراعی به

نژاد و همکاران، باشد )نجفیطبع آن افزایش تولید محصوالت استراتژیک و بالقوه در هر منطقه میو بهبهتر از منابع آب، خاک 

باشد، عالوه بر این آرایش کاشت (. انتخاب آرایش کاشت مناسب به دلیل تأثیر بر افزایش عملکرد حائز اهمیت می1300

ای برخوردار بخصوص در مزارع تولید بذر از اهمیت ویژهمناسب به جهت تأثیر بر زودرسی محصول و یکنواختی در رسیدگی 

تواند باعث رشد یکنواخت تعداد مطلوبی از های پیشرفته در کاشت می(. استفاده از تکنیک0213است )هاکومات و همکاران، 

صول گردد. جویی در مصرف بذر و افزایش تولید محتواند باعث صرفهخود می نوبهبهگیاهان در واحد سطح شده که این 

ای و ورزی و کاشت از طریق تغییر در شرایط فیزیکی بستر بذر، یعنی مشخصه حرارتی، رطوبتی، تهویههای مختلف خاکشیوه

گیری های متعددی برای اندازهروش(. 0222و همکاران،  172توانند بر نحوه سبز شدن بذر اثر گذارند )کارایلمقاومتی خاک می

هایی نظیر استوانه مضاعف شرایط دینامیکی مزرعه را در نظر روش آبیاری متفاوت است. روشنفوذ وجود دارد و بسته به 

توان ها میهای مختلفی ارائه شده است. ازجمله این روشنگرفته و برای تخمین بهتر پارامترهای نفوذ در آبیاری جویچه روش

سازی ای و بهینه ای، پیشروی، یک نقطهو نقطهای، جویچه مسدود، ورودی و خروجی، نفوذسنج گردشی، دبه روش حوضچه

گیری سرعت های ذکر شده روش پیشروی جهت اندازه(. باتوجه به روش1383ابراهیمیان و همکاران، ( چند سطحی اشاره نمود

 .نفوذ آب در محاسبه زمان قطع آب استفاده گردید

 ها مواد و روش

کیلومتری شمال اهواز در  31منابع طبیعی رامین خوزستان واقع در این طرح در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و 

متر از سطح دریا در قطعه  02دقیقه با ارتفاع  13درجه و  20دقیقه و طول جغرافیایی  33درجه و  31عرض جغرافیایی 
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های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویمنابع طبیعی خراسان رض مرکز تحقیقات کشاورزی و  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

ت لوبیا استفاده متر مربع اجرا شد. جهت تقویت زمین مورد نظر در اواخر خرداد ماه از پیش کاش 3222زمینی به مساحت 

های کامل تصادفی با سه تکرار های دوبار خردشده در قالب طرح پایه بلوکگردید. در اجرای آزمایش از طرح آزمایشی کرت

های اصلی قرار گرفت و هرکرت اصلی خود به سه استفاده شد. بدین صورت که دو فاکتور وجود بقایا و عدم وجود بقایا در کرت

ها قرار ورزی( در این کرتخاکورزی و بیخاکورزی مرسوم، کمورزی )خاکهای خاکد و روشکرت فرعی تقسیم گردی

های فرعی خود به سه کرت فرعی دیگر تقسیم شد و الگوهای مختلف کاشت )کاشت روی گرفتند. سپس هر کدام از این کرت

تیمار بود که ابعاد هر  10تند. هر تکرار شامل ها قرار گرفجو و مخلوطی از هردو الگوی کاشت( در این کرتپشته، کاشت کف

 02متر در 07متر و ابعاد کرت اصلی  02متر در  9های فرعی متر و به همین صورت ابعاد کرت 02متر در  3کرت فرعی فرعی 

رم کیلوگ 01درصد به میزان 97درصد و خلوص  90زنی با قدرت جوانه 722متر بود. رقم بذر ذرت مورد کاشت سینگل کراس 

به ترتیب توسط دستگاه  1390مرداد  01در هکتار جهت کاشت مورد استفاده قرار گرفت. عملیات کاشت کود و بذر در تاریخ 

 کار نئوماتیک ذرت انجام شد.بذرکار کودکار مستقیم کار شرکت جیران صنعت و دستگاه ردیف

( استفاده شد. درصد پوشش بقایا قبل و بعد از انجام 1ورزی از رابطه )برای محاسبه مقدار و درصد بقایا قبل از انجام خاک

 11ها ازهم متری که بر روی آن صد گره که فاصله گره 11ورزی و کاشت از روش برش عرضی خطی از یک طناب خاک

ر های محصول به طور مورب کشیده شد تا حداقل یک عرض از ادوات بکاطناب از میان ردیف -1متر بود، استفاده شد. سانتی

 -3شود شمارش گردید. هایی که مستقیماً از روی یک قطعه از بقایای گیاهی رد میتعداد گره -0رفته در مزرعه را قطع کند. 

بار در هر کرت تکرار و  3گیری دقیق، تمامی مراحل باال برای اندازه -2باشد. درصد پوشش گیاهی برابر نقاط شمارش شده می

 (.1309ی و همکاران ها محاسبه شد )صفرمیانگین آن

(1)        

 : پوشش سطحی )%(Yگیری شده در واحد سطح )کیلوگرم بر مترمربع(، : وزن خشک بقایای اندازهXکه در این رابطه:

ها، در تمام تکرارها برای مشخص نمودن میزان رطوبت ذخیره شده قبل از کشت و هر دوره آبیاری از خاک تمام کرت

ها در متر انجام شد. نمونهسانتی 12تا 1و  1تا 2های برداری توسط آگر در عمقاری صورت گرفت. نمونهبردپس از آبیاری نمونه

ها آوری شدند و تا رسیدن به آزمایشگاه از هر گونه تبخیر و کاهش رطوبت اولیه نمونهبار مصرف جمعهای یکپالستیک

اند قرار داده شد و در اتوکالو می مخصوصی که از قبل توزین شدهها در ظروف آلومینیوجلوگیری به عمل آمد. پس از آن نمونه

(. در پایان مدت مورد نظر 0220و همکاران،  171ساعت خشک شد )مالحی 02گراد به مدت درجه سانتی 121و در دمای 

صد( ( درصد رطوبت وزنی خاک بر حسب )در0ظروف حاوی خاک خشک را مجدداً وزن نموده سپس با استفاده از رابطه )

 (.0223محاسبه شد )آسودار و همکاران، 
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های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویمنابع طبیعی خراسان رض مرکز تحقیقات کشاورزی و  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

(0)        100 

 (وزن خاک خشک )کیلو گرمd=Wوزن خاک مرطوب )کیلو گرم(، W=Wدرصد رطوبت خاک، =که در این رابطه:

وسیله تر استفاده شد که بهمسانتی 12/0گیری میزان دبی آب آبیاری در این طرح از دو کنتور آب با قطر لوله جهت اندازه

 0/1کیلووات( با قطر خروجی  71/2کش )با توان سانتی متر و یک سه راهی به یک پمپ کف 0/1یک شیلنگ با قطر 

ها زمان قطع آب آبیاری قبل از انجام آبیاری ها انتقال داده شد. جهت دقت در میزان آب ورودی به کرتمتر آب به کرتسانتی

زاده و تکرار در تیمارها محاسبه و میانگین آن به اضافه میزان آب مورد نیاز گیاه اعمال گردید. )مصطفی 3( با 3از رابطه )

 (.1301نژاد، ؛ شایان1379نیا، فرزام

(3)        rdT -re+ TadT= T 

: زمان الزم reT، : زمان پیشروی تا انتهای کرت )دقیقه(adT: زمان قطع جریان ورودی به کرت )دقیقه(، Tکه در این رابطه:

 : زمان پسروی در انتهای کرت )دقیقه(rdTبرای نفوذ آب مورد نیاز )دقیقه(، 

ورزی، الگوی کاشت بود. کارایی های خاکهایی که مورد بررسی قرار گرفت کارایی مصرف آب در روشیکی دیگر از فاکتور

و همکاران،  170ورزی و الگوی کاشت بررسی شد )بوتارکهای خا( نشان داده شده را در مقایسه انواع روش2را که با رابطه )

 (.0212؛ غضنفر و همکاران، 0223

(2)        

آب  :Et، عملکرد اقتصادی )کیلوگرم در هکتار( :Ey، کارایی مصرف آب )کیلوگرم بر مترمکعب(:WUEکه در این رابطه:

 ) مصرفی گیاه )مترمکعب در هکتار

 نتایج و بحث

 دهد.ورزی و الگوی کاشت را نشان میتجزیه واریانس میزان و کارایی مصرف آب را تحت تأثیر بقایا، خاک (1جدول )
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های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویمنابع طبیعی خراسان رض مرکز تحقیقات کشاورزی و  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

 

 ورزی و الگوی کاشتتجزیه واریانس میزان و کارایی مصرف آب تحت تأثیر بقایا، خاک -1جدول

 کارایی مصرف آب میزان مصرف آب df منبع تغییرات

Ms F Ms F 

R 0 00/002132 ns73/17 127/2 ns 32/1 

CR 1 99/0913102 **19/233 303/3 **30/97 

aE 0 90/02311 ----- 231/2 ---- 

T 0 37/33391192 **73/30 313/1 **92/7 

T*CR 0 11/2029939 *02/2 301/2 ns13/1 

bE 0 23/792133 ------ 111/2 ---- 

PL 0 29/2072223 **32/1 302/2 **11/1 

PL*T 0 13/3197290 **37/3 200/2 **11/2 

PL*CR 2 13/1392372 ns32/1 130/2 ns02/2 

CR*T*PL 2 01/1292293 ns71/1 131/2 ns77/2 

cE 02 2/072221 ---- 029/2 ---- 

 (%) CV  31/12  99/17  
 ددهداری را نشان میدرصد و عدم تفاوت معنی 1درصد،  1دار در سطح به ترتیب تفاوت معنی  nsو**،*

CR بقایا؛ :Tورزی؛ : خاکPLکاشت؛ : الگویa,b,cE)اشتباه فاکتور )اصلی، فرعی و فرعی فرعی : 

ورزی، درصد باقی گذاشتن بقایا بر سطح ورزی به دلیل ایجاد شرایطی از قبیل عمق کار ادوات خاکهای خاکسیستم

شود و میزان تخلخل ایجاد شده در خاک خاک، میزان ناهمواری ایجاد شده بر سطح خاک مانع از حرکت سریع آب می

توان با در نظر گرفتن تواند بر مقدار مصرف آب مؤثر واقع شود، این تغیرات در رشد و عملکرد گیاه تأثیر بسزای دارد و میمی

م ورزی، الگوی کاشت و آبیاری جهت استفاده بهینه از تماعملکرد و کارایی مصرف آب بهترین شیوه مدیریتی در روش خاک

 ها جهت افزایش سود بکار گرفتنهاده

مترمکعب  9190داری نشان داد. بقایا با میانگین میانگین مقدار مصرف آب تحت تأثیر حضور بقایا در هکتار تفاوت معنی

درصد بر مصرف آب در  71/0مترمکعب در هکتار موجب افزایش  0307آب در هکتار نسبت به عدم وجود بقایا با میانگین 

ورزی، درصد باقی گذاشتن ورزی به دلیل ایجاد شرایطی از قبیل عمق کار ادوات خاکهای خاک(. سیستم1)نمودار  هکتار شد

بقایا بر سطح خاک، میزان ناهمواری و زبری ایجاد شده بر سطح خاک مانع از حرکت سریع آب گردید و بر مقدار آب مصرفی 
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بقایای گیاهی از عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت و خواص فیزیکی خاک در (. مالچ یا 0213و همکاران،  173موثر واقع شد )جیمی

(. 0213و همکاران،  172شود )شکیلداری آب در خاک به دلیل تخلخل مواد آلی و حفظ رطوبت خاک میافزایش نفوذ و نگه

آب در خاک به دلیل باشد و باعث افزایش و نفوذ بقایای گیاهی از عوامل مؤثر در بهبود کیفیت و خواص فیزیکی خاک می

 باشد. تخلخل مواد آلی و حفظ رطوبت بیشتر خاک می

 

ورزی مرسوم با داری نشان داد. خاکورزی در هکتار تفاوت معنیهای مختلف خاکمیانگین مصرف آّب تحت تأثیر روش

مصرف آب آبیاری داشتد.  مترمکعب در هکتار  بیشترین و کمترین مقدار 0/7033ورزی با میانگین خاکو بی1/9013میانگین 

مترمکعب در هکتار داشتند ولی از نظر آماری با هم تفاوت  129ورزی اختالفی حدود خاکورزی مرسوم و کمهرچند که خاک

ورزی داشت که خاکورزی مرسوم و بیشتر از بیورزی میزان مصرف آب کمتر از خاکخاک(. کم0داری نداشتند )نمودارمعنی

( 1390های زارعی و همکاران )نتایج فوق با یافته پذیر بود.ورزی مرسوم توجیهورزی نسبت به خاکخاک به دلیل عمق کمتر

درصدی بر روی محصول گندم  21ورزی افزایش خاکمترمکعب در هکتار نسبت به کم  2109ورزی مرسوم با میانگین خاک

ورزی در مناطق گرم و خشک دریافتند که خاکهای ( در مقایسه روش0211داشت مطابقت دارد. هانگ و همکاران )

درصد بر کاهش هرز رفتن آب، افزایش ذخیره رطوبت خاک و درصد سبز شدن تأثیر داشت. در  01ورزی خاککم

درصد بر  11درصد بر کارایی مصرف آب، کاهش  32تا  11ورزی باعث افزایش ورزی به دلیل کاهش عمق خاکخاککم

(، بادی و حفظ رطوبت سطح خاک )آداک و همکاران، 0223؛ چارلی و همکاران، 0221مکاران، فرسایش آبی )فابریزی و ه
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( نسبت به روش 0211درصد در خلل و فرج خاک جهت حفظ رطوبت خاک )شرما و همکاران،  01تا  02( و افزایش 0213

 ورزی مرسوم شد.خاک

 

ورزی مرسوم در شرایط عدم وجود بقایا با میانگین ورزی مشاهده گردید که خاکدر بررسی اثر متقابل بقایا وخاک

مترمکعب در هکتار  به ترتیب بیشترین    3321ورزی در شرایط وجود بقایا با میانگین خاکمترمکعب در هکتار و بی 12032

جود بقایای ورزی در هردو شرایط وجود و عدم وخاکو کمترین میزان مصرف آب در هکتار را به خود اختصاص دادند. تیمار بی

ورزی مرسوم در شرایط عدم وجود بقایای گیاهی ورزی و خاکخاکگیاهی دارای کمترین میزان مصرف آب در هکتار بود. کم

ورزی (. علت افزایش مصرف آب در خاک3داری نداشتند )نمودار با وجود اختالف در مصرف آب از نظر آماری اختالف معنی

( در مقایسه 0211هدر رفتن آب از دسترس ریشه گیاه می باشد. هانگ و همکاران ) مرسوم مربوط به افزایش عمق شخم و

درصد بر کاهش هرز رفتن آب، افزایش ذخیره  01ورزی خاکورزی در مناطق گرم و خشک دریافتند که کمهای خاکروش

درصدی بر  32تا  11 ورزی باعث افزایشورزی به دلیل کاهش عمق خاکخاکرطوبت خاک و سبز شدن تأثیر داشت. بی

درصد بر فرسایش آبی، بادی و حفظ  11( کاهش 0223؛ چارلی و همکاران، 0221کارایی مصرف آب )فابریزی و همکاران، 

درصد در خلل و فرج خاک  31تا  32( و افزایش 0221و همکاران،  173؛ پاور0213و همکاران،  171رطوبت سطح خاک )آداک

 ورزی مرسوم شد.( نسبت به خاک0211جهت حفظ رطوبت )شرما و همکاران، 
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ورزی با میانگین خاکداری نشان داد. بیورزی در هکتار تفاوت معنیهای مختلف خاککارایی مصرف آب تحت تأثیر روش

کیلوگرم بر مترمکعب بیشترین و کمترین کارایی مصرف آب داشتد  1911/0ورزی مرسوم با میانگین و خاک 7237/0

ورزی، درصد باقی گذاشتن ورزی به دلیل ایجاد شرایطی از قبیل عمق کار ادوات خاکای خاکهسیستم(. 2)نمودار

بقایا بر سطح خاک، میزان ناهمواری و زبری ایجاد شده بر سطح خاک مانع از حرکت سریع آب گردید و بر مقدار آب 

کیلوگرم بر مترمکعب و  91/1ورزی با خاک( بی1391های زارعی و همکاران )این نتایج با یافتهمصرفی موثر واقع شد. 

کیلوگرم بر  مترمکعب کمترین بیشترین و کمترین کارایی مصرف آب  بر روی محصول گندم؛  99/2ورزی مرسوم با خاک

کیلوگرم بر  مترمکعب  10/1ورزی مرسوم با کیلوگرم بر مترمکعب و خاک 39/1ورزی با خاک( بی1390موسوی و همکاران )

( بیشترین 0222ین و کمترین کارایی مصرف آب بر روی محصل کلزا داشتند، مطابقت دارد. لیو و همکاران )کمترین بیشتر

درصد  122ورزی با بقایای خاککیلوگرم بر مترمکعب در محصول گندم، ذرت در کشت بی 3/12کارایی مصرف آب حدود 

درصد  1/33ورزی مرسوم ورزی نسبت به خاککخا( افزایش کارایی مصرف آب کم0229جین و همکاران )هینشان داد. 

 بیشتر بود.
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داری وجود داشت. بیشترین عملکرد علوفه ورزی اختالف معنیخاکورزی و بیخاکاز نظر عملکرد علوفه تازه بین کم

 0/01ب افزایش ورزی و مرسوم به ترتیخاکتن در هکتار بود که نسبت به تیمار بی 727/122ورزی با خاکمربوط به تیمار کم

ورزی با ( که اعالم نمودند کم خاک1393های بیابانی و همکاران )(. این نتایج با یافته1درصدی داشت )نمودار  27/12و 

خوانی دارد. تن در هکتار کمترین عملکرد علوفه ذرتهم 291/72وزرزی با خاکتن در هکتار بیشترین و بی 293/01میانگین 

ورزی و قنبریان الواجی و همکاران خاکورزی بیشتر از بیخاکعملکرد علوفه تازه ذرت در کم( 0213ضمیر و همکاران )

ورزی مرسوم است، مطابقت دارد و با نتایج اسدی و همکاران ورزی بیشتر از خاکخاکای در کم( عملکرد ذرت علوفه0213)

رسوم بیشتر از دو سیستم دیگر است مغایرت دارد. ورزی م( که اعالم کردند در سال اول عملکرد علوفه ذرت در خاک1392)

های ذرت در شرایط تر گیاهچهورزی در مقابل دو روش دیگر ناشی از استقرار ضعیفخاکعلت کمتر بودن عملکرد در روش بی

تم های هرز با گیاه ذرت در مراحل اولیه رشد بود. علت افزایش عملکرد درسیسبدون شخم، تهویه کم خاک و رقابت علف

و  177باشد )رایتورزی مرسوم قابلیت دسترسی بیشتر به فسفر و نیترات در سطح خاک میورزی در مقایسه با خاکخاککم

 (.0227همکاران، 
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 گیرینتیجه

ورزی ر خاکهای دیگکیلوگرم بر مترمکعب بیشترین کارایی مصرف آب را نسبت به روش 72/0ورزی با میانگین خاکبی

ورزی حفاظتی موجب افزایش ماده آلی و حاصلخیزی خاک گردید. لذا در جهت کاهش داشته و توانست در ایجاد اهداف خاک

 شود.ورزی توصیه میخاکمصرف آب و افزایش کارایی مصرف آب آبیاری بی

 منابع

پارانررهای  برآورد ننظور به جدید نقطه دو روش . ارائه1782ابراهیایات، ح.، قنبریات علویجه، ب.، عباای، ف. و هورفر، ع.  .1

 .226-228. ص 4. شااره94جلد  .خاک و آب ها. نشریهروش اایر با آت نقایسه و نواری و ایجویچه آبیاری در ن وذپذیری

 –مرسوم و حفاظتی بر عملکرد ذرت در تناوب جو  ورزی. تاثیر خاک1392آبادی، م. و تاکی، ا. اسدی، ا.، یحیی .0

 .03-93ص  1شماره  10. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد ذرت

ورزی و کنترل های خاک. بررسی اثر روش1393بیابانی، ح.، قاسمی نژاد رائینی، م.، آسودار، م. ا. و صلواتی، ا.  .3

ورزی حفاظتی. دانشگاه ای. کنگره ملی خاک و محیط زیست. محور خاکهای هرز بر عملکرد ذرت علوفهعلف

 یه.اروم

های نخرلف ندیریت بقایای گیاهی و تقسیط کود نیرروژت بر عالکرد . اثر روش1788احادی، د. بند، ا. و نباتیتهرانی، م.، آینه .4

 .82-169. ی یه: 1. شااره 12(. نجله دانش کشاورزی. جلد Brassica napus Lو اجزای عالکرد کلزا ).

ورزی فزایش کارایی مصرف آب تحت تأثیر الگوی کاشت و خاک. ا1391زارعی، ح.، آسودار، م. ا. و رهنما، م.  .1

حفاظتی در کاشت گندم. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی، منابع 

 طبیعی  و محیط زیست. دانشگاه تهران. تهران.
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ای صوییات گیاه، خاک و شیار. اولین هاایش ننطقه. راهناای طراحی بهینه آبیاری شیاری با توجه به خ1781نژاد، م. شایات .2

 های کاروت و زاینده رود. دانشگاه شهرکرد. شهرکرد.برداری بهینه از ننابع آّ حوضهبهره

ورزی های مختلف خاک. تعیین درصد پوشش بقایای گیاهی ماش در روش1309صفری، ا.، آسودار، م. ا. و واحد، ز.  .7

انیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی و کاشت. اولین همایش ملی مک

 رامین خوزستان.

آبیاری  برای حجم بیالت روش به لوئیس-کواریاکف ن وذ نعادله پارانررهای . تعیین1784زاده فرد، ب. وعزیزی، آ. نصط ی .0

 .16-13. ی یه 1 طبیعی. شااره ننابع و کشاورزی علوم نواری. نجله

های نخرلف ندیریت دبی جریات. ای در روش. بررای عالکرد هیدرولیکی آبیاری جویچه1732نیا، م. زاده، ب. و فرزامصط ین .2

 .1-16. ی یه 7. شااره4نجله علوم و فنوت کشاورزی و ننابع طبیعی. جلد

ی کاشت و ندیریت بقایا بر کارایی ورزی، الگوهای خاک. بررای اثر روش1729نواوی، ق. ا.، آاودار، م. ا. و پورنیادی،  .  .16

های کشاورزی )بیوایسرم( و نکانیزاایوت. علای پژوهشی. دانشگاه نصرف آب کلزا. هشراین کنگره نلی نهندای ناشین

 فردوای نشهد. 

نه ذرت . اثرتناوب زراعی و ندیریت بقایای گندم بر عالکرد دا1788نژاد، ح.، جواهری، م.، راوری، ذ. و آزادشهرکی، ف. نج ی .11

 .943-926. یص 9. شااره91-9زراعی نهال بذر. جلد و برخی خصوییات خاک. نجله به 364اینگل کراس 

12. Adak, T., Kumar, G., Chakravarty, N. V. K., Katiyar, R. K., Deshmu kh, P. S. and 

Joshi, H. C. 2013. Biomass and biomass water use efficiency in oilseed crop 

(Brassica juncea L.) under semi-arid microenvironments. Biomass and Bioenergy. 

51: 154-162. 

13. Anyanzwa, H., Okalebo, J. R. and Othieno. C. O. 2010. Effects of conservation 

tillage,crop residue and cropping systems on changes in soil organic matter and 

maize–legume production: a case study in Teso District. Nutr Cycl Agroecosyst, 

88:39–47. 

14. Asoodar, M. A., Bakhshandeh, A. M., Afraseabi, H. and shafeinia, A. 2006. Effects 

of press wheel weight and soil moisture at sowing on grain yield. Journal of 

Agronomy, 5(2): 278-283. 
15. Buttar, G. S., Thind, H. S. and Aujla, M. S. 2006. Methods of planting and 

irrigation at various levels of nitrogen affect the seed yield and water use efficiency 

in transplanted oilseed rape (Brassica napus L.). Agricultural Water Management. 

85: 253–260. 

16. Charlie, M., Arshad, A. and Azooz, R. H. 2003. Inrow residue management effects 

on seedzone temperature, moisture and early growth of barley and canola in a cold 

semiarid region in northwestern Canada. American Journal of Alternative 

Agriculture. 18 (3): 128-136. 

17. Chen, Y., Tessier,S. and Irvine.B. 2004. Drill and crop performances as 

affectedbydifferent drill configurations for no-till seeding. Soil and Tillage 

Research, 77:147-155. 

18. Fabrizzi, K. P., Garcıa, F. O., Costa, J. L. and Picone, L. I. 2005. Soil water 

dynamics, physical properties and corn and wheat responses to minimum and no-
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