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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،  

ای در ورزی، الگوی کاشت و مدیریت بقایای گیاهی بر سبزشدن ذرت علوفههای خاکتأثیر روش

 شمال اهواز

 

  3، محمود قاسمی نژاد رائینی2، محمد امین آسودار1صفدر میرشکالی

 های کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستاندانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون ماشین. 1

 وزستانهای کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خ. استاد گروه مهندسی مکانیزاسیون ماشین0

 های کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان. استادیار  گروه مهندسی مکانیزاسیون ماشین3

mirshekalisafdar@yahoo.com 

 

 چکیده

ای گیاهی بر درصد و سرعت سبز شدن ذرت علوفهورزی، الگوی کاشت و مدیریت بقایای های مختلف خاکبه منظور بررسی روش

در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان انجام  1390آزمایشی در تابستان سال  722رقم سینگل کراس 

عت سبز شدن، گیرد از جمله سرهای کاشت مورد استفاده قرار میکه جهت ارزیابی ماشینشد. برخی پارامترهای شاخص سبز شدن 

های های کامل تصادفی با کرتگیری شد. این آزمایش در قالب طرح پایه بلوکدرصد سبز شدن، میانگین و یکنواختی عمق کاشت اندازه

صورت  SASافزار آماری با کمک نرمها به روش آزمون دانکن دوبار خردشده با سه تکرار انجام شد. تجزیه و تحلیل و مقایسه میانگین

درصدی نسبت به فاکتور  32( درصد در شرایط عدم وجود بقایا بدست آمد که افزایش 27/3بیشترین ضریب سرعت سبز شدن )گرفت. 

درصد که نسبت به روش  73/3ورزی مرسوم با وجود بقایا داشت، همچنین بیشترین ضریب سرعت سبز شدن مربوط به تیمار خاک

سرعت سبز شدن داشتند. تیمارها از نظر درصد سبز شدن درصد بر ضریب 11/11و  11/2ورزی به ترتیب افزایش خاکورزی و بیخاککم

ورزی مرسوم عمق کاشت نشان داد که تیمار خاک ورزی و بقایا بر میانگینداری نداشتند. اثر متقابل خاکاز نظر آماری باهم اختالف معنی

متر دارای بیشترین میانگین عمق سانتی 92/3و  91/2ترتیب با در هر دو شرایط وجود و عدم وجود بقایای گیاهی بر سطح خاک به 

متر دارای کمترین سانتی 21/3ورزی و در شرایط عدم وجود بقایای گیاهی با میانگین عمق کاشت خاککه بیکاشت بود. در صورتی

درصد یکنواختی عمق کاشت بیشترین  .درصدی نسبت به شرایط وجود بقایای گیاهی بود 73/11میانگین عمق کاشت یعنی کاهش 

کاشت و کمترین مربوط به تیمار وجود بقایای گیاهی با الگوی 3/03کاشت مخلوط با میانگین مربوط به تیمار عدم وجود بقایا با الگوی

 درصد بود. 2/70جو با میانگین کف

 

 ی سبز شدنهاورزی، شاخصهای خاکای، روشکلمات کلیدی: الگوی کاشت، بقایای گیاهی، ذرت علوفه

 

 مقدمه

مشخص  هر جامعههای مکانیزه کاشت در تولید محصول با توجه به شرایط فنی، اقتصادی و اجتماعی اولویت بکارگیری روش

تواند پتانسیل تولید در واحد سطح، استفاده از فناوری و نوآوری ماشینی در امور کشاورزی می باال بردنبنابراین ؛ شودمی

دلیل حساس بودن بذر (. از بین مراحل مختلف کشت محصول، عملیات کاشت آن به0223دار و همکاران، یرگذار باشد )آسوتاًث

طور مطلوب و با باید بهبه عدم یکنواختی توزیع بر روی ردیف و عمق کاشت مناسب بذر از اهمیت باالیی برخوردار است که می

 (.1392فیزیکی گیاه مشکلی ایجاد نشود )ربیعی و همکاران، رشد از نظر ساختار  تا در مراحل مختلف دقت کامل اجرا شود
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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،  

باشد و زمانی که شرایط محیطی و خاک نامساعد باشند، عواملی نظیر زنی و بنیه بذر از صفات فیزیولوژیکی بذر میجوانه

اد غذایی توسط های محیطی، درجه حرارت، دور آبیاری، میزان جذب موموقعیت بذر بر روی گیاه مادری، تاریخ کاشت، تنش

فرجی و توانند بر روی کیفیت بذور تولیدی تأثیر گذار باشد )های هرز میهای مادری، تراکم و الگوی کاشت و رقابت علفبوته

 . (0220 همکاران،

ضریب سرعت سبز شدن مستقیماً از شمارش روزانه گیاه تا انتهای دوره سبزشدن در هر تیمار محاسبه شد. ضریب سرعت 

تر باشد سرعت سبز شدن کمتر است که تر و هر چه دوره سبز شدن طوالنیهرچه بیشتر باشد دوره سبز شدن کوتاهسبز شدن 

تر و یا بدلیل فشردگی بیش از حد خاک باالی خط کشت باشد. بنابراین تواند به دلیل کمبود رطوبت در خاک، کشت عمیقمی

درصد سبز  (.0223ها است )آسودار و همکاران، خروج کمتر جوانه ضریب سرعت سبز شدن کمتر، نشانه تاخیر در سبز شدن و

نامیه )درصد سبز شدن( بذر، عمق کاشت، درصد  هباشد، قوزنی بذر در خاک میهای جوانهشدن بذور یکی دیگر از شاخص

ثیر زیادی بر درصد شود، تأهای سقوط و میزان بذری که در متر مربع کاشته میشکستگی حین انتقال بذر از مخزن به لوله

 سبز شدن دارد.

گیری اندازه هاهبوت کامل شدن سبز از پس که است هاییشاخص دیگر از کاشت عمق یکنواختی درصد و میانگین شاخص

 دارد. میانگین زیادی تأثیر سبزشدن درصد و سرعت در که باشدمی هاکارنده ارزیابی پارامترهای از بیشتر شاخص این .شودمی

 تغییر موجب است ممکن دستگاه طراحی و تکنولوژی براساس و کاشت الگوی و ورزیخاک هایش رو تأثیر تحت عمق کاشت

 زیر در هیپوکوتیل حد از بیش رشد دلیل به بگیرند، قرار بیشتری عمق در که بذرهایی. شود کاشت عمق درصد یکنواختی در

 استقرار بر عالوه بگیرند قرار کم عمق در که مانند. بذرهایییم باز مطلوب رشد از و شده ضعیف باریک و هاآن بوته خاک،

 غیریکنواختی موجب لذا کنند،می وارد آنها به جدی آسیب پرندگان و حشرات رشد، رطوبت مطوب عدم و خاک با بذر ضعیف

 .گردندبرداشت می حین تلفات افزایش حتی و محصول

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

(. زارعی و همکاران 0212درصد بر سبز شدن بذر شد )آسودار و یوسفی،  02تا  12ای و مقاومت خاک باعث افزایش تهویه

ضریب ورزی خاکورزی بیان داشتند که روش بیخاکو بیورزی خاکورزی مرسوم، کمهای خاک( در بررسی روش1391)

تری نسبت به دو روش دیگر داشت که علت را در کاهش عمق اختالط و میزان خرد شدن بقایای سرعت سبز شدن پایین

گیاهی در شرایط کشت و همچنین تجمع حجم زیادی از بقایای گیاهی در الیه سطحی سبب ناهمواری در سطح خاک و باعث 

قرار نامطلوب بذر در این تیمار عنوان داشتند. گیاهانی که زودتر درصد بر یکنواختی عمق کاشت و در نتیجه است 02کاهش 

شوند سهم بیشتری در عملکرد محصول دارند )نورمحمدی و شوند نسبت به گیاهانی که دیرتر در سطح خاک ظاهر میسبز می

مایی با افزایش اندازه صورت نزنی بذور به(. همچنین جوانه0220مستر و همکاران، ؛ مک1302، زاده؛ عادل 1300زارعیان، 

توان به وجود بقایا ورزی سرعت پایین سبز شدن را میخاک(. در تیمار بی0220و ابرتوت، یابد )دارها کاهش میدانهخاک

؛ الل، 0222 چن و همکاران،داد )برسطح خاک و رطوبت باالی خاک و کاهش دمای سطح خاک در هنگام سبز شدن نسبت 

توان به کاهش عمق اختالط و میزان خردشدن بقایای ورزی را میخاکسبز شدن در تیمار بی (. البته سرعت پایین1991

گیاهی را در این شرایط کاشت نسبت داد. در این حالت تجمع حجم زیادی از بقایای گیاهی در الیه سطحی سبب ناهمواری 

(. 1391گردد )زارعی و آسودار، تیمار می کاشت و در نتیجه استقرار نامطلوب بذر در این سطح خاک و غیریکنواختی عمق

شود )کار و ورزی حفاظتی با افزایش رطوبت خاک، باعث افزایش سرعت سبز شدن گیاه میافزایش بقایا در سیستم خاک
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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،  

داری بر کاهش اتالف رطوبت خاک و افزایش درصد گندم یمعنیر تاًثورزی خاک( بی0221پاور و همکاران ) (.0223همکاران، 

 دی دارد.تولی

 

 ها مواد و روش 

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

متر از سطح دریا در قطعه زمینی به  02دقیقه با ارتفاع  13درجه و  20دقیقه و طول جغرافیایی  33درجه و  31جغرافیایی 

تر مربع اجرا شد. جهت تقویت زمین مورد نظر در اواخر خرداد ماه از پیش کاشت لوبیا استفاده گردید. در م 3222مساحت 

های کامل تصادفی با سه تکرار استفاده شد. های دوبار خردشده در قالب طرح پایه بلوکاجرای آزمایش از طرح آزمایشی کرت

های اصلی قرار گرفت و هرکرت اصلی خود به سه کرت فرعی ا در کرتبدین صورت که دو فاکتور وجود بقایا و عدم وجود بقای

ها قرار گرفتند. سپس ورزی( در این کرتخاکورزی و بیخاکورزی مرسوم، کمورزی )خاکهای خاکتقسیم گردید و روش

ی پشته، کاشت های فرعی خود به سه کرت فرعی دیگر تقسیم شد و الگوهای مختلف کاشت )کاشت روهر کدام از این کرت

تیمار بود که ابعاد هر کرت فرعی  10ها قرار گرفتند. هر تکرار شامل جو و مخلوطی از هردو الگوی کاشت( در این کرتکف

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

کیلوگرم در  01درصد به میزان 97درصد و خلوص  90زنی با قدرت جوانه 722نگل کراس رقم بذر ذرت مورد کاشت سی

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

 ام شد.کار نئوماتیک ذرت انجبذرکار کودکار مستقیم کار شرکت جیران صنعت و دستگاه ردیف

متر از ابتدا و  1، بدین ترتیب که پس از حذف شدگیری ها اندازهپس از سبز شدن کامل بوته ص یکنواختی عمق کاشتشاخ

شود، عمق کاشت یعنی طول قسمت زیر بوته به طور تصادفی از هر کرت انتخاب و از زمین خارج می 02انتهای هر کرت تعداد 

و با استفاده از ( 0212)آسودار و یوسفی،  گیری شدکش اندازهتا بذر( بوسیله خطخاک آن )فاصله محل تغییر رنگ ساقه 

 (.0229آسودار و مهاجر،   ،1991و پندی؛  یکنواختی عمق کاشت محاسبه شد )دارمور( 1)رابطه 

 

(1)        

 

ها از میانگین نگین قدر مطلق تفاضل داده: میاY، : ضریب یکنواختی عمق کاشت به درصد Seکه در این رابطه:

 متر(گیری شده )میلیهای اندازه: میانگین عمق بوتهD، متر()میلی

باشد. برای محاسبه درصد سبز شدن در هر تیمار از دو گیری شد درصد سبز شدن بذور میاز جمله موراد دیگری که اندازه

های خارج شده در هر روز بعد از ظهور اولین ب گردید. تعداد جوانهخط کشت مجاور به طول یک متر به طور تصادفی انتخا

ماند شمارش انجام گردید و بر حسب درصدی از بذور کاشته شده محاسبه جوانه تا زمانی که سه روز متوالی جمعیت ثابت می

( محاسبه شد 0استفاده از رابطه )گیری در هر کرت سه بار تکرار گردید. درصد سبز شدن با شد. برای باال بردن دقت کار اندازه

 (.0229آسودار و مهاجر، )
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زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویمنابع طبیعی خراسان رض مرکز تحقیقات کشاورزی و  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

(0)        

(3)         

  

: تعداد بذر کاشته 179spsm،، : تعداد بوته سبز شده در مترمربع170ppsm، : درصد سبز شدنMاین دو رابطه:   ه درک

ریزش توسط ماشین کاشت )کیلوگرم در  : مقدارQ ،زنی(: قوه نامیه )درصد جوانهG، : درصد خلوص بذرP، شده در مترمربع

 : وزن هزار دانه )گرم(W، هکتار(

 (2با استفاده از رابطه ) ضریب سرعت سبز شدن مستقیماً از شمارش روزانه گیاه تا انتهای دوره سبزشدن در هر تیمار

متر طول از  یک طولر به که در هر کرت دو خط مجاو بودروش کار بدین صورت اما . (0223)آسودار و همکاران،  محاسبه شد

شمارش شد خاتمه های سبز شده را تا خاتمه سبز شدن و به صورت روزانه تعداد گیاهچه گردیدمسیر بذر کاری را انتخاب 

 روز متوالی شمارش گردید 3سبز شدن تا 

 

(2 )                                

 

تعداد گیاهچه های سبز شده در اولین روز از شروع سبز  :N1 سرعت سبز شدن است )%(.ضریب  : CVاین رابطه: که در 

تعداد : T1…. Tn تعداد گیاهچه های سبز شده در روزهای بعدی تا خاتمه سبز شدن است. :N2…. Nnشدن است. 

 روزهای بعد از کاشت از شروع سبز شدن تا خاتمه سبز شدن است.

 

 نتایج و بحث

کاشت، درصد یکنواختی، درصد و ضریب سرعت سبز شدن را تحت تأثیر بقایا، واریانس میانگین عمق( تجزیه 1جدول )

 دهد.ورزی و الگوی کاشت را نشان میخاک

 

 

 

 

                                                 

 

 
178. Plant Per Square Meter 
179 . seed emergency 
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زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویمنابع طبیعی خراسان رض مرکز تحقیقات کشاورزی و  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

ورزی و زنی تحت تأثیر بقایا، خاککاشت، درصد و سرعت جوانهتجزیه واریانس درصد یکنواختی و میانگین عمق -1جدول

 الگوی کاشت

 زنیسرعت جوانه درصد سبزشدن کاشتیکنواختی عمق کاشتمیانگین عمق df منبع تغییرات

Ms F Ms F Ms F Ms F 

R 0 20/2 ns12/2 222/2 ns 32/2 13/1 ns33/2 221/2 ns21/2 

CR 1 31/3 **11/01 123/2 ns72/13 23/1 ns13/2 20/19 **22/717 

aE 0 17/2 ----- 227/2 ---- 17/3 ------ 20/2 ------ 

T 0 02/3 **00/113 020/2 **20/73 11/1 ns19/2 00/1 **11/33 

T*CR 0 12/2 *17/3 221/2 ns 29/0 27/2 ns21/2 12/2 *03/3 

bE 0 27/2 ------ 221/2 ---- 13/0 ------ 20/2 ------ 

PL 0 02/2 **21/02 200/2 **01/0 33/2 ns20/2 01/2 **91/0 

PL*T 0 11/2 ns03/0 217/2 **13/3 22/1 ns17/2 227/2 ns07/2 

PL*CR 2 21/2 ns22/1 227/2 ns 30/0 30/2 ns21/2 21/2 ns32/2 

CR*T*PL 2 22/2 ns27/1 221/2 ns02/0 30/10 ns13/1 21/2 ns23/2 

cE 02 22/2 ---- 220/2 ---- 12/0 ------ 20/2 ------ 

 (%) CV  02/2  37/3  12/3  02/1  

 دهدداری را نشان میدرصد و عدم تفاوت معنی 1درصد،  1دار در سطح معنی به ترتیب تفاوت  nsو**،*

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

 

اشت های کورزی با میانگین عمقخاکورزی مرسوم و بیبیشترین و کمترین عمق کاشت به ترتیب مربوط به تیمار خاک

ورزی خاکدرصد نسبت به بی 02ورزی مرسوم حدود دلیل نرم شدن خاک، خاکباشد که بهمتر میسانتی 31/3و  0/2

سازی بستر بذر عمق ورزی به دلیل وجود بقایا بر سطح خاک و عدم آمادهخاکتر کاشته شده بود. همچنین در شرایط بیعمیق

کاشت بذر گردید و  میانگین عمق کاشت در شرایط وجود و عدم وجود کاشت کاهش یافت که باعث کاهش میانگین عمق 

ورزی ( که بیان کردند خاک1391(. نتایج با تحقیق زارعی و همکاران )1متر بود )نمودارسانتی 2/2و  0/3بقایا به ترتیب 

 19/0عمق کاشت با ترین میانگین ورزی کمخاکمتر و بیسانتی 37/3مرسوم دارای بیشترین میانگین عمق کاشت با 

 متر دارد همخوانی داشت.سانتی
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ورزی مرسوم در هر دو شرایط وجود و عدم عمق کاشت نشان داد که تیمار خاک ورزی و بقایا بر میانگیناثر متقابل خاک

 متر دارای بیشترین میانگین عمق کاشت بود. درسانتی 92/3و  91/2وجود بقایای گیاهی بر سطح خاک به ترتیب با 

متر دارای کمترین میانگین سانتی 21/3ورزی و در شرایط عدم وجود بقایای گیاهی با میانگین عمق کاشت خاککه بیصورتی

(. در بررسی اثر متقابل بقایا و 0درصدی نسبت به شرایط وجود بقایای گیاهی بود )نمودار 73/11عمق کاشت یعنی کاهش 

های نورمحمدی و ث افزایش میانگین عمق کاشت گردید. این نتایج با یافتهورزی مشاهده گردید که وجود بقایا باعخاک

 1/1ورزی و خاکمتر مربوط به تیمار بیسانتی 2/3( که نشان دادند کمترین میانگین عمق کاشت گندم 1300زارعیان )

 ورزی مرسوم بود همخوانی دارد.متر مربوط به تیمار خاکسانتی

 

 
درصد( و کمترین درصد یکنواختی عمق  90ورزی با )خاکق کاشت مربوط به تیمار کمحداکثر درصد یکنواختی عم

( که بیشترین 1390ها با نتایج موسوی و همکاران )(. این یافته3ردرصد( بود )نمودا 71ورزی )خاککاشت مربوط به تیمار بی

 وانی دارد.خدرصد بود هم 97/31ورزی خاکدرصد یکنواختی عمق کاشت مربوط به تیمار کم

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

                                                                                 

                                                                                  

   
 

921 

 

 

 

های نوین وریفنااولین همایش ملی   

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

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

 

 

 

 

 

 

کاشت نشان داد که بیشترین درصد یکنواختی عمق کاشت مربوط به تیمار عدم وجود بقایا با اثر متقابل بقایا و الگوی

 2/70جو با میانگین کاشت کفو کمترین مربوط به تیمار وجود بقایای گیاهی با الگوی 3/03کاشت مخلوط با میانگین الگوی

جو در هر دو تیمار وجود و عدم وجود بقایای گیاهی دارای کمترین درصد یکنواختی عمق کاشت کف کاشتدرصد بود. الگوی

ها و عدم تثبیت بذر در عمق مناسب درصد علت مزاحمت بقایا در ایجاد کار شیاربازکن(. در تیمار وجود بقایا به2داشت )نمودار

 د. تر از تیمار عدم وجود بقایا بویکنواختی عمق کاشت پایین

 

( در شرایط عدم 27/3ضریب سرعت سبز شدن تحت تأثیر فاکتور بقایا قرار گرفت و بیشترین ضریب سرعت سبز شدن )

(. فاکتور 1درصدی بر ضریب سرعت سبز شدن نسبت به فاکتور وجود بقایا داشت )نمودار 32وجود بقایا بدست آمد که افزایش 

زنی و عدم استقرار مناسب بذر دارای ضریب سرعت سبز شدن ذر جهت جوانهوجود بقایا به دلیل نرسیدن حرارت مناسب به ب

درصدی ضریب سرعت سبز  11تری بود. عدم وجود بقایا بر سطح خاک سبب گرم شدن سریعتر خاک و باعث افزایش پایین

 (.1309؛ جمشیدی و آسودار، 0222شدن گردید )برزگر و همکاران، 
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درصد بر  30/0و در شرایط وجود بقایای گیاهی دارای  73/3ود بقایای گیاهی دارای ورزی مرسوم در شرایط عدم وجخاک

ورزی در شرایط وجود بقایای خاکضریب سرعت سبز شدن که در دو حالت دارای بیشترین ضریب سرعت سبزشدن بود. بی

صد نسبت شرایط عدم وجود در 77/37( درصد بر ضریب سرعت سبز شدن بود که تقریباً حدود 93/1گیاهی دارای کمترین )

ورزی و مدیریت بقایای گیاهی محققین بیان کردند های مختلف خاک(. در مقایسه روش3باشد )نمودار بقایای گیاهی کمتر می

(، کاهش عمق، 0220مستر و همکاران،  ورزی با حفظ بقایا باعث افزایش رطوبت و سرد شدن سطح خاک )مکخاکبی

( و تجمع حجم زیادی از بقایای گیاهی در الیه 1300قایای گیاهی )امیرشقاقی و محمدی مزرعه، اختالط و میزان خردشدن ب

سطحی سبب ناهمواری سطح خاک و عدم پوشش مناسب بذر، کاهش درصد یکنواختی عمق کاشت و استقرار مناسب بذر 

 (.  1391ی و همکاران، درصد بر ضریب سرعت سبز شدن بذر شد )زارع 02تا  11گردید که در نتیجه موجب کاهش 

 

 گیرینتیجه

دار شد. درصد معنی 1ورزی و الگوی کاشت بر میانگین و درصد یکنواختی عمق کاشت در سطح مشاهده شد خاک

 31/3ورزی مرسوم و حداقل میانگین عمق کاشت متر مربوط به تیمار خاکسانتی 79/2حداکثر میانگین عمق کاشت 

ورزی و خاکدرصد مربوط به تیمار کم 90رزی بود. بیشترین درصد یکنواختی عمق کاشت وخاکمتر مربوط به بیسانتی

درصد نسبت  0/02جو با ورزی بود. الگوی کاشت کفخاکدرصد مربوی به تیمار بی 71کمترین درصد یکنواختی عمق کاشت 
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ی مرسوم در شرایط عدم وجود ورزخاک به الگوهای کاشت روی پشته و مخلوط یکنواختی بیشتری در عمق کاشت داشت.

درصد بر ضریب سرعت سبز شدن که در دو  30/0و در شرایط وجود بقایای گیاهی دارای  73/3بقایای گیاهی دارای 

 حالت دارای بیشترین ضریب سرعت سبزشدن بود.
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