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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 عملکرد و اجزای عملکرد ذرت های خاکبررسی اثر روش

 علوفه ای

 

 3، محمود قاسمی نژاد رائینی2، محمد امین آسودار1صفدر میرشکالی

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

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

وزستانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خهای کشاورزی دان. استادیار  گروه مهندسی مکانیزاسیون ماشین3  

mirshekalisafdar@yahoo.com 

 

 چکیده
ای رقم ورزی، الگوی کاشت و مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفههای مختلف خاکبه منظور بررسی روش

در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان انجام شد.  1390مایشی در تابستان سال آز 722سینگل کراس 

های دوبار خردشده با سه تکرار انجام شد. تجزیه و تحلیل و مقایسه های کامل تصادفی با کرتاین آزمایش در قالب طرح پایه بلوک

فصل  2ورزی و مدیریت بقایای گیاهی در صورت گرفت. تیمارهای خاک SASافزار آماری با کمک نرمها به روش آزمون دانکن میانگین

ای حفظ گردید. نتایج نشان داد که ماده آلی خاک در تیمارهایی که بقایا حفظ شده بود زراعی در تناوب ماش، کلزا، ماش، ذرت علوفه

سازی رطوبت و کاهش علوفه در شرایط وجود بقایا به دلیل ذخیرهدرصد رسید. عملکرد  1/1درصد افزایش نشان داد و به  37/11حدود 

ورزی های خاک(. در بررسی روشP≤0.05درصد نسبت به عدم وجود بقایا داشت ) 12/11تن در هکتار بود که افزایش  03/99تبخیر 

ورزی و مرسوم به خاکسه با تیمار بیتن در هکتار بود که در مقای 727/122ورزی با خاکبیشترین عملکرد علوفه مربوط به تیمار کم

ورزی در شرایط وجود بقایا با میانگین خاکورزی نشان داد که کمدرصدی نشان داد اثر متقابل بقایا و خاک 27/12و  0/01ترتیب افزایش 

شترین و کمترین میزان تن در هکتار  به ترتیب بی 29/77ورزی در شرایط عدم وجود بقایا با میانگین خاکتن در هکتار و بی 7/117

 (.P≤0.05عملکرد علوفه در هکتار را به خود اختصاص دادند )

 

 ایعملکرد ذرت علوفه ورزی مرسوم، افزایش بقایای گیاهی،ورزی حفاظتی، خاک: خاککلمات کلیدی

 

  مقدمه

خاک در حد مطلوب به عملیات بهم زدن مکانیکی خاک به منظور تولید محصوالت کشاورزی به نحوی که شرایط نهایی 

(. هدف از این عملیات تأثیرگذاری بر خصوصیات 0210و همکاران،  102شود )شرماورزی گفته میو قابل قبول باشد، خاک

زنی، ای که شرایط بهینه برای جوانهگونهفیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک خاک، کنترل علف هرز و فرسایش خاک است، به

 (.1391فظلی گروه و آسودار، توسعه و رشد ریشه فراهم گردد )ا
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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،  

درصد در کارایی مصرف آب و عملکرد محصول نسبت  0/13و  1/17ورزی حفاظتی به ترتیب با افزایش های خاکسیستم

به خشک یمهنورزی در نواحی خشک و (. این سیستم خاک0210و همکاران،  101ورزی مرسوم بود )گائو بائوبه روش خاک

و  100گرداند )ازپینارورزی مرسوم خاک را کمتر برمیباشد، زیرا نسبت به خاکت باال مفید میبارندگی کم و درجه حرار خاطر

درصد افزایش  12ورزی حفاظتی در حدود ( در مطالعه خاک0213و همکاران ) 102ساله اولسن 02(. نتایج 0223، 103کای

ورزی حفاظتی در مقایسه با ین خاکدهد، همچنهای انجام عملیات را نشان میدرصد کاهش هزینه 02عملکرد محصول و 

درصد کاهش داد.  10درصد بهبود  داد و فرسایش آبی خاک را تا  11تواند راندمان مصرف آب را تا ورزی مرسوم میخاک

ورزی، همچنین سبب بهبود خصوصیات فیزیکی، ورزی حداقل و بدون خاکمخلوط شدن بقایا با خاک در سیستم خاک

 32تا  02اک، حفظ حاصلخیزی و رطوبت خاک، کاهش فرسایش و تبخیر بیش از اندازه در حدود شیمیایی و بیولوژیکی خ

 (.0213و همکاران،  101گردد )آداکدرصد در خاک می

(. اعمال 0223باشد )مالحی و همکاران، کننده اصلی رشد گیاهچه تا زمان سبز شدن مییینتعخواص فیزیکی خاک عامل 

ورزی را برآورده سازد و ضمن ورزی و تردد تراکتور به نحوی که اهداف خاکت خاکمدیریت صحیح جهت کاهش عملیا

دهد از اهمیت یاز جهت تهیه بستر بذر را کاهش میموردنجلوگیری از فرسایش و تخریب ساختمان خاک، زمان و انرژی 

ی در سطح خاک حفظ شده و در ورزی حفاظتی بقایای گیاه(. در خاک1301پور و همکاران، ای برخوردار است )حسینویژه

های گیاهان در خاک شود. همچنین مجاری طبیعی خاک که توسط موجودات زنده و ریشهها تغییری ایجاد نمیدانهقطر خاک

( بیان کردند در عمق 1303(. نورمحمدی و زارعیان )0227ماند )آیتو و همکاران، ایجاد شدند، بصورت دست نخورده باقی می

متر( در تیمار فقط دیسک مشاهده شد که در سطح میلی 11ها )متر بیشترین مقدار میانگین وزنی قطر کلوخهیسانت 12تا  2

متر( مربوط به گاوآهن میلی 02ترین میانگین وزنی قطر کلوخه )داری با بقیه تیمارها داشت و کمدرصد اختالف معنی 1

متر( مربوط به میلی 39متری نیز بیشترین میانگین وزنی قطر )سانتی 02تا  12دار همراه با دیسک بود. در محدوده برگردان

 103متر( بوده است. آرمسینمیلی 10گاوآهن قلمی همراه با دیسک ) دو بارتیمار فقط دیسک و اما کمترین آن مربوط به تیمار 

شده و همین امر منجر به  ( بیان داشتند که کاشت پوششی و وجود کود سبز باعث افزایش مواد آلی خاک0221و همکاران )

ورزی به ترتیب دارای کمترین و بیشترین خاکورزی مرسوم و بیهای خاکگردد. روشها میکاهش میانگین وزنی قطر کلوخه

ورزی ورزی مرسوم و خاکیری در اعماق مختلف در مرحله سبز شدن بودند. بین تیمارهای خاکفروپذشاخص مقاومت به 

 02تا  12یری وجود نداشت، اما میزان نفوذپذیری در عمق فرو پذمتر تفاوتی از نظر شاخص انتیس 12تا  2مرکب در عمق 

ک در اعماق مختلف خا یریفرو پذورزی مرسوم نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود. تغییرات شاخص متر برای تیمار خاکسانتی

 (.0223؛ شارات و همکاران، 1391ورزی هماهنگ بود )زارعی و همکاران، خاک با عمق نفوذ ادوات 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،  

ای و کرتی بر دو رقم لوبیا طی سه تاریخ های کاشت جوی و پشته( در بررسی تأثیر روش1309مهرپویان و همکاران )

های مختلف کاشت قرار گرفتند. کشت جوی و کشت مختلف بیان کردند که عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا تحت تأثیر روش

های لوبیا عملکرد بهتری نسبت به روش کرتی تولید کرد. ر مناسب و عدم ارتباط مستقیم آب با اندامدلیل بستای بهپشته

 01(، 1302درصد، انصاری و آسودار ) 17ای با آبیاری نشتی کاهش مصرف آب آبیاری به میزان استفاده از روش کشت پشته

( را به د نبال دارد. نصراله 0221فاهونگ و همکاران )درصد  1/37تا  7/30( و 0221همکاران ) و 107درصد ژانگمینگ 32تا 

( در بررسی روش کاشت بر برخی صفات مرفولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت ارقام ذرت 1392الحسینی و همکاران )

ه تن در هکتار داشت 9/11جوی بیشترین عملکرد با شیرین در شرایط شور به این نتیجه رسیدند که در روش کاشت در کف

 است.

  ها مواد و روش

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

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

تر مربع اجرا شد. جهت تقویت زمین مورد نظر در اواخر خرداد ماه از پیش کاشت لوبیا استفاده م 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 در کرتانجام شد. بدین صورت که دو فاکتور وجود بقایا و عدم وجود بقایا 

ها قرار ورزی( در این کرتخاکورزی و بیخاکورزی مرسوم، کمورزی )خاکهای خاککرت فرعی تقسیم گردید و روش

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  10ها قرار گرفتند. هر تکرار شامل جوی 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 

کیلوگرم در هکتار جهت کاشت مورد استفاده قرار گرفت.  01به میزان  722گل کراس متر بود. رقم بذر ذرت مورد کاشت سین

به ترتیب توسط دستگاه بذرکار کودکار مستقیم کار شرکت جیران صنعت  1390مرداد  01عملیات کاشت کود و بذر در تاریخ 

نگین رطوبت نسبی خاک در تمام تیمارها با کار نئوماتیک ذرت انجام شد. آبیاری بر اساس نیاز آبی گیاه و میاو دستگاه ردیف

 گیری مواد آلی خاک با استفاده از روش والکی و بالک انجام گردید.استفاده از پمپ و کنتور انجام شد. جهت اندازه

ورزی و ( استفاده شد. درصد پوشش بقایا بعد از انجام خاک1ورزی از رابطه )برای محاسبه درصد بقایا قبل از انجام خاک

متر بود، سانتی 11ها ازهم متری که بر روی آن صد گره که فاصله گره 11اشت از روش برش عرضی خطی از یک طناب ک

های محصول به طور مورب کشیده شد تا حداقل یک عرض از ادوات بکار رفته در مزرعه را استفاده شد. طناب از میان ردیف

قطعه از بقایای گیاهی رد شد شمارش گردید. درصد پوشش گیاهی برابر هایی که مستقیماً از روی یک قطع کند. تعداد گره

ها محاسبه بار در هر کرت تکرار و میانگین آن 3گیری دقیق، تمامی مراحل باال نقاط شمارش شده ارزیابی شد که برای اندازه

 (.1309شد )صفری 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،  

(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

متر انجام شد. سانتی 12تا 1و  1تا 2های برداری توسط آگر در عمقبرداری صورت گرفت. نمونهقبل از هر دور آبیاری نمونه

آوری شدند و تا رسیدن به آزمایشگاه از هر گونه تبخیر و کاهش رطوبت اولیه بار مصرف جمعهای یکها در پالستیکنمونه

اند قرار داده شد و ها در ظروف آلومینیومی مخصوصی که از قبل توزین شدهها جلوگیری به عمل آمد. پس از آن نمونهنمونه

( در پایان مدت 0221و همکاران،  100ساعت خشک شد )مالحی 02گراد به مدت درجه سانتی 121ر دمای در اتوکالو و د

( درصد رطوبت وزنی خاک بر حسب 0مورد نظر ظروف حاوی خاک خشک را مجدداً وزن نموده سپس با استفاده از رابطه )

 (.0223)درصد( محاسبه شد )آسودار و همکاران، 

 

(2)         100  

  

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

جهت تعیین عملکرد علوفه و برخی صفات مورد بررسی در مزرعه )ارتفاع بوته، قطر ساقه، طول بالل و قطر بالل(، سپس 

گیری بعد از برداشت )عملکرد کل علوفه تازه، وزن تر بالل، وزن تر برگ، دازهبوته انتخاب و صفات مورد ان 12از هر کرت 

های عملکرد ماده خشک برگ، عملکرد ماده خشک بالل و عملکرد کل ماده خشک( انجام شد و کلیه محاسبات و یافته

ای دانکن از آزمون چند دامنه هاصورت پذیرفت و جهت مقایسه میانگین SASافزار محاسبات آماری آزمایش با استفاده از نرم

 استفاده شد Excelافزار استفاده شد. همچنین جهت رسم نمودارها از نرم
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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،  

 نتایج و بحث

( مشخصات فیزیکی و 1قبل از اجرای طرح خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه مورد تجزیه قرار گرفت. جدول )

 شیمیایی خاک مزرعه مورد آزمایش را نشان می دهد. 

 برخی از مشخصات فیزیکی و شیمیایی، بافت و مواد آلی خاک محل انجام آزمایش  -1جدول 

 لومی –رسی  بافت

 %02 شن

 %2/21 سیلت

 %3/32 رس

 1/7 (pHاسیدیته )

 3/1 (هدایت الکتریکی عصاره اشباع )

 % 1/1 مواد آلی

 

کاشت بر عملکرد محصول، قطر ساقه، وزن تر بالل و عملکرد و الگوی ورزینتایج جدول تجزیه واریانس تأثیر بقایا، خاک

سازی رطوبت عملکرد عملکرد علوفه در شرایط وجود بقایا به دلیل ذخیره ( نشان داده شده است.0بیولوژیک در جدول )

 (.1دار درصد نسبت به عدم وجود بقایا بود )نمو 12/11تن در هکتار بود که افزایش  03/99و عدم تبخیر آن 
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 کاشتورزی و الگویتجزیه واریانس عملکرد محصول، قطر ساقه، وزن تر بالل و عملکرد بیولوژیک تحت تأثیر بقایا، خاک  -0جدول

 وزن تر بالل عملکرد بیولوژیک عملکرد محصول df منبع تغییرات

Ms F Ms F Ms F 

R 0 90/01 ns 2/1 0/2271107 ns 01/0 70/23 ns10/1 

CR 1 7/3012 **0/191 2/101122130 **77/107 19/302 ns11/12 

aE 0 2/13 ----- 2/1220727 ----- 72/32 ------ 

T 0 01/0230 **00/00 0/137379229 **21/02 95/213 **71/3 

T*CR 0 2/301 *19/3 7/02173231 **31/3 82/139 ns00/0 

bE 0 03/01 ----- 1/2312973 ----- 05/13 ------ 

PL 0 27/1 ns 21/2 2/003232 ns 21/2 53/1 ns29/2 

PL*T 0 30/30 ns 19/2 2/3197971 ns 32/2 64/32 ns12/2 

PL*CR 2 99/122 ns 91/2 7/1130322 ns 90/2 53/1 ns29/2 

CR*T*PL 2 01/90 ns 07/2 3/2213129 ns 90/2 74/30 ns10/1 

cE 02 00/123 ----- 2/1332210 ----- 36/31 ------ 

 (%) CV  19/11  92/12  97/02  

 دهدداری 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 : 

داری وجود داشت. بیشترین عملکرد ورزی اختالف معنیخاکورزی و بیخاکلوفه تازه بین کماز نظر عملکرد ع

ورزی و مرسوم به خاکتن در هکتار بود که نسبت به تیمار بی 727/122ورزی با خاکعلوفه مربوط به تیمار کم

ورزی در مقابل خاکروش بی(. علت کمتر بودن عملکرد در 0درصدی داشت )نمودار  27/12و  0/01ترتیب افزایش 

های های ذرت در شرایط بدون شخم، تهویه کم خاک و رقابت علفتر گیاهچهدو روش دیگر ناشی از استقرار ضعیف

ورزی ورزی در مقایسه با خاکخاکهرز با گیاه ذرت در مراحل اولیه رشد بود. علت افزایش عملکرد درسیستم کم

(. این نتایج با 0227و همکاران،  109باشد )رایتر و نیترات در سطح خاک میمرسوم قابلیت دسترسی بیشتر به فسف
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تن در هکتار بیشترین و  293/01ورزی با میانگین ( که اعالم نمودند کم خاک1393های بیابانی و همکاران )یافته

( 0213ران )خوانی دارد. ضمیر و همکاتن در هکتار کمترین عملکرد علوفه ذرت هم 291/72وزرزی با خاکبی

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

( که 1392خوانی دارد و با نتایج اسدی و همکاران )ورزی مرسوم است، همورزی بیشتر از خاکخاکای در کمعلوفه

 ورزی مرسوم بیشتر از دو سیستم دیگر است مغایرت دارد. در خاکاعالم کردند در سال اول عملکرد علوفه ذرت 

 

 7/117ورزی در شرایط وجود بقایا با میانگین خاکورزی مشاهده گردید که کمدر بررسی اثر متقابل بقایا و خاک

تن در هکتار  به ترتیب بیشترین و  29/77ورزی در شرایط عدم وجود بقایا با میانگین خاکتن در هکتار و بی

ورزی در هر دو شرایط وجود و عدم خاککمترین میزان عملکرد علوفه در هکتار را به خود اختصاص دادند. تیمار بی

ورزی در هر دو شرایط وجود و عدم وجود خاکوجود بقایای گیاهی دارای کمترین میزان عملکرد علوفه بود. کم

(. علت افزایش عملکرد در روش 3داری نشان داد )نمودار علوفه از نظر آماری اختالف معنی بقایای گیاهی در عملکرد

و  192زیبیلکس باشد.ورزی ناشی از جذب و نگهداری رطوبت خاک توسط بقایای موجود و مواد آلی خاک میخاکبی

ی و بیولوژیکی در سطح های فیزیکی، شیمیایورزی ویژگیخاک( گزارش کردند که در سیستم کم0220همکاران، )
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یابد و به دلیل تغییر در معدنی شدن و ثبات بیشتر عناصر غذایی در خاک خاک و در منطقه فعالیت ریشه بهبود می

 یابد. به وسیله  افزایش فعالیت جمعیت میکروبی, عرضه عناصر غذایی به گیاه افزایش می

 

به ترتیب با میانگین   ورزی مرسومورزی و خاککخابیشترین و کمترین عملکرد وزن تر بالل در تیمار کم

ورزی مرسوم به ورزی و خاکخاکورزی نسبت به تیمار بیخاککمتن در هکتار بود. که تیمار  32/32و  00/20

 (. 1درصدی  نشان داد )نمودار  91/19و  77/10ترتیب افزایش 

 

 

کیلوگرم در هکتار بود که نسبت به تیمار  0/02302ورزی با خاکبیشترین عملکرد بیولوژیک مربوط به تیمار کم

(. این نتایج با 3درصدی نشان داد )نمودار  30/12و  20/00ورزی مرسوم به ترتیب افزایش ورزی و خاکخاکبی

ورزی خاکدرصد افزایش عملکرد ذرت نسبت به بی 10تا  9ورزی مرسوم موجب ( اجرای خاک0213های چن )یافته
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ورزی در ذرت به این نتیجه رسیدند که های خاک( در بررسی روش0210و همکاران ) 191ارد. ایکنزخوانی دشد، هم

ترین عملکرد تن در هکتار کم 03/3ورزی با خاکتن در هکتار باالترین عملکرد دانه و بی 31/12ورزی مرسوم با خاک

( در پژوهشی 1307. احمدی و هاشمی نیا )تن در هکتار بین این دو قرار گرفت 99/0ورزی با خاککمرا داشتند  و 

تن در هکتار  3/13دار با میانگین ای بیان نمودند که تیمار زیرشکن همراه با گاوآهن برگردانبر روی ذرت علوفه

بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیک را داشته که نسبت به تیمارهای زیرشکن همراه با گاوآهن چیزل و زیرشکن همراه 

 داری نشان داد. تن در هکتار تفاوت بسیار معنی 9/12و  0/10دار به ترتیب با میانگین ن برگردانبا گاوآهن بدو

 

ورزی در شرایط وجود بقایا با میانگین خاکورزی مشاهده گردید که کمدر بررسی اثر متقابل بقایا و خاک

کیلوگرم در هکتار  به  10122نگین ورزی در شرایط عدم وجود بقایا با میاخاککیلوگرم در هکتار و بی 07719

ورزی در هر خاکترتیب بیشترین و کمترین میزان عملکرد بیولوژیک در هکتار را به خود اختصاص دادند. تیمار بی

ورزی در خاکدو شرایط وجود و عدم وجود بقایای گیاهی دارای کمترین میزان عملکرد بیولوژیک در هکتار بود. کم

داری داشتند دم وجود بقایای گیاهی در عملکرد بیولوژیک از نظر آماری اختالف معنیهر دو شرایط وجود و ع

 (.7)نمودار 
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 گیرینتیجه

ورزی توانست در های دیگر خاکنسبت به  روش کیلوگرم در هکتار 00022ورزی عالوه بر افزایش عملکرد خاکروش کم

حاصلخیزی خاک گردد. الگوی کاشت روی پشته به دلیل ایجاد ورزی حفاظتی موجب افزایش ماده آلی و ایجاد اهداف خاک

شرایط مناسب به دالیل مورد بحث در رشد و افزایش عملکرد نسبت به بقیه الگوهای کاشت در مدیریت در شرایط آزمایش 

 دارای منافع بیشتری است.

 منابع

ذرت. مجله  –ظتی بر عملکرد ذرت در تناوب جو مرسوم و حفا ورزی. تاثیر خاک1392آبادی، م. و تاکی، ا. اسدی، ا.، یحیی .1

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

ورزی بر کارایی مصرف آب و . تأثیر روش آبیاری و سطح خاک1391افظلی گروه، ه.، آسودار، م. ا. و خدارحم پور، ز.  .0

 .27-10. ص 3. شماره 00عملکرد ذرت در کرمان. نشریه دانش آب و خاک. جلد 

ورزی در توزیع خاکدانه و فشردگی خاک. مجموعه های مختلف خاک. تاثیر ماشین1302انصاری، م. ر. و آسودار، م. ا.  .3

 .023کد مقاله:  های کشاورزی و مکانیزاسیون. تبریز.مقاالت چهارمین کنگره ملی ماشین

های هرز ورزی و کنترل علفهای خاک. بررسی اثر روش1393بیابانی، ح.، قاسمی نژاد رائینی، م.، آسودار، م. ا. و صلواتی، ا.  .2

 ورزی حفاظتی. دانشگاه ارومیه.ای. کنگره ملی خاک و محیط زیست. محور خاکبر عملکرد ذرت علوفه

دار به منظور اجرای نشان عمیق به گاوآهن برگردان. الحاق یک دستگاه خاک1301پور، ع. و لغوی، م. ر. حسین .1

های کشاورزی و مکانیزاسیون. اولیه و ثانویه. خالصه مقاالت کنگره ملی مهندسی ماشین ورزیعملیات خاک

 .22-21دانشگاه گرج. ص 

ورزی حفاظتی در . افزایش کارایی مصرف آب تحت تأثیر الگوی کاشت و خاک1391زارعی، ح.، آسودار، م. ا. و رهنما، م.  .3

به توسعه پایدار در بخش کشاورزی، منابع طبیعی  و محیط زیست. کاشت گندم. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی 

 دانشگاه تهران. تهران.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

                                                                                 

                                                                                  

   
 

919 

 

 

 

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

اورزی و منابع طبیعی رامین کاشت. اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی. دانشگاه کش

 خوزستان.
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