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  1چکیده

تـرین چـالش    مهمدر منطقه شهرکرد دلیل محدودیت دوره رشد  تهیه بستر و وجود بقایاي غالت به     
د شده نواري در قالـب طـرح        هاي خر  صورت کرت  هبآزمایشی  رو   از این . باشند  کشت دوگانه ذرت می   

ورزي در مزرعه تحقیقـاتی دانـشگاه          تیمار خاك  5 تیمار بقایاي گیاهی و      3هاي کامل تصادفی با      بلوك
آوري بخشی از بقایـا   تیمارهاي بقایاي گیاهی شامل حفظ، جمع. اجرا درآمده  ب1387شهرکرد در سال    

دیـسک، گـاوآهن   + دار اوآهن برگـردان ورزي نیز شـامل گـ   و سوزاندن بقایاي گیاهی و تیمارهاي خاك 
اگرچـه  نتـایج نـشان داد    . بودنـد ورزي کم خـاك  گاوآهن قلمی و ،دار دیسک، گاوآهن برگردان  + قلمی
مربوط به تیمار سوزاندن بالل و عملکرد علوفه   ، وزن   ها ه، وزن برگ  تها، ارتفاع بو   ترین تعداد برگ   بیش

اثر تیمار بقایا بر تعداد بالل . مشاهده نشدبخشی از بقایا    با تیمار حفظ     داري  معنی ولی تفاوت    بقایا بود 
تیمار گاوآهن  .دار نبود  معنی درصد   5در سطح احتمال    در بوته، قطر ساقه، وزن ساقه و عملکرد علوفه          

، وزن بالل و عملکـرد علوفـه را تولیـد    ها  باالترین شاخص سطح برگ، وزن برگ      دیسک+ دار  برگردان
با تیمار داري  تفاوت معنیگیري شده به استثناي شاخص سطح برگ  اندازهت صفاهمه کرد ولی از نظر    

ورزي بر صفات مورد بررسی   اثرهاي متقابل تیمار بقایاي گیاهی با تیمار خاك.مشاهده نشددار  برگردان
دار در  برگـردان   ، استفاده از گاوآهناین بررسی اساس نتایج    بر .دار نبود      درصد معنی  5در سطح احتمال    

کـشت  تهیه بستر ذرت در   هاي   روشتر از سایر      مطلوباست    آوري بخشی از بقایا ممکن        شرایط جمع 
  .ذرت در شرایط مشابه با مطالعه حاضر باشد - جودوگانه

  

  ، ذرتکشت دوگانهورزي، سوزاندن بقایا،   کشاورزي پایدار، خاك:کلیدي هاي هژوا
                                                

  ghanbarian51@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*
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  قدمهم
 کارتر، (مؤثر در حفظ منابع آبی و خاکی مطرح است فرایندعنوان یک  امروزه کشاورزي پایدار به

بنابراین استفاده از تناوب زراعی مناسب و . )2008رکار و کار، ا؛ س2007کا و همکاران، انا؛ ت2002
کشت دو . الزم و ضروري استپایداري تولید  جهت کسب درآمد کافی از زمین و ،مدیریت صحیح

کاهش آیش   از طریق فرسایش،در برابر خاك تظا جهت حفمناسب و مدیریت 2محصول در سال
تواند در افزایش تولید در  ها می بهینه از نهادهمصرف فصلی و کسب درآمد از دو محصول همراه با 

ریز زود  در مناطقی که محصوالت پاییزه مانند غالت دانه. شودمؤثر واقع و پایداري آن واحد سطح 
ربتري اک(  استفاده کرد3عنوان کشت دوم دوستی مانند ذرت بهتوان از گیاهان گرما شوند، می برداشت می

همچنین استفاده از ). 2008؛ هگنستالر و همکاران، 2001؛ مرکو و همکاران، 1990و همکاران، 
رزي معمول در شرایط کشت دو محصول در  و ورزي نسبت به خاك  هاي کاهش و عدم خاك سیستم

ماك و اربچ، ( مصرف سوخت و جویی در زمان چون صرفه دلیل داشتن مزایایی هم یک سال زراعی به
بیهان و همکاران، ( ، کاهش تراکم خاك)2006؛ هالورسون و همکاران، 1987؛ وبر و همکاران، 1977
؛ وبر و همکاران، 1977ماك و اربچ، ( کاهش فرسایش آبی و بادي ،، افزایش مقدار رطوبت)2002
عنوان راهکارهاي مناسب در  به )2006ي و همکاران، بر( و کاهش انتشار گازکربنیک خاك )1987

  .شوند حفظ منابع آب و خاك و در راستاي کشاورزي پایدار محسوب می
ژیکی بازگرداندن بقایاي گیاهی به خاك اثرات مطلوبی بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولو

 چرخش مواد ،واد آلیاین اثرات مطلوب از طریق بهبود ساختمان خاك، افزایش م. گذارد خاك می
همچنین وجود بقایاي . )2000همکاران، تیسدیل و (گیرد  غذایی و حفاظت از آب و خاك صورت می
 و، شوري خاك )1995؛ الل، 1990کاسپر و همکاران،  (گیاهی در سطح خاك باعث کاهش تبخیر

بلوینز و ( رواناب سطحی و افزایش نفوذپذیري، )1990کاسپر و همکاران، (بندي سطح خاك  سله
ها  ، تغییر و اصالح خاکدانه)1990ر و همکاران، ا؛ کاسپ1986؛ داگالس و همکاران، 1983همکاران، 

دیک و ( ، افزایش حاصلخیزي خاك و کاهش نیاز به کودهاي شیمیایی)1986داگالس و همکاران، (
د و همکاران، بر(و افزایش مقدار کربن و نیتروژن خاك ) 2001؛ مرکو و همکاران، 1985دورن،  ون

ورزي مشکالتی   كالبته حفظ بقایاي گیاهی در سیستم عدم خا. شود می) 2007مالهی و کوتچر، ؛ 2003
آالت، غیریکنواختی عمق  کاهش کارایی ماشین، )1994الل و همکاران، (از قبیل نیاز به مدیریت خاص 
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الل و همکاران، ( ي هرزها ، توسعه علف)1987ردي و لووري، اد ال(کاشت و کاهش استقرار گیاهی 
، ایجاد اثرات )1994؛ الل و همکاران، 1987دردي و لووري،  ال (ها ، افزایش آفات و بیماري)1994

؛ کاسپر و 1987دردي و لووري،  ال(  و کاهش دماي خاك)1987دردي و لووري،  ال(آللوپاتیک 
منظور اجتناب از  اورزان به کشرا به همراه خواهد داشت و )1994؛ الل و همکاران، 1990همکاران، 

اند که وجود  ش کردهربرخی پژوهشگران گزا. نمایند این مشکالت اقدام به سوزاندن بقایاي گیاهی می
زمانی آزادسازي نیتروژن با نیاز گیاه در طی فصل رشد  سازي نیتروژن و عدم هم دلیل ساکن بقایا به

- ؛ یادویدر2000 اورتگا و همکاران، -یمونل(شود  باعث کاهش راندمان مصرف نیتروژن و عملکرد می
هاي مختلف  با بررسی سیستم) 2004(کیسی و لیچ  آلحال  با این). 2004سینگ و همکاران، 

ورزي در آیوا مرکزي گزارش نمودند که عملکرد ذرت در سیستم شخم نواري بر سیستم دیسک  خاك
  .داشتندورزي  خاكتري نسبت به عدم  برتري داشت و دو سیستم مذکور عملکرد بیش

وزن  با افزایش بقایایی گیاهی در واحد سطح خاك، دادند که نشان )1972( و همکاران موراچان
 )1997(همچنین اپیکو و همکاران . کاهش یافت  و کمبود کلسیمpH دلیل کاهش خشک کل ذرت به

 ،ف بقایاي گیاهی هفته پس از کاشت در تیمار حذ7 و 5نیز اظهار داشتند که وزن خشک گیاه ذرت در 
 در این مطالعه برداشت کامل .تر بود  درصد بیش24 و 19ترتیب  آوري و حفظ بقایا به نسبت به جمع

 کیلوگرم در هکتار عملکرد را 900 و 500ترتیب  آوري نیمی از بقایا و حفظ بقایا به بقایا نسبت به جمع
 بر روي ذرت، میانگین مقدار محصول )1990( و همکاران ربترياکحال در مطالعه  با این .افزایش داد

تر از مقدار محصول در  داري بیش طور معنی  به،هاي داراي مقدار معمول بقایاي گیاهی ساله زمین سه
هوکر و (سوزاندن بقایاي گیاهی باعث کاهش مواد آلی خاك . هاي فاقد بقایاي گیاهی بود زمین

کاهش ، )1982؛ هوکر و همکاران، 1980ن، بیدربیک و همکارا (، افزایش فرسایش)1982همکاران، 
  .)1980بیدربیک و همکاران، (شود   محیطی می و ایجاد مشکالت زیستفعالیت موجودات زنده خاك 

 ،شود عنوان کشت دوم در منطقه شهرکرد کشت می ذرت در سطح وسیعی بعد از گندم و جو به
،  و افزایش دوره رشد گیاههیه بستردلیل محدودیت زمانی جهت ت ولی متأسفانه کشاورزان منطقه به

بیدربیک و (با توجه به اثرات نامطلوب سوزاندن بقایا سوزانند که این امر  بقایاي گندم و جو را می
 از .استتهدیدي براي توسعه کشاورزي پایدار منطقه ) 1982؛ هوکر و همکاران، 1980همکاران، 

ورزي از  لحاظ میزان بقایا و نوع عملیات خاكتعیین بهترین شرایط مطلوب بستر بذر از که  ییآنجا
آید، مطالعه حاضر نیز بر همین اساس براي گزینش  شمار می هاي اساسی در این متنطقه به اولویت

  .آمد اجرا دره بهترین شیوه تهیه بستر و بهترین عملیات زراعی ب
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  ها مواد و روش
 عرض جغرافیایی( شهرکرد دانشگاهدانشکده کشاورزي  در مزرعه تحقیقاتی 1387آزمایش در سال 

 متـر از  2050 ارتفـاع  و دقیقـه شـرقی   49درجه و  50  و طول جغرافیایی دقیقه شمالی21 درجه و  32
هاي کامل تصادفی با سه تکـرار         شده نواري در قالب بلوك     هاي خرد   صورت طرح کرت    به )سطح دریا 

مکعـب،  متر گرم بـر سـانتی   4/1هري  با چگالی ظاشنیلوم خاك محل آزمایش داراي بافت     . شدانجام  
زمین در سال زراعی اجراي آزمـایش       . بود 8حدود   pH و    بر متر  زیمنس   دسی 12/0هدایت الکتریکی   

ح متري از سط  سانتی20 از ارتفاع 1387ماه بود که در اوایل تیرماکوئی رقم زیر کشت جو ) 87-1386(
  .خاك توسط کمباین برداشت گردید

 مورد بررسی قـرار   1ورزي مطابق جدول      بقایاي گیاهی و پنج نوع خاك      سطح    سه در این پژوهش  
  .گرفت

  
  ورزي تیمارهاي مدیریت بقایا و خاكنوع و شرح  -1جدول 

  توضیح  تیمار
    مدیریت بقایا

  پس از برداشت محصول) کاه و کلش جو(سوزاندن کل بقایا   سوزاندن
  توسط چنگک)  تن در هکتار3/3 (آوري بخشی از بقایاي جو جمع  آوري بخشی از بقایا جمع

  پس از برداشت محصول)  تن در هکتار9/6(حفظ کامل بقایاي جو   حفظ بقایا
    ورزي خاك

  متر، فاروئر و کاشت  سانتی10- 15متر، دیسک به عمق   سانتی20- 25دار به عمق  شخم برگردان  دیسک+ دار  برگردان
  متر، فاروئر و کاشت  سانتی10-15یسک به عمق متر، د  سانتی15-20شخم قلمی به عمق   دیسک+ قلمی

  متر، فاروئر و کاشت  سانتی20-25دار به عمق  شخم برگردان  دار برگردان
  متر، فاروئر و کاشت  سانتی15-20شخم قلمی به عمق   قلمی

  فاروئر و کاشت  ورزي کم خاك
  

 به عدم یکنواختی در بقایاي با توجه.  متر اعمال گردید24×8هایی به ابعاد  تیمارهاي بقایا در کرت
ها پخش گردید  کرتدر سطح خاك طور یکنواخت  هوسیله چنگک ب هببقایا ریخته شده از کمباین، ابتدا 

آوري بخشی  در تیمار جمع. هاي سوزاندن انجام شد  عمل سوزاندن بقایاي گیاهی براي کرتو سپس
با . دیدرمزرعه خارج گآوري و از   جمعوسیله چنگک هباز بقایا نیز، بقایاي ریخته شده از کمباین 
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  نقطهدر چندها  مانده از کرت از بقایاي باقی،  در یک متر چوبی به ابعاد یک مترقابیک استفاده از 
ترتیب  آوري بخشی از بقایا به هاي حفظ و جمع میزان بقایاي موجود در کرت. عمل آمد بهبرداري  نمونه

با احتساب ضریب . )2005پور،  فروزنده و خواجه (شد  ده تن در هکتار تخمین ز6/3 و 9/6حدود 
، مقدار  برابر یک درصد وزن بقایاي گیاهیها براي تجزیه بقایاي گیاهی ژن توسط باکتريتثبیت نیترو

آوري بخشی از بقایا اضافه  هاي حفظ و جمع  به کرتوالزم براي جبران آلی شدن آن محاسبه ژن نیترو
 ژن در هکتار کیلوگرم نیترو200اساس آزمون خاك،  بر همچنین).2005 پور، فروزنده و خواجه (شد

دلیل باال بودن فسفر و پتاسیم  به. شدن مصرف شد  برگی8و هنگام در زمان تهیه بستر )  نوبت2در (
تیمارهاي بعد از آبیاري و گاوروشدن زمین، . خاك، از مصرف کود فسفاته و پتاسه خودداري شد

 ردیف 6 هر کرت شامل . متر و عمود بر تیمار بقایا اجرا شد24×5 به ابعاد هایی ورزي در کرت خاك
در ) 704کراس  یبرید سینگله(کاشت ذرت . متر بود  سانتی75 متر و فاصله ردیف 7کاشت به طول 

متر در رأس   سانتی4متر در عمق   سانتی10 بذر با فاصله 2 ،در هر نقطه کاشت. ماه انجام گرفت تیر25
 133300که تراکم نهایی  طوري  بههاي اضافی تنک گردید  برگی بوته4 داده شد و در مرحله پشته قرار

 بار  روز یک7 الی 5شرایط محیطی هر شدن، آبیاري محصول براساس   پس از سبز.بوته در هکتار بود
ترتیب توسط   برگی شدن ذرت به8 و 4هاي هرز در مرحله  علف. تا زمان برداشت صورت گرفت

  .کش توفوردي کنترل شدند اتور و علفکولتیو
تر  وزنتعداد بالل در بوته، شاخص سطح برگ، قطر ساقه،  ارتفاع گیاه، تعداد برگ در بوته،

طور تصادفی و با رعایت حاشیه در  ه بوته ب10 انتخاب بابالل   تر وزن وساقه  ترهاي بوته، وزن برگ
که  طوري هتخریبی استفاده شد باز روش غیر  براي محاسبه سطح برگ،.گیري شد  اندازهشیريمرحله 

 نیز با استفاده از 75/0گیري شد و ضریب  نقطه پهنک اندازهترین  پهنطول هر برگ و عرض آن در 
سپس سطح هر برگ از رابطه طول .  تعیین گردیدLMAN-AM200سنج مدل  دستگاه سطح برگ

براي نیز ) LAI(شاخص سطح برگ همچنین ). 2000الینگز، ( محاسبه شد 75/0 × عرض برگ ×برگ 
از  بوته 10 بوته و محاسبه مساحت اشغال شده توسط 10گیري سطح برگ  هر واحد آزمایشی با اندازه

(رابطه طریق 
Ga
La=LAI (در این رابطه.  گردیدتعیینLa  و Gaها و  سطح برگ بوتهترتیب بیانگر   به

  ).2007پگنیر و والدارس، (است ها  سطح زمین اشغال شده توسط برگ
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 شیري، در مرحله  براي تخمین عملکرد علوفه در واحد سطح. ماه انجام گرفت مهر28برداشت در 
ها با   تجزیه واریانس داده.شدتوزین مانده پس از حذف حاشیه  هاي باقی  کلیه بوتهبالل،ي ها دانهشدن 

در سطح  LSDها با استفاده از آزمون  یسه میانگینانجام گرفت و مقا )SAS ) 2001افزار استفاده از نرم
  .انجام شد درصد 5احتمال 

  
  یج و بحثانت

اثرهاي متقابل تیمار بقایاي گیاهی نشان داد که  هاي صفات مورد مطالعه میانگیننتایج تجزیه واریانس 
یر تیمار بقایاي تأث .)2جدول  (دار نبود   درصد معنی5در سطح احتمال  این صفاتورزي بر  با تیمار خاك

طور  دار بود ولی این صفت به معنی درصد پنجدر سطح احتمال گیاه ذرت گیاهی بر تعداد برگ در بوته 
 کاهش مقدار بقایا در سطح زمین موجب ).2جدول  (ورزي قرار نگرفت تأثیر تیمار خاك داري تحت معنی

ن تعداد برگ در بوته در تیمار سوزاندن تری اي که بیش گونه ، بهشددار تعداد برگ در بوته  افزایش معنی
تواند ناشی از افزایش  تر برگ در تیمار سوزاندن بقایاي گیاهی می تعداد بیش). 3جدول (دست آمد  بقایا به

و در نتیجه تر نور توسط بستر تیره  علت جذب بیش  بهدرجه حرارت سطح خاك در اوایل دوره رشد
  ).2007راوچنکو و تلن، ک(ها باشد  ل برگافزایش تجمع حرارتی گیاه طی دوره تشکی

ترین و  بیش. )2جدول  (تأثیر تیمار بقایاي گیاهی قرار گرفت داري تحت طور معنی فاع بوته بهارت
احتماالً در . )3جدول  (ترتیب مربوط به تیمار سوزاندن و تیمار حفظ بقایا بود بهترین ارتفاع بوته  کم

تر در اوایل فصل رشد ذرت فراهم  براي دریافت تشعشع بیشتیمار سوزاندن بقایاي گیاهی شرایط 
 کاهش ارتفاع ذرت در اثر افزایش بقایاي گندم پاییزه .شده و در نتیجه رشد رویشی افزایش یافته است

  ).2007راوچنکو و تلن، ک(گزارش شده است نیز توسط دیگر محققان 
 اگرچه اختالف بین مقادیر از نظر آماري ،تر شد ها نیز بیش ورزي، ارتفاع بوته با افزایش شدت خاك

تأثیر عوامل آزمایشی قرار نگرفت  قطر ساقه و تعداد بالل در بوته تحت). 3جدول (دار نبود  معنی
طور  ورزي به تر و افزایش شدت خاك که وجود بقایاي کمداد ها نشان  مقایسه میانگین). 2جدول (

وجود بقایاي .  بالل در بوته را افزایش داده استداري رشد قطري ساقه را کاهش و تعداد غیرمعنی
کاهش درجه حرارت سازي نیتروژن و یا  ساکنورزي با   خاكکمتر در تیمار حفظ بقایا و سیستم  بیش

یرت و همکاران،  بی؛ 2000 اورتگا و همکاران، -لیمون(است  سرعت رشد گیاه کاهش داده ،محیط
ها موجب شده است  تر دیگر مخزن  رقابت احتمالی کمکم بودن رشد طولی و در این شرایط ،)2002

  . اختصاص یابدرشد قطري ساقهتري به   فتوسنتزي بیشمواد فتوسنتزيکه 
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 درصد پنجورزي بر شاخص سطح برگ در سطح احتمال  اثر تیمار بقایاي گیاهی و تیمار خاك
 سطح برگ بود و اختالف آن ترین شاخص تیمار سوزاندن بقایا داراي بیش. )2جدول  (دار بود معنی

رسد که افزایش غلظت  یمنظر  به). 3جدول (دار بود  آوري بخشی از بقایا معنی فقط با تیمار جمع
تر   سبب افزایش تعداد برگ و طویل، بقایانها در شرایط سوزاند قرار گیاهچهتم و بهبود اس پتاسی،فسفر

همچنین عدم ). 2000ورسون و همکاران، هال (ها و در نتیجه افزایش سطح برگ شده است شدن برگ
وجود بقایاي گیاهی سبب افزایش درجه حرارت و در نتیجه افزایش سطح برگ و شاخص سطح برگ 

  ).2002یرت و همکاران،  بی(شود  می
تأثیر تیمار  داري تحت طور معنیها سبب شد که شاخص سطح برگ بهافزایش رشد برگ

ترین  ورزي و بیش  خاكکمترین شاخص سطح برگ در تیمار  و کم) 2جدول (ورزي قرار گیرد  خاك
تر  کردن بیش ظاهراً نرم). 3جدول (دست آمد  دیسک به+ دار  شاخص سطح برگ در تیمار برگردان

 ، همچنیناستورزي موجب دسترسی بهتر ریشه به آب و عناصر غذایی  خاك توسط ادوات خاك
تقویت رشد رویشی  حرارت و استقرار بهتر موجب دلیل افزایش درجه تر در سطح خاك به بقایاي کم
سطح ترین  بیش ،ورزي هاي مختلف خاك نیز با مقایسه سیستم) 2002(یرت و همکاران  بی .شده است

در بررسی این محققان . دست آوردند دار به برگردان  تیمار گاوآهن دربرگ و شاخص سطح برگ را 
 ،دار و در نتیجه افزایش سرعت رشد گیاه تر در سیستم گاوآهن برگردان وجود درجه حرارت بیش

  .شدسبب افزایش شاخص سطح برگ 
که مقدار علوفه طوريبه. با کاهش بقایا در سطح خاك افزایش یافت در هکتار شده علوفه تولید

 بخشی از آوري محیط حفظ بقایا و جمعنسبت به )  کیلوگرم در هکتار40362(تیمار سوزاندن بقایا 
 این افزایش از لحاظ آماري در سطح احتمال پنج لی وبودتر   درصد بیش1/6 و 3/10ترتیب بقایا به

واکنش وزن برگ و که بوته حاکی از آن است   بررسی اجزاء علوفه تک،)2جدول (دار نبود  درصد معنی
ر سوزاندن بقایا داراي  تیماکهطوري ، به)2جدول (دار بود  وزن بالل به تیمار بقایاي گیاهی معنی

جدول (تري بودند  هاي سبک هاي این تیمار داراي ساقه ترین وزن برگ و وزن بالل بود ولی بوته بیش
تر به  دلیل دسترسی بیشهاي سنگین در این تیمار ممکن است به افزایش رشد برگ و تولید بالل). 3

بییرت و همکاران، (تر باشد شو تجمع حرارتی بی) 2006هالورسون و همکاران، (عناصر غذایی 
ها است، بنابراین عدم تفاوت  بالل و برگتر از مجموع وزن  که وزن ساقه بیش با توجه به این). 2002
 در .دلیل کم بودن تفاوت وزن ساقه باشد تواند به دار بین تیمارهاي بقایاي گیاهی از نظر علوفه می معنی

نیز عملکرد ذرت در تیمار برداشت بخشی از بقایاي ذرت در آمریکا ) 2008 (کولتر و نفزیگرمطالعه 
  .درصد باالتر از تیمار حفظ بقایا بود 12 تا 5فقط 
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باالترین عملکرد با . )2جدول  (داري داشت ورزي بر عملکرد علوفه تر ذرت اثر معنی تیمار خاك
با تیمار قلمی  فقط و اختالف آن)  کیلوگرم در هکتار41955( دست آمد دیسک به+ دار  تیمار برگردان

نیز بیانگر آن است که اجزاء عملکرد ها   مقایسه میانگین).1شکل (دار بود  معنیورزي   خاكکمو 
ترین وزن برگ و  دیسک و کم+ دار  در تیمار برگردان) ساقه، برگ و بالل(ترین وزن اجزاء علوفه  بیش

 کمن اجزاء علوفه در تیمارهاي پایین بودن وز). 3جدول (ورزي حاصل شد   خاكکمبالل در تیمار 
هالورسون و همکاران، (ورزي احتماالً نتیجه سرعت نمو کندتر بوته در این تیمارها بوده است  خاك
 بهبود شرایط براي سببتیمارهاي داراي دیسک دیگر دار و  در تیمار برگردانورزي  نوع خاك. )2006

ت که این امر پتانسیل قدرت فتوسنتزي رشد ریشه و به دنبال آن افزایش شاخص سطح برگ شده اس
دیسک  +و قلمیدار  عملکرد تیمار برگردان.  استدادهافزایش را گیاه را باال برده و در نهایت عملکرد 

 5 و این اختالفات در سطح احتمال دیسک بود+ دار  تر از تیمار برگردان  کم درصد4/7 و 6/4ترتیب  به
اسمارت و  (آالت و کاهش هزینه تر ماشین رسد جهت تردد کم نظر می  بهبنابراین،. دار نبود  درصد معنی

 دیسک+ دیسک و قلمی +دار برگرداندار بهتر از  برگردانگاوآهن ورزي با  ، خاك)1999دفورد، ابر
+ گاوآهن قلمینیز گزارش کردند که عملکرد ذرت در تیمار ) 2007( پریز بیدگین و همکاران .باشد

  .ورزي و شخم نواري بود ر از تیمارهاي عدم خاك کیلوگرم باالت800دیسک 
ترتیب با ضریب   که وزن ساقه، وزن بالل و وزن برگ بهنشان دادتجزیه رگرسیون عملکرد علوفه 

که متوسط  با توجه به این. )4جدول  ( درصد متغیرهاي ورودي به مدل بودند5/2 و 2/35، 2/62تبیین 
 و وزن بالل نیز بخش زیادي از مابقی داده استتشکیل  درصد میانگین وزن بوته را 62وزن ساقه 

هاي  دهد، بنابراین تیمارهایی که شرایط را براي تولید ساقه عملکرد علوفه را به خود اختصاص می
  .افزایش تولید علوفه داشته باشندد نقش مؤثري در نتوان تر فراهم نمایند میهاي بزرگ ضخیم و بالل

  
  ر عملکرد علوفه ذرت در کشت دوگانه با جو سهم اجزاء علوفه د-4جدول 

   جزءضریب تشخیص  معادالت
sw7/83+10054 =y 2/62  

sw8/74+ew3/97 +459 =y  2/35  
sw70+ew70+lw9/69 +26/0 =y  5/2  

y = کیلوگرم در هکتار(عملکرد علوفه تر( ،sw = وزن ساقه بوته)گرم( ،ew = وزن بالل)گرم( ،lw =هاي بوته وزن برگ
  .باشد ی م)گرم(
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عدم تفاوت عملکرد ،  پس از جو ذرتدومکشت گیري نمود که در  توان چنین نتیجه کلی میطور هب
بر توصیه این تیمار براي تولید علوفه تواند عالوه آوري بخشی از بقایا با تیمار سوزاندن می تیمار جمع
ورزي  از لحاظ نوع خاك. دهمراه داشته باش خیزي خاك را نیز به هاي پایداري مانند حاصل سایر جنبه

که  این آید ولی با توجه به میدست   بهدیسک+ دار  تیمار برگردانذرت باترین عملکرد علوفه  بیشنیز 
 ریال، معادل 300یا با احتساب هر کیلوگرم علوفه  در هکتار  کیلوگرم1923فقط علوفه این تیمار 

توان جهت جلوگیري از تلفات  ردان تنها بود میتر از تیمار استفاده از برگ در هکتار بیش ریال 576900
ها مانند  و دیگر هزینه) 2006اوزتورك و همکاران، (زدن   درصدي انرژي مصرفی عملیات دیسک30

دار در شرایط  برگردان  استفاده از گاوآهندر مجموع آالت  تراکم خاك ناشی از تردد ماشینزمان و 
هاي تهیه بستر در شرایط مشابه با تر از سایر روش ممکن است مطلوبآوري بخشی از بقایا  جمع
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Abstract4 

The seedbed preparation and cereal residue present due to limit of maize (Zea 
mays L.) growing period are a major challenge in double cropping after winter 
cereals in Iran as: Shahrekord. In this research, effects of various seedbed 
preparation methods and crop residuea managements on vegetative growth and 
yield of forage maize (KSC 704) were studied in a barley-maize double cropping 
during 2008 in the Agricultural Research Field, Shahrekord University. Three 
residue management treatments including standing, partly removed and burning 
along with five tillage systems (moldboard+disk; chisel+disk; moldboard; chisel 
and furrower as the reduced tillage) were laid out in a split-block design with three 
replications. The results showed that although burning treatment had maximum of 
leaf number, plant height, leaves weight, ear weight and forage yield, but there was 
no significant difference with partly removed residue treatment. Residue treatments 
had no significant effect on number of ear per plant, stem diameter, stem weight 
and forage yield. Although, moldboard+disk treatment had the highest leaf area 
index, leaves weight, ear weight and forage yield, but there was no significant 
difference with moldboard treatment for all measured characteristics except leaf 
area index. There was no significant interaction between residue management and 
tillage treatments for all the measured characteristics. The results of this research 
indicated that using of moldboard in the case of partly removed residue would be 
appropriate seedbed preparation method in a barley-maize double cropping. 
 
Keywords: Double cropping; Maize; Residue burning; Sustainable agriculture; 
Tillage. 
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