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Abstract 

 

Background and Objectives 

High degree of evaporation from soil surface (due to high temperature of environment and low 

relative humidity), poor soil organic content and instability of soil structure are considered 

indicators of arid regions of Iran. It seems that in a regional management, conservation of plant 

residues with irrigation operations in the absence of a negative effect on yield can be used as a 

way to improve the above-mentioned conditions. The management of plant residues has been 

interesting to researchers in recent decades due to its various effects on the physical, chemical 

and biological properties of soil. On the other hand, protective tillage can help to maintain more 

soil moisture, reduce erosion and less use of agricultural machinery, thereby achieving 

sustainable agriculture and reducing costs. This research was conducted to investigate the effect 

of application of wheat residues and green manure along with different tillage systems on corn. 

 

Materials and Methods 

This experiment was conducted in Shush, Khuzestan Province in 2015-2016, as strip-plot in 

randomized complete block design with three replications. The main treatment consisted of 

conventional and minimum tillage methods. The sub-plot treatment applied mulches such as 

wheat residue, two types of green manure (mung bean (Vigna radiata L.) and cowpea (Vigna 

unguiculata L.)) and control (no fertilizer application). The characteristics in this research 

included grain yield, biological yield, number of rows in corn, number of kernels per row, 100 

grains weight, and weed growth indices (density, variety and dry weight in two stages: 4 to 6 leaf 

and maturity of corn). 

 

Results 

Maximum grain yield of corn was obtained in wheat residue (10399.27 kg ha
-1

). Also, there was 

no significant difference in plants treated with green manure of cowpea (10013.49 kg ha
-1

). The 

lowest economic yield was seen in control (7382 kg ha
-1

). Similar to grain yield, the highest 

biological yield of corn occurred with application of minimum tillage (16139.14 kg ha
-1

), wheat 

residue (17170.89) and cowpea green manure (16790.37 kg ha
-1

). Besides, the best treatment to 

reduce the number, variety and dry weight of weeds, was achieved with green manure in 

minimum tillage. Based on the results, the dominant weed of the field in conventional tillage in 4 
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to 6 leaf stage was physalis (Physalis alkekengi) while it was common purslane (Portulaca 

oleracea) in the minimum tillage. In maturation of corn, both in conventional tillage and 

minimum tillage, the dominant weed was physalis, which had the highest dry weight of weeds in 

every stage. 

 

Discussion 

Based on the results of this research, application of wheat residues and cowpea green manure 

combined with minimum tillage can be a suitable way to increase corn yield and reduce weed 

diversity and biomass in sustainable agriculture. 

 

Keywords: Conventional tillage, Weed density, Wheat residue 
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و عملکرد  هرز های بر خصوصیات علف ورزی خاکتأثیر کود سبز تحت شرایط مختلف 

 (.Zea mays L)ذرت 
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 چکیده
در راساتای نیاب باه اهادا       ورزی خااک هاای   سامانه تیمارهای مختلف کود سبز و انواعتأثیر  بررسی منظور  به

امب عنوان ع به( ورزی خاک رایج و کم ورزی خاک) ورزی خاککشاورزی پایدار، آزمایشی شامب تیمارهای مختلف 

عناوان عاماب    همراه تیمار شاهد باه  به( بلبلی و بقایای گندم کود سبز ماش، لوبیا چشم)اصلی و منابع مختلف کود سبز 

صاورت   باه  3141-49این آزمایش در شهرستان شوش از تواباع اساتان خوزساتان در ساال زراعای      . فرعی اجرا شد

هاا نشاان داد    نتایج حاصب از آنالیز داده. ار انجام شدهای کامب تصادفی با سه تکر پالت در قالب طرح بلوک استریپ

مشااهده شاد، کاه باا     ( کیلوگرم در هکتاار 72/39144)تیمار بقایای گندم تأثیر  که بیشترین میزان عملکرد ذرت تحت

همچناین کمتارین میازان    . داری نداشت تفاوت معنی( کیلوگرم در هکتار 94/39931)بلبلی  تیمار کود سبز لوبیا چشم

بیشترین میازان عملکارد   . رؤیت گردید( کیلوگرم در هکتار 93/2147( )شاهد)رد در تیمار عدم مصر  کود سبز عملک

و همچنین با کاربرد بقایای گندم و کود سبز لوبیاا  ( کیلوگرم در هکتار 33314) ورزی خاک کمزیستی ذرت با اعمال 

همچناین بهتارین تیماار از نظار     . آماد  دسات  باه  (کیلاوگرم در هکتاار   12/33249و  44/32329ترتیب  به)بلبلی  چشم

بار  . باود  ورزی خااک  هرز، تیمار کود سبز ماش در حالت کم های تأثیرگذاری روی تراکم، تنوع و وزن خشک علف

پارده و در حالات    عروساک پشات   هارز   علاف رایج،  ورزی خاکبرگی، با انجام  3تا  9اساس نتایج حاصب در مرحله 

در مرحلاه رسایدگی ذرت نیاز هام در     . هرز غالب مزرعه شناسایی شد عنوان علف فه بهخرهرز   علف، ورزی خاک کم

پرده بود که در هر دو  غالب مزرعه عروسک پشتهرز   علف، ورزی خاک کمرایج و هم در حالت  ورزی خاکحالت 

کاود سابز لوبیاا    لذا کاربرد بقایای گنادم و  . هرز را نیز به خود اختصاص دادند های مرحله بیشترین وزن خشک علف

تواند راهکاری مناساب در جهات افازایش عملکارد ذرت و کااهش تناوع و        می ورزی خاک بلبلی همراه باکم چشم

 .در کشاورزی پایدار بشمار آید هرز های علفتوده  زیست

  

 رایج ورزی خاکهرز،  بقایای گندم، تراکم علف :ها کلیدواژه
 

 مقدمه

سی  در  منا مقیدار  بیه  یکشیاورز  محصیوتت  دیی تول

پاییدار محصیو ، از طریی      دیی مستلزم تول آینده، یها دهه

ن بیه  یهمچنی  و یعی یطب منیابع  اسیتفاده از  یافزایش کیارآی 

از  ییک. بود زیست خواهد طیحداقل رساندن فشار بر مح

ه یی اول یها مقابله با محدودیت نهاده یبشر برا یراهکارها



 ... ثیر کود سبز تحت شرایط مختلفتأ :و همکاران سرخه
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آب  ماننید  یهیای  نهاده یور بهره افزایش یطرف از د، ویتول

حداقل  اصل سه بر است که یحفاظت ی، کشاورزیو انرژ

تنیاوب   و بقاییا  پوشیش  از یبخشی  حفظ خاک، یجابجای

 پاییدار، بنیا گردییده اسیت     ی، در جهت سیودآور یزراع

(Hobbs et al., 2008). 

نییل بیه حیداک ر     یشیدید بیرا   ورزی خیاک  یهیا  نظام

، کعملکرد، منجر به کاهش چشیمگیر در میواد آلیی خیا    

 شیوند  میی  کخیا  کیفییت  درنهایت، آنزیمی و یها فعالیت

(Bayer et al., 2001; Mrabet, 2002 .) بیر ایین،    عیالوه

تخرییی   طرییی  از اسییت ممکیین ورزی خییاک عملیییات

نمیودن   و مسیدود  هیا  دانه کخا ریزکردن ،کخا ساختمان

 ینگهدار قابلیت و نفوذ کاهش موج  طبیعی، یها آبراهه

 یهیا  روش امیروزه،  .شیود  فرسیایش  ایجاد درنهایت و آب

همراه  معموتً که حداقل ورزی خاک یا ورزی خاک بدون

 کخیا  سیح   بیر  گییاهی  یبقاییا  یمقیدار  ماندن یجا بر با

بهبیود خصوصییات    ،کخا فرسایش کاهش منظور به است،

 ، بهبیود (Celik et al., 2011) کخیا  بیولیوژیکی  و فیزیکیی 

 کیار،  ینییرو  کیاهش  نفیوذ آب،  افیزایش  و مصرف راندمان

 ,.Gajri et al) دارد آتت کاربرد ماشین کاستهال و سوخت

در محالعه روی عرضه مجدد مواد غذایی به خیاک   (.2004

بیر نیتیروژن    ورزی خیاک محققین به این نتیجه رسیدند که 

 ,.Giacomini et al) ثر اسیت ؤشیده در خیاک می    ذخییره 

 ورزی خیاک میدت   کوتاه یها روشدر بررسی اثر . (2010

  شییی بییر عملکییرد و اجییزای عملکییرد ذرت و گیاهییان پوش

(Zea mays L.)  خیاک پژوهشیگران    هیای  یژگیوو برخی

حیداقل و   ورزی خیاک به این نتیجه رسیدند که اسیتفاده از  

عملکیرد ذرت را افیزایش دهید و     تواند یمگیاهان پوششی 

 ,Hamzei and Borbor) ساختمان خاک را بهبیود بخشید  

2014.) 

  سیییب  کخیییا سیییح  در گییییاهی یبقاییییا  وجیییود

 کخیا  بیولوژیکی و فیزیکی، شیمیایی خصوصیات بهبود

(Hejazi et al., 2010) رطوبیت   و یحاصیلخیز  ، حفیظ

 اسییتفاده . شییود مییی از حیید بیییش تبخیییر کییاهش و کخییا

 عنیییوان کیییود سیییبز از   از برخیییی گیاهیییان زراعیییی بیییه 

، هیرز  هیای  علیف طری  کاهش فرسیایش خیاک، کنتیر     

ک باعی  افیزایش   افزایش میواد آلیی و حاصیلخیزی خیا    

 شیود  پایداری نظام کشت و افزایش عملکرد محصو  می

(Algan and Celen, 2011.)   در پژوهشییی محققییین 

 جیو دوسیر  حضور بقایای گییاهی نظییر   اظهار داشتند که 

(Avena sativa) سیویا ، (Glycine max L.)   و سیورگوم

در سییح  مزرعییه  (.Sorghum bicolour L) ای علوفییه

بهبییود مییواد آلییی خییاک، کییاهش    توانیید موجبییات مییی

فرسایش آبی و بادی، افزایش محتوای رطوبیت خیاک و   

 افییزایش سییرعت نفییوذ آب در خییاک را فییراه  سییازد   

(Smith et al., 2011 .)   همچنین در پژوهشی دیگر نتیای

بیانگر این محل  بود که کیاربرد کودهیای سیبز موجی      

هیای رشیدی، محتیوای کلروفییل ذرت و      بهبود شیاخ  

 .(Mohammadi et al., 2015) ذرت گشت عملکرد

که خوزسیتان جیزم منیاط  گرمسییری      با توجه به این

شده و کشیاورزان منحقیه امکیان افیزایش      کشور محسوب

مرسییوم و کییاربرد سییموم و  ورزی خییاکعملکییرد را بییا 

؛ لذا توجیه بیه رویکیرد    کنند یمکودهای شیمیایی تصور 

هیای   رتنوین در مدیریت تولید مزارع کشاورزی و ضرو

حفییاظتی بییه جییای  ورزی خییاکهییای  جییایگزینی سیسییت 

تواند با پوششی از بقایای گیاهی  های مرسوم که می روش

در سح  خاک مانع فرسایش، افزایش مواد آلی خاک و 

 بییر. بهبیود خصوصییات فیزیکیی آن شییود، الزامیی اسیت     

همییین اسییان اییین پییژوهش بییا هییدف بررسییی اثییر منییابع 

، لوبییا  (.Vigna radiate L) شسبز همانند ما مختلف کود

 و بقایییای گنییدم (.Vigna unguiculata L) بلبلییی چشیی 

(Triticum aestivum L.)      بیر عملکیرد و اجیزای عملکیرد

میدیریت  تیأثیر   هرز تحیت  های ای و کنتر  علف ذرت دانه

در شرایط منحقه خوزسیتان تیدوین و    ورزی خاکمختلف 

 .اجرا گردید

 ها مواد و روش
در شهرسییتان  9413ر تابسییتان سییا  پییژوهش حاضییر د

کیلیومتری   933شوش دانییا  واقیع در منحقیه سیرخه و در     

دقیقیه، طیو     22درجه و 42اهواز که در عرض جغرافیایی 

متییری از  933دقیقییه و ارتفییاع  30درجییه و  38جغرافیییایی 

محل اجرای آزمایش . سح  دریا واقع شده است، اجرا شد



 9411، تابستان 2شماره  34تولیدات گیاهی، جلد 

 

 

282 

و جیزم منیاط     شید با یمی دارای آب و هوای گرم وخشک 

ای  پیییش از کاشییت نمونییه. شییود گرمسیییری محسییوب مییی

 هییای یییهتجزمرکیی  از خییاک مزرعییه برداشییت شیید؛ کییه 

 . نشان داده شده است (9)فیزیکوشیمیایی خاک در جدو  

در قالیی  طییرح  پییالت یپصییورت اسییتر آزمییایش بییه

. هییای کامییل تصییادفی بییا سییه تکییرار انجییام شیید    بلییوک

ورزی رایی    خاک: صلی شاملعنوان عامل ا ورزی به خاک

عنیوان عامیل    ورزی و منابع مختلف کود سبز به خاک و ک 

، کیود سیبز لوبییا    (عیدم مصیرف کیود   )شاهد : فرعی شامل

بیرای کیود سیبز لوبییا     . ، ماش و بقایای گندم بودیبلبل چش 

کیلوگرم در هکتیار   23بلبلی از رق  مشهدی با تراک   چش 

 23عمرانیی بیا تیراک     و برای کود سبز ماش از رق  محلیی  

در هیر   9413میاه   کیلوگرم در هکتیار در نیمیه دوم خیرداد   

سیس  ییک دیسیک     پاش استفاده و صورت دست کرت به

تین در   93همچنیین بیرای بقاییای گنیدم     . سبک اعما  شد

پ  از رشد کود سبز ماش . هکتار بقایای گندم استفاده شد

دیسیک  وسییله   گیاهان زراعی بیه  یده و لوبیا، در زمان گل

ورزی به خاک  ورزی رای  و ک  خاک در دو سح  خاک

بعد از یک هفتیه برگردانیدن گیاهیان کیود     . برگردانده شد

، (زنیی  برای پوسیده شدن و عدم تأثیر سیوم بیر جوانیه   )سبز 

دار  ورزی رایی  از گیاوآهن برگیردان    جهت کاربرد خاک

بیا عمی    ( )دو بیار )و دیسک ( متر سی سانتی با عم  تقریباً)

ورزی ییک بیار    خیاک  و بیرای کی   ( متیر  ر از ده سانتیکمت

اسیتفاده شید و در   ( متیر  با عم  کمتیر از ده سیانتی  )دیسک 

با تیراک    733بذور ذرت سینگل کران  13ماه  اوایل مرداد

فاصیله  . بوته در هکتار در طی آزمایش کشیت شید   72333

ورزی شییامل  تیمارهییای خییاک)هییای اصییلی  بییین کییرت

متیر، فاصیله بیین     2( ورزی اکخی  ورزی رای  و کی   خاک

 ، فاصییله(تیمییار نییوع کییود سییبز) متییر 9هییای فرعییی  کییرت

متر و ابعاد کیرت فرعیی آزمیایش کیه در      2/9بین تکرارها 

آن بقایای گندم، کود سبز ماش، کیود سیبز لوبییا و شیاهد     

بعید از برگردانیدن کیود سیبز بیه      . متر بود 2×  2اعما  شد 

خحیو  کشیت ذرت    ها خاک در همان اندازه مزبور کرت

 98ایجاد شد و بذور ذرت بیا فاصیله    متر یسانت 72با فاصله 

وسیییله دسییتگاه  بییه متییر یسییانت 3تییا  4و عمیی   متییر یسییانت

بوتییه روی  72333ذرت پنوماتیییک بییا تییراک   کییار یییفرد

در انتهای آزمایش با حیذف نیی  متیر از    . ردیف کشت شد

ابتییدا و انتهییای هییر کییرت و دو خییط کشییت از دو طییرف  

عنوان حاشیه از خحو  میانی برداشت ذرت انجام شید و   هب

صییفاتی نظیییر عملکییرد دانییه، عملکییرد زیسییتی و اجییزای   

عملکرد نظیر تعداد ردیف دانه روی بال ، تعداد دانیه روی  

 .گیری گردید ردیف و وزن صد دانه اندازه

تعیداد، تنیوع و وزن   )هیرز    رشیدی علیف   یها شاخ 

از دوره رشید ذرت   در دو مرحلیه ( هیرز  هیای  خشک علف

( برگیییی ذرت و مرحلیییه رسییییدگی ذرت   3-0مرحلیییه )

بیه   هیا  داده بیودن  نرمیا   بررسیی  از پ . گیری شدند اندازه

هیا   اسمیرنوف، تجزییه و تحلییل داده  -کولموگروف روش

انجیام   GLMو رویه  SAS 9.2افزار آماری  با استفاده از نرم

ی دانکن ا ها از آزمون چند دامنه برای تفکیک میانگین. شد

 .در سح  احتما  پن  درصد استفاده گردید

 نتایج و بحث

 تعداد ردیف دانه در بالل

تجزیییه واریییان  نشییان داد کییه اثییر تیمارهییای مختلییف 

داری را  ورزی در سح  احتما  پن  درصد تأثیر معنیی  خاک

بر تعداد ردیف در بال  داشیت؛ امیا تیمیار کودهیای سیبز و      

ورزی و تیمیار بقاییای    مار خیاک بقایای گندم و اثر متقابل تی

دار بیر صیفت میذکور     گندم و کودهای سبز فاقد تأثیر معنیی 

 (. 2جدو  )بودند 

 
Table 1. Some of the soil physical and chemical properties 

Sample EC  
(ds.m-1) pH Total N 

(%) 
P  

(mg kg-1) 
K  

(mg kg-1) 
OC  
(%) 

Clay  
(%) 

 Silt  
(%) 

Sand 
(%) 

Texture 

Control 2.0 7.57 0.18 9.3 140 0.47 36 48 36 Si.L 
Mung bean 3.1 7.45 1.02 7.3 131 0.56 24 48 28 Si.L 
Cowpea 2.2 7.68 1.13 20.7 149 0.68 24 50 36 Si.L 
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Table 2. Analysis of variance of experimental treatments on yield and yield components of corn 

S.O.V. df Grain row 
number 

Kernel number 
per row 100 Grains weight  Grain yield Biological yield 

Block 2 0.108 1.033 8.68 827243.61 2382095.55 
Tillage (A) 1 0.54

*
 2.535

ns 0.677
ns 811397.1

ns 5582550.53
ns 

Error (a) 2 0.024 0.496 9.22 1127060.27 3261030.52 
Green manure (B) 3 0.709

ns
 38.009

** 13.011
ns 10791642.86

** 20463486.60
* 

Error (b) 6 0.191 0.797 3.694 404244.45 1097545.60 
A × B 3 0.47

ns
 2.138

ns
 4.69

ns
 1032752.68

ns
 1881023.21

ns
 

Error 6 0.109 0.546 4.916 217519.43 879240.32 
C.V. (%)  2.65 2.41 6.81 5.02 5.99 
ns,** and *: are non-significant and significant at 1 and 5% probability levels, respectively. 

 

تعداد ردیف دانیه در بیال  یکیی از صیفات مهی  در      

گیییردد  یمحسیییوب مییی یا تعییییین عملکیییرد ذرت دانیییه 

(Baniasadi et al., 2015.)      با اسیتناد بیه جیدو  مقایسیه

میانگین، تعداد ردیف دانیه در بیال  تحیت تیأثیر تیمیار کی        

( 49/92)ورزی رایی    نسبت به خیاک ( 0/92)ورزی  خاک

د کیه تعیداد ردییف در بیال      چنی  هر(. 4جدو  )بیشتر بود 

یک صفت ژنوتیسی است و کمتر تحت تأثیر عوامل محیحیی  

 هیای  اما، طب  گزارش (Ghasemi et al., 2016) گیرد قرار می

  دلیییل بییه حفییاظتی ورزی خییاک هییای روش در موجییود،

خیاک،   آلیی  میاده  افیزایش  هیا،  دانیه  خیاک  پایداری بهبود

خاک،  شفرسای کاهش و خاک در آب بیشتر نفوذپذیری

  گیردد  میی  فیراه   زراعیی  گییاه  رشید  بیرای  بهتیری  شرایط

(Smith et al., 2011; Tullber, 2010; Chukan, 2012.)  

 تعداد دانه در ردیف بالل

تجزیه واریان  نشیان داد کیه اثیر تیمارهیای بقاییای      

درصید بیر    ییک سبز در سیح  احتمیا     یگندم و کودها

داری بییود  تعییداد دانییه در ردیییف دارای اخییتالف معنییی 

( 42/42)بیشترین تعداد دانه در ردییف بیال    (. 2جدو  )

(. 4جیدو   )تحت تأثیر تیمار بقایای گنیدم مشیاهده شید    

کیه   .Baniasadi et al( 2015)نتای  این تحقی  بیا نتیای    

بیان نمودند، تأمین عناصیر غیذایی خصوصیاً نیتیروژن در     

خوبی صورت گیرد و  افشانی به شود گرده ذرت باع  می

. تعییداد دانییه در ردیییف افییزایش یابیید، محابقییت داشییت  

ورزی بیر صیفت    دار تیمار خاک رغ  عدم تأثیر معنی علی

، بیا ایین حیا  بیشیترین     (2جیدو   )تعداد دانه در ردییف  

ورزی  خیاک  تعداد دانه در ردیف بال  تحیت تیمیار کی    

از آنجا که شمار نهیایی  (. 4جدو  )مشاهده شد ( 92/49)

در حییدود دو یییا سییه هفتییه پیی  از     تعییداد دانییه در بییال   

شیود، بنیابراین حفیظ رطوبیت در ایین       تعیین می یافشان گرده

 .زمان تأثیر چشمگیری بر تعداد دانه در بیال  خواهید داشیت   

ورزی از طریی    خیاک  که تیمار کی   رسد ینظر م این گونه به

کییاهش هییدرروی آب سییب  حفییظ رطوبییت در زمییان      

و منجر به افزایش تعیداد   شده و انتهای رشد گیاه یافشان گرده

 (.Baniasadi et al., 2014)دانه در ردیف بیال  شیده اسیت    

طی پژوهشی محققین اظهار داشتند حضور بقایای گیاهی در 

موجبیات بهبیود میواد آلیی خیاک،       توانید  یسح  مزرعیه می  

کییاهش فرسییایش آبییی و بییادی، افییزایش محتییوی رطوبییت  

   سیازد خاک و افزایش سرعت نفوذ آب در خاک را فیراه 

(Smith et al., 2011.)  

 وزن صد دانه

ورزی، بقایای گنیدم   پژوهش نشان داد که تیمار خاک

ورزی و بقاییای   و کودهای سبز و همچنین اثر متقابل خاک

دانه ذرت  933داری روی وزن  گندم و کود سبز تأثیر معنی

دانیه ذرت   933بیا ایین اوصیاف وزن    (. 2جیدو   )نداشت 

بیشتر بود، کیه  ( گرم 72/42)رای  ورزی  تحت تیمار خاک

دانیییه تحیییت تیمیییار   933داری بیییا وزن  تفیییاوت معنیییی 

همچنین  (.4جدو  )نداشت ( گرم 48/42)ورزی  خاک ک 

تحت تیمار بقایای گندم و کودهای سبز نیز بیشترین مییزان  

( گیرم  90/43)دانه ذرت در تیمار بقاییای گنیدم    933وزن 

دانه تحیت   933با وزن گیری شد، هر چند این میزان  اندازه

داری  سییایر تیمارهییای کییود سییبز و شییاهد اخییتالف معنییی 

همچنیین بایید گفیت کیه اثیر متقابیل       (. 4جیدو   )نداشت 
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ورزی و تیمار بقاییای گنیدم و کیود سیبز نییز       اعما  خاک

جیدو   )دانه ذرت نداشت  933داری روی وزن  تأثیر معنی

ت محققین اظهار دادنید کیه وزن هیزار دانیه ذرت تحی      (.4

ورزی  هیای خیاک   تأثیر تیمارهای مدیریت پسمان و سامانه

گیرند، زیرا وزن هزار دانیه ییک ویژگیی ژنتیکیی      قرار نمی

بوده و کمتر تحت تیأثیر عوامیل محیحیی و میدیریتی قیرار      

 کییه بییا نتییای  سییایر  ( Bahrani et al., 2007)گیییرد  مییی

 ;Wiatrak et al., 2006)محققیین نییز محابقیت داشیت     

Rieger et al., 2008.)  

 عملکرد دانه

عملکرد دانه تحت تأثیر تیمیار بقاییای گنیدم و کودهیای     

داری در  اخیتالف معنیی  ( بلبلیی و میاش   لوبییا چشی   )سبز 

، لیکن تیمیار  (2جدو  )درصد داشت  یکسح  احتما  

ورزی و بقاییای   ورزی و نیز برهمکنش تیمار خاک خاک

 داری یگندم و کودهای سبز روی ایین صیفت تیأثیر معنی    

بیشترین و کمترین میزان عملکرد (. 2جدو  )اعما  نکرد 

ترتییی  تحییت تییأثیر تیمییار بقایییای گنییدم    دانییه ذرت بییه

و تیمار عدم مصیرف کیود   ( کیلوگرم در هکتار 27/93411)

جیدو   )مشاهده شد ( کیلوگرم در هکتار 39/7482( )شاهد)

جیای   همراه بر ورزی حفاظتی به خاک های اجرای سامانه(. 4

 خشک، و گرم فصل رشد شرایط  در اشتن بقایای گیاهیگذ

 خیاک،  افیزایش رطوبیت   آب، سححی تبخیر دلیل کاهش به

 افیزایش  و ریشیه  رشید  افیزایش  و خاک دمایی بهبود شرایط

سیوزاندن   ییا  حذف با مقایسه در خاک نیتروژن معدنی شدن

 گییردد مییی ذرت دانییه عملکییرد افییزایش پسییمان موجیی  

(Weaich et al., 1996.) م بیت حفیظ    یاز دیگر کارکردها

مین میواد غیذایی آزادشیده بیرای     أبه ت توان یبقایای گیاهی م

گیییاه، بهبییود خییواک فیزیکییی و شیییمیایی خییاک و کنتییر   

عنوان یک عامل رقابتی با گیاه اصیلی اشیاره    هرز به های علف

افیزایش عملکیرد را    (.Mirzashahi et al., 2017) نمیود 

بیر   که برگرداندن کود سبز عالوهتوان توجیه کرد  چنین می

فسفر و نیتروژن قابل دسترن خاک بیرای محصیو  بعیدی    

زمیان باعی  افیزایش میاده آلیی خیاک، بهبیود         طور هی   به

شود  خصوصیات بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی خاک می

تواند باع  رشید بهتیر محصیو  و در نتیجیه افیزایش       و می

 ,.Ghasemi et al) عملکیرد نسیبت بیه تیمیار شیاهد شیود      

در بررسیییی میییدیریت بقاییییای کلیییزا بیییر کنتیییر   (.2016

گییری کردنید    ققیین نتیجیه  حهرز و تولید ذرت م های علف

بیر افیزایش عملکیرد دانیه و کیل       که بقایای گییاهی عیالوه  

طییور  ذرت در مقایسییه بییا تیمییار بییدون اسییتفاده از بقایییا بییه 

ر دانه، ارتفاع بوته و قحی  داری باع  افزایش وزن هزار معنی

 (.Sarajuoghi et al., 2012) بال  گردید

 عملکرد زیستی

تجزیه واریان  نشان داد اثر تیمارهای مختلف بقایای 

در سیح   ( بلبلی و میاش  لوبیا چش )گندم و کودهای سبز 

داری  درصد بیر عملکیرد زیسیتی تیأثیر معنیی      پن احتما  

بر اسان نتای  بیشترین میزان عملکرد  (.2جدو  )داشت 

یز همانند عملکرد دانه تحت تیأثیر تیمیار بقاییای    زیستی ن

آمید؛ امیا    دسیت  به( کیلوگرم در هکتار 81/97979)گندم 

این مقدار با میزان عملکرد بیولوژیک تحیت تیأثیر تیمیار    

کیلییوگرم در  47/90714) یبلبلیی کییود سییبز لوبیییا چشیی   

 (. 4جدو  )داری نداشت  تفاوت معنی( هکتار

 
Table 3. Comparison of the average of maize growth indices under the influence of tillage treatments 
and type of green manure 
Treatment Grain row 

number 
Kernel number 

per row 
100 grains weight 

 (g) 
Grain yield  

(kg ha-1) 
Biological yield 

 (kg ha-1) 

Tillage Conventional tillage 12.31
b
 30.47

a
 32.72

a
 9097.82

a
 15174.84

a
 

Minimum tillage 12.60
a
 31.12

a
 32.38

a
 9465.56

a
 16139.42

a
 

  
  

 
 

 

Green 

manuer 

Control 12.08
a
 27.05

b
 30.59

a
 7382.01

c
 13080.17

c
 

Cowpea 12.77
a
 32.23

a
 32.80

a
 10013.48

a
 16793.37

ab
 

Mung bean 12.42
a
 31.98

a
 32.22

a
 9331.98

b
 15583.1

b
 

Wheat residue 12.73
a
 32.32

a
 36.16

a
 10399.27

a
 17171.89

a
 

Means which follow the same letter are not statistically different at 5% probability level based on Duncan test. 
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کیه حضیور بقاییای    در همین راستا محققین بیان داشیتند  

خاک باعی  پیوک شیدن خیاک،     ها در  گیاهی و تجزیه آن

هیا و   افزایش مواد آلی خاک، بهبود فعالییت میکروارگانیسی   

نهاییت عملکیرد گییاه     گردد کیه در  حفظ رطوبت خاک می

گفتنییی . (Ghaemmaghami et al., 2014)یابیید  بهبییود مییی

داری  معنیی تیأثیر   نتوانسیت  ورزی خیاک است کیه تیمیار   

ا  مییزان  روی عملکرد زیستی اعما  کند؛ امیا بیا ایین حی    

 32/90941) ورزی خیاک  عملکرد زیستی تحت تیمار ک 

باتتر از میزان عملکرد زیستی تحت ( کیلوگرم در هکتار

( کیلوگرم در هکتار 83/92973)رای   ورزی خاکتیمار 

 (.4جدو  )بود 

 هرز تراکم علف

 برگی ذرت 3تا  9مرحله 
 تجزیه وارییان  در ایین مرحلیه از رشید ذرت نشیان      

و کیود سیبز روی    ورزی خیاک همکنش تیمیار  داد که بر

 Physalis) پیرده  عروسیک پشیت   هیرز  هیای  علفتراک  

alkekengi L.) کنجد شیحانی ،(Cleome viscosa L. ) و

در مییورد . دار بییود معنییی( Sorghum halepnse)قیییا  

تنهیا اثیرات    (.Portulaca oleracea L) خرفیه  هرز  علف

تییأثیر  سییتو کییود سییبز توان ورزی خییاکاصییلی تیمییار 

 اییین . هییرز داشییته باشیید داری بییر تعییداد اییین علییف معنییی

در حییالی بییود کییه در اییین مرحلییه اعمییا  هییر دو تیمییار   

 هرز اویارسالم داری روی تعداد علف معنیتأثیر  نتوانست

(Cyperus rotundus L.)  ها نشیان داده   داده)داشته باشد

 (. نشدند

ن تیراک   با استناد بیه نتیای  مقایسیه مییانگین، کمتیری     

 ورزی خیاک  پرده تحت اثر تیمار ک  هرز عروسک پشت علف

مشیاهده شید و   ( مربیع  بوته در متر 44/97)و بقایای گندم 

پیرده نییز    عروسیک پشیت  هرز   علفبیشترین میزان تراک  

 44/374)رایی    ورزی خیاک مربو  به تیمار شیاهد و در  

بیشییترین تییراک   (. 3جییدو  )بییود ( مربییع متییربوتییه در 

 ورزی خیاک  کنجد شیحانی مربو  به تیمار ک  هرز علف

( مربییع متییربوتییه در  07/43)و عییدم مصییرف کییود سییبز  

اییین در حییالی اسییت کییه در  (. 3جییدو  )مشییاهده شیید 

رایی    ورزی خیاک کنجد شیحانی و در شرایط  هرز  علف

داری در تیمار بقایای گندم و کودهیای سیبز    تفاوت معنی

تیمارهای کود  رای  ورزی خاکدر شرایط . مشاهده نشد

 یزنییی جوانیییهسیییبز و بقاییییای گنیییدم منجیییر بیییه توقیییف 

همچنیییین، در شیییرایط . قییییا  شیییدند هیییرز هیییای علیییف

در تیمیار شیاهد و تیمارهیای کیود سیبز       ورزی خیاک  ک 

هیرز هیرز قییا  در     هرز قیا  مشاهده نشد ولی علف علف

مشیاهده شید   ( مربیع  بوته در متر 07/0)تیمار بقایای گندم 

رایی  تفیاوت    ورزی خیاک در شیرایط   که با تیمار شیاهد 

خرفه، در  هرز  علفتراک  (. 3جدو  )نداشت  داری یمعن

بیشتر از ( مربع بوته در متر 43/12)رای   ورزی خاکتیمار 

 ورزی خیاک  کی  خرفه تحت تیمیار   هرز های علفتراک  

(. 2جییدو  )مشییاهده شیید  ( مربییع بوتییه در متییر  07/22)

ه در تیمیار بقاییای   خرف هرز  علفهمچنین کمترین تراک  

مشاهده شد که بیا تیراک    ( مربع متربوته در  44/91)گندم 

بوتیه   07/00)هرز خرفه تحت تیمار کود سیبز میاش    علف

جیدو   )داری نشان نداد  تفاوت آماری معنی( مربع در متر

 4/8)رایی    ورزی خاکتراک  اویارسالم تحت تیمار (. 2

ر در تیمیار  بیشیتر بیود، از طیرف دیگی    ( مربیع  بوته در متیر 

همچنین . هرز اویارسالم رویت نشد علف ورزی خاک ک 

و  یبلبل چش نتای  نشان داد که تحت تیمار کود سبز لوبیا 

 کییه یدرحییالاویارسییالم مشییاهده نشیید  هییرز  علییفمییاش 

اویارسییالم در تیمییار شییاهد هییرز   علییفبیشییترین تییراک  

 (.2جدو  )بود ( مربع بوته در متر 07/93)

بقاییای   کیه  هیایی  کرت درهرز  های علف تراک  کاهش

 ممانعت بقاییای  از ناشی است بود ممکن شده  استفاده گیاهی

 در ایین  هیرز  هیای  علیف  نمیو  و رشید  و زنیی  جوانه از گیاهی

 آللوپییاتی مییواد رهاسییازی نتیجییه یییا ذرت و از رشیید مرحلییه

 ;Maldonado et al., 2001)های زییادی   آزمایش .باشد

Duppong et al., 2004; Dhima et al., 2006; 

Judice et al., 2007 ) بیا   گییاهی  بقاییای  کیه  داد نشیان

 زنی از جوانه آللوپاتی مواد رهاسازی یا و نور نفوذ از ممانعت

 . نماید جلوگیری می هرز های علف نمو و رشد یا و

 مرحله رسیدگی ذرت

آمییده، اثییر اصییلی تیمییار   دسییت بییا توجییه بییه نتییای  بییه  

پییرده تییأثیر  عروسییک پشییتهییرز  ورزی روی علییف خییاک
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، بنیابر نتیای    (هیا نشیان داده نشیدند    داده)داری نشان داد  معنی

 ورزی خیاک  پرده در تیمار کی   هرز عروسک پشت  تراک  علف

هرز عروسیک    کمتر از تراک  علف( مربع بوته در متر 44/44)

( مربع بوته در متر 992)ورزی رای   پرده در تیمار خاک پشت

 (.0جدو  )بود 

هیرز خرفیه و    هیای  این مرحله از رشید ذرت، علیف  در 

ورزی و تیمیار کودهیای    اویارسالم تحت تأثیر تیمار خاک

 هییا نشییان داده   داده)سییبز و بقایییای گنییدم قییرار نگرفییت    

 اما با این حیا  بیشیترین تیراک  خرفیه تحیت تیمیار      ، (نشدند

و همچنیین بقاییای   ( بوتیه در مربیع   07/3)ورزی  خیاک  ک 

بود، این در حالی است که در تیمار ( مربعبوته در  2)گندم 

هیرز خرفیه مشیاهده      و ماش علف یبلبل کود سبز لوبیا چش 

 (.0جدو  )نشد 

هییرز اویارسییالم تحییت تیمییار   بیشییترین تییراک  علییف 

بیود امیا در تیمیار    ( بوتیه در مربیع   07/93)ورزی  خیاک  ک 

همچنیین تحیت   . ورزی رای  اویارسالم مشاهده نشد خاک

و ماش و بقاییای گنیدم    یبلبل سبز لوبیا چش تیمارهای کود 

کیه بیشیترین    حیالی  هرز اویارسالم مشاهده نشد در نیز علف

مشیاهده شید   ( بوتیه در مربیع   44/29)تراک  در تیمار شاهد 

  (.0جدو  )
 
Table 4. Comparison of the interactions between tillage treatments, wheat residue and green manure 
on weeds density (plant.m

-2
) and dry weight (g.m

-2
) in 4 to 6 leaf of corn  

Treatment 

4 to 6 leaf 

Physalis  Cleome  Johnson grass 

Density Dry weight  Density Dry weight  Density Dry weight 

Conventional 
tillage 

Control 473.33
a
 53.41

a
  5.33

b
 1.08

b
  2.67

ab
 - 

Cowpea 113.33
cd

 17
c
  0

b
 0

b
  0

b
 - 

Mung bean 240
b
 33.53

b
  0

b
 0

b
  0

b
 - 

Wheat residue 186.67
bc

 14.96
cd

  0
b
 0

b
  0

b
 - 

          

Minimum 
tillage 

Control 73.33
d
 4.173

de
  30.67

a
 8.43

a
  0

b
 - 

Cowpea 58.67
d
 7.16

cde
  2.67

b
 0.44

b
  0

b
 - 

Mung bean 29.33
d
 3.187

de
  0

b
 0

b
  0

b
 - 

Wheat residue 17.33
d
 0.67

e
  2.666

b
 0.24

b
  6.667

a
 - 

Means which follow the same letter are not statistically different at 5% probability level based on Duncan test. 

 
Table 5. Comparison of the main effects between tillage treatments, wheat residue and green manure 
on weeds density (plant.m

-2
) and dry weight (g.m

-2
) in 4 to 6 leaf of corn  

Treatment 

4 to 6 leaf 

Common pursalan  Purple nutsedge  Johnson grass 

Density Dry weight  Density Dry weight  Density Dry weight 

Conventional tillage 92.33
b
 16.21

a
  8.3

a
 1.43

a
  - 0.79

a
 

Minimum tillage 52.67
a
 5.81

a
  0

a
 0

a
  - 0.06

a
 

Control 130.67
a
 8.3

a
  14.67

a
 2.71

a
  - 1.59

a
 

Cowpea 73.33
b
 18.64

a
  0

a
 0

a
  - 0

a
 

Mung bean 66.67
bc

 16.57
a
  0

a
 0

a
  - 0

a
 

Wheat residue 19.33
c
 2.51

a
  2

a
 0.15

a
  - 0.13

a
 

Means which follow the same letter are not statistically different at 5% probability level based on Duncan test. 

 
Table 6. Comparison of the main effects between tillage treatments, wheat residue and green manure 
on weeds density (plant.m

-2
) and dry weight (g.m

-2
) in maturation of corn 

Treatment 

Maturation of corn 

Common pursalan  Purple nutsedge  Physalis 

Density Dry weight  Density Dry weight  Density Dry weight 

Conventional tillage 0.33
a
 0.09

a
  0

a
 0

a
  112

a
 - 

Minimum tillage 0.67
a
 0.51

a
  10.67

a
 21.6

a
  33.33

b
 - 

Control 0
a
 0

a
  21.33

a
 43.2

a
  86

a
 - 

Cowpea 0
a
 0

a
  0

a
 0

a
  79.33

a
 - 

Mung bean 0
a
 0

a
  0

a
 0

a
  62

a
 - 

Wheat residue 2
a
 1.21

a
  0

a
 0

a
  63.33

a
 - 

Means which follow the same letter are not statistically different at 5% probability level based on Duncan test. 
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تزم به ذکیر اسیت کیه در مرحلیه رسییدگی ذرت دو      

در . هرز قیا  و کنجدشیحانی در مزرعه مشیاهده نشید    علف

آزمایشات دیگر نیز محققین گیزارش کردنید کیه کاشیت     

طیور چشیمگیری    هیرز بیه   هیای  گیاه پوششی از رشد علیف 

 ;Samarajeewa et al., 2006)آورد  عمیل میی    ممانعت به

Nazari et al., 2014.)      در مرحلیه رسییدگی ذرت تیراک

برگیی   0تیا   3پرده نسبت به دوره  هرز عروسک پشت علف

در ایین دوره نییز هی  در    . داری داشیت  ذرت کاهش معنی

ورزی،  خیاک  ورزی رای  و ه  در حالت ک  حالت خاک

بیه نظیر   . پیرده بیود   هرز غال  مزرعه عروسیک پشیت    علف

تیر در   زنی سریع سالم به علت جوانههرز اویار رسد علف می

ابتدای فصل رشد و گسترش سیح  بیرو و ارتفیاع، میانع     

هیرز موجیود در بانیک بیذر      هیای  زنی بذر سایر علف جوانه

هیرز در طیو  دوره    هیای  کیاهش تیراک  علیف   . خاک شد

هیرز بیا    های علف)توان به رقابت گیاهان مجاور  رشد را می

بت داد کییه باعیی  بیا هیی  نسیی ( یکیدیگر و بییا گیییاه زراعییی 

همچنیین در   (.Silvertown, 1982) گردنید  خودتنکی میی 

هیرز   هیای  ورزی رای ، علیف  این مرحله و در حالت خاک

 ورزی خیاک  قیا ، کنجد شیحانی و اویارسالم و در حالت ک 

 . هرز کنجد شیحانی و قیا  مشاهده نشد علف

 در شیان  برو به شکل توجه با برو پهن هرز های علف

 بیه  نسیبت  یبیشیتر  بیا مشیکالت   کلش و کاه یرز از خروج

حفیاظتی   یهیا  سیسیت   در و لذا بوده مواجه ها باریک برو

 (.Sardar et al., 2015)خواهند داشت  یکمتر تراک 

 هرز یها علفوزن خشک 

 برگی ذرت 3تا  9مرحله 

بیییر اسیییان نتیییای  حاصیییل از پیییژوهش، اثیییر تیمیییار 

وسییک ، کییود سیبز و اثییر متقابیل آن روی عر  ورزی خیاک 

هیا   داده)داری داشت  معنیتأثیر  پرده و کنجد شیحانی پشت

امییا اعمییا  تیمارهییا روی وزن خشییک (. نشیان داده نشییدند 

دار نبییود  خرفییه، قیییا  و اویارسییالم معنییی هییرز هییای علییف

 (.ها نشان داده نشدند داده)

برگیی، بیشیترین مییزان وزن خشیک      0تیا   3در مرحله 

ر شیاهد بیا اعمیا     پرده تحت تیما هرز عروسک پشت علف

مشیاهده شید   ( مربیع  گرم در متر 39/24)رای   ورزی خاک

عروسک هرز   علفکه کمترین میزان وزن خشک  حا  آن

همیراه   ورزی خیاک  تیمارهای ک تأثیر  پرده نیز تحت پشت

مشیاهده شید؛ کیه    ( مربیع  گرم در متر 07/3)با بقایای گندم 

گیرم در   90/7) یبلبلی  چشی  البته با تیمارهای کود سبز لوبیا 

 97/3)و شیاهد  ( مربیع  گیرم در متیر   91/4)و ماش ( مربع متر

(. 3جیدو   )نشان نداد  داری یمعنتفاوت ( مربع گرم در متر

در بین تیمارهای بقایای گنیدم و کودهیای سیبز نییز تیمیار      

هییرز خرفییه  بلبلییی بیشییترین وزن خشییک علییف لوبیییا چشیی 

جیدو   ) را به خود اختصاک داد( مربع گرم در متر 03/98)

اعما  مدیریت کود سبز و بقایای گندم توانست مانع از (. 2

کنجد شیحانی شود و تحت هیر دو شیرایط   هرز   علفرشد 

هرز بیشیتر در تیمیار شیاهد مشیاهده      این علف ورزی خاک

هییرز  بیشییترین میییزان وزن خشییک علییف(. 3جییدو  )شیید 

 ورزی خیاک  کی  کنجد شیحانی در تیمار شیاهد در حالیت   

همچنیین  (. 3جیدو   )مشاهده شد ( مربع مترر گرم د 32/8)

نتییای  مقایسییه میییانگین گویییای آن بییود کییه وزن خشییک  

گرم  29/90)رای   ورزی خاکخرفه تحت تیمار هرز   علف

 (.2جدو  )باتترین میزان بود ( مربع متردر 

هیرز قییا  و    با توجه به نتیای  وزن خشیک بیشیتر علیف    

 71/3ترتیی    بیه )رایی    ورزی خیاک اویارسالم تحت تیمیار  

نشیان داد کیه در   ( مربیع  گرم در متیر  34/9مربع و  گرم در متر

گیرم در   21/9ترتیی  بیا    بیه )تیمار کودهای سبز، تیمار شاهد 

بیشییترین وزن خشییک  ( گییرم در مربییع  79/2مربییع و  متییر

جیدو   )هرز قیا  و اویارسالم را به خود اختصاک داد  علف

نتوانستند  ورزی خاکتحت شرایط ک   هرز  علفاین دو (. 2

رشد کنند، همچنین اعما  کود سبز و نیز بقایای گنیدم میانع   

 (.2جدو  )شد  هرز  علفاز رشد این دو 

 و 9333بییا کییاربرد  کییه گردییید مشییخ  پژوهشییی در

 وزن خشییک گنییدم، کیلییوگرم در هکتییار بقایییای   4333

 درصیید کییاهش یافییت 92و  92ترتییی   بییه هییرز هییای علییف

(Anderson, 2008 .)هرز  های علف وزن خشک کاهش این

 و رسییدن  سح  خیاک، کیاهش نفیوذ    یدما کاهش دلیل به

 یهیا  مناسی  گیاهچیه   اسیتقرار  از یجلیوگیر  خاک و به نور
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  (.Bahrani et al., 2002) باشد می هرز های علف

 مرحله رسیدگی ذرت
در مرحله رسیدگی ذرت، با استناد بیه نتیای  آزمیون    

هرز عروسک  شک علفمقایسه میانگین، کمترین وزن خ

و بقاییای   ورزی خیاک  تیمیار کی   تیأثیر   پرده تحیت  پشت

مشیاهده شید کیه بیا وزن     ( مربع گرم در متر 3/933)گندم 

پیرده در تیمیار بقاییای     عروسیک پشیت   هرز  علفخشک 

( مربیع  گیرم در متیر   74/981)رایی    ورزی خیاک گندم و 

(. 7جییدو  )مشییاهده نشیید   داری یمعنییتفییاوت آمییاری  

پشت پرده  عروسکهرز   علفان وزن خشک بیشترین میز

و کیود سیبز لوبییا     ورزی خیاک  کی  تیمارهای تأثیر  تحت

مشاهده شد کیه بیا   ( مربع گرم در متر 44/401) یبلبل چش 

پیرده تحیت همیین     عروسک پشتهرز   علفوزن خشک 

گیرم   07/402)و کود سیبز میاش    ورزی خاک ک شرایط 

رایی    ورزی خیاک و تیمار شیاهد در حالیت   ( مربع متردر 

 داری یمعنییتفییاوت آمییاری ( مربییع گییرم در متییر 94/432)

با توجه به نتیای  مقایسیه مییانگین،     (.7جدو  )نشان نداد 

خرفه و اویارسالم تحت هرز  های علف میزان وزن خشک

و  مربیع  متیر گرم در  29/3ترتی   به) ورزی خاک تیمار ک 

ربرد بیا کیا  (. 0جیدو   )باتتر بود ( مربع گرم در متر 0/29

کود سبز و بقایای گندم نیز بیشیترین مقیدار وزن خشیک    

گیرم در   29/9)هیرز خرفیه در تیمیار بقاییای گنیدم       علف

 هییرز   علییف و بیشییترین میییزان وزن خشییک    ( مترمربییع

( مربیع  گیرم در متیر   2/34)اویارسالم نیز در تیمیار شیاهد   

 (.0جدو  )رویت گردید 

تعییدیل  بییر عییالوه زراعییی گیاهییان بقایییای کییاربرد

 و نفوذپیذیری  افیزایش  روانیاب،  کاهش نوسانات دمایی،

 عملکیرد  افیزایش  باعی   خیاک  بهبود وضعیت ساختمان

 آللوپاتییک  خیواک  با داشیتن  و گردد می گیاهان زراعی

 هیرز شیود   هیای  علیف  خسیارت  کیاهش  توانید باعی    می

(Bilalis et al., 2003.) 

بلبلییی و مییاش  گیاهییان پوششییی همچییون لوبیییا چشیی 

انیداز انبیوه و پربیرو     سیریع و تولیید سیایه   واسحه رشد  به

زنییی، اسییتقرار و رشیید بسیییاری از   تواننیید بییر جوانییه  مییی

 در بررسی بقایای کلزا. هرز اثرگذار باشند  های علف گونه

(Brassica napus L.) هیرز و تولیید    هیای  بر کنتر  علف

گیییری کردنیید کییه بقایییای گیییاهی  ذرت محققییین نتیجییه

ی عملکرد ذرت منجر به مهار ها بر افزایش شاخ  عالوه

ها اثربخشی بقایای  هرز مزرعه ذرت نیز شد، آن های علف

هرز از طری  اثیر اللوپاتییک    های گیاهی را بر کنتر  علف

  (.Sarajuoghi et al., 2012) عنوان نمودند

همچنین نتای  حاصل از پژوهش نشان داد، که مرحله 

گیذار  ثیرأهیرز نییز ت   هیای  رشد ذرت بر وزن خشک علف

پیرده در   هیرز عروسیک پشیت     که در علیف  طوری هبود، ب

، کمتیرین وزن خشیک   (برگیی  0تا  3)ابتدای فصل رشد 

مشییاهده شیید و بییا سییسری شییدن دوره رشیید تییا مرحلییه    

پیرده   هیرز عروسیک پشیت    رسیدگی، وزن خشک علیف 

رسد به علت تعداد زیاد ایین   نظر می  افزایش یافت؛ که به

هیرز بیود کیه در کیل      هیای  هرز نسبت به سایر علف  علف

امیا در  . شد یهرز غال  محسوب م  دوره رشد ذرت علف

هرز خرفه ابتدا روند افزایشیی مشیاهده    وزن خشک علف

در مرحلیه رسییدگی از دوره رشید ذرت     که یشد درحال

. یک سیر کاهشی شدید در وزن خشک آن مشاهده شید 

با پیشروی مراحل رشیدی ذرت، افیزایش    رسد ینظر م  به

انیداز گییاه    سح  برو موج  بسیته شیدن سیایه   شاخ  

زراعی گردید که نفوذ نور را بیه داخیل پوشیش گییاهی     

هیرز و افیزایش    هیای  کاهش داده و مانع رشد عادی علف

 . ها گردید وزن خشک آن
 
Table 7. Comparison of the interactions between tillage treatments, wheat residue and green manure 
on physalis dry weight (g.m

-2
) in maturation of corn 

Treatment 
Conventional tillage  Minimum tillage 

Dry weight  Dry weight 

Control 342.133
a
  262.667

b
 

Cowpea 270.667
b
  369.333

a
 

Mung bean 266.667
b
  362.667

a
 

Wheat residue 189.733
c
  140.4

c
 

Means which follow the same letter are not statistically different at 5% probability level based on Duncan test. 
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در  هیرز  هیای  علیف  بیذور  ورزی، خاک ک  سیست  در

 زنیی  برای جوانه گیرند، و شرایط می قرار کلش و زیر کاه

 هیای  بیرو . شیود  میی  فیراه   هیرز  هیای  علیف  و رشد این

 از بیه راحتیی   هیا  برو پهن خالف بر برو  گیاهان باریک

 های در سیست  روی زمین مانده جای بر و کلش کاه میان

 ,.Sardar et al) شیوند  میی  خیارج  کشیاورزی حفیاظتی  

لسیه   تک ساله یک هرز های در نتیجه جمعیت علف (.2015

ورزی و  خیاک  بیی )حفیاظتی   ورزی های خیاک  در روش

مرسییوم  ورزی خییاک روش بییه نسییبت( ورزی خییاک کیی 

 نییاز  عیدم  بیه  مربیو   احتمیاتً  دلیل آن و یابد می افزایش

 باشد اما می زنی برای جوانه هرز به نور های این علف بذور

 بیرای  و بیوده  رییزی  بیذور  پهن دارای بروهرز  های علف

 و ورزی خاک ک  روش در نور هستند، زنی نیازمند جوانه

 از میانع  قبلیی  محصو  بقایای کلش حاصل حضور کاه و

 هیا  آن زنیی  جوانیه  و شیوند  بیذور میی   ایین  بیه  نور رسیدن

 (.Sardar et al., 2015) یابد کاهش می

جیز   بیه )هیرز   هیای  علیف  بیشترین ماده خشک تمیامی 

در هر دو مرحله رشدی مربو  به تیمیار  ( خرفه هرز  علف

 در این رابحیه . بود( بدون کود سبز و بقایای گندم)شاهد 

(2008 ) Kruidhof et al. تند کیه میالز زنیده    ظهار داشی ا

 12و  18ترتیی    و کلزا بیه ( .Secale cereale L) چاودار

را نسبت به تیمار شاهد هرز  های علف تودهدرصد زیست 

سیو   هی   .Dabighi et al( 2016)که بیا نتیای    کاهش داد 

 .است

 گیری نتیجه
در مجمییوع نتییای  آزمییایش حییاکی از آن بییود کییه   

در صییورت و  ورزی خییاک عملکییرد ذرت در تیمییار کیی 

 یبلبلی  چشی  استفاده از یقایای گندم و گیاه پوششیی لوبییا   

 نظیر  بیه . باشید  یمی بیشتر از سایر تیمارها  داری یمعنطور  به

حفاظتی وجود بقایا در سح   ورزی خاکرسد که در  می

 هیرز  یها علفخاک موج  کاهش سبز شدن و استقرار 

ر د ییژه و بیه ها با گیاه زراعیی   و درنتیجه کاهش رقابت آن

شده و عملکیرد ذرت در   مراحل انتهایی رشد گیاه زراعی

که  رسد یم نظر بههمچنین . یافته است چنین حالتی افزایش

بر ماش در مهار  یبلبل چش دلیل برتری گیاه پوششی لوبیا 

، ت بیییت بهتییر نیتیرژون و جییذب عناصییر  هیرز   علییفرشید  

عناصر غیذایی   یآزادسازغذایی خاک، تجزیه به موقع و 

؛ شیود  یمی یاز ذرت که پ  از ایین گیاهیان کشیت    ن مورد

تحقی  ایین امیر اسیتفاده از      یهیا  راهلذا یکیی از  . باشد یم

و اسییتفاده از گیاهییان پوششییی   ورزی خییاک کیی سییامانه 

از طرفی در صورت استفاده از . باشد یمعنوان کود سبز  به

افزایش میاده   یلدل بهتیره بقوتت،  یژهو بهگیاهان پوششی 

ی سییالیان متییوالی، کییاهش مصییرف  آلییی خییاک در طیی 

و  ها یست سنیتروژن در این قیبل  یژهو بهکودهای شیمیایی 

و محصیوتت کشیاورزی قابیل     یستزمحیط  یساز سال 

رسد  با توجه به نتای  حاصل چنین به نظر می. توجیه است

که استفاده از بقایای گیاهی و نیز کاشت گیاهان پوششی 

حفییاظتی  ورزی کخییا یهییا سییامانهبقییوتت بییه همییراه  

متیداو  در   یهیا  روشجیایگزین مناسیبی بیرای     تواند یم

 .باشد هرز یها علفافزایش عملکرد و کنتر  

 گزاری سپاس

دانند از دانشگاه  نویسندگان این مقاله بر خود تزم می

کشاورزی و منابع طبیعی سیاری بیه دلییل پشیتیبانی      علوم

ه میا را  پژوهش و همچنین از تمام افیرادی کی   مالی از این

این پژوهش یاری نمودند، تشکر و قیدردانی بیه    در انجام

  .آورند عمل
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