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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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تأثیر کود سبز تحت شرایط مختلف خاکورزی بر خصوصیات علفهایهرز و عملکرد
ذرت )(Zea mays L.
4
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چکیده
به منظور بررسی تأثیر تیمارهای مختلف کود سبز و انواع سامانههاای خااکورزی در راساتای نیاب باه اهادا
کشاورزی پایدار ،آزمایشی شامب تیمارهای مختلف خاکورزی (خاکورزی رایج و کمخاکورزی) بهعنوان عامب
اصلی و منابع مختلف کود سبز (کود سبز ماش ،لوبیا چشمبلبلی و بقایای گندم) بههمراه تیمار شاهد باهعناوان عاماب
فرعی اجرا شد .این آزمایش در شهرستان شوش از تواباع اساتان خوزساتان در ساال زراعای  3141-49باهصاورت
استریپپالت در قالب طرح بلوکهای کامب تصادفی با سه تکرار انجام شد .نتایج حاصب از آنالیز دادههاا نشاان داد
که بیشترین میزان عملکرد ذرت تحت تأثیر تیمار بقایای گندم (39144/72کیلوگرم در هکتاار) مشااهده شاد ،کاه باا
تیمار کود سبز لوبیا چشمبلبلی ( 39931/94کیلوگرم در هکتار) تفاوت معنیداری نداشت .همچناین کمتارین میازان
عملکرد در تیمار عدم مصر

کود سبز (شاهد) ( 2147/93کیلوگرم در هکتار) رؤیت گردید .بیشترین میازان عملکارد

زیستی ذرت با اعمال کمخاکورزی ( 33314کیلوگرم در هکتار) و همچنین با کاربرد بقایای گندم و کود سبز لوبیاا
چشمبلبلی (بهترتیب  32329/44و  33249/12کیلاوگرم در هکتاار) باهدساتآماد .همچناین بهتارین تیماار از نظار
تأثیرگذاری روی تراکم ،تنوع و وزن خشک علفهایهرز ،تیمار کود سبز ماش در حالت کمخااکورزی باود .بار
اساس نتایج حاصب در مرحله  9تا  3برگی ،با انجام خاکورزی رایج ،علافهارز عروساک پشاتپارده و در حالات
کمخاکورزی ،علفهرز خرفه بهعنوان علفهرز غالب مزرعه شناسایی شد .در مرحلاه رسایدگی ذرت نیاز هام در
حالت خاکورزی رایج و هم در حالت کمخاکورزی ،علفهرز غالب مزرعه عروسک پشتپرده بود که در هر دو
مرحله بیشترین وزن خشک علفهایهرز را نیز به خود اختصاص دادند .لذا کاربرد بقایای گنادم و کاود سابز لوبیاا
چشمبلبلی همراه باکمخاکورزی میتواند راهکاری مناساب در جهات افازایش عملکارد ذرت و کااهش تناوع و
زیستتوده علفهایهرز در کشاورزی پایدار بشمار آید.
کلیدواژهها :بقایای گندم ،تراکم علفهرز ،خاکورزی رایج

افزایش کیارآیی اسیتفاده از منیابع طبیعیی و همچنیین بیه

مقدمه
تولیید محصیوتت کشیاورزی بیه مقیدار مناسی

در

دهههای آینده ،مستلزم تولیید پاییدار محصیو  ،از طریی

حداقل رساندن فشار بر محیطزیست خواهد بود .یکی از
راهکارهای بشر برای مقابله با محدودیت نهادههای اولییه
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افیزایش

تولید ،و از طرفی افزایش بهرهوری نهادههیایی ماننید آب

افزایش میواد آلیی و حاصیلخیزی خیاک باعی

و انرژی ،کشاورزی حفاظتی است که بر سه اصل حداقل

پایداری نظام کشت و افزایش عملکرد محصو میشیود

جابجایی خاک ،حفظ بخشیی از پوشیش بقاییا و تنیاوب

( .)Algan and Celen, 2011در پژوهشییی محققییین

زراعی ،در جهت سیودآوری پاییدار ،بنیا گردییده اسیت

اظهار داشتند که حضور بقایای گییاهی نظییر جیو دوسیر

(.)Hobbs et al., 2008

( ،)Avena sativaسیویا ( )Glycine max L.و سیورگوم

نظامهیای خیاکورزی شیدید بیرای نییل بیه حیداک ر

علوفییهای ( )Sorghum bicolour L.در سییح مزرعییه

عملکرد ،منجر به کاهش چشیمگیر در میواد آلیی خیاک،

میییتوانیید موجبییات بهبییود مییواد آلییی خییاک ،کییاهش

فعالیتهای آنزیمی و درنهایت ،کیفییت خیاک میی شیوند

فرسایش آبی و بادی ،افزایش محتوای رطوبیت خیاک و

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

افییزایش سییرعت نفییوذ آب در خییاک را فییراه سییازد

عملیییات خییاکورزی ممکیین اسییت از طرییی تخرییی

( .)Smith et al., 2011همچنین در پژوهشی دیگر نتیای
بود که کیاربرد کودهیای سیبز موجی

ساختمان خاک ،ریزکردن خاک دانههیا و مسیدود نمیودن

بیانگر این محل

آبراهه های طبیعی ،موج کاهش نفوذ و قابلیت نگهداری

بهبود شیاخ

آب و درنهایت ایجاد فرسیایش شیود .امیروزه ،روشهیای

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

هیای رشیدی ،محتیوای کلروفییل ذرت و

بدون خاک ورزی یا خاک ورزی حداقل که معموتً همراه

با توجه به اینکه خوزسیتان جیزم منیاط گرمسییری

با بر جای ماندن مقیداری بقاییای گییاهی بیر سیح خیاک

کشور محسوبشده و کشیاورزان منحقیه امکیان افیزایش

است ،به منظور کاهش فرسایش خاک ،بهبیود خصوصییات

عملکییرد را بییا خییاکورزی مرسییوم و کییاربرد سییموم و

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

کودهای شیمیایی تصور میکنند؛ لذا توجیه بیه رویکیرد

راندمان مصرف و افیزایش نفیوذ آب ،کیاهش نییروی کیار،

نوین در مدیریت تولید مزارع کشاورزی و ضرورتهیای

سوخت و استهالک ماشینآتت کاربرد دارد ( Gajri et al.,

جییایگزینی سیسییت هییای خییاکورزی حفییاظتی بییه جییای

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

روشهای مرسوم که می تواند با پوششی از بقایای گیاهی

محققین به این نتیجه رسیدند که خیاکورزی بیر نیتیروژن

در سح خاک مانع فرسایش ،افزایش مواد آلی خاک و

Giacomini et al.,

بهبیود خصوصییات فیزیکیی آن شییود ،الزامیی اسیت .بییر

 .)2010در بررسی اثر روشهای کوتاهمیدت خیاکورزی

همییین اسییان اییین پییژوهش بییا هییدف بررسییی اثییر منییابع

و گیاهییان پوششییی بییر عملکییرد و اجییزای عملکییرد ذرت

مختلف کود سبز همانند ماش ( ،)Vigna radiate L.لوبییا

( )Zea mays L.و برخی ویژگیهیای خیاک پژوهشیگران

چش ی بلبلییی ( )Vigna unguiculata L.و بقایییای گنییدم

به این نتیجه رسیدند که اسیتفاده از خیاکورزی حیداقل و

( )Triticum aestivum L.بیر عملکیرد و اجیزای عملکیرد

گیاهان پوششی میتواند عملکیرد ذرت را افیزایش دهید و

ذرت دانهای و کنتر علفهایهرز تحیت تیأثیر میدیریت

Hamzei and Borbor,

مختلف خاکورزی در شرایط منحقه خوزسیتان تیدوین و

ذخییرهشیده در خیاک میؤثر اسیت (

ساختمان خاک را بهبیود بخشید (
.)2014

وجیییود بقاییییای گییییاهی در سیییح خیییاک سیییب

اجرا گردید.

مواد و روشها

بهبود خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خیاک

پییژوهش حاضییر در تابسییتان سییا  9413در شهرسییتان

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

شوش دانییا واقیع در منحقیه سیرخه و در  933کیلیومتری

خییاک و کییاهش تبخیییر بیییش از حیید میییشییود .اسییتفاده

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

از برخیییی گیاهیییان زراعیییی بیییهعنیییوان کیییود سیییبز از

جغرافیییایی  38درجییه و  30دقیقییه و ارتفییاع  933متییری از

طری کاهش فرسیایش خیاک ،کنتیر علیفهیایهیرز،

سح دریا واقع شده است ،اجرا شد .محل اجرای آزمایش
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دارای آب و هوای گرم وخشک مییباشید و جیزم منیاط

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

گرمسیییری محسییوب میییشییود .پیییش از کاشییت نمونییهای

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

مرک ی از خییاک مزرعییه برداشییت شیید؛ کییه تجزیییههییای

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

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

خاک در همان اندازه مزبور کرتها خحیو کشیت ذرت

آزمییایش بییهصییورت اسییتریپپییالت در قال ی طییرح

با فاصله  72سانتیمتر ایجاد شد و بذور ذرت بیا فاصیله 98

بلییوکهییای کامییل تصییادفی بییا سییه تکییرار انجییام شیید.

سییانتیمتییر و عم ی  4تییا  3سییانتیمتییر بییهوسیییله دسییتگاه

خاکورزی بهعنوان عامل اصلی شامل :خاکورزی رایی

ردیییفکییار ذرت پنوماتیییک بییا تییراک  72333بوتییه روی

و ک خاکورزی و منابع مختلف کود سبز بهعنیوان عامیل

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

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

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

چش بلبلی ،ماش و بقایای گندم بود .بیرای کیود سیبز لوبییا

بهعنوان حاشیه از خحو میانی برداشت ذرت انجام شید و

چش بلبلی از رق مشهدی با تراک  23کیلوگرم در هکتیار

صییفاتی نظیییر عملکییرد دانییه ،عملکییرد زیسییتی و اجییزای

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

عملکرد نظیر تعداد ردیف دانه روی بال  ،تعداد دانیه روی

کیلوگرم در هکتیار در نیمیه دوم خیردادمیاه  9413در هیر

ردیف و وزن صد دانه اندازهگیری گردید.

کرت بهصورت دستپاش استفاده و سیس

شاخ

ییک دیسیک

های رشیدی علیف هیرز (تعیداد ،تنیوع و وزن

سبک اعما شد .همچنیین بیرای بقاییای گنیدم  93تین در

خشک علفهیایهیرز) در دو مرحلیه از دوره رشید ذرت

از رشد کود سبز ماش

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

و لوبیا ،در زمان گلدهی گیاهان زراعی بیهوسییله دیسیک

اندازه گیری شدند .پ

از بررسیی نرمیا بیودن دادههیا بیه

در دو سح خاکورزی رای و ک خاکورزی به خاک

روش کولموگروف-اسمیرنوف ،تجزییه و تحلییل داده هیا

برگردانده شد .بعد از یک هفتیه برگردانیدن گیاهیان کیود

با استفاده از نرمافزار آماری  SAS 9.2و رویه  GLMانجیام

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

شد .برای تفکیک میانگینها از آزمون چند دامنهای دانکن

جهت کاربرد خاکورزی رایی از گیاوآهن برگیرداندار

در سح احتما پن درصد استفاده گردید.

هکتار بقایای گندم استفاده شد .پ

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

نتایج و بحث

کمتر از ده سانتیمتیر) و بیرای کی خیاکورزی ییک بیار

تعداد ردیف دانه در بالل
تجزیییه واریییان

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

نشییان داد کییه اثییر تیمارهییای مختلییف

اوایل مردادماه  13بذور ذرت سینگل کران  733با تیراک

خاکورزی در سح احتما پن درصد تأثیر معنییداری را

 72333بوته در هکتار در طی آزمایش کشیت شید .فاصیله

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

بییین کییرتهییای اصییلی (تیمارهییای خییاکورزی شییامل

بقایای گندم و اثر متقابل تیمار خیاکورزی و تیمیار بقاییای

خاکورزی رای و کی خیاکورزی)  2متیر ،فاصیله بیین

گندم و کودهای سبز فاقد تأثیر معنییدار بیر صیفت میذکور

کییرتهییای فرعییی  9متییر (تیمییار نییوع کییود سییبز) ،فاصییله

بودند (جدو .)2

Table 1. Some of the soil physical and chemical properties
Texture

Sand
)(%

Silt
)(%

Clay
)(%

OC
)(%

Si.L
Si.L
Si.L

36
28
36

48
48
50

36
24
24

0.47
0.56
0.68

Total N
P
K
)(%
)(mg kg-1) (mg kg-1

140
131
149

9.3
7.3
20.7

0.18
1.02
1.13

pH

EC
)(ds.m-1

7.57
7.45
7.68

2.0
3.1
2.2

Sample

Control
Mung bean
Cowpea
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Table 2. Analysis of variance of experimental treatments on yield and yield components of corn
Biological yield

2382095.55
5582550.53ns
3261030.52
*20463486.60
1097545.60
1881023.21ns
879240.32
5.99

Grain yield

827243.61
811397.1ns
1127060.27
**10791642.86
404244.45
1032752.68ns
217519.43
5.02

Kernel number
100 Grains weight
per row

8.68
0.677ns
9.22
13.011ns
3.694
4.69ns
4.916
6.81

1.033
2.535ns
0.496
**38.009
0.797
2.138ns
0.546
2.41

Grain row
number

0.108
*0.54
0.024
0.709ns
0.191
0.47ns
0.109
2.65

df

S.O.V.

2
1
2
3
6
3
6

Block
)Tillage (A
)Error (a
)Green manure (B
)Error (b
A×B
Error
)C.V. (%

ns,** and *: are non-significant and significant at 1 and 5% probability levels, respectively.

تعداد ردیف دانیه در بیال یکیی از صیفات مهی در

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

تعییییین عملکیییرد ذرت دانیییهای محسیییوب می ییگیییردد

تعییداد دانییه در بییال در حییدود دو یییا سییه هفتییه پیی

از

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

گردهافشانی تعیین میشیود ،بنیابراین حفیظ رطوبیت در ایین

میانگین ،تعداد ردیف دانیه در بیال تحیت تیأثیر تیمیار کی

زمان تأثیر چشمگیری بر تعداد دانه در بیال خواهید داشیت.

خاکورزی ( )92/0نسبت به خیاکورزی رایی ()92/49

این گونه بهنظر میرسد که تیمار کی خیاکورزی از طریی

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

کییاهش هییدرروی آب سییب حفییظ رطوبییت در زمییان

یک صفت ژنوتیسی است و کمتر تحت تأثیر عوامل محیحیی

گردهافشانی و انتهای رشد گیاهشده و منجر به افزایش تعیداد

قرار میگیرد ( )Ghasemi et al., 2016اما ،طب گزارشهیای

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

موجییود ،در روشهییای خییاکورزی حفییاظتی بییهدلیییل

طی پژوهشی محققین اظهار داشتند حضور بقایای گیاهی در

بهبود پایداری خیاکدانیه هیا ،افیزایش میاده آلیی خیاک،

سح مزرعیه مییتوانید موجبیات بهبیود میواد آلیی خیاک،

نفوذپذیری بیشتر آب در خاک و کاهش فرسایش خاک،

کییاهش فرسییایش آبییی و بییادی ،افییزایش محتییوی رطوبییت

شرایط بهتیری بیرای رشید گییاه زراعیی فیراه میی گیردد

خاک و افزایش سرعت نفوذ آب در خاک را فیراه سیازد

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

(.)Smith et al., 2011

تعداد دانه در ردیف بالل

وزن صد دانه

نشیان داد کیه اثیر تیمارهیای بقاییای

پژوهش نشان داد که تیمار خاکورزی ،بقایای گنیدم

تجزیه واریان

گندم و کودهای سبز در سیح احتمیا ییک درصید بیر

و کودهای سبز و همچنین اثر متقابل خاکورزی و بقاییای

تعییداد دانییه در ردیییف دارای اخییتالف معنیییداری بییود

گندم و کود سبز تأثیر معنیداری روی وزن  933دانه ذرت

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

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

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

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

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

تفیییاوت معنییییداری بیییا وزن  933دانیییه تحیییت تیمیییار

بیان نمودند ،تأمین عناصیر غیذایی خصوصیاً نیتیروژن در

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

میشود گردهافشانی بهخوبی صورت گیرد و

تحت تیمار بقایای گندم و کودهای سبز نیز بیشترین مییزان

تعییداد دانییه در ردیییف افییزایش یابیید ،محابقییت داشییت.

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

علیرغ عدم تأثیر معنیدار تیمار خاکورزی بیر صیفت

اندازهگیری شد ،هر چند این میزان با وزن  933دانه تحیت

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

سییایر تیمارهییای کییود سییبز و شییاهد اخییتالف معنیییداری

تعداد دانه در ردیف بال تحیت تیمیار کی خیاکورزی

نداشت (جیدو  .)4همچنیین بایید گفیت کیه اثیر متقابیل

ذرت باع
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اعما خاکورزی و تیمار بقاییای گنیدم و کیود سیبز نییز

بقایای گیاهی میتوان به تأمین میواد غیذایی آزادشیده بیرای

تأثیر معنیداری روی وزن  933دانه ذرت نداشت (جیدو

گیییاه ،بهبییود خییواک فیزیکییی و شیییمیایی خییاک و کنتییر

 .)4محققین اظهار دادنید کیه وزن هیزار دانیه ذرت تحیت

علفهایهرز بهعنوان یک عامل رقابتی با گیاه اصیلی اشیاره

تأثیر تیمارهای مدیریت پسمان و سامانههیای خیاکورزی

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

قرار نمیگیرند ،زیرا وزن هزار دانیه ییک ویژگیی ژنتیکیی

چنین میتوان توجیه کرد که برگرداندن کود سبز عالوهبیر

بوده و کمتر تحت تیأثیر عوامیل محیحیی و میدیریتی قیرار

فسفر و نیتروژن قابل دسترن خاک بیرای محصیو بعیدی

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

افیزایش میاده آلیی خیاک ،بهبیود

محققیین نییز محابقیت داشیت (

;Wiatrak et al., 2006

بهطور هی زمیان باعی

خصوصیات بیولوژیکی ،شیمیایی و فیزیکی خاک میشود

.)Rieger et al., 2008

و میتواند باع رشید بهتیر محصیو و در نتیجیه افیزایش

عملکرد دانه

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

عملکرد دانه تحت تأثیر تیمیار بقاییای گنیدم و کودهیای

 .)2016در بررسیییی میییدیریت بقاییییای کلیییزا بیییر کنتیییر

سبز (لوبییا چشی بلبلیی و میاش) اخیتالف معنییداری در

علفهایهرز و تولید ذرت محققیین نتیجیهگییری کردنید

سح احتما یک درصد داشت (جدو  ،)2لیکن تیمیار

که بقایای گییاهی عیالوهبیر افیزایش عملکیرد دانیه و کیل

خاکورزی و نیز برهمکنش تیمار خاکورزی و بقاییای

ذرت در مقایسییه بییا تیمییار بییدون اسییتفاده از بقایییا بییهطییور

گندم و کودهای سبز روی ایین صیفت تیأثیر معنییداری

معنیداری باع افزایش وزن هزار دانه ،ارتفاع بوته و قحیر

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

بال گردید (.)Sarajuoghi et al., 2012

دانییه ذرت بییهترتی ی

تحییت تییأثیر تیمییار بقایییای گنییدم

عملکرد زیستی
تجزیه واریان

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

نشان داد اثر تیمارهای مختلف بقایای

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

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

 .)4اجرای سامانههای خاکورزی حفاظتی بههمراه بر جیای

احتما پن درصد بیر عملکیرد زیسیتی تیأثیر معنییداری

گذاشتن بقایای گیاهی در شرایط فصل رشد گرم و خشک،

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

بهدلیل کاهش تبخیر سححی آب ،افیزایش رطوبیت خیاک،

زیستی نیز همانند عملکرد دانه تحت تیأثیر تیمیار بقاییای

بهبود شرایط دمایی خاک و افیزایش رشید ریشیه و افیزایش

گندم ( 97979/81کیلوگرم در هکتار) بهدسیتآمید؛ امیا

معدنی شدن نیتروژن خاک در مقایسه با حذف ییا سیوزاندن

این مقدار با میزان عملکرد بیولوژیک تحیت تیأثیر تیمیار

پسییمان موجیی افییزایش عملکییرد دانییه ذرت میییگییردد

کییود سییبز لوبیییا چشیی بلبلییی ( 90714/47کیلییوگرم در

( .)Weaich et al., 1996از دیگر کارکردهای م بیت حفیظ

هکتار) تفاوت معنیداری نداشت (جدو .)4

Table 3. Comparison of the average of maize growth indices under the influence of tillage treatments
and type of green manure
Biological yield
)(kg ha-1

Grain yield
)(kg ha-1

Grain row Kernel number 100 grains weight
number
per row
)(g

Treatment

15174.84a
16139.42a

9097.82a
9465.56a

32.72a
32.38a

30.47a
31.12a

12.31b
12.60a

Conventional tillage
Minimum tillage

Tillage

13080.17c
16793.37ab
15583.1b
17171.89a

7382.01c
10013.48a
9331.98b
10399.27a

30.59a
32.80a
32.22a
36.16a

27.05b
32.23a
31.98a
32.32a

12.08a
12.77a
12.42a
12.73a

Control
Cowpea
Mung bean
Wheat residue

Green
manuer

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

تفاوت معنیداری در تیمار بقایای گندم و کودهیای سیبز

گیاهی و تجزیه آنها در خاک باعی پیوک شیدن خیاک،

مشاهده نشد .در شرایط خاکورزی رای تیمارهای کود

افزایش مواد آلی خاک ،بهبود فعالییت میکروارگانیسی هیا و

سیییبز و بقاییییای گنیییدم منجیییر بیییه توقیییف جوانیییهزنییی

حفظ رطوبت خاک میگردد کیه درنهاییت عملکیرد گییاه

علیییفهیییایهیییرز قییییا شیییدند .همچنیییین ،در شیییرایط

بهبییود مییییابیید ( .)Ghaemmaghami et al., 2014گفتنییی

ک خیاکورزی در تیمیار شیاهد و تیمارهیای کیود سیبز

است کیه تیمیار خیاکورزی نتوانسیت تیأثیر معنییداری

علفهرز قیا مشاهده نشد ولی علفهیرز هیرز قییا در

روی عملکرد زیستی اعما کند؛ امیا بیا ایین حیا مییزان

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

عملکرد زیستی تحت تیمار ک خیاک ورزی (90941/32

که با تیمار شیاهد در شیرایط خیاکورزی رایی تفیاوت

کیلوگرم در هکتار) باتتر از میزان عملکرد زیستی تحت

معنیداری نداشت (جدو  .)3تراک علفهرز خرفه ،در

تیمار خاک ورزی رای ( 92973/83کیلوگرم در هکتار)

تیمار خاکورزی رای ( 12/43بوته در مترمربع) بیشتر از

بود (جدو .)4

تراک علف های هرز خرفه تحت تیمیار کی خیاکورزی

تراکم علفهرز

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

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

همچنین کمترین تراک علف هرز خرفه در تیمیار بقاییای
گندم ( 91/44بوته در مترمربع) مشاهده شد که بیا تیراک

داد که برهمکنش تیمیار خیاکورزی و کیود سیبز روی

علفهرز خرفه تحت تیمار کود سیبز میاش ( 00/07بوتیه

تراک علفهیایهیرز عروسیک پشیتپیرده (

Physalis

در مترمربع) تفاوت آماری معنیداری نشان نداد (جیدو

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

 .)2تراک اویارسالم تحت تیمار خاکورزی رایی (8/4

قیییا ( )Sorghum halepnseمعنیییدار بییود .در مییورد

بوته در متیرمربیع) بیشیتر بیود ،از طیرف دیگیر در تیمیار

علفهرز خرفیه ( )Portulaca oleracea L.تنهیا اثیرات

ک خاکورزی علف هرز اویارسالم رویت نشد .همچنین

اصییلی تیمییار خییاکورزی و کییود سییبز توانسییت تییأثیر

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

معنیییداری بییر تعییداد اییین علییفهییرز داشییته باشیید .اییین

مییاش علییفهییرز اویارسییالم مشییاهده نشیید درحییالیکییه

در حییالی بییود کییه در اییین مرحلییه اعمییا هییر دو تیمییار

بیشییترین تییراک علییفهییرز اویارسییالم در تیمییار شییاهد

نتوانست تأثیر معنی داری روی تعداد علفهرز اویارسالم

( 93/07بوته در مترمربع) بود (جدو .)2

( )Cyperus rotundus L.داشته باشد (دادهها نشیان داده
نشدند).
با استناد بیه نتیای مقایسیه مییانگین ،کمتیرین تیراک
علفهرز عروسک پشتپرده تحت اثر تیمار ک خیاکورزی
و بقایای گندم ( 97/44بوته در مترمربیع) مشیاهده شید و

کاهش تراک علفهایهرز در کرتهیایی کیه بقاییای
گیاهی استفاده شده بود ممکن است ناشی از ممانعت بقاییای
گیاهی از جوانهزنیی و رشید و نمیو علیفهیایهیرز در ایین
مرحلییه از رشیید ذرت و یییا نتیجییه رهاسییازی مییواد آللوپییاتی
باشد .آزمایشهای زییادی (

;Maldonado et al., 2001

بیشترین میزان تراک علفهرز عروسیک پشیتپیرده نییز

;Duppong et al., 2004; Dhima et al., 2006
 )Judice et al., 2007نشیان داد کیه بقاییای گییاهی بیا

بوتییه در متییرمربییع) بییود (جییدو  .)3بیشییترین تییراک

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

علف هرز کنجد شیحانی مربو به تیمار ک خیاکورزی

و یا رشد و نمو علفهایهرز جلوگیری مینماید.

و عییدم مصییرف کییود سییبز ( 43/07بوتییه در متییرمربییع)

مرحله رسیدگی ذرت

مربو به تیمار شیاهد و در خیاکورزی رایی (374/44

مشییاهده شیید (جییدو  .)3اییین در حییالی اسییت کییه در
علف هرز کنجد شیحانی و در شرایط خیاکورزی رایی

بییا توجییه بییه نتییای بییهدسییتآمییده ،اثییر اصییلی تیمییار
خییاکورزی روی علییفهییرز عروسییک پشییتپییرده تییأثیر

9411  تابستان،2  شماره34  جلد،تولیدات گیاهی
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 این در حالی است که در تیمار، بوته در مربع) بود2( گندم

 بنیابر نتیای،)معنیداری نشان داد (دادههیا نشیان داده نشیدند

کود سبز لوبیا چش بلبلی و ماش علف هیرز خرفیه مشیاهده

تراک علفهرز عروسک پشتپرده در تیمار کی خیاکورزی

.)0 نشد (جدو

 بوته در مترمربع) کمتر از تراک علفهرز عروسیک44/44(

بیشییترین تییراک علییفهییرز اویارسییالم تحییت تیمییار

) بوته در مترمربع992( پشتپرده در تیمار خاکورزی رای

 بوتیه در مربیع) بیود امیا در تیمیار93/07( ک خیاکورزی

.)0 بود (جدو

 همچنیین تحیت.خاک ورزی رای اویارسالم مشاهده نشد

 علیفهیایهیرز خرفیه و،در این مرحله از رشید ذرت

تیمارهای کود سبز لوبیا چش بلبلی و ماش و بقاییای گنیدم

اویارسالم تحت تأثیر تیمار خاکورزی و تیمیار کودهیای

نیز علف هرز اویارسالم مشاهده نشد درحیالیکیه بیشیترین

سییبز و بقایییای گنییدم قییرار نگرفییت (دادههییا نشییان داده

 بوتیه در مربیع) مشیاهده شید29/44( تراک در تیمار شاهد

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

.)0 (جدو

 بوتیه در مربیع) و همچنیین بقاییای3/07( ک خیاکورزی

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
4 to 6 leaf
Cleome
Density Dry weight

Treatment

Physalis
Density
Dry weight

Control
Cowpea
Conventional
tillage
Mung bean
Wheat residue

473.33a
113.33cd
240b
186.67bc

53.41a
17c
33.53b
14.96cd

5.33b
0b
0b
0b

1.08b
0b
0b
0b

2.67ab
0b
0b
0b

-

73.33d
58.67d
29.33d
17.33d

4.173de
7.16cde
3.187de
0.67e

30.67a
2.67b
0b
2.666b

8.43a
0.44b
0b
0.24b

0b
0b
0b
6.667a

-

Minimum
tillage

Control
Cowpea
Mung bean
Wheat residue

Johnson grass
Density
Dry weight

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

Conventional tillage
Minimum tillage
Control
Cowpea
Mung bean
Wheat residue

Common pursalan
Density
Dry weight

92.33b
52.67a
130.67a
73.33b
66.67bc
19.33c

16.21a
5.81a
8.3a
18.64a
16.57a
2.51a

4 to 6 leaf
Purple nutsedge
Density
Dry weight

8.3a
0a
14.67a
0a
0a
2a

1.43a
0a
2.71a
0a
0a
0.15a

Johnson grass
Density
Dry weight

-

0.79a
0.06a
1.59a
0a
0a
0.13a

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

Common pursalan
Density
Dry weight

Maturation of corn
Purple nutsedge
Density
Dry weight

Physalis
Density
Dry weight

Conventional tillage
0.33a
0.09a
0a
0a
112a
a
a
a
a
Minimum tillage
0.67
0.51
10.67
21.6
33.33b
a
a
a
a
Control
0
0
21.33
43.2
86a
a
a
a
a
Cowpea
0
0
0
0
79.33a
a
a
a
a
Mung bean
0
0
0
0
62a
a
a
a
a
Wheat residue
2
1.21
0
0
63.33a
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

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

علفهرز قیا و کنجدشیحانی در مزرعه مشیاهده نشید .در

حا آنکه کمترین میزان وزن خشک علف هرز عروسک

آزمایشات دیگر نیز محققین گیزارش کردنید کیه کاشیت

پشتپرده نیز تحت تأثیر تیمارهای ک خیاکورزی همیراه

گیاه پوششی از رشد علیفهیایهیرز بیهطیور چشیمگیری

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

ممانعت به عمیل مییآورد ( ;Samarajeewa et al., 2006

البته با تیمارهای کود سبز لوبیا چشی بلبلیی ( 7/90گیرم در

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

مترمربع) و ماش ( 4/91گیرم در متیرمربیع) و شیاهد (3/97

علفهرز عروسک پشتپرده نسبت به دوره  3تیا  0برگیی

گرم در مترمربع) تفاوت معنیداری نشان نداد (جیدو .)3

ذرت کاهش معنیداری داشیت .در ایین دوره نییز هی در

در بین تیمارهای بقایای گنیدم و کودهیای سیبز نییز تیمیار

حالت خاک ورزی رای و ه در حالت ک خیاکورزی،

لوبیییا چشی بلبلییی بیشییترین وزن خشییک علییفهییرز خرفییه

علفهرز غال مزرعه عروسیک پشیتپیرده بیود .بیه نظیر

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

میرسد علفهرز اویارسالم به علت جوانهزنی سریعتیر در

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

ابتدای فصل رشد و گسترش سیح بیرو و ارتفیاع ،میانع

رشد علف هرز کنجد شیحانی شود و تحت هیر دو شیرایط

جوانهزنی بذر سایر علفهیایهیرز موجیود در بانیک بیذر

خاکورزی این علفهرز بیشیتر در تیمیار شیاهد مشیاهده

خاک شد .کیاهش تیراک علیفهیایهیرز در طیو دوره

شیید (جییدو  .)3بیشییترین میییزان وزن خشییک علییفهییرز

رشد را میتوان به رقابت گیاهان مجاور (علفهایهیرز بیا

کنجد شیحانی در تیمار شیاهد در حالیت کی خیاکورزی

یکیدیگر و بییا گیییاه زراعییی) بیا هی نسیبت داد کییه باعی

( 8/32گرم در مترمربع) مشاهده شد (جیدو  .)3همچنیین

خودتنکی مییگردنید ( .)Silvertown, 1982همچنیین در

نتییای مقایسییه میییانگین گویییای آن بییود کییه وزن خشییک

این مرحله و در حالت خاکورزی رای  ،علیفهیایهیرز

علفهرز خرفه تحت تیمار خاکورزی رای ( 90/29گرم

قیا  ،کنجد شیحانی و اویارسالم و در حالت ک خیاکورزی

در مترمربع) باتترین میزان بود (جدو .)2

علفهرز کنجد شیحانی و قیا مشاهده نشد.

با توجه به نتیای وزن خشیک بیشیتر علیفهیرز قییا و

علفهایهرز پهنبرو با توجه به شکل بروشیان در

اویارسالم تحت تیمیار خیاکورزی رایی (بیهترتیی 3/71

خروج از زیر کاه و کلش بیا مشیکالت بیشیتری نسیبت بیه

گرم در مترمربع و  9/34گرم در متیرمربیع) نشیان داد کیه در

باریک برو ها مواجه بوده و لذا در سیسیت هیای حفیاظتی

تیمار کودهای سبز ،تیمار شاهد (بیهترتیی بیا  9/21گیرم در

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

متییرمربییع و  2/79گییرم در مربییع) بیشییترین وزن خشییک

وزن خشک علفهایهرز

علفهرز قیا و اویارسالم را به خود اختصاک داد (جیدو

مرحله  9تا  3برگی ذرت

 .)2این دو علفهرز تحت شرایط ک خاکورزی نتوانستند

بیییر اسیییان نتیییای حاصیییل از پیییژوهش ،اثیییر تیمیییار
خیاکورزی ،کییود سیبز و اثییر متقابیل آن روی عروسییک
پشتپرده و کنجد شیحانی تأثیر معنیداری داشت (دادههیا

رشد کنند ،همچنین اعما کود سبز و نیز بقایای گنیدم میانع
از رشد این دو علفهرز شد (جدو .)2
در پژوهشییی مشییخ

گردییید کییه بییا کییاربرد  9333و

نشیان داده نشییدند) .امییا اعمییا تیمارهییا روی وزن خشییک

 4333کیلییوگرم در هکتییار بقایییای گنییدم ،وزن خشییک

علییفهییایهییرز خرفییه ،قیییا و اویارسییالم معنیییدار نبییود

علییفهییایهییرز بییهترتی ی  92و  92درصیید کییاهش یافییت

(دادهها نشان داده نشدند).

( .)Anderson, 2008این کاهش وزن خشک علفهایهرز

در مرحله  3تیا  0برگیی ،بیشیترین مییزان وزن خشیک
علفهرز عروسک پشتپرده تحت تیمار شیاهد بیا اعمیا

به دلیل کاهش دمای سح خیاک ،کیاهش نفیوذ و رسییدن
نور به خاک و جلیوگیری از اسیتقرار مناسی گیاهچیههیای

تولیدات گیاهی ،جلد  34شماره  ،2تابستان 9411
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کیاهش خسیارت علیف هیای هیرز شیود

علفهایهرز میباشد (.)Bahrani et al., 2002

می توانید باعی

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

(.)Bilalis et al., 2003
گیاهییان پوششییی همچییون لوبیییا چشی بلبلییی و مییاش

مقایسه میانگین ،کمترین وزن خشک علفهرز عروسک

بهواسحه رشد سیریع و تولیید سیایهانیداز انبیوه و پربیرو

پشت پرده تحیت تیأثیر تیمیار کی خیاکورزی و بقاییای

میییتواننیید بییر جوانییهزنییی ،اسییتقرار و رشیید بسیییاری از

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

گونههای علفهرز اثرگذار باشند .در بررسی بقایای کلزا

خشک علفهرز عروسیک پشیتپیرده در تیمیار بقاییای

( )Brassica napus L.بر کنتر علفهیایهیرز و تولیید

گندم و خیاکورزی رایی ( 981/74گیرم در متیرمربیع)

ذرت محققییین نتیجییهگیییری کردنیید کییه بقایییای گیییاهی

تفییاوت آمییاری معنیییداری مشییاهده نشیید (جییدو .)7

عالوه بر افزایش شاخ

های عملکرد ذرت منجر به مهار

بیشترین میزان وزن خشک علف هرز عروسکپشت پرده

علفهایهرز مزرعه ذرت نیز شد ،آنها اثربخشی بقایای

تحت تأثیر تیمارهای کی خیاکورزی و کیود سیبز لوبییا

گیاهی را بر کنتر علفهایهرز از طری اثیر اللوپاتییک

چش بلبلی ( 401/44گرم در مترمربع) مشاهده شد کیه بیا

عنوان نمودند (.)Sarajuoghi et al., 2012

وزن خشک علف هرز عروسک پشتپیرده تحیت همیین

همچنین نتای حاصل از پژوهش نشان داد ،که مرحله

شرایط ک خاکورزی و کود سیبز میاش ( 402/07گیرم

رشد ذرت بر وزن خشک علفهیایهیرز نییز تأثیرگیذار

در مترمربع) و تیمار شیاهد در حالیت خیاکورزی رایی

بود ،بهطوریکه در علیف هیرز عروسیک پشیتپیرده در

( 432/94گییرم در متییرمربییع) تفییاوت آمییاری معنییداری

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

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

مشییاهده شیید و بییا سییسری شییدن دوره رشیید تییا مرحلییه

میزان وزن خشک علفهایهرز خرفه و اویارسالم تحت

رسیدگی ،وزن خشک علیفهیرز عروسیک پشیتپیرده

 3/29گرم در متیرمربیع و

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

 29/0گرم در مترمربع) باتتر بود (جیدو  .)0بیا کیاربرد

علف هرز نسبت به سایر علفهیایهیرز بیود کیه در کیل

کود سبز و بقایای گندم نیز بیشیترین مقیدار وزن خشیک

دوره رشد ذرت علف هرز غال

محسوب میشد .امیا در

علفهیرز خرفیه در تیمیار بقاییای گنیدم ( 9/29گیرم در

وزن خشک علفهرز خرفه ابتدا روند افزایشیی مشیاهده

مترمربییع) و بیشییترین میییزان وزن خشییک علییفهییرز

شد درحالیکه در مرحلیه رسییدگی از دوره رشید ذرت

اویارسالم نیز در تیمیار شیاهد ( 34/2گیرم در متیرمربیع)

یک سیر کاهشی شدید در وزن خشک آن مشاهده شید.

رویت گردید (جدو .)0

به نظر میرسد با پیشروی مراحل رشیدی ذرت ،افیزایش

تیمار ک خاکورزی (بهترتی

کییاربرد بقایییای گیاهییان زراعییی عییالوهبییر تعییدیل

شاخ

سح برو موج

بسیته شیدن سیایهانیداز گییاه

نوسانات دمایی ،کاهش روانیاب ،افیزایش نفوذپیذیری و

زراعی گردید که نفوذ نور را بیه داخیل پوشیش گییاهی

افیزایش عملکیرد

کاهش داده و مانع رشد عادی علفهیایهیرز و افیزایش

بهبود وضعیت ساختمان خیاک باعی

گیاهان زراعی می گردد و با داشیتن خیواک آللوپاتییک

وزن خشک آنها گردید.

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
Minimum tillage
Dry weight

Conventional tillage
Dry weight

262.667b
369.333a
362.667a
140.4c

342.133a
270.667b
266.667b
189.733c

Treatment

Control
Cowpea
Mung bean
Wheat residue

Means which follow the same letter are not statistically different at 5% probability level based on Duncan test.
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در سیست ک خاکورزی ،بیذور علیفهیایهیرز در
زیر کاه و کلش قرار میگیرند ،و شرایط برای جوانهزنیی

بهطور معنیداری بیشتر از سایر تیمارها مییباشید .بیهنظیر
میرسد که در خاکورزی حفاظتی وجود بقایا در سح

و رشد این علیفهیایهیرز فیراه مییشیود .بیروهیای

خاک موج

گیاهان باریک برو بر خالف پهن برو هیا بیه راحتیی از

و درنتیجه کاهش رقابت آنها با گیاه زراعیی بیهوییژه در

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

مراحل انتهایی رشد گیاه زراعیشده و عملکیرد ذرت در

Sardar et al.,

چنین حالتی افزایشیافته است .همچنین بهنظر میرسد که

 .)2015در نتیجه جمعیت علفهایهرز یکساله تکلسیه

دلیل برتری گیاه پوششی لوبیا چش بلبلی بر ماش در مهار

در روشهای خیاکورزی حفیاظتی (بییخیاکورزی و

رشید علییفهیرز ،ت بیییت بهتییر نیتیرژون و جییذب عناصییر

کی خییاکورزی) نسییبت بییه روش خییاکورزی مرسییوم

غذایی خاک ،تجزیه به موقع و آزادسازی عناصر غیذایی

افزایش می یابد و دلیل آن احتمیاتً مربیو بیه عیدم نییاز

موردنیاز ذرت که پ

از ایین گیاهیان کشیت مییشیود؛

بذور این علفهای هرز به نور برای جوانهزنی میباشد اما

میباشد .لذا یکیی از راههیای تحقی ایین امیر اسیتفاده از

علفهایهرز بروپهن دارای بیذوررییزی بیوده و بیرای

سییامانه ک ی خییاکورزی و اسییتفاده از گیاهییان پوششییی

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

بهعنوان کود سبز میباشد .از طرفی در صورت استفاده از

حضور کاه و کلش حاصل بقایای محصو قبلیی میانع از

گیاهان پوششی بهویژه تیره بقوتت ،بهدلیل افزایش میاده

رسیدن نور بیه ایین بیذور میی شیوند و جوانیه زنیی آنهیا

آلییی خییاک در طییی سییالیان متییوالی ،کییاهش مصییرف

کاهش مییابد (.)Sardar et al., 2015

کودهای شیمیایی به ویژه نیتروژن در این قیبل سیست ها و

کشیاورزی حفیاظتی خیارج مییشیوند (

کاهش سبز شدن و استقرار علفهایهیرز

بیشترین ماده خشک تمیامی علیفهیایهیرز (بیهجیز

سال سازی محیط زیست و محصیوتت کشیاورزی قابیل

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

توجیه است .با توجه به نتای حاصل چنین به نظر میرسد

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

که استفاده از بقایای گیاهی و نیز کاشت گیاهان پوششی

( Kruidhof et al. )2008اظهار داشیتند کیه میالز زنیده

بقییوتت بییه همییراه سییامانههییای خییاکورزی حفییاظتی

 18و 12

میتواند جیایگزین مناسیبی بیرای روشهیای متیداو در

چاودار ( )Secale cereale L.و کلزا بیهترتیی

درصد زیست توده علفهایهرز را نسبت به تیمار شاهد

افزایش عملکرد و کنتر علفهایهرز باشد.

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

سپاسگزاری
نویسندگان این مقاله بر خود تزم میدانند از دانشگاه

نتیجهگیری

علوم کشاورزی و منابع طبیعی سیاری بیه دلییل پشیتیبانی

در مجمییوع نتییای آزمییایش حییاکی از آن بییود کییه

مالی از این پژوهش و همچنین از تمام افیرادی کیه میا را

عملکییرد ذرت در تیمییار ک ی خییاکورزی و در صییورت

در انجام این پژوهش یاری نمودند ،تشکر و قیدردانی بیه

استفاده از یقایای گندم و گیاه پوششیی لوبییا چشی بلبلیی

عمل آورند.
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