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اثر روش خاکورزی و بقایای گندم ( )Triticum aestivum L.بر رشد علفهای هرز و پاسخ عملکرد
ذرت ()Zea mays L.
Effect of Soil Tillage Methods and Wheat (Triticum aestivum L.) Residue on Weed Growth and
)Yield Response of Corn (Zea mays L.
جهانبخش میرزاوند ،*1سمیه رفیعی ،2رضا مرادی طالب
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چکیده
تغییر روش خاکورزی و کاربرد بقایا از روشهای پیشنهادی برای مبارزه با علفهای هرز مزارع است .بهمنظور بررسی اثر سه
ساله روشهای خاکورزی (خاکورزی رایج ،کم خاکورزی و بی خاکورزی) و بقایای گندم (حفظ بقایا و حذف تمام بقایا از
سطح خاک) بر رشد علفهای هرز و عملکرد ذرت ،پژوهشی مزرعهای در زرقان ،استان فارس بهصورت آزمایش کرتهای یکبار
خردشده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد .نتایج نشان داد روند رشد علفهای هرز در سامانه خاکورزی
رایج و حفظ بقایا نسبت به حذف بقایای گندم از شیب کاهشی و منفیتری برخوردار بود ،اما انجام عملیات بی خاکورزی آلودگی
علفهای هرز چندساله را تشدید کرد .نتایج نشان داد با گذشت زمان تراکم علفهای هرز چندساله با انجام عملیات بی خاک-
ورزی نسبت به خاکورزی رایج و کم خاکورزی بیش از  60درصد افزایش یافت ،درحالیکه تراکم علفهای هرز یکساله را
حدود  40درصد کاهش داد .بیشترین عملکرد دانه ذرت ( 14447/64کیلوگرم در هکتار) در سامانه کم خاکورزی و حفظ بقایا
حاصل شد که نسبت به سامانه بی خاکورزی منجر به افزایش  34درصدی عملکرد محصول شد .بیشترین تعداد دانه در بالل (576
عدد) و شاخص برداشت دانه ( 36/82درصد) در سامانه خاکورزی رایج و حفظ بقایای گندم به دست آمد که نسبت به سامانه کم
خاکورزی و بی خاکورزی به ترتیب بهطور متوسط  4و  15درصد بیشتر بود .بهطورکلی به نظر میرسد در سامانههای زراعی
کشت ممتد ذرت جهت حفظ پتانسیل عملکرد محصول و بهبود مدیریت تلفیقی علفهای هرز انجام عملیات کم خاکورزی و حفظ
 30درصد بقایای گیاهی گندم بهصورت ایستاده و با ارتفاع  30سانتیمتر در سطح خاک قابل توصیه است.
کلمات کلیدی :بقایای ایستاده ،علف هرز یکساله ،علف هرز چندساله ،کم خاکورزی.
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مقدمه

بقایا به دست آمد ،درحالیکه کمترین عملکرد نیز در شرایط بی

در سالهای اخیر ،کاربرد کودهای شیمیایی ،علفکشها و

خاکورزی و همراه با حذف بقایا حاصل شد ( Govaerts et al.

خاکورزیهای سنگین ضمن داشتن هزینههای باال منجر به کاهش

 .)2007در پژوهش دیگری توسط رومر-پریزگرواس و همکاران

ماده آلی خاک ،کاهش کیفیت محصوالت زراعی ،افزایش

( )Romero-Perezgrovas et al., 2014عملکرد ذرت در

آلودگی محیطزیست و همچنین مقاوم شدن علفهای هرز گشته

سامانه کشاورزی حفاظتی  26درصد بیشتر از خاکورزی مرسوم

است ( Eghtadari-Naeini and Ghadiri, 2000; Ranjbar

بود که با نتایج کینجیا و همکاران ()Qingjiea et al., 2014

 .)and Samadani, 2007در این راستا ،به نظر میرسد باقی

مطابقت داشت.

گذاشتن بقایای گیاهی و کاهش عملیات خاکورزی بتواند راهکار

از سوی دیگر ،نوع سامانه خاکورزی و مدیریت بقایا میتواند

زراعی مناسبی در جهت بازچرخش عناصر غذایی ،مدیریت بهتر

توزیع بذر علفهای هرز در پروفیل خاک ،بقای بذر و خروج

علفهای هرز و حفظ پتانسیل عملکرد گیاهان زراعی گردد

گیاهچه و درعینحال شدت آلودگی علفهای هرز را تحت تأثیر

(.)Blanco-Canqui et al., 2015; Fakhari et al., 2016

قرار دهد و در نتیجه تأثیر بسزایی بر جمعیت علفهای هرز دارد

ذرت ( )Zea mays L.و گندم ()Triticum aestivum L.

( Moradi-Talebbeigi et al., 2013; Virginia et al.,

بهعنوان دو غله مهم ،بخش عمدهای از غذای مردم دنیا را تشکیل

 .)2015خاکورزی سبب دفن شدن بسیاری از بذور موجود در

میدهند و بهطورمعمول کشاورزان ایران و بهویژه مناطق جنوبی

سطح خاک شده و بهاینترتیب میتواند از تراکم علفهای هرز

کشور مانند استان فارس ،این دو گیاه را در تناوب با یکدیگر کشت

بکاهد و باعث کاهش مشکالت علفهای هرز در آینده شود

میکنند ( .)Emam, 2011اگرچه اعتقاد بر این است که کشت

( Upadhyaya and Blackshaw, 2007; Ghorbani et al.,

مداوم ذرت و یا تناوب ذرت-گندم به دلیل عوامل اقتصادی ،تناوب

 .)2013همچنین ،خاکورزی امکان جوانهزنی بذور علفهای هرز

مناسبی برای کشاورزان میباشد اما با مشکالتی مانند افزایش

را از عمقهای بیشتر خاک فراهم میکند ( Chhokar et al.,

جمعیت علفهای هرز ،گسترش آفات و بیماریها که منجر به

 .)2007; Franke et al., 2007واناس و لیروکس ( Vanasse

کاهش عملکرد محصول میگردد ،همراه است ( Alijani et al.,

 )and Leroux, 2000گزارش کردند که تغییر سامانه خاکورزی

 .)2011یکی از مهمترین سازوکارها برای حفظ پتانسیل عملکرد

سبب تغییر ترکیب ،تراکم و توزیع عمودی بذر در مزارع میشود.

دانه در کشت ممتد ذرت در تناوب با گندم استفاده از سامانههای

آنها نشان دادند خاکورزی بذور مدفون در عمق را به الیههای

خاکورزی حفاظتی و از جمله بی خاکورزی است ( Hamedi

سطحیتر خاک میآورد و موجب تحریک جوانهزنی بذر علف-

and Parvizi, 2016; Hasanzadeh-Moghadam et al.,

های هرز میشود .در سامانههای بدون خاکورزی به دلیل اینکه

 .)2017در رابطه با تأثیر خاکورزی حفاظتی در شرایط مختلف،

ریشهچه بذور تازه جوانهزده در سطح خاک بهسختی به درون

گزارشهای متفاوتی شامل تأثیر مثبت (Jin et al., 2011; Bani-

خاک نفوذ میکند ،احتمال مرگ گیاهچهها افزایش مییابد

 ،)Asadi et al., 2014; Jalali and Sfandiari, 2016منفی و

()Liebman et al., 2001؛ بنابراین ،کاهش میزان بهمخوردگی

عدم تأثیر ()Messiga et al., 2012; Malecka et al., 2015

خاک تحت عملیات خاکورزی و باقی گذاشتن بقایای گیاهی

وجود دارد .به نقل از افضلینیا و کرمی ( Afzalinia and

میتواند بهعنوان یک روش زراعی در کنترل بهتر علفهای هرز و

 ،)Karami, 2018در شرایط کشت آبی معموالً عملکرد محصول

در نتیجه حفظ پتانسیل عملکرد گیاه زراعی نقش مؤثری داشته

در خاکورزی حفاظتی کمتر یا برابر با عملکرد محصول در

باشد .لذا ،هدف از این مطالعه بررسی اثر سامانههای متفاوت خاک-

خاکورزی رایج (شخم با گاوآهن برگرداندار ،دیسک و لولر)

ورزی و مدیریت بقایای گندم بر روند تغییرات رشدی علف هرز در

است .در مطالعهای مشخص شد که بیشترین میزان عملکرد محصول

جهت مدیریت تلفیقی علفهای هرز و پاسخ عملکرد ذرت بود.

در تناوب گندم–ذرت در شرایط بی خاکورزی و باقی گذاشتن
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مواد و روشها

در هکتار) ،پتاس (حدود  100کیلوگرم در هکتار) و یکسوم کود

بهمنظور بررسی اثر سامانههای متفاوت خاکورزی و مدیریت

اوره (حدود  130کیلوگرم در هکتار) در زمان کاشت و توسط

بقایای گندم (رقم چمران) بر رشد و تراکم علفهای هرز و پاسخ

کارنده به کرتها داده شد و بقیه کود اوره در دو مرحله بهصورت

عملکرد ذرت (هیبرید سینگل کراس  ،)704پژوهشی مزرعهای در

سرک و با دست در مزرعه پخش شد .سایر عملیات زراعی شامل

سه سال و از سال  1393در مرکز تحقیقات کشاورزی زرقان ،استان

آبیاری (روش غرقابی) ،مبارزه با آفات و بیماریها در تمام تیمارها

فارس بهصورت آزمایش کرتهای یکبار خردشده در قالب طرح

بهطور یکسان اعمال شد .علفهای هرز غالب مزرعه شامل

پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در تناوب با گندم اجرا

شیرینبیان ( ،)Glycyrrhiza glabra L.پیچک ( Convolvulus

گردید .بهمنظور تعیین برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی

 ،)arvensis L.دیجیتاریا ( ،)Digitaria filiformis L.سلمهتره

خاک ،قبل از شروع پژوهش دو نمونه خاک مرکب از مزرعه و

( ،)Chenopodium album L.تاجخروس ( Amaranthus

عمق صفر تا  30سانتیمتری تهیه و میزان ماده آلی ( 1/01درصد)،

 ،)retroflexus L.کاهو وحشی ( )Lactuca scariola L.و

هدایت الکتریکی ( 0/65دسی زیمنس بر متر) و اسیدیته ( )7/9در

پنیرک ( )Malva neglecta L.بود .نمونهبرداری جهت تعیین وزن

خاک تعیین شد .بافت خاک مزرعه از نوع لوُم رُس سیلتی بود و

خشک و تراکم کل علفهای هرز در زمان ظهور گل تاجی و

متوسط بارندگی ساالنه درازمدت در منطقه  235میلیمتر (طول

عملکرد دانه ذرت با رطوبت  14درصد پس از رسیدن فیزیولوژیک

جغرافیایی ʺ 52°71ʹ35شرقی و عرض جغرافیایی ʺ29°76ʹ42

(تشکیل الیه سیاه) انجام شد .جهت تعیین پارامترهای مورد نظر،

شمالی و ارتفاع  1596متر از سطح دریا) ثبت شده است .تیمارها

بوتههای ذرت و علفهای هرز از مساحت یک مترمربع بهصورت

شامل روشهای خاکورزی در سه سطح (خاکورزی رایج (شخم

تصادفی و با در نظر گرفتن اثرات حاشیهای با دست بریده و

با گاوآهن برگرداندار ،دیسک و تراز کردن بهوسیلهی تراز کننده

برداشت شدند .کلیه محاسبات آماری با استفاده از نرمافزار 9.3

کششی) ،کم خاکورزی (یکبار استفاده از خاکورز مرکب

 SASانجام گرفت و برای مقایسه میانگینها از آزمون چند دامنهای

متشکل از پنجه غازی و روتاری) و بی خاکورزی (بدون هیچگونه

دانکن در سطح  5درصد و جهت رسم شکلها از نرمافزار اکسل

عملیات شخم یا خاکورزی)) بهعنوان فاکتور اصلی و مدیریت

استفاده شد.

بقایای گندم (رقم چمران) در دو سطح (حفظ بقایا بهصورت

نتایج و بحث

ایستاده و حذف تمام بقایای گیاهی از سطح خاک) بهعنوان فاکتور

ازآنجاییکه اثر سال بر ویژگیهای مورد مطالعه علفهای هرز

فرعی بودند .در تیمار حفظ بقایا ،محصول بهوسیله دستگاه کمباین

معنیدار بود ،آنالیز دادهها بهصورت مرکب انجام و میانگین هر سال

برداشت شد ،بهطوریکه حدود  30درصد بقایای گیاهی بهصورت

پژوهش جداگانه گزارش گردید .نتایج نشان داد تراکم و وزن

ایستاده با ارتفاع حدود  30سانتیمتر باقی ماند .در شرایط بدون بقایا،

خشک علفهای هرز تحت تأثیر معنیدار عملیات خاکورزی و

گیاه از محل طوقه در سطح خاک کفبُر و از مزرعه خارج شد.

کاربرد بقایای گندم قرار گرفت .در سال  ،1393بیشترین تراکم

برای کشت ذرت از ردیفکار کشت مستقیم (ردیفکار

علف هرز شیرینبیان و پیچک صحرایی ( 18بوته در مترمربع) در

برتینی 5 ،ردیفه و با عرض کار  3متر) استفاده گردید .ابعاد کرت-

سامانه بی خاکورزی و حذف بقایای گندم حاصل شد .در شرایط

های آزمایشی  6×20متر بود .هر کرت شامل  8خط کاشت و فاصله

باقی گذاشتن بقایای گیاهی ،تراکم علفهای هرز چندساله

خطوط کاشت  70سانتیمتر در نظر گرفته شد .فاصلهی بین کرت-

شیرینبیان و پیچک صحرایی در سامانه بی خاکورزی  44درصد

های فرعی  2متر و تکرارها  8متر در نظر گرفته شد .بذر ذرت به

کاهش یافت .همچنین ،در شرایط حذف بقایا بیشترین تراکم علف

مقدار  25کیلوگرم در هکتار در نیمه اول تیرماه در کرتها کشت

هرز سلمهتره ( 24بوته در مترمربع) و تاجخروس ( 20بوته در

شد .میزان کود مصرفی بر اساس نیاز کودی مزرعه در سالهای

مترمربع) به ترتیب با کاربرد عملیات خاکورزی رایج و کم

مختلف ،متفاوت بود که تمامی کود فسفات (حدود  150کیلوگرم
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خاکورزی مشاهده شد .انجام عملیات بی خاکورزی و حفظ

در نتیجه بهبود شرایط برای رشد علفهای هرز باقیمانده بوده

بقایای گندم تراکم علفهای هرز یکساله سلمهتره و تاجخروس

است .همچنین ،با انجام عملیات خاکورزی رایج احتماالً بذور

را نسبت به خاکورزی رایج به ترتیب  48و  19درصد کاهش داد

علفهای هرز به عمقهای پایینتر خاک رفته و امکان جوانهزنی

(جدول  .)1در سال  ،1394بیشترین کاهش در تراکم علفهای هرز

آنها کمتر گردیده است ( Demjanova et al., 2007; Fkhari

چندساله شیرینبیان و پیچک صحرایی (حدود  60درصد) با انجام

 .)et al., 2016عالوهبراین ،فلور علفهای هرز تحت تأثیر نوع

عملیات خاکورزی رایج به همراه حفظ بقایا حاصل شد.

خاکورزی ،شرایط محیطی ،تناوب زراعی ،نوع گیاه زراعی ،زمان

درحالیکه میزان این کاهش برای عملیات بی خاکورزی و کم

و نوع مدیریت علفهای هرز قرار میگیرند ( Shrestha et al.,

خاکورزی به ترتیب  47و  37درصد تعیین شد .بیشترین تراکم

 .)2002نتایج تحقیقات مختلف حاکی از آن است که خاکورزی

علفهای هرز یکساله سلمهتره ( 21بوته در مترمربع) ،تاجخروس

حفاظتی در مقایسه با خاکورزی رایج از طریق تأثیر بقایای گیاهی

( 15بوته در مترمربع) و کاهو وحشی ( 8بوته در مترمربع) در شرایط

بر محیط جوانهزنی بذور در خاک ،تأثیر رطوبت و دمای خاک و

کم خاکورزی و حذف بقایا مشاهده شد (جدول  .)1در سال

تغییر توزیع بذور علفهای هرز در خاک باعث تغییرات در فلور

 ،1395تراکم علفهای هرز چندساله مانند شیرینبیان و پیچک

علفهای هرز میشود ( .)Tesdale et al., 1992پژوهشها نشان

نسبت به علفهای هرز یکساله تاجخروس ،سلمهتره و کاهو

داده است که انجام عملیات خاکورزی رایج نسبت به سامانه

وحشی در سامانه بی خاکورزی و حذف بقایا افزایش یافت .نتایج

خاکورزی حفاظتی و بهخصوص بی خاکورزی منجر به کاهش

نشان داد تراکم علفهای هرز چندساله شیرینبیان ،پیچک و مرغ

رشد و فراوانی علفهای هرز چندساله میگردد ( Adamavicienc

در سامانه بی خاکورزی و حفظ بقایای گندم نسبت به حذف بقایا

 .)et al., 2009در پژوهشی مشخص شد که انجام عملیات کم

بهطور متوسط حدود  40درصد کاهش داشت .همچنین ،روند

خاکورزی رایج نسبت به کم خاکورزی منجر به کاهش 60

تغییرات تراکم علفهای هرز نشان داد با گذشت زمان تراکم

درصدی تراکم علفهای هرز چندساله ( 2/6در مقابل  7/5بوته در

علفهای هرز چندساله با انجام عملیات بی خاکورزی نسبت به

مترمربع) گردید ( .)Demjanova et al., 2007از سوی دیگر،

خاکورزی رایج و کم خاکورزی بیش از  60درصد افزایش

بقایای محصول روی سطح خاک میتواند رویش بسیاری از گونه-

یافت درحالیکه تراکم علفهای هرز یکساله حدود  40درصد

های علف هرز را تحت تأثیر قرار دهد ( Teasdale and Mohler,

کاهش داشت (جدول  .)1بهطورکلی ،همواره انجام عملیات خاک-

 .)2000بقایای گیاهی از رسیدن نور به بذرهای باقیمانده در سطح

ورزی رایج در شرایط حذف و یا حفظ بقایا وزن خشک و تراکم

خاک یا در اعماق سطحی خاک ،از رشد و جوانهزنی علفهای

کل علفهای هرز را کاهش داد ]شکل  )a( 1و ( .[)dدرحالیکه

هرز یا استقرار کامل گیاهچههای آنها جلوگیری مینمایند ( Fisk

روند کاهشی وزن خشک و تراکم کل علفهای هرز تحت

.)et al., 2001; Moradi-Talebbeigi et al., 2013

عملیات کم خاکورزی تنها در شرایط حفظ بقایای گیاهی حاصل

ازآنجاییکه اثر سال بر صفات عملکرد و اجزای عملکرد دانه

شد ]شکل  )b( 1و ([)e؛ اما انجام عملیات بی خاکورزی منجر به

ذرت معنیدار نبود ،آنالیز دادهها بهصورت مرکب انجام و میانگین

افزایش تراکم و وزن خشک علفهای هرز گردید اگرچه حذف

سه سال پژوهش گزارش گردید .اثر سامانه خاکورزی و مدیریت

بقایا نسبت به حفظ بقایا با شیب بیشتری وزن خشک و تراکم علف

بقایای گندم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت معنیدار بود.

هرز را افزایش داد ]شکل  )c( 1و (.[)f

نتایج نشان داد بیشترین عملکرد دانه ذرت ( 14447/64کیلوگرم در

به نظر میرسد بیشتر بودن وزن خشک و فراوانی علفهای هرز

هکتار) در سامانه کم خاکورزی و حفظ بقایای ایستاده گندم

در سامانه خاکورزی حفاظتی نسبت به خاکورزی رایج احتماالً

حاصل شد که نسبت به خاکورزی رایج از لحاظ آماری تفاوتی

به دلیل عدم حذف کلیه علفهای هرز در زمان کم خاکورزی و

نداشت اما منجر به افزایش  34درصدی عملکرد دانه ذرت نسبت به
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سامانه بی خاکورزی شد (جدول  .)2بیشترین تعداد دانه در بالل

حفاظتی افزایش عملکرد محصول را به دنبال دارد .افضلینیا و

( 576عدد) و شاخص برداشت دانه ( 36/82درصد) در سامانه

کرمی ( )Afzalinia and Karami, 2018نشان دادند که عملکرد

خاکورزی رایج و حفظ بقایای ایستاده گندم به دست آمد که

ذرت در سامانه خاکورزی حفاظتی کمتر یا برابر با عملکرد

نسبت به سامانه کم خاکورزی و بی خاکورزی به ترتیب بهطور

محصول در سامانه خاکورزی رایج است .در پژوهش دیگری

متوسط  4و  15درصد بیشتر بود .بیشترین عملکرد بیولوژیک

کاهش عملیات خاکورزی با حفظ بقایای گیاهی عملکرد و

( 41301/96کیلوگرم در هکتار) در سامانه کم خاکورزی و حفظ

کیفیت محصول ذرت را بهبود بخشید ( Ghuman and Sur,

بقایای گندم حاصل شد که نسبت به حذف بقایا  13درصد افزایش

 )2001که با نتایج مطالعه بحرانی و همکاران ( Bahrani et al.,

داشت (جدول  .)2نتایج همبستگی نشان داد تأثیر سامانه خاک-

 )2007که بیان کردند بیشترین عملکرد ذرت با انجام عملیات

ورزی و بقایای گندم بر عملکرد ذرت نتیجه تأثیرپذیری اجزای

خاکورزی حفاظتی حاصل شد ،همخوانی دارد.

عملکرد دانه (تعداد دانه در بالل با ** ،r=0/82تعداد دانه در ردیف

نتیجهگیری کلی

با ** r=0/84و وزن  1000دانه با ** )r=0/67بوده است که از بین

الگوی کشت متداول زراعی در برخی از مناطق استان فارس

اجزای عملکرد دانه ،بیشترین همبستگی میان عملکرد دانه و تعداد

(حومه زرقان و اراضی زیر سد درودزن) کشت پیاپی گندم و یا

دانه در ردیف مشاهده شد و سامانه کم خاکورزی و حفظ بقایا

ذرت است که این الگوی کشت با توجه به محدودیتهای منابع

نسبت به خاکورزی رایج و حذف بقایا باعث افزایش  25درصدی

کمی و کیفی آب ،امکان اجرای تناوب زراعی مناسب را غیرممکن

آن شد (جدول .)3

ساخته است .در چنین شرایطی استفاده و توسعه سامانههای کشت

به نظر میرسد که روشهای مختلف خاکورزی بر عملکرد

حفاظتی (بهخصوص کم خاکورزی) در الگوی کشت رایج ذرت

نهایی محصول نیز تأثیر بسزایی دارد .استفاده از سامانه خاکورزی

می تواند به حفظ و صیانت از منابع تولید از قبیل آب ،خاک و

حفاظتی سبب حفظ بقایای گیاهی بر روی خاک و سبب تثبیت

محیطزیست کمک نماید .از سوی دیگر هر چند عملیات کم

رطوبت و دمای خاک و همچنین باعث بهبود پایداری دانهبندی

خاکورزی ممکن است به کنترل  100درصد علفهای هرز در

خاک و افزایش میزان مواد آلی خاک ،کاهش فرسایش خاک می-

مزرعه منجر نشود ،اما از تراکم آنها میکاهد .از طرف دیگر،

شود ( ;Dabney, 2004; Aladesanwa and Adigun, 2008

نگهداری بقایا در سطح خاک ،سبز شدن گیاهچههای علف هرز را

 .)Anderson, 2008در پژوهشی مشخص شد که بیشترین میزان

به تأخیر میاندازد که این موضوع سبب افزایش توان رقابتی گیاه

عملکرد دانه سویا ( )Glycine max L.در سامانه خاکورزی

زراعی با علفهای هرز میشود و در نتیجه انجام عملیات کم

حفاظتی به دست آمد که دلیل آن را حفظ رطوبت خاک و بهبود

خاکورزی با کاربرد بقایا را میتوان جهت حفظ پتانسیل عملکرد

حاصلخیزی خاک بیان کردند ( .)Borzali et al., 2004در

ذرت و بهبود مدیریت تلفیقی علفهای هرز در کنار سایر روش-

مطالعه دی-ویتا و همکاران ( )De-Vita et al., 2007مشخص

های مبارزه علیه علف هرز توصیه نمود.

شد که در مناطق خشک و نیمهخشک که رطوبت عامل
محدودکننده برای تولید محصول است ،معموالً انجام خاکورزی
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 مقایسه میانگین اثر برهمکنش خاکورزی و بقایای گندم بر تراکم گونههای علف هرز (بوته در مترمربع) در ذرت-1 جدول
Table 1. Effects of interaction between tillage and wheat residue on density of weed species (weed m -2) in corn
Glycyrrhiza
Convolvulus
Digitaria
Chenopodium
Amaranthus
Lactuca
Treatmentsتیمارها
glabra
arvensis
filiformis
album
retroflexus
scariola
Year سال: 2014
شیرینبیان
پیچک
دیجیتاریا
سلمه تره
تاجخروس
کاهو وحشی

Malva
neglecta
پنیرک

Conventional-خاک

Removedحذف بقایا

10.67c

8.00b

10.33abc

24.00a

14.00b

11.00ab

9.33c

ورزی رایج

Preservedحفظ بقایا

5.67d

2.00c

8.67c

23.00ab

14.33b

11.33ab

13.33bc

Reduced
کم خاکورزی

Removedحذف بقایا

15.67ab

11.67b

16.00a

21.67ab

20.33a

12.00a

22.00a

Preservedحفظ بقایا

12.33bc

8.67b

6.33c

12.33c

10.00c

9.00ab

15.67abc

No-till
بی خاکورزی

Removedحذف بقایا

18.00a

18.00a

10.00abc

12.33c

10.67c

8.00b

18.00ab

Preservedحفظ بقایا

11.33bc

8.67b

12.67ab

15.00bc

11.33bc

9.33ab

15.67abc

Yearسال: 2015
Conventional-خاک

Removedحذف بقایا

11.33c

7.00c

13.33b

17.00b

9.33bc

6.67ab

5.33cd

ورزی رایج

Preservedحفظ بقایا

6.00d

1.33d

7.67cd

16.00b

8.67bc

6.67ab

5.00d

Reduced
کم خاکورزی

Removedحذف بقایا

20.00ab

16.00b

21.00a

21.67a

15.67a

8.67a

16.00a

Preservedحفظ بقایا

13.33c

9.33c

7.00d

9.67c

4.33c

5.67ab

8.00bc

No-till
بی خاکورزی

Removedحذف بقایا

23.00a

21.67a

10.33bcd

9.33c

8.33bc

4.00b

16.00a

Preservedحفظ بقایا

16.33bc

7.33c

11.67bc

10.33c

11.00ab

6.00ab

10.00b

Yearسال: 2016
Conventional-خاک

Removedحذف بقایا

9.33de

2.67c

11.33c

13.33a

6.33a

8.67a

18.33ab

ورزی رایج

Preservedحفظ بقایا

4.33e

1.00c

6.00d

6.33b

1.33c

4.00bc

7.00c

Reduced
کم خاکورزی

Removedحذف بقایا

22.00b

29.00ab

20.00ab

14.00a

6.67a

9.33a

22.67a

Preservedحفظ بقایا

13.67c

4.33c

13.33c

5.00b

1.00c

2.33c

6.67c

No-till
بی خاکورزی

Removedحذف بقایا

25.67a

32.67a

23.00a

6.00b

1.33c

2.33c

13.67b

Preservedحفظ بقایا

14.33c

18.33b

16.33bc

11.67a

4.00b

6.00ab

14.67b

.) درصد5= تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند (دانکن،میانگینهایی که در هر ستون حداقل در یک حرف مشترک میباشند
In each column means followed by same letters do not differ significantly (Duncan=5%).
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شکل  -1اثر خاکورزی و بقایای گندم بر تراکم ( )a,b,cو وزن خشک کل علفهای هرز ( )d,e,fدر کشت ذرت (میانگینهایی که در هر ستون حداقل در یک حرف
مشترک میباشند ،تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند (دانکن= 5درصد).
Figure1- Effect of tillage method and wheat residue on total density (a,b,c) and dry weight of weed (d,e,f) in corn (In each
column means followed by same letters do not differ significantly (Duncan=5%).
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 مقایسه میانگین اثر برهمکنش خاکورزی و بقایای گندم بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت-2 جدول

Treatments تیمارها

Table 2- Effects of interaction between tillage and wheat residue on yield and yield components of corn
Kernel yield
1000-kernel
Kernel number Row number per
Kernel number per
Biological yield
(kg ha-1)
weight (g)
per cob
cob
row
(kg ha-1)
عملکرد دانه
 دانه1000 وزن
تعداد دانه در بالل
تعداد ردیف در بالل
تعداد دانه در ردیف
عملکرد بیولوژیک

Removed حذف
Conventional
خاکورزی رایج

بقایا
Preserved حفظ
بقایا
Removed حذف

Reduced
کم خاکورزی

بقایا
Preserved حفظ
بقایا
Removed حذف

No-till
بی خاکورزی

بقایا
Preserved حفظ
بقایا

Harvest index
(%)
شاخص برداشت

10504.37c

207.60bc

505.33cd

14.00ab

36.22bc

34646.70cd

30.11c

14408.69a

252.13a

576.67a

13.78ab

42.89ab

39171.62ab

36.82a

12235.31b

252.34a

491.11cd

12.22c

40.44ab

36625.18bc

33.50b

14447.64a

259.47a

561.78ab

12.44bc

45.33a

41301.96a

34.97b

10185.31c

233.65ab

443.78d

14.22a

31.44c

32796.96d

31.05c

10761.42c

202.52c

532.00abc

14.00ab

38.33abc

35157.24cd

30.31c

.) درصد5= تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند (دانکن،میانگینهایی که در هر ستون حداقل در یک حرف مشترک میباشند
In each column means followed by same letters do not differ significantly (Duncan=5%).
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 ضرایب همبستگی بین عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت-3 جدول
Table 3- Coefficients correlation between yield and yield components of corn
Kernel
Kernel
Kernel
1000-kernel
Row number
Biological
number per
number per
yield
weight
per cob
yield
cob
row
تعداد ردیف در
عملکرد
عملکرد دانه
 دانه1000 وزن
تعداد دانه در بالل
تعداد دانه در ردیف
بالل
بیولوژیک
Kernel yield
1000-kernel
weight
Kernel number
per cob
Row number
per cob
Kernel number
per row
Biological yield
Harvest index

Harvest
index
شاخص
برداشت

1.00
0.67*

1.00

0.82**

-0.65*

1.00

0.50ns

0.34ns

0.61*

1.00

0.84**

0.49ns

0.87**

0.76*

*

ns

ns

ns

0.63
0.96**

0.49
0.75*

1.00

0.57
0.45
0.61*
1.00
**
ns
0.91
0.52
0.90**
-0.66*
1.00
. درصد میباشند1  و5  * و ** به ترتیب بیانگر نداشتن اختالف معنیدار و اختالف معنیدار در سطح،ns

* and ** significant at the 0.05 and 0.01 level, respectively; ns, not significant.
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Effect of Soil Tillage Methods and Wheat (Triticum aestivum L.) Residue on Weed
Growth and Yield Response of Corn (Zea mays L.)
J. Mirzavand1*, S. Rafiee2, R. Moradi-Talebbeigi3
Abstract
Changing tillage systems and plant residue application are regarded as suggested methods to
improve weed management. A 3-year field experiment was conducted to evaluate the effects of soil
tillage methods (conventional tillage (CT), reduced tillage (RT), and no-till (NT)) and wheat residue
(residue preservation and removal) on weed growth and corn yield at Zarghan, Fars province. The
experimental design was as split plot based on randomized complete block in three replications. Results
showed that the lowest weed growth was obtained by CT method when wheat residue preserved while
applying NT method enhanced perennial weed infestations. In other words, applying NT method
increased perennial weed density up to 60% compared to CT and RT methods, but annual weed
infestations decreased 40%. The kernel yield of corn (14447.64 kg ha-1) increased 34% when RT
method accompanied by wheat residue compared to NT method. Applying CT method and residue
preservation was maximized kernel number per cob (No. 576) and harvest index (36.82%) compared to
RT and NT methods by four and 15%, respectively. It is concluded that, in consecutive corn
cultivation, to grantee the corn yield potential and suppress weed growth applying RT method and
preservation of 30% of wheat residue (standing residue with a height of 30 cm), is recommended.
Keywords: Annual Weed, Perennial Weed, Reduced Tillage, Standing Residue.
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