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  دهيچك
 يقاتيتحق مزرعه در يشيآزما جو از بعد دوم كشت در ياعلوفه ذرت هياول رشد بر ايبقا تيريمد و يخاكورز ريتأث يبررس منظور به     

 كامل يهابلوك هيپا طرح قالب در ينوار يها كرت صورت به شيآزما. گرفت صورت اصفهان خوراسگان واحد ياسالم آزاد دانشگاه
 100 حفظ صورت به زين ايبقا تيريمد و سكيد و يرانيا دندانه دار،برگردان از استفاده شامل يخاكورز. گرفت انجام تكرار 3 در يتصادف
 اهچه،يگ ظهور درصد بر يخاكورز اثر. بود ايبقا درصد 50 و سوزاندن و ايبقا درصد 100 سوزاندن ا،يبقا درصد 50 حفظ ا،يبقا درصد
 شهير طول اهچه،يگ ظهور درصد يرو بر تنها ايبقا تيريمد اثر. ديگرد دار يمعن يينها خشك وزن و تر عملكرد ،يبرگ 6 در تهبو ارتفاع
 وزن و تر علوفه عملكرد ،يينها ارتفاع ،يبرگ 6 در بوته خشك وزن ،يبرگ 6 در بوته تر وزن ،يبرگ 6 در بوته ارتفاع چه، ساقه طول چه،

 يدار يمعن سطح در تر علوفه عملكرد و يينها ارتفاع ،يبرگ 6 در بوته ارتفاع بر ايبقا و يخاكورز متقابل اثر. ديگرد دار يمعن ذرت خشك
 نظر به آمد، بدست ايبقا درصد 100 سوزاندن و يرانيا دندانه از استفاده ماريت در خشك و تر علوفه عملكرد نيشتريب نكهيا به توجه با. بود
 عملكرد نيباالتر ياعلوفه ذرت يبرا منطقه در دوم كشت طيشرا در مدت كوتاه در يزراع اهداف به توجه با ماريت نيا از استفاده رسديم
  .كند جاديا را

  .هياول رشد ،ياعلوفه ذرت ا،يبقا تيريمد ،يخاكورز :يديكل واژگان
  

  

  مقدمه
 به كه نموده اهيگ هياول رشد و يزنجوانه در اختالل جاديا ط،يمح در ييايميآللوش مواد يساز آزاد با ه،يتجز حال در ياهيگ يايبقا     
 از خاك شدن يته به منجر ياهيگ يايبقا سوزاندن ).2006 همكاران، و گوزاير( دارد يبستگ موجود يطيمح طيشرا و ايبقا نوع زان،يم

 نيب معكوس و يخط رابطه كي وجود دهنده نشان آمده بدست جينتا). 2006 همكاران، و نگيپ( ديگرد مدت بلند در ييغذا مواد
 از يكاهش يروند يزنجوانه درصد كاه عصاره غلظت شيافزا با كه يطور به باشديم ذرت در يزنجوانه درصد و كاه عصاره غلظت
 ايبقا حفظ بدون يكاهش يورزخاك كه كرد مشخص گندم يرو بر گرفته صورت مطالعه ).2006 همكاران، و گرايگر( داد نشان خود

 مختلف ريمقاد ريتاث يبررس قيتحق نيا از هدف. داشت مدت كوتاه در را يشتريب عملكرد ايبقا حفظ با يكاهش يورزخاك به نسبت
 طيشرا تحت يا علوفه ذرت هياول رشد بر شده سوزانده و شده حفظ صورت به خاك با شده داده اختالط نوع دو در جو يايبقا

  .باشديم اصفهان منطقه
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  هاروش و مواد
 يقاتيتحق مزرعه در يشيآزما جو از بعد دوم كشت در ياعلوفه ذرت هياول رشد بر ايبقا تيريمد و يخاكورز ريتأث يبررس منظور به     

   كامل يهابلوك هيپا طرح قالب در ينوار يها كرت صورت به شيآزما. گرفت صورت اصفهان خوراسگان واحد ياسالم آزاد دانشگاه
 حفظ صورت به زين ايبقا تيريمد و سكيد و يرانيا دندانه دار، برگردان از استفاده شامل يخاكورز. گرفت امانج تكرار 3 در يتصادف
 مزرعه خاك بودن يغن به توجه با. بود ايبقا درصد 50 و سوزاندن و ايبقا درصد 100 سوزاندن ا،يبقا درصد 50 حفظ ا،يبقا درصد 100
 انتقال زمان در و يبرگ 6 مرحله كاشت، از قبل( مرحله سه در اوره منبع از خالص روژنتين لوگرميك 300 م،يپتاس و فسفر عناصر از
 اول ياريآب. بود 704 كراسنگليس ديبريه استفاده مورد رقم. شد گرفته نظر در متريسانت 75 هافيرد نيب فاصله. شد استفاده) اهيگ

 هيكل. ديگرد اعمال اهيگ ازين به توجه با يبعد يهاياريآب شد انجام اول ياريآب از بعد روز 4 دوم ياريآب و كاشت از پس بالفاصله
  .گرفت صورت درصد 5 سطح در دانكن يادامنه چند آزمون با هانيانگيم سهيمقا و Mstat-C رافزانرم از استفاده با يآمار محاسبات

  

  
  بحث و جينتا
 نيباالتر ايبقا سوزاندن درصد 100 در). 2 جدول( بود داربرگردان به مربوط درصد 75/78 زانيم به اهچهيگ ظهور درصد نيشتريب     

 داريمعن چهشهير طول بر يخاكورز اثر). 2 جدول( شد حاصل ايبقا حفظ درصد 100 ماريت در زانيم نيكمتر و اهچهيگ ظهور درصد
 اختالف كه شد حاصل ايبقا سوزاندن ددرص 100 ماريت در چهشهير طول نيشتريب. )1جدول ( دينگرد مشاهده زين يخاص روند و نشد
. آمد بدست ايبقا سوزاندن درصد 100 ماريت در متريسانت 3/122 زانيم به چهساقه طول نيشتريب. داشت مارهايت ريسا با يداريمعن
 و تر وزن نيشتريبن همچني. بود ايبقا درصد 100 سوزاندن و داربرگردان از استفاده ماريت به مربوط يبرگ 6 در اهيگ ارتفاع نيشتريب

 روند و نشده داريمعن كل ارتفاع بر يخاكورز ريتأث). 2 جدول( شد حاصل ايبقا سوزاندن درصد 100 در يبرگ 6 مرحله در خشك
 عملكرد نيباالتر. شد حاصل ايبقا سوزاندان درصد 100 در متريسانت 2/240 زانيم به كل ارتفاع نيشتريب. نشد مشاهده زين يخاص
 تر علوفه عملكرد نيشتريب نيهمچن شد، حاصل داربرگردان و يرانيا دندانه از استفاده با بيترت به يينها كل خشك وزن و تر علوفه

 عملكرد نيشتريب نكهيا به توجه اب). 1 جدول( داشت مارهايت ريسا با يداريمعن اختالف كه شد حاصل ايبقا حفظ درصد 50 ماريت در
 با ماريت نيا از استفاده رسديم نظر به آمد، بدست ايبقا درصد 100 سوزاندن و يرانيا دندانه از استفاده ماريت در خشك و تر علوفه
  .كند جاديا را عملكرد نيباالتر ياعلوفه ذرت يبرا منطقه در دوم كشت طيشرا در مدت كوتاه در يزراع اهداف به توجه
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  .يشيآزما صفات انسيوار هيتجز -1 جدول
    مربعات نيانگيم     

 درجه رييتغ منابع
 ي آزاد

 روظه درصد
 اهچهيگ

 طول
 چه شهير

 طول
 چه ساقه

ارتفاع
 يبرگ 6

 6 تر وزن
 يبرگ

 خشك وزن
 يبرگ 6

  عملكرد كل ارتفاع
 تر علوفه

 خشك وزن
 يينها كل

62/250 2 تكرار  77/1  52/25  75/27  46/214  17/4  3/161  3519965 716043 

يخاكورز  2 7/421 * 36/42 ns 69/17 ns 19/94 * 2/366 ns 62/0 ns 5/45  ns 118224818* 1227348* 

a 4 71/27 يخطا  77/23  98/28  99/18  24/349  24/12  1/95  8872402 161076 

 تيريمد
ايبقا  

3 4/356 ** 8/1967 *

* 

0/2735 ** 47/83 * 6/1788 * 96/44 * 1/486 * 119090311* 467362* 

b 6 25/10 يخطا  11/30  21/15  49/6  89/569  67/7  05/27  12513553 68/71538  

يخاكورز
 تيريمد* 

ايبقا  

6 6/15 ns 02/8 ns 17/8 ns 28/26 * 9/239 ns 4/11 ns 7/64 * 91489808** 373445 ns 

كل يخطا  12 17/17  00/11  74/14  24/5  04/415  30/9  03/26  10386502 126581 

ns،  *باشديم درصد 1 احتمال سطح در داريمعن و درصد 5 احتمال سطح در ردايمعن دار،يمعن عدم يمعن به بيترت به**  و.  
  

 تروزن ،)متريسانت( يبرگ 6 در بوته ارتفاع ،)متريسانت( چهساقه طول ،)متريسانت( چهشهير طول ،)درصد(اهچهيگ ظهور درصد نيانگيم سهيمقا - 2 جدول
 اهيگ يينها خشك وزن و) هكتار در تن( يينها تروزن ،)متريسانت( كل ارتفاع ،)هكتار در تن( يبرگ 6 در بوته خشك وزن ،)هكتار در تن( يبرگ 6 در بوته

  ).هكتار در تن(

 ماريت
 ظهور درصد
 اهچهيگ

 طول
 چهشهير

 طول
 چه ساقه

  ارتفاع
 يبرگ 6

  تر وزن
 يبرگ 6 

 خشك وزن
 يبرگ 6 

 كل ارتفاع
 عملكرد
 تر علوفه

 خشك وزن
 يينها كل

          )T(يخاكورز

75/78 دار برگردان a 0/96 a 8/102 a 54/40 a 8/123 a 97/16 a 8/233 a 44450b 5831a 

73/71 يرانيا دندانه b 0/98 a 4/101 a 53/39 a 5/127 a 39/17 a 4/230 a 49050a 5685a 

96/66 سكيد b 7/99 a 4/100 a 03/33 b 7/134 a 97/16 a 4/230 a 43050b 5219b 

          )R( ايبقا تيريمد

62/67 ايبقا% 100 حفظ c 00/83 c 78/79 c 3/34 c 9/115 b 2/15 b 8/224 b 40930c 5257b 

25/68 ايبقا% 50 حفظ c 44/92 b 4/100 b 2/37 b 3/120 ab 7/15 b 0/226 b 45840ab 5795a 

78/72 ايبقا% 50 سوزاندن b 33/98 b 7/103 b 5/37 b 8/130 ab 3/17 ab 0/235 a 45480b 5644a 

27/81 ايبقا% 100 سوزاندن a 0/118 a 3/122 a 7/41 a 6/147 a 1/20 a 2/240 a 49820a 5618a 

  .ندارند داريمعن اختالف هم با هستند، مشترك حرف يدارا كه ستون هر يهانيانگيم
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Abstract 

     In order to evaluate soil tillage and residual management on primarily growth of forage corn in 
second cropping after barley, an experiment was conducted at research farm, Islamic Azad University 
Khorasgan Branch. The experiment was done as strip plot based on completely block design with 3 
replications. The tillage treatment was included using disk, harrow and moldboard, and residual 
management was concluded 100 and 50 percent burning residues, 50 and 100 percent remaining 
residues. The effect of tillage was significant on percentage of seedling appearance, plant height (6 
leave stage), fresh yield and final dry weight. Residual management also had significant effect on 
percentage of seedling appearance, radicle length, coleoptile length, plant height (6 leave stage), fresh 
and dry yield in 6 leave stage. The highest fresh forage yield and dry forage yield was obtained by 
harrow and 100% of burning of residue, so using these treatments was suitable for production of 
forage corn as a second crop after barley for short time purposes. 

Keywords: Tillage, Residual management, Forage corn, Primarily growth. 


