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چکیده
در حال حاضر مهمترین چالش در بخش کشاورزی تولید محصول با کمترین آب مصرفی است .دراین زمینه یکی از
مناسبترین راهکارها ،افزایش کارایی مصرف آب در تولید محصوالت کشاورزی است .بر این اساس تحقیقی در زمینه بررسی
اثر روشهای خاکورزی ،الگوی کاشت و مدیریت بقایا بر کارایی مصرف آب ذرت علوفهای رقم سینگل کراس  722آزمایشی
در تابستان سال  1390در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان انجام شد .این آزمایش در قالب
طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با کرتهای دوبار خردشده با سه تکرار انجام شد .تجزیه و تحلیل نتایج با کمک نرم افزار
آماری  SASصورت گرفت .نتایج نشان داد که کمخاکورزی با برجای گذاشتن  30درصد بقایا بر سطح خاک جهت انجام
کشت حفاظتی مناسب بوده و منجر به مزیت نسبی روش کمخاکورزی نسبت به روش خاکورزی مرسوم شد .وجود بقایا با
مصرف میانگین  9190متر مکعب در هکتار بیشترین مصرف آب که افزایش  0/71درصدی نسبت به عدم وجود بقایا را داشت.
بیخاکورزی با کاهش 19/99و  0/0درصد در میانگین آب مصرفی به ترتیب نسبت به خاکورزی مرسوم و کمخاکورزی
دارای بیشترین کارایی مصرف آب با میانگین  0/72کیلوگرم علوفه خشک بر مترمکعب بود .همچنین الگوی کاشت کف جوی
با کاهش  11/11و  7/0درصد در میانگین آب مصرفی به ترتیب نسبت به الگوهای کاشت روی پشته و مخلوط دارای کمترین
میانگین آب مصرفی با میانگین  0033/3مترمکعب در هکتار بود.
کلمات کلیدی :روشهای خاکورزی ،الگوی کاشت ،مدیریت بقایا ،کارایی مصرف آب ،ذرت علوفه ای

مقدمه
محدودیت منابع آب و رقابت برای استحصال آن ،باعث بروز مشکالت جدیدتری در زمینه آبیاری و تأمین آب مورد نیاز
گیاهان گردیده است .به گونهای که بزرگترین چالش دهههای آینده بهویژه در کشورهای با منابع آب و خاک محدود،
محدودیت ناشی از خشک سالی و تداوم افزایش میزان تقاضا برای تولید سبب گردیده تا حداکثر استفاده از منابع موجود،
افزایش بهرهوری و بالطبع افزایش تولید در واحد سطح مطرح گردد.
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خاکورزی مرسوم از نظامهای خاکورزی شدید برای نیل به حداکثر عملکرد ،منجر به کاهش چشمگیری در مواد آلی
خاک ،فعالیتهای موجودات زنده و در نهایت ،کیفیت خاک میشوند .خاکورزی مرسوم باعث فشردگی خاک شده و خلل
و فرج و ظرفیت آب خاک را کاهش میدهد (آیانزا )0211 ،و سبب افزایش فرسایش آبی و بادی (چن و همکاران )0222 ،و
تخریب ساختمان خاک میگردد (انجو.)1992 ،
امروزه روشهای بیخاکورزی و کمخاکورزی که معموالً همراه با بر جای گذاردن مقدار بقایای گیاهی در سطح خاک
بهمنظور کاهش فرسایش خاک ،بهبود خصوصیات فیزیکی و بیولوژیکی خاک (حجازی و همکاران ،)0212 ،بهبود کارایی
مصرف و افزایش نفوذ آب ،کاهش نیروی کار ،سوخت ،استهالک ماشینآالت و هزینههای کاربرد دارد (فابریزی 137و همکاران،
0221؛ مین 130و همکاران .)0211 ،وجود بقایای گیاهی در سطح خاک سبب کاهش ضربات ناشی از برخورد قطرات باران به
سطح خاک و همچنین کاهش سرعت روانابها (تهرانی و همکاران )1300 ،و اثرات مخرب آنها بر خاک میشود (مورال 139و
همکاران.)0211،
الگوی کاشت محصوالت زراعی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید بوده و بهطورکلی ارتباط مستقیمی با بهرهوری
بهتر از منابع آب ،خاک و بهطبع آن افزایش تولید محصوالت استراتژیک و بالقوه در هر منطقه میباشد (نجفینژاد و همکاران،
 .)1300انتخاب آرایش کاشت مناسب به دلیل تأثیر بر افزایش عملکرد حائز اهمیت میباشد ،عالوه بر این آرایش کاشت
مناسب به جهت تأثیر بر زودرسی محصول و یکنواختی در رسیدگی بخصوص در مزارع تولید بذر از اهمیت ویژهای برخوردار
است (هاکومات و همکاران .)0213 ،استفاده از تکنیکهای پیشرفته در کاشت میتواند باعث رشد یکنواخت تعداد مطلوبی از
گیاهان در واحد سطح شده که این بهنوبه خود میتواند باعث صرفهجویی در مصرف بذر و افزایش تولید محصول گردد.
شیوههای مختلف خاکورزی و کاشت از طریق تغییر در شرایط فیزیکی بستر بذر ،یعنی مشخصه حرارتی ،رطوبتی ،تهویهای و
مقاومتی خاک میتوانند بر نحوه سبز شدن بذر اثر گذارند (کارایل 172و همکاران .)0222 ،روشهای متعددی برای اندازهگیری
نفوذ وجود دارد و بسته به روش آبیاری متفاوت است .روشهایی نظیر استوانه مضاعف شرایط دینامیکی مزرعه را در نظر
نگرفته و برای تخمین بهتر پارامترهای نفوذ در آبیاری جویچه روشهای مختلفی ارائه شده است .ازجمله این روشها میتوان
به روش حوضچهای ،جویچه مسدود ،ورودی و خروجی ،نفوذسنج گردشی ،دو نقطهای ،پیشروی ،یک نقطهای و بهینه سازی
چند سطحی اشاره نمود) ابراهیمیان و همکاران .)1383 ،باتوجه به روشهای ذکر شده روش پیشروی جهت اندازهگیری سرعت
نفوذ آب در محاسبه زمان قطع آب استفاده گردید.

مواد و روشها
این طرح در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان واقع در  31کیلومتری شمال اهواز در
عرض جغرافیایی  31درجه و  33دقیقه و طول جغرافیایی  20درجه و  13دقیقه با ارتفاع  02متر از سطح دریا در قطعه

167

. Fabrizzi
. Min
169
. Morell
170
. Karayel
168

907

www.SID.ir

Archive of SID
اولین همایش ملی فناوریهای نوین
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

برداشت و پس از برداشت محصوالت کشاورزی

مشهد مقدس92،و 03بهمن ماه 3020

زمینی به مساحت  3222متر مربع اجرا شد .جهت تقویت زمین مورد نظر در اواخر خرداد ماه از پیش کاشت لوبیا استفاده
گردید .در اجرای آزمایش از طرح آزمایشی کرتهای دوبار خردشده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار
استفاده شد .بدین صورت که دو فاکتور وجود بقایا و عدم وجود بقایا در کرتهای اصلی قرار گرفت و هرکرت اصلی خود به سه
کرت فرعی تقسیم گردید و روشهای خاکورزی (خاکورزی مرسوم ،کمخاکورزی و بیخاکورزی) در این کرتها قرار
گرفتند .سپس هر کدام از این کرتهای فرعی خود به سه کرت فرعی دیگر تقسیم شد و الگوهای مختلف کاشت (کاشت روی
پشته ،کاشت کفجو و مخلوطی از هردو الگوی کاشت) در این کرتها قرار گرفتند .هر تکرار شامل  10تیمار بود که ابعاد هر
کرت فرعی فرعی  3متر در  02متر و به همین صورت ابعاد کرتهای فرعی  9متر در  02متر و ابعاد کرت اصلی 07متر در 02
متر بود .رقم بذر ذرت مورد کاشت سینگل کراس  722با قدرت جوانهزنی  90درصد و خلوص 97درصد به میزان  01کیلوگرم
در هکتار جهت کاشت مورد استفاده قرار گرفت .عملیات کاشت کود و بذر در تاریخ  01مرداد  1390به ترتیب توسط دستگاه
بذرکار کودکار مستقیم کار شرکت جیران صنعت و دستگاه ردیفکار نئوماتیک ذرت انجام شد.
برای محاسبه مقدار و درصد بقایا قبل از انجام خاکورزی از رابطه ( )1استفاده شد .درصد پوشش بقایا قبل و بعد از انجام
خاکورزی و کاشت از روش برش عرضی خطی از یک طناب  11متری که بر روی آن صد گره که فاصله گرهها ازهم 11
سانتیمتر بود ،استفاده شد -1 .طناب از میان ردیفهای محصول به طور مورب کشیده شد تا حداقل یک عرض از ادوات بکار
رفته در مزرعه را قطع کند -0 .تعداد گرههایی که مستقیماً از روی یک قطعه از بقایای گیاهی رد میشود شمارش گردید-3 .
درصد پوشش گیاهی برابر نقاط شمارش شده میباشد -2 .برای اندازهگیری دقیق ،تمامی مراحل باال  3بار در هر کرت تکرار و
میانگین آنها محاسبه شد (صفری و همکاران .)1309
()1
که در این رابطه :X:وزن خشک بقایای اندازهگیری شده در واحد سطح (کیلوگرم بر مترمربع) :Y ،پوشش سطحی ()%
برای مشخص نمودن میزان رطوبت ذخیره شده قبل از کشت و هر دوره آبیاری از خاک تمام کرتها ،در تمام تکرارها
پس از آبیاری نمونهبرداری صورت گرفت .نمونهبرداری توسط آگر در عمقهای 2تا  1و  1تا 12سانتیمتر انجام شد .نمونهها در
پالستیکهای یکبار مصرف جمعآوری شدند و تا رسیدن به آزمایشگاه از هر گونه تبخیر و کاهش رطوبت اولیه نمونهها
جلوگیری به عمل آمد .پس از آن نمونهها در ظروف آلومینیومی مخصوصی که از قبل توزین شدهاند قرار داده شد و در اتوکالو
171

و در دمای  121درجه سانتیگراد به مدت  02ساعت خشک شد (مالحی

و همکاران .)0220 ،در پایان مدت مورد نظر

ظروف حاوی خاک خشک را مجدداً وزن نموده سپس با استفاده از رابطه ( )0درصد رطوبت وزنی خاک بر حسب (درصد)
محاسبه شد (آسودار و همکاران.)0223 ،
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100

()0

که در این رابطه= :درصد رطوبت خاک=WW ،وزن خاک مرطوب (کیلو گرم)=Wd ،وزن خاک خشک (کیلو گرم)
جهت اندازهگیری میزان دبی آب آبیاری در این طرح از دو کنتور آب با قطر لوله  0/12سانتیمتر استفاده شد که بهوسیله
یک شیلنگ با قطر  1/0سانتی متر و یک سه راهی به یک پمپ کفکش (با توان  2/71کیلووات) با قطر خروجی 1/0
سانتیمتر آب به کرتها انتقال داده شد .جهت دقت در میزان آب ورودی به کرتها زمان قطع آب آبیاری قبل از انجام آبیاری
از رابطه ( )3با  3تکرار در تیمارها محاسبه و میانگین آن به اضافه میزان آب مورد نیاز گیاه اعمال گردید( .مصطفیزاده و
فرزامنیا1379 ،؛ شایاننژاد.)1301 ،
T= Tad+ Tre- dTr

()3

که در این رابطه :T:زمان قطع جریان ورودی به کرت (دقیقه) :Tad ،زمان پیشروی تا انتهای کرت (دقیقه) :Tre ،زمان الزم
برای نفوذ آب مورد نیاز (دقیقه) :dTr ،زمان پسروی در انتهای کرت (دقیقه)
یکی دیگر از فاکتورهایی که مورد بررسی قرار گرفت کارایی مصرف آب در روشهای خاکورزی ،الگوی کاشت بود .کارایی
170

را که با رابطه ( )2نشان داده شده را در مقایسه انواع روشهای خاکورزی و الگوی کاشت بررسی شد (بوتار

و همکاران،

0223؛ غضنفر و همکاران.)0212 ،
()2
که در این رابطه:WUE:کارایی مصرف آب (کیلوگرم بر مترمکعب) :Ey ،عملکرد اقتصادی (کیلوگرم در هکتار) :Et ،آب
مصرفی گیاه (مترمکعب در هکتار(

نتایج و بحث
جدول ( )1تجزیه واریانس میزان و کارایی مصرف آب را تحت تأثیر بقایا ،خاکورزی و الگوی کاشت را نشان میدهد.
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جدول -1تجزیه واریانس میزان و کارایی مصرف آب تحت تأثیر بقایا ،خاکورزی و الگوی کاشت
منبع تغییرات

df

کارایی مصرف آب

میزان مصرف آب

R

0

Ms
002132/00

F
17/73ns

Ms
2/127

F
1/32 ns

CR

1

0913102/99

**233/19

3/303

**97/30

Ea

0

02311/90

-----

2/231

----

T

0

33391192/37

**30/73

1/313

**7/92

T*CR

0

2029939/11

*2/02

2/301

1/13ns

Eb

0

792133/23

------

2/111

----

PL

0

2072223/29

**1/32

2/302

**1/11

PL*T

0

3197290/13

**3/37

2/200

**2/11

PL*CR

2

1392372/13

1/32ns

2/130

2/02ns

CR*T*PL

2

1292293/01

1/71ns

2/131

2/77ns

Ec

02

072221/2

----

2/029

----

(%) CV

17/99

12/31

***،و nsبه ترتیب تفاوت معنیدار در سطح  1درصد 1 ،درصد و عدم تفاوت معنیداری را نشان میدهد
 :CRبقایا؛  :Tخاکورزی؛  :PLالگویکاشت؛  :Ea,b,cاشتباه فاکتور (اصلی ،فرعی و فرعی فرعی)
سیستمهای خاکورزی به دلیل ایجاد شرایطی از قبیل عمق کار ادوات خاکورزی ،درصد باقی گذاشتن بقایا بر سطح
خاک ،میزان ناهمواری ایجاد شده بر سطح خاک مانع از حرکت سریع آب میشود و میزان تخلخل ایجاد شده در خاک
میتواند بر مقدار مصرف آب مؤثر واقع شود ،این تغیرات در رشد و عملکرد گیاه تأثیر بسزای دارد و میتوان با در نظر گرفتن
عملکرد و کارایی مصرف آب بهترین شیوه مدیریتی در روش خاکورزی ،الگوی کاشت و آبیاری جهت استفاده بهینه از تمام
نهادهها جهت افزایش سود بکار گرفت
میانگین مقدار مصرف آب تحت تأثیر حضور بقایا در هکتار تفاوت معنیداری نشان داد .بقایا با میانگین  9190مترمکعب
آب در هکتار نسبت به عدم وجود بقایا با میانگین  0307مترمکعب در هکتار موجب افزایش  0/71درصد بر مصرف آب در
هکتار شد (نمودار  .)1سیستمهای خاکورزی به دلیل ایجاد شرایطی از قبیل عمق کار ادوات خاکورزی ،درصد باقی گذاشتن
بقایا بر سطح خاک ،میزان ناهمواری و زبری ایجاد شده بر سطح خاک مانع از حرکت سریع آب گردید و بر مقدار آب مصرفی
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موثر واقع شد (جیمی 173و همکاران .)0213 ،مالچ یا بقایای گیاهی از عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت و خواص فیزیکی خاک در
افزایش نفوذ و نگهداری آب در خاک به دلیل تخلخل مواد آلی و حفظ رطوبت خاک میشود (شکیل 172و همکاران.)0213 ،
بقایای گیاهی از عوامل مؤثر در بهبود کیفیت و خواص فیزیکی خاک میباشد و باعث افزایش و نفوذ آب در خاک به دلیل
تخلخل مواد آلی و حفظ رطوبت بیشتر خاک میباشد.

میانگین مصرف آّب تحت تأثیر روشهای مختلف خاکورزی در هکتار تفاوت معنیداری نشان داد .خاکورزی مرسوم با
میانگین 9013/1و بیخاکورزی با میانگین  7033/0مترمکعب در هکتار بیشترین و کمترین مقدار مصرف آب آبیاری داشتد.
هرچند که خاکورزی مرسوم و کمخاکورزی اختالفی حدود  129مترمکعب در هکتار داشتند ولی از نظر آماری با هم تفاوت
معنیداری نداشتند (نمودار .)0کمخاکورزی میزان مصرف آب کمتر از خاکورزی مرسوم و بیشتر از بیخاکورزی داشت که
به دلیل عمق کمتر خاکورزی نسبت به خاکورزی مرسوم توجیهپذیر بود .نتایج فوق با یافتههای زارعی و همکاران ()1390
خاکورزی مرسوم با میانگین  2109مترمکعب در هکتار نسبت به کمخاکورزی افزایش  21درصدی بر روی محصول گندم
داشت مطابقت دارد .هانگ و همکاران ( )0211در مقایسه روشهای خاکورزی در مناطق گرم و خشک دریافتند که
کمخاکورزی  01درصد بر کاهش هرز رفتن آب ،افزایش ذخیره رطوبت خاک و درصد سبز شدن تأثیر داشت .در
کمخاکورزی به دلیل کاهش عمق خاکورزی باعث افزایش  11تا  32درصد بر کارایی مصرف آب ،کاهش  11درصد بر
فرسایش آبی (فابریزی و همکاران0221 ،؛ چارلی و همکاران ،)0223 ،بادی و حفظ رطوبت سطح خاک (آداک و همکاران،

. Jemai
. Shakeel
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 )0213و افزایش  02تا  01درصد در خلل و فرج خاک جهت حفظ رطوبت خاک (شرما و همکاران )0211 ،نسبت به روش
خاکورزی مرسوم شد.

در بررسی اثر متقابل بقایا وخاکورزی مشاهده گردید که خاکورزی مرسوم در شرایط عدم وجود بقایا با میانگین
 12032مترمکعب در هکتار و بیخاکورزی در شرایط وجود بقایا با میانگین  3321مترمکعب در هکتار به ترتیب بیشترین
و کمترین میزان مصرف آب در هکتار را به خود اختصاص دادند .تیمار بیخاکورزی در هردو شرایط وجود و عدم وجود بقایای
گیاهی دارای کمترین میزان مصرف آب در هکتار بود .کمخاکورزی و خاکورزی مرسوم در شرایط عدم وجود بقایای گیاهی
با وجود اختالف در مصرف آب از نظر آماری اختالف معنیداری نداشتند (نمودار  .)3علت افزایش مصرف آب در خاکورزی
مرسوم مربوط به افزایش عمق شخم و هدر رفتن آب از دسترس ریشه گیاه می باشد .هانگ و همکاران ( )0211در مقایسه
روشهای خاکورزی در مناطق گرم و خشک دریافتند که کمخاکورزی  01درصد بر کاهش هرز رفتن آب ،افزایش ذخیره
رطوبت خاک و سبز شدن تأثیر داشت .بیخاکورزی به دلیل کاهش عمق خاکورزی باعث افزایش  11تا  32درصدی بر
کارایی مصرف آب (فابریزی و همکاران0221 ،؛ چارلی و همکاران )0223 ،کاهش  11درصد بر فرسایش آبی ،بادی و حفظ
رطوبت سطح خاک (آداک 171و همکاران0213 ،؛ پاور 173و همکاران )0221 ،و افزایش  32تا  31درصد در خلل و فرج خاک
جهت حفظ رطوبت (شرما و همکاران )0211 ،نسبت به خاکورزی مرسوم شد.

.Adak
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کارایی مصرف آب تحت تأثیر روشهای مختلف خاکورزی در هکتار تفاوت معنیداری نشان داد .بیخاکورزی با میانگین
 0/7237و خاکورزی مرسوم با میانگین  0/1911کیلوگرم بر مترمکعب بیشترین و کمترین کارایی مصرف آب داشتد

(نمودار .)2سیستمهای خاکورزی به دلیل ایجاد شرایطی از قبیل عمق کار ادوات خاکورزی ،درصد باقی گذاشتن
بقایا بر سطح خاک ،میزان ناهمواری و زبری ایجاد شده بر سطح خاک مانع از حرکت سریع آب گردید و بر مقدار آب
مصرفی موثر واقع شد .این نتایج با یافتههای زارعی و همکاران ( )1391بیخاکورزی با  1/91کیلوگرم بر مترمکعب و
خاکورزی مرسوم با  2/99کیلوگرم بر مترمکعب کمترین بیشترین و کمترین کارایی مصرف آب بر روی محصول گندم؛
موسوی و همکاران ( )1390بیخاکورزی با  1/39کیلوگرم بر مترمکعب و خاکورزی مرسوم با  1/10کیلوگرم بر مترمکعب
کمترین بیشترین و کمترین کارایی مصرف آب بر روی محصل کلزا داشتند ،مطابقت دارد .لیو و همکاران ( )0222بیشترین
کارایی مصرف آب حدود  12/3کیلوگرم بر مترمکعب در محصول گندم ،ذرت در کشت بیخاکورزی با بقایای  122درصد
نشان داد .هیجین و همکاران ( )0229افزایش کارایی مصرف آب کمخاکورزی نسبت به خاکورزی مرسوم  33/1درصد
بیشتر بود.

. Power
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از نظر عملکرد علوفه تازه بین کمخاکورزی و بیخاکورزی اختالف معنیداری وجود داشت .بیشترین عملکرد علوفه
مربوط به تیمار کمخاکورزی با  122/727تن در هکتار بود که نسبت به تیمار بیخاکورزی و مرسوم به ترتیب افزایش 01/0
و  12/27درصدی داشت (نمودار  .)1این نتایج با یافتههای بیابانی و همکاران ( )1393که اعالم نمودند کم خاکورزی با
میانگین  01/293تن در هکتار بیشترین و بیخاکوزرزی با  72/291تن در هکتار کمترین عملکرد علوفه ذرتهمخوانی دارد.
ضمیر و همکاران ( )0213عملکرد علوفه تازه ذرت در کمخاکورزی بیشتر از بیخاکورزی و قنبریان الواجی و همکاران
( )0213عملکرد ذرت علوفهای در کمخاکورزی بیشتر از خاکورزی مرسوم است ،مطابقت دارد و با نتایج اسدی و همکاران
( )1392که اعالم کردند در سال اول عملکرد علوفه ذرت در خاکورزی مرسوم بیشتر از دو سیستم دیگر است مغایرت دارد.
علت کمتر بودن عملکرد در روش بیخاکورزی در مقابل دو روش دیگر ناشی از استقرار ضعیفتر گیاهچههای ذرت در شرایط
بدون شخم ،تهویه کم خاک و رقابت علفهای هرز با گیاه ذرت در مراحل اولیه رشد بود .علت افزایش عملکرد درسیستم
کمخاکورزی در مقایسه با خاکورزی مرسوم قابلیت دسترسی بیشتر به فسفر و نیترات در سطح خاک میباشد (رایت 177و
همکاران.)0227 ،

. write
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نتیجهگیری
بیخاکورزی با میانگین  0/72کیلوگرم بر مترمکعب بیشترین کارایی مصرف آب را نسبت به روشهای دیگر خاکورزی
داشته و توانست در ایجاد اهداف خاکورزی حفاظتی موجب افزایش ماده آلی و حاصلخیزی خاک گردید .لذا در جهت کاهش
مصرف آب و افزایش کارایی مصرف آب آبیاری بیخاکورزی توصیه میشود.
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