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آب هاي مختلف خاك بررسي سامانه و كاشت به منظور كشت گندم در بقاياي ذرت با مديريت  ورزي

 سعيد طاوسيو رامين جعفري

زاريشهاگشناد،يزرواشكهدكشناد،يزرواشكيهانيشامكيناكمهتشرشخب

 مقدمه
 مختلف نقاط در چشمگيري نحو به آن پراكنشو كميت كه است هواشناسي مهم از عوامل يكي بارندگي

و متغير زمين كره  هوايوآبو بارش از آن توپوگرافيك هاي ويژگيو خاص موقعيت دليل به نيز ايران است

بهو است زمين كره بارش متوسط سوم يك حدود آن ساالنه متوسط بارش ميزان.برخوردار است متفاوتي
 نوسانات بارندگي، كمي بر عالوه . دارد قرار جهان خشك هوايو آب در قلمرو ايران اعظم قسمت دليل همين

 كافي اطمينان عدم موجب كه است خصوصياتي جملهازو ساالنه فصلي روزانه، هاي مقياس در بارندگي شرايط

 هاي آب سفرهو سطحي هاي جريان تغذيه مصارف كشاورزي، جهت نياز مورد بارش حداقل دريافت به نسبت

 وقوع كشور مختلف مناطق هاي بارش شديد در نوسانات وجود به توجهبا.شود مي انساني مصارفو زيرزميني

 هايشبخ را به زيانباري اثر بسيار كه باشد مي ناپذير اجتناب امري كشور در شديد تا خفيف هاي خشكسالي

هاي بررسي سامانهبا عنوان بر همين اساس طرح تحقيقاتي.ندك مي تحميل كشور اقتصاديو كشاورزي
آب مختلف خاك و كاشت به منظور كشت گندم در بقاياي ذرت با مديريت طي دو سال زراعيدر ورزي

. متوالي در دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز با حمايت مالي پژوهشكده ملي مطالعات خشكسالي انجام شد
 محصول گندمهاي رشدو شاخصبررسي اثرات سطوح مختلف مصرف آب بر عملكرد تحقيق حاضر به منظور

سط در بقاياي ذرت ورزي هاي مختلف خاك در سامانه مو معرفي آبح ترينو نيز تعيين مناسبناسب مصرف
و كشت از لحاظ بهره سامانه خاك براي انجام اين طرح، تيمارهاي آزمايش.انجام گرفتوري آب مصرفي ورزي

)100و%50،%0: سطح3در( ذرت در سال اول شامل ميزان پوشش بقاياي گياهي هاي مختلف، سامانه%
و كشت مستقيم كشت مرسوم، كشت با حداقل خاك(كاشت  سطح مختلف3در(و ميزان آب آبياري) ورزي

در سال دوم تيمارهاي آزمايش شامل. بود) نياز آبي آبياري كامل%100و%80،%60: نياز آبي شامل
و كاشت هاي مختلف خاك سامانه سطح3در(و ميزان آب آبياري) كشت مرسوم، كشت مستقيم( ورزي

و در زمان برداشت. بود) نياز آبي آبياري كامل%100و%80،%60: مختلف نياز آبي شامل در طول فصل رشد
آب صفاتي از جمله عملكرد دانه گندم، دماي خاك، بهره و نرخ رشد ) LAI(، شاخص سطح برگ آبياريوري

.گيري شدند اندازه) CGR(محصول

 هدف

هاي رشدو شاخصبر عملكرد آب آبياريحقيق حاضر بررسي اثرات سطوح مختلفتهدف از
سط در بقاياي ذرت ورزي هاي مختلف خاك محصول گندم در سامانه آب آبياريح مناسبو معرفي

.باشد مي
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و روش هامواد

و مقايسه. پژوهش حاضر در دو سال متوالي انجام شد سه سامانه اثر در سال اول هدف، ارزيابي
و خاك ورزي مرسوم در سه سطح مختلفخا خاك ورزي مختلف شامل حداقل خاك ورزي، بي ك ورزي

ني ذرتاز بقايا برو و ميزان شاخص يز در سه سطح مختلف آبياري هاي رشد، عملكرد محصول گندم
و مقايسه و در سال دوم ارزيابي ور اثر بهره وري آب بيخاك و  خاك ورزي در سه سطح زي مرسوم

و ميزان .بهره وري آب بوده است مختلف آبياري بر روي عملكرد محصول گندم
وربيهبر اصالح شده بر روي كارايي كارند در اين تحقيق تاثير يك پيش نيز مورد ارزيابي قرارزخاك

.گرفت

و كاشت  عمليات خاك ورزي

از سه خيشه، حداقل خاك دار كشت مرسوم با استفاده از گاوآهن برگردان ورزي با استفاده
و كاشت مركب  و كشت مستقيم بوسيله بذركار كشت مستقيم دستگاه خاك ورزي ساخت شركت آمازون

بذر كاشته شده از رقم چمران به ميزان.كشت در اواخر آبان ماه صورت گرفت.اسفوجيا انجام گرفت
كه 220 و بي خاك هاي كم خاك در كشتكيلوگرم در هكتار بوده ورزي به صورت رديفي با فواصل ورزي

شدمتر كاشت سانتي18رديفي  .ه

 تعيين ميزان آب مورد نياز براي هر دور آبياري

.آبياري با قرار دادن پارشال فلوم در جوي اصلي براي اعمال تيمارهاي آبياري انجام شد

:براي تعيين ميزان آب مورد نياز از معادله زير قبل از هر بار آبياري استفاده شد
�

�
��

گيري شده به كمك اندازه(رطوبت حجمي خاك قبل از آبياري�ضخامت اليه، در معادله فوق
ورطوبت حجمي خاك در حالت ظرفيت زراعي، ��،)نمونه گيري آّب آبتعداد اليه ياري ميزان

.است

 گيري ميزان بقايا پس از كاشتاندازه

و كاشت، درصد بقاياي گياهي با استفاده از روش خط قطري پس از اتمام عمليات خاك ورزي
مي.تعيين گرديد كه متذكر از% 100شود بقاياي گياهي همان ميزان بقاياي مانده بر سطح خاك پس

به عمليات جمع%0و%50برداشت ذرت بوده كه براي رسيدن به سطوح  آوري بقايا از سطح مزرعه
.صورت دستي قبل از عمليات كشت صورت گرفت
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 نرخ رشد محصول
محصول، قاب چهار گوشي به مساحت يك متر مربع را به صورت تصادفي در هر براي تعيين شاخص رشد

و گندم برداشت شده به منظور تعيين وزن خشك، درون آون در دماي  قرار دادهC°75پالت پرتاب كرده
از.شد آن زير نرخ رشد معادلهپس از محاسبه اختالف وزن در دو دوره نمونه گيري متوالي محصول براي

ت :عيين گرديددوره

�
وزن خشك محصول	�و��،)سطح قاب(سطحي كه محصول از آن برداشت شده�� در معادله فوق

و  هاي متوالي برداشت محصول بر حسب زمان	
و�
برداشت شده بر حسب گرم از قاب در دو زمان متوالي
.باشد روز توسط قاب مي

 شاخص سطح برگ
براي تعيين شاخص سطح برگ، قاب چهارگوشي به مساحت يك متر مربع را به صورت تصادفي در هر

و پس از برد شد اشت محصول درون آن، تمام برگپالت پرتاب كرده از. هاي گندم جدا سپس با استفاده
حي. برداري گرديد ها عكس، از برگCANONيلمگا پيكس12دوربين ديجيتال  ن براي اينكه ارتفاع دوربين در

شد برداري تغيير نكند، پايه عكس  MATLABسپس توسط نرم افزار.اي براي قرارگرفتن دوربين ساخته

و در شد معادلهمساحت سطح برگ محاسبه گرديد :زير جايگزين

�

و��فوق معادلهكه در .برگ مي باشدسطح اشغال شده توسط�سطح برگ بوده

 عملكرد محصول
و پس از سفت شدن دانه براي اين منظور به طور. برداشت محصول انجام گرفت،هاي گندمدر اوايل تيرماه

شد در هر كرت متر5/05/0تصادفي قابي به ابعاد  به به طور تصادفي قرار داده و محصول موجود در قاب
شد. طور كامل برداشت شد از. براي افزايش دقت در هر كرت، اين عمل سه بار انجام براي جدا كردن دانه

و سپس دانه ها درون آوني با دماي كاه، خوشه درجه سانتي گراد70هاي گندم به صورت دستي تميز شدند
آ. ساعت قرار داده شدند48به مدت  دانه توسط ترازوي ديجيتال 1000نها به همراه وزن سپس وزن خشك
.گرديد تعيينگرم001/0با دقت 

آب ميزان بهره  وري
آبتوري آب عبارتس بهره يك. ورودي به زمينآبياري از نسبت عملكرد محصول به كل لذا با استفاده از

به سپس به كمك داده.شدفلوم ميزان آب وارد شده به زمين در هر مرحله از آبياري اندازه گيري  هاي مربوط
و با استفاده از معادله زير مقدار بهره وري آب اندازه شد عملكرد محصول : گيري
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آب وري بهره ميزان

 گيري دماي خاك اندازه
شد پارامتر در سال دوم اندازه اين و قابل براي اندازه. گيري گيري دماي خاك، از يك دماسنج الكترونيكي
و بر حسب درجه سانتي استفاده شد كه دما را به صورت لحظه) MT4مدل(حمل  در. گراد ثبت كرد اي دما

شد سه عمق مختلف خاك اندازه 10عمق)3متري، سانتي5عمق)2،)سطح خاك(عمق صفر)1: گيري
متري روي آن عالمت گذاري سانتي10و5با استفاده از لوله استوانه اي شكل توخالي كه ارتفاع. متري سانتي

سپس با استفاده از دماسنج.متري حفر گرديد سانتي10و5هاي شده بود نقاط مختلف مزرعه در عمق
شدگيري دما اندازه. الكترونيكي مقدار دما قرائت گرديد در. به مدت دو ماه در فصل رشد گياه انجام يك ماه

و به صورت هر سه روز يك بار در ساعت  و يك ماه در فصل گرم سال .صبح انجام گرديد10فصل سرد

 نتايج تحقيق

 عملكرد دانه گندم
و به ميزان%80بيشترين عملكرد دانه گندم در هنگام آبياري به ميزان بر 3400نياز آبي هكتار كيلوگرم

 3100نياز آبي به طور يكسان% 100و%60هاي آبياري برايحاصل شد، در حالي كه عملكرد محصول 
. كيلوگرم بر هكتار بدست آمد

 وري آب آبياري بهره
انجام گرفت، تغيير در ميزان آب آبياري اختالف قابل توجهي را در ميزان در هر دو سالي كه تحقيق

آب بهره بيشترين،نياز آبي%60آبياري به ميزان،به دنبال داشت به طوري كه در هر دو سال آبياريوري
ب آّبياريآب وري بهره يلوگرمك1/1و2،3/1وري در سال اول مقدار بدست آمده براي بهره.ه همراه داشترا
بر9/0و4/1،2/1و در سال دوم متر مكعببر  ،%60به ترتيب براي آبياري به ميزان متر مكعبكيلوگرم
شد% 100و% 80 . نياز آبي حاصل

 نرخ رشد محصول
مقدار نرخ رشد بدست. تغيير در ميزان آب آبياري اختالف قابل توجهي بر نرخ رشد محصول ايجاد نكرد

با% 100و%80،%60آمده براي آبياري به ميزان   (g/plant.GDD)8/8و1/6،1/7نياز آبي به ترتيب برابر

.باشد مي
با( هاي حفاظتي نشان داد كه سامانه نتايج نسبت به كشت) ورزي حداقل خاك كشت مستقيم يا كشت

و نمودارها. وري بهتري را به همراه داشته است مرسوم بهره همچنين نتايج حاصل از جداول تجزيه واريانس
و آبياري براي داشتن بيشترين بهره نشان داد كه بهترين تركيب انتخابي از بين تيمارهاي خاك وري ورزي

نياز آب آبياري كامل%60مانه كشت مستقيم با آبياري به ميزان آب آبياري در هر دو سال استفاده از سا
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مي. باشد مي وري توان به باالترين سطح بهره نتيجه فوق بيانگر اين مضمون است كه با انتخاب سامانه كشت
.آب آبياري در كشت گندم در بقاياي ذرت رسيد

عملكرد محصول، نرخ رشد ورزي، كشت مستقيم، كشت با حداقل خاكورزي حفاظتي، خاك:كلمات كليدي
آب محصول، بهره  آبياري وري


