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 ...اثر بقایای کلزا  ، ناصر رشیدی و همکاران

 

 دهیچک

گیاهي  بقايایاستفاده از كه طوری  گردد، بهگیاهان زراعي يکي از عوامل مهم در تولید پايدار نظام كشاورزی محسوب ميبقايای مديريت 

در بهبود خصوصیات خاك و نیز عرضه آب و مواد غذايي به گیاه و افزايش عملکرد محصول  مهميعنوان كود آلي، نقش در زراعت به

ر مورد های اخیهدر ده بقايای گیاهيمديريت  ،های فیزيکي، شیمیايي و بیولوژيکي خاكگیاهي بر ويژگي بقايایدارد. به دلیل اثرات مفید 

ورزی )مرسوم و حداقل( و طي آزمايشي سه ساله در منطقه ارزوئیه كرمان، اثر دو روش خاكتحقیق پژوهشگران زيادی قرارگرفته است. 

ذرت مورد بررسي قرار عملکرد حفظ رطوبت خاك و بر آوری و نگهداری بقايا در خاك( كلزا )سوزاندن، جمع بقايایمديريت سه روش 

كیلوگرم  8777آوری )كیلوگرم در هکتار( در مقايسه با عملکرد تیمارهای جمع 7668ه ذرت در تیمار نگهداری بقايا )گرفت. عملکرد دان

تر بود. رطوبت خاك نیز در تیمار نگهداری پسماندها در مقايسه با تیمارهای كیلوگرم در هکتار( بیش 8787در هکتار( و سوزاندن پسماندها )

ورزی ورزی نیز تیمار حداقل خاكتر بود. در مقايسه بین دو روش خاكورزی، بیشدر هر دو شرايط خاك آوری بقاياسوزاندن و جمع

ی حداقل، ورزتری در خاك برخوردار بود. در پايان سال سوم در تیمار حفظ بقايا و در شرايط خاكنسبت به مرسوم از ذخیره رطوبت بیش

ساس نتايج اين تحقیق حفظ بقايای كلزا به همراه كاربرد مقداری كود نیتروژني جهت ترين درصد ماده آلي خاك مشاهده شد. بر ابیش

كاهش نسبت كربن به نیتروژن در بقايای گیاهي موجود در خاك، توأم با خاك ورزی حداقل به دلیل كاهش اثر تنش خشکي، افزايش ماده 

 گردد.آلي خاك و پايداری تولید، توصیه مي

 ایورزی، ذرت دانهگیاه، تنش خشکي، خصوصیات خاك، خاك بقايای :کلیدی واژه های
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 بیان مسئله

خصوص در هدرصد حجم آب مصرف شده( ب 67تا  37آبي، تبخیر زياد رطوبت از سطح خاك )به طور متوسط بحران كم

های بودن خاكورزی مرسوم، فقیر های زراعي به دلیل خاكخیزی خاكزراعت تابستانه در مناطق گرم كشور، كاهش حاصل

ها، جويي در هزينههای فسیلي و صرفهچنین ضرورت كاهش مصرف سوختدرصد( و هم 5/7تر از زراعي از لحاظ مواد آلي )كم

كم آبي  ،نمايد. يکي از مشکالت عمده برای افزايش میزان تولید ذرتهای كشاورزی مرسوم را طلب ميبازنگری و تغییر شیوه

ورزی سنگین و حذف بقايای زراعت قبلي( بوده كه تولید پايدار و توسعه كشت های مرسوم )خاكهو زراعت اين گیاه با شیو

تابستانه ذرت را با چالش جدی مواجه ساخته است. هر راهکاری كه بتواند رطوبت خاك را حفظ نموده و تلفات تبخیر از سطح 

در تولید پايدار ذرت بسیار با اهمیت باشد. در بسیاری تواند خیزی خاك منجر شود ميخاك را كاهش دهد و به افزايش حاصل

باشد كه حفظ بخش قابل توجهي از بقايای اين گیاه در خاك محصول پايیزه در تناوب با ذرت مي عنوان بهاز مناطق كشور كلزا 

ورزی با ادوات اكخهای كم. بنابراين ترويج روش(15) برای به دست آوردن حداكثر عملکرد و پايداری تولید ضروری است

ها، كاهش اتالف جويي در مصرف انرژی، كاهش هزينههای مختلف از جمله صرفهمناسب به دلیل اثرات مفیدی كه از جنبه

  وقت و جلوگیری از فرسايش خاك دارد ضروری است.

و  بر عملکرد و كشتمنفي را  تاثیرترين گیاهي اين دغدغه را دارند كه كم بقايای كشاورزان اغلب در چگونگي مديريت

ر سطح ب بقاياگیاهي، باقي گذاردن  بقايایهايي چون سوزاندن شرو ربازيدهمین دلیل از بگذارد. به یجاكار گیاهان بعدی به

ماندهای گیاهان زراعي ماندها مطرح بوده است. مديريت پساز سطح مزرعه و شخم پسبقاياآوری ، جمع )مالچ كلشي( خاك

ماندهای گیاهي در زراعت استفاده از پسكه طوری گردد، بهدر تولید پايدار نظام كشاورزی محسوب مييکي از عوامل مهم 

در بهبود خصوصیات خاك و نیز عرضه آب و مواد غذايي به گیاه و در نهايت افزايش عملکرد  مهميعنوان كود آلي، نقش به

ماندها های فیزيکي، شیمیايي و بیولوژيکي خاك مديريت پسماندهای گیاهي بر ويژگيمحصول دارد. به دلیل اثرات مفید پس

. تحقیقات متعدد نشان داده است كه مديريت مناسب (7) گران زيادی قرارگرفته استهای اخیر مورد تحقیق پژوهشدر دهه

ردی هم كاهش عملکرد ماندهای گیاهي در خاك با اثرات مفید در خاك و گیاه در پايداری تولید نقش اساسي دارد، اما در مواپس

شده زني ضعیف بذر و بد سبزی ناشي از كاربرد حجم زياد پسماندها در سطح خاك گزارشها، جوانهبه دلیل افزايش بیماری

ماندهای گیاهي در سطح خاك منجر به افزايش كارآيي مصرف آب، كاهش تبخیر از سطح خاك، تعديل حضور پس(. 11) است

ماندها توسط شخم مخلوط نمودن پس .(5شود )ها و افزايش جذب عناصر غذايي ميیکروارگانیزمدمای خاك، افزايش فعالیت م

 تواند به بهبود خصوصیات فیزيکي، شیمیايي و بیولوژيك خاك منجر شده و تبخیر از سطح خاك را كاهش دهدبا خاك مي

ماندها به افزايش عملکرد پنبه منجر شده ی پسآورماندهای كلزا در سطح خاك در مقايسه با جمعر آزمايشي حفظ پسد (.13)

ماندهای گزارش نمودند در شرايطي كه خاك با محدوديت رطوبت مواجه است كاربرد پس (16. پاور و همکاران )(7) است

اك ماندها در خحقیقات نشان داده است در شرايطي كه پستشود. گیاهي در سطح خاك به افزايش كارآيي مصرف آب منجر مي

معدني به آلي  نیتروژن خاك و جلوگیری از تبديل C/Nت تری جهت حفظ نسبشوند الزم است كه نیتروژن بیشظ ميحف

ماندها از طريق كاهش درصد ماندهای كلزا در مقايسه با عدم كاربرد پسكه كاربرد پس شده استگزارش  (.11) مصرف شود

دار عملکرد دانه و شاخص برداشت گندم واحد سطح به كاهش معنيزني و درصد سبز مزرعه و كاهش تراكم بوته در جوانه

 (. 8) منجر شده است

شوند به علت نسبت باالی كربن به ماندهای گیاهي در سطح خاك استفاده شده و يا با خاك مخلوط ميشرايطي كه پس رد

به نیتروژن زيادی دارند و برای جلوگیری نیاز برای فعالیت  ها كننده يهتجز (85 تا 57ماندها ) در حدود يك به نیتروژن در پس
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یاز به مصرف مقداری كود نیتروژن مازاد بر مقدار ن یاهبر كاهش جذب نیتروژن توسط گ آن یتروژن خاك و اثرات سوءن یهاز تخل

ا نیاز ب به علت كاهش تولید محصول در كشت دوم يامکان دارد كه كاهش مصرف كود نیتروژن در نتیجهه است. نیاز گیامورد 

 .به نیتروژن برای تجزيه كاه و كلش محصول اول متعادل شده و توصیه كودی نیتروژن برای كشت معمول و دوم آن يکسان باشد

زارش شده هوازی گماندهای گیاهان زراعي در شرايط اشباع رطوبتي خاك به دلیل تجزيه بيترين سمیت در اثر تجزيه پسبیش

نیمه های مرطوب در نواحي خشك و های گیاهي معمول در مناطق با بارندگي زياد و يا در سالمانداست. اثر بازدارندگي پس

مريکا بعد از كلزا و گندم محصوالتي كشت شدند كه معلوم شد آدر تحقیقاتي در ايالت میسوری (. 15د )گردخشك تشديد مي

داده شده كه كلزا خاصیت آللوپاتي و يا اثر منفي میزان محصول پس از هر دو گیاه هیچ تفاوتي نسبت به هم نداشته و نشان 

هرز را كنترل كرده و  هایتوان علفچنین با پوشش خوب اين گیاه در سطح مزرعه ميبرای كشت دوم بعد از خود ندارد. هم

ن بر آ تاثیرماندهای گندم و در ارتباط با باقي گذاشتن مقادير متفاوتي از پس (.7) های بعدی شکسترا برای كشت هاسیکل آن

درصد( در مقايسه با  57 تا 37ماندهای گندم )خاك كردن بخشي از پسزير كه خرد و  بیان شده استای عملکرد ذرت دانه

 (.2) را افزايش داده است سیلوييعملکرد دانه و ماده خشك بالل ذرت  هاآوری كامل آنحاالت سوزانیدن و جمع

 

 معرفی دستاورد

-1377ذرت در آزمايشي سه ساله )عملکرد حفظ رطوبت خاك و بر كلزا مديريت پسماندهای ورزی و روش خاكدو اثر 

دقیقه عرض شمالي و  37درجه و  27كیلومتری جنوب غربي كرمان محدوده جغرافیايي  287( در منطقه ارزوئیه واقع در 1377

در نیمه دوم مهرماه هر سطح دريا مورد بررسي قرار گرفت. متر از  1277دقیقه طول شرقي با ارتفاع متوسط  53درجه و  15

ها تا پايان متری انجام شد و زمین انتخاب شده جهت اجرای طرح و محل كرتسانتي 67های سال كشت كلزا در وسط رديف

پرتاب  17ر مربع دسال سوم آزمايش ثابت در نظر گرفته شد. هر سال پس از برداشت كلزا با استفاده از كادری به ابعاد يك متر

تصادفي مقدار پسماندهای كلزا محاسبه و مقدار پسماندها بر مبنای تن در هکتار محاسبه گرديد و برای تعیین میزان نیتروژن 

های تجزيه كننده پسماند( مورد الزم جهت آلي شدن پسماندها )جبران مصرف شدن نیتروژن معدني خاك توسط میکروارگانیزم

كلش  ،در سطح پالت در تیمار حفظ پسماندها پسماندهابا كمباين و عدم يکنواختي كلزا به دلیل برداشت  استفاده قرار گرفت.

آوری و از زمین كامل جمع طوربهآوری پسماندها، كلش موجود .در تیمار جمعطور يکنواخت در سطح پالت پخش گرديدبه

طور يکنواخت در سطح كرت پخش گرديد و سپس عمل سوزاندن  خارج شدو در تیمار سوزاندن پسماندها، ابتدا پسماندها به

ی مرسوم عبارت بود از آبیاری، شخم زمین با گاوآهن برگرداندار پس ورزخاك ماریتبا استفاده از شعله افکن انجام شد. مراحل 

ین شي، كولتیواتوزني بورزی شامل كودپاپاشي، ديسك و ايجاد فارو و مراحل تیمار حداقل خاكروز، ديسك، لولر، كود ششاز 

 شتهفاروهای محصول قبل، آبیاری و كشت ذرت بر روی بستر محصول قبل )كلزا(. برای كاشت ذرت هر كرت فرعي شامل 

بود كه با توجه به تحقیقات  871كراسمتر بود. رقم مورد استفاده ذرت هیبريد سینگل 12متر و طول سانتي 67خط با فواصل 

برداری متر( كشت گرديد. قبل از اجرای طرح نمونهسانتي17×67)فواصل  در هکتاربوته  72572با تراكم تیرماه  25انجام شده در 

یتروژن نمقدار . در هر سه سال  ه گرديده استئارا آننتايج تجزيه فیزيکي و شیمیايي انجام شد كه  خاك محل اجرای آزمايشاز 

كیلوگرم در  16سوپرفسفات تريپل  از منبع 5O2Pدر هکتار و مقدار  كیلوگرم 161برای ذرت كود اوره استفاده شده از منبع 

دن ذرت برگي ش هشتدر مرحله  نیتروژندر زمان كاشت و مابقي كود  نیتروژنتمامي كود فسفات و يك سوم كود بود.  هکتار

در ار پسماندهای كلزا تن در هکت 2/1توصیه شده با احتساب  نیتروژندر تیمار حفظ پسماندها، عالوه بر مقدار  .مصرف شد

زمان با الزم محاسبه و هم نیتروژنوزن پسماندهای گیاهي، مقدار  %1معادل  پسماندهاهکتار و ضريب تثبیت نیتروژن توسط 
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های هرز، آبیاری و (. كلیه عملیات زراعي شامل تنك، وجین علف12) اضافه گرديد كلزاكودپاشي به تیمار حفظ پسماندهای 

 ی الزم در زمان مناسب انجام شد.هاياداشت برداری

 

 
 : مزرعه آزمایشی کلزا در سال اول و دوم اجرای طرح2و 1شکل 

 

گیری رطوبت خاك قبل از آبیاری در دو مرحله شش برگي و ظهور كاكل، گیری در اين مطالعه اندازهخصوصیات مورد اندازه

ارتفاع بوته بود. در تیمارهای حفظ پسماندها در سطح خاك و كربن آلي در زمان برداشت، عملکرد دانه، وزن هزار دانه و 

در تحقیقي در حالت (. 2ترين درصد رطوبت ذخیره شده در خاك مشاهده شد )جدول ورزی حداقل بیشچنین خاكهم

ستم درصد و در سی 21متری و در سیستم بدون شخم سانتي 37نگهداری پسماندها، میزان رطوبت ذخیره شده در خاك در عمق 

و بیان شده است كه وجود پسماندها در سطح خاك در سیستم حداقل  درصد گزارش شده است 11دار آهن برگردانشخم با گاو

تیمار حفظ پسماندها منجر به  (.11) ورزی نقش مهمي در افزايش ذخیره رطوبت خاك و كاهش تبخیر از سطح خاك داردخاك

ترين درصد ماده آلي خاك ورزی حداقل بیشدر سال سوم و در شرايط خاك( و 2افزايش درصد ماده آلي خاك شد )جدول 

باشند و نقش اساسي را در پويائي ماده آلي خاك و بهبود اصلي مواد آلي خاك مي منشأپسماندهای گیاهي مشاهده شده است. 

گیری طور نتیجهت خود اين( از تحقیقا11لیندن و همکاران )(. 17خصوصیات فیزيکي، شیمیائي و بیولوژيکي خاك دارند )

ل خصوص در شرايط حداقهبرتری تیمار نگهداری پسماندها نسبت به ساير تیمارها از لحاظ درصد ماده آلي خاك و بكردند كه 

ي طگیاهي تا عمق محدود اختالط و نتیجتاً تجمع مادة آلي در الية سطحي خاك  پسماندهای نتوان به پوسیدرا ميورزی خاك

در سیستم بدون شخم با باقي گذاشتن پسماندها میزان كربن  هك ( اظهار داشتند11. لیندن و همکاران )ط دانستسه سال مربو

درصد افزايش داشته و با برگرداندن پسماندها به وسیله شخم اين درصد در مقايسه با تیمار بدون شخم  11/7ارگانیك خاك 

زارش توسط محققین ديگری گدر پايان فصل رشد  نگهداری پسماندهایمار افزايش میزان ماده آلي خاك در ت .افزايش يافته است

ترين وزن هزار دانه و ارتفاع بوته به تیمار حفظ پسماندهای بیش .(6و  1 گرديده كه با نتیجه حاصل از اين بررسي مطابقت دارد )

آن  هزار دانه(. در آزمايشي با افزايش میزان پسماندهای گندم در خاك عملکرد دانه ذرت و وزن 2گیاهي تعلق داشت )جدول 

(. با 1ترين عملکرد دانه برخوردار بوده است )تیمار حفظ كامل پسماندها از بیش كهینحوبهداری داشته است، افزايش معني

اظهار نمود كه تیمار حفظ پسماندهای گیاهي از طريق افزايش وزن هزار دانه منجر به افزايش  توانمي آمدهدستبهتوجه به نتايج 

كیلوگرم در هکتار(  8/7668ترين عملکرد دانه )است. تیمار نگهداری پسماندها در سطح خاك از بیش عملکرد دانه شده

 به عمدتاًاند افزايش عملکرد دانه ذرت ظ شده(. در مطالعات زيادی كه پسماندها در سطح خاك حف2برخوردار بود )جدول 

نقش پسماندها در تعديل دمای خاك بخصوص در فصول گرم، حفظ رطوبت خاك و كاهش تبخیر از سطح خاك  واسطه
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(. 3است ) شده انیب اندشدهیآورجمعچنین كاهش عملکرد دانه ذرت در شرايطي كه پسماندها (. هم18و 15است ) شدهگزارش

آوری پسماندها بود تر از تیمارهای سوزاندن و جمعمطالعه محتوی رطوبت خاك در تیمار نگهداری پسماندها بیشدر اين 

(. لذا با توجه به اجرای آزمايش مذكور در شرايط كشت دوم منطقه ارزوئیه و گرمي هوا در طول فصل رشد ذرت و 2)جدول

روز  11چنین دور آبیاری شود و همخیر زياد رطوبت از سطح خاك ميی مرداد لغايت مهرماه كه منجر به تبهاماهبخصوص طي 

 به نقش مفید پسماندها در كاهش تلفات عمدتاًتوان تر بودن عملکرد دانه ذرت در شرايط حفظ پسماندها را ميدر آزمايش، بیش

 تبخیر از خاك مربوط دانست.
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 وضعیت بقایای کلزا در مزرعه پس از برداشت -3شکل

 توصیه ترویجی

تن در هکتار( عمدتا از طريق  2/1در شرايط كشت تابستانه منطقه ارزوئیه حفظ بقايای كلزا در سطح خاك ) به طور متوسط 

كیلوگرم در هکتار افزايش  877كاهش تلفات تبخیر از سطح خاك و ذخیره بیشتر رطوبت در خاك عملکرد دانه ذرت را معادل

 ورزی حداقل به دلیل تعديل اثر تنش خشکي، افزايشق حفظ پسماندهای كلزا در خاك توام با خاكداد. بر اساس نتايج اين تحقی

 گردد. ماده آلي خاك و پايداری تولید توصیه مي

بنابراين برای تعديل اثرات تنش خشکي، صرفه جويي در مصرف آب و افزايش ماده آلي خاك انجام اقداماتي به شرح ذيل 

 گردد:توصیه مي

 متری  سانتي 65متر بر روی فاروهای سانتي 25تا  27كشت دورديف كلزا با فاصله  -1

كه مقدار بقايا زياد بوده و باعث اختالل در حركت ادوات كاشتتت در زمین گردد پس از برداشتتت كلزا در صتتورتي  -2

 ضرورت دارد بقايا توسط دستگاه ساقه خرد كن، خرد و در سطح خاك به طور يکنواخت پخش شود.

وزن  %1ه ازای مقدار بقايای موجود در خاك بايستي عالوه بر مقدار كود نیتروژن توصیه شده برای رشد گیاه معادل ب -3

 بقايا به خاك نیتروژن اضافه شود تا گیاه دچار زردی و كمبود نیتروژن نشود.

ه از فاروئر( اقدام بدر شتترايط آبیاری غرقابي برای مرمت فاروهای بستتتر محصتتول قبل در صتتورت نیاز )با استتتفاده  -1

های آبیاری تحت فشار )آبیاری تیپ و آبیاری باراني( نیازی به مرمت بستر محصول شود. در سیستم   سازی فاروها  باز

 باشد.قبل نمي

شتتود و در مرحله گاوروشتتدن زمین با استتتفاده از بذر كار   قبل از كاشتتت به منظور نرم شتتدن بستتتر آبیاری انجام   -5

صوص مجهز به كودك  سب )در          مخ صرف كود در عمق منا شته( و م سط پ شت بذر در و شت ذرت )ك ار عملیات كا

شود. اين شیوه كاشت ضمن حفظ رطوبت و كاهش تلفات تبخیر از سطح خاك        متری از بذر( انجام سانتي  5فاصله  

 پايداری تولید ذرت و افزايش حاصلخیزی خاك را در پي دارد.  
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