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 : چکیده-1
حاصلخیزیدم وگنعملکرد عمق شخم بر به منظور بررسی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و

در مزرعه تحقیقاتی لک لک مرکز تحقیقات) 1381-1378(  آزمایشی به مدت چهار سال ،خاک
این تحقیق از چهار مدیریت در.  انجام شدیسیلت رسی  کشاورزی همدان با خاکی دارای بافت لوم

)3 دیسک خردکردن بقایا با) 2اقه خردکن ـا سـا بـایـردن بقـرد کـخ) 1: لـامـش  ایای ذرتـبق
ورزی خاک(خارج کردن بقایا و دو عمق شخم با گاوآهن برگرداندار ) 4  وخردکردن بقایا با روتیواتور

مدیریتهای بقایا و عمقهای شخم.  سانتیمتر استفاده شد30) 2  و سانتیمتر20) 1: شامل) مرسوم
 تصادفی با سههشت تیمار ترکیب و به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل در

با شخم زدن زمین بامدیریت بقایای گندم شامل برگرداندن بقایا به خاک . تکرار مقایسه شدند
آبی دو بار طی   گندم-ای دانه   تناوب ذرت.در کلیه کرتها بود) 20-25به عمق  (گاوآهن برگرداندار

در خرد) و روتیواتور ،ساقه خردکن، دیسک(به منظور ارزیابی دستگاهها  . چهار سال تکرار شد
گیری ای، درصد خردشدگی بقایای ذرت اندازه های به جا مانده از برداشت ذرت دانه دن ساقهکر
برای بررسی روند تغییرات کربن آلی خاک، این شاخص در سه مرحله. شد

، بعد1381 تیر -3، بعد از برداشت گندم 1379 مرداد -2 قبل از کاشت ذرت ،1378 فروردین -1(
 عملکرد گندم و عملکرد دانه ذرتیهمچنین عملکرد و اجزا. گیری شد اندازه)  برداشت گندماز

دیسک و(ه خردکن ذرت نسبت به دو دستگاه دیگر قاساس نتایج حاصل، دستگاه سا بر .تعیین شد
همچنین معلوم شد که بعد از. های ذرت نشان داد ثیر بهتری در خرد کردن ساقهأت )روتیواتور

 کربن آلی خاک.ه بود ماه، در کرتهایی که بقایای ذرت به خاک برگردانده شد18ود گذشت حد
که در کرتهایی که بقایای ذرت خارج شده بود کربن  در حالی.ه است درصد افزایش یافت2/7حدود 

 گذشت حدود چهار سال آشکار شد که درهمچنین بعد از . ه استآلی خاک تغییری پیدا نکرد
 درصد و25ای ذرت و گندم به خاک برگردانده شده بود کربن آلی خاک در حدود کرتهایی که بقای

در کرتهایی که بقایای ذرت خارج و تنها بقایای گندم با خاک مخلوط شده بود کربن آلی خاک
 مدیریت بقایای گیاهی و عمق شخم بر عملکرد گندم وتأثیر. ه است درصد افزایش یافت16حدود 

دار بود و حدود  معنی1379سال  نسبت به 1381سال  عملکرد گندم در اماشد دار ن دانه ذرت معنی
 . درصد افزایش یافت40

 -ای هــورزی بر عملکرد گندم آبی در تناوب  ذرت دان  اثرات مدیریتهای مختلف بقایای ذرت و خاک”رگرفته از طرح تحقیقاتی ــ ب-1
 .ورزیمؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشا. “گندم آبی     

 مرکز تحقیقات کشاورزی- روبروی فرودگاه-همدان، بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی همدانژوهشگر،    پ-2
،0812237-2730:ســاکــف، 0811-2545047: نـتلف،  65155: یـدپستـک یـی و مهندسـات فنـش تحقیقـ بخ-دانـان همـاست     
    Email: heidari299@yahoo.com.



 

 : پیشگفتار-3
عامل اصلی گیری ساختمان خاک،  کلدر ش

 ۀکیفیت و کمیت مواد آلی حاصل از تجزی
بقایای گیاهی منبع . میکروبی ترکیبات گیاهی است

 میکروبی 1تأمین کربن تازه برای تولید بیوماس
بندی خاک   که این امر موجب بهبود دانههستند

و نوع بقایای گیاهی تأثیر قابل میزان . شود می
بع بر سایر تن خاک و بال بر ساختماتوجهی

بقایای گیاهی . خصوصیات فیزیکی خاک دارد
 در هادلیل حجم زیاد و خشبی بودن آنه ذرت ب

 ایجاد مشکل ، بعد زمین و کاشت محصولِۀتهی
طریقی خرد و با خاک ه  بد بنابراین بای ودکنن می

 خرد. و یا از زمین خارج شوندشوند مخلوط 
 حاصلخیزی،  بقایا با خاک دراختالطو کردن 

بهبود ساختمان خاک مؤثر و  آلی، ۀافزایش ماد
 خارج کردن بقایا از سطح باکه   در حالیاست
ود ــی و بهبــ آلۀه، ویژگیهای افزایش مادــمزرع

 .ساختمان خاک را نداریم
ورزی و   اثـر خـاک  )Maury, 1989 (مایوری

ــدم و    ــرد گن ــر عملک ــای ذرت را ب ــدیریت بقای م
 ادو گزارش دکرد  ک بررسی    فیزیکی خا  ویژگیهای

 روی  ورزی بـا بقایـای گیـاهی        خاک  که سیستم بی  
ورزی مرسـوم،      در مقایسـه بـا خـاک       سطح خـاک  

مقدار کربن آلی و خلل و فـرج خـاک را افـزایش             
همچنین عملکـرد دانـه گنـدم و ذرت در          . دهد  می

ورزی کمتــر یــا برابــر سیســتم  خــاک سیســتم بــی
ــاک ــوم  خــ ــتورزی مرســ ــا و    . اســ                الوارنگــ

ــاران  ــه )Alvarenga et al., 1987(همک  نتیج
  از طریـق گرفتند که مخلـوط کـردن بقایـای ذرت          

 

 جـرم آهـن بشـقابی و برگردانـدار،          شخم بـا گـاو    
مخصــوص ظــاهری و خلــل و فــرج خــاک را در 

ترتیب کاهش  به سانتیمتر  20-30و   0-20عمقهای  
 کـه اسـتفاده  همچنین اعالم شد  . دهد میافزایش  و  
 دوار در ترکیـب بـا گـاوآهن         ۀ دستگاه خردکنند  از

بدون توجه  (برگرداندار، بر خلل و فرج ریز خاک        
ــا    ــا بــ ــردن بقایــ ــوط کــ ــان مخلــ ــه زمــ  بــ

 تحقیقـات سـیدو و شـر       . داشـت اثر مثبت   ) خاک

)Sidhu & Sur, 1993( نشان دادکه مخلوط کردن 
 سال موجب   6بقایا در تناوب ذرت و گندم بعد از         

درصـد   بـاال رفـتن     محصـول و    افزایش عملکـرد    
 )Barber, 1979(بـاربر  . شـود  کربن آلی خاک می

در تحقیقی تحت عنوان مـدیریت بقایـای ذرت و          
 که عملکـرد ذرت در      گزارش کرد ماده آلی خاک،    

ه شد  هایی که بقایا خارج  یا به خاک برگردانده          کرت
 سـیدو و بـری      .ردداری نـدا     اخـتالف معنـی    است

)Sidhu & Beri, 1989(  ــای ــر مــدیریت بقای اث
گیــاهی را روی عملکــرد محصــوالت مختلــف و 

نتـایج تحقیقـات    . نـد کرد خاک بررسی    ویژگیهای
  دادکــه مخلــوط کــردن بقایــای خــرد آنهــا نشــان

  تــن در هکتــار، بعــد از4گنــدم بــه مقــدار ۀ شــد
ــاوب  ذرت  4 ــال در تنــ ــدم، - ســ   و pH گنــ

ــرم ــوصج ــاهری مخص ــاهش و   ظ ــاک را ک   خ
ــد  ــربن  درصـ ــل، کـ ــیازت کـ ــت ،آلـ   و ظرفیـ

همچنین مخلوط  . دهد مینگهداری آب را افزایش     
کردن بقایای گندم با خاک عملکـرد دانـه و سـاقه            

 بـه   .دهـ د مـی داری افـزایش      طور معنی ه  ذرت را ب  
نظـر از کـاربرد ازت،         صـرف  عقیده این محققـان،   

 خـارج کـردن فیزیکـی،     (مدیریت بقایـای گیـاهی      
1- Biomass 
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ــردن  ــوط ک ــوزاندن،مخل ــی )  و س ــر معن  ری دا اث

. بر عملکرد محصوالت در همه سالها نداشته است       
ــاران   ــوم و همک در ) Bloom et al., 1982(بل

تحقیقی اثر کود ازتـه و مـدیریت بقایـای گیـاهی            
 آلی خاکهای مینوسوتا بررسـی      ۀذرت را روی ماد   

نتــایج تحقیقــات آنهــا در خــاکی بــا     . کردنــد
 مدیریت بقایای    سال 13و پس از    حاصلخیزی کم   

کل بقایـا از سـطح       داد که خارج کردن      نشانذرت  
بقایـا در خـاک،     ، در مقایسه بـا برگردانـدن        مزرعه

       .شـود    می کربن آلی  درصد   15سبب کاهش حدود    
 اثـر  )Murdoc et al., 1999(مـرداک و همکـاران   

روشهای مختلف  (مدیریتهای مختلف بقایای ذرت     
) خارج کردن بقایـا   و ،خرد کردن، بدون خرد کردن    

نتایج نشـان داد    . ندکردملکرد گندم مطالعه    را بر ع  
 کـه    بوده که بیشترین استقرار بذر گندم در تیماری      
بـه رغـم     ؛بقایای گیاهی کامالً خارج شـده اسـت       

 تیمـار لـیکن      ایـن نـوع     استقرار بذر در   بیش بودن 
 همچنـین بیشـترین     .عملکرد گنـدم کمتـرین بـود      

 که گنـدم بـا یـک         حاصل شد  عملکرد در تیماری  
همچنـین  .  داخل بقایـا کشـت شـده بـود       زاویه در 

 دارای عملکـرد    "خرد کـردن بقایـای ذرت     "تیمار  
اساساً با توجه به    . باالیی نسبت به بقیه تیمارها بود     

 شد که کاربرد پاییزه     معیناختالف کم در عملکرد     
 و خارج کردن بقایـای قبـل از کشـت گنـدم             ازت

گـزارش  ) Jones, 1999(جـونز  . مفید نخواهد بود
زنـی بـذر گنـدم و          بیشترین درصد جوانـه     که کرد

در . اســتورزی مرســوم  اســتقرار گیــاه در خــاک
 هنگامیکه بقایا خـرد شـود،       ،ورزی  خاک  سیستم بی 

همچنـین  . دریگ میصورت  استقرار کافی محصول    
وجود بقایای گیـاهی ذرت قبـل از کشـت گنـدم            

افـزایش  زنـی و در نتیجـه        موجب افـزایش جوانـه    
روزبـه و   . شـود   ح مـی   سـط   واحـد  درتعداد بوتـه    

ورزی    مختلف خاک  چهار روش ) 1379(همکاران  
را بر عملکـرد گنـدم در تنـاوب بـا ذرت مطالعـه              

ــدکر ــامل تیمار. دن ــا ش ــاک:ه ــوم    خ ورزی مرس
+  گاوآهن قلمـی     ،)دیسک+  دار  گاوآهن برگردان (

 استفاده از سـاقه خـردکن ذرت قبـل از           و ،دیسک
ن داد که   نتایج نشا  .است عملیات تیمار اول و دوم    

داری بـر      زمین تـأثیر معنـی     ۀروشهای مختلف تهی  
و استفاده از ساقه خـردکن      رد  عملکرد محصول دا  

ــ  گیــری گــاوآهن برگردانــدار  کــاره ذرت قبـل از ب
خســروانی و . اســتدارای بیشــترین عملکــرد  

خـرد کـردن     روشهای مکـانیکی  ) 1381( جو  صلح
با خـاک  را بقایای گیاهی برنج و مخلوط کردن آن        

 تـأثیر سـاقه     کردنـد و نتیجـه گرفتنـد کـه        سه  مقای
خردکن در خردکردن بقایای گیاهی بهتـر از سـایر          

ــک (ادوات  ــور و دیس ــت) روتیوات ــین . اس همچن
  قبـل    وقتـی   بقایای گیـاهی   ه شدن درصد برگرداند 

 د از واز شــخم از ســاقه خــردکن اســتفاده شــ    
ــ ــاۀبقی ــتر  تیماره ــت بیش ــوا   .اس ــانین و آتانس ش

)Shanin & Atanasova, 1973( اثـــر عمـــق 
ــاک ــدم   خـ ــرد گنـ ــود را روی عملکـ  ورزی و کـ

ــاوب ذرت  ــی –در تنـ ــدم بررسـ ــد و گنـ   کردنـ
ــر      ــأثیری ب ــخم ت ــق ش ــه عم ــد ک ــه گرفتن  نتیج

ــه   ــزار دان ــرد، وزن ه ــروتئین  ،عملک ــزان پ   و می
  اثـــر )Peric, 1972( پـــریس. رددانـــه نـــدا 

 ر ذرت در تنـــاوب ـــــورزی را ب ق خـــاکـعمـــ
ــدم ــ -گن ــق ش ــی و عم  35 و 20خم  ذرت بررس

 ذرت وگنـدم   کاشـت   بـرای   به ترتیب   سانتیمتر را   
 . دکرتوصیه 
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شهرستان اسدآباد در استان همدان واقع شده       
 ه در ـ کاســتاست که عمدتاً کشت منطقه ذرت 

 ۀ روش مرسـوم تهیـ     .گیـرد   قرار می تناوب با گندم    
یـا سـوزاندن    کردند  زمین برای کشت گندم، خرد      

  بــا گــاوآهنبقایــای ذرت و ســپس شــخم عمیــق
تحقیـق  . اسـت )  سـانتیمتر  30حـدود   (برگرداندار    

حاضر بـا هـدف بررسـی تـأثیر مـدیریت بقایـای             
 و ماده آلـی      بر عملکرد گندم   عمق شخم گیاهی و   

  آبـی   گنـدم  -ای  دانـه    در تناوب زراعی ذرت    خاک
 .انجام شد

 
 : مواد و روشها-4
 :  مواد-

) 1378-81(این تحقیق به مدت چهار سال 
 ک لک مرکز تحقیقات ـی لــاتـ تحقیقـۀدر مزرع

 

 ه در ـــاین مزرع.  شدانجامدان ـاورزی همــکش
که  واقع است  کیلومتری شهرستان اسدآباد20

 .شود محسوب میقطب ذرت کاری استان همدان 
  سانتیمتری لوم30 قــاک مزرعه تا عمـخ تــباف

 دــ درص4/55  رس،دــ درص6/35( یسیلت  رسی 
 ی ـــمشخصات فن. است)  شن درصد9 سیلت و
  1دول شماره ــــاده در جـــورد استفـــادوات م
ام مورد استفاده ــارق. تــــده اســـآورده ش

د ـــ و گندم الون704شامل ذرت سینگل کراس 
 بر اساس کود مصرفی برای کشت ذرت. بود

  بخش تحقیقات خاک وۀآزمایش خاک و توصی
وگرم سوپر  کیل250 کیلوگرم اوره و 400 آب

 250فسفات در هکتار و برای کشت گندم 
 کیلوگرم سوپر فسفات در 100کیلوگرم اوره و 

 .هکتار بود

 1 مشخصات فنی ادوات مورد استفاده– 1جدول شماره 

عرض کار  نوع ماشین
 )سانتیمتر(

 مشخصات

  سوارشونده–های چکشی   مجهز به تیغه–ساخت شیراز  180 ساقه خردکن

  بشقاب با لبه صاف– پره 28 نوع تاندوم –ی کشش 290 دیسک

  شکلL نوع تیغه - سوارشونده– U-180 مدل – (Maschio)ماسکیو  180 روتیواتور

 مجهـز   – سـانتیمتر    35 عرض برش هر خیش      – دو خیش    – سوارشونده   –جاندیر   70 گاوآهن

 به چرخ تنظیم عمق

  موزع شیاردار- سوارشونده–بشقابی  نوع شیاربازکن – ردیفه 19 –هاسیا  290 کار گندم خطی

 ای  پوشاننده بیلچه-ای   موزع صفحه- سوارشونده– سه ردیفه –مکانیکی  150 بذرکار ذرت

 

 .یید آنها نیستأت به معنای  ذکر نام سازندگان این وسایل-1
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 : روشها-
، قبل از کاشت ذرت،     1378فروردین  ابتدا در   

 از  کـب گیـری مر     به روش نمونـه    چند نمونه خاک  
قطعه آزمایشی جهت تعیین درصد کربن آلی خاک 

، کل زمین محل    1378در اردیبهشت   . برداشت شد 
 گاوآهن برگرداندار شخم و بسـتر بـذر         اآزمایش ب 

 در تاریخ . شدتهیهبار عبور روتیواتور و ماله  با یک 
 ۀ مکـانیکی بـا  فاصـل       ۀ، ذرت با کارنـد    9/4/1378

 400 کـود مصـرفی   .  سانتیمترکشت شد  75ردیف  
 کیلـوگرم سـوپر فسـفات در        250کیلوگرم اوره و    

 کود اوره   2/1تمام کود سوپر فسفات و      . هکتار بود 
 کـود اوره بـه      2/1 بستر بذر و     ۀقبل از عملیات تهی   

ـ             طـور  ه  صورت سرک یـک مـاه بعـد از کشـت ب
جهـت  . یکسان به کـل قطعـه آزمایشـی داده شـد          

  مبارزه با علفهای هـرز پهـن بـرگ از علـف کـش       
2-4-D میزان یک لیتر در هکتار در اواخرتیرماه       ه  ب

ـ       و جهت مبارزه با آفات از حشره        هکـش اکـاتین ب
مقــدار  یــک لیتــر در هکتــار در اوایــل مردادمــاه  

ـ      . استفاده شد  صـورت  ه  آبیاری قطعـه آزمایشـی ب
پـس  ذرت، . بار انجام شد  روز یک8شیاری و هر  

پس  و سـ   با دست برداشـت      78آبان   در   ،از رسیدن 
                      صــورت کــه بــدین. گیــری شــد انــدازهآن بقایــای 

مربع بـه ابعـاد یـک متـر در     یک قاب با قرار دادن    
 ،طور تصادفی در چند نقطـه از مزرعـه        ه  بیک متر   

آوری و بـه آزمایشـگاه        بقایای داخـل قـاب جمـع      
انتقال داده شد بقایای مذکور پس از خشک شـدن          

اک از  در این مرحلـه چنـد نمونـه خـ         . توزین شد 
آزمایشهای  سانتیمتر برداشت و جهت      0-30عمق  

 برای کودی   ۀ خاکشناسی و توصی   معمول شیمیایی 
. کشت گندم به آزمایشگاه خاک و آب ارسال شـد         

 طـرح   ۀسپس زمین محل آزمـایش براسـاس نقشـ        
ـ   .بندی شد   جهت اعمال تیمارها تقسیم    ه آزمایش ب

صورت فاکتوریل در قالب طـرح بلوکهـای کامـل          
چهـار مـدیریت    .  سه تکرار پیاده شـد     تصادفی در 

خارج کردن بقایا، خرد کردن بقایا بـا سـاقه          (بقایا  
 و خـرد کـردن      ،خردکن، خردکردن بقایا با دیسک    

آهـن    و دو عمق شـخم بـا گـاو        ) بقایا با روتیواتور  
 تیمــار 8جمعــاً )  ســانتیمتر30 و 20( برگردانــدار

 متـر   12×30ابعاد کرتها   . مورد بررسی قرار گرفت   
 . متر بود10صله بلوکها از یکدیگرو فا

در اواخر آبان ماه، تیمارهـای مـدیریت بقایـا          
جهـت خـارج کـردن بقایـا از کـارگر           . اعمال شد 
سـاقه  (یی دسـتگاهها    آ برای تعیین کار   .داستفاده ش 

ــردکن، دیســک ــور،خ ــار درصــد )  و روتیوات معی
ــدازه   ــا ان ــدگی بقای ــد  خردکنن ــری ش ــرای  .گی ب

 ابتدا قبل از خردکـردن      گیری فاکتور مذکور،    اندازه
صــورت ه بــ)  متــر1×1( بقایــا قــاب مربــع شــکل

 کرتهـای آزمایشـی     ۀتصادفی در سه نقطـه از کلیـ       
های موجود در این قاب       کل ساقه  تعداد   انداخته و 
بعـد از خردکـردن بقایـا بـا دسـتگاه،           .  شد شمرده

 درصد خردکننـدگی    وصورت باال عمل    ه  مجدداً ب 
 :ه شد زیر محاسبۀ از رابطSPبقایا، 
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 تعداد بقایا بعد از عملیات خرد N1که در آن  
 تعداد بقایا قبل از عملیات خرد کردن، N0کردن، 
 .است
پــس از اعمــال تیمارهــای مــدیریت بقایــا و  
آهـن برگردانـدار      گیریهای الزم، شخم با گاو      اندازه
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ــه  30 و 20در دو عمــق  ــانتیمتر براســاس نقش  س
       .آزمایش انجام شد

بــذر بــا دو بــار  ، بســتر زمــینبعــد از شــخم
 تـاریخ   تهیـه و در   زدن و یک بار عبور ماله         دیسک

 گندم رقم الوند بـا کارنـده آبـی           در آن  2/9/1378
 کیلـوگرم   250کود مصـرفی    . کار هاسیا کاشته شد   

 گرم سوپر فسفات در هکتار بـود        کیلو 100اوره و   
 کود اوره قبـل از      2/1 که تمام کود سوپر فسفات و     

 بـه  79 فـروردین  کود اوره در 2/1 بستر بذر و     ۀتهی
آبیــاری .  کرتهــا داده شــدۀطــور یکســان بــه کلیــ

. صـورت نـواری انجــام شــد     ه  درکلـیه کرتـها ب  
 یقبـل از برداشت گـندم، به منظـور تعیـین اجـزا         

 25/0×25/0بـه ابعـاد     عملکرد گنـدم، یـک قـاب        
 ۀ، تعـداد خوشـ    قرار داده شد  مربع در هر کرت       متر

 خوشه از داخـل همـان       50داخل قاب شمارش و     
 پـس از انتقـال بـه        ؛سطح انتخاب و برداشت شـد     

 تعداد دانه در هر خوشـه و وزن هـزار           ،آزمایشگاه
  ،برای تعیین عملکـرد دانـه و کـاه        . دانه تعیین شد  

ـ                متر 6  امربـع از هرکـرت بـا دسـت برداشـت و ب
 دانه از کاه جدا و هر کدام جداگانه توزین         ،اینکمب
 79مرداد  پس از برداشت گندم با کمباین، در        . شد

لـی  آ نمونه خاک جهت تعیین کربن       ، کرتها ۀاز کلی 
 قطعـه   ۀ، کلیـ  1379در مهـر    . خاک برداشـت شـد    

ــ آزمایشــی  گــاوآهن برگرداندارشــخم زده شــد اب
این  با   ، همراه بقایای گندم به جا مانده از برداشت      (

 ). شخم به خاک برگردانده شد
بـدین  . تکـرار شـد   ، آزمـایش    1380در سال   

 در همـان قطعـه      1380خرداد  ترتیب که ذرت در     
 .  با کمبـاین برداشـت شـد       1380آبان  کشت و در    

 

قبل از برداشت ذرت، به منظـور تعیـین عملکـرد            
دانه ذرت، از هر کرت و از چهار خـط میـانی بـه              

ـ         4طول   س از انتقـال بـه       متـر بـالل برداشـت و پ
سـپس   .آزمایشگاه، دانه از بالل جدا و توزین شـد        

تیمارهای مدیریت بقایای ذرت و خـاک ورزی و         
 انجـام و    1378گیریهـای الزم هماننـد سـال         اندازه

 5/9/1380گندم دوباره در همان قطعـه در تـاریخ          
در این مرحله   .  برداشت شد  1381تیر  کشت و در    

 عملکــرد یا عملکــرد و اجــز1379هماننــد ســال 
پس از برداشت گنـدم، در      . گندم اندازه گیری شد   

ــر  ــرداری از   1381تی ــه ب ــه نمون ــومین مرحل   س
خاک تمام کرتها جهت تعیـین کـربن آلـی خـاک            

 .انجام شد
 

 : یافته ها-5
 : درصد خردشدگی ساقه های ذرت-

 نتایج مقایسه میانگینهای سـه دسـتگاه مـورد      
های ذرت  استفاده از نظر درصد خردکنندگی ساقه       

 در دو روش برداشــت دســتی و ماشــینی ذرت در
گونه که از  همان.  آورده شده است   2جدول شماره   

در هر دو روش    شود،     مشاهده می  این جدول ارقام  
ــا دســتگاه ســاقه خــردکن برداشــت  در مقایســه ب

ـ واتـور   یدیسک و رت   ثیر بهتـری در خـرد کـردن        أت
ــزان بیشــترین .هــای ذرت داشــته اســت ســاقه  می
ـ            سـاقه  دگیشخرد  اهـای ذرت در ایـن آزمـایش ب

ـ   درصد 141 برابر   خردکن  دستگاه ساقه  دسـت  ه   ب
ها در واحد سطح      آمد، به عبارت دیگر تعداد ساقه     

 5/2بعد از استفاده از دستگاه ساقه خردکن حدود         
 . برابر افزایش یافت
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 ثیر مدیریت بقایای گیاهی بر مقدار کربن أ ت-
 آلی خاک    

 میانگین ۀمقایس (3 ۀاربا توجه به جدول شم
 ۀشکل شمارو ) ربن آلی خاکاثر زمان بر مقدار ک

روند تغییرات کربن آلی خاک با گذشت زمان  (1
توان   می،)در مدیریتهای مختلف بقایای گیاهی

نتیجه گرفت از نظر آماری میزان کربن آلی خاک 
 اختالف 1378 نسبت به اوایل 1379در سال 

 مقدار کربن آلی خاک امامعنی داری نداشته است، 
در کرتهایی که بقایای ذرت به خاک برگردانده 

 افزایش )  درصد2/7در حدود (طور نسبی ه شد ب
 

که در کرتهایی که بقایای  یافته است در حالی
خارج شده بود مقدار کربن آلی خاک  آنها ازذرت 

همچنین مقدار کربن آلی خاک . ون تغییر مانددب
 و 1379  مردادماه نسبت به1381در تیرماه 

زایش ــداری اف یــ، به طور معن1378روردین ـــف
ربن آلی ــدار کــوی که مقــافته است به نحــی
ای ذرت و گندم  با ـایی که بقایــاک در کرتهــخ

 درصد و در 25خاک مخلوط شده بود حدود 
کرتهای که بقایای ذرت خارج و بقایای گندم با 

درصد افزایش  16خاک مخلوط شده بود حدود 
 .یافت

 های ذرت  ساقه شدن اثر نوع ماشین بر درصد خرد– 2 ۀجدول شمار

 نوع ماشین درصد خردکنندگی

 برداشت ماشینی برداشت دستی

 a 95 141 a ساقه خردکن

 b 51 b 39 دیسک

 c 0 c 0 روتیواتور

 . ندارند درصد1ای دانکن در سطح احتمال   دامنه که دارای حرفهای یکسان هستند تفاوت آماری بر پایه آزمون چند اعدادی هر ستوندر

 

 )طرح فاکتوریل در زمان ( اثر زمان بر مقدار کربن آلی خاک– 3 ۀجدول شمار             
 درصد کربن آلی خاک تاریخ
 a8050/0 1378فروردین 

 a8468/0 1379    مرداد 
 b9567/0 1381      تیر 
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  روند تغییرات کربن آلی خاک در مدیریتهای مختلف -1ۀ شکل شمار

 بقایای گیاهی با گذشت زمان
 

ثیر مدیریت بقایای گیاهی و عمق شخم أ ت-
  عملکرد گندمیبرعملکرد و اجزا

میانگین ( واریانس مرکب ۀایج تجزیـــــنت
 یرد و اجزاو مقایسه میانگینهای عملک) مربعات

مربع، تعداد  تعداد خوشه در متر(عملکرد شامل 
تیمارها در )  و وزن هزار دانه،دانه در هر خوشه

 اثر .  ارائه شده است5و  4 ۀ شمارهـــایدولــج
 

 دیریت بقایا و عمق شخم بر عملکرد و ــــــم
 و 1379رد گندم در سالهای ــــ عملکیاجزا

ثر سال بر عملکرد  ااما .دار نبوده است  معنی1381
دم معنی دار بوده و ـــــعملکرد گنی و اجزا

ه  ب1379 نسبت به 1381عملکرد گندم در سال 
 ۀشکل شمار(یافته است  داری افزایش طور معنی

2.( 

 
  روند تغییرات عملکرد گندم در مدیریتهای مختلف بقایای گیاهی-2 شکل شماره
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 ۀدانثیر مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد أ ت-
 ذرت

 ذرت در ۀمقایسه میانگینهای عملکرد دان
مدیریتهای مختلف بقایای ذرت در جدول شماره 

 ه از ــه کـگون انــهم. ان داده شده استـــ نش6
 

شود اثر مدیریت   مشاهده میاین جدولارقام 
دار نشده   ذرت معنیۀبقایای گیاهی بر عملکرد دان

یای  عملکرد ذرت در کرتهایی که بقاامااست 
ر از ـده شده است بیشتـه خاک برگردانــذرت ب
 . که بقایای ذرت خارج شده بود استکرتهایی

 

  عملکردیبرای پارامترهای عملکرد و اجزا) میانگین مربعات( واریانس مرکب ۀ خالصه نتایج تجزی– 4 ۀجدول شمار

 عملکرد گندم   آزادیۀدرج اتمنابع تغییر
 )کیلوگرم در هکتار(

 در تعداد خوشه
 مترمربع

 تعداد دانه در 
 هر خوشه

 3/176** 3/89096** 942/43** 1 سال

 ns329/0 ns 3/16 ns 9/14 1 عمق شخم

 ns 001/0 ns 3/560 ns 3/0 1 سال× عمق شخم 

 ns 487/1 ns 3/552 ns 3/33 3 مدیریت بقایا

 ns 152/0 ns 9/5683 ns 5/43 3 سال× مدیریت بقایا 

 ns 83/0 ns 6/2342 ns 6/11 3  شخمعمق× مدیریت بقایا 

 ns 082/1 ns 3/7368 ns 5/22 3 سال× مدیریت بقایا × عمق شخم 

 ns 87/0 ns 3505 ns 18 28 خطای آزمایش
 

ns  درصد1در سطح داشتن دار  تفاوت معنیو نداشتن  به ترتیب تفاوت معنی دار ** و . 
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  عملکردیندم و اجزاهای عملکرد گ  مقایسه میانگین– 5 ۀجدول شمار  

 عملکرد گندم

 )کیلوگرم در هکتار(

 وزن هزاردانه تعداد دانه در هر خوشه تعداد خوشه در مترمربع

 )گرم(

 عمق شخم مدیریت بقایای ذرت

 )سانتیمتر(

 1381سال  1379سال  1381سال  1379سال  1381سال  1379سال  1381سال  1379سال 

 a4524 a7334 a415 a577 b32 a34 - a64/46 20 ساقه خرد کن

 a4457 a5578 a475 a461 ab33 a37 - a33/46 20 دیسک

 a5351 a7426 a433 a569 a36 a35 - a96/45 20 روتیواتور

 a4584 a6193 a423 a509 b29 a39 - a95/37 20 کردن خارج

 a5157 a6256 a425 a552 b32 a29 - a99/42 30 ساقه خرد کن

 a4685 a6834 a425 a544 b31 a34 - a22/43 30 دیسک

 a4910 a7198 a441 a593 b31 a38 - a31/45 30 روتیواتور

 a4787 a6943 a485 a525 b31 a40 - a24/43 30 کردن خارج

. ندارند درصد5ای دانکن در سطح احتمال   که دارای حرفهای یکسان هستند تفاوت آماری بر پایه آزمون چند دامنهیاعداد هر ستون در  
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  ذرتۀ اثر مدیریت بقایای گیاهی ذرت بر عملکرد دان–6 ۀدول شمارج

 عملکرد دانه ذرت مدیریت
 ) در هکتارتن(

 a753/8 ساقه خرد کن
 a381/8 دیسک
 a985/8 روتیواتور

 a797/7 کردن خارج
 

 نکن در ای دا  دامنه که دارای حرفهای یکسان هستند تفاوت آماری بر پایه آزمون چندیهر ستون اعداددر  
 . ندارند درصد5سطح احتمال  

 

 : کاوش-6
دستگاه ساقه خردکن ذرت بیشترین تأثیر را  -1

های به جا مانده از  در خرد کردن ساقه
توان   این امر را می.ای دارد برداشت ذرت دانه

 به ساختمان و طرز کار دستگاه ساقه خردکن
 و جهت چرخش ،دور روتور ،شکل تیغه ها(

ص خردکردن بقایای ذرت که مخصو) ها تیغه
. رتبط دانستـده، مــه شــراحی و ساختــط

گزارش نیز ) 1381(خسروانی و صلح جو 
، نسبت به  که دستگاه ساقه خردکنکردند

 عملکرد بهتری در خرد دیسک و رتیواتور،
در بین  .دن بقایای گیاهی برنج داشته استکر

دستگاههای مورد استفاده، روتیواتور هیچ 
دن بقایای گیاهی کری در خرد گونه تأثیر

اساس ذرت نداشت که این را می توان به 
) خردکردن کلوخه های خاک (کاری متفاوت
 .مرتبط دانست

گیری کربن آلی خاک   اندازهۀ دومین مرحل -2
 ماه بعد از اعمال 9حدود ) 1379مردادماه (

. مدیریتهای بقایای گیاهی ذرت انجام شد

هی ذرت گذشت زمان و مدیریت بقایای گیا
داری بر مقدار کربن آلی خاک  تأثیر معنی

نداشت ولی مقدار کربن آلی خاک  در 
کرتهایی که بقایای ذرت خرد و به خاک 
اضافه شد نسبت به مقدار کربن اولیه خاک 

دلیل ه  این امر را می توان ب.افزایش یافت
همچنین .  بقایای گیاهی خاک دانستۀتجزی

 نشان داد 1382اندازه گیری کربن آلی در تیر 
نسبت به سالهای که مقدار کربن آلی خاک 

داری در کرتهایی  طور معنیه ب 1379 و 1378
که بقایای ذرت و گندم به افزایش داشته 

بنابراین می توان . خاک اضافه شده است
نتیجه گرفت که در این مدت بقایای گیاهی 

کربن آلی شده اند و تجزیه ) ذرت و گندم(
 ،11(  دیگرمحققان. اند ده را افزایش داخاک

نیز به این نتیجه رسیدند که ) 12  و5 ،7
ی ذرت و ـاهــای گیـایـدن بقرــکوط ــمخل
ت ـــذشــر گــاک در اثـــا خــدم بـــگن
اک ـی خـب افزایش کربن آلــوجــان مــزم
 .شود می
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اثر مدیریت بقایای گیاهی و عمق شخم بر  -3
 1381 و 1379عملکرد گندم در سالهای 

 1381 عملکرد گندم در سال امادار نشد  معنی
 40دار بود و حدود   معنی1379نسبت به 

توان به  درصد افزایش یافت که این امر را می
اک ـ افزایش مقدار کربن آلی خیکیعلت دو 

نتایج . شرایط آب و هوایی دانستو دیگری 
ه ب) 4 و 3(مشابهی در مطالعات دیگران 

 .ه استدست آمد
 
 : و پیشنهاد توصیه-7
 بقایای ذرت ابتدا خرد و سپس با خاک  -1

 
 

 

 .مخلوط شود
  از دستگاه ساقه خردکن جهت خردکردن  -2

ی ــایای ذرت استفاده شود و در صورتــبق
از دیسک در دسترس نباشد دستگاه  که این

 .استفاده شود
 زمین گندم بعد از ذرت، شخم با ۀ برای تهی -3

یمتر  سانت20گاوآهن برگرداندار به عمق 
 .توصیه می شود

 بقایای گیاهی به ۀبا توجه به اینکه تجزی -4
شود  دارد پیشنهاد میان نیاز ــت زمــذشــگ

طرحهای مدیریت بقایای گیاهی در بلند 
 .مدت اجرا شود
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 .شود اند قدردانی می کردهاجرای این تحقیق فراهم برای ا ر
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The Effects of Crop Residue Management and Tillage Depth on Wheat  
Yield and Soil Organic Matter in Corn-Wheat Rotation 

 
A. Heidari 

  
A four - year field experiment (1999-2002) was conducted on a silty clay loam soil at 

Laklak research field of Hamedan to determine the effects of crop residue management 

and plowing depth on soil fertility and wheat yield in a maize-wheat rotation. In this 

investigation, four corn residue managements were used consisting of 1) Stalk 

shredding by maize stalk shredder 2) Stalk shredding by disk  3) Stalk shredding by 

rotivator  4) removal of corn residue and two levels of plowing depth (20 and 30cm). 

Corn residue managements and plowing depths were combined in eight treatments. A 

factorial experiment based on randomized complete block design was used with three 

replications. Wheat residue were incorporated in soil by plowing to the depth of 20-25 

cm in all plots. To evaluate the efficiency of shredding implement, percentage of 

chopped stalks were calculated. To study the C organic changes, this index was 

measured in three stages (1-13 Apr 1999, 2-17 Aug 2000 and 3-12 Jul 2002). Wheat 

yield and its components (spike/m2, number of grain per spike and kernel weight) and 

corn grain yield were determined. The results showed that machine type had significant 

effect on precentage of chopped stalks. Maize stalk shredder had higher shredding 

content than the other two machines (disk and rotivator). Also after four years, 

incorporation of corn - wheat residue increased C organic about 25% and incorporation 

of wheat residue and removal of corn residue increased C organic about 16%. It was 

also found, wheat yield and corn grain yield were not affected by residue management 

or plowing depth, but wheat yield in 2002 increased about 40% compared to 1999. 
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