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 چکیده 
 اي هاي خاك و ذرت علوفـه  بر ویژگی) .Hordeum vulgare L(بقایاي گیاهی گیاهی جو ت ورزي اولیه و مدیری روش خاكبه منظور بررسی 

)Zea mays L.(تیمارهاي آزمایش شامل. تکرار اجرا شد سهتیمار و  هفتهاي کامل تصادفی با  ، آزمایشی در قالب طرح بلوك )و  آتش زدن کـاه ) 1
) 4(شخم، دیسک و فاروئر، ) 3(نتقال کاه و کلش به بیرون از زمین، شخم، دیسک و فاروئر، جمع آوري و ا) 2(کلش باقیمانده، شخم، دیسک و فاروئر، 

ساقه خرد کن، ) 6(در هکتار کود نیتروژنه اوره و فاروئر،  کیلوگرم 50ساقه خرد کن، شخم، دیسک، ) 5(استفاده از ساقه خرد کن، شخم، دیسک و فاروئر، 
تن  10کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه اوره و  50ساقه خرد کن، شخم، دیسک، ) 7(یتروژنه اوره و فاروئر و کیلوگرم در هکتار کود ن 100شخم، دیسک، 

داري بر نیتروژن، پتاسیم، فسفر خاك، وزن مخصوص ظـاهري خـاك، نقطـه پژمردگـی،      نتایج نشان داد که تیمارها تاثیر معنی. کود دامی و فاروئر بود
برگ از تیمار هفت حاصل شد و بیشترین مقادیر %) 32/0(و فسفر %) 57/2(باالترین میزان نیتروژن . آب خاك داشتندظرفیت زراعی و ظرفیت نگهداري 

تن در هکتار از تیمار هفت حاصل  65/47باالترین عملکرد ذرت معادل . به ترتیب از تیمارهاي هفت و شش بدست آمد% 60/1و % 72/1پتاسیم برگ 
بنابراین بهترین روش تهیه بستر کاشت براي کسب باالترین عملکـرد  . تن در هکتار تفاوت معنی داري نداشت 16/46د شد که با تیمار شش با عملکر

 . تن در هکتار کود دامی و فاروئر قبل از کاشت ذرت بود 10کیلوگرم در هکتار اوره،  50ذرت در هکتار استفاده از ساقه خرد کن، شخم، دیسک، 
  
  ذایی، ماده آلی، نیتروژنعناصر غ: هاي کلیدي هژوا
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عدم تنـاوب صـحیح زراعـی، جمـع     وجود اقلیم خشک در کشور، 
سوزاندن و خارج کردن بقایاي گیاهی از زمین زراعی، مصـرف   آوري،

بی رویه کودهاي شیمیایی و عدم مصرف کودهاي آلی، موجب شـده  
کمتر شود که  روز به روز کشورهاي است که میزان مواد آلی در خاك

این مسئله باعث کاهش حاصلخیزي خـاك و بـه دنبـال آن کـاهش     
بنـابراین جهـت حفـظ خـاك و بهبـود      . عملکرد محصول شده اسـت 

خصوصیات فیزیکی آن و حفظ تعادل عوامل زیست محیطی، ضرورت 
هاي کشور امري اجتناب مصرف مواد آلی و افزایش درصد آن در خاك

در بررسـی  ) Heenan, et al., 1995( هینان و همکاران. ناپذیر است
                                                        

به ترتیب عضو هیأت علمی و دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت،  -4و  3، 2، 1
ئت علمی گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین، عضو هی

بخش خاك و آب مرکز تحقیقات کشاورزي ورامین و عضـو باشـگاه پژوهشـگران    
  .جوان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین
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ورزي، تناوب و مدیریت بقایاي گیاهی بـر کـربن آلـی و    اثرات خاك
که کاهش کربن آلی و نیتـروژن   نیتروژن خاك به این نتیجه رسیدند

و بـاقی گـذاردن   ) ورزيبـدون خـاك  (خاك در روش کشت مستقیم 
یا می ورزي مرسوم و دفن کامل بقابقایاي گیاهی کمتر از روش خاك

گزارش کرد با افـزایش مـاده    نیز) Emerson, 1995(امرسون . باشد
آلی علفزارها، مقدار رطوبت در ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دائـم  

نشان ) Emerson et al., 1994(امرسون و همکاران . یابد افزایش می
دادند که با افزایش مقدار کربن آلی، ظرفیت نگهداري رطوبت در اثـر  

، آلـی و ترشـحات میکروبـی    هاي حاصل از تجزیه بقایاي تشکیل ژل
چهار روش  در آزمایشی اثر) Colvin, 1985(کالوین . یابد افزایش می

آماده سازي زمین شامل شخم با گـاوآهن برگردانـدار، خـاك همـزن     
، دیسک در بهار و تیمار بدون شخم را بر عملکرد ارقام مختلف 5دوار

قرار داد، نتایج نشان داد که روش  مورد بررسی) .Zea mays L(ذرت 
دیسک در بهار و شخم با گاو آهن برگرداندار به ترتیب از نظر عملکرد 
                                                        
5- Rotary tiller 
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 Najafi(نجفی نژاد و همکاران . نسبت به سایر تیمارها برتري داشتند
Nezhad et al., 2007 ( ــاثیر روشدر ــی ت ــف  بررس ــاي مختل   ه

یریت بقایاي ورزي بر عملکرد ذرت و خصوصیات خاك تاثیر مدخاك
  روش  بـه همـراه سـه   ) سوزاندن و باقی گـذاردن بقایـا  (گیاهی گندم 

) ورزيورزي و حداقل خـاك ورزي مرسوم، کم خاكخاك(ورزي خاك
ورزي را مورد بررسی قرار دادند، نتایج نشان داد که در تیمارهاي خاك

ورزي مرسوم بیشترین عملکرد دانه و ارتفاع بوته کاهش یافته و خاك
ت آمد و مقدار پروتئین دانه، موادآلی، پتاسیم و فسفر خاك پس از بدس

در تیمار . ورزي بیش از سایر تیمارها بودبرداشت در تیمار حداقل خاك
باقی گذاردن بقایا، عملکرد دانه، وزن هزار دانه، پروتئین دانه و مـواد  

  . آلی بیشتري حاصل شد
معمول زارعـین  اجراي این آزمایش به منظور مقایسه میان روش 

در آتش زدن بقایا و نحوه مدیریت بقایاي گیاه قبلی با روش اصولی و 
 . پایدار کنترل و مدیریت در نظر گرفته شد

  
  ها  مواد و روش

 در موقعیـت (این بررسی در استان سـمنان، شهرسـتان گرمسـار    
ارتفـاع  درجه عرض شمالی، به  34و درجه طول شرقی 51 جغرافیایی

) میلیمتـر  120-150 سالیانه دریا و متوسط بارندگیمتر از سطح  856
بافت خاك مزرعه مـورد آزمـایش شـنی و سـبک بـود      . انجام گرفت

همچنین زمین زیر کشت گیاه جو قرار داشت که در نیمـه  ). 1جدول (
توسط کمباین برداشت شد و هیچ گونه عملیات  1387دوم خرداد ماه 

به منظور دسـتیابی  . ورزي قبل از اجراي آزمایش صورت نگرفتخاك
به بهترین توصیه کودي پـیش از کاشـت ذرت، نمونـه اي مرکـب از     

متــر جهــت تعیــین ســانتی 0-30خــاك زمــین مــورد نظــر از عمــق 
نتـایج  . خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك به آزمایشگاه منتقل شد

آمده  1تجزیه فیزیکی و شیمیائی خاك محل مورد آزمایش در جدول 
  . است

مترمربع با فاصله یک متر از هم و  6×4واحد آزمایشی  ابعاد هر و
متر در نظر گرفته شد و در مجموع با احتساب  2فاصله تکرار ها از هم 

رقم مـورد اسـتفاده در ایـن    . واحد آزمایشی وجود داشت 21سه تکرار 
کیلوگرم در هکتار  150کود فسفات . بود 704آزمایش سینگل کراس 

 300تار همزمان با کاشـت و کـود اوره   کیلوگرم در هک 130و پتاس 
طـرح در  . کیلوگرم در هکتار در دو نوبت به صورت سرك مصرف شد

هاي کامل تصـادفی   قالب هفت تیمار و سه تکرار در قالب طرح بلوك
آتـش زدن کـاه و کلـش    ) 1(تیمارهاي آزمـایش شـامل   . اجرا گردید

قال کاه و جمع آوري و انت) 2(باقیمانده، عمل شخم، دیسک و فاروئر 
شخم، دیسک و ) 3(کلش به بیرون از زمین و شخم، دیسک و فاروئر 

ساقه ) 5(استفاده از ساقه خرد کن، شخم، دیسک و فاروئر ) 4(فاروئر 
کیلـوگرم کـود نیتروژنـه از منبـع اوره و      50خرد کن، شخم، دیسک، 

کیلوگرم کود نیتروژنه  100ساقه خرد کن، شخم، دیسک، ) 6(فاروئر 
کیلـوگرم   50ساقه خرد کن، شخم، دیسک، ) 7(اوره و فاروئر  از منبع

. در هکتار کود نیتروژنه از منبع اوره و ده تن کود دامی و فاروئر بـود 
هاي گیاه دو ردیف وسـط هـر کـرت برداشـت و      براي ارزیابی ویژگی

ارتفاع ساقه، وزن ساقه، وزن بالل و وزن برگ ارزیـابی شـد و قطـر    
پس از برداشـت گیـاه از   . گیري گردید اندازه ساقه با کولیس دیجیتال

زمین نمونه برداري نیتـروژن، فسـفر و پتاسـیم خـاك انجـام شـد و       
آزمایشگاه بـه روش تیتراسـیون، میـزان فسـفر بـا      نیتروژن خاك در 

گیـري   دستگاه اسپکتروفتومتر و پتاسیم با دستگاه فلیم فتـومتر انـدازه  
، فسـفر  )Aly et al., 1999(نیتروژن برگ به روش کجلـدال  . گردید

با استفاده و پتاسیم برگ نیز  )Klute, 1986(برگ به روش کالیمتري 
نرم افزارهاي  بوسیلهآماري  محاسبات. گیري شد فلیم فتومتر اندازهاز 

SAS  وMSTAT-C چنـد دامنـه اي   ها با آزمـون   و مقایسه میانگین
   .انجام گرفت درصد 5 احتمال دانکن در سطح

 
  نتایج و بحث 

داري بر  تیمارهاي مختلف آزمایش تاثیر معنینتایج نشان داد که 
درصد نیتروژن برگ یکـی از   ).2جدول (هاي گیاه داشت  تمام ویژگی
ساقه خرد کـن، شـخم،   (تیمار هفت . باشد هاي تغذیه گیاه می شاخص

نیتروژنه از منبع اوره و ده تن کود کیلوگرم در هکتار کود  50دیسک، 
درصد، حداکثر نیتروژن برگ را داشت و  57/2با مقدار ) دامی و فاروئر

آتش زدن کاه و کلش باقیمانده، عمل شـخم، دیسـک و   (تیمار یک 
درصد از نظر نیتروژن برگ کمترین مقـدار را بـه    31/1نیز با ) فاروئر

  این). 3جدول (خود اختصاص داد 
 

 تمشخصات فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش قبل از کاش  - 1جدول 
Table 1- Physical and chemical properties of experimental soil before planting 

هدایت 
  الکتریکی

اسیدی
  ته

pH  

کل مواد خنثی 
  شونده

کربن 
  %آلی

OC 
(%)  

نیتروژن 
  کل

%Total 
N  

  فسفر در دسترس
Aavailable P 

(ppm)  

پتاسیم در 
  دسترس

Available K 
(ppm)  

  رس
Clay 
(%)  

  سیلت
Silt 
(%)  

  ماسه
Sand 
(%)  EC (ds.m-1)  T.N.V (%)  

3 7.3  20.7  0.98  0.09  36  440  14  32  54  
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و پراسـاد و سـینگ   ) Asadpour, 2005(نتیجه با نتایج اسدپور 

)Prasad & Singh, 1990 (      مطابقـت دارد بـه طـوري کـه آنهـا در
بیشـترین مقـدار نیتـروژن بـرگ در      تحقیقـات مشـابه دریافتنـد کـه    

  . هاي با مصرف کود نیتروژن حاصل شده استتیمار
بیشترین و کمترین مقدار فسفر برگ به ترتیب بـه تیمـار هفـت    

کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه از  50ساقه خرد کن، شخم، دیسک، (
آتش زدن کـاه و  (و تیمار یک ) منبع اوره و ده تن کود دامی و فاروئر

 بـا مقـادیر  بـه ترتیـب   ) کلش باقیمانده، عمل شخم، دیسک و فاروئر
رسد که در چنین بنظر می). 3جدول (اختصاص داشت  12/0و  32/0

تیمار هفت فسفر آلی موجود در کودهاي دامی که به تـدریج معـدنی   
شود در افزایش میزان جذب فسـفر توسـط    شده و قابل جذب گیاه می

هاي گیاه  گیاه و در نهایت افزایش فسفر برگ به عنوان جزئی از اندام
 ,Malakouti(ملکوتی ). Sharifi Ashourabadi, 1998(است  ؤثرم

گزارش کرد که اضافه شدن کود آلی در یک سیستم کشت به ) 1996
دلیل هوموس حاصل از آن باعث پوشاندن سـطح ذرات رس شـده و   

گردد و بنابراین باعث افزایش فسـفر خـاك و بـه     مانع تثبیت آن می
   .شود می) برگ(اه دنبال آن افزایش جذب فسفر توسط گی

ساقه خرد کن، شخم، (بیشترین مقدار پتاسیم برگ به تیمار هفت 
تن کود  10کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه از منبع اوره و  50دیسک، 

درصد و کمترین مقدار آن به تیمار یک  72/1با مقدار ) دامی و فاروئر
بـا   )آتش زدن کاه و کلش باقیمانده، عمل شخم، دیسـک و فـاروئر  (

در تیمار یک به علت ). 3جدول (درصد اختصاص داشتند  78/0مقدار 
کاهش پتاسیم خاك در اثر سوزاندن بقایا، مقدار پتاسیم برگ کـاهش  
یافته و در تیمار هفت به علت حفظ بقایـاي گیـاهی و افـزایش کـود     

 Walsh(والش و هنسلر . استدامی، مقدار پتاسیم برگ افزایش یافته 
& Hensler, 1971 (    در مطالعات خود بر روي ترکیبـات کـود دامـی

کیلـوگرم   64/3حـاوي  ) گـاوي (ند که هر تن کود دامـی  دکرگزارش 
است و بنابراین با توجه به آنکه مقدار پتاسیم برگ تابعی  عنصر پتاسیم

تواند به عنوان منبعی از  از مقدار پتاسیم خاك است پس کود دامی می
و در نهایت افزایش پتاسیم بـرگ  پتاسیم باعث افزایش پتاسیم خاك 

  . شود
آتـش  (در تیمار یک ) درصد 13/8(کمترین میزان پروتئین برگ 

و بیشـترین  ) زدن کاه و کلش باقیمانده، عمل شخم، دیسک و فاروئر
ساقه خرد کن، شخم، دیسـک،  (در تیمار هفت ) درصد 97/15( میزان

تن کود دامی و کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه از منبع اوره و ده  50
مشاهده شد که در این تیمار با توجه به مصرف کود نیتروژنه و ) فاروئر

کود دامی و در نتیجه افزایش نیتروژن خاك، نیتروژن و پروتئین برگ 
سـاقه خـرد کـن، شـخم،     (تیمار هفت ). 3جدول (افزایش یافته است 

کود  کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه از منبع اوره و ده تن 50دیسک، 
سانتی متر، کمترین قطر ساقه و تیمـار   95/1با مقدار ) دامی و فاروئر

) آتش زدن کاه و کلش باقیمانده، عمل شخم، دیسک و فـاروئر (یک 
سانتی متر بیشترین قطر ساقه را به خود اختصاص داد  47/1با مقدار 

در تیمار هفت با توجه به افزایش ارتفـاع سـاقه، قطـر آن    ). 3جدول (
  .فتکاهش یا

سـاقه خـرد کـن، شـخم،     (بیشترین ارتفاع ساقه به تیمـار هفـت   
تن کود  10کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه از منبع اوره و  50دیسک، 

متر و کمترین ارتفاع ساقه به تیمار یک  75/1با مقدار ) دامی و فاروئر
بـا  ) آتش زدن کاه و کلش باقیمانده، عمل شخم، دیسـک و فـاروئر  (

احتماالً در تیمار هفت با ). 3جدول (ر اختصاص داشت مت 14/1مقدار 
کافی، کود دامی و نیتروژن بیشتر در این تیمار توجه به وجود ماده آلی 

تقسیم سلولی و رشد سلولها به دلیل نیتروژن بیشـتر ارتفـاع افـزایش    
مشـاهده  ) Prasad & Singh, 1990(پراسـاد و سـینگ   . یافته است

ذرت، با افزایش میـزان نیتـروژن، ارتفـاع    نمودند که در ارقام مختلف 
   .بوته افزایش یافت

کیلوگرم در هکتار  50ساقه خرد کن، شخم، دیسک، (تیمار هفت 
 15/0با مقـدار  ) کود نیتروژنه از منبع اوره و ده تن کود دامی و فاروئر

میلی گرم در کیلوگرم، داراي حداکثر مقدار نیتروژن خاك و تیمار یک 
بـا  ) عمل شخم، دیسـک و فـاروئر  کلش باقیمانده، آتش زدن کاه و (

گرم در کیلوگرم، حداقل مقدار نیتروژن خـاك را دارا   میلی 03/0مقدار 
 Heenan et(این نتیجه با نتایج هینـان و همکـاران   ). 3جدول (بود 

al., 1995 (دارد به طوري که آنها در بررسی اثـر بقایـاي    هماهنگی
د که از بین بردن بقایـاي گیـاهی   گیاهی بر نیتروژن خاك نشان دادن

توسط عمل سوزانیدن در مقایسه با روش حفظ بقایاي گیـاهی داراي  
 Gharanjiki(و میري نتایج قرنجییکی . نیتروژن خاك کمتري است

& Miri, 2007 (کردنـد  گزارش  هاآن کندمییید أنیز این مطلب را ت
ه، ظرفیـت  آتش زدن بقایاي گیاهی به عنوان ماده آلی تثبیت شد که

تبادل کاتیونی باالیی دارد و در نگهداري عناصر غذایی قابل دسترس 
قابل استفاده براي  بوده و عناصري نظیر نیتروژن را به شکل مؤثرگیاه 

دارد و بنابراین نیتروژن خاك تابعی از میران  گیاهان در خاك نگه می
ماده آلی خاك است و همراه بـا افـزایش مـاده آلـی خـاك، افـزایش       

  . یابد می
ساقه خرد کن، شـخم،  (بیشترین مقدار فسفر خاك از تیمار هفت 

اوره و ده تن کود کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه از منبع  50دیسک، 
گرم در کیلوگرم و کمترین مقدار  میلی 86/42با مقدار ) دامی و فاروئر

آتش زدن کاه و کلش باقیمانده، عمل شخم، دیسک (آن از تیمار یک 
). 3جدول (گرم در کیلوگرم بدست آمد  میلی 73/30با مقدار ) اروئرو ف

) Najafinezhad et al., 2007(و همکاران  نژاد طبق اظهارات نجفی
در بررسی تهیه بستر بذر بر عملکرد ذرت دانه اي و برخی خصوصیات 
فیزیکی و شیمیایی خاك، بیشترین مقدار فسفر قابل جذب خـاك در  

شت در مقایسه با تیمار سوزانیدن بقایا حاصل شد تیمار حفظ بقایاي ک



  431 ...    ورزي و مدیریت بقایاي گیاهی اثر خاك

نیز در تحقیقات خود ) Sharma & Mishra, 2001(و شارما و نیشرا 
در بررسی تاثیر سوزاندن بقایاي برنج و گندم و تاثیر آن بر خصوصیات 
خاك گزارش کردند که سوزانیدن بقایاي برنج و گندم باعث کـاهش  

در تیمـار یـک بـه علـت      مـاالً احت. مقدار فسفر موجود در خـاك شـد  
سوزاندن بقایاي گیاهی، مواد آلی خاك سریعا به خاکستر تبدیل شده و 
در نهایت عناصر غذایی نظیر فسفر در خاکستر بقایاي گیاهی به شکل 

تواند به وسیله فرسایش بادي یا آبی  آید و به آسانی می محلول در می
ود در جـ فسـفر مو  از خاك خارج گردد و در نهایت باعث کاهش مقدار

  . خاك شود
کیلوگرم در هکتار  50ساقه خرد کن، شخم، دیسک، (تیمار هفت 

 263(بیشترین ) کود نیتروژنه از منبع اوره و ده تن کود دامی و فاروئر
آتش زدن کاه و کلش باقیمانـده،  (و تیمار یک ) گرم در کیلوگرم میلی

کیلـوگرم   گـرم در  میلـی  211با مقـدار  ) عمل شخم، دیسک و فاروئر
در تائیـد ایـن   . کمترین مقدار پتاسیم خاك را به خود اختصاص دادند

 گزارش) Najafinezhad et al., 2005(نتایج نجفی نژاد و همکاران 
دادند که سوزاندن بقایاي گیاهی باعث کاهش پتاسـیم قابـل جـذب    

احتماالً در تیمار هفت به علـت  . خاك نسبت به حفظ بقایا شده است
گیاهی و استفاده کود دامی، به عنوان منبعی از پتاسـیم،   حفظ بقایاي

مقدار این عنصر به عنوان یکی از عناصـر موجـود در خـاك افـزایش     
یابد و همچنین در تیمار یک کاهش و در تیمار هفت به بیشترین  می

  . رسد مقدار خود می
هـاي   وزن مخصوص ظـاهري خـاك یکـی از مهمتـرین مولفـه     

د و نقـش بسـیار مهمـی در سـایر     شـو  فیزیکی خـاك محسـوب مـی   
بیشــترین میـزان وزن مخصــوص  . خصوصـیات فیزیکــی خـاك دارد  

آتش زدن (از تیمار یک ) متر مکعب گرم بر سانتی 70/0(ظاهري خاك 
و کمترین مقـدار  ) کاه و کلش باقیمانده، عمل شخم، دیسک و فاروئر

ساقه خـرد کـن،   (از تیمار هفت ) گرم بر سانتی متر مکعب 40/1(آن 
کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه از منبـع اوره و ده   50خم، دیسک، ش

بنـابراین  ). 3جـدول  (بـه دسـت آمـده اسـت     ) تن کود دامی و فاروئر
توان اذعان نمود که وجود بقایاي گیاهی و کود دامی باعث کاهش  می
نتیجه این تحقیق بـا  . شود دار وزن مخصوص ظاهري خاك می معنی

 ,.Morachan et al(مورچان و همکاران . اردنتایج سایرین مطابقت د
که عامل اصلی کاهش جرم مخصوص ظـاهري   بیان داشتند) 1972

ثیر آن بر بهبود سـاختمان و افـزایش   أخاك بر اثر افزایش ماده آلی ت
  . است تخلخل خاك

رطوبت نقطه پژمردگی میزان رطوبتی است که خـاك در مکـش   
ـ  ایـن خصوصـی  . کنـد  بار در خود حفظ مـی  -15 رین ت یکـی از مهمت

خصوصیات فیزیکی خاك است که در روابط آب و خاك نقش بسـیار  
آتش (کمترین میزان رطوبت نقطه پژمردگی از تیمار یک . مهمی دارد

درصـد و   8) زدن کاه و کلش باقیمانده، عمل شخم، دیسک و فاروئر
ساقه خرد کن، (بیشترین میزان رطوبت نقطه پژمردگی از تیمار هفت 

م در هکتار کود نیتروژنه از منبـع اوره و ده  کیلوگر 50شخم، دیسک، 
در  احتمـاالً ). 3جـدول  (بدست آمد درصد  11) تن کود دامی و فاروئر

تیمار هفت به علت حفظ بقایاي گیاهی و استفاده کود دامـی، مقـدار   
) Emerson, 1995(امرسون . یابد رطوبت نقطه پژمردگی افزایش می

علفزارهـا، مقـدار رطوبـت در    گزارش کرد که با افزایش ماده آلـی در  
 Emerson et(امرسون و همکـاران  . یابد نقطه پژمردگی افزایش می

al., 1994 (       نشان دادند که بـا افـزایش مقـدار کـربن آلـی، ظرفیـت
از تجزیه بقایاي آلی و  هاي حاصل نگهداري رطوبت در اثر تشکیل ژل

  . یابد ترشحات میکروبی افزایش می
رطوبتی است کـه خـاك در مکـش     رطوبت ظرفیت زراعی مقدار

کند و در معادالت روابط آب و خاك  بار در خود حفظ می -3/0معادل 
هـاي مختلـف داراي مقـادیر مختلـف      خـاك . نقش بسیار مهمی دارد

هستند و هرچه این ویژگی بیشتر باشد، گیاه راحـت تـر آب از خـاك    
د درص 19در این آزمایش کمترین مقدار ظرفیت زراعی . کند جذب می

آتش زدن کاه و کلش باقیمانده، عمل شخم، دیسک و (از تیمار یک 
ساقه خرد کـن،  (درصد از تیمار هفت  28و بیشترین مقدار آن ) فاروئر

کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه از منبـع اوره و ده   50شخم، دیسک، 
با افزودن بقایاي ). 3جدول (بدست آمده است ) تن کود دامی و فاروئر

یابد و سپس  داري می ود دامی، ظرفیت زراعی افزایش معنیگیاهی و ک
کاهش آن تا تیمار از بین بردن بقایاي گیاهی توسط عمل سـوزاندن  

گزارش کردند که با افـزایش  ) Emerson, 1995(امرسون . ادامه دارد
  . یابد ماده آلی، مقدار رطوبت در ظرفیت زراعی افزایش می

مقدار آبی است کـه خـاك   ظرفیت نگهداري آب در خاك حداکثر 
دارد و از  حدفاصل ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی را در خود نگه می

عواملی است که توانمنـدي خـاك را در عرضـه آب بـه گیـاه نشـان       
درصد از تیمار  11کمترین میزان ظرفیت نگهداري آب خاك . دهد می

و ) آتش زدن کاه و کلش باقیمانده، عمل شخم، دیسک و فاروئر(یک 
سـاقه  (درصد از تیمار هفـت   17شترین ظرفیت نگهداري آب خاك بی

کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه از منبـع   50خرد کن، شخم، دیسک، 
مصرف ). 3جدول (بدست آمده است ) اوره و ده تن کود دامی و فاروئر

کود دامی و بقایاي گیاهی باعث افزایش ظرفیت نگهداري آب خـاك  
ب کاهش رواناب شده بنـابراین فرصـت   بقایاي گیاهی سب. شده است

کند و افزایش مقـدار   بیشتري براي نفوذ آب به خاك بیشتر ایجاد می
بقایاي سطحی اثرات محافظتی فوق را تشدید کرده و سبب افـزایش  

 ,Hemat & Mesdaghi(شـود   کل آب جذب شده توسط خاك مـی 
ده بقایاي گیاهی و کود دامی حاوي مقادیر زیادي ماهمچنین ) 2001

آلی است و ماده آلی خاصیت جذب آب باالیی دارد، بنابراین افـزودن  
بقایاي گیاهی و کود دامی به خاك باعث افزایش چشـمگیر ظرفیـت   

  ). Akef & Bagheri, 2008(شود  مینگهداري آب خاك 
ساقه (بیشترین و کمترین عملکرد ساقه به ترتیب به تیمار هفت 

هکتار کود نیتروژنه از منبـع   کیلوگرم در 50خرد کن، شخم، دیسک، 
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تن در هکتار و تیمار  91/17با مقدار ) اوره و ده تن کود دامی و فاروئر
) آتش زدن کاه و کلش باقیمانده، عمل شخم، دیسک و فـاروئر (یک 

 ,Davani(دوانی ). 3جدول (تن در هکتار متعلق بود  53/11با مقدار 
مشابه، بیشـترین   در تحقیقات) Asadpour, 2005(و اسدپور ) 2002

عملکرد ساقه را در تیمارهاي با مصرف کود نیتروژن گزارش کردند و 
نیز بیشـترین وزن سـاقه گیـاه    ) Yadavar, 1997(در مطالعات یاداو 

تیمارهایی حاصل شد که بقایاي گیاهی حفـظ شـد و عمـل     برنج در
سوزاندن و از بین بردن بقایا باعث کاهش چشمگیري در وزن سـاقه  

ماالً در تیمار هفت به دلیل وجود مـواد آلـی و کـود دامـی و     احت. شد
نیتروژن غنی از عناصر غذایی و بهبود ساختمان خاك و جلـوگیري از  
آبشویی عناصر موجب افزایش فتوسنتز و افزایش ارتفاع ساقه و رشـد  

  . ساقه عملکرد ساقه نیز افزایش یافته است
گرم در هکتار کیلو 50ساقه خرد کن، شخم، دیسک، (تیمار هفت 

 78/17با مقدار ) کود نیتروژنه از منبع اوره و ده تن کود دامی و فاروئر
آتش زدن کاه (تن در هکتار، بیشترین مقدار عملکرد بالل و تیمار یک 

تن در  08/12با مقدار ) شخم، دیسک و فاروئرو کلش باقیمانده، عمل 
جدول (ادند هکتار کمترین مقادیر عملکرد بالل را به خود اختصاص د

ــاران ). 3 ــژاد و همک در ) Najafinezhad et al., 2005(نجفــی ن
هاي مختلف بسـتر سـازي بـذر بـر      تحقیقی براي بررسی تاثیر روش

عملکرد ذرت، بیشترین وزن بالل و ذرت را در تیمـار حفـظ بقایـاي    
گندم در کشت قبل از ذرت گزارش داد و در تحقیقـات عـادل زاده و   

نیز کمترین عملکرد در تیمـار  ) Adelzadeh et al., 2007(همکاران 
   .سوزاندن بقایا نسبت به سایر تیمارها حاصل شد

کیلوگرم در هکتار  50ساقه خرد کن، شخم، دیسک، (تیمار هفت 
 86/11با مقدار ) کود نیتروژنه از منبع اوره و ده تن کود دامی و فاروئر
آتش زدن کاه (ک تن در هکتار، بیشترین مقدار عملکرد برگ و تیمار ی

تـن در   7/6با مقدار ) ، دیسک و فاروئرو کلش باقیمانده، عمل شخم
جـدول  (هکتار، کمترین مقدار عملکرد را به خود اختصاص داده است 

در مطالعـه  ) Davani, 2003(و دوانی ) Jasemi, 1997(جاسمی ). 3
تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر روي عملکرد کمی و کیفی ذرت 

کردند که افزایش کود نیتروژن باعث افزایش عملکرد برگ به گزارش 
هــاي مجیــدیان و  همچنــین در بررســی. درصــد گردیــد 1/6میــزان 

بر روي ذرت، عامل نیتروژن به ) Majidian et al., 2008(همکاران 
در تیمار  احتماالً. عنوان عامل مهم در افزایش عملکرد برگ ذرت بود

وص خـاك سـبب بیشـتر شـدن     یک به علت زیاد بودن وزن مخصـ 
   .شود مقاومت مکانیکی خاك در برابر نفوذ ریشه می

کیلوگرم در هکتار  50ساقه خرد کن، شخم، دیسک، (تیمار هفت 
 65/47با مقدار ) کود نیتروژنه از منبع اوره و ده تن کود دامی و فاروئر

تن در هکتار از نظر عملکرد کل برتري نشان داد و همچنین کمترین 
آتش زدن کاه و کلـش باقیمانـده،   (عملکرد ذرت به تیمار یک  مقدار

تن در هکتار متعلق بود  06/27با مقدار ) عمل شخم، دیسک و فاروئر

احتماالً در تیمار هفت با وجود بقایاي گیاهی، کود دامی و ). 3جدول (
نیتروژن که باعث افزایش عملکرد برگ، ساقه و بالل شـده اسـت و   

ه عملکرد کل از مجموع عملکرد سـاقه، بـرگ و   اشاره به این نکته ک
بالل به دست آمده است نهایتا عملکرد کل ذرت نیـز در ایـن تیمـار    
افزایش یافته است و همچنین در تیمار هفت به دلیل زیاد بودن وزن 
مخصوص ظاهري خاك سبب بیشتر شدن مقاومت مکانیکی خاك در 

د به طور قطع بر شود و وزن مخصوص ظاهري زیا برابر نفوذ ریشه می
  . گذارد میزان خلل و فرج خاك اثر می

. داري وجود داشت هاي مورد بررسی ارتباط معنی بین تمام ویژگی
بین نیتروژن خاك با قطر ساقه و وزن مخصوص ظاهري خاك ارتباط 

دهد که در صـورتیکه   نتایج نشان می. داري وجود داشت منفی و معنی
ر خاك بیشتر باشد میزان این عناصر میزان نیتروژن، فسفر و پتاسیم د

. شود بنابراین تاثیر بر پروتئین برگ می گذارد در برگ نیز بیشترین می
همچنین میزان ماده آلی خاك با توانایی نگهداري رطوبـت در خـاك   

داري وجود دارد بدین معنی که با افـزایش مـاده    ارتباط مثبت و معنی
جدول (بیشتر شده است  آلی خاك توانایی نگهداري رطوبت خاك نیز

4  .(  
با بررسی در تیمارها درمی یابیم که در تیمار اول که بقایا آتـش  
زده شده و توسط شخم و دیسک زیر خاك رفت در مقایسه با تیمـار  
هفت که بقایاي گیاه توسط ساقه خردکن، خرد شده و بـه خـاك بـه    

ت به تن کود دامی در هکتار به زیر خاك رف 10کیلوگرم و  50همراه 
طور مشهودي میزان نیتروژن، فسفر، پتاسیم و پروتئین برگ، ارتفـاع  
ساقه، نیتروژن، فسفر و پتاسیم خاك، نقطه پژمردگی، ظرفیت زراعی، 
ظرفیت نگهداري آب، عملکرد ساقه، عملکرد بالل، عملکـرد بـرگ و   

در دو ویژگـی وزن مخصـوص ظـاهري    . عملکرد کل اختالف داشت
عکوسی را مشاهده کردیم کـه بـدین علـت    خاك و قطر ساقه پاسخ م

است که با افزایش ماده آلـی خـاك وزن مخصـوص ظـاهري خـاك      
-4/1هاي زراعـی بـین    وزن مخصوص ظاهري خاك. شود کاسته می

براي رشد مناسب گیاه باید وزن . باشد گرم بر سانتیمتر مکعب می 3/1
هـاي   و در خـاك  6/1هاي شنی کمتـر از   مخصوص ظاهري در خاك

). Soltani, 2008(متر مکعب باشـد   گرم بر سانتی 4/1متر از رسی ک
شود که در تیماري کـه از سـاقه    بنابراین در این آزمایش مشاهده می

خردکن، کود نیتروژنه و کود دامی استفاده شد میزان وزن مخصـوص  
رسید و در حالتی که بقایا سوزانده شـد میـزان    ظاهري به کمتر از می

ساقه نیز می دانیم که در شرایطی کـه میـزان    در مورد قطر. بود 7/1
مواد غذایی در اختیار گیاه کم باشد گیاه ارتفاع کوتاهتري داشته و در 
قطر ساقه بیشترین حالت بین قطر و ارتفاع ساقه ارتباط منفی وجـود  

ممکن است در صورتیکه میزان مواد غـذایی خـاك زیـاد باشـد     . دارد
. شـود  تیجه از قطر سـاقه کاسـته مـی   ارتفاع گیاه افزایش یافته و در ن

بنابراین در تمامی موارد با افزایش مـاده آلـی خـاك شـاهد افـزایش      
هستیم و تنها در مورد وزن مخصوص ظاهري و قطـر سـاقه نتیجـه    

  . شود معکوس مشاهده می
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  گیرينتیجه
پـس از برداشـت گیـاه زراعـی      رسـد کـه  چنین بنظر می ابراینبن

بهترین حالت این است که بقایاي گیـاهی را بجـاي آتـش زدن کـه     
تاثیري زود بازده دارد و باعث تسریع در کار کشاورز شود با استفاده از 

کیلوگرم  50ساقه خرد کن سپس عمل شخم و دیسک زدن با پخش 

تن کود دامی کامال پوسـیده و سـپس    کود نیتروژنه از منبع اوره و ده
استفاده از جوي و پشته ساز، شرایطی را براي خاك فراهم نمـود کـه   
وزن مخصوص ظاهري کمتر، ظرفیت نگهداري رطوبت بیشتر، میزان 
  .مواد غذایی بیشتري را داراست و در نتیجه گیاه رشد بهتري را دارد
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