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چکیده
 آزمایشی در،بهمنظور بررسی تأثیر روشهای مختلف خاکورزی حفاظتی و مدیریت پسماندها (بقایا) بر ویژگیهای فیزیولوژیکی گندم
 آزمایش بهصورت کرتهای خردشده در قالب. انجام شد92-93 ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشهد در سال زراعی
 عامل اصلی شامل شیوههای مختلف خاکورزی در سه سطح (خاکورزی.طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد
) درصد پسماندها60  و30 ،0  خاکورزی کم و بدون خاکورزی) و عامل فرعی شامل مدیریت پسماندها در سه سطح (حفظ،متداول
 بیشترین مقادیر صفات، نتایج نشان داد. سطح و وزن خشک برگ پرچم اندازهگیری شد، طول،) دمگل (پدانکل، سنبله، طول ساقه.بود
 سانتیمتر مربع و26/3 ، سانتیمتر22/48 ،28/37 ،10/04 ،91/18 یادشده در تیمار بدون خاکورزی به دست آمد که به ترتیب معادل
 تأثیر نظام خاکورزی و. هیچکدام از صفات یادشده تفاوت معنیداری را نشان ندادند، اما در مدیریت پسماندها. گرم بود0/194
 مشارکت مواد پروردۀ، اختصاص مواد نورساختی (فتوسنتزی) به سنبله،مدیریت پسماندها بر مادۀ خشک انتقالیافته از ساقه
 اثر متقابل نظام خاکورزی و.(اسیمیالتهای) ذخیرهای پیش از گردهافشانی در پر شدن دانه و بازدۀ انتقال دوباره معنیدار نبود
 کیلوگرم در هکتار) و در6912/2(  بیشترین عملکرد دانه در نظام بدون خاکورزی.مدیریت پسماندها بر طول ساقه معنیدار شد
 آزمایش نشان داد خاکورزی حفاظتی همراه با حفظ پسماندهای بیشتر روی. کیلوگرم در هکتار) بود6980/8(  درصد60 پسماندهای
.سطح خاک موجب بهبود برخی از صفات زراعی و عملکرد گندم میشود و راهکاری برای احیاء منابع و پایداری در تولید است
. مواد نورساختی، عملکرد دانه، حفاظتی، ساقه، بدون خاکورزی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
A field experiment was conducted to evaluate the effect of different tillage methods and residue management on
physiological properties of wheat at Mashhad Agricultural and Natural Resources Research center of Khorasan
Razavi province in 2013-2014. This experiment was arranged in a split plot design based on randomized complete
block with three replications. Main factor was tillage systems in three levels (conventional, reduced and no tillage)
and sub factor was residue management in three levels (0, 30 and 60%). Length of stem, spike, peduncle,
penultimate, length, weight and area of flag leaf were measured. The results showed that tillage systems had
significant effect on them. The highest length of stem (91.18 cm), length of spike (10.04 cm), length of peduncle
(28.37cm), length, weight and area of flag leaf (22.48 cm, 0.194g, 26.3cm2) were obtained from no-tillage method.
Residue management had no significant effect on these treatments. The results showed that tillage systems and
residue management had no significant effect on, dry matter transferred from the stem, partitioning assimilates to
spike, present of assimilates participation storage before anthesis in seed filling, remobilization efficiency.
Interaction effect tillage system and residue management had significant effect on length of stem. The highest grain
yields were obtained under no-till (6912.2 kg/ha) and 60% residue treatment (6980.8 kg/ha). It is concluded that
conservation tillage with more residue aboveground could improve wheat yield and some of agronomic properties
and so way to revive the resources and stability of the product.
Keywords: Assimilates, conservation, grain yield, no-tillage, stem.
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مقدمه
رشد دانۀ گندم توسط سه منبع مواد نورساختی
(فتوسنتزی) جاری تولیدشده توسط برگها و ساقه،
نورساخت جاری سنبلهها و انتقال دوبارة کربوهیدراتها و
ترکیبهای نیتروژندار موجود در اندامهای سبز گیاه و
سنبله تأمین میشود ( .)Plaut et al., 2004نورساخت
جاری برگها و دیگر اندامهای سبز مانند ساقه ،سنبله و
همچنین انتقال دوبارة مواد ذخیرهشده در اندامهای
رویشی در مراحل پیش از گردهافشانی بهعنوان منابع
اصلی تولید مواد نورساختی هستند ( Borras et al.,
 .)2004سهم انتقال دوبارة مواد ذخیرهای ساقه توسط
اندازة مخزن ،شرایط محیط و رقم کنترل میشود .پس از
گردهافشانی مهمترین و قویترین مخزن ،دانههای در
حال پر شدن هستند بنابراین میزان تقاضای مخزن
(دانهها) مهمترین مؤلفه در تعیین میزان انتقال ذخایر
ساقه است ( .)Bonnett & Incoll, 1992نتایج
آزمایشهای  (1991( Papakosta & Gagianasنشان داد،
انتقال دوباره در گندم مابین  6تا  73درصد متغیر است.
فرآیند پر شدن دانه تحت تأثیر عاملهای ژنتیکی و
محیطی تنظیم میشود  (2000) Saini & Westgateو
سهم نسبی ذخایر ساقه به وزن کل دانه ،بسته به شرایط
محیط آزمایش و رقمهای مورد استفاده ،بین  6تا 100
درصد متغیر است (.)Davidson & Chevalier, 1992
نقش نورساخت جاری در عملکرد دانه بهعنوان یك
سازوکار انتخابی است زیرا فرآیند انتقال دوباره در هر دو
مرحلۀ انباشت و انتقال مستلزم صرف انرژی است و در
شرایط کافی بودن نورساخت جاری ،انتقال دوبارة مواد
نورساختی محدود میشود ( Naderi & Moshref,
 .)2000محدودیت سهم مواد پروردة جاری باعث افزایش
سهم ذخایر ساقه در عملکرد دانه است ( & Davidson
 .)Chevalier, 1992ساقه و غالف برگها محل ذخیرة
مواد نورساختی هستند و بیشترین ذخیرهسازی
کربوهیدراتهای گندم در میانگرههای دمگل (پدانکل) و
پنالتیمیت (دومین میانگره از باالی ساقه) وجود دارد
( .)Wardlow & Wilenbrink, 1994دیگر پژوهشگران
( )Mirtaheri et al., 2010; Yang & Zang, 2006در
نتایج بررسیهای خود گزارش کردند ،تولید مواد
نورساختی جاری گیاه ممکن است به دالیل مختلف و در

نتیجه کاهش هدایت روزنهای و جذب و ساخت
(آسیمیالسیون) دیاکسید کربن ،کاهش یابد که در
چنین شرایطی کربوهیدراتهای ذخیرهای بهعنوان یکی
از عمدهترین راههای جبران کاهش در نورساخت جاری
گیاه است .سهم مواد نورساختی دانه از پیش از گلدهی
بهصورت کارایی تبدیل مادة انتقالی (انتقال دوباره) به دانه
تعریف میشود ( .)Ebadi et al., 2011عملیات
خاکورزی ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و زیستی
(بیولوژیکی) خاک را تحت تأثیر قرار میدهد ( Mathew
 .)et al., 2012روشهای کشاورزی حفاظتی موجب
بهبود فرآیندهای زیستی طبیعی در زیر و روی خاک
میشود ) .(Verhulst et al., 2011محققان چندی از
جمله Wilkins et al. ،)2002( Halvorson et al.
( )2002و  )2009( Patino-Zuniga et al.در نتایج
بررسیهای خود اعالم داشتند کاهش خاکورزی همراه
با حفظ بقایا روی سطح خاک باعث افزایش مادة آلی
خاک میشود .آزمایشها نشان داد ،خاکورزی حفاظتی
و حفظ پسماندها نه تنها تشکیل خاکدانهها را افزایش
میدهد بلکه از شکسته شدن خاکدانهها نیز جلوگیری
میکند و خاکورزی بهطور مستقیم توسط ابزارهای
خاکورزی و غیرمستقیم توسط نبود پسماندها در روی
خاک موجب تخریب فیزیکی ساختار خاک میشود
( .)Verhulst et al., 2011; Lichter et al., 2008نظام
بدون خاکورزی تردد روی زمین و فشردگی آن را
کاهش میدهد ( .)Hobbs et al., 2008در ارزیابی انتقال
دوبارة مواد نورساختی گندم اعالم شد در شرایط کمبود
آب ،میزان انتقال مادة خشك ذخیرهشدة دمگل از  43تا
 171میلیگرم ،میانگرة زیرین آن  81تا  272و گرههای
پایین ساقه  198تا  474میلیگرم متغیر بود ( Ehdaie et

 .)al., 2006 bکاهش عملکرد دانه در شرایط تنش
رطوبتی میتواند به علت کاهش اندازة منبع (برگها و
ساقهها) ،ظرفیت مخزن فیزیولوژیك (شمار یاختههای
داندرون یا آندوسپرم و فعالیت آنزیمی دانه) و یا هر دو
مورد باشد ( .)Emam, 2007انتقال دوبارة ذخایر در
شرایط غیرمطلوب در مقایسه با شرایط بهینه اهمیت
نسبی آن افزایش مییابد ( .)Austin et al., 1980نسبت
به خاکورزی متداول در نظام بدون خاکورزی با حفظ
پسماندها تبخیر کاهش و نفوذپذیری خاک ،آب

علوم گیاهان زراعی ایران ،دورة  ،48شمارة  ،3پاییز 1396

قابلدسترس و ظرفیت نگهداری آب در خاک افزایش
پیدا کرد ( & Patino-Zuniga et al., 2009; Baker
 .)Saxton, 2007پوشش زمین تنوع زیستی را نه تنها در
بخشهای زیرین بلکه در بخشهای زبرین خاک نیز
افزایش میدهد ) .)Hobbs et al., 2008افزایش مادة آلی
خاک ،فشردگی خاک را از راه ارتقاء مقاومت به تغییر
شکل و به جهت افزایش انعطافپذیری خاک ،کاهش داد
) )2008( Le Roux et al. .(Entry et al., 1996اظهار
داشتند در مقایسه با تغییرپذیری سریع در ویژگیهای
زیستی که پس از تخریب خاک رخ میدهد تغییرپذیری
در ویژگیهای فیزیکی با سرعت کمتری انجام میشود.
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر روشهای کشاورزی
حفاظتی و تعیین اثر عملیات مختلف خاکورزی و
مدیریت پسماندها بر وضعیت تجمع ،انتقال مواد
نورساختی و عملکرد گندم بود.
مواد و روشها
این تحقیق در سال زراعی  92-93در ایستگاه تحقیقات
کشاورزی و منابع طبیعی طرق مشهد با عرض جغرافیایی
 36درجه و  13دقیقۀ شمالی و طول جغرافیایی 59
درجه و  40دقیقۀ شرقی با ارتفاع  985متر از سطح دریا
به اجرا درآمد .بافت خاک لومی و بر پایۀ تقسیمبندی
آمبرژه در منطقۀ خشك و سرد قرار داشت .تیمارهای
آزمایش عبارت بودند از :الف) شیوههای مختلف
خاکورزی در سه سطح شامل -1 :شیوة متداول
خاکورزی (خاکورزی  +دیسك  +تسطیح +کاشت با
بذرکار) -2 ،خاکورزی کاهشیافته (چیزل پکر  +کاشت
با بذرکار) و  -3بدون خاکورزی (کاشت مستقیم با
بذرکار) در کرتهای اصلی و ب) مدیریت پسماندهای
گیاهی در سه سطح شامل -1 :بدون پسماندها -2 ،حفظ
30درصد پسماندها و  -3حفظ 60درصد پسماندهای
گیاهی در کرتهای فرعی قرار داده شدند .آزمایش
بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای
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کامل تصادفی با نه تیمار در سه تکرار به اجرا درآمد .در
تیمار بدون خاکورزی ،با بذرکار کشت مستقیم ،عملیات
کاشت انجام شد .در روش کم خاکورزی یك نوبت
چیزل پکر استفاده و آنگاه برای کشت از بذرکار استفاده
شد .در روش متداول ،خاکورزی توسط گاوآهن
برگرداندار و دیسك اجرا و آنگاه کشت با بذرکار انجام
شد .تاریخ کشت پانزدهم آبان ماه بود .بهمنظور محاسبۀ
میزان پسماندها در تیمارهای مختلف ،چندین نمونه برای
تعیین پسماندهای موجود در  1مترمربع زمین پس از
برداشت محصول (ذرت علوفهای رقم سینگلکراس 704
و برداشت در  21شهریور) انجام و میزان  30و  60درصد
آن محاسبه شد که میزان مورد نظر برای هر تیمار در
سطح زمین نگهداری و همچنین برای تیمار بدون
پسماندها نیز همۀ پسماندها از سطح زمین گردآوری
شد .از رقم گندم پارسی برای کشت استفاده شد .ابعاد
هر کرت فرعی آزمایشی  12×30متر ( 360مترمربع)
با  70ردیف کشت و فاصلۀ بین ردیفها  17سانتیمتر
بود .همچنین بین هر دو کرت آزمایشی 1 ،متر فاصله
در نظر گرفته شد .مساحت هر کرت اصلی 1080
مترمربع و مساحت کل آزمایش  9720مترمربع بود.
خالصۀ آمار هواشناسی منطقه در جدول  1بیان شده
است.
سامانۀ آبیاری ،تحتفشار و با استفاده از لولههای
نواری تیپ بود .میزان کود مصرفی بر پایۀ نتایج اولیۀ
تجزیۀ خاک و برای همۀ تیمارها یکنواخت بود.
یكسوم کود نیتروژن و همۀ کود فسفر و پتاسیم مورد
نیاز همزمان با کاشت و مابقی کود نیتروژن در دو
مرحلۀ ابتدای ساقه رفتن و ابتدای ظهور سنبله مصرف
شد .پیش از انجام آزمایش از عمق  0تا 30
سانتیمتری خاک نمونهگیری انجام و بهمنظور تعیین
ویژگیهای فیزیکوشیمیایی به آزمایشگاه ارسال شد.
ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاک محل آزمایش در
جدول  2نشان داده شده است.

جدول  .1آمار هواشناسی منطقه
Table 1. Statistics local meteorological
Mean relative
humidity
)(%
44.3
55

Mean minimum
temperatures
)(ºC
8.7
8.1

Mean maximum
temperatures
)(ºC
22.5
21.8

Mean annual
temperature
)(ºC
15.7
14.8

Mean annual
rainfall
)(mm
201.2
254.3

Crop year
2013-2014
Long time
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جدول  .2نتایج تجزیۀ خاک محل آزمایش
Table 2. Analysis of the soil of experimental farm
*EC

pH

)(dS/m
1.07

Organic matter
)(g kg-1

K
)(g kg-1

N
)(g kg-1

P
)(mg kg-1

4.6

0.185

0.6

6.5

7.9

 :ECهدایت الکتریکی عصارة اشباع

میزان بذر مصرفی بر پایۀ تراکم  450بذر در
مترمربع و با توجه به وزن هزاردانه  40گرم ،میزان بذر
مورد نیاز برای  1مترمربع  18گرم و برای یك هکتار
 180کیلوگرم تعیین شد .علفهای هرز با استفاده از
علفکش توفوردی پیش از ساقهدهی کنترل شدند.
شمار بیست ساقه از هر کرت در دو مرحلۀ
گردهافشانی (پرچم در  50درصد سنبلهها از قسمت
میانی سنبله خارج شده بود) و در مرحلۀ رسیدگی
کف بر شدند .هر ساقه به سه قسمت دمگل،
پنالتیمیت و میانگرههای زیرین تقسیم و طول و وزن
تر آنها و طول و وزن تر سنبله اندازهگیری شد.
همچنین بیست برگ پرچم از هر کرت انتخاب و طول،
سطح و وزن آنها اندازهگیری شد .اندازهگیری سطح
برگ با استفاده از دستگاه دیجیتال ( USA LI-3100C
 )Nebraska ،Area meter lincolnانجام شد و برای
تعیین وزن خشك ،نمونهها  48ساعت در آون 72
درجۀ سلسیوس قرارداده شدند و سپس با ترازوی
دیجیتال (با دقت  0/0001گرم) وزن شدند .برای
محاسبۀ انتقال دوباره از رابطههای زیر استفاده شد
).)Ehdaie & Wanies, 1996

= انتقال دوبارة مواد ذخیرهای از ساقه به دانه
وزن خشك ساقه در مرحلۀ رسیدگی فیزیولوژیك -
بیشترین وزن خشك ساقه در گردهافشانی
= کارایی انتقال دوباره
× 100

میزان انتقال دوباره
بیشترین وزن خشك ساقه در گردهافشانی

)(Papakosta & Gagianas, 1991

= مشارکت مواد پروردة ذخیرهای
پیش از گردهافشانی در پر شدن دانه
× 100

میزان انتقال دوباره
عملکرد دانه (وزن دانه در سنبله)

)(Niu et al., 1993

Texture
Loam

*EC: Electrical conductivity of the saturation extract

= اختصاص مواد نورساختی به سنبله
× 100

بیشترین وزن خشك سنبله در مرحلۀ گردهافشانی
بیشترین وزن خشك ساقه در گردهافشانی

در مرحلۀ رسیدگی  2مترمربع از هر کرت برداشت
و سپس وزن کل و وزن دانهها اندازهگیری شد .تجزیۀ
دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SASنسخۀ  9/1و
مقایسۀ میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهای
دانکن در سطح احتمال  5درصد انجام شد.
نتایج و بحث
طول ساقه

روشهای مختلف خاکورزی موجب بروز اختالف
معنیداری در طول ساقه شدند (جدول  .)3با کاهش
شدت خاکورزی ،طول ساقۀ گندم افزایش یافت
بهطوریکه میزان طول ساقه در روش بدون خاکورزی،
خاکورزی کم و خاکورزی متداول به ترتیب برابر
 83/94 ،91/18و  81/92سانتیمتر بود (جدول .)5
میزان پسماندها تأثیر معنیداری بر طول ساقه نداشت اما
اثر متقابل خاکورزی و میزان پسماندها بر طول ساقه
معنیدار شد (جدول  .)3بیشترین میزان در تیمار بدون
خاکورزی در هر سه میزان پسماندها به دست آمد که
اختالف معنیداری با یکدیگر نیز نداشتند و کمترین
میزان در روش خاکورزی متداول با پسماندهای 30
درصد بود (جدول  .)6احتمال دارد به هم نزدن خاک و
ثبات سطح خاک موجب حفظ رطوبت بیشتر باشد .تردد
نداشتن زیاد و کاهش تردد باعث کاهش فشردگی خاک
و بهبود وضعیت خلل و فرج و همچنین بهبود وضعیت
رطوبتی و تهویۀ خاک شده که این امر امکان فعالیت
زیستی بیشتری را نیز فراهم کرد و باعث امکان توسعۀ
بهتر ریشه و جذب بیشتر آب و مواد غذایی را فراهم کرد
که توسعۀ تاجپوشش (کانوپی) و رشد بیشتر ساقه را به
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دنبال داشته است و در اثر متقابل تیمارها ،هنگامیکه
میزان پسماندهای متوسط ( 30درصد) با کاهش
خاکورزی همراه شد ،تأثیر آن در طول ساقه مشهودتر
شد .در این زمینه  )1983( El-Monayeri et al.در نتایج
بررسیهای خود گزارش کردند افزایش آب قابل دسترس
موجب افزایش طول میانگرههای ساقه شد .برخی از
رقمهای گندم با نگهداری کربوهیدراتها در ساقۀ خود
باعث تنظیم اسمزی و در نتیجه جذب آب شده که منجر
به کاهش انتقال دوباره میشوند (.)Plaut et al., 2004
نتایج دیگر تحقیقات نشان داد توانایی ذخیرهسازی
کربوهیدرات در ساقه بستگی به وزن مخصوص ساقه و
طول ساقه داشته و شرایط محیطی پیش و پس از
گردهافشانی تا مرحلۀ خطی رشد دانه بر میزان تجمع
کربوهیدرات در ساقه تأثیرگذار است ( Takahashi et al.,
 )2005( Alvear et al. .)2001و Ceja-Navarro et al.
) (2010در یافتههای خود اعالم کردند عملیات
خاکورزی کاهشیافته همراه با حفظ پسماندها ،ساختار
خاک و زیستتودة میکروبی آن را بهبود و حاصلخیزی
خاک را افزایش داد.
طول سنبله

روشهای مختلف خاکورزی باعث بروز تفاوت
معنیداری در طول سنبله شد (جدول  .)3طول سنبله
در روش بدون خاکورزی ،خاکورزی کم و خاکورزی
متداول به ترتیب  8/83 ،10/04و  8/64سانتیمتر به
دست آمد (جدول  .)5تأثیر میزان پسماندها و اثر متقابل
خاکورزی و میزان پسماندها بر طول سنبله معنیدار
نشد (جدول  .)3بدون خاکورزی بهاحتمال موجب
کاهش تبخیر و افزایش ذخیرة رطوبت و کاهش فرسایش
شده همچنین تردد کمتر ،کاهش فشردگی و افزایش
رطوبت خاک موجب تعدیل دمای آن و جلوگیری از
افزایش دما شده است .وجود رطوبت کافی و دما و تهویۀ
مطلوب موجب بهبود رشد ریشه و اندامهای هوایی و
افزایش نورساخت و سهم سنبله شده است .کمبود
رطوبت در شرایطی مانند عملیات خاکورزی
غیرحفاظتی نورساخت جاری را تحت تأثیر قرار میدهد
در این وضعیت ،نورساخت سنبله ()Araus et al., 1998
و انتقال دوبارة کربوهیدراتها ()Royo & Blanco, 1999
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از ساقه به دانه برجستهتر از دیگر عاملهای دخیل در
ثبات عملکرد هستند .کاهش وزن هر یك از اجزای ساقه
پس از گردهافشانی ،نشاندهندة انتقال قندهای محلول
موجود در آنها بهسوی دانههای در حال رشد است
(.)Ehdaie et al., 2006 b
طول دمگل

روشهای مختلف خاکورزی تأثیر معنیداری بر طول
دمگل داشت (جدول  .)3بیشترین طول دمگل مربوط به
روش بدون خاکورزی با  28/37سانتیمتر بود
(جدول .)5بهنظر میرسد کاهش شمار عملیات
خاکورزی انجامشده بهاحتمال موجب کاهش فشردگی،
بهبود نفوذپذیری و افزایش میزان رطوبت خاک شد و
شرایط مناسبتر برای رشد گیاه را فراهم کرد که بر طول
دمگل نیز مؤثر بوده است .تأثیر میزان پسماندها و اثر
متقابل روشهای خاکورزی و میزان پسماندها بر طول
دمگل معنیدار نشد (جدول  .)3هرچند در این آزمایش
میزان پسماندها نتوانست تأثیر معنیداری بر طول دمگل
داشته باشد اما درزمینۀ تیمارهای خاکورزی نتایج این
تحقیق با یافتههای  )1983( El-Monayeri et al.که
اظهار داشتند افزایش آب قابلدسترس موجب افزایش
طول میانگرههای ساقه و ارتفاع بوته شد ،همخوانی دارد.
همچنین محققان به کاهش ارتفاع بوته و طول میانگرهها
در نتیجۀ کمبود آب اشاره کردند ( & Tousi-mojarrad
 .)Ghannadha, 2006میزان قند محلول منتقلشده از
میانگرة ماقبل آخر به دانههای در حال رشد بهطور
معنیداری بیشتر از میانگرة آخر بود ( & Wardlaw
 .)Willenbrink, 1994حفظ پسماندها روی سطح خاک
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک را تحت تأثیر قرار
داد ،دمای اوج خاک  4درجۀ سلسیوس کاهش و آب
قابلدسترس افزایش یافت ( .)Buerkert et al., 2000در
ارزیابی انتقال دوبارة مواد نورساختی گندم اعالم شد در
شرایط کمبود آب ،میزان انتقال مادة خشك ذخیرهشدة
دمگل از  43تا  171میلیگرم ،میانگرة زیرین آن  81تا
 272و گرههای پایین ساقه  198تا  474میلیگرم متغیر
بود ( .)Ehdaie et al., 2006bبیشترین ذخیرهسازی
کربوهیدراتهای گندم در میانگرههایدمگل و پنالتیمیت
وجود دارد (.)Wardlow & Wilenbrink, 1994
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طول ،سطح و وزن خشک برگ پرچم

روشهای مختلف خاکورزی تأثیر معنیداری بر طول،
سطح و وزن خشك برگ پرچم داشت (جدول.)3
بیشترین میزان صفات یادشده در روش بدون خاکورزی
و بهترتیب  22/48سانتیمتر 26/3،سانتیمتر مربع و
 0/194گرم بود (جدول  .)5تأثیر میزان پسماندها و اثر
متقابل خاکورزی و میزان پسماندها بر طول ،سطح و
وزن خشك برگ پرچم معنیدار نشد (جدول  )3بهنظر
میرسد کاهش فشردگی خاک ،افزایش نفوذپذیری،
افزایش فعالیت ریزجانداران (میکروارگانیسمها) و
کرمهای خاکی ،ازدیاد خلل و فرج و کاهش تبخیر از
سطح خاک موجب بهبود وضعیت آب و کیفیت خاک
شد .آب قابلدسترس بیشتر موجب افزایش هدایت
روزنهای و تبادل بیشتر گازهای درونیاختهای بوده که
خود باعث افزایش نورساخت ،رشد و افزایش سطح برگ
شد .افزایش سطح برگ پرچم نیز موجب افزایش دریافت
تشعشع توسط پوشش گیاهی و افزایش نورساخت و رشد
شد (2006) Yang & Zang .در نتایج بررسیهای خود
بیان داشتند پس از گلدهی ،نورساخت جاری بهعنوان
منبع پر شدن دانه به سطح سبز دریافتکنندة نور
بستگی دارد که این منبع بهطورمعمول ،به واسطۀ پیری
طبیعی و تأثیر تنشهای مختلف در دورة پر شدن دانه
کاهش مییابد در همان حال به دلیل رشد دانهها،
تقاضای مخزن برای مواد نورساختی افزایش یافته و در
چنین حالتی مواد پروردة ذخیرهای ،یکی از منابع
تأمینکنندة مواد نورساختی و یکی از سازوکارهای
جبرانی کاهش منابع نورساختی بهشمار میآیدAustin .
 (1980) et al.نیز در نتایج بررسیهای خود اظهار کردند
برگ پرچم بهطورمعمول بیشترین سهم را در تولید مواد
نورساختی دانه دارد ،بهطوریکه حدود  60درصد
قندهای دانه از نورساخت برگ پرچم تأمین میشود.
مادۀ خشک انتقالیافته از ساقه به دانه

تأثیر روشهای مختلف خاکورزی و میزان پسماندها
و همچنین اثر متقابل آنها بر میزان مادة خشك
انتقالیافته از ساقه معنیدار نبود (جدول .)4نتایج
نشان میدهند که میزان نورساخت جاری برای پر
شدن مخزن در روشهای خاکورزی و تیمارهای
پسماندها کفایت کرده و نیازی به انتقال دوباره که

فرآیندی انرژیبر است نبوده ولی شرایط مطلوبتر در
تیمار بدون خاکورزی همراه با حفظ پسماندهای
بیشتر ( 60درصد) بهاحتمال باعث دوام سطح سبز و
افزایش میزان نورساخت جاری نسبت به تیمار
خاکورزی متداول ،خاکورزی کم و همچنین
پسماندهای  30درصد و بدون پسماندها شد (با توجه
به عملکرد بیشتر در تیمارهای بدون خاکورزی و
پسماندهای  60درصد) .سهم انتقال دوبارة مواد
ذخیرهای ساقه یا درصد ذخایر ساقه نسبت به وزن کل
دانه افزون بر اندازة مخزن و رقم توسط شرایط
محیطی (مانند نظام خاکورزی) نیز کنترل میشود
( .)Bonnett & Incoll, 1992انتقال دوبارة مواد
نورساختی یکی از عمدهترین راههای جبران کاهش
نورساخت جاری است ( .)Mirtaheri et al., 2010سهم
نسبی ذخایر ساقه به وزن کل دانه ،بسته به شرایط
محیط آزمایش و رقمهای مورد استفاده ،بهطور
میانگین بین  6تا  100درصد متغیر است ( Davidson
 .)& Chevalier, 1992در شرایط فاریاب و تنش
خشکی بیشترین ذخیرهسازی و انتقال دوبارة مربوط
به میانگرههای پایین بوده و میانگرههای پنالتیمیت
(دومین میانگره از باالی ساقه) و دمگل (نخستین
میانگره از باالی ساقه) در رتبههای بعدی بودند
( .)Ehdaie et al., 2006aگزارش شده است افزایش
نسبت مخزن به منبع در گندم تأثیری در میزان انتقال
دوباره ندارد ( .)Ahmadi et al., 2009کارایی انتقال
مادة خشك ،به وزن خشك ساقه در گردهافشانی
بستگی دارد و وزن خشك بیشتر ساقه در گردهافشانی،
به سهم بیشتر مادة خشك انتقالیافته از آن به دانهها
منتهی میشود (.)Papakosta & Gagianas, 1991
خاکورزی فشرده ،تجزیۀ پسماندها را سریع و مادة
آلی خاک را کاهش داد (.)Reeves et al., 1992
نگهداری پسماندها روی سطح خاک موجب بهبود
ساختار و کیفیت خاک ،افزایش ظرفیت نگهداری آب
خاک و حفظ رطوبت آن شد ( ;Reeves et al., 1992
 .)Sessiz & Gursoy, 2010نتایج نشان داد ،مخلوط
کردن پسماندها با خاک در خاکورزی متداول در
مقایسه با حفظ پسماندها در بدون خاکورزی
عملیاتی است که تأثیر کمتری بر حفاظت خاک دارد
(.)Govaerts et al., 2009
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جدول  .3میانگین مربعات تجزیۀ واریانس برای صفات اندازهگیریشده در عملیات خاکورزی و مدیریت پسماندها
Table 3. Mean- square of variance analysis of measured traits affected by the tillage operation and the crop residues
management
Flag Leaf
Area
Dry Weight
10.3ns
0.0001ns
**50.2
0.003ns
1.73
0.0005
1.84ns
0.001ns
3.96ns
0.0006ns
3.6
0.001
2.45
0.03

Length
7.2ns
*18.2
1.23
0.7ns
2.7ns
2.89
1.7

Length of
Peduncle
0.918ns
**32.75
4.32
1.55ns
4.4ns
1.64
1.28

Length of
Spike
0.379ns
**5.193
0.599
0.193ns
0.995ns
0.487
0.69

Length of
Stem
3.41ns
**213.66
11.36
19.65ns
**69.04
12.71
3.5

Yield

df

77761.5 ns
*717501.2
65666
**1202185
100428.1ns
140695.9
5.68

2
2
4
2
4
12

S.O.V
R
Tillage
Main error
Crop residues
Tillage × crop residues
Sub error
)CV (%

** * ،و  :nsمعنیدار در سطح احتمال  1و 5درصد و عدم اختالف معنیدار.
 :S.O.V.منابع تغییر :df ،درجۀ آزادی :R ،تکرار.
**, *, ns: Significantly difference at 1 and 5% at probability levels and non-significantly difference, respectively.
S.O.V: Source of variation; df: Degrees of freedom; R: Replication

جدول  .4میانگین مربعات تجزیۀ واریانس برای صفات اندازهگیریشده در عملیات خاکورزی و مدیریت پسماندها
Table 4. Mean-square of variance analysis of measured traits affected by the tillage operation and the crop residues
management
Present of assimilates
participation
storage before anthesis
in seed filling
114.39 ns
215.6 ns
106.75
4.34 ns
70.38 ns
77.18

Partitioning
assimilates
to spike

Remobilization
efficiency

Dry matter
transferred
from the stem

df

14.4 ns
44.48 ns
24.24
55.08 ns
28.8 ns
27.67

46.62 ns
185.93 ns
58.3
4.59 ns
67.28 ns
61.71

0.005 ns
0.033 ns
0.029
0.001 ns
0.021 ns
0.027

2
2
4
2
4
12

S.O.V
R
Tillage
Main error
Crop residues
Tillage × crop residues
Sub error

** * ،و  :nsمعنیدار در سطح احتمال  1و 5درصد و عدم اختالف معنیدار.
 :S.O.V.منابع تغییر :df ،درجۀ آزادی :R ،تکرار.
**, *, ns: Significantly difference at 1 and 5% at probability levels and non-significantly difference, respectively.
S.O.V: Source of variation; df: Degrees of freedom; R: Replication

اختصاص مواد نورساختی به سنبله

روشهای مختلف خاکورزی و میزان پسماندها تأثیر
معنیداری بر اختصاص مواد نورساختی به سنبله
نداشت (جدول  .)4بهرغم معنیدار نشدن اختصاص
مواد نورساختی به سنبله ،این میزان در روش بدون
خاکورزی  55/07درصد بود که  8/7درصد بیشتر از
خاکورزی متداول ( 50/64درصد) بود (جدول .)5
همچنین در پسماندهای بیشتر وضعیت همسانی
نسبت به بدون پسماندها وجود داشت .فراهمی شرایط
مناسب رشدی گیاه در بدون خاکورزی و میزان
پسماندهای بیشتر موجب ایجاد مخزن قویتر شد و
مخزن قویتر موجب شد که منبع هم سهم بیشتری را
نسبت به مابقی تیمارها به آنها اختصاص دهد .با
توجه به عملکرد بیشتر روش بدون خاکورزی نتایج
این آزمایش با یافتههای (2000) Naderi & Moshref
که اعالم کردند در شرایطی که مواد ناشی از نورساخت
جاری برای پر شدن دانه کافی باشد ،جریان حرکت و

انتقال دوبارة مواد نورساختی محدود میشود،
همخوانی دارد زیرا مابین روشهای مختلف خاکورزی
با میزان مادة انتقالیافته یکسان از ساقه به دانه ،روش
بدون خاکورزی عملکرد بیشتر و معنیداری نسبت به
دیگر روشهای خاکورزی داشت که بهاحتمال نشان
از کافی بودن نورساخت جاری آن است و همچنین
& Papakosta
نتایج این تحقیق با یافتههای
 )1991( Gagianasکه گزارش کردند انتقال دوبارة در
گندم مابین  6تا  73درصد متغیر است ،همخوانی
دارد .تجمع مواد نورساختی در ساقۀ گندم تا زمان
رشد خطی دانه ( 15روز پس از گردهافشانی) ادامه و
از این مرحله به بعد به دلیل انتقال دوباره به مخزنها
کاهش مییابد ( .)Schynder, 1993با کاهش
نورساخت جاری ،میزان مادة خشك انتقالیافته و
بازدهی انتقال دوبارة مادة خشك و درصد انتقال دوبارة
مادة خشك به ترتیب  44درصد و  60/8درصد کاهش
و  43/1درصد نسبت به نورساخت جاری افزایش یافت
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( .)Ezatahmadi et al., 2011پژوهشگران در آزمایش
روشهای خاکورزی و مدیریت پسماندها اعالم داشتند
کشت بدون خاکورزی با پسماندها نسبت به خاکورزی
متداول موجب شد ،مقاومت به نفوذپذیری خاک در
میزان پسماندهای بیشتر ،کاهش یابد همچنین منجر به
افزایش نفوذپذیری آب در خاک شد و میزان نفوذپذیری
خاک ،کرمهای خاکی و پایداری خاکدانهها در خاکورزی
حفاظتی بهطور معنیداری نسبت به خاکورزی متداول
بیشتر بود ( ;Fuentes et al., 2009; Lichter et al., 2008
.)Thierfelder & Wall, 2010
مشارکت مواد پروردۀ ذخیرهای پیش از گردهافشانی

دانه در شرایط تنش رطوبتی میتواند به علت کاهش
اندازة منبع (برگها و ساقهها) ،ظرفیت مخزن
فیزیولوژیك (شمار یاختههای داندرون و فعالیت
آنزیمی دانه) و یا هر دو مورد باشد (.)Emam, 2007
عملکرد دانه

تأثیر روشهای مختلف خاکورزی بر عملکرد دانه
معنیدار شد (جدول  .)3روش بدون خاکورزی
بیشترین میزان عملکرد ( 6912/2کیلوگرم در هکتار)
را داشت که به میزان  6/5درصد بیشتر از عملکرد در
روش کمینۀ خاکورزی ( 6488/8کیلوگرم در هکتار)
و  8/4درصد بیش از خاکورزی متداول (6376/9

در پر شدن دانه

کیلوگرم در هکتار) بود (جدول  .)5با توجه به کاهش

تأثیر روشهای مختلف خاکورزی و میزان پسماندها
بر مشارکت مواد پروردة (اسیمیالتهای) ذخیرهای
پیش از گردهافشانی در پر شدن دانه معنیدار نشد
(جدول  .)4درصد مشارکت مواد پروردة ذخیرهای
پیش از گردهافشانی در پر شدن دانه در بدون
خاکورزی ،کم خاکورزی و خاکورزی متداول به
ترتیب  20/48 ،13/8و  23/33درصد بود (جدول .)5با
توجه به عملکرد بیشتر و معنیدار در روش بدون
خاکورزی همراه با میزان پسماندهای بیشتر و
معنیدار نشدن مشارکت مواد پروردة ذخیرهای پیش
از گردهافشانی در پر شدن دانه و بهاحتمال شرایط
مناسب فراهمشده برای نورساخت جاری موجب شد
که گیاه برای تأمین مخازن و پر کردن دانهها ،سهم
عمدة نیاز خود را از راه نورساخت جاری تأمین کند.
سهم ذخایر ساقه در پر کردن دانۀ گندم را Wardlow
 5 )1994( & Wilenbrinkتا  15درصد و Robertson
 10 (1994) & Giuntaتا  12درصد اعالم داشتند.
 (1992) Davidson & Chevalierنیز اظهار داشتند در
شرایطی که محدودیتی در مواد پرورده جاری وجود
نداشته باشد سهم ذخایر ساقه در عملکرد گندم از 10
درصد در شرایط معمول تا بیش از  40درصد در
شرایط غیرمعمول میرسد .سهم انتقال مواد
نورساختی پیش از گلدهی به دانه ،بستگی به میزان
مادهای دارد که مابین گلدهی و رسیدگی به دانه
انتقال مییابد ( .)Ebadi et al., 2011کاهش عملکرد

هزینههای تولید شامل آمادهسازی ،انرژی و  ...در روش
بدون خاکورزی ،در صورت افزایش نیافتن تولید نیز،
این روش میتواند توجیه داشته باشد .به دلیل نیاز به
زمان برای احیاء و بهبود کیفیت خاک ،مادة آلی خاک،
فعالیت ریزجانداران ،تخلخل و  ،...بدون افزایش زیاد
در عملکرد در سالهای اولیه ،منطقی به نظر میرسد،
و حتی در صورت مساوی بودن عملکرد نیز بدون
خاکورزی مزیت نسبی بیشتری دارد .در روش بدون
خاکورزی کاهش تردد ماشین و ادوات کشاورزی،
کاهش فشردگی ،افزایش تخلخل و همچنین بدون بهم
زدن خاک و کاهش پودر شدن خاک و کاهش سله
بستن و ذخیرة آب بیشتر موجب تسریع در جوانهزنی،
سبز ،استقرار گیاه و شاخص سطح برگ بیشتر شد.
همچنین این روش شرایط مناسبتری را برای فعالیت
ریزجانداران و جانداران خاکی فراهم کرد و حفظ خلل
و فرج ایجادشده توسط کرمهای خاکی افزون بر ایجاد
شرایط مناسب برای فعالیت ریزجانداران و فعالیتهای
زیستی ،باعث توسعۀ ریشهها نیز شد و افزایش فعالیت
اندامهای هوایی (باالی خاک) و زیرزمینی (زیر خاک)
گیاه موجب استفادة بهتر از منابع تولید توسط گیاه در
روش بدون خاکورزی و افزایش عملکرد شد .تأثیر
میزان پسماندها بر عملکرد دانه معنیدار شد
(جدول .)3بیشترین میزان عملکرد مربوط به تیمار با
پسماندهای  60درصد به میزان  6980/8کیلوگرم در
هکتار بود (جدول  .)5اثر متقابل خاکورزی و میزان
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پسماندها بر عملکرد دانه معنیدار نشد (جدول .)3
حفظ پسماندها در سطح خاک موجب تعدیل دمای
خاک ،دمای خنكتر خاک در تابستان و گرمتر در
زمستان شد .همچنین موجب حفظ رطوبت و مانع
تبخیر از سطح خاک و آب قابلدسترس بیشتر برای
گیاه شد و باعث تسریع در جوانهزنی و استقرار و رشد
سریعتر شد .تخلخل و تهویۀ مطلوبتر خاک و رشد
بهتر ریشهها و حفظ پسماندها شرایط را برای فعالیت
ریزجانداران و کرمهای خاکی فراهم کرد و موجب
بهبود وضعیت مواد آلی شد .وجود پسماندها بازدارندة
برخورد قطرههای باران به ذرات خاک و پراکنده نشدن
آنها شد .نفوذپذیری خاک افزایش و فرسایش کاهش
یافت .وجود پسماندها بازدارندة تغییر شدید دمایی در
سطح خاک شد و از آسیب و زیان سرمازدگی و تنش
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سرمایی کاست .نتایج این آزمایش با یافتههای
 (2006) Tarkalsona et al.و (2011) Verhulst et al.
که اعالم کردند عملیات بدون خاکورزی با حفظ
پسماندها در مقایسه با خاکورزی متداول منجر به
افزایش عملکرد گندم شد همخوانی دارد .همچنین
این نتایج با گزارشهای محققان دیگر که ارتباط
عملکرد با انتقال دوباره را معنیدار ندانستند ،هماهنگ
است ( ;Jodi et al., 2010; Blum et al., 1994
 .)Mojtabaie et al., 2013انتقال دوبارة فرآیندی
انرژیخواه و پرهزینه است که برای جلوگیری از
کاهش بیشتر عملکرد بهوسیلۀ گیاه استفاده میشود
) .(Blum, 1988انتقال دوبارة ذخایر در شرایط
غیرمطلوب در مقایسه با شرایط مطلوب اهمیت نسبی
آن افزایش مییابد (.)Austin et al., 1980

جدول  .5تأثیر نظام خاکورزی و مدیریت پسماندها بر عملکرد دانه و صفتهای اندازهگیری شده
Table 5. Impact of tillage system and crop residue management on measured traits and grain yield
Flag Leaf
Area Dry Weight
)(cm2
)(g
21.8b
0.182ab
26.3a
0.194a
22.8 b
0.155b
24a
0.189a
23.6a
0.18a
23.1a
0.162a

Length
)(cm
19.68b
22.48a
20.64b
21.25a
20.72a
20.84a

Length of
Peduncle
)(cm
24.68b
28.37a
27.37ab
27.18a
26.36a
26.88a

Length
of Spike
)(cm
8.64b
10.04a
8.83b
9.14a
9.04a
9.33a

Length
of Stem
)(cm
81.92b
91.18a
83.94b
85.47a
84.32a
87.25a

*RE
)(%

*APSF
)(%

*PAS
)(%

25.04a
18.44a
27.15a
24.33a
23.34a
22.95a

23.33a
13.8a
20.48a
19.65a
19.54a
18.4a

50.64a
55.07a
52.51a
49.99a
53.45a
54.78a

*DMT
(g/plant
)
0.378a
0.284a
0.397a
0.37a
0.345a
0.345 a

Yield
)(kg.ha-1

Treatments

6376.9 b
6912.2 a
6488.8 b
6255.2 b
6541.9 b
6980.8 a

CT
NT
MT
NR
R30
R60

در هر ستون میانگینهای دارای حرفهای مشترک بنابر آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیداری ندارند :CT .خاکورزی
متداول :NT ،بدون خاکورزی :MT ،حداقل خاکورزی :NR ،بدون پسماندهای گیاهی 30 :R30 ،درصد پسماندهای گیاهی 60 :R60 ،درصد پسماندهای
گیاهی :DMTS ،مادة خشك انتقالیافته از ساقه :PAS ،اختصاص مواد نورساختی به سنبله :APSF ،مشارکت مواد پروردة ذخیرهای در پر شدن دانه :RE ،بازدة
انتقال دوبارة.
Means with the same letters are not significant at the level of 0.05 (Duncan Test).
;*CT: conventional tillage; NT: no tillage; MT: minimum tillage; NR: no residues; R30: 30 % residues; R60: 60 % residues
DMT: Dry matter transferred from the stem, PAS: Partitioning assimilates to spike, APSF: ssimilates participation storage in seed filling, RE:
Remobilization efficiency,

جدول  .6اثر متقابل نوع خاکورزی و مدیریت پسماندها بر طول ساقه
Table 6. Results of interactive effects of the mean comparison tests of length of stem by the tillage operation and the
crop residues treatments
)Length of Stem (cm
82.43 b
74.73 c
88.6 ab
90.86 a
92.1 a
90.6 a
83.13 b
86.13 ab
82.56 b

Treatments
NR
R30
R60
NR
R30
R60
NR
R30
R60

CT

NT

MT

در هر ستون میانگینهای دارای حرفهای مشترک بنابر آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیداری ندارند.
Means with the same letters are not significant at the level of 0.05 (Duncan Test).
*CT: conventional tillage; NT: no tillage; MT: minimum tillage; NR: no residues; R30: 30 % residues; R60: 60 % residues.

...  تأثیر مدیریت پسماندها و نظام خاکورزی بر تجمع و انتقال:فالح هروی و همکاران

 شرایط و.کرده و سهم انتقال دوباره کاهش یافت
میزان مطلوب منبع بر تشکیل مخزن مناسب تأثیر
داشته و عملکرد باالتر در کاهش خاکورزی همراه با
حفظ پسماندهای بیشتر بهاحتمال ناشی از سهم
 با توجه به شرایط.باالی نورساخت جاری بوده است
مطلوبتر ایجادشده برای تولید و از سوی دیگر کاهش
 خاکورزی حفاظتی همراه با مدیریت،تردد و هزینهها
پسماندها در راستای حفاظت از منابع و ثبات و
.پایداری در تولید است
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نتیجهگیری کلی

 کاهش خاکورزی و حفظ پسماندهای،نتایج نشان داد
بیشتر روی سطح خاک با رعایت تناوب میتواند افزون
 شرایط مناسبتر،بر کاهش تردد و هزینههای تولید
رشدی و استفاده بهینه از منابع را فراهم کند که رشد
بهتر اندامهای هوایی را بهدنبال داشته و گیاه میزان
.نورساخت جاری مطلوب و افزایش عملکرد داشت
بهطوریکه بهنظر میرسد از میزان مواد پروردة
ذخیرهای کمتری در پر شدن دانهها استفاده
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