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  چکیده

ع ترین داراي وسی ،دیمگندم اراضی  .است ایراندر زراعی  محصول اصلی ترین و استراتژیک ترین گندم

 خاک رطوبتمیزان  می باشند.کننده نزوالت جوي و رطوبت خاک  مصرف ترین عمدهسطح کشت بوده و 

 روي بر گذاري سرمایهبنابراین  است دیم کشاورزي و بهره وري عملکرد درمحدودکننده  عامل یک

ي وشهااین ریکی از  .باشد می برخوردار باالیی اهمیت از دیم کشتدر باران آب مدیریت روشهاي

 و آب شـرایط خاک، به را زراعی گیاه واکنشکه می تواند است  1الگوي کشت گیاهی مدل از استفاده

 شرایط به توجه با زنجان استاندر . کنـد سـازي شـبیه و توصـیف زراعی مختلف هاي مدیریت و هوایی

تحقیق اثرات  در اینمی باشد دیم  گندمبخش عمده اراضی تحت کشت  آب منابع محدودیتو  اقلیمی

بهره وري و عملکرد  بر خاک رطوبت حفظ و خاک در شده ذخیره اولیه رطوبتبر  گیاهی هاي باقیمانده

براساس نتایج حاصله کشت . گرفتدر بازه زمانی دو ساله مورد مطالعه قرار  2گندم دیم رقم آذرآب 

تفاوت معنی داري قبل از حفاظتی گندم توانست رطوبت وزنی اولیه زمین در قبل کشت پس از دو سال 

درصد بوده و بر اساس  20مرسوم بیش از حفاظتی نسبت به خم شکشت نداشت ولی رطوبت خاک پس از 

تفاوت  کورزي حفاظتیبه ترتیب ذخیره رطوبت در خا 73و39، 20تقسیم بندي زادوکس در مراحل 

حفاظتی گردید. براساس نسبت به شخم مرسوم داشت که موجب افزایش عملکرد در کشت معنی داري 

نتایج این تحقیق براي مدیریت پایدار کشت توجه به حفظ و افزایش توانمندي خاک در انباشت آب و 

   استفاده از مدیریت الگوي کشت گیاهی ضروري است.
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  مقدمه

میلیون  8/6) مهمترین گیاه زراعی کشور با سطح زیر کشت حدودی .Triticum aestivum Lگندم (

 تحت میدبه صورت  گندم زراعتدرصد این اراضی به صورت دیم کشت می شوند.  66هکتار است که بیش از 

ی م عوامل نیا جمله از. هستند لیتعد ای کنترل رقابلیغ عوامل، این از ارییبسکه  است ادییز عوامل ریتأث

عوامل قابل  نیبرا عالوه نمود اشاره ماریهایب و آفات بروز دما، راتییتغ بارش، پراکنش و مقدار راتییتغ به توان

 هرو  ارندلکرد گندم تاثیر گذبر عم یزراع تیریمد و کاشت تیریمد ، کود مصرف تیریمدکنترل همچون 

 یتوکل( دهد یم شیافزا زین را آب وری بهره شود، یاهیگ دعملکر شیافزا به منجر که یتیریمد فاکتور

 استفادهبه صورت فراگیر  یاهیگ های مدل ازاخیرا  یتیریمد اتیعمل سازی نهیبه جهتدر  .) 2012 وهمکاران،

 همکاران، و خلیلی( باشند می اکولوژیک های مدل مهم ی ها بخش از زراعی گیاهان های . مدلشود یم

 رقـم انتخـاب جمله از مختلف مطالعـات انجـام بـرای زراعـی گیاهـان سـازی یهشب های مدل ).1393

 ای،انتقـال منطقـه تولیـد ظرفیـت بـرآورد زراعـی، مـدیریت بهتـرین تعیـین کاشـت، بـرای مناسـب

 و اویس( است شده استفاده اقلـیم تغییـر اثـرات بینی پیش و آگرواکولوژیک بندی طبقه تکنولوژی،

 دارد، وجود آب اقتصادی و فیزیکی های وری بهره افزایش برای فراوانی پتانسیل اینکه با  .) 2004 اران،همک

 در را خود بیشتر توان تولیدکنندگان زیرا .است پایین بسیار آنها اثربخشی و بکارگیری متأسفانه احتمال اما

 به ندارد. مناسبی جایگاه آنها کار دستور در آب وری بهره عمالً و گیرند بکار می اقتصادی بهره افزایش جهت

 جامعه و آب منابع مدیران تولیدکنندگان، تشویق برای نهادی و سیاسی از ابزارهای تا است نیاز دلیل همین

 همکاران، و دلقندی( شود فراهم مزبور های پتانسیل به رسیدن برای مکانیزم مطلوب تا شود استفاده

 گذاری هیسرما عدم و هایآگاه ضعف نامطلوب، برداری بهره نظام ف،یضعی اعزر تیریمد چون، یعوامل  ).1393

زنجان استان در  .است مید گندم برای بارش وری بهره و عملکرد بودن نییپا سبب کشاورزی، بخش در مناسب

ات وری بارش نه تنها کم است بلکه دارای تغییر عملکرد گندم و بهره به عنوان یکی از مناطق اصلی کشت دیم،

در این  باشد شدیدی است که این موضوع متأثر از مدیریت زراعی و تغییرات مقدار و پراکنش بارندگی می

پتانسیل خاک در ذخیره سازی نزوالت بر  دیم اثر کشت حفاظتی گندمتحقیق سعی بر این است در سطح خرد 

  . ارزیابی شود زنجان استان در آب یور بهره و عملکرد شیافزارا در بر

    

  هامواد و روش

بر انباشت رطوبت در خاک و مدیریت  2ارزیابی تاثیر مدیریت کشت گندم آذر ایـن تحقیـق بـرای  در

به دو صورت کشت  زنجانسـتان راضی مزرعه ای در شهرستان صایین قلعه ارشد و عملکرد در ا آب بر
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)  گردید. در 1399-1398متر مربعی کشت  در دو سال زراعی( 2000حفاظتی و شخم مرسوم در کرت هاي 

درصد پوشش در سطح حفظ گردید. در قبل و بعد  30کشت حفاطتی بقایلی کشت سال قبل به میزان حداقل 

سانتی متري اندازه  15-5ق نمونه دست نخورده از عم 5از کشت محتوي رطوبتی خاک به صورت وزنی در 

زادوکس رطوبت به همان روش اندازه  39،73، 20گیري و محل نمونه برداري ها عالمت گذاري و در مراحل 

 1فاکتورهاي عملکردي گیاه در سطح کادرهاي  ،عملکرد ارزیابیگیري و میانگین وزنی گرفته شد. براي 

گیري و میانگین وزنی آنها معیار محاسبه تولید در واحد  اندازه ی در مجاورت مکان هاي نمونه برداري مربعمتر

 پروفیل در آب مجدد توزیع آب، نفوذ رواناب، بارش، شامل آب میزان ،تحقیق این در سطح  قرار داده شد.

 میلی 10 از بیشتر آن به بارندگی در مؤثر بارش و میزان در سال ابی اندازه گیري شدعمقی  خاک، فرونشت

ریچارد شبیه  خاک جریان معادله عددي حل روش با درخاک آب مجدد توزیع ظر گرفته شد.در ناطالق  متر

  شد. سازي

    

    نتایج و بحث

  

ر براي ارزیابی تاثیر خاکورزي حفاطتی بر محتوي رطوبتی خاک و مدیریت آن ویژگیهاي خاک د

تفاوت زیاد بخشهاي تحت کشت با شخم مرسوم و حفاظتی اندازه گیري شد تا در صورت وجود 

ن هاي ایساختاري زمین بدون اختالف معنی دار بین عوامل موثر انتخاب شود. نتایج حاصل از ازمون خاک

 دو بخش در جدول شماره یک جمع آوري شده است.

  خم مرسوم و خاکورزي حفاظتی قبل از کشتشخاک با مدیریت شده در دو اندازه گیري پارامترهاي  -1جدول 

هدایت   اسیدیته  بافت  نمونه

 الکتریکی

)ds/m(  

مواد آلی 

  (درصد)

رطوبت 

 خاک

  (درصد)

  14ns  0,62  0,41  7,53  لومی رسی  کشت مرسوم

 13ns  0,73  0,39  7,68  لومی رسی  شخم حفاظتی

راضی مزرعه و عملکرد در ابر انباشت رطوبت در خاک  2ارزیابی تاثیر مدیریت کشت گندم آذر بـراي 

نمونه دست نخورده از  5رسوم محتوي رطوبتی خاک به صورت وزنی در حفاظتی و م در شرایط شخماي در 

زادوکس رطوبت به همان روش اندازه گیري و  39،73، 20سانتی متري اندازه گیري و در مراحل  15-5عمق 

اختالف  2بر اساس نتایج جدول شماره . گرد آوري شد 2که نتایج حاصل در جدول میانگین وزنی گرفته شد. 

  وجود دارد. ورزيدر انباشت آب در مراحل مختلف رشد گیاهی در شرایط مختلف خاکمعنی داري 

  خاک با مدیریت شخم مرسوم و خاکورزي حفاظتی براساس مراحل زادوکسدر دو  محتوي رطوبت حجمی -2جدول 
رطوبت خاک 

  (درصد)

بعد از   قبل از کشت

  کشت

  73مرحله   39مرحله   20مرحله 

  14ns 9  19  16  14ns  کشت مرسوم

 **13ns  11**  22**  20**  17  شخم حفاظتی



٤ 

  

درصد بین میزان عملکرد سال اول و دوم  5نشان می دهد اختالف معنی داري در سطح  3نتایج جدول 

همچنین در خاکورزي حفاظتی وجود داشته که این اختالف بین سالها در شخم مرسوم معنی دار تیست. 

  وجود دارد. ورزيیط مختلف خاکدر شرا اختالف معنی داري در عملکرد گیاهی

  خاک با مدیریت شخم مرسوم و خاکورزي حفاظتیدر دو  عملکرد گندم دیم - 3جدول 

  سال دوم  سال اول  نمونه

  2030  1940  کشت مرسوم

  2080  شخم حفاظتی
**

2440a 

  

    

  

  نتیجه گیري

  

تفاوت براساس نتایج حاصله کشت حفاظتی گندم توانست رطوبت وزنی اولیه زمین در قبل کشت پس از دو سال 

درصـد بـوده و بـر  20مرسوم بیش از حفاظتی نسبت به خم شمعنی داري قبل از کشت نداشت ولی رطوبت خاک پس از 

تفاوت معنـی داري  کورزي حفاظتیبه ترتیب ذخیره رطوبت در خا 73و39، 20اساس تقسیم بندي زادوکس در مراحل 

حفاظتی گردید. براساس نتـایج ایـن تحقیـق بـراي نسبت به شخم مرسوم داشت که موجب افزایش عملکرد در کشت 

مدیریت پایدار کشت توجه به حفظ و افزایش توانمندي خاک در انباشت آب و استفاده از مدیریت الگوي کشت گیـاهی 

  ضروري است.
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