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چکیده
با مدیریت مناسب خاک میتوان نقش منفی شرایط آب و هوایی سخت را در عملکرد محصول کاهش داد .به همین منظور در این پژوهش اثر مالچ
کاه و کلش گندم بر عملکرد گندم در شرایط متفاوت آب و هوایی مورد بررسی قرار گرفت .این پژوهش به مدت دو سال در چهار سطح مالچ کاه و کلش
گندم (صفر 66 ، 33 ،و  100درصد پوشش سطح زمین به ترتیب برابر با صفر 4 ،2 ،و  6تن در هکتار) در کشتزار دیم در کرتهای به ابعاد دو متر در پنج
متر از سال  1395تا  1397اجرا شد .شرایط آب و هوایی با کمک دو شاخص بارش استاندارد ( )SPIو شناسایی خشکسالی ( )RDIدر سریهای زمانی
سال آبی (اول مهر تا آخر شهریور ماه) و دوره رشد گ یاه گندم (اول آبان تا آخر خرداد ماه) طی دوره آزمایش و دوره بلند مدت ( )1395-1335تعیین شد.
آنالیز تجزیه شاخصهای  SPIو  RDIنشان داد طی دوره رشد گیاه گندم شرایط خشکسالی بسیار شدید و نرمال بهترتیب برای ساالهاای اول و دوم
اتفاق افتاد .در هر دو سال ،مصرف کاه و کلش گندم موجب افزایش عملکرد محصول شد ( .)p<0/001تیمار  100درصد مصرف کاه و کلش در سال اول
حدود  3/5و در سال دوم حدود  2برابر عملکرد دانه گندم را نسبت به تیمار شاهد افزایش داد .نتایج نشان داد ،استفاده از کاه و کلش گندم بهعنوان یاک
راهکار مناسب اثرات قابل توجهی بر کاهش کمآبی بهخصوص در شرایط خشکسالی بسیار شدید دارد.
واژههایکلیدی :تبخیر-تعرق ،کاه و کلش گندم ،رطوبت خاک ،عملکرد محصول


مقدمه 1
خشااکسااالی یکی از پدیدههای محیطی است که ساﻻنه موجب
وارد آمدن خسارات زیادی به جوامﻊ انسانی میگردد .خشاااکساااالی
معلول یک دوره خشک ﻏیرعادی است که به اندازه کافی تدوام داشته
و تعادل در وﺿعیت هیدرولوژیکی منطقه را برهم میزند ( Morid et
 .)al., 2007این پدیده بااه تدریج و در یک دوره زمانی نسبتاً طوﻻنی
عمل ماایکنااد و اثرات آن ممکن است پﺲ از چند سال و با تاایخیر
بیشتری نسبت به سایر حوادث طبیعی نمایاااااان گردد .بنابراین چون
تعیین دقیﻖ زمان شروع ایاان پدیااده طبیعاای کار مشکلی میباشد تا
حدودی آن را یک پدیده خزنده میدانند (طالبی و همکاران.)1389 ،
یکی از اقااادامهای مهم و اساسی در مطالعات خشاااکساااالی و
ترسالی در هر منطقه ،تعیین شاخصهای کماااااااای است .برخی از
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شاخصها تنها از متﻐیر بارندگی استفاده میکنند و خشااکسااالی را در
مقیاسهای زمانی ماهیانه و سالیانه مورد بررسی قرار میدهنااد کااه از
آن جمله میتاوان به شاخصهایی هام چاون ( SPIشااخص باارش
اسااتاندارد)( DPI ،شاااخص دهااکهااای بارناادگی)( RAI ،شاااخص
ناهنجاریهای بارش)( RDI ،شاخص شناساایی خشکساالی) و PNI
(شاااخص درصااد نرمااال) اشاره نمااود .در پااژوهشهااای مختل ا از
شاخصهای برای بررسی شرایط آب و هاوایی اساتفاده شاده اسات.
شکوهی ( )1391موﺿوع خشکسالی را با شاخصهای  SPIو RDI
در دوره زمانی  2005-1960مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت کاه
تفاوت معنیدار میان دو شاخص در ارزیابی و پایش خشکسالی وجود
ندارد ،با این حال شاخص شناسایی خشکسالی در مورد خشکسالی-
های بسیار شدید ،از حساسیت بیشتری برخوردار میباشد .سبزیپارور
و همکاااااااااران ( )1391در تحقیقی بهترین شاخصها و متﻐیرهای
آگروکلیماایی ماوثر در تولیاد گندم دیم و آبی را تعیاین نمودناد .باار
اساااس نتااایج آنها شاااخصهاااای کمباااود بااارش همبستگی
قویتری با عملکرد گندم در مقایسه باا ساایر شااخصهاا داشت .یو
و همکاران ( )2018به بررسی اثر خشکسالی بر عملکرد گنادم طای
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سال  2001تا  2016پرداختند و بیان نمودناد کاه خشاکساالیهاای
متوسط اگر در فصل زمستان اتفاق بیافتاد اثرمعنایداری بار عملکارد
گندم زمستانه نخواهد داشت اما در مرحله به ساقه رفتن موجب ایجااد
مشکل خواهد شد ،همچنین گازارش کردناد کاه باا افازایش شادت
خشکسالی عملکرد در گندم زمستانه کااهش ماییاباد ( Yu et al.,
 .)2018تیگکاس و تاسکریﺲ ( )2015نیز طی پژوهشای در منطقاه
مدیترانهای بیان کردند که بر اساس شاخص  RDIطی مرحلاه سااقه
رفتن بیشتر اثر خشکسالی بار عملکارد گنادم قابال مشااهده اسات
( .)Tigkas and Tsakiris., 2015سااباو و همکااران ( )2015طای
پژوهشی به بررسی خشکسالی باا شااخصهاای  BDMIو  SPIدر
بازههای زمانی متفاوت (سال آبی ،سال هیدرولوژی ،دوره رشد گنادم،
فصل سرد فصل گرم) پرداختند و بیان داشتند که شاخص  SPIعکﺲ
شاخص  BDMIبه صورت زیادی از بازه زمانی تیثیر نمایپاییرد و در
مقایسه با عملکرد جهت طراحی مدل پیشبینای عملکارد گنادم باازه
زمانی دوره رشد بهترین بازه میباشد (.)Sabău et al., 2015
بارناااادگی ،دما و رطوبت خاک و تاااااابش خورشیدی مهمترین
متﻐیرهاای هواشناسای ماؤثر بار عملکارد محصاوﻻت زراعی هستند
( .)Landau et al., 2000شارات و همکاران ( )2003با اهمنظا اور
تعیین مهمترین عوامل اقلیمی مؤثر بر تولید گنادم ،جاو و یاوﻻف در
منطقه جنوب قطبی آﻻسکا مطالعهای انجام دادند .بار اسااس نتااایج
آنها تﻐییرات تعداد روزهای باین دو بارنادگی در یااک فصاال رشد،
کمبود بارندگی و دما میتوانند  70درصاد تﻐییارات محصااول سالیانه
را در تمام رقمهااا توﺿاایح دهاد ( .)Sharatt et al., 2003ژیاﺋو و
همکاران تااایثیر دما بر گندم زمستانه را مورد بررسی قرار دادند .نتایج
آنها نشان داد که افزایش دما باعﺚ تﻐییر معنیداری در مراحل رشد
و مصرف آب گنادم زمساتانه در منااطﻖ نیماهخشااک شمال ﻏاربی
چین مایشود ( .)Xiao et al., 2010زارعکاانی و همکااران ()1393
بیان کردند که با تﻐییر اقلیم در  30ساال گیشاته اثار معنایدار باین
لگاریتم کمینه دما ،بیشینه دما و بارندگی ساﻻنه با عملکرد گندم وجود
دارد ( .)p<0/05مساعدی و همکااران ( )1394همبساتگی حادود 70
درصدی بین عملکرد گندم و جو با عوامل آبهوایی (حداکثر و حداقل
دما) را بیان کردند .فوگاراسی و همکاران ( )2016نیز گازارش کردناد
که عملکرد گندم طی چند دهه اخیر متیثر از خشکسالی مایباشاد و
با توجه به مدلهای پیشبینی عملکرد تا  2050نیز کااهش عملکارد
بر اثر خشکسالی مشاهده شد ()Fogarasi et al., 2016
عالوه بر عوامل آب هوایی ،عوامال مادیریتی نیاز بار عملکارد
محصول اثر میگیارند .اگر مقدار بارندگی کمتر از نیاز آبی گیاه باشاد،
عملکرد واقعی بسیار کمتر از عملکرد بالقوه خواهد بود .عالوه بر ایان،
مراحل رشد گیاه به شدت توسط خصوصیات خاک (بافات ،سااختمان،
نفوذپییری و ماده آلی) و بارش تحت تیثیر قرار میگیرد ( Scheierlin
 .)and Critchley., 2012با توجه به اینکه کشت محصول در اﻏلب
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مناطﻖ خشک و نیمهخشک بهصورت دیم میباشد ،مناسبتارین راه-
کار برای دستیابی به حداکثر عملکرد ،مدیریت مناسب کشات (تنااوب
زراعی و انتخاب گیاه) و خااک (ماالچدهای و ناوع خااکورزی) اسات.
استفاده از مالچ کاه و کلش یکی ار روشهای مدیریتی در کشت گندم
دیم میباشد ،که توسط پژوهشگران متعددی بر روی متﻐیرهایی مانند
بارش مؤثر ،عملکرد گیاه ،تبخیر-تعرق و رطوبت خاک ماورد بررسای
قارار گرفتاه اسات (Zhang et al., 2015؛ Wang et al., 2016؛
 .)Kader et al., 2017در این روش مدیریتی ،اثبات شده اسات کاه
استفاده از مالچ موجب بهبود آب قابال دساترس بارای گیااه نیشاکر
( )Awe et al., 2014و ایجاد تعادل دمایی ( )Khan et al., 1988در
خاک میشود ،که هار دو عامال بار رشاد و عملکارد گیاهاان ماؤثر
میباشند .سینکوسینیه و همکاران ( )2009به بررسی تیثیر مالچهاای
آلی بر روی خصوصیات خاک (دماا ،رطوبات و عناصار ﻏایایی مانناد
فسفر و پتاسیم) و عملکرد محصاول (کلام بروکلای) باین ساالهاای
 2005تا  2008پرداختند ،نتایج نشان داد که تماامی تیمارهاای ماالچ
(کاهوکلش گندم ،پیت ،خاکاره) به شاکل قابال توجاه و معنایداری
دمای خاک و تراکم عل هارز را کااهش داد ( Sinkevičiene et al
 .),2009صفری و همکاران ( )1392اثر مقادیر مختل بقایای گندم و
روشهااای خاااکورزی (خاااکورز مرکااب بااا دو حرکاات ،گاااوآهن
برگردان دار به همراه دو باار دیساک و بادون خااکورزی) و کاشات
(گندم) برخصوصیات فیزیکای و محتاوای رطاوبتی خااک را بررسای
نموده و بیان کردند که افزایش حفا بقایاا باا اجارای خااکورزی و
کاشت حفاظتی سبب افزایش معنیدار رطوبت خاک میشود (رﺿایی-
پور و همکاران .)1397 ،ین و همکاران ( )2016طای پژوهشای بیاان
کردند که کشت ناواری گنادم -ذرت مخلاو باا ترکیاب فلایمهاای
پالستیکی و پوشش کاه بار روی ساطح خااک موجاب کااهش 4/6
درصدی تبخیر-تعرق کل نسبت به حالت شااهد خواهاد شاد ،دماای
خاک را تا عمﻖ  10سانتیمتری درفصل سارد  1/26تاا  1/31درجاه
سانتیگراد و در فصل گرم  1/31تا  1/51درجاه ساانتیگاراد کااهش
میدهد (.)Yin et al., 2016
در میان عوامل مختل  ،عملکرد محصوﻻت دیام مانناد گنادم و
جاو با شاخصهای خشکسالی و عوامل آب و هوایی رابطهای قاوی
دارد .با توجه به نتایج تحقیقات میزان ﺿرایب همبستگی در مادلهاا
عوامل آب و هواﺋی و اقلیمی متعددی بر رشد و عملکرد محصوﻻت
زراعی موثر میباشاااند .در منااااطﻖ نیمهخشک به دلیل باﻻ باااودن
ﺿاریب تﻐییارات بارنادگی و همچنین وقوع خشکسالیهاای پیااپی،
مقدار تولید سااااﻻنه محصاااوﻻت کشاورزی بهویژه محصوﻻت گندم
نوسانات بیشاااتری دارد .حفاا رطوباات خاااک در هنگااام وقااوع
خشکسالی یکی از مهامتارین شایوههاای مادیریتی بارای افازایش
عملکاارد ماایباشااد .هدف از این پااژوهش در گام نخست بررسااای
تﻐییرات آب و هوایی بر اساس شاخصهای خشکسالی  RDIو SPI
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در منطقه نیمهخشک طی دوره کشات گنادم و در گاام دوم تﻐییارات
عملکرد گندم تحت تیثیر روش مدیریتی (مالچدهی) در شرایط متفاوت
آبوهوایی (خشکسالی بسیار شدید و نرمال) بود.

موادوروشها 
طراحیآزمایش 

آزمایش به صورت مزرعهای در چهار سطح مصرف کااه و کلاش
گندم در کشتزار دیم به مدت دو ساال زراعای ( )1397-1395انجاام
گرفت .در مجموع  12کرت به ابعاد دو متر در پنج متر ایجااد شاد .در
پایان هر سال کشت با تحلیل دادههای بارندگی ،شرایط آب و هاوایی
مورد بررسی قرار گرفت .بدین ترتیب در کنار عامال مادیریت خااک،
عامل شرایط آب و هوایی نیز با استفاده از شاخصهای خشاکساالی
مورد بررسی قرار گرفتند .آزماایش باه صاورت فاکتوریال و در قالاب

بلوکهای کامل تصادفی اجرا و مورد تحلیل قرار گرفت.
عملیاتکشتگندم،اندازهگیریرطوبتودمایخاک 

گندم دیم رقام آذر 2در دو ساال زراعای متاوالی  1395-1396و
 1396-1397در کشتزار دیم با شیب  10درصاد در دانشاگاه زنجاان
(عرض جﻐرافیایی  38˚ 41 15شمالی و طاول جﻐرافیاایی 23 24
˚ )48بااا ارتفاااع  1670متاار از سااطح دریااا کشاات گردیااد .برخ ای از
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک تحت کشات در جادول  1آورده
شده است .خاک کشتزار دارای بافت لوم شنی رسی با مااده آلای کام
(حدود  0/5درصد) و ﻏیر شور (  )EC=2/57dSmبود .به دلیل وجاود
کربنات کلسیم زیاد ( 12/65درصد) خاک کشتزار از ناوع آهکای باود.
مقدار نیتروژن در خاک کشتزار بسایار انادک باود و مصارف نیتارژن
رابرای تولید محصول بیشتر اجتناب ناپییر نمود.
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در هر دو سال آزمایش ،قبل از عملیات کاشت در مهرمااه ،زماین
بهوسیله گاوآهن برگرداندار شخم زده شد .سپﺲ به منظور بهرهمندی
حداکثری از بارشهای منطقه در طول دوره رشد گندم و حف رطوبت
خاک ،چهار سطح مالچ کاه و کلش گندم (صفر 66 ،33 ،و  100درصد
پوشش سطح زمین) به وسیله دستگاه خاکورز مرکب در سطح خااک
(عمﻖ  5تا  15سانتیمتر) مخلو گردید .مقدار  6000کیلاوگرم ماالچ
کاه و کلش برای یک هکتار به عنوان سطح کااه و کلاش ماالچ 100
درصد پوشش سطح خاک در نظر گرفته شاد (.)Jalota et al., 2001
کاشت بیرهای گندم دیم رقم آذر 2با تراکم  80000بایر در هکتاار و
عمﻖ  5سانتیمتری زمین در اوایل آبانماه به وسیله دستگاه ردی کار
خطی و در جهت کشت مرسوم منطقه (کشت موازی شایب) صاورت
گرفت .پﺲ از اتمام کاشت ،برای تفکیک تکرارهای هار تیماار و نیاز
جلوگیری از ورود آب اراﺿی پیرامون به درون ردی های کشت و نیاز
خروج آب از آنها به بیرون با پشتهبندی ،کارتهاا ایجااد شاد .بارای
تیمین عناصر ﻏیایی مورد نیاز گیاه در دو سال دوره پژوهش ،در زماان
کاشت بیر و نیز در ابتدای فصل بهار نیتاروژن از منباﻊ کاود اوره باه
مقدار  300کیلوگرم در هکتار به زمین داده شد .همچنین همزماان باا
کشت بیرها کود فسفر از منباﻊ سوپرفسافات تریپال باه مقادار 100
کیلوگرم بر هکتار توسط دستگاه ردی کار خطی به خاک افزوده شاد.
عناصر ﻏیایی کم مصرف (نظیر آهن ،منگناز و روی) طای دوره رشاد

مادهآلی

کربناتکلسیم

نیتروژنکل

فسفر

EC
) (dS/m

( )%

معادل( )%

( )%

( )mg/kg

2/57

0/52

12/65

0/04

10/4

گیاه ،از منابﻊ کودی سکوسترین و سولفاته به صورت محلولپاشای در
دو مرحله به گیاهان داده شد .محتوای آب و دمای خاک نیز به وسیله
دساتگاه  )Time-Domain Reflectometry( TDRمادل IDRG
 SMS-T2در کرتهای مورد بررسی در بازههای زمانی  7تا  10روز و
بالفاصله بعد از هر بارندگی انادازهگیاری شاد (مظلاوم علایآباادی و
همکاران .)1397 ،حسگرها در عمﻖ صافر تاا  25ساانتیمتاری کاار
گیاشته شد.
تعیینعملکردواجزایعملکردگندم

در اوایل تیرماه سالهای  1396و  ،1397پاﺲ از رسایدن کامال
بوتههای گندم ،کل بوتههای هر کارت آزمایشای باه صاورت دساتی
برداشت شده ،سپﺲ وزن زیست توده آنها با ترازوی دقیﻖ اندازهگیری
شد .همچنین تعداد کل بوتههای برداشت شده از هار کارت شامارش
گردیده و  30بوته باه صاورت تصاادفی از هار کارت انتخاب و برای
اندازهگیری عملکرد به آزمایشگاه منتقل شد .در آزمایشااگاه عملیااات
جداسااازی دانهها از ساااقه بااا دساات صااورت گرفتااه و در نهایاات بااا
اندازهگیری وزن آنها ،میزان عملکرد دانه در  30بوته و نیز کال کارت
تعیین شد (باقری و واعظی.)1396 ،
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تعیینشرایطآبوهوایی 

پﺲ از اتمام دوره کشت و نیز سال آبی در هر دو ساال آزماایش،
شرایط آب و هوایی (خشکسالی یا ترساالی) ساالهاای آزماایش باا
کمک دو شاخص بارش اساتاندارد ( )SPI1و شناساایی خشاکساالی
( )RDI2تعیین شد .باه ایان منظاور از دادههاای (ساالهاای -1335
 )1397هواشناسی ایستگاه هواشناسی ساینوپیتیک زنجاان کاه دارای
طول و عرض جﻐرافیایی ' 48˚ 31شرقی و ' 36˚ 39شامالی و ارتفااع
 1663متر از سطح دریا بود ،به عنوان نزدیکترین ایستگاه هواشناسی
بااه منطقااه آزمااایش ،اسااتفاده شااد .جاادول  2مشخصااات ایسااتگاه
هواشناسی زنجان و هم چناین دوره آمااری ماورد اساتفاده را نشاان
میدهد.
شاخص خشکساالی بارنادگی اساتاندارد شاده اولاین باار توسط
مککی و همکاران از دانشگاه ایالت کلرادو در سال  1993تدوین
( )McKee and Doesken., 1993شااد .اساس ایاان شاااخص
احتماﻻت بارندگی برای هر مقیاس زمانی است .باارای محاسبه ایاان
شاخص ،باید مقادیر استاندارد شده سری بارندگی برای بازههای زمانی
دلخواه (سه ماهه ،شش ماهه و  )...با باارازش یک توزیﻊ مناسب مانند
توزیﻊ گاما و یا پیرسون تیﭗ سه تعیااااین گااااردد (آبکار و همکاران،
 .)1389تشکیل سری مورد هدف برای هر منطقه از طریاﻖ دادههاای
بارندگی طوﻻنی مدت ثبت شده ،صورت میگیرد .سری زمانی باارش
با کمک رابطه  ،1تشکیل میگردد.
n

()1

p

i

pk 

i 1

در رابطه  : Pk ،1مقدار بارش تجمعی رخ داده در دوره محاسباتی
(میلیمتر) : Pi ،مقدار بارش رخ داده در هر ماه (میلیمتار) و  nتعاداد
ماههای دورههای محاسباتی میباشد (مفیدیپور و همکااران.)1391 ،
پﺲ از تشکیل سری آمااری ،توزیﻊ آماری مناسب ،بر ساری تشاکیل
یافته برازش میگردد .بسیاری از پژوهشگاران از جملاه ماککای و
همکاااران ( )1993در ایاان زمینااه توزیااﻊ گامااا را پیشاانهاد دادهانااد
(مساعدی و قباییسوق .)1391 ،در مرحله بعد ،به منظور تعیین مقادیر
 ،SPIمقادیر احتمال تجمعی به دست آمده از توزیﻊ گاماا بارای تاک
تک دادههای بارش در سری آماری ،به توزیﻊ نرمال استاندارد تجمعی
(با میاانگین صافر و انحااراف از معیاار یاک) انتقاال داده مایشاود.
مقادیر حاصل از توزیﻊ نرمال ،مقادیر  SPIمیباشد (مساعدی و قباایی
سوق .)1391 ،مقادیر  SPIمثبت نشاندهناده بارندگی بیشتر از بارش
متوسط و مقادیر منفی آن دارای معنای عکﺲ اساات .طبﻖ این روش
دورهی خشکسالی هنگامی اتفاق میافتااد کااه مقااادیر  SPIبااهطااور
مستمر منفی و به مقدار منفی یاک برساد (میرزایی و سابعه.)1390 ،
1- Standardized Precipitation Index
2- Reconnaissance Drought Index
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پﺲ از محاسبه مقادیر استاندارد شده  ،SPIشارایط آب و هاوایی هار
یک از مقادیر  SPIاز طریاﻖ جادول  2حاصال مایگاردد ( Hayesو
همکاران.)1999 ،
جدول-2طبقهبندیشرایطرطوبتیهوا(خشکسالیوترسالی)بر
اساس .SPI
طبقهرطوبتیهوا(خشکسالیوترسالی)  مقادیرSPI

<2
 1/5تا 1/99
 1تا 1/49
 0/99تا -0/99
 -1تا -1/49
 -1/5تا -1/99
>-2

ترسالی خیلی شدید
ترسالی شدید
ترسالی
نرمال
خشکسالی
خشکسالی شدید
خشکسالی خیلی شدید

دومین شاخصای خشاکساالی ماورد اساتفاده در ایان پاژوهش،
شاخص شناساایی خشاکساالی ( )RDIباود .در ایان شااخص از دو
پارامتر بارندگی و تبخیر-تعرق مرجﻊ برای بیاان کمای خشاکساالی
استفاده مایگاردد ( .)Tsakiris and Vangelis., 2005سااکریﺲ و
همکاران در بررسی شاخص  RDIدر دو حوﺿه در یونان طی دو باازه
زمانی مختل  ،به این نتیجه رسیدند که ایان شااخص مایتواناد باه
عنوان یک شاخص منطقی برای ارزیابی خشاکساالی در منااطﻖ باا
اقلیم متﻐیر مطرح شود .ایشان بیاان داشاتند اگار چاه شااخص RDI
عموماً رفتاری مشابه با شاخص باارش اساتاندارد شاده دارد ،اماا ایان
شاخص حساستر و مناسبتر از شاخص  SPIبرای تعیین شارایط آب
و هوایی منطقه در طول دورههای زمانی مختل میباشد ( Tsakiris
 .)et al., 2007تشکیل سری زمانی ماورد نظار در ایان شااخص ،باا
کمک رابطه  2انجام میگیرد.
k

P

ij

j 1

()2

k

 PET

RDI 

ij

j 1

k

 :RDIشاخص شناسایی خشکسالی :  Pij ،مجموع بارنادگی
j 1

k

از ماه  iتا ماه ( jمیلیمتر) :  PETij ،مجموع تبخیر-تعرق مرجﻊ از
j 1

ماه  iتا ماه ( jمیلیمتر) .در این تحقیﻖ برای محاسبه مقاادیر تبخیار-
تعرق مرجﻊ از روش تجربای هاارگریوز-ساامانی (رابطاه  )3اساتفاده
گردید (زارع ابیانه و همکاران.)1394 ،
()3

ET0 = 0.0023 (Tmean + 17.8 )  (Tmax - Tmin )0.5  R a
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 : ET0تبخیر-تعارق گیااه مرجاﻊ ()mm/day؛  : R aآب معاادل
تشعشﻊ برون زمینی ()mm/day؛  : Tmeanمیانگین دمای هاوا ( ) C؛
 : Tmaxحداکثر دمای هوا ( ) C؛  : Tminحاداقل دماای هاوا ( .) C
پﺲ از تشکیل سری زمانی مقادیر  ،RDIبر اساس توصیه ساکاریﺲ و
ونگلیﺲ ( )2005با برازش توزیﻊ لوگنرمال بر دادههای سری ،مقادیر
احتمال تجمعی آنها محاسبه شاد .در نهایات همانناد روش  ،SPIباا
انتقال مقادیر احتمال تجمعی به دست آمده از توزیاﻊ لاوگنرماال باه
توزیﻊ نرمال استاندارد تجمعی ،مقادیر استاندارد شده  RDIباه دسات
آمد .با توجه باه آن کاه شااخص  RDIبر پایه مفاهیم شااخص SPI
توسعه داده شده است ،تفسیر نتایج آن در بازههاای مختلا رطاوبتی
مشابه شاخص  SPIبا استفاده از جدول  2صاورت مایگیارد .در ایان
پژوهش سری های زمانی تشکیل یافته برای محاسابه مقاادیر  SPIو
 ،RDIشامل سال آبی (اول مهر ماه تا آخر شهریور) و دوره رشد گیااه
گندم در منطقه زنجان (اول آبان تا آخر خرداد ماه) بود.
تحلیلدادهها
دادههای حاصل از آزمایش با اساتفاده از نارمافازار SPSS 22.0

آماری داده ها با کمک شاخصهای چاولگی و کشایدگی انجاام شاد.
تیثیر تیمارهای مالچ کاه و کلش و شرایط آب و هوایی بر عملکرد دانه
و زیست توده از طریﻖ آنالیز واریانﺲ دادههاا و مقایساه میاانگین باا
آزمون دانکن مورد بررسی قرار گرفت .مقایسه عملکرد داناه و زیسات
توده در دو سال مورد آزمایش با آزمون  tجفتی انجام گرفت.

نتایجوبحث 
تغییراتبارندگیدرمنطقه 

جدول  3برخی پارامترهاای آمااری مرباو باه مقاادیر بارنادگی
سال های آبی و دوره رشد گندم در منطقه زنجاان در طاول  62ساال
آمار قابل دسترس را نشان میدهد .با توجه به جدول  3نتیجه میشود
که  88درصد بارندگیهای منطقه زنجان در طول  8ماه آبان تاا آخار
خرداد رخ میدهد و فقط  12درصد آن در طاول مااههاای تابساتان و
مهر رخ میدهد به همین علت نیاز مقاادیر انحاراف معیاار و ﺿاریب
تﻐییرات بارشها تقریبا برابر است .هم چنین بایشتارین و کامتارین
بارشها در هر دو سری آماری در سال یکسان رخداده است.

مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .بررسای نرماال باودن توزیاه
سالهایآبیودورهرشدگندمدرمنطقهزنجاندرطولدوره .1397-1335
جدول.3مشخصاتآماریبارندگی 
سریآماری  متوسط(  )mmانحرافمعیار(  )mmضریبتغییرات(  )%حداکثر(  )mmحداقل( )mm
سال آبی
دوره رشد گندم

71/3
300/8
70/1
264/3
*
سال آبی رخداد1348-1347 :

بررسی روند تﻐییرات مجموع بارندگی در طول ساال آبای و دوره
رشد گندم در منطقه زنجان برای دوره آماری  1335تا  1397را نشان
میدهد که در طول  62سال دوره آماری مورد بررسی (شاکل  1و ،)2
روند بارندگی هم در طول سالهای آبی و هام دورههاای رشاد گیااه
گندم (اول آبان تا آخر خردادمااه) کاهشای باود (باه ترتیاب  34و 24

شکل-1تغییراتبارندگیدرسا لهایآبیمختلفدرزنجان 



475/9
23/7
454/4
26/5
** سال آبی رخداد1378-1377 :

*
*

**

172/5
**
145/9

درصد) .همان طور که اشاره شد به دلیل رخداد عمده بارش منطقه در
طول  8ماه ساال آبای ( 88درصاد) ،اخاتالف روناد کاهشای دو دوره
محاسباتی نیز اندک می باشد ( 10درصد) .حسینی و همکاران ()1394
نیز روند کاهش برای مقدار بارش در شامالﻏارب کشاور را گازارش
کردند.

تغییراتبارندگیدردورهکشتگندمدرزنجان

شکل-2
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 4آورده شده است .با توجه به شکل  3و جدول  ،4بار اسااس هار دو
شاخص  SPIو  ،RDIدر سال آبی  1396-1395دوره رشاد گنادم باا
خشکسالی بسیار شدید مصادف شد در حالی که این شرایط در ساال
آبی  1397-1396نرمال شد.

شاخصهایخشکسالی 

شکل  3مقادیر ( SPIال و ج) و مقادیر ( RDIب و د) محاسابه
شده برای سالهای آبی متفاوت و نیز دوره رشد گنادم در طاول دوره
آماری قابل دسترس را نشان میدهد .هم چنین شارایط آب و هاوایی
سالهای پژوهش که بر اساس دو شاخص فوق محاسبه شد در جدول

2.5

سال آبی

2.0
1.5
1.0

0.5

SPI

0.0

-0.5
-1.0
-1.5
-2.0

-2.5

1395-96

1393-94

1391-92

1389-90

1391-92

1391-92

1377-78

1375-76

1387-88

1389-90

1389-90

1387-88

1385-86

1383-84

1381-82

1379-80

1377-78

1375-76

1373-74

1373-74

1385-86

1387-88

1385-86

1383-84

1381-82

1379-80

1377-78

1375-76

1373-74

1371-72

1371-72

1371-72

1383-84

1381-82

1379-80

1377-78

1375-76

1373-74

1371-72

1369-70

1367-68

1369-70

1369-70

1369-70

1365-66

1367-68

1363-64

1361-62

1359-60

1357-58

1355-56

1353-54

1351-52

1349-50

1347-48

1345-46

1343-44

1341-42

1339-40

1337-38

1335-36



(الف) 
2.5

سال آبی

2.0
1.5

1.0
0.5

RDI

0.0

-0.5

-1.0
-1.5
-2.0
-2.5

1395-96

1393-94

1365-66

1363-64

1361-62

1359-60

1357-58

1355-56

1353-54

1351-52

1349-50

1347-48

1345-46

1343-44

1341-42

1339-40

1337-38

1335-36



(ب) 
3.0

دوره کشت گندم

2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

SPI

0.5

-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5

1395-96

1393-94

1367-68

1365-66

1363-64

1361-62

1359-60

1357-58

1355-56

1353-54

1351-52

1349-50

1347-48

1345-46

1343-44

1341-42

1339-40

1337-38

1335-36



(ج) 
2.5

دوره کشت گندم

2.0
1.5
1.0
0.5

RDI

0.0

-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0

1395-96

1393-94

1391-92

1389-90

1387-88

1385-86

1383-84

1381-82

1379-80

1367-68

1365-66

1363-64

1361-62

1359-60

1357-58

1355-56

1353-54

1351-52

1349-50

1347-48

1345-46

1343-44

1341-42

1339-40

1337-38

1335-36

(د) 



شکل-3تغییراتشاخصهایخشکسالیدرمنطقهزنجانطیدوره62ساله(از1335تا .)1397
بر اساس سال آبی (اول مهر ماه تا آخر شهریور) شاخص ( SPIال ) و شاخص ( RDIب) ،بر اساس دوره رشد گیاه گندم (اول آبان تا آخر خرداد ماه) شاخص ( SPIج) و شاخص
( RDIد) 
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براساسشاخصهایSPIو .RDI

شرایطآبوهواییسالآبیودورهرشدگندمدرسالهای1397-1395

جدول-4
 96-1395

شاخص 
SPI
RDI

 97-1396

سالآبی 

دورهرشدگندم 

سالآبی 

دورهرشدگندم 

خشکسالی شدید
خشکسالی بسیار شدید

خشکسالی بسیار شدید
خشکسالی بسیار شدید

نرمال
نرمال

نرمال
نرمال

میزان بارش رخداده در سالهای پاژوهش حاﺿار باا شارایط آب
وهوایی متفاوت و نیز اختالف آن با مقادیر متوسط طاوﻻنی مادت در
جدول  5نشان داده شده است .مشاهده میشود که بارشهای رخداده
در سالهای پژوهش هم در طول سال آبی و هم در طاول دوره رشاد

گندم نسبت به متوسط بلندمدت کمتر بود اما تحت تیثیر خشکساالی
شدید رخاداده در ساال  ،1396-1395اخاتالف باارشهاا از متوساط
بلندمدت در هر دو دوره محاسباتی در این سال بیشتر بود.

مقداربارشدرسالهایآبی1397-1395واختالفآنبامقادیرمتوسططوالنیمدتدرمنطقهزنجان .

جدول-5
 96-1395
دورهمحاسبه 
سال آبی
دوره رشد گندم

 97-1396

مجموعبارش  اختالفبامتوسطبلندمدت  مجموعبارش  اختالفبامتوسطبلندمدت 
 mm
Mm
Mm
mm
-53/4
247/33
-112/2
188/60
-31/8
232/49
-132/3
132/06

نتایج بررسی آماری مقادیر تبخیر-تعارق مرجاﻊ و درجاه حارارت
متوسط در دوره آماری  1397-1335در منطقاه زنجاان در جادول 6
آورده شده است .اختالف بین مقاادیر تبخیار-تعارق مرجاﻊ و درجاه
حرارت متوسط ساﻻنه برای ساال آبای و دوره رشاد گنادم باه دلیال
برداشت گندم قبل از شروع دوره گرما و فصل تابساتان مایباشاد باه
طوری که متوسط مجموع تبخیر-تعارق مرجاﻊ در طاول ساال آبای
 609/3میلیمتر ( 96/7درصد) نسبت به دوره رشد گندم بایشتار باه

دست آمد .همان طور که در جدول  5مشاهده شد به دلیل حاکم شدن
شرایط خشکسالی شدید در سال آبی  ،1396-1395مقادار بارنادگی
در طول سال آبی  37/3درصد کم تر از میانگین بلندمدت بارندگی بود
به همین دلیل نیز مقدار تبخیار-تعارق محاسابه شاده در ایان ساال
( 1384/1میلیمتر) بیش ترین مقادار در طاول دوره  62ساال آمااری
مورد بررسی بود (جدول  .)6این مقدار  11/7درصد بیشتر از متوساط
بلندمدت در سال آبی بود (جدول .)7

سالهایآبیودورهرشدگندمدرطولدوره .1397-1335
جدول-6مشخصاتآماریمتوسطدرجهحرارتومجموعتبخیر-تعرقمرجع 
سریآماری 

متوسط  انحرافمعیار  ضریبتغییرات( )%

11/3
سال آبی
متوسط درجه حرارت ()ºC
7/1
دوره رشد گندم
1239/7
سال آبی
مجموع تبخیر-تعرق مرجﻊ ()mm
دوره رشد گندم 630/4
** سال آبی رخداد1393-94 :
* سال آبی رخداد1396-97 :

با تحلیل شرایط آب و هوایی سالهای پژوهش ،میتاوان نتیجاه
گرفت که رطوبت هوا و افزایش درجه حارارت دلیال اصالی افازایش
تبخیر-تعرق در این سالها بوده است که این مسئله به طور واﺿاح از
مقادیر و نتایج جدول  7نیز قابل استنتاج است .با توجه باه جادول ،7
مقادیر درجه حرارت متوسط و نیز تبخیر-تعرق در هر دو سال پژوهش
از مقدار متوسط طوﻻنی مدت بیشتر است .بهطوری که متوسط درجه
حرارات در دوره رشد گندم در سال اول ( 8/94درجاه ساانتیگاراد) و
دوم ( 9/85درجه سانتیگاراد) کشات گنادم باهترتیاب  25/9و 38/7

9/7
/1داد
19/5
/4داد
6/5
40/8
4/3
53/7
*** سال آبی رخداد1370-71 :

حداکثر 
*

حداقل 
***

8/2
13/9
**
3/2
10
***
1084/4 ****1384/1
***
**
514/2
731/2
**** سال آبی رخداد1395-96 :
***

درصد بیشتر از متوسط بلند مادت ان ( 7/1درجاه ساانتیگاراد) باود.
مجموع تبخیار-تعارق مرجاﻊ نیاز در دوره رشاد گنادم در ساال اول
( 714/6میلیمتر) و سال دوم ( 693/4میلیمتر) بهترتیاب  13/4و 10
درصد بیشتر از مقدار بلند مدت ان ( 630/4میلیمتار) باود .در حالات
کلی بر اساس بررسیهای فوق می توان چنین نتیجاه گرفات کاه باا
رخداد شرایط خشکسالی ،عالوه بر عدم تیمین کمبود رطوبات خااک
در دیم زار از طریﻖ بارندگی ،رطوبت ذخیره شده از بارشهاای انادک
نیز از دسترس گیاه خارج می شود .بنابراین گیاه با تنش خشکی مواجه

نقش مدیریت خاک از طریق مصرف کاه و کلش در توليد گندم ...

شده و عملکرد آن کاهش ماییاباد یاا در برخای ماوارد باه عملکارد
اقتصادی منجر نمیشود .پﺲ ﻻزم اسات باا اعماال مادیریت کشات
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مناسب سعی در حف رطوبت خاک در دیمزارها گردد.

تعرقمرجعدرسالهایپژوهشواختالفآنبامقادیربلندمدتدرمنطقهزنجان .

جدول-7متوسطدرجهحرارتومجموعتبخیر-
 96-1395

دورهمحاسبه 
متوسط درجه حرارت ()ºC
مجموع تبخیر-تعرق مرجﻊ ()mm

سال آبی
دوره رشد گندم
سال آبی
دوره رشد گندم

 97-1396

مقدار  اختالفبامتوسطبلندمدت  مقدار  اختالفبامتوسطبلندمدت 
2/6
13/87
2/0
13/35
2/8
9/85
1/9
8/94
119/8
1359/5
144/5
1384/1
63
693/4
84/2
714/6

تغییراتعملکردگندمتحتتأثیرمددیریتخداکدرشدرایط
متفاوتآبوهوایی 

نتایج بررسی عملکارد گنادم در شارایط متفااوت آب و هاوایی و
سطوح مختل مالچ کااه و کلاش نشاان داد کاه تفااوت معنایداری
( )p<0/001از لحاظ مقادیر زیست توده و عملکرد دانه گندم در سطح
کرتهای کشت شده وجود دارد (جادول  .)8بررسای اثار متقابال دو
متﻐیر نیاز نشاان داد کاه تفااوت معنایداری در عملکارد وجاود دارد
( .)p<0/05این موﺿوع نشان دهنده کارآمد بودن کاربرد ماالچ کااه و
کلش به عنوان یک روش مادیریتی در راساتای ارتقاای عملکارد در

کشتزارهای دیم میباشد .ماهیتها و همکاران ( )2014بیان کردند کاه
در کشتزارهای دیام مصارف ماالچ بقایاای گیااهی موجاب افازایش
محتوای رطوبتی خاک و عملکرد گیااه مایشاود ( Mahitha et al.,
 .)2014صرفنظر از سطوح مالچ کااه و کلاش نیاز مقاادیر عملکارد
زیستتوده و دانه گندم متیثر از شرایط آب و هوایی باود (.)p<0/001
که مقادیر بیشتر عملکرد در شرایط آب و هوایی نرمال مشااهده شاد.
سبزیپرور و همکاران ( )1391بیان کردند که عملکرد گندم دیام باه
شدت متیثر از بارشهای بهاره (فروردین و اردیبهشت ماه) میباشد.

جدول-8تجزیهواریانساثراتشرایطآبوهواییوسطوحمالچکاهوکلشبرعملکردگندم
متغیر
شرایط آب و هوایی

سطح کاه و کلش

عملکرد
زیست توده
دانه

درجهآزادی
1
1

میانگینمربعات
***13494751
***336495

زیست توده
دانه

3
3

***3474623
***3274892

***456489
3
زیست توده
سطح کاه و کلش× شرایط آب و هوایی
*
13477
3
دانه
* معنیداری در سطح اطمینان  95درصد ** ،معنیداری در سطح اطمینان  99درصد *** ،معنیداری در سطح اطمینان  99/9درصد و  nsعدم معنیداری.

بررسی نتایج عملکرد گنادم در شارایط آب و هاوایی متفااوت باا
استفاده از آزمون  tجفتای نشاان داد کاه تفااوت معنایدار ()p0/001
وجود دارد (جدول  .)9میانگین عملکرد زیساتتاوده و داناه گنادم در
شرایط آب و هوایی نرمال (به ترتیب  2357و  1149کیلوگرم) هار دو
حدود  2/5برابر بیشتر از شرایط آب و هوایی خشکسالی بسیار شادید
(سال زراعی  )1396-1395شد .بررسیها نشان میدهد کاه عملکارد
گندم متیثر از شرایط آب و هوایی و پارامترهای هواشناسی میباشد که

از جمله آنها میتوان بارندگی ،دمای هوا و تبخیر و تعارق مایباشاد
(فرجزاده و همکاران .)1388 ،مساعدی و کاهاه ( )1387بیاان کردناد
که بارندگیهای آبان ،آذر و خرداد به شدت بر عملکرد گندم در شرایط
دیم تیثیر گیار میباشد .پژوهشاگران دیگار نیاز گازارش کردناد کاه
بارندگی و تبخیر-تعرق نقش مؤثری در عملکرد محصوﻻت دیم دارند
(.)Norwood., 2000; Schlegel et al., 2017
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جدول-9مقایسهزیستتودهوعملکرددانهگندمدردوشرایطآبوهواییبااستفادهآزمونtجفتی 
متغیرعملکرد 
زیست توده
عملکرد

میانگین 
-1499
-738

میانگینخطا 
173
92

نتایج مقایسه میانگینهاا نیاز نشاان داد کاه بیشاترین عملکارد
زیستتوده در هر دو شرایط آب و هوایی مربو به تیمار  100درصاد
مالچ کاه و کلش و بیشترین مقدار عملکرد دانه در شرایط خشکسالی
بسیار شدید مربو به تیمار  100درصد مالچ کاه و کلش و در شارایط
نرمال نیز مربو به تیمار  100درصد ماالچ کااه و کلاش باود .لیاو و
همکاران نیز نشان دادند که استفاده از کااه و کلاش در خااک سابب
کاهش دمای خاک و افزایش ذخیره رطوبت خاک میشود که موجاب
افزایش عملکرد و اجزای عملکرد در گیاه گندم زمساتانی خواهاد شاد
( .)Liu et al., 2017بررساای عملکاارد زیساات تااوده در شاارایط
خشکسالی بسیار شدید نشاندهنده کارآماد باودن اساتفاده از کااه و
کلش است .با توجه باه شارایط آب و هاوایی نامسااعد در ایان دوره،
عملکرد زیستتوده در تیمار  100درصد مالچ کااه و کلاش (میاانگین
 1290کیلوگرم در هکتار) حدود  2/5برابر بیشتر از تیماار ماالچ صافر
درصد (میانگین  525کیلوگرم در هکتار) (شاهد) باود (شاکل  -4ب).
عملکرد دانه گندم نیز در تیمار  100درصد مالچ کاه و کلش (میاانگین
 690کیلوگرم در هکتار) حدود  3/5برابار بیشاتر از تیماار شااهد باود
(شکل  -4ال ) .بررسی شرایط نرمال نیز نشان دهنده کارآماد باودن
تیمار ماالچ کااه کلاش اسات .در شارایط نرماال بیشاترین عملکارد
زیستتوده (میانگین  2954کیلوگرم در هکتار) و دانه گندم (میاانگین
 1450کیلوگرم در هکتار) در تیمار  100درصد مالچ کاه و کلاش باود
که افزایش حدود  2برابری نسبت به تیمار شاهد (به ترتیب با میانگین
 1724و  842کیلوگرم در هکتار) داشت (شکل .)4
در هر دو شرایط آب و هوایی (خشکسالی بسیار شدید و نرماال)
تفاوت معنی دار میاان مقاادیر مختلا مصارف کااه و کلاش از نظار
عملکرد دانه وجود داشت .عملکرد دانه در شرایط نرمال در ساطح 66
درصد مصرف کاه و کلش تفااوت معنایداری باا ساطح  100درصاد
مصرف کاه و کلش نداشت .این دو سطح مصرف کاه و کلش تفااوت
معنیدار با سطوح کمتر مصرف کاه و کلش از نظار عملکارد داشاتند
(شکل  .)4همچنین بررسی رابطه خطی عملکرد زیسات تاوده و داناه
گندم با سطح مصرف ماالچ کااه و کلاش نشاان داد کاه همبساتگی
معنیداری در هر دو شرایط متفاوت آب و هوایی وجود دارد (شکل .)4
در شرایط آب و هوایی نرمال به دلیل مساعد بودن شرایط رطوبتی در
خاک ،مقدار افزایش عملکرد زیست توده و دانه گندم با افزایش سطح
مصرف کاه و کلش با شیب تندتری اتفاق افتاد.
بررسی وﺿعیت رطوبت و دمای خااک نشاان داد کاه اساتفاده از
مالچ کاه و کلش به عنوای یک روش مؤثر موجاب افازایش رطوبات

T

-8
-8/01

درجهآزادی 
22
22

سطحمعنیداری 
0/001
0/001

خاک و بهبود دمای خاک شده است (شکل  .)5بیشترین کااهش دماا
در هر دو شرایط آب و هوایی خشکساالی بسایار شادید و نرماال در
تیمار  100درصد سطح مصرف کاه و کلش (به ترتیب برابر با چهار و
پنج درصد) نسبت به تیمار شاهد مشااهده شاد .بیشاترین افازایش در
مقدار رطوبت خاک نیز با افزایش  21درصدی در شرایط خشکساالی
بسیار شدید و با افزایش  25درصدی در شرایط نرماال در تیماار 100
درصد سطح مصرف کاه و کلش مشاهده شد .این نتایج همسو با نتایج
سایر محققین میباشد (Liu et al., 2017؛ رﺿااییپاور و همکااران،
 .)1397با توجه با شرایط آب و هاوایی و بار اسااس نتاایج عملکارد
می توان بیان نمود که استفاده از مالچ کااه و کلاش باه عناوان یاک
راهکار مدیریتی خاک مناسب میباشد .بیشترین مقدار افزایش رطوبت
و تعدیل دما در شرایط آب و هوایی نرمال اتفاق افتاد اما کارایی بیشتر
این مدیریت در شرایط خشکسالی بسیار شادید کاه تبخیار-تعارق و
دمای باﻻ وجود دارد ،با افزایش ذخیره رطوبتی و بهباود دماای خااک
موجب بهبود عملکرد گیاه در شرایط دیم میشود.

نتیجهگیری 
بر اساس نتایج مقدار بارندگی طای دوره دو سااله ماورد بررسای
( 1395تا  )1397نسبت به میانگین دراز مدت (از  1335تاا  )1395در
سال آبی 34 ،درصد و در دوره کشت گنادم دیام  24درصاد کااهش
داشت .بررسی شاخصهای خشکسالی نشان داد که مقادار بارنادگی
در دوره رشد گندم در سال اول ( 50 )1395-1396درصد کاهش و در
سال دوم ( 12 ،)1396-1397درصد کاهش نسبت به دوره بلند مادت
داشت .مقادیر درجه حرارت متوسط و نیز تبخیر-تعرق طی دوره رشاد
در سال اول به ترتیب  26/4و  13/4درصد و در سال دوم باه ترتیاب
 39/2و  10درصد بیش تر مقدار بلند مدت آنها بود .طی دوره کشات
گناادم دیاام باار اساااس شاااخصهااای  SPIو  RDIدر سااال اول
خشکسالی بسیار شادید و در ساال دوم شارایط نرماال حااکم شاد.
مقایسه عملکرد گندم در دو سال دوره کشت نشان داد که کاربرد کااه
و کلش گندم اثر مثبت و معنیدار بر افزایش عملکارد زیسات تاوده و
دانه داشت ( .)p>0/05سطح  100درصد مصرف مالچ و کلش (معادل
 6000کیلوگرم در هکتار) بیشترین افزایش را در مقدار زیست تاوده و
عملکرد دانه نشان داد .در این تیمار در سال اول کشت (خشاکساالی
بسیار شدید) افزایش حدود  2/5برابر عملکرد زیستتاوده و  3/5برابار
عملکرد دانه گندم نسبت به تیمار شاهد افزایش نشاان داد و در ساال
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دوم کشت نرمال (شرایط آب و هوایی نرمال) نیز عملکرد زیستتاوده
و عملکرد گندم حدود  2برابر افزایش یافت .بیشاترین مقادار افازایش
رطوبت خاک و تعدیل دمای خاک نیز برای هر دو شرایط آب و هوایی
در تیمار سطح  100درصد مصرف مالچ کاه و کلش مشااهده شاد .باا
خشکسالی بسیار شدید
b

3000
2500

c
2000

d
e

1500
f

f

1000
g
500
0

100

33

66

a

1600

نرمال

a

1400
1200

b

1000

c
d

800
600

e
f

400

g

200
0

100

صفر

سطح مصرف کاه و کلش (درصد)

66

33

صفر

سطح مصرف کاه و کلش (درصد)
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Abstract
Negative effects of sever climate conditions can be controlled by suitable soil management. Toward, this
study was conducted to determine the role of wheat straw mulch in wheat yield in rainfed land in semi-arid
region under different climate conditions. Four wheat straw mulches consist of 0, 33, 66, 100 % of surface cover
(About 0, 2, 4 and 6 ton per hectar) were applied in crop plots with a dimension of 2m×5m during two growth
year from 2016 to 2018. Climatic condition was assumed by Standardized Precipitation Index (SPI) and
Reconnaissance Drought Index (RDI) for the wheat growth period and hydrological year both during a 2-year
study period and long period from 1956 to 2016. Significant increases were observed with straw mulch applied
in two study growth years (P≤0.001). Wheat grain yields increased about 3.5 and 2 times in 100 % straw mulch
level applied (equivalent with 6 tha-1) as compared with counter treatment (0 %) in the first and second year,
respectively. This result revealed that the application of straw mulch is a sustainable strategy to decline water
deficit especially during extremely dry years in rainfed lands.
Keyword: Evapotranspiration, Wheat straw, Soil moisture, crop Yield
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