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 رذت     توسعه کشت  شرکت 

 مدرییت بقایای گیاهی رد رذت 

 مقدمه

ی گیاهی از و برداشت بقایاکنند یبه خاک اضافه م یخاکورزوسیله ذرت را ب یایبقاکشاورزان ذرتکار اکثر ایران  در

ی که کمبود ر سالهایمزارع ذرت مرسوم نیست. اما در بعضی مناطق برداشت بقایا برای سیلو یا چرای دام خصوصا د

ز یک طرف شاورزی اهای تولید در بخش کصورت میپذیرد. با این وجود به نظر میرسد، افزایش هزینه ،علوفه باشد

ودی زتا به  ،های صنعتی در صنایع تبدیلی و وابسته به کشاورزی در آینده نزدیک موجب خواهد شدو پیشرفت

ر بین کشاورزان دل زیستی اتانو اده اولیه خمیر کاغذ یا تولیدعالقمندی به برداشت بقایای ذرت از مزارع به عنوان م

زی خاک و ا حاصلخیبطه مستقیمی بذرتکار مطرح شود. از آنجا که میزان برداشت بقایای گیاهی از مزارع ذرت را

 برایشود. ررسی میلکرد محصول در سالهای آتی دارد، مدیریت بقایای کشاورزی در مزارع ذرت در این مقاله بعم

شود.  جادیای منطقتوازن  اقتصادی یک بلندمدت یداریکوتاه مدت و پا تجارینگاه  نیبالزم است این منظور 

هتر رای درک بب .شود محافظت شیخاک حفظ و در برابر فرسا یمواد آل، ایهنگام برداشتن بقامنطق حکم میکند 

 مراجعه شود. مقالهذرت به مزارع اهمیت مواد آلی خاک در 

 15.5انه ذرت دیک مزرعه با عملکرد . در دهدیم لیدرصد از کل عملکرد ماده خشک را تشک 45حدود دانه ذرت 

واقعی الزم است  تن است. برای تبدیل وزن ماده خشک به وزن 12تقریبا میزان بقایای خشک ذرت تن در هکتار، 

برگ ذرت  ت ساقه و، میزان رطوبمقدار درصد رطوبت را در نظر بگیریم. یک قانون کلی در این رابطه وجود دارد

اشد، ساقه و برگ ذرت درصد داشته ب 20تقریبا دو برابر رطوبت دانه است. پس اگر دانه برداشتی رطوبتی در حدود 

وزنی  ،رصد رطوبتد 40تن بقایای خشک با احتساب  12درصد رطوبت دارد. از این رو  40در این مزرعه در حدود 

 تن خواهد داشت.  20معادل 
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 یدارارت ذاشکال مختلف بقایای ذرت است. الزم به ذکر است که ساقه  ماده خشک دردهنده  نشان 1ول جد

م مزرعه و عدز اذرت  یایبرداشت منظم تمام بقا. را دارا استماده خشک وزن از  یمین و سطح رطوبت نیباالتر

  دهد.یرا کاهش مخاک صلخیزی حا تیخاک و در نها یمنابع کربن به خاک، کربن آل ریبازگشت سا

 : توزیع ماده خشک در اشکال مختلف بقایای ذرت1جدول 

 درصد باقی مانده در ماده خشک درصد رطوبت بقایای ذرت

 %50 %75-%70 ساقه

 %20 %25-%20 برگ

 20% %55-%50 چوب بالل

 10% %50-%45 پوسته

 

 ذرت یایبقا داریبرداشت پا

به  - یششپو اهانیگ یا دامی مانند کود -یکربن اضافدر نظر گرفتن منابع دون برداشت پایدار بقایای ذرت ب زانیم

 .دارد یبستگ یخاکورز ستمیتناوب محصول و س

 بقایای قابل برداشتمجاز میزان 

ب حفظ موج 2دول حفظ بخشی از بقایای ذرت در زمین مطابق با ج ،مبتنی بر میزان عملکرد ذرتطور متوسط،  به

 ازین ذرت مورد ایایبق، مقدار الزم به ذکر است شود.می یو باد یآب شیبرابر فرسادر ن آحفاظت خاک و  یکربن آل

 جدول این ست.خاک ا یحفظ سطح کربن آل یبرا ازیخاک کمتر از مقدار مورد ن شیمحافظت در برابر فرسا یبرا

. دهدینشان م مختلف یخاکورز یهاستمیسو  هاتناوب یبرادر سطوح متفاوت عملکرد ذرت را  یایبقاحفظ  زانیم

و  یبآ شیرابر فرسادر بآنرا خاک را حفظ کرده  یکه سطح کربن آل یدر حالدر زمین این مقدار بقایای نگهداشتن 

 .دکنیمحافظت م یباد

 خاک حاصلخیزیحفظ  یذرت برا یایبقامجاز برداشت : حداکثر 2جدول 
 1ایعملکرد ذرت دانه

 )تن در هکتار(

 میزان بقایای ذرت

 2در هکتار( )تن

رت ذ-تناوب ذرت

 متداولشخم 

ذرت -تناوب ذرت

 شخم حفاظتی

ویا س-تناوب ذرت

 متداولشخم 

سویا -تناوب ذرت

 شخم حفاظتی

8 5.9 0 0.7 0 0 

9.5 7.1 0 1.75 0 0 

11 8.3 0.55 3 0 0.3 

12.5 9.4 1.75 4.1 0 1.5 

14 10.6 3 5.3 0 2.7 

15.5 11.8 4 6.5 0 3.8 

 محاسبه شده است.  15.5دانه ای در رطوبت : عملکرد ذرت 1

 محاسبه شده است.)تن در هکتار( : میزان بقایای ذرت به صورت وزن ماده خشک 2
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 عوامل موثر بر میزان برداشت بقایای ذرت

شود که به یم یهواده شیو افزاخاک  باهتر بقایای ب بیترکباشد موجب  ترسنگین یخاکورزهرچه 

بن کر هیتجزز اکنند.  هیتجزبهتر خاک را  یمحصول و مواد آل یایکند تا بقایکمک م خاک یهاسمیکروارگانیم

 شود.  یکربن در اتمسفر آزاد م دیاکس ید، خاک یمحصول و مواد آل یایموجود در بقا

 ی و شخم برگردانحفاظتشخم 

. به عنوان ابدییم شیزااف یحفاظت یخاکورز ستمیمحصول در هنگام استفاده از س یایبقا داریبرداشت پا لیپتانس

توان ساالنه یر باشد، مدر هکتاتن  12.5، اگر عملکرد دانه به طور مداوم متناوبدر ذرت  یحفاظت یمثال، با خاکورز

با  داریتوان به طور پایذرت را م یایدرصد از بقا 19، تنها سهیمقا. در نمودذرت را برداشت  یایدرصد از بقا 44

 .(2)جدول  داشت کردبرمتداول  یخاکورز ستمیس

د، کمتر باش ایدر هکتار تن  9.5ه عملکرد دانه ک ی، زمانمتداولبا شخم  ذرت(-)تناوب ذرت متناوبذرت  در

درصد  34تا توان یدر هکتار برسد، م تن 15.5محصول به عملکرد که  یشود، اما هنگامینم هیتوص قایابرداشت ب

آنجا که سطح  ازنماید. یم دیتول نیز یشتریب یایبقا ،شتریلکرد دانه بعمزیرا به طور طبیعی . نمودبرداشت بقایارا 

و مقدار  هداشتنظر ر را د نیا دیباذرتکاران ، داشته باشد یادینوسان ز گریسال به سال د کیتواند از یعملکرد م

 تعیین نمایند. را سال به سال یبرداشت بقایای

 ایذرت و سو تناوب

عنوان  تن ماده خشک در هکتار به 10.6 ،محصول ذرتعملکرد در هکتار تن  14دهد که ینشان م 2جدول 

 یا از زمینبقا نباید، ایذرت و سو یبا وجود این مقدار بقایای تولیدی در سیستم تناوب. کندیم دیمانده ذرت تولیباق

بدان معناست که ود. این را برداشت نم بقایا تن در هکتار از 2.7 تاما در حالت شخم حفاظتی میتوان . ابرداشت شود

 حاصلخیزیقع در وا ستمیس نی. استین داریپامتداول سویا و شخم -تناوب ذرت ستمیسذرت در  یایبرداشت بقا

ین ر قیاس بد، متداول یبا خاکورز متناوبذرت در سیستم ، گرید یسو از دهد.یخاک را در طول زمان کاهش م

بقایای ذرت قابل الف اختاما مقدار  ،تار بقایای بیشتر تولید شدهتن در هک 1.2تن در هکتار،  14و  12.5عملکرد 

زان انه و بقایای ذرت، میبه بیان دیگر با وجود افزایش تولید دتن در هکتار است.  1.25 برداشت در این دو عملکرد،

 کیلوگرم افزایش داشته است. 50بقایای قابل برداشت نیز 

در . است شتریب رایبس ایبرداشت بقا لی، پتانسخاکورزی بدونیا  یرزوخاککم مانند  یحفاظت یخاکورز ستمیس در

درصد  55ساالنه تا  دیتوانی، مباشد در هکتارتن  15.5، اگر عملکرد دانه متناوب ذرت و یحفاظت یخاکورزسیستم 

 .دیذرت را برداشت کن یایاز بقا

 تناوب زراعی

مقدار  متناوبذرت کشت است که  لیدل نیبه ا نیگذارد. ایم ریذرت تأث یایبرداشت بقا زانیبر م زین یتناوب زراع

در مقایسه با ذرت  یای، بقانیبر ا عالوه کند.یم دیتول ایسو-ذرت تناوبو ساقه را نسبت به  شهیر یایاز بقا یشتریب

، ایت و سوتناوب ذر در مقاوم تر است. هیو در برابر تجز تری برخوردار استباال تروژنین-نسبت کربنبقایای سویا از 
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 لی. به دلدیبرداشت کن یحفاظت یدر هکتار و خاکورزتن  12.5ا عملکرد ذرت را ب یایدرصد بقا 16 دیتوان یفقط م

متناوب امر در مورد ذرت  نیدشوار است. هماز مزرعه آن  کنواختی آوریجمع، بقایای قابل برداشت مقدارکم بودن 

سیستم برای برداشت بقایای ذرت، سیستم ذرت متناوب با  لذا بهترین صادق است.نیز  متداول یحت خاکورزت

 خاکورزی حفاظتی است.

 مختلف  یذرت با روشها یایبقابرداشت مقدار و . سطوح عملکرد 3 جدول
 1ایعملکرد ذرت دانه

 )تن در هکتار(
 میزان بقایای ذرت

 2)تن در هکتار(
برداشت ردیفی بقایا با 

 (%50کمباین )برداشت 

ریک و بیلر 

 (%65رداشت )ب

ساقه خوردکن، ریک و بیلر 

 (%80)برداشت 

9.5 7.1 3.6 4.7 5.6 

11 8.3 4.2 5.4 6.6 

12.5 9.4 4.7 6.2 7.5 

 محاسبه شده است.  15.5: عملکرد ذرت دانه ای در رطوبت 1

 : میزان بقایای ذرت به صورت وزن ماده خشک )تن در هکتار( محاسبه شده است.2

 

 ای ذرتروشهای برداشت بقای

ساالنه  دیتوانیشد، مدر هکتار باتن  12.5تا  11، اگر عملکرد دانه یحفاظت یذرت با خاکورز تناوبم یهاستمیدر س

کن مممشکل است و  دقیق این میزان بقایاحال، برداشت  نی. با ادیآن را برداشت کن یایدرصد از بقا 44تا  35

 است منجر به برداشت بیش از اندازه بقایا شود. 

ی گاه به گونه االزم است دستدهد.  یرا نشان م مختلف یروشهابیلر به شده با  برداشت یایبقا زانیم 3 جدول

 65 با  یقرحذف ت روشهای معمول تنظیم بیلر موجبشود.  یریجلوگ بقایااز حد  شیب یاز جمع آورتنظیم شود که 

را با  یسطح یایقابپوشش برداشت   2 و 1 ، شکلمثال یبرا .مجاز استاز حد  شیامر ب نی، که ابقایا میشوددرصد 

 دهد.ینشان مبا گاوآهن چیزل  یخاکورز ستمیس کیذرت در  یایتمام بقا با یو تقر چیحذف ه

 

  
در  چیزلپس از شخم زدن با  یسطح یایپوشش بقا :1 شکل

 کن با ریک و بیلرساقه خرد پس از ذرت یایکه بقا یامزرعه

 .برداشت شده

و شخم خردکن پس از ساقه  یسطح یایوشش بقا: پ2 شکل

 ذرت. یایمزرعه بدون برداشت بقا کیدر  چیزلزدن با 
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 ایحذف بقا نهیهز

 ریأثذرت ت یایبقا ییتوانند بر ارزش غذایرشد و عملکرد م طیخاک، شرا یزیذرت، حاصلخ رقامکه ا یحال در

 اصلخیزیححفظ  یبران از این رو، ذرتکارا .استاز مزرعه  یمواد مغذعنای حذف به م ایهر گونه حذف بقابگذارند، 

، فسفر، نتروژین از جمله یاز مواد مغذ یاریذرت منبع بس یایکنند. بقا نیگزیرا جا یمواد مغذ نیا دیخاک با

 یهاهنیهزالزم است  ،ایبقا برداشت نهیهزهنگام محاسبه  است. ی، مس، منگنز و رومیزی، گوگرد، منمی، کلسمیپتاس

را در  میسفر و پتاسف ریمقاد 4 جدولگرفته شود. در نظر  ،بقایاحذف شده با  یمواد مغذ ینیگزیجا یرا برا یکود

اک خ شیآزما اگر کودها دارد. یحلم متیبه ق یبستگ یمواد مغذ ینیگزیجا نهیدهد. هز ینشان م ذرت یایبقا

اده قرار رع مورد استفمزا نیا یبرابه جای کود شیمیایی را آلی  یدهد، کودهایفر را نشان مبه فس ازینمزرعه شما 

فظ ح)برای  دیذرت کاهش ده یایرا پس از برداشت بقا تروژنیکود ن زانیم متناوب،ذرت  یبرا همچنین .دیده

به  ،شودیمشت برداها آن یایکه بقا یدر مزارع یکودده شیکه افزا با وجودیزیرا  .نسبت کربن به نیتروژن(

ان کشاورز کند.یکند، اما کربن از دست رفته را جبران نمیاز دست رفته کمک م یاز مواد مغذ یبرخ ینیگزیجا

یا  یوانیانند کود حم یآل یایافزودن بقا، مناسبتناوب به خاک،  بقایاتوانند سطح کربن خاک را با برگرداندن یم

 ت.اس پاییزهوششی گیاهان پخاکستر و  ، استفاده ازخاکبهبود برای  کربن عمناببهترین از  کود سبز حفظ کنند.

 

 ذرت در ساقه و برگ یمواد مغذ ی: محتوا4ل جدو

 ماده مغذی ذرت یایدر بقا یمقدار مواد مغذ

 5O2P کیلوگرم در هر تن بقایای ذرت 3

 2K کیلوگرم در هر تن بقایای ذرت 16
 ماده خشک )تن در هکتار( محاسبه شده است. میزان بقایای ذرت به صورت وزن: 1

 

به خاک  ایبقاین ادارد، اما اگر  تروژنینکیلوگرم  10ای هر تن بقایای ذرت در حدود بر اساس مطالعات مزرعه

با  جیه تدرب تروژنین نی. در عوض، اردیگیقرار نم یدر دسترس محصول بعد یبه راحت تروژنین نیبرگردانده شود، ا

 دیتوانی، متناوبذرت م برداشت بقایا از سیستماست که هنگام  نیا گرید نکته .ردیگیدر دسترس قرار م بقایا هیتجز

خاک کمک  یهاسمیکروارگانیذرت به م یایبقازیرا . دیاهش دهکذرت بعدی  کشت یرا برا تروژنیکود ن زانیم

 روژن خاک.نسبت کربن به نیت و همچنین به دلیل حفظ برای محصول بعدی حفظ کنندرا  تروژنینتا کند یم

کود رف مص زانیذرت مسیستم متناوب کشت ذرت در  بقایایتمام  ایکه برداشت نصف  هنشان داد قاتیحقت

 یو خاکورز متداولشخم  ستمیهر دو س یامر برا نیدهد. ایدرصد کاهش م 13را تا  یاقتصاد نهیبه تروژنین

سبه کل محا هنگامالزم است است.  ییرداشت و جابجاذرت ب یایحذف بقا یاصل نهیهزصادق است.  حفاظتی

 قایاده در بحذف ش یغذم، مواد برداشت نهی. عالوه بر هزگرفتها را در نظر داشته نهی، تمام هزبرداشت بقایا نهیهز

. کربن مودنا فراموش حذف کربن بر خاک ر ریبلند مدت، مانند تأث یها نهیهزضمنا نباید  .دیریدر نظر بگ زیرا ن

 خاک دارد. حاصلخیزیدر حفظ  یک نقش مهمخا
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 ذرتچوب بالل  برداشت

 شود.یناخته مش)اتانول(  یسازلکلا یهاکارخانه یمهم برا هیماده اول کیذرت به سرعت به عنوان چوب بالل 

به ب بالل چو یذرت است و جمع آور یاینسبت به بقا یشتریو رطوبت ب یچگال یدارا هموارهذرت چوب بالل 

به ذرت ل وری چوب بالجمع آ، نیبر ا عالوه مانده را به خاک بازگردانند. یباق یایدهد تا بقایاجازه من ذرتکارا

اعث ب ت کشاورزیعملیاکاهش در  نیدارد. ا ازین نیدر زمعملیات کمتری کار و  یروین تنهایی راحتر است و به

  .گیردرت میصوباز، حداقل فساد  یفضادر ذرت چوب بالل  ینگهدار، نیشود. عالوه بر ایکاهش تراکم خاک م

 در چوب بالل ذرت یمواد مغذ ی: محتوا5جدول 

 ماده مغذی ذرتچوب بالل در  یمقدار مواد مغذ

 5O2P کیلوگرم در هر تن چوب بالل ذرت 1

 2K کیلوگرم در هر تن چوب بالل ذرت 9
 به شده است.: میزان چوب بالل ذرت به صورت وزن ماده خشک )تن در هکتار( محاس1

 

 یاید از کل بقادرص 20خشک در هکتار دارد که حدود  کیلوگرم چوب بالل 1700 با یتقرذرت  یمزرعه معمول کی

، ذرتبالل  چوببرداشت  کمتر بقایا و تنها با، حذف مقدار ایبا برداشت تمام بقا سهیدهد. در مقایمتشکیل ذرت را 

 ذرتبالل  چوبشود که برداشت یامر باعث م نیا دهد.یاهش ممدت خاک ک یطوالنحاصلخیزی آن را بر  ریتأث

 شود. لیتبد یزراع یها ستمیسبیشتر در  داریعمل پا کیبه  ایبقاکل برداشت نسبت به 
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