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  ۱۳۹۰ بهار/ پنجاه و پنجم شماره  / پانزدهمسال / اك ، علوم آب و خعلوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعيمجله  
  

۲۰۹  

  
 
  
 

   كهاي خا روژن بر برخي ويژگيتود نيكر بقاياي گندم و ير مقاديتأث
  مزرعه در زراعت لوبيا

 

  
 

   ۳ريميانك و نجفعلي ۲ نيتك حسن پا،۲يني عبدالرضا کاظمدي، س۲، محمدجعفر بحراني*۱ فرود صالحي

  )۸/۸/۱۳۸۹ :رشيخ پذيتار ؛  ۴/۱۱/۱۳۸۸: افتيخ دريتار(
  
 

  دهيكچ
رده و ك ايجاد كي خاك، شيميايي و فيزييستيهاي ز تغييرات مهمي در ويژگيتوانند  ه ميكشوند   مفيدي محسوب مييآل  مواد،بقاياي گياهي

ـ  و ك گياهي و اختالط آنهـا بـا خـا   بقايايبه منظور بررسي حفظ . رد محصوالت زراعي شوندكسبب افزايش يا پايداري عمل     ـ اربرد ك ود ك
امـل  كهاي  ك در قالب بلو۱۳۸۸ و ۱۳۸۷، آزمايشي در تابستان ).Phaseolus vulgaris L(يا قرمز  در زراعت لوبكهاي خا نيتروژن بر ويژگي

تور اصـلي  كفـا . انجام شد) باجگاه(شاورزي دانشگاه شيراز    كده  كرار در مزرعه پژوهشي دانش    ك بار خرد شده با سه ت       صورت دو   تصادفي به 
و ) تـار كيلوگرم نيتـروژن در ه ك ۵/۱۰۳ و ۶۹، ۵/۳۴صفر، (ود نيتروژن   كتور فرعي   كا، ف ) و قرمز صياد   D81083لوبيا قرمز   (رقم لوبياي قرمز    

 يايم خاک با کاربرد بقايربن آلي، نيتروژن، فسفر و پتاسكج نشان داد که ينتا. بود )  درصد۷۵ و ۵۰، ۲۵، ۰(تور فرعي فرعي بقاياي گندم    كفا
ـ ن حفـظ بقا  يبنـابرا . جاد نکرد ي ا يدار ي فوق تفاوت معن   يها يژگي، در و  ) درصد ۷۵(ا  ياد بقا يز رياستفاده از مقاد  . افتنديش  ي افزا ياهيگ  ياي
 درصـد  ۵۰ت مناسـب خـاک، حفـظ    يفي کي براياهي گ يايزان مطلوب بقا  ين م يبنابرا.  خاک کمک کند   يها يژگيتواند به بهبود و    ي م ياهيگ
 خاک ي بر کربن آليري تأثوليم خاک شد، يزان فسفر و پتاسيهش ماكتروژن و يزان  نيتروژن، باعث افزايش مياربرد کود نك.  گندم بوديايبقا

  .نداشت
  
  
  

   خاکيها يژگيلوبيا، بقاياي گندم، و : يديلك  يها واژه
  
  

  
  

شاورزي و منابع كز تحقيقات ك مربي پژوهش مر در حال حاضر دانشگاه شيراز و،شاورزيكده ك دانش،تري زراعتك د سابقبه ترتيب دانشجوي .۱
  ستان چهارمحال و بختياريطبيعي ا

   دانشگاه شيراز،شاورزيكده كدانش،  دانشيار زراعت و اصالح نباتات واستاد، استاديار. ۲
   دانشگاه شيراز،شاورزيكده ك دانش،استاد علوم خاک. ۳
  foroud_salehi@yahoo.com: يكيترونكاتبات، پست الكمسئول م : *
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  ۱۳۹۰ بهار/ پنجاه و پنجم شماره  / پانزدهمسال / ، علوم آب و خاك علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعيمجله 

۲۱۰  

  مقدمه
ه نقش غالـب انـسان تخليـه    كهاي گذشته نشان داده     تاريخ سال 

با گذشت زمان و آغاز . اف بوده استي براي توليد غذا و ال كخا
ونت انسان، افزودن عناصر غذايي بـه انـواع مختلـف بـراي          كس

. شـد ي و يا حفظ قدرت توليدي آغاز    خيز  حاصلاهش  كجبران  
يايي در چهـل تـا پنجـاه سـال        ودهاي شـيم  كرويه از     استفاده بي 

ودهاي آلـي   كاهش استفاده از گياهان پوششي و       كگذشته باعث   
، كاهش ماده آلي خـا    كاين عمليات مديريتي باعث     . ده است ش

هاي سـطحي و زيرزمينـي     و آلودگي آب كافزايش فرسايش خا  
 و افزايش كيفي خاكهاي  هاي اخير، به جنبه  در سال . شده است 

ــي بــــ    ــان زراعــ ــد گياهــ ــاي  توليــ ــتفاده از بقايــ   ا اســ
ودهاي آلي ديگر به عنوان منابع تـأمين  كودهاي سبز و   كگياهي،  

 و عناصر غذايي گياهان توجه بسياري شده   كننده ماده آلي خا   ك
  ).۷(است 
ه كـ هايي از گيـاه هـستند       لي، بقاياي گياهي قسمت   كطور    به

 و  ۷،  ۱(ماننـد     پس از برداشت گياه زراعي در مزرعه بـاقي مـي          
ردن عناصر كتوانند با جايگزيني يا فراهم     قاياي گياهي مي  ب). ۱۷

، افـزايش  ك، سبب حفـظ قـدرت بـاروري خـا       كغذايي در خا  
اهش تبخيـر،   كـ ،  ك، حفـظ آب در خـا      كغلظت ماده آلـي خـا     

اهش كـ بنـدي،     روبـي، افـزايش دانـه     كهـاي مي     فعاليـت  كتحري
ــود ويژگــي  ــايي، بهب ــانات دم ــاي فيزي نوس ــيميايي و كــه ي، ش

 چنـين  هـم . شـوند  كپذيري خـا   هبود قدرت شخم   و ب  كبيولوژي
اهش فرسـايش   كـ  و در نتيجه     كتوانند با حفظ ساختمان خا      مي
بـا عناصـر آالينـده و سـاير مـواد         ) التكـ ايجاد  (، جذب   كخا

نـده،  ياهش منـابع آال كـ شاورزي، سبب كار رفته در  ك شيميايي به 
توانند  چنين بقاياي گياهي مي هم. رواناب و آلودگي محيط شوند

ربن و سـاير  كسيدكـ ا اهش خـروج دي كـ ربن آلـي و     كا جذب   ب
اي ديگر در متعادل نمودن اقليم جهاني نيز نقش         گازهاي گلخانه 

 از طريـق  كافزودن مواد آلي بـه خـا      ). ۱۷ و   ۷،  ۱(داشته باشند   
، بر آب، دما و كبازگرداندن بقاياي گياهي با بهبود ساختمان خا    

 آب و فرسـايش   رواننترلكگذارند و سبب    تأثير مي  كهواي خا 
  ). ۱۹ و ۷(شوند   را آسان تر ميورزي خاك و تسهيل شده

مديريت بقاياي گيـاهي بـه صـورت مـستقيم و غيرمـستقيم بـر          
اران نـشان دادنـد   كرولدان و هم  ). ۷(گذارد     اثر مي  كيفيت خا ك
 همـراه بـا     ورزي  خـاك شاورزي بـدون    كـ ه استفاده از سيستم     ك

هاي بقـوالت   اشت گونهكي و  بقاياي گياه %) ۳۳(ر متوسط   يمقاد
ازپينـار و  ). ۱۴( را بهبـود داد    كيفي خا كهاي    به سرعت ويژگي  

يافته با افزايش ماده  اهشك ورزي خاك  ه سيستمكردند كي بيان ك
 شـد   كيفيـت خـا   ك باعث بهبود    كل نيتروژن خا  كآلي و مقدار    

هاش، توزيع ماده آلي  ه پكلوپزفاندو و پاردو نشان دادند  ). ۱۲(
 ۰-۳۰ (كرخ خـا    نيتروژن آلي و عناصـر غـذايي در نـيم         ،  كخا

 در  ولـي . ردنـد ك تغييـر    ورزي  خـاك هـاي     با روش ) متري  سانتي
 ك، مـاده آلـي و نيتـروژن در خـا      ورزي  خـاك هاي بدون     سيستم

ي و شيميايي   كسطحي تجمع يافتند و موجب بهبود شرايط فيزي       
هـاش    ه پ كـ اران نشان دادنـد     كشيلينگر و هم  ). ۸( شدند   كخا
متـري در تيمـار سـوزاندن بقايـا و             سـانتي  ۰-۵ در عمـق     كخا

ه در سيـستم  كافت، در حالي    ياهش  ك در طول زمان     ورزي  خاك
در ) EC(ي كتريك هدايت الولي افزايش يافت، ورزي خاكبدون 

لسيم، پتاسيم ك به علت وجود  ورزي  خاكتيمار سوزاندن بقايا و     
چنـين مـاده     همستر بقاياي گياهي زيادتر بود و    كو منيزيم در خا   

). ۱۶( افـزايش يافـت   ورزي خـاك  در سيـستم بـدون      كآلي خا 
ل و  كـ ربن آلـي، نيتـروژن      كـ ه  كـ اران نشان دادند    كاسپر و هم  ك

 وابـسته اسـت،     ورزي  خـاك ربن بـه روش     كـ نسبت نيتروژن به    
هاي  متري بر ويژگيك حداقل اثر تخريبي ورزي خاكه ك طوري به
توانـد از پتانـسيل     ميورزي خاكبنابراين اين نوع   .  داشت كخا

حـذف  ). ۶(ربن و نيتروژن برخوردار باشد      كسب  ك برايخوبي  
شـود،   اهش ذخـاير عناصـر غـذايي مـي    كبقاياي گياهي موجب    

ا، كـ مربند ذرت در ايـاالت متحـده امري       كه در نواحي    ك طوري  به
ذخـاير  % ۲۰اهش حـدود  كـ تواند منجر بـه   بقايا مي % ۴۰حذف  

اهش عناصـر   كـ ). ۱(سيم گـردد    پتا% ۱۱۰فسفر و   % ۱۴نيتروژن،  
ودهـاي شـيميايي حـاوي      ك، نياز بيشتر به مـصرف       كغذايي خا 

نمايد   ودهاي دامي را ايجاب مي    كنيتروژن، فسفر و پتاسيم و نيز       
هـاي سـطحي و زيرزمينـي را     تواند خطر آلودگي آب ه اين مي  ك

  ). ۱(افزايش دهد 
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   ... هاي خاك روژن بر برخي ويژگيتتأثير مقادير بقاياي گندم و كود ني 

۲۱۱  

 و عناصـر    كبقاياي گياهي براي بازچرخش مـاده آلـي خـا         
ي خيز  حاصلاهش  ك ضروري هستند و حذف آنها باعث        غذايي
حفــظ بقايــاي گيــاهي و سيــستم بــدون ). ۱(شــود   مــيكخــا
 را بهبود داده و قـدرت توليـدي آن را   كيفيت خاك،  ورزي  خاك

ه بقايـاي گيـاهي     كنشان داده شده است     ). ۱۰(دهند    افزايش مي 
 سبب در دسترس بودن بهتـر عناصـر         كهاي خا   با بهبود ويژگي  

ربن كبقاياي گياهي غني از ). ۹(اند   مورد نياز گياهان شدهغذايي
 صدمه كو نيتروژن هستند و بنابراين حذف آنها از مزرعه به خا  

اهش كـ  در مقايسه بـا حفـظ بقايـا          كخواهد زد و ماده آلي خا     
توانند جذب سطحي فـسفر را        بقاياي آلي مي  ). ۴(خواهد يافت   

ا بـراي گياهــان  اهش داده و در نتيجـه دسترسـي بــه فـسفر ر   كـ 
ود فـسفر در گيـاه      كـ بنابراين نياز بـه افـزودن       . دهند  افزايش مي 
از طرف ديگر افزايش زيـست تـوده        . دهند  اهش مي كزراعي را   

 ك در اثر بقاياي گياهي به انتقال بهتر فسفر در خاكروبي خاكمي
مقادير زيادي از عناصر غذايي با حذف بقايا        ). ۵(ند  ك  مي كمك

ربن و نيتروژن به ترتيـب در    كل  كمثالً  . وندش  از زمين خارج مي   
يلـوگرم، فـسفر   ك گرم در ۱۰ و Zea mays L. (۴۲(بقاياي ذرت 

 ۸ و بــور ۲۳۸۶، منيــزيم ۵۱۲۷لــسيم ك، ۵۰۵۶، پتاســيم ۹۹۳
ه كردند كديبرت و اوتر گزارش ). ۱(يلوگرم است كگرم در  ميلي

، ميـزان  ك باعث افزايش ماده آلـي خـا  ورزي خاكسيستم بدون   
 كهـاش خـا     فر، پتاسيم و روي شـد، گرچـه تـأثيري بـر پ            فس

ه سيـستم بـدون     كـ ردنـد   كاران بيـان    كوانگ و هم  ). ۳(نداشت  
 متفـاوتي بـر   آثاراه ك معمولي با ورزي خاكاه و ك با  ورزي  خاك

ي، مواد آلي، غلظت عناصـر غـذايي، زيـست          كهاي فيزي   ويژگي
ـ  . گذارند  ميكروبي خا كتوده و فعاليت مي    دت تداوم طـوالني م

ل، فسفر قابل دسترس، ك حفاظتي، ماده آلي، نيتروژن ورزي  خاك
 سـطحي   كدار در خـا     دار و نيتروژن    ربنكروبي  كزيست توده مي  

  ).۱۸(را افزايش داد ) متري  سانتي۱۰-۰(
  ران، بعـــد از برداشـــت گنـــدم يـــدر جنـــوب و مرکـــز ا

)Triticum aestivum L. ( يا جو)Hordeum vulgare L. ( اقدام
محصوالت زراعي مختلف مانند ذرت،     ) تابستانه(وم  شت د كبه  

. ننـد ك و غيـره مـي  ) .Helianthus annuus L(لوبيا، آفتـابگردان  

هاي  شتكشت گندم يا جو در ك حاصل از    ياهير بقاياي گ  يمقاد
سازي سريع    شاورزان براي آماده  كآبي بسيار زياد است، بنابراين      

ار عالوه بر كاين  . دننك زمين اقدام به سوزاندن بقاياي گياهي مي      
 كالتي مانند هدرروي ماده آلي خـا   كآلودگي محيط زيست، مش   

از طـرف   .  را در پي دارد    كي خا خيز  حاصلاهش بلندمدت   كو  
اشت در درون بقايـا و      كديگر عدم وجود وسايل مناسب جهت       

. نمايـد   الت را دو چنـدان مـي      كحجم زياد بقاياي گيـاهي، مـش      
ند در جلـوگيري از سـوزاندن    توا  اهش ميزان بقاياي گياهي مي    ك

.  نمايـد كمـ كسـازي زمـين    آنها و بهتر شدن شرايط براي آماده     
ي كـ تحر  براي تجزيه بهتـر بقايـاي گيـاهي و جلـوگيري از بـي             

يـب  كتر.  افـزوده شـود  كتواند به خا ، نيتروژن مي  كنيتروژن خا 
تواند عالوه بر جلوگيري از       مناسب نيتروژن و بقاياي گياهي مي     

 و كي بلندمـدت خـا  خيـز  حاصـل ، باعث بهبـود    سوزاندن بقايا 
رد گياهـان   كـ  و نيز پايداري رشـد و عمل       كافزايش ماده آلي خا   

 گياهي  بقايايهدف اين پژوهش ارزيابي اثر حفظ       . دشوزراعي  
، ك خـا  يهـا  يژگـ يو در جهـت بهبـود       كو اختالط آنها با خـا     

الت زيـست محيطـي ناشـي از        كاهش مش كرد و   كپايداري عمل 
چنـين، بـا توجـه بـه ايـن          هم. باشد  ي گياهي مي  سوزانيدن بقايا 

 و افـزودن  كآزمايش، با تغييرات در ميزان بقاياي ورودي به خا    
  نيتروژن به آنهـا، بـه بررسـي ميـزان بقايـاي گيـاهي و قابليـت                 
فراهمي عناصر غذايي موجود در آنها پرداخته شد و مقدار کربن 

 قرمـز نيـز   م خاک در زراعـت لوبيـا  يتروژن، فسفر و پتاس   ي، ن يآل
  .تعيين شد

  
 ها مواد و روش

امــل تــصادفي كهــاي  كپــژوهش حاضــر در قالــب طــرح بلــو
هـاي   رار در سالكهاي دو بار خرد شده در سه ت        رتكصورت    به

شاورزي دانـشگاه  كده كدر ايستگاه پژوهشي دانش  ١٣٨٨ و   ١٣٨٧
 ٤٤´  شرقي، عرض جغرافيايي ۵۲ °۳۷´ طول جغرافيايي (شيراز  

ـ  متـر از سـطح در     ١٨١٠اع   شمالي و ارتف   ٢٩° . اجـرا گرديـد  ) اي
دو رقـم لوبيـا قرمـز    : تور هاي اين آزمايش عبارت بودنـد از   كفا
)D81083ــياد ــروژن   ) و ص ــطح نيت ــار س  و ۶۹، ۵/۳۴، ۰(، چه
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و چهار سطح بقاياي   ) تاركيلوگرم نيتروژن خالص در ه    ك ۵/۱۰۳
 ۱ جدولج آزمون خاک در     ينتا).  درصد ۷۵ و   ۵۰،  ۲۵،  ۰(گندم  
اشت در زمين مورد نظر   كبقاياي گندم در زمان     .  شده است  ارائه

هاي مربوطه به ميزان محاسبه شـده پخـش و توسـط        رتكو در   
 بـه   ود نيتـروژن  كـ اوره به عنوان    .  مخلوط شدند  ك با خا  كديس

ـ اشت و بق  كنيمي در ابتداي     (كصورت سر  ه در زمـان شـروع      ي
رشد در طول فصل . شدهاي آزمايشي استفاده  رتكدر  ) دهي گل

هاي هرز، آبيـاري،   هاي زراعي الزم شامل مبارزه با علف      مراقبت
با توجه . ها انجام شد  و مبارزه با آفات و بيماريكود سركدادن 

 در ابتـداي آزمـايش، در طـول مـدت آزمـايش             كبه آزمون خا  
برداشـت نهـايي   . ود فسفر يـا پتاسـيم اسـتفاده نـشد    كگونه    هيچ
. ر سـال انجــام گرفــت رد دانــه در سـيزدهم مهــر مـاه هــ  كـ عمل

 نيتـروژن بـا   يها غلظت در هر سال شامل    كهاي خا   گيري  اندازه
لي و  ك با روش وا   كربن آلي خا  ك ،)۱۳ و   ۲(لدال  كروكروش مي 

 نرمال،   ١، پتاسيم با روش استخراج با استات آمونيوم         )١١ (كبل
و فـسفر قابـل جـذب    ) ١٣(فتـومتر    و قرائت با فلـيم     ٧هاش    پ
در شـروع و پـس از اتمـام         ) ۱۳ و   ۱۱( بـا روش اولـسن       كخا

 SAS نــرم افــزاري  بــا اســتفاده از برنامــهســپس .بــود آزمــايش 
 ها مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفتـه         ، داده )١٥ ()٩ويرايش  (
ــانگين)۵ و ۴جــدول ( ــسه مي ــون   ، مقاي ــتفاده از آزم ــا اس ــا ب ه

ــا اســتفاده از كــاي دان چنددامنــه ن انجــام گرفتــه و نمودارهــا ب
   .دندش ي مناسب تهيه كگرافيهاي  برنامه

  
  نتايج و بحث

 در كه افزودن بقاياي گندم به خاكدست آمده نشان داد       نتايج به 
ربن آلـي   كـ دار ميزان     مقايسه با تيمار شاهد، سبب افزايش معني      

داري  در سال اول تفاوت معني). ۲ جدول( در هر سال شد كخا
 و ۵۰تيمارهاي بين تيمارهاي داراي بقايا نبود، ولي در سال دوم 

. ربن آلـي بيـشتري برخـوردار بودنـد    ك درصد بقايا از مقدار    ۷۵
 در زمان برداشت در هر دو سـال        كربن آلي خا  كمترين ميزان   ك

ربن آلـي در    كـ رونـد تغييـرات     . مربوط به تيمار بدون بقايا بود     
شود، بـا   ه مشاهده ميكگونه  همان.  نشان داده شده است   ۱ لكش

يافتـه،    اهشكـ  ورزي  خـاك بيا با سيستم    شت لو كافزودن بقايا و    
ه در تيمـار    كـ   روند افزايشي نشان داد، در حالي      كربن آلي خا  ك

اين افزايش . اهش يافتكي افزايش و سپس كبدون بقايا ابتدا اند
تواند مربوط به ايجاد تناوب زراعي با بقوالت  موقتي احتماالً مي

 در ردن بقايـا كـ ولـي خـارج   . شت مداوم گندم باشـد    كبه جاي   
ربن كـ نتـايج   . دشربن آلي در تيمار فوق      كاهش  كنهايت باعث   

ود نيتـروژن تفـاوت   كـ ه كـ آلي در تيمارهاي نيتروژن نـشان داد       
گرچـه  ). ۳ جـدول (رد  كـ  ايجـاد ن   كربن آلي خـا   كدار در     معني

 ي رونـد كربن آلـي خـا  كـ ه  كدهد    ربن آلي نشان مي   كتغييرات  
ليـه  كي ، ولـي ايـن رونـد بـرا      )۲ لكشـ (افزايشي داشته اسـت     

ودي مشابه بوده و علـت احتمـالي آن قـرار گـرفتن         كتيمارهاي  
گرچـه در   . بقوالت در تناوب تابستانه و عدم آيش بـوده اسـت          

  .دار نبود متر بود، ولي تفاوت معنيكربن آلي ك ،ودكتيمار بدون 
ميزان فسفر قابل جذب نيز در تيمارهاي بقايـا در سـال اول         

مترين ميـزان  ك، بيشترين و )۲جدول (دار نشان داد      تفاوت معني 
 درصـد بقايـا و   ۷۵فسفر قابل جذب به ترتيب مربوط به تيمـار   

در سال دوم نيز بيشترين ميزان فسفر قابل        . ستتيمار بدون بقايا  
ه با بقيه تيمارهـا تفـاوت       كبقايا بود   % ۷۵جذب متعلق به تيمار     

 مترين ميزان فسفر قابلكتيمار بدون بقايا در هر دو سال   . داشت
ل كش(اهشي بود   كلي تغييرات فسفر    كروند  . جذب را نشان داد   

ود فـسفر امـري طبيعـي       كـ اربرد  كه اين امر  به دليل عدم        ك،  )۲
اهشي در تيمار بـدون بقايـا شـديدتر         كاست، هرچند اين روند     

امل بقاياي گياهي به  كدر سال اول به دليل عدم تجزيه        . باشد  مي
ميـزان  . ز سـال دوم بـود     اهش تغييرات تندتر ا   كار رفته، شيب    ك

اربرد تيمارهاي نيتـروژن در سـال       كفسفر قابل جذب نيز در اثر       
بـا توجـه بـه نتـايج     ). ۳جـدول  (دار نشان داد  اول تفاوت معني  

 ۵/۱۰۳مار يزان فسفر مربوط به تين مي، کمتر۳موجود در جدول   
 که دليل اين امر به خروج بيشتر فسفر در استتروژن يلوگرم نيک

در . دشـو   بيشتر در اين تيمار مربوط مي    ك ماده خش  اثر برداشت 
، در تيمارهاي نيتروژن داراي تفاوت      كسال دوم ميزان فسفر خا    

  . نبودند
   سـبب افـزايش ميـزان پتاسـيم    كافزودن بقاياي گندم به خا    
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   مزرعه آزمايشي قبل از اجراي تيمارهاكهاي خا  ويژگي.۱جدول 
  زانيم   خاکيژگيو

  ۰-۳۰  )متر سانتي (كعمق خا
  ۵۲/۰  )منس بر متري زيدس(ي كتريكهدايت ال

  ۸۵/۷  هاش گل اشباع پ
  ۷۶/۰  )درصد(ربن آلي ك

  ۰۸/۰  )درصد(نيتروژن  
  ۸/۲۱  )يلوگرمكگرم در  ميلي(فسفر 

  ۶۰۰  )يلوگرمكگرم در  ميلي(پتاسيم 
  ۲۲  )درصد(شن 

  ۵۷  )درصد(سيلت  
  ۲۱  )درصد(رس 

  سيلتي لوم  كبافت خا
  

  متري خاک در دو سال آزمايش  سانتي۳۰ تأثير بقاياي گندم بر نيتروژن، فسفر، پتاسيم و کربن آلي خاک تا عمق .۲جدول 
  تروژنين
  )درصد(

  فسفر
  )لوگرميگرم در ک يليم(

  ميپتاس
  )لوگرميگرم در ک يليم(

  يکربن آل
  )درصد(

   گندميايبقا
  )درصد(

۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ 
۰  ۰۹۰/۰ AB ۱۰۶/۰ B ۱۱/۱۲ C ۳۸/۹ C ۵۰/۴۸۲ B ۸۳/۳۶۲ B ۸۲/۰ B ۷۶/۰ C 
۲۵  ۰۹۲/۰ A ۱۰۹/۰ AB ۷۴/۱۲ B ۵۹/۱۱ B ۰۰/۵۰۱ B ۶۳/۴۱۴ A ۸۶/۰ A ۸۶/۰ B 
۵۰  ۰۸۵/۰ B ۱۱۰/۰ A ۳۴/۱۲ C ۸۰/۱۱ B ۹۶/۵۲۱ A ۶۳/۴۱۸ A ۸۷/۰ A ۸۹/۰ A 
۷۵  ۰۹۵/۰ A ۱۰۹/۰ AB ۳۱/۱۳ A ۶۰/۱۲ A ۰۴/۵۲۹ A ۱۳/۴۱۱ A ۹۰/۰ A ۹۰/۰ A 

  %).۵دانکن ( ندارند يدار ي با حروف مشابه تفاوت معنيها نيانگيدر هر ستون م
  

ه كـ ، به ايـن صـورت   )۲جدول (قابل جذب در هر سال گرديد     
 درصد بقايا در سـال اول و        ۵۰ درصد بقايا و     ۷۵بين تيمارهاي   

دار   درصد بقايا تفاوت معني   ۲۵چنين بين تيمار بدون بقايا و        هم
بـين تيمارهـاي داراي   ه در سـال دوم  كدر حالي  . وجود نداشت 

 اين تيمارها بـا تيمـار       وليدار وجود نداشت،      بقايا تفاوت معني  
تيمار بدون بقايا در هر     . دار بودند   بدون بقايا داراي تفاوت معني    

متــرين ميــزان پتاســيم قابــل جــذب در زمــان كدو ســال داراي 
، )۱شـکل  (اهشي بود   كلي تغييرات پتاسيم    كروند  . برداشت بود 

با افزودن . اهشي در تيمار بدون بقايا شديدتر بود   كه اين روند    ك
يلـوگرم  ك ۵/۳۴ود نيتروژن در سال اول ميزان پتاسيم در تيمـار     ك

داري بـين   نيتروژن بيشتر بود، ولـي در سـال دوم تفـاوت معنـي     
  ). ۳جدول (تيمارها نبود 

 در سال اول نامنظم بود، گرچه       كروند تغييرات نيتروژن خا   
 درصـد بقايـا     ۷۵ مربوط به تيمـار      كژن خا بيشترين ميزان نيترو  

 بقايا و ولي بين اين تيمار با تيمارهاي بدون) ۲جدول (باشد   مي
ه كـ  دار وجـود نداشـت، در حـالي         درصد بقايا تفاوت معنـي     ۲۵

مترين ميزان ك درصد بقايا داراي ۵۰ور با تيمار كتفاوت تيمار مذ
ا داراي بقايــ% ۵۰در ســال دوم تيمــار . دار بــود نيتــروژن، معنــي

ه بـا تيمـار بـدون بقايـا تفـاوت      كـ بيشترين ميزان نيتروژن بـود   
  دار  دار داشت ولي با بقيه تيمارهاي داراي بقايا تفاوت معني معني
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  تي لغا۱۳۸۷رماه يخاک از ت) د(تروژن يو ن) ج(م ي، پتاس)ب(، فسفر )الف (يرات کربن آليي روند تغ.۱شکل 

  گندم ياي بقايمارهاي در ت۱۳۸۸مهرماه 
  

   خاکيم و کربن آليتروژن، فسفر، پتاسيتروژن بر ني مختلف کود نيمارهاير تي تأث.۳جدول 
  شي در دو سال آزمايمتر ي سانت۳۰تا عمق 

  تروژن خاکين
  )درصد(

  فسفر
  )لوگرميگرم در ک يليم(

  ميپتاس
  )لوگرميگرم در ک يليم(

  يکربن آل
  )درصد(

تروژن يکود ن
  )لوگرم در هکتاريک(

۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ 
۰۷۹/۰  صفر B ۱۰۵/۰ B ۹۴/۱۲ A ۹۴/۱۱ A ۹/۴۷۴ B ۲/۳۹۰ A ۸۴/۰ A ۸۵/۰ A 

۵/۳۴  ۰۹۰/۰ A ۱۰۸/۰ B ۸۳/۱۲ A ۹۰/۱۰ A ۲/۵۷۱ A ۹/۴۰۴ A ۸۷/۰ A ۸۶/۰ A 
۶۹  ۰۹۳/۰ A ۱۰۹/۰ AB ۸۵/۱۲ A ۱۰/۱۱ A ۵/۵۱۱ B ۳/۴۱۱ A ۸۵/۰ A ۸۵/۰ A 

۵/۱۰۳  ۰۹۹/۰ A ۱۱۳/۰ A ۸۷/۱۱ B ۴۲/۱۱ A ۰/۴۷۷ B ۲/۴۰۰ A ۸۹/۰ A ۸۶/۰ A 
  ).%۵دانکن ( ندارند يدار ي با حروف مشابه تفاوت معنيها نيانگيدر هر ستون م

  
ـ        . نداشت  گيـاه تثبيـت     كتغييرات نيتروژن به دليل اسـتفاده از ي

ود كـ اربرد  كـ ننده نيتروژن، اسـتفاده از بقايـاي گيـاهي و نيـز             ك
 وجـود  ولي با ايـن ). ۱شکل (نيتروژن داراي روند افزايشي بود     

مترين ميزان نيتروژن در پايـان هـر        كنيز تيمار بدون بقايا داراي      
 تيمارهاي نيتـروژن در هـر دو  . فصل زراعي و برداشت لوبيا بود    

 در زمان برداشت كداري در ميزان نيتروژن خا     سال تفاوت معني  
ود نيتـروژن سـبب     كـ افزايش مـصرف    ). ۳جدول  (ردند  كايجاد  

لوبيـا گيـاه   . زمان برداشـت شـد   در كافزايش ميزان نيتروژن خا  
زراعي داراي توان تثبيت نيتروژن است، از اينرو پس از برداشت 

  رونــد . مانـد   بـاقي مـي  كايـن گيـاه، مقـداري نيتـروژن در خــا    
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  خاک از ) د(تروژن يو ن) ج(م ي، پتاس)ب(، فسفر )الف (يرات کربن آليي روند تغ.۲شکل 

  تروژني کود نيرهاماي در ت۱۳۸۸ت مهرماه ي لغا۱۳۸۷رماه يت
  

تغييرات نيتروژن، افزايـشي بـودن آن در تيمارهـاي نيتـروژن را             
ننـده  كه به دليـل اسـتفاده از گيـاه تثبيـت            ك) ۲ل  كش(نشان داد   

ود كـ ولي با اين حال تيمـار بـدون      . ود نيتروژن بود  كنيتروژن و   
مترين ميزان نيتروژن در پايان هر فصل زراعـي         كنيتروژن داراي   
  .بيا بودو برداشت لو
در ) ربن آلـي كـ نيتروژن، فسفر، پتاسيم و    (كهاي خا   ويژگي

دار داشـتند   بين تيمارهاي مختلف بقايـاي گنـدم تفـاوت معنـي          
 و نيتـروژن در  كي افزايش ماده آلي خـا     كازپينار و   ). ۲جدول  (

لوپزفانـدو و پـاردو     ). ۱۲(ردنـد   كاثر بقاياي گياهي را گـزارش       
هـاي زراعـي      در سيـستم   كتجمع نيتروژن در اليه سـطحي خـا       

افـزايش فـسفر، پتاسـيم،      ). ۸(اهش يافته را گـزارش نمودنـد        ك
 در اثـر بقايـاي گيـاهي در مطالعـات        كنيتروژن و ماده آلي خـا     

 و  ۳(اران نيز گزارش شده اسـت       كديبرت و اوتر و وانگ و هم      
هـا فعاليـت    كثـر خـا   كننـده در ا   كي از عوامل محـدود      كي). ۱۸
ربن، كـ ،  كننـده خـا   كتجزيـه   موجـودات ريـز     . روبي است كمي

لسيم و غيره مورد نياز خود را       كنيتروژن، فسفر، پتاسيم، گوگرد،     
 و مواد   كهاي در دسترس اين عناصر موجود در خود خا          از فرم 

بنابراين با افزودن بقاياي . نندك  فراهم ميكآلي اضافه شده به خا
 خـاک اقـدام بـه تجزيـه بقايـاي           يها کروبي، م كگياهي به خا  

 كه افزايش مواد آلي به خا   كگزارش شده است    . نندك ميگياهي  
اران كـ وودز و هم  ). ٥(شـود      مـي  كسبب افزايش نيتـروژن خـا     

اربرد مواد گياهي حاوي يون آمونيوم باعـث  كه كردند  كگزارش  
شـدن    روبـي و معـدني    كروبـي، جمعيـت مي    كافزايش فعاليت مي  

ان مـاده  تأثير افزودن بقاياي گياهي بر ميز ). ٢٠(شود    نيتروژن مي 
   بـه مقـدار بقايـاي گيـاهي افـزوده شـده،           كآلي و نيتروژن خـا    

  بـدين  ). ٧(محـيط و طـول مـدت حـضور آنهـا وابـسته اسـت        
  وتـاه  كهاي گـرم، تجزيـه سـريع بقايـا در             ه در محيط  كصورت  

  م يـا عـدم تغييـر مقـدار مـاده آلـي            كـ مدت منجر بـه افـزايش       
ـ           كـ شود، در حالي      مي   روژن ه در بلنـد مـدت سـبب افـزايش نيت

ــا   در مــــورد فــــسفر . دشــــو  مــــيكو مــــاده آلــــي خــ
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  ۱۳۸۷ خاک در سال يم و کربن آليتروژن، فسفر، پتاسيانس نيه واري تجز.۴جدول 
  يآزاد درجه  راتييمنبع تغ  ).M.S(ن مربعات يانگيم

  يکربن آل  ميپتاس  فسفر  تروژنين
  ns۰۰۰۲۸/۰  ns۰۷۲۹/۰  ns۴/۶۵۷۳  ns۰۱۱/۰  ۲  تکرار
  ns۰۰۰۰۸/۰  ns۱۰/۲  ns۰/۲۱۱۱۲۵  *۱۳۹/۰  ۱  رقم
  a ۲  ۰۰۰۰۶۵/۰  ۲۳۳/۰  ۲۰/۱۲۷۸۰  ۰۰۷۴/۰ يخطا

  ns۰۰۸/۰  ۱۴/۴۸۴۶۸**  ۰۸۵/۶**  ۰۰۱۶۸/۰**  ۳  تروژنين
  ns۰۰۰۵/۰  **۸۱۴/۴  *۵۷/۱۸۷۷۶  *۰۳۹۶/۰  ۳  رقم×  تروژنين

  b ۱۲  ۰۰۰۱۹۴/۰  ۱۴۷/۰  ۰۵/۵۱۰۹  ۰۰۸۳/۰ يخطا
  ۰۲۱۳/۰**  ۱۹/۱۰۶۸۲**  ۶۳۳/۶**  ۰۰۰۴۵/۰*  ۳   گندميايبقا
  ns۰۰۰۱۸/۰  **۸۹۷/۱  ns۵۷/۱۵۲  **۰۱۳۸/۰  ۳  رقم×  ايبقا
 ns۰۰۰۰۷/۰  **۴۲۱/۲  **۲۴/۶۳۷۲  **۰۱۱۷/۰  ۹  تروژنين×  ايبقا

  ۰۱۵۳/۰**  ۲۸/۴۹۶۱**  ۸۴۳/۰*  ۰۰۰۲۵/۰*  ۹  رقم×  تروژنين×  ايبقا
  c  ۴۸  ۰۰۰۱۱/۰  ۳۶۲/۰  ۳۲/۱۲۶۴  ۰۰۳۱۷/۰  يخطا
    ۹۵  کل

  ۵۱/۶  ۹۹/۶  ۷۶/۴  ۶۴/۱۱  راتييدرصد تغ
  دار در سطوح فوق ي و عدم معنFک درصد آزمون يدار در سطوح پنج و  يب معنيبه ترت:  ns و **، *

  
  ۱۳۸۸ خاک در سال يم و کربن آليتروژن، فسفر، پتاسيانس نيه واري تجز.۵جدول 

  درجه  راتييمنبع تغ  ).M.S(ن مربعات يانگيم
  يکربن آل  ميپتاس  فسفر  تروژنين  يآزاد

  ns۰۰۰۱۹/۰  ns۶۶/۱  ns۶/۲۶۸۰  ns۰۰۳۲/۰  ۲  تکرار
  ns۰۰۰۰۱۹/۰  ns۶۸/۵۷  ns۵/۴۸۱  *۰۴۴/۰  ۱  رقم
  a ۲  ۰۰۰۰۳/۰  ۶۲/۱۱  ۰۱/۷۷۱  ۰۰۰۹۲/۰ يخطا

  ns۹۲/۴  ns۵۴/۱۸۸۸  ns۰۰۰۴۸/۰  ۰۰۰۳۲/۰*  ۳  تروژنين
  ns۰۰۰۱۹/۰  ns۸۹/۵  ns۶۲/۳۱۲  ns۰۰۵۸/۰  ۳  رقم× تروژنين

  b ۱۲  ۰۰۰۰۵۷/۰  ۰۲۸/۳  ۲۳/۱۶۱۸  ۰۰۳۷/۰ يخطا
  ns۰۰۰۰۶۸/۰  **۸۷/۴۵  **۳۴/۱۶۴۲۳  **۰۹۶۴/۰  ۳   گندميايبقا
  ns۰۰۰۰۴۲/۰  ns۵۰۱/۲  *۵۹/۲۴۰۵  ns۰۰۶۵/۰  ۳  رقم× ايبقا
  ns۰۷۵/۱  ns۴۲/۹۹۷  ns۰۰۵۲/۰  ۰۰۰۰۶۹/۰*  ۹  تروژنين× ايبقا
  ns۷۵۴/۱  ns۶۳/۶۲۵  ns۰۰۳۱/۰  ۰۰۰۰۹۲/۰**  ۹  رقم× تروژنين× ايبقا

  c  ۴۸  ۰۰۰۰۲۷/۰  ۱۵۶/۱  ۹۲/۸۰۴  ۰۰۳۰/۰  يخطا
    ۹۵  کل

  ۴۱/۶  ۰۶/۷  ۴۸/۹  ۷۶/۴  راتييدرصد تغ
  دار در سطوح فوق ي و عدم معنFک درصد آزمون يدار در سطوح پنج و  يب معنيبه ترت:  ns و **، *

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

   ... هاي خاك روژن بر برخي ويژگيتتأثير مقادير بقاياي گندم و كود ني 

۲۱۷  

ه با افزودن بقاياي گياهي به كتوان چنين بيان داشت   نيزميكخا
 و در نتيجـه  كمتر فسفر آلي با ذرات خا ك به علت تماس     كخا
 مقـدار فـسفر قابـل دسـترس افـزايش           متر شدن تثبيت فسفر،   ك

 بـا  كه افزودن بقاياي گياهي به خاكگزارش شده است . يابد  مي
، سـبب افـزايش   ك خاكوشيميايي و بيولوژيكبهبود شرايط فيزي  

 ۵(شـود   لسيم و منيزيم ميكهاي قابل تبادل مانند پتاسيم،   اتيونك
ي كو ، ازپينار )۷(ومار و گو  ك،  )۱(وئي و الل    كانكو  كبالن). ٧و  
و مـالهي  ) ۸(، لوپزفاندو و پاردو     )۱۴(اران  ك، رولدان و هم   )۱۲(

ــار) ۱۰(اران كــو هم هــاي   مثبــت بقايــاي گيــاهي و سيــستمآث
هاي تبـادلي و     اتيونك (كهاي خا    حفاظتي بر ويژگي   ورزي  خاك

اقبال نيز افزايش فـسفر در  . اند  ردهكرا گزارش   ) كربن آلي خا  ك
ايـن  ). ۵( را گزارش نمود     ك خا اثر استفاده از بقاياي گياهي در     

  .ننده نتايج پژوهش حاضر استك تأييد هاي گزارش
  

  يريگ جهينت
يفيـت  ك بر   ياهي گ ياين پژوهش نشان داد که کاربرد بقا      يج ا ينتا
اربرد بقاياي گياهي، مقدار    كه با   ك طوري  گذارد، به   ر مي ي تأث كخا
 کـربن . افـت يش  يم خاک افزا  يربن آلي، نيتروژن، فسفر و پتاس     ك
اربرد كـ  خاک است که در اثـر  يها يژگين و يتر  از مهم  يکي يآل
ت خـاک بهبـود   يفين کي، ميزان آن افزايش و بنابرا     ياهي گ يايبقا

ـ بقا% ۵۰نـسبت بـه     % ۷۵تيمار  . يافت  فـوق  يهـا  يژگـ يا، در وي
ـ م. جاد نکـرد يداري ا   تفاوت معني  ـ زان مطلـوب بقا ي ـ  گياي  ياهي

 گندم يايد بقا درص۵۰ت مناسب خاک، حفظ يفيجهت نيل به ک 
توان نسبت به   ميكهاي خا بنابراين براي بهبود اين ويژگي  . بود

اربرد کـود   كـ . ردكـ حفظ حدود نيمـي از بقايـاي گنـدم اقـدام            
زان عناصر فسفر ي موليش، يتروژن خاک را افزايزان نيتروژن، مين

ـ    يري که تأث  يم خاک را کاهش داد، در حال      يو پتاس   ي بر کربن آل
  .خاک نداشت
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