
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  بوم شناسی کشاورزي نشریه
  645- 655. ص ،1393 پاییز، 3شماره ، 6جلد 

Journal of Agroecology 
Vol. 6, No. 3, Fall 2014, p. 645-655 

  
  بررسی تأثیر مدیریت بقایاي گیاهی و منابع مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم

 ) Triticum aestivum L.(  
 

  3و افراسیاب راهنما 2بند، امیر آینه2، اسفندیار فاتح*1سیده سمانه سهرابی

  20/07/1392:تاریخ دریافت 
  05/12/1392:تاریخ پذیرش

  
  چکیده

صورت  ، پژوهشی به).Triticum aestivum L( أثیر مدیریت بقایاي گیاهی و منابع نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندممنظور ارزیابی ت به
انجام  1390-91در سال زراعی اسپلیت پالت در قالب طرح بلوك کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز 

کیلوگرم  150شاهد، (عنوان عامل اصلی و پنج منبع کود نیتروژن  به) حذف بقایا، سوزاندن بقایا و برگرداندن بقایا(ت بقایاي گیاهی سه سطح مدیری. شد
ل عنوان عام به) کود بیولوژیک سوپرنیتروپالس+ کیلوگرماوره در هکتار 75کیلوگرم اوره در هکتار، کود بیولوژیک سوپرنیتروپالس و  75اوره در هکتار، 

کـه   طـوري  بـه . هاي مختلف بقایاي گیاهی قرار گرفـت  نتایج نشان داد که عملکرد و اجزاي عملکرد گندم تحت تأثیر مدیریت. فرعی در نظر گرفته شد
شـترین وزن  در تیمار برگرداندن بقایا علیرغم دارا بودن بی. سوزاندن بقایا در اغلب صفات باعث افزایش و حذف بقایا منجر به کاهش اجزاي عملکرد شد

کیلوگرم در  150از کاربرد ) تن در هکتار 6/6(بیشترین عملکرد دانه . طور منفی تحت تأثیر قرار داد هزار دانه و شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک را به
کاربرد . بقایاي گیاهی حاصل شداز کاربرد کود بیولوژیک سوپرنیتروپالس و حذف ) تن در هکتار 6/2(هکتار اوره و سوزاندن بقایاي گیاهی و کمترین آن 

که، ترکیب کود بیولوژیک و شیمیایی منجـر بـه    درحالی. داري با عدم مصرف کود نیتروژن نداشت تنهایی در بیشتر موارد تفاوت معنی کود بیولوژیک به
  . تولید بیشترین تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه شد

 
  ین دانه، سوپرنیتروپالس، عملکرد بیولوژیک، کود اورهبرگرداندن بقایا، پروتئ: ي کلیديها واژه

  
   1 مقدمه

هاي گذشته نشان داده که نقش غالب انسـان،   بررسی تاریخ سال
گر چه با گذشت زمان اتخلیه خاك براي تولید غذا و الیاف بوده است، 

و آغاز سکنی گزینی بشر، افزودن انواع مختلف عناصر غذایی به خاك 
حاصلخیزي و یا حفظ قدرت تولیدي مرسوم شد، براي جبران کاهش 

رویه از کودهاي شیمیایی در نیم قرن گذشـته باعـث    ولی استفاده بی
کــاهش اســتفاده از گیاهــان پوششــی و کودهــاي آلــی شــده اســت  

)Kumar, 2000 & Goh .(  هـاي اخیـر، بـه     در سـال  ،با ایـن وجـود
فاده از هاي کیفی خاك و افزایش تولید گیاهـان زراعـی بـا اسـت     جنبه

عنـوان منـابع    هاي آلی دیگـر، بـه   بقایاي گیاهی، کودهاي سبز و کود

                                                        
  دانش آموخته کارشناسی ارشد اگرواکولوژي دانشگاه شهید چمران اهواز -1
 به ترتیب دانشیار و استادیار دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز -3و  2
  )Email: seyedehsamanehsohrabi@gmail.com    :نویسنده مسئول -*(

کننده ماده آلی خاك و عناصر غذایی گیاهان توجه بسیاري شده  تأمین
   ).Kumar & Goh, 2000(است 

توانند با جایگزینی یا فراهم کردن عناصر غذایی  بقایاي گیاهی می
غلظـت مـاده آلـی     در خاك، سبب حفظ قدرت باروري خاك، افزایش

هـاي   خاك، حفـظ آب در خـاك، کـاهش تبخیـر، تحریـک فعالیـت      
هاي  بندي، کاهش نوسانات دمایی، بهبود ویژگی میکروبی، افزایش دانه

فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک و بهبود قدرت شخم پذیري خاك شوند 
)Blanco-canqui&Lal, 2009; Singh et al., 2003; Kumar & 

Goh, 2000  .(یابی تأثیر مدیریت بقایاي گیاهی و کود نیتروژن بر ارز
پویایی کربن و نیتروژن خاك و تولید گندم با کاربرد دو سطح بقایاي 

 160و  120، صفر(و سه سطح کود نیتروژن ) با و بدون بقایا(گیاهی 
نشان داد که برگردانـدن بقایـاي گیـاهی پـس از     ) کیلوگرم در هکتار

 Triticum( لکـرد دانـه و کـاه گنـدم    داري عم طـورمعنی  برداشت بـه 
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aestivum L.( ها افزایش داده است  را طی همه سال)Bakht et al., 

ي چنین نتایج این محققـان نشـان داد کـه کـاربرد بقایـا      هم). 2009
باعث افزایش جذب نیتروژن در دانه و کـاه گنـدم شـده و در     گیاهی
کـارگیري   ژن و بهبیان کردند که حفظ بقایا، کاربرد کود نیترو ،نهایت
در استفاده از نیتروژن  جویی طور عمده باعث صرفه ها در تناوب به لگوم

   .شود هاي با سطح پایین نیتروژن می و افزایش باروري گیاه در خاك
فراهم نمودن غذاي کـافی و بـا کیفیـت یکـی از      ،از سویی دیگر

ـ  این امر نشان. رود ترین مسائل جهان امروز به شمار می مهم ي  دهدهن
هـاي شـیمیایی و افـزایش مصـرف      ضرورت کاهش استفاده از نهـاده 

بـراي  ، واقـع  در). Andres et al., 2009(هـاي زیسـتی اسـت     نهاده
پذیر  هاي تجدید گیري از نهاده داشتن یک نظام کشاورزي پایدار، بهره

هــاي اکولــوژیکی را بــه حــداکثر برســانند و  کــه بتواننــد ســودمندي
 ،ترین سطح ممکن کاهش دهند را تا پایینمحیطی  هاي زیست آسیب

 ،در ایـن میـان   ).Kizilkaya, 2008( رود امري ضروري به شمار می
هاي  عنوان راهی براي دستیابی به نظام هاي زیستی به استفاده از کود

اي  کـود زیسـتی بـه مـاده    . کشاورزي سالم و پایدار مطرح بوده است
ها  هاي آن زنده یا متابولیتجامد، مایع و یا نیمه جامد حاوي موجودات 

شود که قادر است به نحوي باعث افزایش عملکرد، تـأمین   اطالق می
یک یا چند عنصر غذایی مورد نیاز گیاه و بهبـود خـواص فیزیکـی و    

  . شیمیایی خاك شود
در میان عناصر غذایی، نیتروژن نقش بسـیار مهمـی در قابلیـت    

نتایج پژوهشی در مصر  ).Hashem et al., 2000رقابت گیاهان دارد 
بر روي تاریخ کاشت و کاربرد منابع کودي مختلف بر روي عملکـرد  
گندم با کاربرد دو تیمار کود بیولوژیک و چهار سطح کود معدنی مؤید 

داري بـر   این مطلب است که افزایش سطوح کود معدنی تـأثیر معنـی  
دي تر کو افزایش عملکرد و اجزاي عملکرد در مقایسه با سطوح پایین

داري تعداد سنبله  طورمعنی چنین تلقیح باکتریایی به هم. و شاهد داشت
در مترمربع، ارتفاع گیاه، طول سنبله، وزن هزار دانه، عملکـرد دانـه و   

 ,Nasser & El-Gizawy(دانـه را افـزایش داد    NPKمیزان جـذب  

2009 .(  
لذا هدف این تحقیق بررسی میزان تأثیر مدیریت بقایاي گیاهی و 

بع مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم در شرایط آب منا
 .و هوایی اهواز بود

 
  

  ها مواد و روش
منظور ارزیابی تأثیر مدیریت بقایا و منابع مختلف نیتـروژن بـر    به

صورت اسـپلیت پـالت در    عملکرد و اجزاي عملکرد گندم پژوهشی به
 -عـه تحقیقـاتی  تکرار در مزر سهقالب طرح بلوك کامل تصادفی در 

درجه و  31آموزشی دانشکده کشاورزي شهید چمران اهواز با موقعیت 
شـرقی طـول     دقیقـه  41درجـه و   48عرض جغرافیـایی و    دقیقه 19

متر از سطح دریا  20جغرافیایی و در حاشیه غربی رود کارون با ارتفاع 
سـه سـطح مـدیریت بقایـاي     . انجام شـد  1390 -91زراعی  سال  در

عنوان عامـل   به) ف بقایا، سوزاندن بقایا و برگرداندن بقایاحذ(گیاهی 
 75کیلوگرم اوره در هکتار،  150شاهد، (منبع کود نیتروژن  5اصلی و 

کیلوگرم  75کیلوگرم اوره در هکتار، کود بیولوژیک سوپرنیتروپالس و 
عنوان عامل فرعی  به) کود بیولوژیک سوپرنیتروپالس+ اوره در هکتار
هاي مختلف بقایا در اواسـط   جهت اعمال مدیریت. شد در نظر گرفته

شهریور ماه بقایاي بر جا مانده از کشت گندم سال قبل با توجـه بـه   
شده حذف، سوزانده یا به خـاك   هاي مشخص طرح آزمایشی در کرت

آبـان مـاه در    30اجراي آزمایش با کشـت گنـدم در   . برگردانده شدند
 8تعداد خطوط کشت گندم . تمتر صورت گرف 3×2هایی به ابعاد  کرت

متر و رقم مورد استفاده چمـران   سانتی 20ها  خط و فاصله بین ردیف
هاي بهینه بـراي   مقادیر کود پایه فسفر و پتاسیمبر اساس نسبت. بود

کیلوگرم در هکتار  80کیلوگرم فسفر و  90(کشت گندم در این منطقه 
الزم براي هر کدام براي تأمین میزان نیتروژن . استفاده شدند) پتاسیم

ــاي  ــود اوره   150و  75از تیماره ــار از ک ــروژن در هکت ــوگرم نیت کیل
استفاده شد و براي تأمین منبع بیولوژیک نیتروژن ) درصد 46نیتروژن (

کـود اوره بـر اسـاس    . از کود بیولوژیک سوپرنیتروپالس استفاده شـد 
و به هنگام کاشت  3/1صورت  شده براي هر کرت به مقدارهاي تعیین

صورت سرك در ابتداي مرحله ساقه رفـتن و پنجـه    ماندهبه باقی 3/2
اعمـال تیمارهـاي بیولوژیـک نیـز قبـل از کاشـت       . دهی مصرف شد

طوري که بذرها در سایه کامالً با کود آغشته  صورت بذرمال بود به به
ابتـداي  (صورت سرك در دو نوبت  شده و مابقی کود بیولوژیک نیز به

سوپرنیتروپالس ترکیـب  . مصرف شد) دهی پنجهمرحله ساقه رفتن و 
خاصی از سه نوع بـاکتري بـا اثـر متفـاوت بـر رشـد گیـاه، کنتـرل         

) CFU1( اندام فعـال بـاکتري  . باشد زي و نماتد می هاي خاك بیماري
اسپور  108و  .Azospirillum spp لیتر در هر گرم یا میلی 108شامل 

  . باشد می Bacillus subtilisو سلول زنده 
 

                                                        
1- Colony Forming Units 
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  )متر سانتی 0-30عمق (مشخصات فیزیکی نمونه خاك مورد استفاده در آزمایش  - 1 جدول

Table 1- Physical Characteristics of soil sample used in experiment (depth of 0-30 cm) 
 هاي خاك ویژگی

Soil characteristic  
 مواد معدنی خاك

Mineral matter of soil   

 لکتریکیهدایت ا  اسیدیته
  )زیمنس بر متر دسی(

 مواد آلی
  بافت  )درصد(

  

  فسفر  کل درصد نیتروژن
(mg.kg-1)  

  پتاسیم قابل تبادل
(mg.kg-1)  

pH  (EC  
(dS.m-1)  Organic matter (%)  Texture  Total Nitrogen (%)  Phosphorus  

(mg.kg-1)  
Exchangeable  

potassium  
(mg.kg-1)  

  120  12.6  0.054  لوم شنی  0.54  1.4  7.8
  

منظـور تعیـین عملکـرد     پس از مرحله رسیدگی فیزیولوژیـک بـه  
نهایی، ضمن رها سازي خطوط حاشیه، برداشت از یک مترمربـع هـر   

تصـادف از   بوته بـه  10جهت تعیین اجزاء عملکرد، . کرت انجام گرفت
ارتفـاع بوتـه، تعـداد سـنبله در     ( مـوردنظر  هر کرت انتخاب و صفات

ه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکـرد دانـه، عملکـرد    مترمربع،تعداد دان
تجزیـه  . بررسـی شـد  ) بیولوژیک، شاخص برداشت و درصد پـروتئین 

صـورت   SAS 9.1Sافـزار   آمده با استفاده از نرم دست هایبه آماري داده
در سطح احتمـال پـنج    LSDها با استفاده از آزمون  گرفت و میانگین

 Excel افـزار  بـا اسـتفاده از نـرم   رسم نمودارهـا  . درصد مقایسه شدند
  .صورت گرفت

  
  نتایج و بحث

داري تحـت تـأثیر    طـورمعنی  هاي گندم به ارتفاع بوته: ارتفاع بوته
کارگیري منابع مختلف نیتروژن قرار گرفـت   اجراي مدیریت بقایا و به

در ) متـر  سـانتی  9/89(که، بیشترین ارتفاع بوتـه   طوري به). 2جدول (
در ) متـر  سـانتی  2/71(قایا و کمترین ارتفاع بوته تیمارهاي سوزاندن ب

رفته  کار در بین منابع کودي به. تیمار حذف بقایاي گیاهی مشاهده شد
 3/85(کیلوگرم در هکتار کود اوره بیشترین ارتفـاع   150نیز استعمال 

ها حاصل کرد و استفاده از کود بیولوژیک کاهش  را در بوته) متر سانتی
بر اسـاس نتـایج   . متر به همراه داشت سانتی 6/70تا ها را  ارتفاع بوته

آمــده برگردانـدن بقایـا حالــت بینـابینی دارد و حـد واســط      دسـت  بـه 
اضافه کردن بقایاي گیاهی به خاك . باشد رفته می کار هاي به مدیریت

ممکن است باعث کاهش رشد در ابتداي دوره رشد شود و در برخی از 
وره ممکـن اسـت جبـران شـود     موارد این کاهش رشـد در انتهـاي د  

)Kong, 2014 ( که ممکن است در ادامه مراحل رشد با تأثیر بر طول
از طرفـی دیگـر در صـورت    . سنبله کاهش ارتفاع بوته را جبران نماید

برگرداندن بقایا، نیاز به کود نیتروژن براي تولیـدي برابـر بـا شـرایط     
وان به غیر متحرك ت یابد که این نتایج را می سوزاندن بقایا افزایش می

بودن نیتروژن بقایـاي برگردانـده شـده و کمبـود نیتـروژن آزادشـده       
کاربرد ترکیـب  . همزمان با تقاضاي گیاه در طی رشد گیاه نسبت داد

داري داشته و باعث  کود شیمیایی و بیولوژیک بر ارتفاع بوته تأثیرمعنی
کـه بـا نتـایج    ) Rouzbeh, et al., 2009(افـزایش آن شـده اسـت    

  . خوانی دارد ژوهش حاضر همپ
هاي دیگري نیز مبنی بر اینکه تلقـیح بـذرهاي گنـدم بـا      گزارش
تأثیر مثبتی بر ارتفاع بوته و طول سنبله گندم نداشته ثبت  آزوسپریلیوم
 ).Barik & Goswami, 2003(شده است 

از بین تیمارهاي اعمـال شـده تنهـا     :تعداد سنبله در مترمربع
تعداد سنبله در مترمربع در سطح احتمال پنج  منابع نیتروژن بر صفت

مقایسـات میـانگین   ). 2جـدول  (دار ایجاد نمـود   درصد تغییرات معنی
و ) 2/292(نشان داد که سوزاندن بقایاي گیاهی بیشـترین  ) 3جدول (

تعداد سنبله در مترمربع را تولید ) 2/253(حذف بقایاي گیاهی کمترین 
دي آشـکارتر بـود و بیشـترینتعداد    ها بین تیمارهاي کو تفاوت. کردند
کیلوگرم در هکتار اوره و کمتـرین   150در استفاده از ) 8/314(سنبله 

در صورت اسـتفاده از مخلـوط کـود بیولوژیـک     ) 7/239(تعداد سنبله 
کنش مدیریت بقایا  برهم .دست آمد کود شیمیایی به+ سوپرنیتروپالس

ی از این بـود کـه در   و منابع مختلف نیتروژن بر تعداد سنبله نیز حاک
کیلوگرم در هکتـار اوره بیشـترین    75صورت سوزاندن بقایا و کاربرد 

و در صورت کاربرد کود بیولوژیـک سـوپرنیتروپالس و حـذف    ) 341(
. تولیـد خواهـد شــد  ) 206(بقایـا کمتـرین تعـداد سـنبله در مترمربـع      

یریت دار هر سه نوع مد پذیري معنی دهنده تأثیر نتایج نشان ،کلی طور به
تعداد سنبله در . بقایا از نوع کود مصرفی بر تعداد سنبله در مترمربع بود

شود  ترین جزء عملکرد براي گندم محسوب می واحد سطح عموماً مهم
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)Garcia del Moral et al., 2003(.    
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ها  در شرایط وجود بقایا در مزرعه در ابتداي فصل میکروارگانیسم

 کننـد  ري از نیتروژن و کربن را مصرف میبراي رشدشان میزان بیشت
)Jiang et al., 2001(. گیاه گندم تعداد کمتـري سـنبله در    ،بنابراین

 Usman(کند  مترمربع، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه تولید می

et al., 2014( .هاي دیگري مشاهده شده اسـت   در پژوهش چنین هم
داري بر تعداد سنبله گندم  معنیکه برگشت بقایاي گیاهی به خاك، اثر 

در واحد سطح داشته و این اثر به میزان مصرف کود نیتروژن در گندم 
کاربرد تیمارهـاي مختلـف کـود    ).Aynehband, 2005(بستگی دارد 

نیتروژن و بررسی تأثیر آن بر صفت تعداد سنبله در مترمربع نیز نشان 
وجـود دارد   داري بـین سـطوح مختلـف نیتـروژن     داد که تفاوت معنی

که با افزایش سطوح نیتروژن تعداد سنبله در مترمربع افزایش  طوري به
چه محققان طی پژوهشی  گر). Akbari Moghaddam, 2011(یافت 

رابطه بین کاربرد سطوح مختلف نیتروژن و تعداد سنبله گندم در واحد 
در ایـن  . نشان دادنـد ) درجه دوم(صورت رابطه غیر خطی  سطح را به

دار تعـداد سـنبله در    ش کاربرد کود نیتروژن باعث افزایش معنیآزمای
  ). Modhej, 2008(مترمربع گندم نسبت به عدم کاربرد آن شد 

حـاکی از  ) 2جـدول  (نتـایج تجزیـه واریـانس    : وزن هزار دانه
داري اثر منابع مختلف نیتروژن بر وزن هزار دانه در سطح پـنج   معنی

هاي اعمال شده  دار بین مدیریت عنیبا وجود عدم اختالف م. درصد بود
در تیمار برگرداندن بقایا ) گرم 8/41(بر بقایا، بیشترین وزن هزار دانه 

در سوزاندن بقایا مشـاهده شـد   ) گرم 8/40(و کمترین وزن هزار دانه 
در تیمـار  ) گـرم  9/42(بیشترین میانگین وزن هـزار دانـه   ). 3جدول (

مشاهده شد که اختالفش با  مخلوط کود بیولوژیک و سوپرنیتروپالس
کـاربرد کـود بیولوژیـک    . دار نشـد  تیمار حداکثر کود شیمیایی معنـی 

کنش  برهم. را نتیجه داد) 3/39(تنهایی نیز کمترین وزن هزار دانه  به
و ) گـرم  9/43(مدیریت بقایا و منابع نیتروژن نشان داد که بیشـترین  

جـراي مـدیریت   وزن هزار دانه بـه ترتیـب بـا ا   ) گرم 8/38(کمترین 
سوزاندن بقایا و کاربرد ترکیب کود بیولوژیک و شیمیایی و تیمار حذف 

  .همراه کاربرد کود بیولوژیک حاصل شد بقایا به
که وزن هزار دانه در دوره پر شدن دانـه مشـخص    این  با توجه به

تواند در افزایش وزن هزار دانه  بنابراین، تغذیه گیاه می). منبع(شود  می
که، علیرغم عدم کارآمدي کاربرد  طوري به. ایی داشته باشدسز نقش به

کود بیولوژیک و برگرداندن بقایا بر عملکرد رویشی گیـاه، اسـتفاده از   
این کود همراه با سطوح پایین کود شیمیایی در حفظ ثبـات عملکـرد   

علت همزمانی آزاد شدن عناصر  دانه مؤثر بوده است که ممکن است به
ــه   ــا ب ــراه از بقای ــدنی  هم ــت    مع ــل از فعالی ــروژن حاص ــدن نیت ش
رسد وزن هزار  البته به نظر می. ها در فرایند تجزیه باشد میکروارگانیسم

دانه بیشتر تابع خصوصیات ژنتیکی رقم بوده و کمتر تحت تأثیر محیط 
گیرد و قابل ذکر است که تغییرات این جزء عملکرد نسبت به  قرار می

. کمتر تحت تأثیر قرار گرفتـه اسـت   کننده عملکرد سایر اجزاي تعیین
دهی شده عملکرد گندم بیشتري نسبت بـه    هاي کود کرت ،کلی طور به

بررسـی  ). Blackshaw et al., 2002(هاي بـدون کـود دارنـد     کرت
اثرات متقابل بین کاربرد کود بیولوژیک و سطوح نیتروژن نیـز تـأثیر   

انه در سنبله و وزن ها در مترمربع، وزن د مطلوب آن را بر تعداد سنبله
طـوري کـه ترکیـب کـود بیولوژیـک و       به. هزار دانه نشان داده است

هاي تیماري  کیلوگرم در هکتار نیتروژن نسبت به سایر ترکیب 5/178
از لحاظ صفات تعداد سنبله در مترمربـع، وزن دانـه در سـنبله و وزن    

هـاي   پـژوهش ).Kandil et al., 2011(هزار دانـه ارجحیـت داشـت    
منظور جایگزینی کودهـاي زیسـتی بـه جـاي کـود       ي نیز که بهدیگر

شیمیایی صورت گرفته است، حصول حداکثر وزن هزار دانه در تیمـار  
تلفیقی هر دو کود و بعد از آن در تیمار کـود شـیمیایی رانشـان داده    

کـه بـا نتـایج پـژوهش حاضـر      ) Iabeawuchi et al., 2007(اسـت  
  .خوانی دارد هم

داري  عدم معنـی ) 2جدول (یج تجزیه واریانس نتا: عملکرد دانه
داري اثر منابع نیتروژن را در سطح  اثر مدیریت بقایاي گیاهی و معنی

نیـز  ) 3جدول (مقایسات میانگین . درصد بر عملکرد دانه نشان داد 5
حاکی از این بود که سوزاندن بقایاي گیاهی بیشـترین عملکـرد دانـه    

تن در هکتـار   9/3گیاهی با تولید و حذف بقایاي ) تن در هکتار 7/5(
کیلوگرم در هکتار اوره  150کاربرد . کمترین عملکرد دانه را تولید کرد

داري با سایر تیمارهاي کودي بیشـترین   با ایجاد اختالف بسیار معنی
تـن در   9/3(و کاربرد کـود بیولوژیـک کمتـرین    ) تن در هکتار 1/6(

داري با عدم  ث تفاوت معنیعملکرد دانه را داشت که از این حی) هکتار
اثرات متقابل مدیریت بقایـاي گیـاهی و   . کاربرد کود نیتروژنه نداشت

منابع مختلف کود نیتروژن نیز نشان داد که بیشـترین عملکـرد دانـه    
کیلـوگرم در هکتـار اوره و اعمـال     150با کاربرد ) تن در هکتار 6/6(

تـن در   6/2(ه مدیریت سوزاندن بقایاي گیاهی و کمترین عملکرد دان
با کاربرد کود بیولوژیک سوپرنیتروپالس و حذف بقایاي گیاهی ) هکتار

در مدیریت حذف بقایاي گیاهی، نوع کود مصرفی عملکرد . تولید شد
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کـاهش یـا افـزایش عملکـرد حاصـل از      . دانه را تحت تأثیر قـرار داد 
 هاي مختلف بر بقایا به روابط متقابل بین خاك، گیاه و عوامل مدیریت

ولـی بـه طـورکلی    ، )Kumar & Goh, 2000(محیطی وابسته است 
مشاهده شد که عملکرد دانه در تیمارهاي همراه با برگردانـدن بقایـا   

داري کمتر از مقدار آن در سایر اعمال مدیریتی بـر بقایـا    طور معنی به
  ).Kumar & Goh, 2000(بود 

و یـا   صـورت خـالص   عملکرد دانه با استفاده از کود بیولوژیک به
یافته کود شیمیایی در هر سه نوع مدیریت بقایا  همراه با مقادیر کاهش

موقـع   دلیل عدم فعالیـت مفیـد و بـه    کاهش یافت که ممکن است به
هاي موجود در کود بیولوژیک یا احتماالً ایجـاد رابطـه    میکروارگانیسم

آنتاگونیستی با میکروفون خاك و شاید حتی استفاده از منابع غـذایی  
موقـع آن در زمـان    هـا و عـدم تـأمین بـه     ه توسط میکروارگانیسمگیا

عملکـرد دانـه    ،کلـی   طور دهی، باعث کاهش میزان مخزن و به سنبله
کننـده نیتـروژن مولکـولی     هاي تثبیـت  بررسی اثر باکتري. شده باشد

بر عملکرد و اجزاي عملکرد نیز نشان داد که ) ازتوباکتر و آزوسپریلیوم(
 Das)( هاي باکتریایی، تأثیر مثبت دارد تفاده از روشدر اغلب موارد اس

& Saha, 2000   که در مقایسه با نتایج این پژوهش تنها تا حـدودي
رسد که در  نظر می چنین به هم.نسبت به شاهد افزایش نشان داده است

دلیـل خـروج    همراه حذف بقایـاي گیـاهی بـه    تیمار کود بیولوژیک به
حذف بقایا، جبـران آن توسـط کـود     عناصر غذایی از خاك به واسطه

بیولوژیک کمتر شده و در نهایت باعث کاهش شدید عملکرد دانه شده 
کیلوگرم کـود   150همراه  است و در مقابل، در تیمار سوزاندن بقایا به

اوره به خاطر اضافه شدن برخی عناصر غذایی عالوه بر نیتـروژن بـه   
میایی باعـث  صـورت شـی   چنین اضافه شدن نیتـروژن بـه   خاك و هم

اگر همراه بقایاي اضافه شده به . افزایش عملکرد دانه گندم شده است
خاك فراهمی نیتروژن کافی نباشد ممکن است اثر منفی بر عملکـرد  
گندم داشته باشد چون مواد غذایی آزاد شده از بقایا با فراهمی پـایین  

هـاي خـاك صـرف     وسـیله میکروارگانیسـم   نیتروژن ممکن است بـه 
ان شود و گیاه زراعی با کمبـود نیتـروژن و در نتیجـه کـاهش     رشدش

مشاهده شـده  ، چنین هم) Usman et al., 2014(عملکرد مواجه شود 
طـور   است که با افزایش سطح کود نیتـروژن، عملکـرد دانـه هـم بـه     

داري افزایش یافته استو کاهش عملکرد مشـاهده شـده عمـدتاً     معنی
و کـاهش وزن هـزار دانـه بـود     نتیجه کاهش تعـداد دانـه در سـنبله    

)Sieling et al., 2005 .(ها نیز به تأثیر مستقیم و  نتایج سایر پژوهش
مثبت تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه بر عملکرد دانه اشـاره دارد  

)Fagam et al., 2007( نماید که نتایج پژوهش حاضر را تأیید می .  
احتمال پنج درصد  منابع نیتروژن در سطح: عملکرد بیولوژیک

اگرچه، بـین  ). 2جدول (داري در این صفت ایجاد نمود  تغییرات معنی
داري نبـود ولـی تیمـار     شده بر بقایا تفاوت معنـی  هاي اعمال مدیریت

تـن در هکتـار بیشـترین     6/14سوزاندن بقایاي گیاهی بـا میـانگین   
 تـن در هکتـار   4/9عملکرد بیولوژیک و برگرداندن بقایا با میـانگین  

اسـتفاده از سـطوح   ). 3جـدول  (کمترین عملکرد بیولوژیک را داشـت  
باالي نیتروژن باعث افزایش عملکرد بیولوژیک تـا بـاالترین میـزان    

کاربرد کود بیولوژیـک و عـدم کـاربرد کـود     .شد) تن در هکتار 4/15(
عملکرد ) تن در هکتار 7/9(داري با هم نداشته و کمترین  تفاوت معنی

کنش بین مدیریت بقایا و منابع مختلف  برهم. دادند بیولوژیک را نشان
 150نیتروژن نیز نشـان داد کـه در تیمـار سـوزاندن بقایـا و کـاربرد       

و بـا اجـراي   ) تـن در هکتـار   2/18(کیلوگرم در هکتار اوره بیشترین 
مدیریت برگرداندن بقایا و عـدم اسـتفاده از کـود نیتـروژن کمتـرین      

چنـین   نتـایج هـم  . مشاهده شد) تارتن در هک 7/7(عملکرد بیولوژیک 
دار  پذیري مدیریت حذف بقایا از منابع نیتروژن معنی نشان داد که تأثیر

  ). 2جدول (بود 
کلی برگشت بقایا به خاك با تأثیر سویی که بر رشد اولیـه   طور به

گویی به نیاز گیاه داشت، حتی در باالترین سطح کود  گیاه و عدم پاسخ
ملکرد بیولوژیک خود را در سطح حذف بقایا و شیمیایی هم نتوانست ع

یافته  عملکرد باالتر گندم رشد. تر از آن سوزاندن بقایا حفظ نماید بعید
پس از سوزاندن بقایاي گیاهی سال قبل احتماالً در نتیجه فقدان کاه 

تـر   سـازي زمـین را راحـت    باشد که آمـاده  و کلش در بستر کاشت می
بـا توجـه بـه سـاز و     . گـردد  زنی می انهکند و شاید باعث بهبود جو می

ها بر عملکرد و اجـزاي گیـاه احتمـال دارد کـه      کارهاي تأثیر باکتري
تفاوت تیمارهاي مدیریتی بر بقایا از نظر فراهمی مواد افزاینده فعالیت 

ها در برقراري رابطه همیاري سبب اختالف  ها و توانایی آن این باکتري
ــد  آن ــدیگر شــده باش ــا یک ــا ب ــ.ه ــایی از بررس ــاکتر ی نژاده در ازتوب

هاي جداگانه در شرایط گلخانه و مزرعـه نیـز نشـان داد کـه      آزمایش
طور مؤثري منجر به افزایش عملکرد  توانند به می ازتوباکترهایی از  نژاد

 ,.Kumar et al(بیولوژیک و در نتیجه عملکرد دانه در گندم شـوند  

ـ   ) 2001 ین شـرایط  در پژوهش حاضر ممکن است عـدم همـاهنگی ب
خاص آب و هوایی و نوع خاك منطقه و شرایط ایده آل براي فعالیت 
کود بیولوژیک استفاده شده عامل عملکرد ضعیف کود بیولوژیک باشد، 
چون تحت شرایط آب و هوایی نیمه خشـک، تلقـیح بـذرهاي گنـدم     
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تواند سودمند باشد که در کنار شناسایی و انتخاب نژادهـاي   زمانی می
اي،  کتري و نیز ارقام مناسب گندم بر اساس شرایط منطقهمؤثري از با

  ).Rodriguez et al., 1996(شرایط خاك نیز مناسب باشد 
کنش  اثر مدیریت بقایا و منابع نیتروژن و برهم: درصد پروتئین

). 2جـدول  (دار شـد   ها بر پروتئین دانه در سطح پنج درصد معنـی  آن
در تیمار حذف بقایا دیده شد  )درصد 8/11(بیشترین میانگین پروتئین 

 18/10و کمترین میزان پروتئین در تیمار سوزاندن بقایا بـا میـانگین   
در میان منـابع مختلـف نیتـروژن نیـز     ). 3جدول (دست آمد  درصد به

کیلوگرم در هکتار کـود   75با کاربرد ) 7/11(بیشترین درصد پروتئین 
هکتـار کـود اوره در    کیلوگرم در 150البته با تیمار . اوره مشاهده شد

) 3/10(عدم کـاربرد کـود کمتـرین    . داري نداشت هکتار تفاوت معنی
میزان پروتئین دانه گندم تحت ). 3جدول (میزان پروتئین را نشان داد 

هاي زراعـی نظیـر میـزان، زمـان و چگـونگی مصـرف        تأثیر مدیریت
نیتروژن، نوع ژنوتیپ و شـرایط محیطـی در مراحـل قبـل و پـس از      

با افزایش سطح کود نیتروژن افـزایش درصـد   . فشانی قرار داردا گرده
هایی نیـز   گزارش). Fowler, 2003(پروتئین دانه مشاهده شده است 

مبنی بر بهبود درصد پروتئین دانه بـا تثبیـت بیولـوژیکی نیتـروژن و     
شدن دانه با مصرف کود بیولوژیک وجود دارد  فراهمی آن در زمان پر

)Ridoan, 2008.(وهش حاضر این بهبود در مدیریت سـوزاندن  در پژ
شود و کاربرد کود بیولوژیک توأم با سوزاندن  بقایاي گیاهی دیده نمی

  ).1شکل (بقایا باعث کاهش درصد پروتئین دانه شده 

جذب نیتروژن تحت این مدیریت عمدتاً صرف که رسد  نظر می به
زایش سازي و اف رشد رویشی شده و میزان کمتري از آن جهت ذخیره

ارزیابی اثر سطوح مختلف . شده است  کار گرفته درصد پروتئین دانه به
نیتروژن بر درصد پروتئین دانه گندم حاکی از این بود که با افـزایش  
سطوح نیتروژن مصرفی، واکنش درصد پروتئین دانه گنـدم از معادلـه   

چنـین   هـم ). Takahashi et al., 2007(کنـد   درجه دوم پیروي مـی 
توجهی از کـل   در مقادیر باالي کود نیتروژن بخش قابلممکن است 

هاي دانه  جاي تبدیل به اسیدهاي آمینه یا پروتئین محتوي نیتروژن به
 ,Imam & Niknejad( هاي نیترات در گیاه تجمع یابد صورت یون به

1993.(  
اثـر مـدیریت بقایـاي گیـاهی بـر شـاخص       : شاخص برداشت

بیشـترین و  ). 2جـدول  (بـود  دار  برداشت در سطح پنج درصـد معنـی  
کمترین میزان این شاخص به ترتیب در تیمارهاي برگرداندن بقایا با 

درصد بـه دسـت    3/32 درصد و حذف بقایا با میانگین 6/44 میانگین
هـاي سـوزاندن و    داري بین مدیریت البته تفاوت معنی). 3جدول (آمد 

ربرد کـود  در بـین منـابع نیتـروژن کـا    . برگرداندن بقایا وجود نداشت
شاخص برداشت را ) درصد 2/40(بیولوژیک سوپرنیتروپالس بیشترین 

 75جز کاربرد  داري با سایر منابع نیتروژن به گرچه تفاوت معنی. داشت
مشاهده ) درصد 1/34(کیلوگرم در هکتار با کمترین شاخص برداشت 

  ). 3جدول (نشد 

  

 
 تروژن بر درصد پروتئین دانه گندماثر متقابل مدیریت بقایا و منابع مختلف نی - 1شکل 

Fig. 1- Interaction of residue management and different nitrogen sources on wheat grain protein percent. 
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نقش مثبت برگرداندن بقایاي گیـاهی بـا اعمـال مخلـوط کـود      

کیلوگرم در هکتار نیتروژن بر میزان  75بیولوژیک سوپرنیتروپالس و 
درصد و اثر منفی تیمار حذف بقایاي گیاهی به  49ص برداشت تا شاخ

همراه کاربرد کود بیولوژیک بر این شاخص و کاهش این شاخص تـا  
از آنجائی کـه  . توجه اعمال این تیمارها بود درصد از نکات قابل 1/26

هـاي   شاخص برداشت، کارآیی توزیع مواد فتوسنتزي را در بـین انـدام  
دهد با توجه بـه تـأخیر در فراهمـی عناصـر      یمختلف گیاهی نشان م

توان چنـین   می ،غذایی که در بقایاي باکیفیت پایین مورد انتظار است
دلیل کمبود عناصـر در ابتـداي    بیان داشت که در طی این مدیریت به

شـود، ولـی گیـاه بـا      رشد گیاه از میزان عملکرد بیولوژیک کاسته می
مربع و تعداد دانه در سنبله در اجراي سیاست حفظ تعداد سنبله در متر

پرشدن کامل دانه عملکرد دانه خود را بهبود  ،حد مطلوب و در نهایت
البته قابل ذکر است کـه  . داده و باعث افزایش این شاخص شده است
باشد زیرا باید بین اجـزاي   شاخص برداشت خیلی باال نیز مطلوب نمی

ص برداشت تحـت  نتایج نشان داد که شاخ. مختلف گیاه تناسب باشد
طوري که بـا افـزایش    تأثیر کود نیتروژن و بقایاي گیاهی قرار دارد به

 & Sadeghi(مقادیر نیتروژن و بقایا، شاخص برداشت افزایش یافت 

Kazemeini, 2011 .(داري  شاخص برداشت همبستگی مثبت و معنی
چنین نتـایج دیگـر    هم). Toshih, 2004(با تعداد دانه در سنبله دارد 

دهنده یک رابطه مثبت بین عملکرد دانه و شاخص برداشت بود  اننش
)Singh & Diwivedi, 2002 (خوانی  که با نتایج پژوهش حاضر هم

  .دارد
  

   گیري نتیجه
در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد کـه عملکـرد و   

هاي مختلف عناصـر غـذایی    اجزاي عملکرد گندم تحت تأثیر مدیریت

هاي اعمال شده بر بقایا، سـوزاندن بقایـا در    ین مدیریتگرفته و در ب
اغلب صفات باعث افزایش و حذف بقایـا منجـر بـه کـاهش اجـزاي      
عملکرد گشته است، که با توجه به خروج منابع عظیم غذایی با حذف 
بقایا و آزاد شدن مستقیم عناصر غذایی با سوزاندن بقایا بدون نیاز به 

و پوسیده شدن بقایا این امر منطقی  هاي بیولوژیکی طی کردن چرخه
مدت است و  رسد، ولی باید توجه داشت که این مسأله کوتاه به نظر می

مدت  هاي طوالنی هاي مدیریتی در آزمایش بررسی و مقایسه این روش
در این بین برگرداندن بقایا حالت بینابینی داشته .باید مدنظر قرار گیرد

شاخص برداشت بیشترین میزان را  چه در صفات وزن هزار دانه و و گر
چنین در  هم. دارا بود؛ اما تأثیر سویی بر عملکرد بیولوژیک داشته است

کیلـوگرم در هکتـار کـود اوره بیشـترین      150اکثر صفات، استفاده از 
میزان را براي صفات نشان داد و ترکیب کود بیولوژیک و شیمیایی نیز 

توان جایگزینی ایـن   که می اي مشابه با آن به دست آورد اغلب نتیجه
هاي شـیمیایی قابـل توصـیه     ترکیب کودي را در جهت کاهش نهاده

تنهـایی در صـفات ارتفـاع     دانست؛ گرچه استفاده از کود بیولوژیک به
ساقه، ارتفاع بوته، طول سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد 

تفـاوت   بیولوژیک کمتـرین میـزان را نشـان داد و در بیشـتر صـفات     
داري با شاهد نداشت ولی استفاده از کود بیولوژیـک در افـزایش    معنی

و ممکـن اسـت در   ) نتایج آورده نشـده اسـت  (تنفس خاك مؤثر بوده 
تـري را ارائـه    درازمدت با سازگار شدن با خاك منطقه نتایج مطلـوب 

هاي مبتنی بر اصـول   منظور پذیرش فعالیت گرچهاین پژوهش به.دهد
ر از قبیل مدیریت بقایاي گیـاهی و اسـتفاده از منـابع    کشاورزي پایدا

ولی جهت برآورد تأثیر حقیقی این  ،بیولوژیک نیتروژن صورت گرفت
مـدت را مـدنظر    هاي طوالنی بایست آزمایش راهکارهاي مدیریتی می
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