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 تناوب
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  دهكيچ
استفاده بي رويه از كودهاي شيميايي در محصوالت زراعي سبب پيامدهاي مهم اكولوژيكي و زيست محيطي در كشاورزي است.  

استفاده از كودهاي سبز و مديريت معدني شدن مواد غذايي موجود در آنها مي تواند در كاهش مصرف اين كودها يك عامل مهم و 
و  يرشد يهاكليدي باشد. به منظور بررسي اثر نيتروژن باقيمانده از كودهاي سبز مورد استفاده در زراعت چغندرقند بر شاخص

به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار در  1391-92زراعي عملكرد گندم نان آزمايشي در سال 
تيمار كود سبز تلفيقي كه قبل از آن به كشت چغندر اختصاص يافته بود به عنوان  11مزرعه تحقيقاتي دانشگاه شهركرد انجام شد. 

مل دوم در نظر گرفته شدند. نتايج تجزيه واريانس و مقايسات عامل اول و استفاده از كود سرك و عدم استفاده از آن به عنوان عا
كيلوگرم نيتروژن، نخود فرنگي باغي توده محلي  بهترين و  50، خلر + 1ها نشان داد كه تيمارهاي نخود فرنگي باغي ميانگين داده

 يمارهايت يشده بودند. در برخكيلوگرم نيتروژن ضعيف ترين تيمارهاي اعمال  100تيمارهاي شاهد (عدم مصرف كود) و خلر + 
باشد. نتايج سرعت رشد مورد استفاده سرعت رشد محصول روند افزايشي بيشتري داشت كه نشانگر تداوم معدني شدن نيتروژن مي

 گردد.ساير تيمارها ديرتر آغاز مي با سهيدر مقا ينسبنسبي نيز نشان دادكه در اين تيمارها روند كاهشي سرعت رشد 

 ود سبز، گندم، معدني شدن نيتروژن ك، : عملكرد دانه يديلكلمات ك

  مقدمه
هاي زراعي غير از كودهاي شيميايي، عوامل بيولوژيك و كودهاي آلي نيز بسيار مهم هستند. نتايج در افزايش حاصلخيزي زمين

ي طبيعي، بسياري از دانشمندان هاتميزدن تعادل محيط زيست در اكوسدر بر هم ييايميش يهاودكتحقيقات در مورد اثرات نامطلوب 
هايي گرديده كه در آن را در مورد وضعيت آينده جهان نگران كرده است. اين اثرات نامطلوب منجر به توجه بيشتر و استفاده از روش

در  شناختي، بحث پايدارينيازي به مصرف مواد شيميايي نبوده يا كم باشد و اين هدف موجب شده كه با توجه به كشاورزي بوم
ترين عناصر غذايي مورد استفاده در كشاورزي است و با كه نيتروژن از پرمصرف). با توجه به اين1كشاورزي مورد توجه قرار گيرد (

نظر ميهاي مناسب از جمله كودهاي آلي ضروري بهرويه آن استفاده از جايگزينمحيطي ناشي از كاربرد بي توجه به مشكالت زيست
ارهاي عملي براي رسيدن به اين هدف، زراعت گياهان پوششي و كودهاي سبز است. كود سبز، به حفظ نيتروژن و رسد. يكي از راهك

از .نمايدساير عناصر غذايي و در برخي موارد به تجمع عناصر خاك از طريق افزايش زيست توده آلي و احياناً تثبيت نيتروژن كمك مي
توانند مواد غذايي شسته شده را كه عمدتا كلسيم اي گسترده ميبرد كه به خاطر رشد ريشهتوان نام كودهاي سبز رايج، بقوالت را مي

هاي ها به خاك، اين مواد را در اليهتر خاك جذب كرده در خود نگهداري كنند و بعد از برگردان آنهاي پايينو نيتروژن است از اليه
بر قابليت دسترسي و استفاده از اين عناصر توسط محصوالت بعدي تاثير سطحي رها سازند و مجددا به جريان اندازند و در نتيجه 

گيرند قادرند نيتروژن مولكولي اتمسفر را به صورت بقوالتي كه به عنوان كود سبز مورد استفاده قرار مي )3(). به نظر 4بگذارند (
ستم كشت اضافه ير مقدار انبوه كربن را نيز به سبيولوژيكي تثبيت كرده و بر غناي نيتروژن خاك اضافه كنند، همچنين ممكن است د

گردد. هر چه تعيين مي C/Nطور گسترده توسط  نسبت را تغيير دهند. از آنجا كه تجزيه مواد آلي در خاك به  C/Nكنند و نسبت 
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شدن كود سبز آزاد خواهد شد ي كم و محتواي نيتروژن باال بوده و نيتروژن زيادي در اثر معدنيكمتر باشد، كربن آلC/N نسبت 
عنوان گياهي با نياز نيتروژني باال بالفاصله پس از برداشت چغندرقند است تا از نيتروژن ).در اين پژوهش هدف قراردادن گندم به3(

  شدن به نحو احسن استفاده نمايد.قند و نيز نيتروژن حاصل از ادامه معدنياحتمالي باقيمانده از كود سبز پس از برداشت چغندر 
  هامواد و روش

به صورت  1391-92به منظور بررسي تأثير نيتروژن باقيمانده از تيمارهاي تلفيقي كود سبز بر عملكرد گندم، آزمايشي در سال زراعي 
ر در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه شهركرد انجام  شد. زمين مورد آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرا

سال قبل به كشت كود سبز لگوم هاي مختلف شامل دو توده نخود فرنگي باغي و يك توده خلر و تلفيق آن با كودهاي شيميايي 
اك مخلوط شدند. به دنبال آن سانتيمتري با خ 20-25اختصاص داده شده بود. اين كود سبزها در زمان گل دهي قطع و در عمق 

چغندر قند كشت و برداشت شده و پس از آن گندم كشت شد. قبل از آماده سازي زمين و كشت گندم از تيمارهاي قبلي كودي اعمال 
سانتيمتري هر كرت خاك يك نمونه مركب تهيه و در آزمايشگاه تجزيه هاي فيزيكوشيميايي بر روي آن  0-30شده در مزرعه از عمق 

  جام گرفت.ان
 سطح و شامل: 11تيمارهاي كود سبز مورد استفاده قبل از كاشت چغندرقند در 

كيلـوگرم   100كيلوگرم فسـفر در هكتـار،    100كيلوگرم نيتروژن در هكتار،  150) كود شيميايي (2؛ (A)) شاهد (عدم مصرف كود) 1
 ؛1(P (a+كيلوگرم ازت 50+  1ي باغي ) نخود فرنگ4؛ P)1 (1) نخود فرنگي باغي 3؛ (C.F)  پتاسيم در هكتار)

كيلـوگرم   100) خلـر +  8)؛   (L+aكيلوگرم ازت 50) خلر + 7)؛ L) خلر(6؛ P)1 (b+كيلوگرم ازت 100+  1) نخود فرنگي باغي 5
) نخـود  11؛  (P+a)كيلـوگرم ازت  50) نخود فرنگي بـاغي تـوده محلـي +    10؛  (P)) نخود فرنگي باغي توده محلي9)؛  (L+bازت
 از منبع كود اوره در هكتار بودند.   (P+b)كيلوگرم ازت 100گي باغي توده محلي + فرن

هاي آزمايشـي بـه دو قسـمت    و فاكتور دوم نيز شامل استفاده از كود سرك در دو سطح مرسوم و بدون كود بود كه بدين منظور كرت
كنند. عمليات كاشت مطابق مرسوم بـا فواصـل   فت ميها معادل نيتروژن مرسوم زراعت گندم را دريامساوي تقسيم شده و نصف كرت

سانتي متر در دو طرف پشته انجام و عمليات داشت بر اساس عرف منطقه انجام شد. در ادامه به منظور تعيـين رونـد رشـد گيـاه      5/1
مونـه بـرداري بـه    گندم و بررسي روند تغييرات تجمع ماده خشك تحت تأثير تيمارهاي مورد بررسي، در مراحل مختلف رشد گيـاه ن 

 10هـا از  شـد. كليـه نمونـه بـرداري    روز يك بـار انجـام    14ها از زمان ساقه رفتن تا دانه بندي كامل گياه هر عمل آمد.. نمونه برداري
ها پس از برداشـت بالفاصـله درون كيسـه   سانتيمتر طولي خطوط مربوط به نمونه برداري با در نظر گرفتن حاشيه صورت گرفت. بوته

ها از بقايا جدا و عملكرد دانه، عملكـرد بيولوژيـك و شـاخص برداشـت محاسـبه      الستيكي اتيكت دار ريخته شدند. سپس دانههاي پ
 د. يگرد

 هاي فيزيولوژيكي كه محاسبه شده عبارتند از:شاخص

  .)2( .شد ي زير محاسبه : از رابطه(CGR)سرعت رشد محصول 
CGR=(1/GA) (W2-W1)/(T2-T1)  

CGR : سرعت توليد ماده خشك :GAسطح زمين  Wوزن خشك :    Tزمان :  
  ).1كند. () : اين شاخص رشد را بر حسب سرعت افزايش اندازه در واحد زمان بيان ميRGRسرعت رشد نسبي (

RGR=(logeW2-logeW1)/(t2-t1)                                                                                                     W1 :
  t2وزن خشك گياه در زمان  t1          : W2 وزن خشك گياه در زمان

انجـام   EXCELو  رسم نمودارها بـا نـرم افـزار     LSD، مقايسه ميانگين با آزمون  MSTATCها با نرم افزار محاسبات آماري داده
 گرفت. 
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  بحث و نتايج
  

  ندم، تحت تاثير سطوح نيتروژن و گياهان مختلف كود سبزنتايج تجزيه واريانس عملكرد گ -1جدول 
  ميانگين مربعات              

  منابع تغييرات           درجه آزادي          
        شاخص برداشت    عملكرد دانه      عملكرد بيولوژيك       
   

      204/23*    21110**      7/128503    2    بلوك
      470/8   4/12856**      7/128411**    10    تيمار تلفيقي
      830/8   3/47457**      689420**    1    كود سرك

    251/2    9/1875      21636    10  كود سرك×تيمار تلفيقي 
      581/6   2/3437      45697   42    خطا

 
Cv   27   24    8        
 

نيز توانسته اسـت  . كود سرك كاربردي قرار گرفت يودك يعملكرد بيولوژيك تحت تأثير تيمارها زانيمداد  نشان انسيز واريآنال نتايج
اما اثر متقابل تيمار تلفيقي و كود سرك عملكرد بيولوژيك را تحت تـأثير قـرار نـداد     ،ميزان عملكرد بيولوژيك را تحت تأثير قرار دهد

) ضعيف تـرين   (L+bو  (A)بهترين و تيمارهاي   (P))،   (L+a،  (P1)نتايج مقايسات ميانگين نشان داد كه تيمارهاي . )1(جدول 
  ارهاي اعمال شده بودند. تيم

احتماالً كاربرد تلفيقي مقادير زيادتر كودهاي شيميايي به همراه كودهاي سبز عمل معدني شدن آنها را در سال اول افـزايش داده و لـذا   
نيازهاي گنـدم   نيتروژن از دسترس گياه بعدي در تناوب خارج شده اما كود سبز به تنهايي تواسته با مقادير نيتروژن كمتر نسبت به بقيه

را تأمين كند. كاربرد كود سرك به طور ميانگين عملكرد بيولوژيك را افزايش داده و با توجه به اينكه گندم گياه مصرف كننده نيتـروژن  
 )2است منطقي به نظر مي رسد. (جدول 

  شاخص برداشت مقايسه ميانگين تيمارهاي تلفيقي كود سبز استفاده شده بر عملكرد بيولوژيك، دانه، -2جدول 
    
  شاخص برداشت                 عملكرد دانه     عملكرد بيولوژيك           
    A              c0/619     d00/186      ab294/30  
    C.F                  bc8/754     bcd59/233    ab306/31  
    1P    a8/1061     a07/334    a603/31  
    +a1P    abc4/820                   bcd01/239    b435/28  

  b1P    bc4/759     cd39/209      b361/28+    كود سبز
    L    c0/674     cd86/201      ab715/29  
    L+a    ab5/967     abc01/268    b545/28  
    L+b    c8/605     d83/184      ab532/30  
    P    ab2/939     ab90/294      ab294/31  
    P+a    bc7/718     cd12/218      ab628/30  
    P+b    bc9/765     bcd00/237    ba929/30  

      
  a80/890      a80/236        a78/29      سرك  

                      كود
  b39/686      b17/270        a51/30      بدون سرك  
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با گذشت زمان ميـزان  ن ها نشان داد يانگيسات ميج مقايقرار گرفت. نتا يودك يمارهاير تيگندم نان هم تحت تاث يكيولوژيزيصفات ف
ند كه ايـن تفـاوت بـا    بود مارهاي مختلف كودي از نظر رشد محصول با يكديگر متفاوتكند. تيسرعت رشد محصول افزايش پيدا مي
)،  b)1(P ،L+a)   ،(L+b)+شود. بيشترين ميزان سرعت رشد محصول مربـوط بـه تيمارهـاي    پيشرفت مراحل نمويي گياه بيشتر مي

(P) ،(P+b)  تدا به خود گرفته است براي تيمار باشد و كمترين ميزان سرعت رشد محصول كه آهنگ ثابتي را از ابمي(A)  باشـد  مي
دهد. اين نشان نشان مي  L+a)  ،(L+b) ،((P)كه همان مصرف مرسوم كود كشاورزي است روندي مشابه تيمارهاي (C.F)و تيمار 

يمارهـاي شـيميايي   تواند نيازهاي كودي گندم را تأمين نموده و از نظر سرعت رشد محصول هماننـد ت دهد كه تيمارهاي تلفيقي ميمي
  ).الفل كشعمل كند.(

،  (P1)، (C.F)) در مراحل آخر نمونه برداري سـرعت رشـد نسـبي كاهشـي شـده امـا تيمارهـاي        L،(L+b)، ((A)در تيمار شماره 
(P1+b) ،L+a)  ،((P+a) ،(P+b)  هنوز سرعت رشد كاهشي نيست و احتماالً فراهمي نيتروژن در اين تيمارها سبب ديررس شدن

) سـرعت رشـد محصـول رونـد كاهشـي گرفتـه        L،( L+b)، ((A)باشـد در حـالي كـه در تيمارهـاي ابتـدايي      و ادامه رشد ميگياه 
 ).بل كشاست.(

   
    يمار بر سرعت رشد نسبياثر ت -بل كش    مار بر سرعت رشد محصول ياثر ت -ل الفكش  

Evaluation of integrated application on residual N absorption of wheat succeeded with sugar beet  
Zahra Shakeri1, Ali Abbasi2, Mohammad Rafiei- Alhosseini2, Seyffollah Fallah3 

1M.Sc. Student of Agroecology, Shahrekord University 
2 Accissted of Agronomy Department, Shahrekord University  

3 Associate Professor of Agronomy Department, Shahrekord University. 
Abstract             
The overuse of chemical fertilizers can result in adverse ecological and environmental consequences in 
agriculture use of green manure and mineralization management of nutrients existing in them can play a key 
role in lowering amount of fertilizers. In order to study the effect of the nitrogen remaining from the green 
manure used in sugar beet cultivation on the growth index and the wheat yield in 2012, a 3 replicated 
factorial trial based on a randomized complete block design was carried out in shahrekord university. 11 
treatments of integrated green manure previously allocated to sugar beet cultivation were considered as the 
first /factor and the use of dressing fertilizer considered as the second factor. Analysis of variance indicated 
that peas manure, lathyrus  + 50 kg nitrogen were the best and no fertilizer application (control) and lathyrus 
+ 100 kg nitrogen were the weakest treatments applied. In some treatments crop growth rate (CGR) 
experienced a more increment trend which indicated the continuation of nitrogen mineralization. The results 
of the relative growth rate (RGR) showed decreasing trend in these treatments starts later than other 
treatments.  
Key words: green manure, nitrogen mineralization, wheat, yield 
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