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  چکيده
  

به منظور بررسي تاثير مخلوط كردن مقاديرمختلف بقايا و كود نيتروژن بر عملكرد و اجزاء عملكرد 

هاي در قالب طرح كرت) باجگاه(انشكده كشاورزي دانشگاه شيراز دو رقم گندم ديم، آزمايشي در د

 و ٢آذر (هاي عمودي شامل دو رقم گندم رايج منطقه  كرت. نواري خرد شده با چهار تكرار انجام شد

هاي  و كرت)  كيلوگرم در هكتار١٠٠٠ و ٥٠٠صفر، (هاي افقي  شامل سه ميزان بقايا  و كرت) نژاد نيك

نتايج نشان داد كه در مواردي كه . مي باشد)  كيلوگرم در هكتار٧٠ و ٣٥صفر، (وژن فرعي سه ميزان نيتر

شود، بايستي ميزان نيتروژن بكار برده شده نيز متناسب با   درصد به خاك اضافه مي١٠٠بقايا به صورت 

دانه در سنبله، با افزايش ميزان نيتروژن در هر دو رقم تعداد سنبله بارور، تعداد . افزايش بقايا اضافه گردد

در مواردي كه بقايا به . تعداد دانه در هر بوته و وزن هزار دانه متناسب با افزايش بقايا زياد گرديد

 درصد به كار برده شود، ولي ميزان نيتروژن مصرفي متناسب با آن نباشد، در هر دو رقم ١٠٠صورت 

 درصد به كار ١٠٠قايا به صورت در مواردي كه ب. دهد كاهش معني داري براي اجزاء عملكرد رخ مي

برده شودو از طرف ديگر، ميزان نيتروژن مصرفي نيز متناسب با افزايش بقايا باشد گياه مي تواند حداكثر 

 كيلوگرم در هكتار ١٠٠٠ همراه با كاربرد ٢در اين مطالعه رقم آذر . بهره الزم را از رطوبت كسب نمايد

 به ٢عملكرد دانه رقم آذر. به عنوان تيمارهاي برتر معرفي گرديد كيلوگرم نيتروژن در هكتار ٧٠بقايا و 

عملكرد دانه ضريب همبستگي مثبتي با تعداد سنبله بارور، . نژاد بود داري باالتر از رقم نيك  صورت معني

  .تعداد دانه در سنبله، تعداد دانه در بوته، عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت داشت

  

  .ديم، عملكرد دانه، مقاديرمختلف بقايا و كود نيتروژن گندم :واژه هاي كليدي

  
 مقدمه

اي از  هاي زراعي، ساليانه مقادير قابل مالحظه در خاك
 بيشتر از آن به اريبسعناصر غذايي به صورت محصول و 

با خروج اين . گردد صورت بقاياي گياهي از زمين خارج مي
ناصر حجم عظيم از مواد گياهي منابع تامين انرژي و ع

غذايي به ويژه مواد آلي در خاك به تدريج دچار نقصان 
كثر كشاورزان كاه و كلش غالت را به دليل قيمت ا.شود مي

رسانند و  باالي آن همراه با دانه برداشت و به فروش مي

حتي در مواردي بعد از برداشت با كمباين، كلش باقي 
مانده را نيز به منظور آماده ساختن زمين براي كشت 

ها به عنوان   عدي و يا به بهانه مبارزه با آفات و بيماريب
سوزانند و به اين ترتيب، از برگشت مقدار  كلش مزاحم مي

تنابهي مواد آلي به خاك ممانعت به عمل آورده و باعث عم
در حالي كه در . گردند كاهش حاصلخيزي خاك مي

كشورهاي پيشرفته براي بهبود وضع فيزيكي، شيميايي و 
 كاه و كلش حاصل از برداشت با اغلبيكي خاك بيولوژ
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 گردانند به زمين بر مي كمباين را بعد از جدا كردن دانه
(Jarolahi, 1999). حفظ رطوبت در اراضي ديم استان 

، با توجه به ميزان و توزيع نامناسب بارندگي، از فارس
وجود آهك زياد در افق . اهميت خاصي برخوردار است

يژه در اراضي ديم نيز مشكالت هاي زراعي به و خاك
اي در ارتباط با جذب عناصر غذايي اصلي و كم  عديده

از جمله عوامل . نمايد مصرف توسط ريشه گياه فراهم مي
موثر در كاهش محدوديت جذب عناصر غذايي در خاك، 
وجود تركيبات سولفاته بوده كه موجب حالليت بيشتر 

ها به اعماق ي آنيشو آبتركيبات آهكي و در مراحل بعدي
ضمناً شرايط آب و هوايي منطقه، . باشد زيرين خاك مي

يعني قرار گرفتن در محدوده آب و هوايي خشك و نيمه 
خشك نيز موجب گرديده است كه خاك اين مناطق از 
لحاظ مواد آلي و نيتروژن ضعيف باشد و اين در حالي 
است كه نيتروژن يك نياز اساسي در رشد گندم محسوب 

  . گردد  مي
هاي ممكن، ارزان و قابل اجرا در كاهش  يكي از راه

مضرات ناشي از سنگيني بافت خاك، افزايش بقاياي 
گياهي و در نهايت، افزايش عملكرد دانه، برگرداندن كاه و 

 بسياري از مالچ.كلش و به اصطالح ايجاد مالچ كلش است
هاي خاك از جمله حاصلخيزي، دما، ساختمان، ويژگي

ها را تحت تاثير قرار  وذپذيري خاكفرسايش و نف
باقي گذاشتن كلش در سطح خاك به دليل .دهد مي

محافظت خاك در مقابل فرسايش آبي و بادي، افزايش 
ذخيره آب و اضافه كردن مقداري كاه و كلش به خاك، 

 گردد موجبات افزايش نفوذپذيري خاك در آن فراهم مي
(Torbert et al., 1999) .  
فيد مالچ بر ساختمان خاك و عمدتاً به به دليل اثرات م

علت جذب انرژي قطرات باران، كاهش پراكندگي ذرات، 
جلوگيري از انسداد منافذ خاك، ميزان نفوذپذيري در آنها 

زماني كه كاه و كلش با خاك مخلوط . يابد افزايش مي
ذپذيري شود، در مقايسه با خروج بقايا، خاك از نفو

  .et  al., 1999) ( Potter بيشتري برخوردار بوده است
مخلوط كردن بقاياي گندم با خاك نسبت به باقي  

گذاردن بقايا روي سطح خاك، باعث افزايش تشكيل و 
اكسيدكربن از كربن و نيتروژن در  متصاعد شدن دي

شود و تفاوتي بين بقاياي  جريان تجزيه بقاياي گندم مي
 زمين تازه برداشت شده و بقاياي يك سال باقي مانده در

ميزان متصاعد  آبياري‐و تيمار خشكي مشاهده نگرديد

اكسيدكربن كمتري نسبت به تيمار آبياري مداوم  شدن دي
سوزاندن مداوم كلش ميزان . ),.Curtin et al  (1998داشت

سوزاندن . دهد نيتروژن، فسفر و مواد آلي را تقليل مي
شود اليه سطحي خاك بر اثر حرارت  كلش موجب مي

تر و شكننده شده و ساختمان خاك  ه فشردهايجاد شد
همچنين،  .Biederbeck et al., 1980)( تخريب گردد

شود كه مقاومت خاك در مقابل  سوزاندن كلش موجب مي
با افزايش بقاياي  .فرسايش آبي و بادي كاهش پيدا كند

گياهي و نيتروژن كافي ميزان كربن تثبيت شده افزايش 
ثبت و آشكار تثبيت كربن در عالوه بر تاثير م. پيدا كرد

خاك بر ظرفيت نگهداري آب و قابليت دسترسي به عناصر 
اي  غذايي موضوع تاثير مثبت اين عمل بركاهش اثر گلخانه

بدين ترتيب كه با تثبيت كربن . باشد نيز حايز اهميت مي
اكسيدكربن جلوگيري شده  رويه دي در خاك از افزايش بي

 شود اي مي گلخانهو باعث بهبود و تعديل اثرات 
)Schillinger & Young, 2004.( 

دهد  نشان مي نتايج در منطقه كوشكك استان فارس
كه باقي گذاردن بقاياي گياهي گندم آبي در سطح خاك 
در شرايط كشت مداوم گندم باعث انباشته شدن آنها در 

به نحوي كه امكان استقرار بذر در  شود، سطح خاك مي
رود و به همين دليل، تراكم  بستر مناسب از دست مي

يابد كه نتيجه آن، افت  ها در واحد سطح كاهش مي بوته
در مطالعه فوق، باالترين درصد كربن و . عملكرد خواهد بود

نيتروژن كل مربوط به تيمار ديسك زدن و زير خاك 
باشد كه دليل آن فراهم شدن شرايط بهينه  كردن بقايا مي

كاهش . تيمار بوده استبراي پوسيده شدن بقايا در اين 
بخشي از بقاياي گندم آبي در مزرعه پيش از كشت جديد 
از طريق مكانيكي و يا مخلوط و خرد كردن آنها در درون 

اثرات بازدارندگي بقايا موثر تواند در كاهش  خاك نيز مي
تواند  مخلوط و خرد كردن بقايا در درون خاك  ميد باش

  .(Bahrani et  al., 2002) باعث افزايش كربن خاك شود
براي توليد اقتصادي گندم، مديريت نيتروژن از اولويت 

اي برخوردار است و استفاده مناسب از كودهاي  ويژه
نيتروژنه براي افزايش توليد گندم از ضروريات كشت اين 

ترين عنصر  زيرا نيتروژن محدود كننده.باشد محصول مي
 در مراحل گندم .رود كودها به شمار مي ميان ذايي در غ

بنابراين، . مختلف رشد خود نياز متفاوني به نيتروژن دارد
مصرف كودهاي نيتروژنه به ميزان الزم و در زمان معين 

  . )(Fatima et  al., 2002  باشد براي اين محصول مهم مي
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يكي از عوامل موثر در بهبود عملكرد، استفاده موثر از 
ير عميقي بر رشد كمبود نيتروژن تاث. باشد كود نيتروژن مي

گياه داشته و ممكن است در مواردي به از دست رفتن كل 
هاي  توانند يون گياهان زراعي مي. عملكرد دانه منجر شود

. نيترات و آمونيوم را جذب كرده و مورد استفاده قرار دهند
بنابراين، با توجه به مطالب ذكر شده، نيتروژن يكي از 

يي است و جهت به مهمترين عناصر در ميان عناصر غذا
دست آوردن عملكرد مطلوب استفاده مناسب از اين عنصر 

واكنش گياه بستگي به شرايط آب و هوايي، . ضروري است
اقليم منطقه، ظرفيت جذب نيتروژن توسط گياه، ميزان 
نيتروژن خاك، كاربرد بقايا، زمان و ميزان كاربرد مناسب 

هدرروي  .(Akintoye  et al., 1997) كود نيتروژن دارد
نيتروژن از طريق آبشويي در شرايط ديم مشكلي به شمار 

در صورتي كه در شرايط آبي هدرروي نيتروژن از . آيد نمي
 باشد ترين مشكل كاهش نيتروژن مي  اين طريق، اصلي

(Abdel Monem & Ryan, 1997) 
نشان داده است كه خرد و زير خاك  مطالعات گذشته

ر مقايسه با حاالت سوزاندن كردن بخشي از بقاياي گندم د
آوري كامل آنها موجب افزايش بهبود حاصلخيزي  و جمع

در عين حال، افزايش بقاياي گياهي در . گردد خاك مي
زني و سبز شدن،  برخي شرايط موجب كاهش درصد جوانه

افزايش زياد از حد نسبت كربن به نيتروژن و تغييرات 
 ;Toushih, 2004)گردد ناخواسته گياه در خاك مي

Biederbeck et al.,1980). هاي بهبود نسبت  يكي از راه
الزم به . باشد كربن به نيتروژن استفاده از كود نيتروژنه مي

ذكر است كه اغلب كشاورزان به جنبه اقتصادي توجه 
داشته و به دليل ارزش ريالي كاه و كلش تمايلي به 

پوشي از آن و صرفاً به عنوان تقويت كننده خاك  چشم
در اين تحقيق تاثير مقادير مختلف بقايا و . دهند شان نمين

كود نيتروژنه بر  عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام گندم ديم 
گيرد، به اين اميد كه  رايج در منطقه  مورد بررسي قرار مي

 اراضي تحت كشت ساالنه گندم ديم نيمي ازبراي بيش از
مواد  كه مواجه با معضل سنگيني بافت، كمبود كشوردر 

انديشي گرديده و با ارائه  آلي و عملكرد پايين هستند، چاره
مديريت بهتر در استفاده از بقاياي گياهي، كشاورزان را در 
راه اعتالي وضعيت حاصلخيزي خاك و افزايش كمي و 

 .كيفي محصول هدايت نمايد
  

  ها مواد و روش
به منظور بررسي تاثير مخلوط كردن مقادير مختلف 

، كاربرد كود نيتروژن و انتخاب بهترين ارقام بقاياي گندم
گندم ديم رايج منطقه، آزمايشي در دانشكده كشاورزي 

ي شمال شيراز تر كيلو م١٢دانشگاه شيراز واقع در باجگاه 
 دقيقه شرقي و ٤٦ درجه و ٥٢طول و عرض جغرافيايي (

 دقيقه شمالي و ارتفاع از سطح دريا ٥٠ درجه و ٢٩
 ٤ خرد شده با  نواريرح كرت هايدر قالب  ط) متر١٨١٠

 ١٣٨٣‐٨٤هاي  مزرعه انتخابي در سال. تكرار انجام شد
به منظور تامين بقاياي طبيعي ارقام ) سال اول آزمايش(

مورد استفاده در آزمايش كشت گرديد و اعمال تيمارها در 
 خاك داراي بافت  . انجام شد١٣٨٤‐ ٨٥هاي زراعي  سال

Silty loam وpH ۸/۷در صد و كربن آلي ٠٨/۰ژن، نيترو 
آمار هوا شناسي مربوط به طول  . در صد بود٨٣/۰خاك 

  . شده است ارائهالفدوره رشد در جدول 
آذر (هاي عمودي شامل دو رقم گندم رايج منطقه  كرت

، ۰(هاي افقي  شامل سه ميزان بقايا  و كرت) نژاد  و نيك٢
 و ٥٠، ٠ كيلوگرم بقايا در هكتار كه معادل ١٠٠٠ و ٥٠٠
هاي فرعي سه ميزان  كرت. باشد مي)  بقايال در صد ك١٠٠

)  كيلوگرم نيتروژن از منبع اوره٧٠ و ٣٥صفر، (نيتروژن 
كه نصف كود نيتروژنه قبل از كاشت و نصف باقي مانده تا 

هاي بهاري به صورت سرك و در مرحله  قبل از قطع باران
آمده با توجه به نتايج به دست  .زني گندم مصرف شد پنجه

از مطالعات مختلف كه نشان داده است زير خاك كردن 
 و هايي از بقاياي گياهي توسط گاوآهن هاي قلمي بخش

 موجب افزايش نفوذپذيري به منظور بهبود هرس ديسك
  هاي سنگين، بهبود حاصلخيزي  حركت عمقي آب در خاك

خاك و در نهايت، افزايش عملكرد گندم در شرايط ديم 
 ).(Biederbeck et al.,1980; Toushih, 2004 شود مي

بنابراين، در اين مطالعه مقادير مختلف بقاياي گياهي با 
بقايا توسط شخم به وسيله .گرديد  همين روش مديريت

و يك بار ديسك زدن با خاك مخلوط   (Chisel)چيزل
 Chisel)كاشت مزرعه توسط دستگاه چيزل سيدر . گرديد 

seeder)٥ × ٧ كرتهايي به ابعاد كشت مزرعه در. انجام شد 
در )  كيلوگرم در هكتار١٤٠(و بر مبناي تراكم رايج منطقه 

اول آبان ( زمان مطلوب از لحاظ شرايط آب و هوايي
هاي  در طول دوره كشت، به روش. انجام شد) ١٣٨٤

  .هاي هرز مبارزه شد معمول منطقه با علف



  ۱۳۸۸، ۲ ، شماره۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۴

 بوته ۳۰در زمان رسيدگي فيزيولوژيك محصول، تعداد 
 ورت تصادفي انتخاب و اجزاءهر كرت آزمايشي به صاز 

 تكرار تعيين ۴عملكرد در تمامي تيمارها و براي هر 
در زمان برداشت به منظور حذف اثرات حاشيه اي . گرديد

هاي كناري و يك متر از انتهاي هر دو احتمالي، رديف
طرف كرت ها حذف و بقيه آن براي ارزيابي عملكرد هاي 

.  از سطح خاك بوسيله داس كف بر شديكژدانه و بيولو
عملكرد دانه، با جدا كردن بذرهاي موجود در مساحت 

 ۱۴اساس رطوبت  برداشت شده، وزن كردن آنها و بر
مجموع وزن خشك ( يكژبيولو عملكرد .درصد محاسبه شد

برداشت با  شاخص و )ها بعالوه وزن خشك كاهسنبله
 در يك ضربژوبيول تقسيم كردن عملكرد دانه بر عملكرد

مقادير عددي حاصل از اندازه گيري  .گرديدصد محاسبه 
  تجزيه واريانس SASافزار آماري صفات به كمك نرم

ها  با آزمون دانكن در سطح ينگو مقايسه ميان) ۱جدول (
  .انجام گرفت%  ۱

  

  نتايج و بحث
تاثير مقادير مختلف بقايا و سطوح نيتروژن بر اجزاء 

   عملكرد دو رقم گندم

در هر بوته از ) ۳۵/۲(  باالترين تعداد سنبله بارور
داري   درصد بقايا به دست آمد كه تفاوت معني۱۰۰سطح 

همچنين با افزايش . با تيمار بدون كاربرد بقايا نشان داد
ميزان نيتروژن تعداد سنبله بارور افزايش يافت و باالترين 

 ۷۰(ن تعداد سنبله بارور از كاربرد باالترين سطح نيتروژ
به دست آمد كه با كمترين ) كيلوگرم نيتروژن در هكتار

داري نشان داد  سطح كاربرد نيتروژن تفاوت معني
به ويژه مصرف مناسب (بهبود وضعيت تغذيه  ).۲جدول(

تر   گياهي سريعسايه انداز، رشد و توسعه )كود نيتروژنه
تر سطح خاك را  شروع شده و پوشش گياهي سريع

كاهش از دست رفتن آب از سطح خاك  پوشاند و باعث مي
  .(Payne, 2000) گردد مي

  تجزيه واريانس صفات اندازه گيري شده ارقام گندم ديم تحت تاثير مقادير بقاياي گياهي و نيتروژن ‐۱جدول 

  منابع تغييرات
  درجه
  آزادي

تعداد سنبله در 
  بوته

تعداد دانه در 
  هر سنبله

تعداد دانه در 
  بوته

  وزن 
  هزار دانه

  عملكرد 
  بيو لو ژيك

  عملكرد 
  دانه

شاخص 
  برداشت

  )تكرار(
 )ارقام(

  اشتباه
 )بقايا(

 اشتباه
  بقايا× رقم

 اشتباه
 )نيتروژن(

 نيتروژن×رقم
  بقايا  نيتروژن

 نيتروژن×بقايا × رقم 
 اشتباه

  ضريب تغيرات

۳  
۱  
۳  
۲  
۶  
۴  
۶  
۲  
۴  
۴  
۴  
۳۶  
  

۰۶۸/۰  
**۶۲/۱  

۱۴۳/۰  
**۴۵/۳  

۰۷۷/۰  
**۵۶۴/۱  

۰۲۰/۰  
*۸۱۳/۱  
**۸۱۵/۰  
**۴۸۱/۱  
**۲۸۳/۰  

۱۱۰/۰  
۷۸/۱۵  

۸۵۲/۳  
**۳۷۲/۵۳  

۵۴۶/۰  
**۸۳۱/۷۵  

۷۰۵/۰  
**۹۳۶/۱۶  

۱۴۷/۱  
**۵۶۰/۴۴  
**۱۲۶/۶۸  
**۷۳۹/۱۰  
**۸۷۹/۱۳  

۴۴۷/۱  
۲۷/۱۳  

*۲۷۲/۶  
**۲۲۲/۵  

۱۸۹/۱  
**۰۳۶/۱۳۳۳  

۷۶۸/۷  
*۵۴۲/۶ 

۶۶۵/۱۴  
*۷۴۸/۱۵۲۱  

*۵۰۸/۸۴  
**۹۷۶/۶۳۳  
**۰۷۲/۱۰۳  

۵۲۶/۹  
۰۵/۱۴  

۷۹۱/۲۰  
**۹۱۱/۱۰۶۴  

۰۲۴/۲۲  
**۰۱۶/۶۰  

۹۴۱/۴  
**۴۱۸/۹۵  

**۰۱۶/۵  
**۲۱۵/۱۰۳  

۷۰۴/۱۴۸  
**۷۲۹/۳۱۷  

۸۵۷/۱۷۸  
**۴۷۸/۱۲  

۸۸/۱۱  

**۶۱۸۹۷۸۷۰  
**۲۳۶۳۸۵  

۴۰۲۱۷۴  
**۶۳۸۸۸۶۷۷  

**۶۶۰۹۵۳۱  
*۳۴۱۳۹۰۲  

*۹۴۷۰۱۹  
**۶۷۴۵۵۸۶۳  
*۵۹۶۷۹۳۱  
*۲۲۸۵۸۶۰۴  

*۹۹۹۸۰۵۲  
۲۲۶۹۴۴۸  

۶۲/۱۴  

**۵۷۵۴۳۳۶  
**۶۳۱۶۷۶۱  

۶۰۲۴۷  
**۹۸۲۴۹۷۱  

۹۴۹۹۵۰  
*۹۶۱۱۳۲  

۲۳۸۶۲۵  
**۴۱۶۸۹۸۷  
**۱۲۴۳۳۲۰  
**۱۶۲۴۸۵۱  
**۱۳۰۱۷۵۷  

**۲۵۱۲۸۴  
۶۷/۱۲۹  

۸۲۸/۴۶  
**۷۴۴/۳۴۴۱  

۲۹۸/۷۰  
**۹۳۴/۵۰۲  

۰۴۱/۶  
**۳۷۳/۳۰۶  

۹۳۶/۱۰  
**۹۵/۱۲۹  
**۸۸۳/۴۱۷  
**۶۴۱/۱۲۰  

**۶۶۰/۸۳  
۶۴۵/۲۱  
۹/۱۳  

ns ،*۱و% ۵دار در سطح معني دار،به ترتيب غيرمعني: **و.%  
  
  

  ن بر عملكرد و اجزا عملكرد گندم ديمژو نيترو تلف بقايا اثرات مقادير مخ‐٢جدول 
  برداشت شاخص

  )در صد(
  دانه  عملكرد

 )كيلوگرم در هكتار(
  وزن هزار

 )گرم(دانه 
  تعداد دانه
 در بوته

  تعداد دانه
 در سنبله

  يكعملكرد بيولوژ
 )كيلوگرم در هكتار(

تعداد سنبله بارور 
 در هر بوته

 تيمار

  ) در هكتاركيلوگرم(كاربرد بقايا 
۸۳/۲۸ C ۴/۹۵۹ B ۷۱/۲۸ B ۴۰/۱۳ B ۵۸۱/۷ C ۳۲۲۴B ۶۶۷/۱ B صفر 
۶۳/۳۳ B ۱۹۵۷AB ۹۵/۲۸ B ۵۳/۲۵ A ۵۷۳/۸ B ۵۷۶۴AB ۲۸۷/۲ A ٥٠۰ 
۹۸/۳۷ A ۲۱۵۲A ۵۶/۳۱ A ۹۷/۲۶ A ۰۳/۱۱ A ۶۲۶۸A ۳۵۴/۲ A ١٠٠۰ 

)كيلوگرم در هكتار(كاربرد نيتروژن   
۷۰/۳۱ B ۱۰۹۰B ۰۲/۲۸ B ۳۹/۱۴ C ۰۹۱/۸ B ۳۴۳۸C ۷۸۸/۱ B رصف 
۷۶/۳۰ B ۱۵۵۷B ۱۰/۲۹ B ۲۶/۲۱ B ۴۷۶/۸ B ۵۰۲۸B ۲۲۹/۲ A ٣٥ 
۹۵/۳۱ B ۲۱۲۲A ۰۴/۳۲ A ۲۶/۳۰ A ۶۲/۱۰ A ۶۷۹۰A ۲۹۲/۲ A ٧٠ 

  %).۱دانكن (داري ندارند  هاي با حروف مشابه بزرگ در هر ستون اختالف معني    ميانگين



 ۵  ...ادير مختلف بقايا و سطوح نيتروژن بر تأثير مق: صادقي و همکاران  

همچنين، در اين مطالعه اشاره شده كه با استفاده از 
كلش در شرايط خشك و نيمه ‐ مالچبقاياي گياهي و ايجاد

توان تبخير و تعرق را به وسيله افزايش انعكاس  خشك مي
نور، كاهش دما و افزايش آب خاك در ناحيه اطراف ريشه 

روند تغييرات سطوح مختلف نيتروژن در  .ه استدادكاهش 
دهد كه با افزايش  سطح صفر بقايا در هر دو رقم نشان مي

له بارور افزايش يافته است و بين ميزان نيتروژن تعداد سنب
روند تغييرات . شود دار مشاهده مي تيمارها اختالف معني

  درصد۱۰۰  درصد و٥٠سطوح مختلف نيتروژن در سطح 
دهد كه در هر دو رقم  در مواردي كه  كاربرد بقايا نشان مي

ميزان افزايش نيتروژن متناسب با افزايش كاربرد بقايا 
در اين . رور كاهش يافته استنباشد، تعداد سنبله با

 تعداد سنبله بارور بيشتري نسبت به ٢‐مطالعه، رقم آذر
  ).۳جدول  (نژاد توليد نموده است رقم نيك

در خصوص تاثير كاربرد بقايا بر تعداد دانه در سنبله 
داري بين تيمارها  نتايج نشان داد كه اختالف معني

له از كاربرد شود و باالترين تعداد دانه در سنب مشاهده مي
در خصوص تاثير .  درصد بقايا به دست آمده است۱۰۰

نيتروژن بر تعداد دانه در سنبله نيز با افزايش نيتروژن 
تعداد دانه در سنبله افزايش يافته است و باالترين تعداد 

 كيلوگرم نيتروژن در هكتار به ٧٠دانه در سنبله از كاربرد 
 داشتر تيمارها داري با ساي دست آمده كه اختالف معني

تاثير نيتروژن بر تعداد دانه در سنبله مثبت  .)۲جدول(
 تواند تاثيرمتابوليسم كربن مي .(Evans, 1997) است

  بيشتري بر تعداد دانه و عملكرد دانه داشته باشد

(Bruce et al., 2006). در صورتيكه به اعتقاد Muchow & 

Davis (1988) يتروژن به كاهش تعداد دانه در اثر كمبود ن
  .دليل كمبود كاهش مواد پرورده كربني است

روند تغييرات سطوح مختلف نيتروژن در سطح صفر 
درصد بقايا نشان داد كه در هر دو رقم با افزايش نيتروژن 

 كيلوگرم در هكتار تعداد دانه در هر سنبله ۳۵از صفر به 
روند تغييرات سطوح مختلف نيتروژن در . افزايش يافت

دهد كه در هر دو   درصد بقايا نشان مي۱۰۰ و ۵۰سطح 
 درصد با ۵۰رقم باالترين تعداد دانه در سنبله در سطح 

 ۱۰۰ كيلوگرم نيتروژن در هكتار و در سطح ۳۵افزايش 
 كيلوگرم نيتروژن در هكتار به ٧٠درصد بقايا با افزايش 

بين دو رقم در مورد تعداد دانه در هر . دست آمده است
 ٢‐داري مشاهده گرديد و رقم آذر يسنبله اختالف معن

  ).۳جدول( تعداد دانه در هر سنبله بيشتري توليد نمود
. كاربرد بقايا باعث افزايش تعداد دانه در هر بوته گرديد

 درصد بقايا و ۱۰۰  بين كاربرد يدار گر چه اختالف معني
در اين مطالعه، افزايش .  درصد بقايا مشاهده نگرديد٥٠

 كيلوگرم در هكتار باعث افزايش ۷۰ نيتروژن از صفر به
داري بين  تعداد دانه در هر بوته گرديد و  اختالف معني

لذا افزايش ). ۲جدول( سطوح نيتروژن مشاهده گرديد
دومين  عملكرد دانه گندم ديم احتماالً به دليل افزايش

تعداد دانه در واحد سطح  يعني عملكرد، در جزء موثر
  .(Honarnejad, 1991) باشد مي

  
   برهمكنش مقادير مختلف بقايا و نيتروژن بر عملكرد و اجزاء عملكرد دو رقم گندم ديم‐۳جدول 

    )گرم(وزن هزار دانه   تعداد دانه در بوته  تعداد دانه در سنبله  تعداد سنبله بارور در هر بوته
  نژاد نيك  ۲آذر   نژاد نيك  ۲آذر   نژاد نيك  ۲آذر   نژاد نيك  ۲آذر 

 )ha/kg( نيتروژن      .بقايا 
۰ ۰۰/۱ E ۰۷۵/۱ E ۴۱۵/۶ F ۰۷/۶ FG ۴۱/۶ H ۵۲/۵ H ۹۵/۲۶ EF ۴/۲۳ EF 
۳۵ ۶۲۵/۱ CD ۴۷۵/۱ DE ۱۷۵/۷ F ۳۷/۶ F ۰۲/۱۴ FG ۰۵/۸ GH ۰۵/۳۲ BCDE ۷/۲۵ WF 

  صفر

۷۰ ۲۲۵/۲ ABC ۷/۱  EF ۸۶۵/۹ DE ۴۳/۱۰ BCDE ۳۸/۲۲ DE ۰۲/۲۴ DE ۰۳/۳۳ BCDE ۱/۲۶ EF 
 

۰ ۳/۲ ABC ۳۰۵/۲ ABC ۷۲/۱۰ ABCD ۷۷/۳ G ۵۲/۲۴ CDE ۲۷/۱۹ EF ۴/۲۹ DE ۱/۲۸ DE 
۳۵ ۳۷۵/۲ ABC ۳/۲ ABC ۲۳/۱۳ A ۵۵/۱۲ ABC ۸۳/۳۰ C ۰۵/۳۲ B ۲۲/۳۸ ABC ۸/۲۹ DE 

۵۰۰  

۷۰ ۰۰/۲ CD ۰۷۵/۲ BCD ۷۴/۱۰ ABCD ۶/۶ F ۲۷/۲۱ DE ۲۷/۱۱ GH ۰۳/۳۷ ABCD ۷/۲۸ DE 
 

۰ ۰۰/۱ E ۹/۱ CD ۱۳/۱۰ CDE ۷۷/۳ G ۰۰/۱۳ G ۲۰/۱۱ GH ۰۵/۲۹ E ۲/۲۴ EF 
۳۵ ۳۵/۲ ABC ۱۵/۲ BCD ۰۶/۸ EF ۲۷/۳ F ۴۲/۲۱ DE ۴۸/۲۷ BCD ۵۵/۳۷ ABC ۰۵/۳۱ BCDE 

۱۰۰۰  

۷۰ ۴۰/۲ ABC ۱۳۶/۲ ABC ۹۸/۱۲ AB ۲۳/۱۰ CDE ۲۸/۴۶ A ۳۸/۴۲ A ۹۷/۳۸ A ۸۳/۳۸ AB 
 

۰۰/۲ ميانگين دو رقم a ۸۹/۱ b ۹۲/۹ a ۲/۸ b ۲۴/۲۲ a ۷۰/۲۱ b ۶/۳۳ a ۴۳/۲۸ b 

  %).۱دانكن (داري ندارند  يف اختالف معنيهاي با حروف مشابه بزرگ در هر ستون و با حروف مشابه كوچك در هر رد ميانگين
  



  ۱۳۸۸، ۲ ، شماره۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۶

  ۳ادامه جدول 
    )كيلوگرم در هكتار(عملكرد بيولوژيك   )در صد(شاخص برداشت  )كيلوگرم در هكتار(عملكرد دانه 

  نژاد نيك  ۲آذر   نژاد نيك  ۲آذر   نژاد نيك  ۲آذر 
 )ha/kg( نيتروژن     بقايا 

۰ ۵۸۶EF ۲۹۳F ۷۷/۳۳ CDEF ۷۴/۲۶ EFG ۱۷۰۵EF ۱۰۸۷F 
۳۵  ۱۲۱۴CDEF ۵/۳۸۲ EF ۷۳/۳۱ CDEFG ۱۶/۲۲ G ۳۸۰۲CDEF ۱۷۴۳EF 

  صفر

۷۰  ۱۳۹۷BCDE ۱۸۸۴BCD ۵۵/۳۰ DEFG ۱۵/۳۳ CDEF ۴۳۲۳CDEF ۵۶۸۳BCD 
 

۰ ۱۸۹۳BCD ۶/۹۶۴ DEF ۵۶/۴۵ B ۱۱/۲۵ EFG ۵۳۵۳BCD ۵۰۳۷BCD 
۳۵  ۳۱۵۹A ۱۹۲۸BCD ۵۲/۴۱ BC ۹۴/۲۸ DEFG ۷۰۷۵ABC ۶۶۰۶ABC 

۵۰۰  

۷۰  ۲۳۳۶AB ۱۴۶۳BCDE ۴۱/۳۳ CDE ۱۵/۲۹ EFG ۵۶۴۲BCD ۳۸۹۱CDEF 
 

۰ ۱۷۹۴BCD ۲/۹۴۴ DEF ۲۹/۶۰ A ۴۷/۲۵ EFG ۳۱۱۰DEF ۳۷۸۲CDEF 
۳۵  ۲۲۶۴ABC ۲۲۵۸ABC ۰۱/۴۶ B ۳۹/۳۳ CDEF ۴۹۲۹BCDE ۶۷۳۳ABC 

۱۰۰۰  

۷۰  ۳۲۲۹A ۲۴۲۳AB ۶۵/۳۸ BCD ۷/۲۵ FG ۹۳۳۳A ۹۴۲۱A 
 

۱۹۸۵a ۴/۱۳۹۳ ميانگين دو رقم b ۴/۴۰ a ۷۴/۲۷ b ۵۰۲۸a ۴۸۸۷b 

  %).۱دانكن (داري ندارند  هاي با حروف مشابه بزرگ در هر ستون و با حروف مشابه كوچك در هر رديف اختالف معني يانگين  م

  
روند تغييرات سطوح مختلف نيتروژن در سطح صفر 

دهد كه با  نژاد نشان مي  و نيك٢‐بقايا  در هر دو رقم آذر
افزايش نيتروژن تعداد دانه در بوته افزايش يافته 

 درصد ۱۰۰باالترين تعداد دانه در هر بوته از كاربرد .است
 . كيلوگرم نيتروژن در هكتار به دست آمده است۷۰بقايا و 
 به صورت معني داري تعداد دانه در بوته ۲‐رقم آذر

  ).۳جدول( نژاد توليد كرد  بيشتري نسبت به رقم نيك
 از كاربرد )گرم۵۶/۳۱( باالترين ميزان وزن هزار دانه

دار با ساير  درصد بقايا به دست آمد و اختالف معني ۱۰۰
همچنين، با افزايش نيتروژن وزن هزار . تيمارها نشان داد

روند تغييرات سطوح مختلف ). ۲جدول(دانه افزايش يافت 
دهد  نيتروژن در سطح صفر بقايا در هر دو رقم نشان مي
  در.كه با افزايش نيتروژن وزن هزار دانه افزايش يافته است

مشخص گرديد در  Yang et al. (2002)ط اي توس مطالعه
شرايط تنش خشكي و هنگامي كه نيتروژن به ميزان 

روِد، وزن دانه نسبت به حالتي  به كار مي) عادي(معمول 
شود،  كه نيتروژن به ميزان كافي و زياد به كار برده مي

 روند تغييرات سطوح مختلف نيتروژن در .يابد كاهش مي
دهد كه باالترين ميزان وزن  د بقايا نشان مي درص٥٠سطح 

   كيلوگرم نيتروژن در هكتار به دست۳۵هزار دانه از كاربرد 
 درصد ۵۰دار با تيمار كاربرد  آمده است كه اختالف معني

و دليل آن عدم (دهد  بقايا و سطح صفر نيتروژن نشان مي
 و مساله غيرمعدني شدن و غير C/Nتناسب در نسبت 

روند تغييرات سطوح  ).باشد نيتروژن ميمتحرك شدن 

 درصد بقايا در هر دو رقم ۱۰۰مختلف نيتروژن در سطح 
دهد كه باالترين ميزان وزن هزر دانه با كاربرد  نشان مي

 كيلوگرم نيتروژن در هكتار به دست آمده است ۷۰
-كه دليل عمده آن كاربرد نيتروژن و بقايا مي) ۳جدول(

  . باشد
 ف بقايا و سطوح نيتروژن برعملكردتاثير مقادير مختل

  دو رقم گندم دانه  عملكرد بيولوژيك، شاخص برداشت و

در خصوص تاثير كاربرد بقايا بر عملكرد بيولوژيك 
داري بين تيمار ها  نتايج نشان داد كه اختالف معني

 درصد بقايا و تيمار ۱۰۰گردد و بين كاربرد  مشاهده مي
 داشت، در حالي كه بين دار وجود صفر بقايا اختالف معني

دار   درصد بقايا اختالف معني۵۰ درصد بقايا و ۱۰۰كاربرد 
 ۷۰با افزايش ميزان نيتروژن از صفر به . مشاهده نشد

 عملكرد بيولوژيك افزايش يافت كيلوگرم در هكتار
 Halvorson et al (1999) .توسطاي   در مطالعه).۲جدول(

كرد دانه گندم مشخص گرديد كه ميزان زيست توده و عمل
كيلوگرم نيتروژن در هكتار افزايش  ٨٤ديم با افزايش 

  .يافت
در سطح صفر نشان بقايا روند تغييرات سطوح مختلف 

داد كه با افزايش نيتروژن ميزان عملكرد بيولوژيك افزايش 
 و ۵۰ در سطوح بقايايافت، در حالي كه روند تغييرات 

يا به كارمي  كه در مواردي كه بقاادد  درصد نشان ۱۰۰
بريم به دليل تجزيه بقايا در طول فصل رشد بايستي 
تناسبي بين كاربرد بقايا و ميزان نيتروژن مصرفي وجود 
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 كاهش عملكرد بيولوژيك با افزايش ).۳جدول(داشته باشد 
نيتروژن تقليل يافته است و اين پديده به نوبه خود از 

 ندكايجاد اثرات منفي بر عملكرد گياه جلوگيري مي
(Araus  et al., 2003).  

نتايج نشان داد كه شاخص برداشت تحت تاثير كود 
نيتروژن و بقايا قرار گرفت، به نحوي كه با افزايش نيتروژن 

كمترين ميزان . و بقايا شاخص برداشت افزايش يافت
شاخص برداشت از سطح صفر نيتروژن به دست آمد كه با 

داري  ت معني كيلوگرم نيتروژن در هكتار تفاو۷۰سطح 
نسبت ماده خشك دانه به كل ماده ). ۲جدول( نشان داد

خشك گياهي در ارتباط بسيار نزديكي با تعداد و فعاليت 
مقصد هاي زايشي قرار دارد و از آنجاكه اين مقصدهاي 
زايشي در ارتباط مستقيمي با آهنگ رشد گياه هستند 

تاثير بنابراين در نتيجه كمبود نيتروژن آهنگ رشد گياه با 
بر مقاصد زايشي باعث كاهش نسبت ماده خشك دانه به 

 ,Uhart & Andrade)شود كل ماده خشك گياهي مي

1995).  
شاخص برداشت در سطوح مختلف نيتروژن در سطح 
صفر بقايا در مقايسه با بقيه سطوح بقايا كمتر بوده و 

در اين مطالعه  ).۳جدول( دهد دار نشان مي تفاوت معني
راي شاخص برداشت باالتري نسبت به رقم  دا٢‐رقم آذر
دار بين ميزان  باشد و دليل آن اختالف معني نژاد مي نيك

 داراي عملكرد دانه ٢‐ رقم آذر.استعملكرد دانه دو رقم 
و در واقع، ) ۲جدول (نژاد است  باالتري نسبت به رقم نيك

نژاد سهم كمتري از مواد پرورده به دانه  در رقم نيك
 است و قسمت بيشتري از مواد پرورده به اختصاصي يافته
  .هاي هوايي گياه رسيده است ساير قسمت

داري باالتر از    به صورت معني٢‐عملكرد دانه رقم آذر
توان دريافت كه   مي۴نژاد بود با مشاهده جدول  رقم نيك

 تعداد دانه، وزن ‐دليل آن باالتر بودن تعداد سنبله بارور
نژاد  سبت به رقم نيكهزار دانه و شاخص برداشت ن

نتايج نشان داد كه كاربرد بقايا باعث افزايش . باشد مي
 ۱۰۰دار بين كاربرد  عملكرد دانه گرديد و اختالف معني

  ). ۲جدول ( درصد بقايا و تيمار صفر بقايا وجود داشت
 كيلوگرم در هكتار ۷۰با افزايش نيتروژن از صفر به 

داري بين كاربرد  نيعملكرد دانه افزايش يافت و اختالف مع
 كيلوگرم نيتروژن در هكتار با تيمار صفر نيتروژن وجود ۷۰

 et al. Latiri-Soukiاي توسط  در مطالعه).۳جدول( داشت
بر روي گندم مشخص گرديد كه در مناطق خشك  (1998)

 روند . كاربرد نيتروژن عملكرد دانه را دو برابر مي كند
ح صفر بقايا نشان تغييرات سطوح مختلف نيتروژن در سط

دهد كه كاربرد نيتروژن در اين سطح باعث افزايش  مي
عملكرد دانه شده است، در حالي كه روند تغييرات سطوح 

دهد كه   درصد بقايا نشان مي۵۰مختلف نيتروژن در سطح 
 كيلوگرم نيتروژن ۳۵باالترين ميزان عملكرد دانه از كاربرد 

العه، باالترين در اين مط. در هكتار به دست آمده است
كيلو گرم در ۳۲۲۹ (۲ميزان عملكرد دانه در رقم آذر 

از )  كيلو گرم در هكتار۲۴۲۳( و در رقم نيك نژاد) هكتار
 كيلوگرم نيتروژن در هكتار ۷۰ درصد بقايا و ۱۰۰كاربرد 

عملكرد دانه و كاه واكنش مثبت و ). ۳جدول.(به دست آمد
اد، اما نوع داري نسبت به كود نيتروژنه نشان د معني

واكنش بستگي به شرايط بارندگي فصلي و ميزان ماده آلي 
دار بودن   به نحوي كه درصد معني،خاك داشته است

ها نسبت به نيتروژن با افزايش بارندگي فصلي و   برهمكنش
كاهش نيتروژن معدني خاك در زمان كاشت افزايش نشان 

ان هايي كه ميز  ميزان عملكرد گندم در سال. داده است
 كيلوگرم ۱۰۰ و مصرفبارندگي مطلوب بوده است 

 ٥٠ ،٠(نيتروژن خالص در هكتار، نسبت به بقيه تيمارها 
 بيشتر بوده است)  كيلوگرم نيتروژن در هكتار١٥٠و

(Jones et  al., 1993).  
 Halvorson et al. (1999) اي توسط در مطالعه

 ١٠١باالترين ميزان عملكرد دانه گندم ديم با مصرف 
 ٣٤ و٦٧، ١٠١بين تيمارهاي (هكتار  در يلوگرم نيتروژنك

در اين مطالعه . به دست آمد) كيلوگرم نيتروژن در هكتار
 ٣٠٠هنگامي كه ميزان آب قابل استفاده گياه كمتر از 
در . ميليمتر بود، عملكرد دانه به كمترين سطح خود رسيد

 ميليمتر بود، بيماري ٤٠٠كه ميزان بارندگي بيش از ي سال
به خصوص .  شيوع بيشتري داشت(Leaf spot)لكه برگي 

در . در تيمارهايي كه نيتروژن كمتري دريافت كرده بودند
تيمارهايي كه نيتروژن به ميزان كافي دريافت كرده بودند، 

به دليل اينكه گياهان در كل (شيوع بيماري كمتر بود 
اياي در اين مطالعه استفاده از بق ).تر بودند تر و سالم شاداب

گياهي در كشت گندم زمستانه باعث كاهش خطر از بين 
ها در اثر سرماي سخت زمستان و كاهش  رفتن گياهچه

در اين مطالعه ميزان مصرف فسفر . فرسايش خاك گرديد
 .)Halvorson et al., 2004(  كيلوگرم در هكتار بود٤٠

 درصد بقايا با حفظ رطوبت توانسته است ۱۰۰كاربرد 
فر بقايا عملكرد باالتري داشته باشد و در نسبت به سطح ص



  ۱۳۸۸، ۲ ، شماره۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۸

شرايط ديم به دليل توليد كم بقايا مشكل خاصي در رشد 
، ولي در هر حال نتايج كلي  و نمو گياه ايجاد نشده است

نشان داد كه بهتر است ميزان كاربرد بقايا متناسب با 
  . افزايش نيتروژن باشد

عداد دانه گندم شامل تعداد سنبله بارور، ت عملكرد اجزا
اين اجزا تحت تاثير ژنوتيپ . باشد و وزن هزار دانه مي

تغيير يافته و باعث كاهش و يا افزايش عملكرد 
 اما  باشد، وزن دانه بر تنظيم عملكرد جزء فعال مي.شوند مي

نسبت به ديگر اجزا عملكرد از حساسيت كمتري برخوردار 
  . (Evans, 1997 ) است

دانه ضريب همبستگي عملكرد  در اين مطالعه نيز
، تعداد دانه در سنبله *r=0.509مثبتي با تعداد سنبله بارور 

r=0.636** تعداد دانه در بوته ،r=0.846** عملكرد ،
داشت  **r=0.486و شاخص برداشت  **r=0.864بيولوژيك 

كه مطابق با نتايج ساير پژوهشگران است ). ۴جدول(
)Toushih, 1998.(  

  گيرينتيجه

 درصد اضافه ١٠٠ه بقايا به صورت در مواردي ك
شود، بايستي ميزان نيتروژن بكار برده شده نيز  مي

با افزايش ميزان .متناسب با افزايش بقايا اضافه گردد
در هر دو رقم )  كيلوگرم در هكتار٧٠از صفر به (نيتروژن 

تعداد سنبله بارور، تعداد دانه در سنبله، نژاد   و نيك٢آذر 
تناسب با افزايش وته و وزن هزار دانه متعداد دانه در هر ب
 درصد ١٠٠در مواردي كه بقايا به صورت .بقايا زياد گرديد

به كار برده شود، ولي ميزان نيتروژن مصرفي متناسب با 
  اجزاء  براي داري معني  آن نباشد، در هر دو رقم كاهش

آن عدم تناسب در  عمده دليلدهد که  می رويعملكرد

در مواردي كه در شرايط ديم بقايا به  .باشد مي C/N نسبت
و از طرف ديگر، ميزان   درصد به كار برده شود١٠٠صورت 

حفظ . نيتروژن مصرفي نيز متناسب با افزايش بقايا باشد
گردد كه گياه  رطوبت و ايجاد نفوذپذيري مناسب باعث مي

نتايج . بتواند حداكثر بهره الزم را از رطوبت كسب نمايد
داري    به صورت معني٢‐كه عملكرد دانه رقم آذرنشان داد 

توان باالتر بودن دليل آن را مي. بود نژاد باالتر از رقم نيك
 تعداد دانه در بوته، وزن هزار ‐تعداد سنبله بارور در بوته

نژاد  نسبت به رقم نيك ۲دانه و شاخص برداشت در رقم آذر
  .ذكرنمود

  
ا ز و اجلكرد دانهعم بين رائب همبستگيضماتريس  ‐۴جدول 
   ارقام گندم ديم تحت تاثير مقادير بقاياي گياهي و نيتروژنعملكرد

عملكرد 
بيولوژيك

وزن هزار 
 دانه

تعداد دانه 
 در بوته

تعداد دانه 
در سنبله

تعداد 
 سنبله

عملكرد 
  دانه

       
     

*٥٠٩/٠  تعداد سنبله
       
       
    ٦٣٦/٠** ٠٣١/٠ نبلهتعداد دانه در س
       
       
   *٦٥٦/٠** ٥٥٢/٠ **٨٤٦/٠  تعداد دانه در بوته
       
       
  ٢٤٣/٠ ‐٠٧٩/٠ ‐٠٧٤/٠‐  وزن هزار دانه ٢١٩/٠
       
       
 ١١١/٠‐ **٩٦٩/٠ *٧٠٩/٠** ٥٢١/٠ **٨٦٤/٠  عملكرد بيولوژيك
       
       
٤٩١/٠* ٠٢٨/٠ ٢٨٣/٠ ٤٦٥/٠ ٠٣٥/٠‐ *٤٨٦/٠  اخص برداشتش

   %.١و % ٥دار در سطح   به ترتيب معني** و *
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