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ABSTRACT
Background and Objectives: In recent years, much attention has been
paid to the quality aspects of soil and increasing crop production using
crop residues, green manures and other organic fertilizers as sources of
soil organic matter and plant nutrients. Crop residues can improve soil
quality properties as well as improve soil plowing capacity by replacing
or providing nutrients in the soil. The term bio-fertilizers does not refer
exclusively to organic matter obtained from animal manures, plant
residues and green manure, but bacteria and fungi, especially bacteria
that stimulate plant growth and materials derived from their activities are
among the most important bio-fertilizers. Therefore, the aims of this
study was to investigate the effect of sesame residue management
practices and the integrated of chemical and biological fertilizers on
wheat yield.
Materials and Methods: This study was carried out in two seasons
(summer for sesame and autumn for wheat) during 2018-19 in Shahid
Chamran University of Ahvaz. Statistical analysis was a split plot design
based on RCB with three replications. The main plot including 3 residue
managements (e.g. removal, burn and incorporate). Sub-plots including 4
fertilizer managements that were: 1. chemical fertilizers of nitrogen,
phosphorus and potassium; 2- Combination of vermin-compost fertilizer +
potassium sulfate (before planting), super nitro-plus fertilizer + fertile
fertilizer 2 (as seed treated) at planting time, humixcin organic
fertilizer (foliar application) and one third of nitrogen fertilizer split;
3- (Combined 2): compost fertilizer + potassium sulfate (before planting),
super nitro-plus fertilizer + fertile fertilizer 2 (as seed treated) at planting
time and one third of nitrogen fertilizer split; 4- (Combined 3): Farm yard
manure + potassium sulfate (before planting), Super nitro-plus fertilizer as
seed treated, organic humixcin fertilizer (foliar application) and one third
of nitrogen fertilizer split. Yield and yield components was selected and
calculated from a surface equivalent to 2 m 2. To determine the weight of
the first internode (peduncle) from the pollination stage to maturity, the
first internode was sampled with an interval of 10 days and placed in the
oven to determine the dry weight. The most important indicators for
calculating dry matter transfer efficiency were calculated.

59

1401 ،2  شماره،29  دوره،نشریه پژوهشهاي تولید گیاهی
Results: Differences between levels of crop residue management, fertilizer
management and their interaction in terms of yield components, grain
yield, biological yield, harvest index, nitrogen and grain protein,
remobilization rate, remobilization efficiency, remobilization share, current
photosynthesis rate, Current photosynthesis efficiency, share of current
photosynthesis, grain formation rate and biological yield were statistically
at 1% probability level. The highest grain yield was observed in treatment
of removal of residues and chemical fertilizers (4.45 t ha -1) and the removal
of residues and fertilizers (1) (4.29 t ha -1) and the lowest was recorded in
treatment of incorporated residues and fertilizers (2) (2.33 t ha -1). The
highest grain yield formation rate was observed in the treatment of residue
and chemical fertilizer removal (24.72 kg ha -1 day-1) and removal of
residues and compound fertilizer (1) (23.86 kg ha-1 day-1). The lowest grain
yield formation rate was obtained in the treatment of residue and integrated
fertilizer (2) (12.85 kg ha-1 day-1). The highest rate, efficiency and
contribution of photosynthesis were obtained in the removal of debris and
the use of synthetic fertilizer (1) and the lowest was obtained in the
incineration of waste and the use of synthetic fertilizer (3).
Conclusion: The results showed that treatments based on intensive
agriculture (removal of crop residues and completely chemical
management) have produced the highest grain yield. While treatments
based on sustainable agriculture (Incorporated of crop residues with
organic and biological fertilizers) with the highest percentage of grain
protein, in fact have produced the highest product quality. On the other
hand, although in Khuzestan province there is water shortage and drought
stress in most cropping seasons, but according to the results obtained by
incorporated crop residues, chemical fertilizers and integrated fertilizers,
can increased plant growth, quality of crop production and reserve moisture
in the soil and ultimately the stability of the system.
Cite this article: Pourhoseini, Zahra, Aynehband, Amir, Monsefi, Ali. 2022. Agro-ecological
evaluation of influence of sesame crop residue management method and integrated chemical
and biological fertilizer on wheat grain yield. Journal of Plant Production, 29 (2), 59-78.
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چکیده

نوع مقاله:

سابقه و هدف :در سالهای اخیر ،به جنبههای کیفی خاك و افزایش تولید گیاهان زراعی با

مقاله کامل علمی -پژوهشی

استفاده از بقایای گیاهی ،کودهای سبز و کودهای آلی دیگر ،به عنوان منابع تأمینکننده ماده آلی
خاك و عناصر غذایی گیاهان توجه بسیاری شده است .بقایای گیاهی میتوانند با جایگزینی
مناسب یا فراهم کردن عناصر غذایی در خاك ،سبب بهبود ویژگیهای کیفیتی خاك و همچنین

تاریخ دریافت1399/11/20 :

بهبود قدرت شخمپذیری خاك شوند .بنابراین ،هدف از این پژوهش بررسی تأثیر روش

تاریخ ویرایش1399/12/16 :

مدیریت بقایای گیاه کنجد و تلفیق کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد گندم است.

تاریخ پذیرش1400/10/18 :

مواد و روشها :این پژوهش در سال زراعی  1397- 98در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه
شهید چمران اهواز بهصورت کرتهای یک بار خرد شده در قالب طرح بلوكهای کامل
واژههای کلیدی:

تصادفی و در سه تکرار انجام شد .کرتهای اصلی شامل سه روش مدیریت بقایا به صورت

انتقال ماده خشک،

حذف کامل ،برگرداندن و آتش زدن بقایا بود .کرتهای فرعی شامل چهار روش مدیریت کود

بقایای گیاهی،

بود که عبارتند از( - 1 :کامالً شیمیایی) :کودهای شیمیایی نیتروژن ،فسفر و پتاسیم؛ ( -2تلفیقی

کشاورزی فشرده،

 :)1کود ورمیکمپوست  +سولفات پتاسیم (قبل از کاشت) ،کود سوپر نیتروپالس  +کود بارور

کودهای زیستی،
گندم

( 2به صورت بذرمال) در زمان کاشت ،کود آلی هیومیکسین (محلول پاشی) و یک سوم کود
نیتروژن به صورت سرك؛ ( -3تلفیقی  :)2کود کمپوست  +سولفات پتاسیم (قبل از کاشت)،
کود سوپر نیتروپالس  +کود بارور ( 2به صورت بذرمال) در زمان کاشت و یک سوم کود
نیتروژن به صورت سرك؛ ( - 4تلفیقی  :)3کود دامی  +سولفات پتاسیم (قبل از کاشت) ،کود
سوپرنیتروپالس به صورت بذرمال ،کود آلی هیومیکسین (محلولپاشی) و یک سوم کود
نیتروژن به صورت سرك استفاده شدند.
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یافتهها :تفاوت بین سطوح مدیریت بقایای گیاهی ،مدیریت کود و اثر متقابل آنها از نظر
اجزای عملکرد ،عملکرد دانه ،عملکرد زیستی ،شاخص برداشت ،نیتروژن و پروتئین دانه ،میزان
انتقال مجدد ،کارایی انتقال مجدد ،سهم انتقال مجدد ،میزان فتوسنتز جاری ،کارایی فتوسنتز
جاری ،سهم فتوسنتز جاری ،سرعت تشکیل عملکرد دانه و زیستی از نظر آماری در سطح
احتمال  1درصد معنیدار بود .بیشترین عملکرد دانه در تیمار حذف بقایا و کود شیمیایی
( 4/45تن در هکتار) و حذف بقایا و کود تلفیقی ( 4/29( )1تن در هکتار) بود و کمترین آن در
تیمار برگرداندن بقایا و کود تلفیقی ( 2/33( )2تن در هکتار) بهدست آمد .بیشترین سرعت
تشکیل عملکرد دانه در تیمار حذف بقایا و کودی شیمیایی ( 24/72کیلوگرم در هکتار در روز)
و حذف بقایا و کود تلفیقی ( 23/86( )1کیلوگرم در هکتار در روز) مشاهده شد .کمترین
سرعت تشکیل عملکرد دانه در تیمار برگرداندن بقایا و کود تلفیقی ( 12/85( )2کیلوگرم در
هکتار در روز) حاصل شد .بیشترین میزان ،کارایی و سهم فتوسنتز جاری در حذف بقایا و
مصرف کود تلفیقی ( )1بهدست آمد و کم ترین آن در سوزاندن بقایا و مصرف کود تلفیقی ()3
حاصل شد.
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش نشان داد که تیمارهای مبتنی بر کشاورزی فشرده (حذف بقایای
گیاهی و مدیریت کامالً شیمیایی) بیشترین عملکرد دانه را تولید کردهاند .درحالی که تیمارهای
مبتنی بر کشاورزی پایدار (برگرداندن بقایای گیاهی همراه با کودهای آلی و زیستی) با دارابودن
بیش ترین درصد پروتئین دانه ،درحقیقت بیشترین کیفیت محصول را تولید کردهاند .از طرفی،
اگرچه در استان خوزستان کمبود آب و تنش خشکی در بیشتر فصول زراعی وجود دارد ،اما با
توجه به نتایج بهدست آمده می توان با مخلوط کردن بقایای گیاهی ،کودهای شیمیایی و کودهای
تلفیقی ،باعث افزایش رشد گیاه ،تولید محصول با کیفیت و ذخیره رطوبت و در نهایت پایداری
کشت بوم گردد.
استناد :پورحسینی ،زهرا ،آینهبند ،امیر ،منصفی ،علی ( .)1401ارزیابی زراعی -بومشناختی تأثیر روش مددیری باایداگ ایداهی دنودد و
تلفیق دودهاگ شیمیایی و زیستی بر عملکرد دانه اندم .نشریه پژوهشهاگ تولید ایاهی.59-78 ،)2( 29 ،
DOI: 10.22069/JOPP.2022.18826.2777
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مقدمه
مدیریت بقایای گیاهی یکی از اساسیترین ارکان

تیمار برگرداندن بقایای کلزا به همراه  150کیلوگرم در

تولید در کشاورزی پایدار است .در اکثر کشورهای

هکتار اوره بهدست آمد ( .)2در نظامهای کشاورزی

توسعهیافته برای افزایش کیفیت خاك (فیزیکی،

پایدار ،از جمله کشاورزی فشرده ،استفاده از کودهای

شیمیایی و زیستی) ،از بقایای گیاهی حتی در

زیستی در پایداری حاصلخیزی خاك و مدیریت

کشاورزی فشرده استفاده میشود ( 1و  .)2بقایای

تلفیقی عناصر غذایی امری الزم است .گزارش شده

گیاهی چه به صورت مالچهای کلشی و یا مخلوط با

که بهکارگیری کودهای شیمیایی در تلفیق با کودهای

خاك در بهبود شرایط خاك مؤثرند .این بقایا که منبع

زیستی میتواند باعث بهبود کیفی محصوالت زراعی

عظیمی از عناصر غذایی و ترکیبات مفید برای حفظ

و در برخی موارد نیز باعث کاهش مصرف کودهای

باروری منابع خاك میباشند ،با سوزاندن هدر رفته و

شیمیایی شود (.)8

به طوری که بیشترین مقدار نیتروژن و فسفر خاك از

یا به مصرف خوراك دام میرسند .بنابراین به مرور

شایان ذکر است که از بین عناصر ضرروری

زمان محتوای مواد آلی خاك کاهش یافته و اثرات

غذایی ،فسفر از عناصر اصلی مورد نیاز گیاه بوده که

منفی آن بر کاهش حاصلخیزی خاك به کاهش

تأثیر مستقیم بر عملکرد محصول زراعی دارد (.)9

عملکرد گیاه منجر میشود ( .)3فرهودی و همکاران،

بخش زیادی از فسفر رسیده به خاك از منابع شیمیایی

2007؛ گزارش کردند که سوزاندن بقایای گیاهی بر

بر خالف نیتروژن ،به فرم نامحلول در آمده و گیاه

میزان عناصر قابل جذب خاك نسبت به تیمار شاهد،

بهراحتی قادر به جذب آن به راحتی نیست که این امر

کاهش معنیداری را نشان داد ،که این موضوع باعث

باعث افزایش نیاز به این عنصر و افزایش مصرف آن

افزایش  pHخاك شد ( .)4افزایش عناصر غذایی

میشود ( .)10آزمایشهای محمد و همکاران ()2012

بهواسطه افزودن بقایای گیاهی هم در کوتاهمدت و هم

نشان داد که نتایج حاصل از مصرف کود زیستی

در بلندمدت میتواند در بهبود حاصلخیزی خاك مؤثر

فسفاته در مقایسه با کودهای سوپرفسفات تریپل در

باشد ولی سرعت تجزیه این مواد عامل مهمی در

ذرت ،سویا و گندم بیانگر تأثیر رضایتبخشی این

استفاده مطلوب از عناصر غذایی آنها است (.)5

کود بود ،به طوری که مشخص گردید در مقایسه کود

صادقی و کاظمینی 2007؛ در آزمایشی مشخص نمود

زیستی فسفاته باعث افزایش قابلمالحظهای در میزان

مخلوط کردن بقایای گیاهی غالت در مدت زمان

عملکرد میشود (.)11

کوتاهی قبل از کاشت گیاه بعدی به دلیل پایین بودن

غفوری و همکاران ( )2016گزارش دادند که

سرعت تجزیه این بقایا ،منجر به معدنی شدن

مصرف کود ورمیکمپوست با افزایش فراهمی عناصر

(غیرمتحرك) نیتروژن خاك میگردد ( .)6بیان شده که

غذایی ،تحریک تولید مواد تنظیمکننده رشد ،افزایش

یکی از راهکارهای مؤثر در افزایش سرعت تجزیه

درصد مواد آلی و بهبود ساختمان خاك باعث بهبود

بقایا ،استفاده از کود نیتروژن متناسب با افزایش در

رشد هوایی و ریشه کرچک شده و در مقایسه با

کمیت بقایای گیاهی است (.)7

شاهد ،شاخصهای رشد و عملکرد دانه را بهطور

از سوی دیگر ،مخلوط نمودن بقایای گیاه کلزا

معنیداری بهبود داد ( .)12همچنین ایزان و همکاران

باعث افزایش دسترسی گیاه به عناصر موجود در خاك

( )2020بیان کردند که عملکرد آفتابگردان در شرایط

شده و به دنبال آن با رشد بهتر گیاه باعث اثرات مثبت

کاربرد مقادیر مختلف کود ورمیکمپوست در ترکیب با

بر صفات عملکردی و در نهایت عملکرد در گندم شد

کود زیستس بیوسوپر و ازوتوباکتر به صورت نسبی کمتر
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از تیمار کود شیمیایی رایج بود .هر چند بهبود عملکرد

کمپوست  +سولفات پتاسیم (قبل از کاشت) ،کود

دانه آفتابگردان با افزایش در مقدار کود ورمیکمپوست از

سوپر نیتروپالس  +کود بارور ( 2به صورت بذرمال)

 5با  15تن در هکتار بیشتر از شرایط افزایش در کمیت

در زمان کاشت و یک سوم کود نیتروژن به صورت

کاربرد کودهای زیستی بود (.)13

سرك؛ ( -4تلفیقی  :)3کود دامی  +سولفات پتاسیم

بر این اساس ،پژوهش حاضر با هدف بررسی

(قبل از کاشت) ،کود سوپر نیتروپالس به صورت

تأثیر روش مدیریت بقایای گیاه کنجد و تلفیق

بذرمال ،کود آلی هیومیکسین (محلولپاشی) و یک

کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد گندم انجام

سوم کود نیتروژن بهصورت سرك .در این آزمایش

گرفته است.

برای تولید بقایای گیاه کنجد ،در تابستان سال زراعی
 97-98گیاه کنجد با رقم محلی دزفول کشت شد،

مواد و روشها
این پژوهش در دو فصل تابستان (کشت کنجد) و

برای هر مترمربع  1800گرم ( 18تن در هکتار) و

پاییز (کشت گندم) و در سال زراعی  97-98در

مقدار کودهای آلی بر مبنای  10تن در هکتار محاسبه

مزرعه تحقیقاتی شماره یک دانشکده کشاورزی شهید

و بر اساس تیمارهای ذکر شده تعیین و اعمال گردید.

چمران اهواز اجرا شد .بر اساس تجزیه خاك ،مزرعه

رقم گندم مورد مطالعه در این پژوهش رقم مهرگان

آزمایشی دارای بافت لومی رسی pH ،برابر با 7/65؛

بود .پس از اجرای تیمارهای مدیریت بقایای گیاه

شوری  3/2دسیزیمنس بر متر ،درصد مواد آلی برابر

کنجد ،کشت گندم بهوسیله خطی کار در تاریخ

با 0/52؛ ظرفیت تبادل کاتیونی برابر با 13/7

 1397/8/30انجام و برداشت در تاریخ 1398/2/20

سانتیمول بار بر کیلوگرم؛ نیتروژن کل برابر با 0/032

صورت گرفت .در هر کرت آزمایشی  8ردیف گندم

درصد ،فسفر قابلجذب برابر با  13میلیگرم در

به طول  5متر و فاصله  20سانتیمتر بر روی ردیف

کیلوگرم و پتاسیم قابلجذب برابر با  158/9میلیگرم

در تراکم  400بذر در هر مترمربع صورت پذیرفت.

در کیلوگرم ،بود .این آزمایش به صورت کرتهای

کودهای زیستی سوپر نیتروپالس و بارور  2بهصورت

یک بار خرد شده و در قالب بلوكهای کامل تصادفی

بذر مال قبل از کاشت مورد استفاده قرار گرفتند و

با سه تکرار اجرا گردید .کرتهای اصلی شامل سه

دیگر کودهای زیستی بهصورت سرك در دو مرحله

روش مدیریت بقایای گیاهی کنجد (به صورت حذف

رشد گیاه (پنجهدهی و ابتدای مرحله ساقه رفتن) مورد

بقایا ،سوزاندن بقایا و برگرداندن بقایا) و کرت فرعی

استفاده قرار گرفتند .عملکرد و اجزای عملکرد دانه از

شامل چهار روش مدیریت کود بود که عبارت بودند

سطحی معادل دو مترمربع انتخاب و محاسبه گردید.

از( -1 :کامالً شیمیایی) :کودهای شیمیایی نیتروژن،

برای تعیین وزن میانگره اول (پدانکل) از مرحله

فسفر و پتاسیم به ترتیب به میزان  75 ،90و 50

گردهافشانی تا رسیدگی ،میانگره اول با فاصله زمانی

کیلوگرم در هکتار (بر اساس مقادیر توصیه شده در

 10روز نمونهگیری و جهت تعیین وزن خشک

منطقه)؛ ( - 2تلفیقی  :)1کود ورمیکمپوست +

بهمدت  48ساعت در آون ،در دمای  72درجه

سولفات پتاسیم (قبل از کاشت) ،کود سوپر نیتروپالس

سانتیگراد قرار گرفتند.

سپس در پاییز میزان زیستتوده بقایای گیاهی کنجد

 +کود بارور ( 2به صورت بذرمال) در زمان کاشت،

مهمترین شاخصهای محاسبه کارایی انتقال ماده

کود آلی هیومیکسین (محلول پاشی) و یک سوم

خشک به کمک رابطههای زیر محاسبه شدند (:)14

کود نیتروژن بهصورت سرك؛ ( -3تلفیقی  :)2کود
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()1
)وزن خشک کاه  −ماده خشک اندامهای رویشی در مرحله گرده افشانی( = میزان انتقال مجدد ماده خشک
()2
× 100

میزان انتقال مجدد مواد ذخیرهای
وزن ماده خشک اندامهای رویشی در مرحله گرده افشانی

= کارایی انتقال مجدد ماده خشک

()3
)میزان انتقال مجدد  −عملکرد دانه( = میزان فتوسنتز جاری
()4
میزان فتوسنتز جاری

 × 100وزن ماده خشک اندامهای رویشی در مرحله گرده افشانی = کارایی فتوسنتز جاری
()5
×100

میزان انتقال مجدد ماده خشک
وزن دانه

=سهم انتقال مجدد ماده خشک

()6
)سهم انتقال مجدد  = (100 −سهم فتوسنتز جاری
()7
عملکرد دانه
روز پس از کاشت تا رسیدگی فیزیولوژیکی

= سرعت تشکیل عملکرد دانه

()8
عملکرد زیستی
روز پس از کاشت تا رسیدگی فیزیولوژیکی
تجزیه و تحلیل دادهها با برنامه آماری  SASو

= سرعت تشکیل عملکرد زیستی

همبستگی صفات نیز با نرمافزار MINI TAB

انجام شد.

مقایسه میانگین تیمارها به روش دانکن انجام شد.
نمودارها توسط نرمافزار اکسل رسم شد .جدول
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نتایج و بحث

زیاد تحتتأثیر تیمارهای آزمایش قرار نگرفته؛ بنابراین

عملکرد و اجزای عملکرد :نتایج این آزمایش

عامل اصلی تفاوت در وزن سنبلهها به دلیل تفاوت در

(جدول  )1نشان داد که هر دو تیمار ،روش مدیریت

تعداد دانه در سنبله ایجاد شده باشد ( .)15بهطوریکه

بقایا و مدیریت کود تأثیرات متفاوتی بر عملکرد و

بیشترین تعداد دانه در سنبله اساساً مربوط به

اجزای عملکرد دانه گندم داشته است؛ به صورتی که

تیمارهای حذف بقایا ( 32/6دانه) و روش کامالً

حذف بقایا بیشترین ارتفاع ( 77/3سانتیمتر) بوته را

شیمیایی ( 31/7دانه) میباشد .برهمکنش تیمارها

داشت و در بین تیمارهای کودی نیز روش کامالً

نشان میدهد که این برتری برای دو صفت وزن کل

شیمیایی بیشترین ( 75/08سانتیمتر) ارتفاع بوته

سنبله و تعداد دانه در سنبله نیز به ترتیب  789/8گرم

گندم را تعیین کرد (جدول  .)1نتایج بیانگر این است

و  34/33دانه در سنبله است (جدول  .)1بیشترین

که بوتههای گندم در شرایط عدم حضور بقایا در

وزن کاه ( 472گرم) در شرایط سوزاندن بقایا و

سطح خاك ،سرعت رشد اولیه بیشتری داشتهاند و در

مدیریت کامالً شیمیایی کود بهدست آمد که از یکسو

مقابل حضور بقایا به عنوان مانعی فیزیکی ،رشد اولیه

تحتتأثیر طول ساقه و از سوی دیگر تحتتأثیر

آنها را کند کرده است .همچنین فراهمی سریع عناصر

ذخایر ساقه خواهد بود (جدول  .)2در مجموع

غذایی به ویژه نیتروژن در روش شیمیایی نقش مهمی

روشهای تلفیقی در مقایسه با روش شیمیایی ،وزن

در بیشتر بودن ارتفاع بوتههای گندم داشت .بنابراین

کل ساقه کمتری دارا بودند که بخشی از آن میتواند

بیشترین سهم در ارتفاع ،مربوط به طول ساقه بود که

تحتتأثیر میزان فراهمی عناصر و سرعت جذب آنها

این تفاوت در طول ساقه در نهایت بر وزن کل کاه نیز

در دوره رشد گیاه باشد .بنابراین ،روشهای تلفیقی

تاثیرگذار بود .به هر حال برهمکنش دادهها نشان داد

کود در مجموع ساقههای گندم کوتاهتر و با وزن کمتر

که بیشترین ارتفاع بوته ( 79/4سانتیمتر) و بیشترین

در مقایسه با روش شیمیایی تولید کردند ( .)7به نظر

طول ساقه ( 69/3سانتیمتر) در روش حذف بقایا و

میرسد از آنجا که صفت طول سنبله در انتهای دوره

مدیریت شیمیایی کود بهدست آمد (جدول .)1

رشد تعیین میشود؛ بنابراین عملکرد دانه تحتتأثیر

بیشترین وزن سنبله به ترتیب در تیمار حذف بقایا

هر دو گروه از تیمارهای این آزمایش که عمدتاً در

( 753/3گرم در مترمربع) و کاربرد کود شیمیایی

مراحل اولیه رشد تأثیرگذار میباشند (مدیریت بقایا و

( 775/5گرم در مترمربع) وجود داشت .در تمامی

مدیریت کود) قرار نگرفته اما در مقابل صفات طول

روشهای تلفیقی کود نیز وزن سنبله نهایی گندم

ساقه و حتی وزن ساقه که تا حد زیادی در مراحل

بهطور معنیداری کمتر از تیمار کود شیمیایی بود

اولیه رشد گندم تعیین میشود تأثیرپذیری بیشتری از

(جدول  .)1به نظر میرسد از آنجایی که طول سنبله

تیمارهای آزمایشی داشتهاند (جدول .)2
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. مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایش بر صفات مورد نظر-1 جدول
Table 1. Mean comparison effect of crop residue management and fertilizer management on traits scrutiny.
وزن کل سنبله
Total spike
wheat
(g/m2)

تعداد کل
سنبله
Total No.
of spike
(No./m2)

وزن سنبله
Spike
weight
(g/m2)

تعداد دانه
در سنبله
No. of
seed/spike
(n/m2)

طول ساقه

طول سنبله

Straw
length (cm)

Spike
length (cm)

ارتفاع گیاه

تیمار

Plant
height
(cm)

Treatment

Crop residue management مدیریت بقایای گیاهی
753.3a

313.16a

2.6a

32.58a

66.05a

10.9a

77.31a

(R) حذف بقایا
Remove residue

737.5b

299.5c

2.25b

31.13b

62.23b

10.3 b

71.84b

(B) سوزاندن بقایا
Burning residue

739.9b

311.16b

2.35b

26.91c

62.86b

10.34b

72.31b

(C) برگرداندن بقایا
Incorporate residue

Fertilizer management مدیریت کود
775.59a

312.77a

2.73a

31.7a

66.26a

10.9a

75.08a

(CF) کود شیمیایی
Chemical fertilizer

745.92b

308.77b

2.35b

30.62ab

64.35b

10.55b

74.31ab

(M1) )1( کود تلفیقی
Combine fertilizer 1

730.95c

308.77c

2.25b

28.55c

62.63c

10.54b

72.05b

(M2) )2( کود تلفیقی
Combine fertilizer 2

721.94d

304d

2.26b

29.8b

61.61c

10.1c

73.84ab

(M3) )3( کود تلفیقی
Combine fertilizer 3

Treatment interactions برهمکنش تیمارها
789.85a
753.3

c

735.2

e

320a

2.9a

34.33a

69.3a

11.05ab

315

b

b

33.66

a

b

a

310

c

31.66

b

2.6
2.4

cd

63.75

d

734.86e

307d

2.5bc

766.08

b

296

f

c

742.53

d

298

f

2.15

f

31.53

61.3

fg

733.48

e

e

ef

bc

62.2

ef

60g

708.2g
770.85

b

741.95

d

724.16

f

722.76f

301

2.45

2.2

30.66bc

67.7

32

31

b

303e

2.2ef

30cd

a

a

d

322
313

bc

2.85
2.3

de

d

2.15

302e

2.1f

307

f

29

26.66
23

f

29d

76.25
76.7

R CF
RM1

ab

RM2

10.65de

76.9ab

RM3

c

cde

bc

B CF

62.4

c

def

61.95

10.7

10.35

fg

10.55

ef

9.67i

65.65
e

10.8

cd

ab

63.4ed
65.45

b

11.14

79.4a

ef

61.4fg

10.92

bc

10.16

gh

10.29

g

9.98h

74.8

dc

BM1

d

BM2

70.18d

BM3

74.2

bc

C CF

71.9

dc

CM1

d

CM2

74.45bc

CM3

71.65

70.75

68.70

 درصد اختالف معنیدار دارند5 میانگینهای دارای حروف التین متفاوت با آزمون دانکن در سطح احتمال
The means with different letters has significantly difference at 0.05 probability level by Dunkan’s test
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که احتماالً ناشی از فراهمی حجم زیادی از عناصر

در خصوص صفت تعداد دانه در سنبله نیز

معدنی در نتیجه سوزاندن بقایای گیاهی بوده است.

میتوان چنین بیان کرد که با توجه به تفاوت اندك
(اگر چه در برخی موارد معنیدار شده است) برای

در مجموع عملکرد دانه گندم در این آزمایش

صفت طول سنبله در بین تیمارهای آزمایش ،بنابراین

نشان داد که از حساسیت باالیی به تغییر نوع نهادههای

به نظر میرسد دانهها در تیمارهای حذف بقایا و

کودی از شیمیایی به آلی و همچنین به حضور یا

روش مدیریت شیمیایی از تراکم بیشتری در

عدم حضور بقایای گیاهی خواهد داشت .بهطوریکه

سنبلههای گندم برخوردار بودند که نتیجه تراکم

بیشترین ( 4/45تن در هکتار) عملکرد دانه در روش

بیشتر دانه در سنبله ،در صفت وزن کل سنبلهها

حذف بقایا و مدیریت شیمیایی کود بهدست آمد

ن مایان گردیده است .به عبارت دیگر هر تیماری که

(جدول  .)2این برتری به دلیل صفاتی همچون طول

تعداد دانه در سنبله بیشتری داشته است ،وزن کل

سنبله ،تعداد دانه در سنبله و وزن هزاردانه بود.

سنبلههای آن نیز بیشتر بوده است .نکته جالب،

بهعبارت دیگر میتوان بیان کرد که افزایش عملکرد

معنیدار بودن اثر تیمارهای آزمایش بر صفت وزن

دانه در شرایط کشاورزی فشرده (حذف بقایا و کود

هزاردانه است .بهطوریکه هر دو روش منطبق با

شیمیایی) ناشی از تأثیر این تیمارها بر شاخصهای

کشاورزی فشرده (تیمارهای حذف بقایا و مدیریت

مورفولوژیکی رشد بر خصوصیات رشد و اجزای

کامالً شیمیایی کود) هم در حالت اثرات تکی و هم در

عملکرد از جمله طول سنبله ،تعداد دانه در سنبله و

حالت برهمکنش تیمار حذف بقایای گیاهی با دو

وزن هزاردانه بوده که با افزایش هر کدام نیز افزایش

روش روش کوددهی کامالً شیمیایی و تلفیقی 1

یافته است (جدولهای  1و  .)2در مقابل ،کاهش

بیشترین ( 40/5گرم) وزن هزاردانه را تولید کردهاند

عملکرد دانه در تیمارهای کاربرد کود زیستی

(جدول  .)2این برتری از یک سو در نتیجه بیشتر

ممکن است بهدلیل عدم فعالیت به موقع ریزجانداران

بودن طول سنبله و از سوی دیگر ناشی از بیشتر

موجود در کود زیستی و در نتیجه عدم تامین

بودن تعداد دانه در سنبله در روشهای منطبق با

عناصر مورد نیاز در زمان سنبلهدهی باشد که بر

کشاورزی فشرده است .به هر حال ،روش مدیریت

فعالیت مخازن در انتهای دوره رشد تأثیر گذاشته

تلفیقی کود باعث کاهش وزن هزاردانه در مقایسه با

است .مشابه با عملکرد دانه ،برتری کشاورزی فشرده

شرایط شیمیایی شده است .از آنجایی که ارقام فعلی

در مقایسه با سایر روشها در رابطه با عملکرد

گندم سازگاری باالیی با شرایط کشاورزی پر نهاده

زیستتوده نیز در این آزمایش مشاهده شد ( 9/01تن

دارند بنابراین به نظر میرسد هر گونه کاهش یا تغییر

در هکتار) (جدول  .)2به نظر میرسد تأثیر نامطلوب

در نحوه فراهمی عناصر غذایی (تغییر از کامالً

برگشت بقایای کنجد بر رشد اولیه گیاه ،حتی با

شیمیایی به شرایط کودهای زیستی) توانایی تأمین

مصرف کود شیمیایی مکمل نیز بهبود نیافته است.

مناسب عناصر غذایی برای این ارقام را فراهم نخواهد

برتری عملکرد زیستتوده در تیمارهای حذف بقایا و

کرد ( 16و  .)17بهعالوه ،سوزاندن بقایا ،شرایط مشابهی

سوزاندن عمدتاً در نتیجه افزایش ارتفاع بوته و

با حذف بقایا به لحاظ صفت وزن هزاردانه تولید کرده

همچنین بهبود عملکرد و اجزای عملکرد به وجود
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آمده است .در نتیجه ،بهبود دو صفت عملکرد دانه و

بیشتر در عملکرد دانه باعث بهبود شاخص برداشت

عملکرد زیستتوده در نهایت باعث شده که بیشترین

در این تیمارها شده است.

( 49/55درصد) شاخص برداشت گندم در شرایط

نکته جالب در خصوص نتایج این آزمایش ،رابطه

حذف بقایا و مدیریت شیمیایی کود بهدست آید

معکوس بین کمیت و کیفیت عملکرد تحت تأثیر

(جدول  .)2از آنجایی که شاخص برداشت به نوعی

روشهای منطبق بر کشاورزی فشرده و کشاورزی

نشاندهنده وضعیت انتقال مواد فتوسنتزی از اندامهای

پایدار است .با توجه به آنچه تاکنون بیان شد ،در

مختلف به دانه است؛ بنابراین با توجه به تأخیر در

روشهای سازگار با کشاورزی فشرده (حذف بقایا و

فراهمی عناصر غذایی در تیمار برگرداندن بقایای

کوددهی کامالً شیمیایی) بیشترین عملکرد دانه

کنجد میتوان چنین بیان داشت که در این روش

بهدست آمد ،اما نقطه مقابل شرایطی است که

بهدلیل تأخیر یا کمبود فراهمی عناصر در ابتدای دوره

بیشترین کیفیت محصول یا به عبارتی درصد پروتئین

رشد گیاه از کمیت عملکرد زیستتوده و عملکرد دانه

دانه در شرایط برگرداندن بقایا ( 12/74درصد) و

کاسته شده است .در مقابل با حذف بقایا و کاربرد

روش تلفیقی  1با ( 12/71درصد) بهدست آمد

کود شیمیایی هر چند که هر دو جز عملکرد دانه و

(جدول  .)2بهطور مشابه نیز برهمکنش تیمار

عملکرد بیولوژیکی افزایش یافته ولی میزان افزایش

برگرداندن بقایا و مدیریت تلفیقی  1کودی ،بیشترین

عملکرد دانه بیشتر از عملکرد زیستتوده بوده،

( 13/43درصد) میزان پروتئین را دارا بود .بخشی از

بنابراین باعث بهبود شاخص برداشت شده است .برای

این بهبود پروتئین دانه در روشهای مبتنی بر

مثال عملکرد دانه در برگرداندن بقایا و حذف بقایا از

کشاورزی پایدار میتواند ناشی از رهاسازی تدریجی

 2/93تن به  4/07تن در هکتار افزایش یافته که معادل

عناصر از کودهای آلی و همچنین از کودهای

 %30بهبود عملکرد دانه است .در حالیکه در همین

بیولوژیکی بهخصوص از مراحل زایشی به بعد باشد.

شرایط با تغییر از برگرداندن بقایا به حذف بقایا،

بنابراین ،با بررسی صفات عملکرد و اجزای عملکرد

عملکرد دانه از  6/83به  8/38تن در هکتار افزایش

در این آزمایش میتوان چنین برداشت نمود که اگرچه

یافته که معادل  20درصد بهبود در عملکرد است

روشهای کشاورزی فشرده کمیت محصول را بهبود

(جدول  .)2بنابراین هر چند که هر دو جزء عملکرد

دادهاند ولی در مقابل روشهای منطبق با کشاورزی

دانه و عملکرد زیستتوده بهبود یافتهاند ولی افزایش

پایدار کیفیت محصول را بهبود داده است (.)7
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Table 2. Mean comparison effect of crop residue management and fertilizer management on traits scrutiny.
پروتئین دانه
Grain protein
(%)

شاخص برداشت
Harvest index

عملکرد زیستتوده

عملکرد دانه

وزن هزاردانه

وزن کاه

Biological yield
(t/ha)

Grain yield
(t/ha)

1000 grain
weight (g)

Straw weight
(g/m2)

تیمار
Treatment

Crop residue management مدیریت بقایای گیاهی
12.5b

48.5a

8.38a

4.07a

39.87a

431.a

(R) حذف بقایا
Remove residue

12.35b

45b

8.16a

3.67b

39.31a

440.5a

(B) سوزاندن بقایا
Burning residue

12.74a

42.8c

6.83b

2.93c

35.25b

390.12b

(C) برگرداندن بقایا
Incorporate residue

Fertilizer management مدیریت کود
12.508b

46.86a

8.37a

3.93a

39.33a

444.33a

(CF) کود شیمیایی
Chemical fertilizer

12.71a

45.95a

7.77b

3.59b

37.75b

417.66b

(M1) )1( کود تلفیقی
Combine fertilizer 1

12.24c

45.95a

7.18c

3.28d

37.41b

379.16c

(M2) )2( کود تلفیقی
Combine fertilizer 2

12.66ab

43.68b

7.83b

3.42c

38.08b

(M3) )3( کود تلفیقی

441a

Combine fertilizer 3
Treatment interactions برهمکنش تیمارها
12.792b

49.55a

8.98a

4.45a

40.5a

c

ab

ab

a

40.5

a

12.236

49.42

8.68

4.29

456b
437.5

R CF
c

RM1

12.232c

48.18abc

7.95cd

3.83b

39cd

412.5d

RM2

12.742b

47.07cde

7.89cd

3.72bc

39.5bc

418d

RM3

b

b

a

B CF

12.355

c

12.46c

44.98

ef

8.57

3.86

40

ab

472

47.27bcd

7.66de

3.62cd

38.25ed

404d

BM1

de

8.217

c

bc

abc

d

BM2

12.376c

46.23cde

8.19c

3.5d

39.25bc

469ab

BM3

12.377c

42.78g

7.53e

3.48d

37.5e

405d

C CF

a

g

f

f

g

411.5

12.221

13.437

c

45.32

41.06

6.98

3.71

2.86

39.75

34.5

417

d

CM1

12.268c

42.89fg

5.39g

2.31g

33.5h

308e

CM2

b

g

e

e

f

c

CM3

12.883

41.19

7.41

3.06

35.5

436

 درصد اختالف معنیدار دارند5 میانگینهای دارای حروف التین متفاوت با آزمون دانکن در سطح احتمال
The means with different letters has significantly difference at 0.05 probability level by Dunkan’s test
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شاخصهای کارایی ماده خشک فتوسنتزی :با توجه

بقایا و مدیریت کامالً شیمیایی ( )360/3بهدست آید

به نتایج ارائه شده در جدول  3مشخص میشود

(جدول .)3

که تیمارهای مختلف آزمایش اثرات متفاوتی بر

در ادامه ،کارایی انتقال مجدد ماده خشک که میزان

شاخصهای مختلف کارایی انتقال مواد فتوسنتزی

انتقال مجدد مواد ذخیرهای نسبت به وزن ماده خشک

داشتهاند .برای مثال ،بیشترین مقدار شاخصهای

اندامهای رویشی در مرحله گردهافشانی را نشان

انتقال مجدد ماده خشک ( )329/16و کارایی انتقال

میدهد ،همراه با شاخص قبلی ،بیشترین کمیت را در

مجدد خشک ( )70/32در شرایط سوزاندن بقایا

شرایط سوزاندن بقایا ( )70/32و مدیریت کامالً

بهدست آمد ولی بیشترین مقدار سایر شاخصها در

شیمیایی ( )67دارا بود .نتایج برهمکنش تیمارها بیانگر

شرایط حذف بقایا بهدست آمده است .از سوی دیگر

این است که به طور میانگین نیز همه تیمارهای مرتبط

تیمارهای مدیریت کود نیز نشان دادند که شاخصهای

با سوزاندن بقایا در مقایسه با سایر تیمارها از

میزان انتقال مجدد ماده خشک ( ،)324/63کارایی

کارایی انتقال مجدد بیشتری برخوردار میباشند

انتقال مجدد ماده خشک ( ،)67سرعت تشکیل دانه

(نتایج برهمکنش تیمارها در جدول  .)3این نتایج

( )21/83و همچنین شاخص سرعت تشکیل عملکرد

بیانگر آن است که همانند شاخص میزان انتقال مجدد

زیستی ( )46/52بیشترین کمیت را در تیمار مدیریت

ماده خشک ،عواملی که فراهمی عناصر غذایی را در

کود به روش کامالً شیمیایی دارا بودند .بررسی دقیقتر

خاك تسریع میکنند مانند سوزاندن بقایا در مقایسه با

شاخصهای فوق نشان میدهد که شاخص میزان

کاربرد مستقیم بقایای گیاهی و نیز استفاده از کودهای

انتقال مجدد ماده خشک که در حقیقت تفاوت بین

شیمیایی در مقایسه با مواد آلی همگی تأثیر مطلوبی در

ماده خشک اندامهای رویشی در مرحله گردهافشانی و

افزایش این شاخص داشتهاند .البته با توجه به نتایج

وزن خشک کاه است .در شرایط سوزاندن بقایا

این آزمایش بهنظر میرسد در شرایط کاربرد تیمارهای

( )329/15و در شرایط مدیریت کامالً شیمیایی
( )324/63بیشترین میزان را دارا بود .این برتری در

مدیریت تلفیقی ،رابطهای معکوس بین شاخص میزان

شرایط برهمکنش این تیمارها نیز دیده شد ()360/3

انتقال مجدد ماده خشک و کارایی آن وجود دارد.

(جدول  .)3به نظر میرسد عدم تجزیه کامل بقایا و

بهعبارت دیگر هرچه سهم نیتروژن معدنی در مدیریت

بهدنبال آن عدم آزادسازی عناصر مورد نیاز گندم از

تلفیقی کود در مقایسه با ماده آلی افزایش یافته ،میزان

جمله نیتروژن قابلجذب ،کمتر بودن مقدار این

انتقال مجدد ماده خشک افزایش ولی در مقابل کارایی

شاخص در شرایط برگرداندن بقایا را توجیه مینماید.

این انتقال کاهش یافته است .در مورد شاخص سهم

در مقابل ،سوزاندن بقایای کنجد باعث شده است که

انتقال مجدد که میزان ماده خشک انتقال یافته به وزن

بخش زیادی از ماده آلی به مواد معدنی تبدیل و در

دانه را نشان میدهد ،میتوان از نتایج جدول  3چنین

دسترس گیاه قرار گیرد .از سوی دیگر نیز فراهمی

استنباط کرد که اساساً به دلیل ماده خشک بیشتری

سریعتر عناصر غذایی موجود در کودهای شیمیایی در

است که به دانههای گندم در این روش در مقایسه با

مقایسه با ترکیبات آلی تأثیر بهتری بر این شاخص

 2روش دیگر منتقل شده است زیرا مقدار عملکرد

گذاشته است .بنابراین ،مجموعه این عوامل باعث شده

دانه (مخرج کسر) در این روش (حذف بقایا) بیشتر

که بیشترین اثر متقابل این شاخص در تیمار سوزاندن
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از سایر روشهای مدیریت بقایای گیاهی بوده است

و دو کمتر است .از جمله دالیل این وضعیت میتواند

(جدول  .)4با مقایسه روشهای مدیریت کود نیز

در ارتباط با این نکته باشد که در شرایط کاربرد مواد

مشخص میشود که از آنجایی که عملکرد دانه گندم

آلی ،عناصر شیمیایی بهویژه نیتروژن به تدریج آزاد

(جدول  )2بین تیمارهای مختلف مدیریت کود تفاوت

شده و امکان آبشویی تلفات آنها در مقایسه با

زیادی ندارند (مشابه بودن مخرج کسر در این

کودهای شیمیایی کمتر خواهد بود بنابراین جذب

شاخص) بنابراین کمیت مواد منتقل شده ،عامل مؤثر

بهتری خواهند داشت (هر چند بهتدریج) .در ادامه نیز

در تفاوت بین مقدار این شاخص در تیمارهای کودی

نتایج شاخص سهم فتوسنتز جاری بیانگر این است که

است .به عبارت دیگر در هر دو روش حذف بقایا و

حذف بقایای گیاهی و انتخاب ترکیب مناسبی از

مدیریت تلفیقی  ،3میزان ماده خشک منتقل شده در

تلفیق کودهای شیمیایی و زیستی باعث میشود که

تعیین عملکرد دانه بسیار تأثیر گذار بوده است.

وابستگی گیاه به مواد پرورده حاصل از فتوسنتز جاری

در ادامه ،نتایج این آزمایش در خصوص شاخص

بیشتر شده و سهم آنها در عملکرد دانه افزایش یابد.

کارایی فتوسنتز جاری نیز نشان میدهد که با حذف

به هرحال بیشترین میزان شاخص سهم فتوسنتز

بقایای کنجد بیشترین کارایی فتوسنتز جاری

جاری در روش حذف بقایا ( )23/43و مدیریت

( )27/35همانند شاخص میزان فتوسنتز جاری

تلفیقی  )18/41( 1بهدست آمد .در نهایت ،دو

( )111/52بهدست آمد اما با سوزاندن بقایای گیاهی

شاخص سرعت تشکیل عملکرد دانه و شاخص

مقدار این شاخص کاهش معنیداری نشان داد (جدول

سرعت تشکیل عملکرد زیستی به ترتیب تأثیر دوره

 .)4به نظر میرسد با توجه به اینکه کارایی فتوسنتز

رشد گیاه بر عملکرد دانه و عملکرد زیستی را نشان

جاری از تقسیم میزان فتوسنتز جاری بر وزن ماده

میدهند .در این خصوص نتایج بهدست آمده نشان

خشک اندامهای رویشی در گردهافشانی بهدست

میدهد که بیشترین سرعت تشکیل عملکرد دانه در

میآید و نیز با توجه به اینکه در این آزمایش حذف

تمام سطوح مدیریت بقایای گیاهی با مصرف کود

بقایا به شکل معنیداری وزن ماده خشک را در پایان

شیمیایی حاصل شده (نتایج برهمکنش تیمارها) و

گردهافشانی افزایش داده است؛ بنابراین مقدار این

کاربرد مدیریت کودی کامالً شیمیایی با حذف بقایا

شاخص به دلیل مصرف بیشتر نیتروژن سرك و کود

تأثیر بهتر و بیشتری بر سرعت تشکیل عملکرد دانه

زیستی سوپر نیتروپالس افزایش داشته است .هرچند

داشته است ( .)24/72بر این اساس استفاده از بقایای

که افزایش مصرف نیتروژن معدنی در کل ،سهم

گیاهی کنجد کمترین تأثیر ( )16/27را بر سرعت

فتوسنتز جاری را تا حد زیادی بهبود خواهد داد ولی

تشکیل عملکرد دانه گندم داشته و در مقابل با حذف

مقدار هر دو شاخص میزان فتوسنتز جاری و کارایی

آن و مصرف بیشتر کودهای شیمیایی و

فتوسنتز جاری در تیمار مدیریت شیمیایی (به ترتیب

ورمیکمپوست در تیمار کود تلفیقی  1میتوان شاهد

 17/06و  )68/48در مقایسه با تیمارهای تلفیقی یک

افزایش سرعت تشکیل عملکرد دانه بود.
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Treatment

تیمار

Dry matter remobilization rate

میزان انتقال مجدد ماده خشک

)%( کارایی انتقال مجدد ماده خشک

Dry matter remobilization efficiency

)%( سهم انتقال مجدد ماده خشک

The share of dry matter remobilization

میزان فتوسنتز جاری

Current photosynthetic rate

Photosynthetic efficiency

)%( کارایی فتوسنتز جاری

Current photosynthetic efficiency

)%( سهم فتوسنتز جاری

سرعت تشکیل عملکرد دانه

Speed of grain yield formation

Speed of biological function formation

سرعت تشکیل عملکرد زیستی

Table 3. Comparison of the average effect of experimental treatments on the performance indices of
photosynthetic materials.

Crop residue management مدیریت بقایای گیاهی
46.58a

22.63a

23.43a

65.52a

27.35a

39.87b

61.84b

295.9b

(R) حذف بقایا
Remove residue

45.34a

20.41b

8.38c

38.28c

10.55c

39.31a

70.32a

329.1a

(B) سوزاندن بقایا
Burning residue

37.95b

16.27c

13.67b

51.41b

17.8b

35.25b

62.05b

241.5c

(C) برگرداندن بقایا
Incorporate residue

Fertilizer management مدیریت کود
46.52a

21.83a

14.04ab

68.48a

17.06ab

82.93ab

67a

324.6a

(CF) کود شیمیایی
Chemical fertilizer

43.17b

19.97b

18.41a

78.01a

21.46a

78.53b

65.7a

281.4b

(M1) 1 کود تلفیقی
Combine fertilizer 1

39.94c

18.25d

16.54a

70.39a

21.2a

78.79b

59.87b

258.2c

(M2) 2 کود تلفیقی
Combine fertilizer 2

43.54b

19.04c

11.66b

51.41b

14.57b

85.42a

66.37a

291.3b

(M3) 3 کود تلفیقی
Combine fertilizer 3

Treatments interactions برهمکنش تیمارها
50.05a

24.72a

21.16bc

74.8b

25.61bc

74.38fg

61.67c

331.2bc

R Ch

b

a

ab

ab

b

g

bc

cd

RM1

244.38f

RM2

48.16

23.86

44.22cd

21.31b

cd

bc

43.89

47.66

b

20.66

21.44

b

42.56ed

20.12cd

c

bc

45.63

20.61

45.52c

19.47d

e

d

41.85

38.78

f

19.35

15.92

f

29.96g

12.85g

e

e

41.21

16.98

25.79

30.65a
16.14

cde

5.06

f

10.27ef
5.12

f

13.08e
15.92

cde

19.18

cd

13.84de
5.76

f

76.2

79.08a
70.98

c

25.63

g

47.2f
23.8

28.006

71.99

36.3a
19.51
6.65

63.7h

de

80.48

h

93.35

13.03fg

g

6.42

de
a

86.96bc

h

93.57

a

66.1

53.6d
65.99

bc

71.24

ab

360.3

68.62abc

315cd

73.46

a

56.51e

16.12ef

83.87cd

67.96abc

65.99

d

de

de

abc

66.65

d

48.28f
24.73

g

18.92
23.34

81.07

bcd

76.65

20.87cde
8.08

gh

efg

309.3

68.11

62.37

c

299

de

347.3

a

ab

294de
282.3
220

e

RM3
B Ch
BM1
BM2
BM3
C Ch

g

CM1

79.12def

52.57d

183h

CM2

ab

bc

e

CM3

91.91

65.16
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 درصد اختالف معنیدار دارند5 میانگینهای دارای حروف التین متفاوت با آزمون دانکن در سطح احتمال

The means with different letters has significantly difference at 0.05 probability level by Dunkan’s test

73

نشریه پژوهشهاي تولید گیاهی ،دوره  ،29شماره 1401 ،2

از سوی دیگر به نظر میرسد که مصرف کودهای

در مجموع نتایج نشان داد که تأثیر تیمارهای

کامالً شیمیایی به همراه حذف بقایای کنجد به احتمال

مدیریت کود بیشتر از تیمارهای مدیریت بقایا گیاهی

زیاد با ایجاد شرایط رشد رویشی اولیه سریعتر و

بر اکثر شاخصهای کارایی ماده خشک بوده است .از

بهدنبال آن به دلیل ایجاد ساقههای بلندتر و نیز بیشتر

این جهت بهنظر میرسد فراهمی عناصر غذایی بهویژه

شدن برخی صفات ریختشناسی مانند طول و وزن

در مراحل میانی و انتهایی رشد گندم عامل مهمی در

میانگره ،از ذخیره بیشتر مواد فتوسنتزی برخوردار

این برتری باشد (.)18

شده که این مسأله میتواند دلیل افزایش سرعت رشد

همبستگی صفات عملکرد :نتایج جدول همبستگی

عملکرد زیستی در این تیمار باشد .به هرحال تیمار

بین صفات (جدول  )4نشان داد که عملکرد دانه با

حذف بقایا در ترکیب با مدیریت کامالً شیمیایی در

همه اجزا عملکرد ،بهجز صفت تعداد سنبله همبستگی

مقایسه با سایر تیمارها بیشترین ( )50/05کمیت این

مثبت و معنیداری داشت.

شاخص را دارا بود (جدول .)3
جدول  -4نتایج ضرایب همبستگی بین صفات مورد آزمایش به روش پیرسون.
Table 4. Results of correlation coefficients between traits tested by Pearson method.

اجزای عملکرد

Yield components

1- Spike length

 - 1طول سنبله

2- Spike weight

 - 2وزن سنبله

3- straw dry weight

 - 3وزن خشک ساقه

4- No. grain / spike

 - 4تعداد دانه در سنبله

 - 5وزن هزاردانه

5- 1000 grain weight

 - 6عملکرد دانه

6- Grain yield

7- Biological yield

 - 7عملکرد بیولوژیکی

3

0.094ns

0.269ns

1

4

**0.463

**0.454

**0.709

1

5

**0.434

**0.430

**0.657

**0.846

1

6

**0.570

**0.584

**0.664

**0.964

**0.929

1

7

*0.398

**0.462

**0.861

**0.927

**0.891

**0.928

1

8

**0.653

**0.574

0.128ns

**0.717

**0.708

**0.796

**0.515

8- Harvest index

2

**0.718

1

 - 8شاخص برداشت

1

1

1

 * ،nsو ** به ترتیب بیانگر تفاوت غیرمعنیدار و معنیدار در سطح پنج و یک درصد میباشد
, * and ** It indicates a non-significant and significant difference at the level of five and one percent, respectively

ns

البته بیشترین همبستگی مربوط به رابطه بین

برداشت نیز رابطه مثبت و معنیداری در سطح احتمال

عملکرد دانه با تعداد دانه در سنبله بود و این صفت

یک درصد مشاهده شد ( .)R2=0/796از آنجایی که

بیشترین تأثیر را در افزایش عملکرد داشته است

شاخص برداشت بیانگر درصد انتقال مواد آلی منتقل

( )R2=0/964بهعالوه بین عملکرد دانه و شاخص

شده از منبع به مخزن میباشد ،بنابراین تیماری که
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دارای شاخص برداشت باالتری است میتواند

بقایای گیاهی نشان داد که بیشترین وزن خشک

کربوهیدرات بیشتری را از اندامهای سبز منتقل و

میانگره اول مربوط به برگرداندن بقایا در  107روز

باعث افزایش عملکرد گردد .این مسأله وجود رابطه

پس از کاشت با  33/25گرم در مترمربع بود و در

مثبت و معنیدار بین عملکرد زیستتوده و شاخص

همین زمان ،وزن خشک میانگره اول برای دو

برداشت را توجیه مینماید (.)R2=-0/515

تیمار سوزاندن و حذف بقایا  28گرم در مترمربع بود

روند تغییرات وزن خشک میانگره اول (پدانکل):

(شکل  - 1الف).

روند تغییرات وزن خشک پدانکل در رابطه با مدیریت

شکل  -1اثر بقایای گیاهی (الف) و تلفیق کودهای زیستی و شیمیایی (ب) بر روند تغییرات وزن میانگره اول در گندم.
Fig. 1. Effect of crop residues (a) and combination of biochemical and chemical fertilizers (b) on the trend of
weight changes in the first internode in wheat.
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بنابراین اثر برگرداندن بقایا از ابتدای دوره رشد تا

مدیریت تلفیقی کود بهدست آمد ( 13/043درصد).

 107روز بعد دارای روند افزایشی و پس از آن

بهعالوه ،عملکرد دانه بیشترین همبستگی معنیدار را

کاهشی بود .هرچند که با گذشت زمان در  121روز

با صفت عداد دانه در سنبله دارا بود (.)0/964

پس از کاشت ،وزن میانگره پدانکل در تیمار مخلوط

سوزاندن بقایای کنجد باعث کاهش معنیدار عملکرد

کردن یا برگرداندن بقایا کمتر از تیمار حذف بقایا بود.

زیستتوده شد (کاهش کمیت محصوالت فرعی) .اما

اثر سطوح مختلف مدیریت کود بر وزن خشک

در مقابل برگرداندن بقایای کنجد کمترین تأثیر را بر

میانگره پدانکل نشان داد که بیشترین وزن خشک

صفات ریختشناختی ،عملکرد و اجزای عملکرد داشت

میانگره در  107روز پس از کاشت در تیمار کامالً

و فقط باعث افزایش وزن میانگره اول و پروتئین دانه

شیمیایی ( 35/22گرم در مترمربع) مشاهده شد اما

شد (بهبود کیفیت محصول) .از طرفی ،اگرچه در

تیمار تلفیقی  2در  121روز پس از کاشت بیشترین

استان خوزستان کمبود آب و تنش خشکی در بیشتر

مقدار را دارا بود ( 29/17گرم در مترمربع) .هر چند

فصول زراعی وجود دارد ،ولی با توجه به نتایج

که در انتهای دوره کاهش یافت (شکل  - 1ب).

بهدست آمده میتوان با مخلوط کردن بقایای

بهرحال ،کمترین نوسان در وزن میانگره اول مربوط به

گیاهی ،کودهای شیمیایی و کودهای تلفیقی ،باعث

تیمار کودی تلفیقی  1و بیشترین نوسان مربوط به

افزایش رشد گیاه ،تولید محصول با کیفیت و ذخیره

تیمار کامالً شیمیایی بود.

رطوبت و در نهایت پایداری کشتبوم گردد .با توجه
به نتایج برهمکنش تیمارها ،چنانچه فقط تیمارهای
بومشناخت ی در نظر گرفته شوند روش مدیریت تلفیقی

نتیجهگیري نهایی
نتایج این پژوهش نشان داد که تیمارهای مبتنی بر

کود  1رتبه اول در صفات عملکرد دانه و درصد

کشاورزی فشرده (روش حذف بقایای گیاهی و

پروتئین و رتبه دوم در صفت عملکرد زیستتوده را

مدیریت کامالً شیمیایی کود) بیشترین عملکرد دانه را

دارا بود .همچنین اگرچه تیمار برگرداندن بقایا برای

تولید کردهاند (بهبود کمیت محصول) .درحالیکه

بسیاری از صفات کمی ،از کمیت پایینتری برخوردار

تیمارهای مبتنی بر کشاورزی پایدار (برگرداندن بقایای

بود ولی به لحاظ صفت کیفی (پروتئین دانه) از کمیت

گیاهی همراه با بهکارگیری کودهای آلی و زیستی) با

بیشتری برخوردار بود.

دارابودن بیشترین درصد پروتئین دانه ،درحقیقت
بیشترین کیفیت محصول را تولید کردهاند (بهبود

سپاسگزاري
بدینوسیله از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه

تیمارهای منطبق با کشاورزی فشرده یعنی تیمار حذف

شهید چمران اهواز به جهت تأمین هزینه مورد نیاز

بقایا و مدیریت شیمیایی کود بهدست آمد ( 4/45تن

این پژوهش که قسمتی از قرارداد پژوهانه به

در هکتار) .در حالیکه بیشترین کیفیت دانه گندم

شماره  SCU.AA98.167میباشد ،تشکر و قدردانی

(درصد پروتئین) در تیمارهای منطبق با کشاورزی

میگردد.

کیفیت محصول) .بیشترین کمیت عملکرد گندم در

پایدار یا به عبارتی روش مخلوط کردن بقایا همراه با
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