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  یاي گیاهی و منابع مختلف نیتروژنارزیابی تأثیر مدیریت بقا
  اي در ساقه گندم و انتقال مجدد آن یرهذخبر تجمع مواد 

  

  3 افراسیاب راهنما و2بند ، امیر آینه2اسفندیار فاتح*، 1سمانه سهرابی سیده
   دانشگاه شهید چمران اهواز،،اگرواکولوژيگروه ارشد  دانشجوي کارشناسی1

   دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهید چمران اهواز،گروه زراعت و اصالح نباتاتو استادیار  دانشیار3و2
  7/3/93:  ؛ تاریخ پذیرش19/4/92: تاریخ دریافت

  1چکیده
اي  مواد ذخیرهو انتقال  مدیریت بقایاي گیاهی و منابع مختلف نیتروژن بر تجمع  تأثیرمنظور ارزیابی میزان به

هاي کامل  صورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوك  این پژوهش به).Triticum aestivum L(ساقه گندم 
واز  در مزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید چمران اه1390-91 تصادفی با سه تکرار در سال زراعی

حذف، سوزاندن و برگرداندن (هاي اجرا شده بر روي بقایاي گندم سال قبل  فاکتور اصلی شامل مدیریت. اجرا شد
  کیلوگرم در هکتار کود اوره، کود زیستی150 و 75شاهد، ( سطح نیتروژن 5فاکتور فرعی نیز شامل . بود) بقایا

گره، وزن  صفات طول میان. بود) ستی سوپرنیتروپالسکود زی+   کیلوگرم در هکتار کود اوره75سوپرنیتروپالس و 
کلی طور به. گیري شدند ها و تجمع و انتقال ماده خشک ساقه اصلی گیاه گندم اندازه گره و وزن مخصوص میان

اثر منابع . گره پایین گردید خصوص میان ها به گره نتایج نشان داد که وجود بقایاي گیاهی مانع از طویل شدن میان
 تمام هاي مختلف بقایا بود و حداکثر طول براي یریتمدگیرتر از اثر   چشمها گره میانیتروژن بر طول مختلف ن

  داري با تیمار   کیلوگرم نیتروژن در هکتار مشاهده شد که البته این مقدار تفاوت معنی150 در تیمار ها گره میان
چنین نشان داد که نتایج هم. نداشت) ره اولگ جز در میان هب(کود زیستی سوپرنیتروپالس +  کیلوگرم اوره 75

 هاي زیرین و پدانکل گره تیب از میانتر  میزان انتقال مجدد به) گرم  میلی95(ترین  و کم) گرم  میلی307(ترین  بیش
 حذف یا ترین میزان انتقال مجدد وقتی حاصل شد که در تیمارهاي گره کم  براي هر سه میان.صورت گرفت

ها بقایاي گیاهی سال قبل  که در تیمارهایی که در آن در صورتی. د بیولوژیک استفاده شده بودسوزاندن بقایا، کو
  .به خاك برگردانده شده بود استفاده از کود بیولوژیک باالترین میزان انتقال مجدد را رقم زد

  

  منابع غذاییمدیریت  گره، کود زیستی، میانطول ، سازي مواد فتوسنتزي پدانکل، ذخیره : کلیديهاي واژه
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  مقدمه
زیستی هاي زیستی و غیر ر مقابله با تنشهاي متعددي د ویژه غالت، سازگاري در میان گیاهان به

مواد که  اشاره کرد 1توان به پدیده انتقال مجدد مواد ها می از جمله این سازگاري. صورت گرفته است
 مورد استفاده دوبارهدهی  قبل از گلهاي گیاهی مانند ساقه، برگ و غیره در  ذخیره شده در سایر اندام

نها منوط به بروز تنش طی دوره البته استفاده از ذخایر ساقه ت. شوند قرار گرفته و به دانه منتقل می
 اهمیت انتقال شود اگرچه ها استفاده می شدن دانه نبوده و در شرایط بدون تنش نیز از این آسیمیالتپر

  تر است، چون در چنین شرایطی  مالحظه خشک قابل همجدد در شرایط آب و هوایی خشک و نیم
شود و در نتیجه  تنش خشکی میبروز دهی، هوا گرم و خشک است و این امر باعث  پس از گل

  کربنه مانند گندم و جو  در غالت سه ).2001کردا و همکاران، (سازد   فتوسنتز جاري را محدود می
)Hordeum vulgare L.(باالیی بوته مانند برگ هاي  فتوسنتز جاري از قسمتوسیله  شدن دانه به، پر

. )2007تامبوسی و همکاران،  (شود بر آن توسط مواد پرورده ذخیره در ساقه حمایت می پرچم و عالوه
باشد که  می یاه گیازن از تر یشب یافشان گرده و مراحل ظهور سنبله در شده یدتول يفتوسنتز مواددر واقع 

 حال در يها دانه به مواد ینا دانه پرشدن زمان در و شود می یرهذخ و شده منتقل ساقه به مواد ینا مازاد
ی ده گلچه شرایط مناسبی در قبل از  حال چنان ).1993کوچکی و سرمدنیا، (شوند  می منتقل رشد

تر  فراهم شود، میزان اسیمیالسیون مواد افزایش یافته و چون نیاز تنفسی در مراحل ابتدایی رشد کم
 مورد استفاده بعداً وي هوایی ذخیره شده ها اندامها در  اي از این اسیمیالت  بخش عمدهشد بنابراینبا یم

کلی در غالت دانه ریز، ذخایر ریشه و برگ طور به). 1992دیویدسون و چیوالیر، (گیرد  یممجدد قرار 
ف ساقه نیز در هاي مختل ت قسمتمیزان مشارک). 1998بلوم، (شود  تر از ساقه تلقی می اهمیت کم
ها برآورد شود  گره گیري تغییرات وزن خشک میان تواند با اندازه باشد و می ها متفاوت می کردن دانهپر
 و ذخیره شده در ساقه در آب محلول یدراتهکربوانتقال مجدد ). 2000 آگوادو و همکاران، -کروز(
). 2007سالم و همکاران، (اشته باشد توجهی در عملکرد و اندازه نهایی دانه گندم د تواند سهم قابل یم

گیري  طور معمول به دو روش وزنی و اندازه سازي و انتقال مجدد به مطالعه توان ذخیره
 یمهم عناصر جمله از یتروژنن).  ب2006اهدایی و همکاران، (شود  یمهاي محلول انجام  یدراتکربوه
 سطح توسعه بر تواند یم یتروژنن .است مؤثر پرورده مواد یعتوز و یدتول بر یممستق طور به که است

با توجه به قرار ). 2006آردوینی و همکاران، (باشد  مؤثر يفتوسنتز ییکارا داشتن نگه باال برگ و
                                                
1- Remobilization 
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ي آن پایین بوده و در نتیجه داراي ها خاكخشک، مقدار مواد آلی  گرفتن ایران در منطقه خشک و نیمه
باشند و بدین دلیل  یمان در این منطقه دچار کمبود نیتروژن اغلب گیاه. باشند یمسطوح پایین نیتروژن، 

 منابع ).2004ملکوتی و همایی، (تأمین نیتروژن از طریق کودهاي شیمیایی و آلی ضروري است 
که نتایج  طوري به.  و توزیع مجدد آن دارندمختلف تأمین نیتروژن تأثیر متفاوتی بر تجمع ماده خشک

تجمع ماده  Azospirillum brazilance  با).Zea mayz L(هاي ذرت  ذرتلقیح بمحققان نشان داد که 
هاي  يباکتردنبال استفاده از  همچنین گزارش شده است که به). 2007دیلفوزا، (خشک را افزایش داد 

 ؛ الف2001کاکمکی و همکاران، ( جو مانندمحرك رشد گیاه عملکرد و تجمع ماده خشک در گیاهانی 
 رو نیشک) 2000، فریتاس  دي؛ ب2007کاکمکی و همکاران، (گندم ) 2004فیاهین و همکاران، 

)Saccharum officinarum) ( ،يایبازگشت بقا .افزایش یافته است) 2002سوندارا و همکاران 
 ریناپذ خشک از ارکان مهم و اجتناب مهی مناطق خشک و نيها  در خاكژهیو  به خاك بهیاهیگ

ده با  اگرچه تاکنون مطالعات اندکی بر روي تأثیر بقایاي مخلوط ش.ست اداری پاي کشاورزيها ستمیاکوس
هاي متعددي  حال آزمایش  با این،میزان انتقال مجدد صورت گرفته استخاك و یا سوزانده شده بر 

 که البته .باشد مدت می د و ثبات تولید در طوالنیگویاي اثر مثبت برگشت بقایاي گیاهی در بهبود عملکر
بقایاي گیاهی، میزان  C/Nچون خصوصیات خاك، نسبت  ر بقایاي گیاهی به عوامل مختلفی هممیزان تأثی

 ).2003جانزن و همکاران، (هاي گیاهی، دما و رطوبت محیط بستگی دارد  ذخایر عناصر غذایی در بافت
ي  ا دهکنن آب و هوایی خوزستان و اثر تشدیدبا توجه به اهمیت تنش گرماي آخر فصل در شرایطبنابراین 

که تأمین  ي نامناسب بقایاي گیاهی بر آن دارد و با فرض اینها تیریمدي مدیریتی نظیر ها تنشکه 
ي مورد نیاز گیاه متناسب با شرایط محیطی و سایر ها زماننیتروژن از منابع مختلف و فراهمی آن در 

افشانی و انتقال مجدد  ه زراعی اعمال شده تأثیر متفاوتی بر ذخیره ماده خشک قبل از گردهاي یریتمد
هدف از اجراي این آزمایش بررسی میزان تأثیر این عوامل بر تجمع ماده خشک ساقه، توزیع آن دارد، 

 ترکیب مدیریت بقایاي گیاهی و منبع تأمین نیتر مناسبیی این انتقال و همچنین گزینش و کارامجدد 
  .ز انتقال مجدد و کارآیی باال باشدترین حجم تجمع ماده خشک و نی نیتروژنی بود که داراي بیش

  
  ها روشمواد و 

  یت موقعاین پژوهش در مزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز با 
یایی و در حاشیه جغراف شرقی طول  یقهدق 41 درجه و 48یایی و جغراف عرض  یقهدق 19و  درجه 31
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مشخصات .  اجرا گردید1390-91ی زراعا طی سال یدر متر از سطح 20غربی رود کارون با ارتفاع 
در  صورت اسپلیت پالت این آزمایش به.  نشان داده شده است1نمونه خاك مورد آزمایش در جدول 

 عامل اصلی شامل مدیریت بقایاي گندم . با سه تکرار اجرا شدهاي کامل تصادفی  طرح پایه بلوكقالب
ماه اعمال شد در ابتداي شهریور) گرداندن بقایا برحذف، سوزاندن و( سطح 3سال قبل بود که در 

 و عامل فرعی شامل )باشد ده از کشت گندم سال قبل میجا مان  درصد بقایاي به30منظور از بقایا (
 کیلوگرم در هکتار کود اوره، کود زیستی 150 و 75شاهد، ( سطح 5منابع مختلف نیتروژن با 

صورت  بود که کود اوره به)  کیلوگرم کود اوره75+  سسوپرنیتروپالس و کود زیستی سوپرنیتروپال
ابتداي ساقه رفتن دهی و  دو مرحله پنجهصورت سرك در  مانده به  باقی3/2 به هنگام کاشت و 3/1

که  طوري به صورت بذرمال استفاده شد نیز قبل از کشت بهکود زیستی سوپرنیتروپالس . مصرف شد
اي  این کود مجموعه. صورت سرك مصرف شد و مابقی نیز بهده  با کود آغشته شبذرها در سایه کامالً

کننده عوامل بیماریزاي خاکزي و  کننده نیتروژن، کنترل هاي تثبیت هاي مختلف باکتري از گونه
هاي محرك رشد است که با فرموالسیون خاص توسط شرکت آسیا مهرگستر تهیه و به بازار  باکتري

مربع صورت  بوته در متر350ماه با تراکم   آبان30در ) نرقم چمرا(کشت گندم . عرضه شده است
متر و فاصله   سانتی20 متر بوده که فاصله بین خطوط 2 خط کاشت به طول 8هر کرت شامل . گرفت

بار از   روز یک10افشانی تا رسیدگی هر  ها از مرحله گرده يبردار نمونه. متر بود  سانتی5/1 ها بوتهبین 
گذاري  قبالً عالمتیی که ها بوته بوته از میان 4 یتصادفصورت انتخاب   بهخطوط دوم از هر دو طرف

  مدت   بهها ساقه را حذف نموده و ها برگبرداري  پس از هر نمونه.  صورت گرفت،شده بودند
 پدانکل، بخش 3 را به ها ساقهگراد قرار گرفتند سپس  یسانت درجه 70  ساعت در آون با دماي48

. گیري شد  اندازهها آني زیرین تقسیم نموده و طول، وزن و وزن مخصوص ها هگر میان و پنالتیمیت
میزان انتقال ماده خشک هر بخش حاصل تفریق بین حداکثر وزن خشک و حداقل وزن خشک آن در 

گره نیز از تقسیم میزان انتقال ماده  یانمافشانی و کارایی انتقال ماده خشک در هر  مرحله بعد از گرده
 2006اهدایی و همکاران، (افشانی محاسبه شد  گره در بعد از گرده یانمکثر وزن خشک خشک بر حدا

میانگین چهار . دست آمد گره به گره بر طول میان گره نیز از تقسیم وزن میان وزن مخصوص میان). الف
 SAS )1/9 (رافزا  با استفاده از نرمها دادهتجزیه و تحلیل . استفاده شد نمونه براي تجزیه و تحلیل آماري

استفاده  Excel افزار  براي رسم نمودارها از نرم. مقایسه شدندLSDها با استفاده از آزمون  و میانگین
  .شد
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  .)متر  سانتی0-30عمق ( مشخصات فیزیکی و شیمیایی نمونه خاك مورد استفاده در آزمایش -1جدول 
  مواد معدنی خاك  ي خاكها یژگیو

  اسیدیته
 هدایت الکتریکی

  )زیمنس بر متر دسی(
 مواد آلی

  )درصد(
  نوع
  بافت

  درصد  
  کل تروژنین

  فسفر
  )ام پی پی(

  تبادل قابل میپتاس
  )ام پی پی(

  120  6/12  054/0    لوم شنی  54/0  4/1  8/7

  
  نتایج و بحث
  احتمال در سطحها گره میانبر طول ا هاي مختلف بقای یریتمداثر : ي ساقهها گره میانطول و وزن 

و این تأثیر بر طول ) جدول تجزیه واریانس نشان داده نشده است(ار شد د  درصد معنی5
اعمال مدیریت بقایاي گیاهی تنها باعث کاهش .  بودها گره میان از سایر تر ملموس تپنالتیمی

نسبت سهم .  در صورت برگرداندن بقایا نسبت به سوزاندن بقایا شدپنالتیمیتدار رشد طولی  معنی
 سهم پدانکل که يطور یکسان بود به یباًتقرساقه براي تیمارهاي مختلف کودي گره از طول  یانمهر 

هاي  گره یانم درصد و سهم 25 درصد، سهم پنالتیمیت 50یباً تقراز طول ساقه در تمام تیمارها 
 ارقام گندم مورد بررسی تر بیشهاي مشابه نیز نشان داد که در  پژوهش.  درصد بود25پایین نیز 

). 2010جودي و همکاران، ( است ترین سهم را در تشکیل ساقه داشته کل بیشگره پدان میان
ین تر کوتاهبراي همه منابع کودي، ست که  ااینبیانگر کار رفته  چنین اثرات متقابل تیمارهاي بههم

رسد وجود بقایاي گیاهی  نظر می هب. هاي گندم در تیمار برگرداندن بقایاي گیاهی مشاهده شد ساقه
در تیمار ). 2جدول (ي پایین شده است ها گره میانخصوص   بهها گره میانویل شدن مانع از ط

 منابع داري را با سایر ها تفاوت معنی گره حذف بقایا نیز کاربرد کود بیولوژیک بر طول تمام میان
ترین تأثیر  چنین استعمال کود بیولوژیک در تیمار سوزاندن بقایا با کمهم. کودي ایجاد نموده است

گره نشان داد  داري را با سایر منابع کودي براي هر سه میان گره تفاوت معنی ثبت بر طول میانم
ترتیب  ارتفاع ساقه گندم به) متر  سانتی65/42(ترین  و کم) متر  سانتی5/71(ترین  بیش). 2جدول (

   هاي سوزاندن بقایا بدون مصرف کود و حذف بقایاي گیاهی به همراه استفاده از در تیمار
نیز مشاهده کردند که در مقایسه ) 2006( کانکوي و همکاران - بالنکو. کود بیولوژیک مشاهده شد

 روز تأخیر در 3هاي بدون پوشش بقایا، وجود بقایا در یک خاك سیلتی لوم باعث  با خاك
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چه را  طور مستقیم ارتفاع گیاه زنی به شود و معتقدند که این تأخیر در جوانه زنی می جوانه
  .دهد تأثیر قرار می تحت

دار   درصد معنی5  وزن ساقه در سطحهاي مختلف بقایا و منابع نیتروژن براي یریتمدکنش  برهم
هاي اعمال شده بر وزن پنالتیمیت  تأثیر تیمار. )جدول تجزیه واریانس نشان داده نشده است (شد

در تیمار سوزاندن بقایا همراه ) رمگ یلیم 8/245(ترین وزن پدانکل  بیش.  بودها گره میانتر از سایر  بیش
ي ها گره میانو ) گرم  میلی5/232(ترین وزن پنالتیمیت  با استعمال کود زیستی سوپرنیتروپالس و بیش

 ).5جدول (هاي شاهد تیمار سوزاندن بقایاي گیاهی مشاهده شد  در کرتنیز ) گرم  میلی3/333(زیرین 
کلی در تیمارهاي حذف بقایا طور  به.دست آمد  بهها هگر میانترین وزن  کمدر تیمارهاي حذف بقایا 

)  کیلوگرم در هکتار75(ه استعمال کود زیستی به تنهایی و یا همراه با نصف کود اوره توصیه شد
ی بر روي دست آمده از پژوهش نتایج به. )3جدول  ( را نشان دادها گره میانترین نتایج براي وزن  یینپا

بدون کاربرد نیتروژن، مقدار معمول نیتروژن، (رد سطوح مختلف نیتروژن دو رقم گندم دوروم با کارب
مجدد نیتروژن   انتقالنیز نشان داد که عملکرد دانه، میزان ماده خشک و تجمع و ) مقدار باالي نیتروژن

چنین گزارش شده است که هم). 2009دورداس، (پذیرد  ثیر میطور مثبتی از فراهمی نیتروژن تأ به
  هاي مختلف گیاه بین تیمارهاي کودي و شاهد متفاوت  خشک و اختصاص آن به بخشتجمع ماده 

   نتایج نشان داد که اثر متقابل مدیریت بقایاي گیاهی و منابع کودي در سطح ).2009دورداس، (بود 
و ) جدول تجزیه واریانس نشان داده نشده است(دار بود  گره معنی  درصد بر وزن مخصوص میان5

ترین وزن مخصوص در تیمار سوزاندن بقایا همراه با کاربرد کود زیستی  ها بیش گره یانمبراي تمام 
 44/13، براي پنالتیمیت 37/8که این مقدار براي پدانکل  طوري به). 7جدول (د سوپرنیتروپالس دیده ش

 در ،78/3ترین مقدار آن نیز در پدانکل   بوده و کم03/18ي زیرین ها گره میانو حداکثر وزن مخصوص 
 در تیمار حذف بقایا همراه با کاربرد کود زیستی 89/7ي زیرین ها گره میان و براي 87/5پنالتیمیت 

  ).4جدول (سوپرنیتروپالس مشاهده شد 
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هاي  گره  مقایسه میانگین اثرات متقابل مدیریت بقایاي گیاهی و منابع مختلف نیتروژن در صفت طول میان-2جدول 
  .ساقه اصلی گندم

  میانگین صفات
  )R×F (ارهاتیم طول ساقه گره پایین طول میان طول پنالتیمیت طول پدانکل

 )متر سانتی(

 75/50 75/12 75/12 25/25 شاهد × حذف بقایا

 23/63 66/16 91/15 66/30  کیلوگرم در هکتار اوره150 × حذف بقایا

 16/57 75/14 33/14 08/28  کیلوگرم در هکتار اوره75 × حذف بقایا

 65/42 16/10 41/10 08/22 بیولوژیک سوپرنیتروپالس کود × حذف بقایا

 کیلوگرم در هکتار اوره و 75 × حذف بقایا
 سوپرنیتروپالس

66/26 91/14 58/15 10/57 

 50/71 00/21 16/19 33/31 شاهد × سوزاندن بقایا

 10/71 25/20 50/18 41/32  کیلوگرم در هکتار اوره150 × سوزاندن بقایا

 50/68 08/19 00/18 50/31  کیلوگرم در هکتار اوره75 × سوزاندن بقایا

 07/60 16/16 91/14 00/29 کودبیولوژیک سوپرنیتروپالس × سوزاندن بقایا

 کیلوگرم در هکتار اوره و 75 × سوزاندن بقایا
 سوپرنیتروپالس

16/31 50/17 66/16 30/65 

 00/47 16/10 08/12 75/24 شاهد × برگرداندن بقایا

 60/55 58/12 75/13 33/29  کیلوگرم در هکتار اوره150 × برگرداندن بقایا

 70/51 25/10 33/13 16/28  کیلوگرم در هکتار اوره75 × برگرداندن بقایا

 10/54 16/14 00/14 00/26 بیولوژیک سوپرنیتروپالس کود × برگرداندن بقایا

اوره  کیلوگرم در هکتار 75 × برگرداندن بقایا
 و سوپرنیتروپالس

00/26 16/14 08/13 20/53 

  08/5  60/4  80/1  10/5  ) درصدLSD) 5مقادیر 
  .دار نیستند  درصد معنی5هاي هر صفت در سطح احتمال   بین میانگینLSDتر از مقادیر  هاي کم اختالف
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مختلف نیتروژن در صفت وزن  مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهاي مدیریت بقایاي گیاهی و منابع -3جدول 
  .هاي ساقه اصلی گندم گره میان

  صفاتمیانگین 
  تیمارها  ساقهوزن گره پایین میانوزن  پنالتیمیتوزن  پدانکلوزن 

  )گرم میلی(
 4/542 60/206 50/152 33/183 شاهد × حذف بقایا

 8/695 66/286 33/183 83/225  کیلوگرم در هکتار اوره150 × حذف بقایا

 3/473 83/185 33/128 16/159  کیلوگرم در هکتار اوره75 × ذف بقایاح

 1/224 16/79 66/61 33/83 بیولوژیک سوپرنیتروپالس کود × حذف بقایا

 کیلوگرم در هکتار اوره و 75 × حذف بقایا
 سوپرنیتروپالس

00/180 83/145 16/249 00/575 

 50/807 30/333 50/232 66/241 شاهد × سوزاندن بقایا

 80/705 33/298 83/175 66/231  کیلوگرم در هکتار اوره150 × سوزاندن بقایا

 00/510 00/220 83/140 16/149  کیلوگرم در هکتار اوره75 × سوزاندن بقایا

 10/754 10/289 16/219 80/245 بیولوژیک سوپرنیتروپالس کود × سوزاندن بقایا

ه و  کیلوگرم در هکتار اور75 × سوزاندن بقایا
 سوپرنیتروپالس

33/203 16/189 80/200 30/593 

 80/485 30/183 16/144 33/158 شاهد × برگرداندن بقایا

 60/481 00/175 16/134 50/172  کیلوگرم در هکتار اوره150 × برگرداندن بقایا

 60/441 30/143 50/132 83/165  کیلوگرم در هکتار اوره75 × برگرداندن بقایا

 50/532 00/220 16/159 33/153 بیولوژیک سوپرنیتروپالس کود × ایابرگرداندن بق

 کیلوگرم در هکتار اوره و 75 × برگرداندن بقایا
 سوپرنیتروپالس

16/169 66/141 80/185 60/496 

  80/239  00/104  30/80  20/78  ) درصدLSD) 5مقادیر 
  .دار نیستند  درصد معنی5ح احتمال هاي هر صفت در سط  بین میانگینLSDتر از مقادیر  هاي کم اختالف

  
تر   بیشها آنها براي بهبود وزن مخصوص  گره یانم بر این باورند که تأثیر افزایش وزن پژوهشگران

  ). ب2006اهدایی و همکاران، (از تأثیر کاهش طول خواهد بود 
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ختلف نیتروژن در صفت وزن  مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهاي مدیریت بقایاي گیاهی و منابع م-4جدول 
  .هاي ساقه اصلی گندم گره مخصوص میان

  میانگین صفات
وزن مخصوص 

 پدانکل

وزن مخصوص 
 پنالتیمیت

وزن مخصوص 
 گره پایین میان

وزن مخصوص 
 ساقه

  تیمارها

  )متر گرم بر سانتی میلی(
 10/10 70/15 23/11 85/6 شاهد × حذف بقایا

 90/10 20/17 46/11 37/7 تار اوره کیلوگرم در هک150 × حذف بقایا

 30/8 80/12 90/8 66/5  کیلوگرم در هکتار اوره75 × حذف بقایا

 27/5 89/7 87/5 78/3 بیولوژیک سوپرنیتروپالس کود × حذف بقایا

 کیلوگرم در هکتار اوره و 75 × حذف بقایا
 سوپرنیتروپالس

71/6 85/9 30/16 00/10 

 20/11 60/15 13/12 75/7 شاهد × سوزاندن بقایا

 94/9 20/14 73/9 06/7  کیلوگرم در هکتار اوره150 × سوزاندن بقایا

 65/7 90/11 08/8 83/4  کیلوگرم در هکتار اوره75 × سوزاندن بقایا

 20/12  00/18 44/13 37/8 بیولوژیک سوپرنیتروپالس کود × سوزاندن بقایا

 کیلوگرم در هکتار اوره 75 × سوزاندن بقایا
 پرنیتروپالسو سو

75/6 59/11 20/15 94/9 

 10/8 20/13 04/9 38/5 شاهد × برگرداندن بقایا

 60/8 60/13 49/9 67/5  کیلوگرم در هکتار اوره150 × برگرداندن بقایا

 80/7 80/11 36/9 57/5  کیلوگرم در هکتار اوره75 × برگرداندن بقایا

 60/8 80/12 09/10 43/5 بیولوژیک سوپرنیتروپالس کود × برگرداندن بقایا

 کیلوگرم در هکتار اوره 75 × برگرداندن بقایا
 و سوپرنیتروپالس

47/6 94/9 80/13 20/9 

  40/2  90/1  30/4  01/2 ) درصدLSD )5مقادیر 
  .دار نیستند  درصد معنی5هاي هر صفت در سطح احتمال   بین میانگینLSDتر از مقادیر  هاي کم اختالف
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هاي  تغییرات وزن پدانکل تحت مدیریت:  در فاز زایشی گندمها گره خشک میان  وزنتغییراتروند 
 روز 20گره تا  دهنده یک افزایش در وزن خشک این میان  نشان)1(مختلف بقایاي گیاهی در شکل 

گره کاسته شد  از وزن خشک میانافشانی بود که پس از این دوره روندها نزولی شده و  پس از گرده
  .که در مرحله رسیدگی به حداقل مقدار خود رسید طوري به

  

  
  

  .هاي مختلف بقایا شدن دانه در مدیریتتغییرات وزن خشک پدانکل در طی پر -1شکل 
  

  
  

  .هاي مختلف بقایا شدن دانه در مدیریتخشک پنالتیمیت در طی پر تغییرات وزن -2شکل 
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  .هاي مختلف بقایا در مدیریتشدن دانه ییرات وزن مخصوص پدانکل در طی پر تغ-3 شکل
  

  
  

  .هاي مختلف بقایا طی پر شدن دانه در مدیریت  تغییرات وزن مخصوص پنالتیمیت در-4شکل 
  

   روز 7-20 رقم گندم نشان داد که حداکثر وزن ساقه در فاصله 6 دیگري بر روي هاي پژوهش
جمع ماده خشک ناشی از استفاده افزایش ت). 1971راوسون و ایوانز، (دست آمد  هافشانی ب بعد از گرده

؛ وانی و همکاران، 2002پیروین و همکاران، (هاي محرك رشد نیز گزارش شده است  از باکتري
این روند   البته.)2شکل  (بود نیز داراي روند مشابهی پنالتیمیتتغییرات وزن خشک براي ). 2007

ترین مقدار براي وزن خشک این  تري همراه است و اگرچه بیش با شیب بیش پنالتیمیتافزایشی در 
 ولی در مقایسه با تغییرات وزن خشک .دست آمد افشانی به  روز دوم پس از گرده10گره نیز در  میان
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در وزن خشک ) ي درصد5 (صورت خطی بوده این افزایش پدانکل در این فاصله زمانی که به
 ام 20خشک پنالتیمیت پس از روز  وزن .تر بود ام بیش 20افشانی تا روز  پنالتیمیت از شروع گرده

 که در  در حالی.داشتشدن دانه ادامه تا انتهاي دوره پر)  درصد30(ولی کاهش یافت و این سیر نز
گره کاهش  گره پدانکل نیز اگرچه پس از رسیدن وزن خشک به حداکثر مقدار خود، وزن میان میان

تر در نقل و انتقاالت   باال و سرعت بیش درصد بود که در واقع حجم10تر از  یافت ولی این کاهش کم
ها نیز مشاهده شد  روندي مشابه در سایر پژوهش. دهد اي را در پنالتیمیت نشان می مواد ذخیره

ی افزایش یافته و سپس رو به کاهش ده گل هفته بعد از 2-3ي ساقه در ها گره میانکه وزن  طوري به
  ). 1992بونت و اینکل، (گذارد  یم

ها  گره افشانی با روند تغییرات سایر میان هاي زیرین پس از گرده گره  خشک میانتغییرات وزن
ها  گره تر از وزن سایر میان افشانی بسیار بیش هاي زیرین در شروع گرده گره متفاوت بود و البته وزن میان

فشانی ا ها از ابتداي گرده گره دهد که تغییرات وزن خشک این میان نشان می )5( شکلنتایج  .بود
  .شدن دانه این روند ادامه داشته استکاهشی بوده و تا انتهاي مرحله پر

  

  
  

  .هاي مختلف بقایا شدن دانه در مدیریتدر طی پرگره پایین   تغییرات وزن خشک میان-5شکل 
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  .هاي مختلف بقایا شدن دانه در مدیریتگره پایین در طی پر ن مخصوص میان تغییرات وز-6شکل 
  

وزن افشانی درصد کاهش   روز پس از گرده20-30ایج نشان داد که در فاصله بین نتچنین هم
هاي  گره  میان اولیهاختالف زیادي بین وزن). 5شکل (حداکثر بوده است هاي پایین  گره خشک میان

ر سایوزن اولیه در افشانی در تیمارهاي سوزاندن بقایا در مقایسه با   در ابتداي مرحله گردهپایین
تیمار هاي حذف و برگرداندن در ها  گره این میانوزن اولیه  ولی .هاي اعمال شده وجود داشت مدیریت

 روز پس از 20-30 (پس از این دورهالبته . مقادیر مشابهی داشتافشانی  بقایا تا روز بیستم پس از گرده
ي برگرداندن هاي پایین در تیمارها گره تري در وزن خشک میان تر و بیش کاهش سریع )افشانی گرده

مدت مواد غذایی خاك در تیمار سوزاندن بقایا دلیل اصلی این   افزایش کوتاهاحتماالً. بقایا مشاهده شد
نیز گزارش کردند که سوزاندن بقایاي گیاهی در مقایسه با ) 2003( دوپریز و همکاران .باشد امر می

هاي  گره میان. گیاهان زراعی شدی خاك و عملکرد ی به خاك سبب افزایش عناصر غذااه برگرداندن آن
. ها داشتند گره ترین وزن مخصوص را در میان میان متر، بیش گرم بر سانتی  میلی26زیرین با متوسط 

دست آمد و پس  افشانی به  روز پس از گرده20ترین میزان وزن مخصوص تا  ها بیش گره براي تمام میان
ترین مقدارها متعلق به تیمارهاي  گره بیش اي هر میانطور مشابهی بر به. از آن از مقدار آن کاسته شد

هاي پدانکل و پنالتیمیت مشابه الگوي  گره میان روند تغییرات وزن مخصوص براي. سوزاندن بقایا بود
 از الگوي وزن خشک ،هاي پایینی گره میانوزن مخصوص ها بود ولی تغییرات  تغییرات وزن خشک آن

 یک ثبات بیانگرهاي پایینی  گره روند تغییرات براي وزن مخصوص میانکه  طوري  به.نکرد پیرويها  آن
سیر ثابتی دوباره  درصدي 37برداري سوم بوده سپس با یک کاهش  در مقدار وزن مخصوص تا نمونه
  .)6شکل  (کند را تا انتهاي پرشدن دانه دنبال می
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نتایج نشان داد .  متفاوت بودمیزان انتقال مجدد از هر بخش ساقه: میزان توزیع مجدد و کارآیی آن
ترین انتقال از  و کم) 7جدول (ترین مقدار  هاي زیرین داراي بیش گره که میزان این انتقال در میان

   رقم گندم با خصوصیات متفاوت 11ی بر روي نتایج پژوهش. )5جدول ( صورت گرفت پدانکل
از  (هاي پایین گره  مربوط به میانسازي و انتقال مجدد ترین ذخیره در کالیفرنیا نشان داد که بیش

 81- 151 (و پدانکل) گرم  میلی65- 226(هاي پنالتیمیت  گره بوده و میان) گرم  میلی451-196
که با نتایج این آزمایش  ) ب2006اهدایی و همکاران، (هاي بعدي بودند  در رتبه) گرم میلی

هاي زیرین را  گره ي مواد از میانسازپژوهشگران دلیل باال بودن مقدار آزاداین . خوانی دارد هم
افشانی بیان  خصوص در قبل از گرده ها براي تجمع مواد فتوسنتزي به گره پتانسیل باالي این میان

ها نشان داد که تیمار  گره هاي اعمال شده بر کارایی انتقال مجدد مواد از میان تأثیر مدیریت. اند کرده
هاي ساقه داشته  گره یر مثبت را بر کارایی انتقال مجدد از میانترین تأث کلی بیشطور برگرداندن بقایا به

  ). 5جدول (است 
  اینبیانگردهد  اختالف بین حداقل و حداکثر وزن پدانکل که میزان انتقال مجدد آن را نشان می

ن در بی. کارایی آن براي پدانکل در تیمارهاي برگرداندن بقایا حداکثر بود ست که میزان انتقال مجدد وا
 و کارایی انتقال مجدد) گرم  میلی168 (ترین مقدار کار رفته در این آزمایش نیز، بیش منابع نیتروژن به

مشاهده شرایط سوزاندن بقایا نیتروژن در  کیلوگرم در هکتار 75 گره پدانکل با کاربرد میان)  درصد53(
از تیمارهاي ) گرم  میلی223 (ترین حجم انتقال مواد گره پنالتیمیت بیش در میان). 5جدول (شد 

  ).6جدول (سوزاندن بقایاي گیاهی صورت گرفت 
 در )گرم  میلی380 (ترین انتقال مجدد هاي پایینی نیز نشان داد که اگرچه بیش گره نتایج براي میان

ها برگرداندن بقایا صورت گرفته  تیمار سوزاندن بقایاي گیاهی مشاهده شد ولی تیمارهایی که در آن
. داراي حداکثر کارایی این انتقال بودند) گرم  میلی269(یافته  تر ماده خشک انتقال د حجم کمبود با وجو

 درصد متعلق به کودهاي زیستی بوده 68کارایی  با) گرم  میلی435(ترین انتقال مجدد  طورکلی بیش به
  ).7جدول (است 
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 تجمع  محرك رشدهاي يباکتراده از  این مطلب است که استفبیانگر نیز هاي سایر پژوهشگران یافته
هاي آزوسپریلیوم تجمع  چنین سویههم). 2005زیدي و خان، (برد  یمماده خشک و عملکرد دانه را باال 

کلی طور به). 1997باشان و هولگوین، ( درصد افزایش داده است 40 ماده خشک را در ذرت و گندم
نالتیمیت در تیمارهاي تحت سوزاندن بقایا مشاهده هاي زیرین و پ گره ترین انتقال مجدد براي میان بیش
هاي حاوي   گره پدانکل حداکثر میزان انتقال مجدد از کرت  ولی براي میان.)7 و 6 هاي ولجد (شد

نظر  هذکر این نکته ضروري بدر بین اثرات متقابل نیز . )5جدول  (دست آمد بقایاي برگردانده شده به
هاي حاوي بقایاي برگردانده شده به خاك در مقایسه با  ژیک در کرترسد که استفاده از کود بیولو می

 متفاوت بر میزان انتقال هاي اعمال شده بر بقایا تأثیري کامالً کاربرد این نوع کود در سایر مدیریت
ترین میزان انتقال مجدد وقتی  گره کم که براي هر سه میان طوري ه بخش ساقه دارد ب3مجدد در هر 

که در  ر تیمارهاي حذف یا سوزاندن بقایا، کود بیولوژیک استفاده شده بود در صورتیحاصل شد که د
ها بقایاي گیاهی سال قبل به خاك برگردانده شده بود استفاده از کود بیولوژیک  تیمارهایی که در آن

ف وزن که میزان انتقال مجدد حاصل اختال حال با توجه به این. باالترین میزان انتقال مجدد را رقم زد
هاي  است به این دلیل باشد که چون کود این امر ممکن ،باشد گره می ترین وزن میان ترین و بیش کمبین 

باشند در ابتداي رشد گیاه باعث  ه در آزاد کردن عناصر میبیولوژیک داراي مکانیسمی تدریجی و آهست
شد، تجزیه نسبی بقایاي  ولی در مراحل انتهایی ر،ها شده باشد گره ماندگی رشد طولی میان عقب

ها به  گره برگردانده شده و اعمال اثر جبرانی و آزاد کردن عناصر باعث رفع این کمبود و رساندن میان
  .حداکثر رشد طولی شده است

  
  گیري کلی هنتیج

افشانی عامل   مقدار ماده خشک تولید شده در مرحله گردهتوان چنین بیان کرد که در مجموع می
رسد که با افزایش مقدار ماده خشک در  یمنظر  به. باشد یم مجدد ماده خشک به دانه مهمی در انتقال

 با مصرف که ییجا آنباشد و از  یمکردن دانه ر پراین مرحله، انتقال مجدد ماده خشک، عامل مهمی د
ن رود منابع مختلف نیتروژ یمتر شده، انتظار  افشانی بیش  تولید ماده خشک در مرحله گرده،نیتروژن

باعث ایجاد اختالف در مقدار توزیع مجدد مواد در تیمارهاي مختلف باشد و از سوي دیگر 
 به تأثیري که در فراهمی عناصر دارند نیز در با توجههاي صورت گرفته بر بقایاي گیاهی نیز  یریتمد

عناصر غذایی ه ک دلیل این بهکه آتش زدن بقایا نشان داد  تقریباًًًچه نتایج  گر. این روند دخالت دارد
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ه هاي بیولوژیکی و پوسید  به طی کردن چرخهبدون نیازشوند و  می آزاد  مستقیماًآنموجود در ساختار 
هاي  گره  و تا حدي بر روند رشدي میانگیرد می مواد غذایی کافی در اختیار گیاه بعدي قرار شدن بقایا،

هنگامی که اثرات و مدت است  ه کوتاه باید توجه داشت که این مسأل، ولیساقه اثر مثبت داشته است
 .گردد که مضرات آن بیش از محاسن آن است  مشاهده می،شود مدت بررسی می این روش در طوالنی

کردن دد که به اعتقاد بسیاري از پژوهشگران منبع مهمی براي پریابی به حداکثر انتقال مج شک دست بی
اي هستند   که داراي شرایط آب و هوایی مدیترانهخصوص در مناطقی مانند خوزستان  باشد، به دانه می

ست هر کدام از این راهکارهاي  اشود که ضروري هاي زراعی حاصل می با تلفیقی از بهترین مدیریت
تنش خصوص در مناطق پر هب) از جمله مدیریت بقایا و استفاده از کودهاي زیستی و غیره(مدیریتی 

از عنوان یک رویکرد  به. الگویی مناسب در منطقه هموار گرددمورد آزمون قرار گیرد تا راه رسیدن به 
توان چنین استنباط کرد که براي حرکت به سوي کشاورزي پایدار و نیل به  دست آمده می نتایج به

 با برگرداندن بقایاي گیاهی زمان ترین حالت کاربرد کود زیستی هم آل  ایده،حداکثر انتقال مجدد
باشد که استفاده از کود بیولوژیک جهت بهبود انتقال  ن نکته ضروري می در نهایت ذکر ای.باشد می

توانند منجر به  مجدد در گندم را مستلزم شناخت دقیق و مرتفع ساختن مجموعه عواملی دانسته که می
دلیل دوره کوتاه رشد  از سوي دیگر به. موجودات در محیط رشد ریشه گیاه شوندکاهش فعالیت ریز

هاي افزوده  پذیري میکروارگانیسم  دوره نسبتاً طوالنی که جهت تجزیه بقایا و تطابقگیاه و در مقابل
هاي  باید آزمایششده به خاك مورد نیاز است، جهت برآورد تأثیر حقیقی این راهکارهاي مدیریتی 
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Abstract1 

To assess the influence of the plant residue management in conjunction with 
application of different nitrogen sources on accumulation and translocation of 
wheat stem reserves, an experiment was conducted based on randomized complete 
block design with split plot arrangement at the Agricultural Faculty of Shahid 
Chamran University of Ahwaz during 2011-2012. The main plot was different 
wheat residue management at three levels (residue moving, residue incorporated to 
the soil and burning) and the subplot were different nitrogen resources (control,  
75 & 150 kg ha-1 urea, Supernitroplus biological fertilizer SNBF and 75 kg ha-1 
urea fertilizer + SNBF). Plant characteristic such as main stem internode length, 
weight and specific weight of internodes and dry matter accumulation and 
translocation were measured. The result showed that the plant residues inhibited 
the growth of the lower internodes. While, various nitrogen application had more 
effect on internode length as compared to the plant residues treatment and the 
highest internode lengths was observed at the 150 kg ha-1 urea, but except for the 
peduncle length it did not have significant differences with the75 kg ha-1 urea + 
SNBF treatment. The present study showed that the lower internodes are able to 
conserve the most remobilization (307 mg) while peduncle holding the least 
remobilization (95 mg). The lowest remobilization was observed at removing or 
burning residual and biological fertilizer treatment, while when residual was 
returned to the soil; biological yield caused the highest remobilization.  
 
Keywords: Biological fertilizer, Internode length, Nutrient sources management, 
Peduncle, Storage of assimilates 
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