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  بررسی تأثیر نوع بقایا، مدیریت بقایا و نیتروژن بر عملکرد، کیفیت گندم 
  و عناصر غذایی پر مصرف خاك ).Triticum durum L( دوروم

  

  3بند امیر آینه و *2 ، اسفندیار فاتح1زهرا شهپري
 ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،ارشد اگرواکولوژي دانشکده کشاورزي دانشجوي کارشناسی1

  دانشگاه شهید چمران اهواز، ،نشکده کشاورزيادانشیار د2
  دانشگاه شهید چمران اهواز ،استاد دانشکده کشاورزي3

  20/11/1394 ؛ تاریخ پذیرش: 23/6/1394 تاریخ دریافت:
  1چکیده

 کردن خارج و سوزاندن جمع آوري، زراعی، صحیح تناوب عدم کشور، در خشک اقلیم وجود سابقه و هدف:
 شده است موجب آلی، کودهاي مصرف عدم و شیمیایی کودهاي رویه مصرف بی زراعی، زمین از گیاهی بقایاي

 آن دنبال به و خاك خیزيحاصل کاهش باعث مسئله که این شود کمتر کشور هايخاك در موادآلی میزان که
ها در سطح خاك باعث بهبود کیفیت داري آنترکیب بقایاي گیاهی یا نگهاست.  شده محصول کاهش عملکرد

توانند منبع پایداري براي تولید سوخت زیستی و دیگر تولیدات صنعتی باشد. به بقایاي گیاهی میشود. خاك می
تولید محصول و کیفیت محیط زیست داشته ها از سطح مزرعه ممکن است اثرات منفی روي هر حال، حذف آن

تر باشد. نتایج آزمایشی نشان داد که حذف بقایا روي کربن آلی خاك اثر داشت و این اثرات در جایی بیش
  نمایان شد که میزان باالتري از بقایا حذف شده بود.

  

در مزرعـه             سه تکرار و   هاي کامل تصادفی درصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكآزمایش به ها:مواد و روش
                فاکتور اول شامل   اجرا شد. 1393-94تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز در سال زراعی 
                          بقایا به خاك و حذف بقایا)       درصد    30                                                                      نوع بقایا (کلزا و گندم)، فاکتور دوم، مدیریت بقایا (سوزاندن، برگرداندن 

ــروژن   ــدیریت نیت ــوم م ــاکتور س ــالس +  )kg/ha150( اوره                                     و ف ــازوت پ ــک آلک ــود بیولوژی ــولی                                      ، ک   اوره معم
)kg.ha-175( و اوره با پوشش گوگردي                       ) kg/ha75(   .صفات مورد مطالعه در این آزمایش شامل عملکرد و      بود

بوتـه   350پروتئین دانه، نیتروژن، پتاسیم و فسفر قابل جذب خاك و گیاه بودند. رقم موردنظر بهرنگ، با تراکم 

                                                             
  e.fateh@scu.ac.ir نویسنده مسئول:*
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                                     عملیات برداشت در اواخر فروردین مـاه  متر صورت گرفت.  2و عرض  3هایی به طول در کرتمربع و در متر
  .                          پس از رسیدگی کامل انجام شد      1394

  

 150کـاربرد     از   )t.ha-192/6بـا (                     تـرین عملکرددانـه                                              نتایج آزمایش بر روي صفات نشان داد کـه بـیش    ها:یافته
          اوره بـا  دست آمد.تیمار برگرداندن بقایاي کلـزا و کـاربرد   بقایاي کلزا بهکیلوگرم در هکتار کود اوره و سوزاندن 

       درصـد     2 /  61                                     درصد و نیتروژن موجود در دانه را بـا      15 / 25                              ترین مقدار پروتئین دانه را با                پوشش گوگردي بیش
  شـیمیایی تلفیـق کـود بیولوژیـک و                                ترتیب مربوط بـه تیمارهـاي                                  ترین مقدار فسفر و پتاسیم دانه به            دارابود. بیش

       بود.   حذف بقایاي گندم و برگرداندن بقایاي گندم با کاربرد اوره با پوشش گوگردي      همراه     به
  

                                                                                 کلی تیمار برگرداندن بقایاي گیاهی اثر مثبتی بر صفات مورد بررسی داشته و تـا حـدي      طور    به           گیري کلی:       نتیجه
                                        مقدار نیتروژن و فسـفر خـاك از تیمـار        ترین                                                      باعث افزایش در فراهمی عناصر موجود در خاك شده است. بیش

برگردانـدن بقایـاي کلـزا                   دست آمد. تیمار   به  کیلوگرم در هکتار اوره 150همراه کاربرد برگرداندن بقایاي کلزا به
                                                      از لحاظ محتواي پتاسیم خاك نسبت به بقیه تیمارها عملکرد همراه کاربرد مخلوط کود بیولوژیک و شیمیایی  به

کـه بـدون    دلیل وجود عناصر غذایی در ساختار آن و با توجه به این هآتش زدن بقایاي بهر چند              بهتري داشت.
دهد و در بیشتر صفات باعث افزایش شده اما طی چرخه پوسیده شدن، عناصر غذایی را در اختیار گیاه قرار می

تـر از  رات آن بـیش این روند یک مسئله کوتاه مدت است و اگر به اثرات بعدي آن در بلند مدت نگاه شود، مض
  بر تخریب ساختمان خاك به مرور زمان باعث کاهش عملکرد خواهد شد. محاسن بوده و ادامه این روند عالوه

  
 نوع بقایا، آلکازوت پالس، اوره با پوشش گوگردي، گندم دورومکلیدي:  هاي واژه

   



 1395)، 3( نشریه تولید گیاهان زراعی، جلد نهم

89  

  مقدمه
 کردن خارج و سوزاندن آوري،جمع زراعی، صحیح تناوب عدم کشور، در خشک اقلیم وجود

 موجب آلی، کودهاي مصرف عدم و شیمیایی کودهاي رویهمصرف بی زراعی، زمین از گیاهی بقایاي
 کاهش باعث مسئله که این شود کمتر روز روزبه کشور هايخاك در موادآلی میزان که شده است

بهبود  و خاك حفظ جهت بنابراین، .است شده محصول کاهش عملکرد آن دنبالبه و خاك حاصلخیزي
افزایش  و آلی مواد ضرورت مصرف محیطی، زیست عوامل تعادل حفظ و آن فیزیکی خصوصیات

بقایاي گیاهی که روي سطح خاك  ).26( اجتناب ناپذیراست امري کشور هايخاك در آن درصد
 شود زیرا بقایايشوند، باعث کاهش دماي خاك و کاهش بخار آب در اثر هدر روي آب می می پخش

توانند منبع پایداري براي بقایاي گیاهی می. )31 و 19 ،17شود (گیاهی باعث بازتاب نور خوشید می
ها از سطح مزرعه ممکن تولید سوخت زیستی و دیگر تولیدات صنعتی باشد. به هر حال، حذف آن

اد که است اثرات منفی روي تولید محصول و کیفیت محیط زیست داشته باشد. نتایج آزمایشی نشان د
تر نمایان شد که میزان باالتري حذف بقایا روي کربن آلی خاك اثر داشت و این اثرات در جایی بیش

 تیمارهاي در کهد دا نشان )2009( همکاران و نژاد نجفی). نتایج بررسی 29از بقایا حذف شده بود (
 و آمد دستبوته به ارتفاع و دانه عملکرد ترینبیش مرسوم ورزيخاك و یافته ورزي کاهشخاك
 بیش از ورزيخاك حداقل تیمار در پس از برداشت فسفرخاك و پتاسیم موادآلی، دانه، پروتئین مقدار
 مواد آلی و دانه پروتئین دانه، 1000 وزن دانه، عملکرد بقایا، گذاردن درتیمار باقی .بود تیمارها سایر
ورزي حداقل و بدون هاي خاكخاك در نظامچنین مخلوط شدن بقایا با هم .)21شد ( حاصل تريبیش
ورزي، سبب بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك، حفظ حاصلخیزي و خاك

عالوه بر این، بقایاي گیاهی  ).2( شودرطوبت خاك، کاهش فرسایش و تبخیر بیش از اندازه می
جبران  محتویات کربن آلی خاك وکاهش اثر تغییرات اقلیمی از طریق جداسازي  تواند سبب می

الکساندرا و  ساله، 12در تحقیقی  ).33شود ( اياکسید کربن و سایر گازهاي گلخانه(تعادل) انتشار دي
خیزي خاك ورزي ابزار موثري در حاصل) نشان دادند که کودهاي آلی و کاهش خاك2013همکاران (

تأثیر  ). امروزه1آلی و شیمیایی) مورد نیاز بود (و تولید محصوالت زراعی بود، اگرچه افزایش دو کود (
محققین  از بسیاري و گرفته قرار بسیار توجه نیتروژن مورد اتالف میزان بر کود مصرف مقدار و منبع
 هزینه و افزایش را نیتروژن مصرف کندرها راندمان دارنیتروژن کودهاي از استفاده که اندداده نشان

) 2003سینگ و همکاران ( -). نتایج پژوهشی طوالنی مدت یاوندر14( دهدمی کاهش کود را توزیع
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داري بقایاي برنج بر کشت مستقیم گندم پرداختند، نشان ت مدیریت نیتروژن و نگهکه به بررسی اثرا
کیلوگرم در هکتار  120همراه حفظ بقایا در این نوع کشت حدود داد که میزان نیتروژن مورد نیاز به

). با توجه به 28دهنده اثرات مثبت بقایاي برنج بر باروري خاك بود (چنین نتایج نشانبرآورد شد. هم
عملکرد  نوع بقایا، مدیریت بقایا و نیتروژن بربررسی تأثیر موارد ذکر شده، هدف از انجام این پژوهش، 

  و محتوي عناصر غذایی دانه گندم و خاك در شرایط آب و هوایی اهواز بود.
  

  هامواد و روش
عملکرد، کیفیت گندم دوروم و عناصر غذایی نوع بقایا، مدیریت بقایا و نیتروژن بر منظور بررسی  به

هاي کامل صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك بهآزمایشی  1393-94مصرف خاك، در سال زراعی پر
انجـام   تصادفی در سه تکراردر مزرعه تحقیقاتی شماره یک دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید چمـران 

 30فاکتور اول شامل نوع بقایا (کلزا و گندم)، فاکتور دوم مـدیریت بقایـا (سـوزاندن، برگردانـدن      شد.
 75اوره،  کیلوگرم در هکتـار  150بقایا به خاك و حذف بقایا) و فاکتور سوم مدیریت نیتروژن ( درصد

جهـت   .شش گوگردي) بودکیلوگرم در هکتار اوره با پو 75+آلکازوت پالس و کیلوگرم در هکتار اوره
هاي مختلف بقایا، بقایاي گیاهان گندم و کلزا با توجه به نوع تیمار به خاك اضافه و با توجـه    مدیریت

براي محاسبه  به طرح آزمایشی در کرت هاي مشخص شده حذف، سوزانده یا به خاك بر گردانده شد.
مربع) ضرب کـرده و بـر عملکـرد    متر 6را در مساحت مورد آزمایش ( میزان بقایاي الزم، عملکرد کاه

تیمار و بـه   18هر تکرار شامل بقایاي مورد نیاز محاسبه شد.  3/1کنیم. در نهایت بیولوژیک تقسیم می
اجراي آزمایش با کشت گندم در اواسط آبـان   .) بود3× 5 ×3کرت آزمایشی ( 54طور کلی متشکل از 

هـاي  سانتی متر به عنـوان حاشـیه بـین کـرت     20متر (دو تا  2هایی به طول سه و عرض ماه در کرت
 20هـا  خـط و فاصـله بـین ردیـف     8مجاور در نظر گرفته شد) انجام شد. تعداد خطوط کشت گنـدم  

بود. مقادیر کود پایه فسفر و پتاسیم  مربعبوته در متر 350م متر و رقم مورد استفاده بهرنگ با تراک سانتی
کیلوگرم در هکتار پتاسیم و براي تأمین نیتـروژن مـورد    80 کیلوگرم فسفر و 90با توجه آزمون خاك، 

درصد) استفاده شد  46کیلوگرم نیتروژن در هکتار از کود اوره (نیتروژن  150و  75نیاز براي تیمارهاي 
لیتـري   میلـی  100یک آلکازوت پالس (یک شیشـه  و براي تأمین منبع بیولوژیک نیتروژن از کود بیولوژ

ها به متر مربع تعمیم داده شد) اسـتفاده گردیـد.   که با توجه به مساحت کرت مناسب براي یک هکتار،
صـورت   مقادیر تعیین شده براي هر کرت بـه ) و بر اساس 1 کود اوره با توجه به آزمون خاك (جدول
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دهی هر یک  رفتن و پنجه صورت سرك در ابتداي مرحله ساقه مانده بهباقی 3/2به هنگام کاشت و  3/1
صورت محلول براي اعمال کود بیولوژیک آلکازوت پالس در دو نوبت و بهمصرف شد.  3/1به میزان 

بر روي گیاه انجـام شـد.    (مرحله اول در زمان رشد سریع گیاه و مرحله دوم در مرحله گلدهی) پاشی
براي انواع محصوالت زراعـی، بـاغی و    1عنوان پیش برنده رشد گیاه د بیولوژیک آلکازوت پالس، بهکو

 ها میلیارد باکتريلیتر از کود بیولوژیک آلکازت پالس، دهگیرد. در هر میلیزینتی مورد استفاده قرار می
سـه نـوع بـاکتري     باشـد. ایـن کـود حـاوي    برنده رشد گیـاه موجـود مـی   و پیش نیتروژنتامین کننده 

کـود اوره کنـدرها   اسـت.   کوکـوم و آزوسـپیریلوم لیپـوفروم   آزورایزوبیوم کائولینودانس، ازتوباکتر کرو
 .نماید گیاه را به آرامی تامین می نیتروژنکه نیاز غیره است (پوشش گوگردي) حاوي اوره و موادآلی و 

  آورده شده است. )1( هاي خاك مورد آزمایش در جدولویژگی
  

 .)متر سانتی 30-0آزمایش (عمق مشخصات فیزیکی و شیمیایی نمونه خاك مورد استفاده در  -1جدول 
Table 1. Physical and chemical characteristics of soil sample used in experiment (depth of 0-30 cm) 

 
ذف خطـوط حاشـیه،   عملکرد نهایی، ضمن حنظور تعیین م فیزیولوژیک بهپس از مرحله رسیدگی 

گیـري   شت با داس انجام شد. بـراي انـدازه  مربع هر کرت انجام گرفت. عملیات بردابرداشت از دو متر
هاي خشک گیاهی توسط آسیاب مخصوص خرد و سپس مقدار میزان نیتروژن اندام اهوایی، ابتدا نمونه

هـر  رد تجزیه قرار گرفـت و درصـد نیتـروژن    هاي آسیاب شده به روش کجلدال موگرم از نمونه 5/0
 گیري فسفر قابـل جـذب خـاك و غلظـت آن در گیـاه از روش اولسـون       نمونه تعیین شد. براي اندازه

گیـري پتاسـیم قابـل     ). انـدازه 23( استفاده شد و در نهایت با دستگاه اسپکتوفتومتر قرائت شد )1954(
ونیوم و با کمک دستگاه فلم فتـومتر انجـام   جذب خاك و غلظت آن در گیاه به روش روش استات آم

                                                             
1- PGPR 

 اسیدیته
pH 

 هدایت الکتریکی
زیمنس بر متر) (دسی  

EC (dS.m-1) 

 )مواد آلی (درصد

Organic   
matter (%) 

 

 بافت
Texture 

  درصد 
 کل نیتروژن

 )درصد(

Total 
Nitrogen (%) 

 فسفر قابل جذب
بر  گرم میلی(

  کیلوگرم)
Phosphorus 
(mg.kg-1) 

 پتاسیم قابل تبادل
بر کیلوگرم) گرم میلی(  

Exchangeable 
potassium 
(mg.kg-1) 

6.85 2.18 0.48 
 لومی شنی

Sandy loam 
0.06 12.35 80 
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هـا بـا   انجـام و میـانگین   SAS Ver. 9.1 افـزار ). در نهایت تجزیه آماري طرح با استفاده از نرم10شد (
  انجام شد.  Excel 2010افزار  رسم نمودارها با استفاده از نرم مقایسه شدند. LSDاستفاده از آزمون 

  

  نتایج و بحث
) نشان داد که اثرات منابع نیتروژن و مـدیریت بقایـا بـر    2تجزیه واریانس (جدول  نتایج عملکرد دانه:

دار شد. نتایج مقایسات میـانگین  درصد معنی 5عملکرد دانه در سطح یک درصد و نوع بقایا در سطح 
 150تن در هکتار) عملکرد دانه از تیمار سوزاندن بقایاي کلزا و کـاربرد   92/6ترین (نشان داد که بیش

داري بین این تیمار بـا تیمـار برگردانـدن    کیلوگرم  اوره بدست آمد. اگرچه از نظر آماري تفاوت معنی
تن در هکتـار در   72/2عملکرد دانه هم با مقدار  ترینبقایاي کلزا و کاربرد همین مقدار کود ندارد. کم

بین تیمار تلفیقـی کـود    ). در این1شد (شکل  تیمار حذف بقایاي گندم با کاربرد اوره کندرها مشاهده
هانـگ و  همراه مدیریت بقایاي اعمال شـده، نتـایج حدواسـطی را نشـان داد.      شیمیایی و بیولوژیک به

) بیان داشتند که پاسخ عملکـرد بـه مـدیریت بقایـا بـه دو عامـل شـرایط محیطـی و         2013همکاران (
توان چنین استنباط کرد که تأثیر دست آمده می هبا توجه به نتایج ب). 15خصوصیات خاك بستگی دارد (

نوع و مدیریت بقایاي گیاهی به همراه مدیریت منابع کودي بر عملکرد گیاهان زراعی قابل توجه است. 
الوصـول شـدن عناصـر    سـهل در تیمار سوزاندن بقایا به علت وجود مقادیر مناسب عناصـر غـذایی و   

شود. امـا خـروج عناصـر غـذایی بـه      می گیاه نیتروژن، فسفر و پتاسیم باعث سرعت بخشیدن به رشد
کـه نیتـروژن را بـه آرامـی و در زمـان      هاي کندرها با توجه به ایـن واسطه حذف بقایا و استفاده از کود

و  4(کنند، احتماالً نتوانسته عناصر غذایی را در صورت لزوم براي گیاه فراهم کنـد  تري آزاد میطوالنی
گیاهی به همراه کاربرد کود اوره و کود بیولوژیک بـه علـت اضـافه    . در مقابل با استفاده از بقایاي )13

 شدن برخی عناصر غذایی عالوه بر نیتروژن به خاك، باعث افزایش عملکـرد دانـه گنـدم شـده اسـت     
)20.(  
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 .اثر متقابل نوع، مدیریت بقایاي گیاهی و منابع نیتروژن بر عملکرد دانه گندم دوروم -1شکل 

Figure 1. Interaction between the type, crop residue management and sources of nitrogen on grain 
yield durum wheat. S.R.U: Slow Release Urea. 

 
) نشان داد از بین تیمارهـاي آزمایشـی، تنهـا اثـر منـابع      2(جدول  نتایج تجزیه واریانس پروتئین دانه:

دار بود. بر اساس مقایسـات میـانگین نشـان داد کـه      د معنیدانه در سطح یک درصنیتروژن بر پروتئین 
 درصـد)  25/15(اوره با پوشش گوگردي) با میزان ( تیمار برگرداندن بقایاي کلزا و کاربرد اوره کندرها

 دانهمیزان پروتئین  ترینتیمار سوزاندن بقایاي گندم به همراه کاربرد اوره کندرها کم ترین مقدار وبیش
). پروتئین موجود در دانه گندم حجم زیادي از نیازهاي غذایی 2درصد) نتیجه داد (شکل  96/10را با (

جمله میزان،  هاي زراعی مختلف از). میزان پروتئین دانه گندم تحت مدیریت16کند (بشر را تأمین می
د از گرده افشانی قرار زمان و چگونگی مصرف نیتروژن، نوع رقم و شرایط محیطی در مراحل قبل و بع

دارد. با توجه به نتایج بدست آمده برگرداندن بقایاي گیاهی به همـراه مصـرف کـود شـیمیایی باعـث      
گردیده نیتروژن مورد نیاز گیاه فراهم گردیده، در نتیجه باعث افزایش عملکرد گیاه زراعی شده و مازاد 

هایی مبنی بر بهبود عملکـرد پـروتئین دانـه    صورت پروتئین در دانه ذخیره شود. گزارشنیتروژن هم به
). در آزمایشی، تلفیق کود شیمیایی 11گندم بر اثر وجود مقادیر کافی از نیتروژن، صورت گرفته است (

                           بـا توجـه بـه مقایسـات     در این پـژوهش   البته ).19و بیولوژیک باعث افزایش پروتئین دانه ذرت شد (
دن بقایاي گیاهی و کاربرد کود تلفیقی مشاهده نشد و حتی این نتیجه مثبت در مدیریت سوزان        میانگین 

تـر  رسد که جذب نیتروژن در این تیمار بیشباعث کاهش پروتئین دانه گندم نیز شده است. به نظر می
 صرف رشد رویشی شده و کمتر به ذخیره دانه رفته است. 
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 .دانه گندم دوروم پروتئین اثر متقابل نوع، مدیریت بقایاي گیاهی و منابع نیتروژن بر -2شکل 

Figure 2. Interaction between the type, crop residue management and sources of nitrogen on grain pro 
durum wheat. S.R.U: Slow Release Urea. 

  
از بـین  )، 2براساس جـدول تجزیـه واریـانس (جـدول     نیتروژن دانه: غلظت عناصر در گیاه و خاك: 

 5تیمارهاي آزمایشی، اثر منابع نیتروژن بر نیتروژن دانه در سطح یک درصد و مدیریت بقایا در سـطح  
ترین میزان نیتـروژن دانـه در تیمـار    داري نشان داد. با توجه به مقایسه میانگین بیشدرصد تفاوت معنی

از تیمار سـوزاندن بقایـاي   ترین آن درصد) و کم 61/2برگرداندن بقایاي کلزا و کاربرد اوره کندرها با (
). دانه گندم محل ذخیره مـواد  3درصد) مشاهده شد (شکل  96/1گندم و کاربرد اوره کندرها با مقدار (

اي تجمـع  هـاي ذخیـره  هایی است که در طول رشد گیاه ساخته شـده در محـل  غذایی و سایر فراورده
شـود  ن و کربوهیدرات به دانه منتقل میها، پروتئییابد. در مرحله رسیدگی همزمان با پیر شدن برگ می

توان به آهسته رها شدن عنصر نیتـروژن هـم   ). در این آزمایش علت افزایش نیتروژن در دانه را می27(
در بقایا و هم در کود اوره با پوشش گوگردي نسبت داد. اما در تیمار سوزاندن بقایا به همراه این کـود  

تر به ذخیره دانه رفته است.برگرداندن بقایاي گیاهانی ه و کماحتماالً این عنصر صرف رشد رویشی شد
هـا  که نسبت کربن به نیتروژن پایینی دارند (همانند خانواده بقوالت) به علت اینکه سـرعت تجزیـه آن  

با ترکیبات لیگنینی باال و  بقایاییعناصر غذایی را براي محصول بعدي زودتر از شود، تر انجام می سریع
  ).8( کنند بیشتر، آزاد می ه نیتروژنکربن بنسبت 
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 .اثر متقابل نوع، مدیریت بقایاي گیاهی و منابع نیتروژن بر نیتروژن دانه گندم دوروم -3شکل 

Figure 3. Interaction between the type, crop residue management and sources of nitrogen on seed 
nitrogen durum wheat. 

 
) نشان داد که اثر منابع نیتروژن، مدیریت بقایـا و  2نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدول  فسفر دانه:

هـا،  کـنش هم داري بود. از بین بر نوع بقایا برفسفر دانه در سطح احتمال یک درصد داراي تفاوت معنی
میانگین نشـان داد  داري ایجاد نکرد. نتایج مقایسه  تفاوت معنی کنش مدیریت بقایا و نوع بقایاتنها برهم

گـرم بـر    میلـی  6/2089تلفیق کـود شـیمیایی و بیولوژیـک بـا (     که تیمار حذف بقایاي گندم به همراه
 گـرم  میلی 646کیلوگرم اوره با ( 150همراه  ترین مقدار و تیمار سوزاندن بقایاي گندم بهکیلوگرم) بیش

م فسفر را در مقایسه با سـایر کودهـا   گند ).4ترین میزان فسفر دانه را سبب شد (شکل بر کیلوگرم) کم
رشد کمـک  کند و به گیاه در افزایش جذب عناصر غذایی خاك در مراحل مختلف سریع تر جذب می

دهنده اثرات برگرداندن بقایا و آزادسازي عناصر غذایی طی مدت تجزیه دارد.  ). نتایج نشان22کند (می
گیـاهی بـر کـاهش میـزان فسـفر دانـه حکایـت        همچنین نتایج حاکی از اثرات مضر سوزاندن بقایاي 

درصد فسفر،  25درصدي نیتروژن،  80دارد.پژوهشی نشان داد که سوزاندن بقایاي گیاهی باعث تلفات 
هاي خاك و کاهش جذب فسفر که  شود که نتیجه آن از بین رفتن میکروارگانیسمدرصد پتاسیم می 21

  ).12خواهد داشت ( به دنبال آن کاهش در میزان فسفر دانه را در پی
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 .اثر متقابل نوع، مدیریت بقایاي گیاهی و منابع نیتروژن بر فسفر دانه گندم دوروم -4شکل 

Figure 4. Interaction between the type, crop residue management and sources of nitrogen on seed 
phosphorus durum wheat. 

 
نشان داد از بین تیمارهاي آزمایشی، اثر منـابع نیتـروژن و    نتایج حاصل از تجزیه واریانس پتاسیم دانه:

(جـدول   دار بوددرصد معنی 5مدیریت بقایا بر میزان پتاس دانه در سطح یک و اثر نوع بقایا در سطح 
یسه میانگین نشـان داد کـه   دار بود. با توجه نتایج مقاها نیز در سطح یک درصد معنیکنش). اثر برهم2

گرم) میزان پتاسیم در تیمار برگرداندن بقایاي گنـدم و کـاربرد اوره   بر کیلو گرم میلی 91/12ترین (بیش
بر کیلوگرم) میزان پتاسیم در تیمار حذف بقایاي گندم و  گرم میلی 07/9ترین (کندرها مشاهده شد. کم

هاي موجـود  عمـده پتاسـیم     بر اساس گزارش). 5حاصل شد (شکل  کیتلفیق کود شیمیایی و بیولوژ
یابد و مقدار کمی بـه   ها تجمع می هاي هوایی آن تجمع یافته در غالتی نظیر ذرت و برنج در شاخساره

ثیر بـه سـزایی   أت  ًال رسد که برگرداندن غالت به خاك، احتما نظر می  ). بنابراین به 9( شود دانه منتقل می
در تیمار حـذف بقایـا بـه همـراه کـود بیولوژیـک        گیاه دارد.-اسیم در سیستم خاكروي بازچرخش پت
هاي موجود رسد به علت حذف منبع پتاسیم موجود در بقایا، میکروارگانیسمنظر می آلکازوت پالس به

مرحلـه  ر در نتیجه گیاه با کمبود این عنص نیاز گیاه را فراهم نموده، در در این کود نتوانسته پتاسیم مورد
  شود.رسیدگی مواجه می
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 .اثر متقابل نوع، مدیریت بقایاي گیاهی و منابع نیتروژن بر پتاسیم دانه گندم دوروم -5 شکل

Figure 5. Interaction between the type, crop residue management and sources of nitrogen on seed 
potassium durum wheat. 

 
نشان داد اثر نوع بقایا، مدیریت بقایا و منابع نیتروژن بر نیتـروژن   نتایج تجزیه واریانس نیتروژن خاك:
چنین اثر برهمکنش تیمارها نیز در سـطح یـک درصـد اثـر     دار است. همدرصد معنی 5خاك در سطح 

برگردانـدن بقایـاي   ). با توجه به مقایسات میانگین تیمار 2(جدول  داري بر نیتروژن خاك داشتمعنی
ترین و کاربرد اوره کندرها با وجود درصد) بیش 075/0کیلوگرم در هکتار اوره، با ( 150کلزا به همراه 

با توجـه   ).6ترین میزان نیتروژن خاك را نتیجه داد (شکل درصد) کم 02/0برگرداندن بقایاي گندم با (
گیاهانی که کیفیت مناسبی دارند اگـر همـراه بـا    رسد استفاده از بقایاي به نتایج بدست آمده به نظر می

خصـوص اگـر زمـان آزادسـازي     مدیریت مطلوب انجام گیرد، نتیجه مطلوبی در پی خواهد داشت. بـه 
عناصر غذایی از بقایاي گیاهی در حال تجزیه، همزمان با نیاز گیاه زراعـی باشـد. در چنـین شـرایطی     

اهی و جذب عناصر توسط گیاه از محیط کـم شـده و   شکاف زمانی بین آزادسازي عناصر از بقایاي گی
). اما اگر این همزمانی صورت نگیـرد  6با کاهش تلفات عناصر، راندمان جذب را افزایش خواهد داد (

یاز خـود اسـتفاده کنـد. در ایـن حالـت فـرم       نگیاه مجبور است از منابع کودي براي تأمین عناصر مورد
د که در این حالت این نیتروژن اگرچه زیاد هم باشد اما بـراي  شومعدنی نیتروژن تبدیل به فرم آلی می

توانـد ایـن   گیاه قابل استفاده نیست. بنابراین در صورت استفاده از مقادیر اضافی کود نیتروژن، گیاه می
داري بقایاي گیاهی در مزرعه ممکن است، باعث غیرمتحرك شـدن نیتـروژن    کاهش را جبران کند. نگه
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طی پژوهشی بیان داشتند کود نیتـروژن و  ) 2006ن (لرنر و همکارا ).25و  24( در مدت کوتاهی شود
  ). 17داري روي عملکرد و کیفیت دانه گندم دوروم نشان داد (گوگرد اثر معنی

  

 
  .اثر متقابل نوع، مدیریت بقایاي گیاهی و منابع نیتروژن بر میزان نیتروژن خاك -6شکل 

Figure 6. Interaction between the type, crop residue management and sources of nitrogen on soil 
nitrogen content. 

 
) نشان داد که اثر منابع نیتروژن، مدیریت بقایا و 2نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدول  فسفر خاك:

بقایا  داري بود اما نوع ها برفسفر خاك در سطح احتمال یک درصد داراي تفاوت معنیکنشبرهم
ترین میزان فسفر درصد نشان نداد. مقایسه میانگین نشان داد که بیش 5داري در سطح تفاوت معنی

 150کود  بر کیلوگرم) مربوط به تیمارهاي برگرداندن بقایاي کلزا به همراه گرم میلی 3/20خاك با (
بر کیلوگرم) از تیمار برگرداندن  گرم میلی 5/6ترین میزان فسفر خاك با (کیلوگرم در هکتار اوره و کم

تواند بقایاي گیاهی می ).7 (شکل بقایاي گندم با کاربرد مخلوط کود بیولوژیک و شیمیایی حاصل شد
). اما این روند 8جذب سطی فسفر را کاهش دهد و در نتیجه دسترسی گیاه را به فسفر افزایش دهد (

همراه کاربرد مخلوط کود شیمیایی  بقایاي گیاهی به در برگرداندن بقایاي گندم مشاهده نشد. برگرداندن
و بیولوژیک باعث کاهش در میزان فسفر خاك شد که علت این کاهش ممکن است ناشی از یک رابطه 

). 3( هاي موجود در کود بیولوژیک با فرآیند آزادسازي فسفر باشدآنتاگونیسمی با میکروارگانیسم
میزان فسفر خاك در تیمار کود سبز مخلوط (ماش و جو)  ترین) بیان داشت که بیش2014ارجمند (
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هاي خاك  میکروارگانیسممشاهده شد. وي این افزایش در مقدار فسفر خاك تحت این تیمار را کارایی 
 به سبب دسترسی هم به نیتروژن و هم به کربوهیدارت حاصل از تجزیه بقایاي جو بیشتردر تجزیه 

این  .)3اند ( کردهتري به خاك اضافه  و عناصر را در زمان کوتاه اند ادهد تر انجام و تجزیه را سریع بوده
  ).32 و 31) همخوانی دارد (2014نتایج نیز با پژوهش سهرابی و همکاران (

  

  
 .اثر متقابل نوع، مدیریت بقایاي گیاهی و منابع نیتروژن برمیزان فسفر خاك -7شکل 

Figure 7. Interaction between the type, crop residue management and sources of nitrogen on soil 
phosphorus content. 

 
ها بر پتاسیم خاك در کنشنتایج تجزیه واریانس  نشان داد که اثر منابع نیتروژن و برهم پتاسیم خاك:

 داري بود. اما نوع بقایا درصد داراي تفاوت معنی 5سطح احتمال یک درصد و مدیریت بقایا سطح 
). بر اساس مقایسه میانگین تیمار برگرداندن 2 (جدول درصد نشان نداد 5داري در سطح تفاوت معنی

ترین بر کیلوگرم)بیش گرم میلی 190بقایاي کلزا به همراه کاربرد مخلوط کود بیولوژیک و شیمیایی با (
بر  گرم میلی 34/120(کیلوگرم در هکتار اوره با میزان  150همراه  و تیمار سوزاندن بقایاي گندم به

) طی تحقیقی بیان 2007). وانگ و همکاران (8ترین پتاسیم خاك را نتیجه داد (شکل کیلوگرم) کم
شود. داشتند که بقایاي گیاهی باعث افزایش میزان پتاسیم، ماده آلی، نیتروژن و فسفر در خاك می

رسد که برگرداندن بقایاي کلزا نظر میبه . )34( محتواي پتاسیم بقوالت در مقایسه با غالت بیشتر است
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و آزاد شدن تدریجی عناصر باعث افزایش میزان آن عناصر در خاك شده است.همچنین با توجه به 
شود، پایین بودن میزان اینکه سوزاندن بقایا باعث از دست رفتن بخش قابل توجهی از عناصر خاك می

دلیل وجود مقدار  رسید یا اینکه ممکن است بهمیظر بینی به نپتاسیم خاك در این آزمایش قابل پیش
کافی از این عنصر در تیمار سوزاندن بقایا، جذب آن به شدت صورت گرفته است که در نتیجه آن 

  شود.کاهش میزان آن در خاك را باعث می
  

  
 .. اثر متقابل نوع، مدیریت بقایاي گیاهی و منابع نیتروژن بر میزان پتاسم خاك8شکل 

Figure 8. Interaction between the type, crop residue management and sources of nitrogen on the soil 
potassium content. 

 
  گیري کلی نتیجه

نتایج این آزمایش بیانگر برتري بقایاي بقایاي کلزا نسبت به گندم از نظر تأمین عناصر مـورد نیـاز   
کیلوگرم در هکتار اوره باعث افـزایش عملکـرد    150مصرف  براي گیاه بود. از بین منابع کودي اگرچه

باشد را تحت تأثیر قرار نـداد. از  تر مربوط به پروتئین آن میدانه شد اما عمالً کیفیت دانه گندم که بیش
هـایی کـه هـدف    جایی که اوره کندرها باعث افزایش در پروتئین دانه و پتاسیم دانه شـد، در کشـت  آن

تـوان  با توجه به نتایج بدسـت آمـده مـی   باشد. دانه است این کود قابل توصیه می افزایش میزان کیفیت
نتیجه گرفت که هر چند آتش زدن بقایاي به دلیل وجود عناصر غذایی در سـاختار آن و بـا توجـه بـه     

دهد و در بیشتر صـفات  که بدون طی چرخه پوسیده شدن، عناصر غذایی را در اختیار گیاه قرار میاین
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فزایش شده اما این روند یک مسئله کوتاه مدت است و اگر به اثرات بعـدي آن در بلنـد مـدت    باعث ا
تر از محاسن آن است. ادامه این روند عالوه بر تخریب ساختمان خاك بـه  نگاه شود، مضرات آن بیش

از طرفیمشاهده شده است که برگرداندن بقایا به خاك در مرور زمان باعث کاهش عملکرد خواهد شد.
جـایی کـه ایـن روش از لحـاظ     افزایش عناصر موجود در گیـاه و خـاك نقـش فعـالی داشـته و از آن     

چنین از لحاظ اجتمایی و اقتصادي قابل قبول بـوده، روشـی مناسـب و قابـل     اکولوژیکی مناسب و هم
با توجه بـه ضـرورت و اهمیـت تولیـد محصـوالت سـالم عـاري از نیتـرات، حفـظ           باشد.توصیه می

ویـژه از طریـق تصـاعد گازهـاي     زمـین بـه   و اقدام عملی براي ممانعت از گرم شدن کرهزیست  محیط
تر دربـاره  چنین تحقیقات بیشآمونیاك و نیتریت، تولید کودهاي کندرهاي ارزان قیمت در کشور و هم

 باشد.ها مورد نیاز و ضروري مینحوه مصرف و مقدار مصرف آن
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