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Introduction: Considering the importance of the wheat plant in ensuring 
the country's food security and also the approach of the international 
community to the protection of natural resources in order to reduce the use 
of chemical fertilizers. Application of organic fertilizers such as 
vermicompost can be considered as a useful and efficient tool to achieve 
sustainable agricultural goals. Therefore, a study was designed and 
conducted to evaluate the variety of agricultural management on the 
quantitative and qualitative yield of irrigated wheat cultivars.  
 
Materials and Methods: This research was conducted in the 2018 crop 
year, in the educational research farm number one of the Department of 
Plant Production Engineering and Genetics, Faculty of Agriculture, Shahid 
Chamran University, Ahvaz. This experiment was performed in the form of 
split plots in a randomized complete block design with three replications. 
The main factor included the different agronomic management (low input, 
medium input and high input) and the sub-factor included different wheat 
cultivars (Mehregan, Chamran-2 and Shabrang). 
 
Results: The results of this study showed that the highest grain yield was 
obtained in the canvas of high input management system and Mehregan 
cultivar (6312.6 Kg ha-1) which was not significantly different from the 
canvas of high input system and cultivar Chamran-2 and the lowest was 
related to low-input management system and Shabrang cultivar (42289.4 
Kg ha-1) which decreased by about 32% and there was no significant 
difference with low-input management system and Chamran-2 cultivar. 
The highest amount of grain protein was observed in low-input and 
medium-input management system (12.6%) and the lowest in high-input 
management system (10.5%), which decreased by about 16%. There was 
no significant difference between different cultivars in terms of grain 
protein.  
 
Conclusion: The results of the medium input (integrated) management 
system showed that this agricultural system was able to produce an optimal 
level of yield and reduce the use of chemical inputs. Among the different 
cultivars studied, it was found that Chamran-2 and Mehregan cultivars 
were more resistant than Shabrang cultivar by changing the type of 
ecosystem from high-input to low-input and yield reduction in these two 
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cultivars was less than Shabrang cultivar. 
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  پروتئین درصد
  دانه عملکرد

  گندم
  نهاده مصرف

  کمپوست ورمی

 جوامـع  رویکـرد  همچنین، و کشور غذایی امنیت تأمین در گندم گیاه اهمیت به توجه با سابقه و هدف:
 آلی کودهاي از استفاده شیمیایی، کودهاي مصرف کاهش راستاي در طبیعی منابع از حفاظت به المللی بین
 کشـاورزي  اهـداف  به رسیدن در جهت کارآمد و مفید ابزاري عنوان به تواند می کمپوست ورمی جمله از

 و کمـی  عملکرد بر زراعی مختلف هاي مدیریت ارزیابی هدف با پژوهشی رو، این از. آید شمار به پایدار
  .   شد اجرا و طراحی گندم ارقام آبی کیفی

  

 یـک  ارهـــ شم وزشیـــ آم اتیـــــتحقیق مزرعه در ،1397 زراعی سال در تحقیق این :ها روش و مواد
. شـد  راـــــاج وازــاه چمران شهید دانشگاه کشاورزي دانشکده گیاهی، ژنتیک و تولید مهندسی گروه
 سه با و تصادفی کامل هاي بلوك پایه طرح قالب در شده خرد بار یک هاي کرت صورت  به آزمایش این

 فـاکتور  و) نهاده پر و نهاده متوسط نهاده، کم( مختلف هاي نظام بوم شامل اصلی فاکتور. شد اجرا تکرار
  . بود) شبرنگ و 2 چمران مهرگان،( گندم مختلف ارقام شامل فرعی

  

مهرگـان   رقـم  و پرنهاده نظام بوم در دانه عملکرد مقدار نتایج این پژوهش نشان داد که باالترینها:  یافته
 داري معنـی  تفـاوت  2-چمـران  رقـم  و پرنهـاده  نظام بوم با که آمد دست به )کیلوگرم در هکتار 6/6312(

بـود کـه    کیلوگرم در هکتار) 4/4289(شبرنگ  رقم و نهاده کم نظام بوم به مربوط آن ترین کم و نداشت
نداشـت.   2-چمـران  رقـم  و نهـاده  کم نظام بوم با داري معنی اختالف و درصد کاهش داشت 32حدود 

 در آن تـرین  کـم  و درصـد)  6/12نهـاده (  متوسط و نهاده کم هاي نظام بوم در دانه پروتئین میزان ترین بیش
 از نظـر  مختلف ارقام بین درصد کاهش یافت. 16شد که حدود  مشاهده درصد) 5/10پرنهاده ( نظام بوم

  .نشد مشاهده داري معنی اختالف دانه پروتئین
  

 توانسـته  کشاورزي نظام بوم این که داد نشان) تلفیقی( نهاده متوسط نظام بوم از حاصل نتایج گیري: نتیجه
 بین در. دهد کاهش را شیمیایی هاي نهاده از استفاده میزان هم و کند تولید را عملکرد از اي بهینه سطح هم

 تغییـر  با شبرنگ رقم به نسبت مهرگان و 2-چمران رقم که شد مشخص نیز مورد بررسی مختلف ارقام
 تر کم شبرنگ رقم به نسبت رقم دو این در عملکرد کاهش و تر مقاوم نهاده کم به پرنهاده از  نظام بوم نوع
  .است بوده
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  مقدمه
 و دنیاسـت  زراعـی  گیـاه  تـرین  مهم و غله اولین گندم
 کننـده  تـامین  کشاورزي محصوالت ترین عمده از یکی
 باشـد  مـی  مختلـف  کشـورهاي  در ها آنانس غذایی نیاز

 را جهـان  مردم غذایی منبع درصد 35 حدود که) 19(
 سـال  در جهان در گندم کل تولید ).8( دهد می تشکیل

ــی ــزي 2020-2021 زراعـ ــدود در چیـ  64/772 حـ
 اـــ ب مقایسـه  در که است بوده هکتار در تن لیونــمی

 افـزایش  تـن  میلیـون  9 حـدود  میالدي هــگذشت سال
- 1400 زراعی سال در ایران در ).7(است  داشته تولید

 بـه  نسـبت  آبـی  گندم تولید و کشت زیر سطح 1399
 7/3 دیـم  گندم و درصد 4/7 قبل سال هـــمشاب مدت

 میلیـون  چهار ،همچنین. دهد می نشان زایشـاف درصد
 یلیونــــ م 2 و دیم صورت به ورـکش اراضی از هکتار

 شـده  کاشـته  گندم آبی صورت هــب هکتار هزار 30 و
 اسـت  شـده  تولیـد  تـن  میلیـون  6 حدود در که است

 نیــاز جمعیــت مــورد غــذاي تــأمین لــذا بــراي). 22(
 سطح زیرکشت و عملکرد است الزم کشور روزافزون

 ،یابـد  استراتژیک افزایش محصول یک عنوان به گندم
 دلیل محـدودیت  به گندم زیرکشت سطح افزایش ولی

 امروزه افزایش لذا. نیست پذیر امکان خاك و آب منابع
نظــر  از ویــژه بــه آن کیفیــت بهبــود و گنــدم عملکــرد
سـوي   از. است گرفته قرار توجه مورد تر بیش پروتئین

 عی،ــــ طبی منـابع  و زیسـت  محیط حفظ براي دیگر،
 حـــ صحی مـدیریت  بـا  گندم تولید افزایش الزم است

 زراعـی  هاي خاك دیگر طرف از. شود کوددهی انجام
 تنـاوب  اجـراي  عـدم  دلیـل  به کشور اغلب مناطق در

ــب ــان مناس ــی، گیاه ــتفاده زراع ــک از اس ــاي  تکنی ه
ــاورزي ــرده، کش ــدگی فش ــاالنه بارن ــم س ــه و ک  درج

 این که هستند مواجه مواد آلی کمبود با رارت باال،ــح
 بسـتر  نهایتاً و خاك ضعیف ساختمان باعث ایجاد امر

 از استفاده نتیجه در. گردد می گیاه رشد نامطلوب براي
 بـوده  نیاز مورد غذایی عناصر داراي که مواد اصالحی

 در موجـود  غـذایی  عناصر جذب براي را یا شرایط و
   ). 9باشد ( می ضروري کنند می خاك فراهم

 بـا  ورودي هـاي  نهـاده  عنـوان  به همیشه کودها از
 افـزایش  و خـاك  باروري بهبود براي در خاك، ارزش
 شـیمیایی  کودهـاي  از اسـتفاده . شود می گیاه یاد تولید

 مورد غذایی عناصر تامین براي راه ترین معدنی، سریع
 کودهـاي  مصرف زیاد هاي هزینه اما ،باشد گیاه می نیاز

  خاك و زیست محیط تخریب آلودگی، شیمیایی، ایجاد
 هـاي  سیسـتم  دیگـر،  عبـارت  بـه . اسـت  کننـده  نگران

 کمـک  بـه  چـه  اگر که اند داده نشان کشاورزي متداول
 عملکردهـاي  بـه  توان می مدت در کوتاه شیمیایی کود

 این در زیست محیط سالمت یافت، ولی دست باالیی
 بـا  اغلـب  هـا  سیسـتم  ایـن . سوال است زیر ها سیستم

ــکالتی ــل از مش ــویی و آب قبی ــه در ش ــودگی نتیج  آل
ــی، هــاي آب  مصــرف از ناشــی N2Oانتشــار  زیرزمین
 نتیجـه  و در اتمسـفر  بـه  نیتروژنـی  کودهـاي  رویـه  بی

  ). 23( باشند می همراه اوزن الیه تخریب
 گیـاهی  منابع توسعه کاربرد که است حالی در این

 منـابع  جـاي  به بیولوژیک منابع و تجدید قابل دامی و
 حفـظ  و بـاروري  در نقـش مهمـی   تواند می شیمیایی،
 خــاك، آلــی مــواد بیولوژیــک، افــزایش هــاي فعالیــت
 محصـوالت  کیفیت و افزایش زراعی نظام بوم سالمت
ــی ــته زراع ـــب داش ــی). 20( اشدـــ ــ ورم  وست،ـکمپ

 رشـد  افـزایش  جهـت  خاك آلی کننده اصالح عنوان به
ــه ــرد و بوت ــه عملک ــناخته دان ــده ش ــت ش ). 25( اس
 هسـتند  پیـت  شبیه و موادي یکنواخت کمپوست ورمی

 نتیجـه  در و گرمـا  بـه  غیر وابسته فرآیندي وسیله هب که
 به اکسیداسـیون  منجر و ریزجانداران ها کرم بین تعامل

 کمپوسـت  ورمـی . شـوند  مـی  آلی مواد تثبیت و زیستی
 خطر انـداختن  به بدون را غذایی مواد کیفیت تواند می

 تحقیقـی کـاربرد   در ).10بخشـد (  بهبـود  ها آن ایمنی
 که نشان داد گندم مزرعه در شیمیایی کود و کمپوست

 فسـفر و  نیتـروژن،  میزان و دانه عملکرد خشک، وزن
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. یابـد  مـی  افـزایش  گیـاه  توسـط  شـده  جـذب  پتاسیم
 تیمار گیاهان در پتاسیم و فسفر جذب میزان ،همچنین

 کـود  بـا  شده تیمار گیاهان از تر بیش با کمپوست شده
 در) 2003( همکاران و مطالعات مانا ).4شیمیایی بود (

 هـاي  فعالیـت  کـه  داد کمپوست نشـان  ورمی خصوص
 کـربن  تـوده  تـنفس، زیسـت   شـامل  خاك بیولوژیکی

 تیمارهـاي  دي هیـدروژناز در  هاي فعالیت و میکروبی
 حـاوي  هـاي  تیمـار  از تـر  بـیش  بسیار کمپوست ورمی

   ). 17( است شیمیایی هاي کود
 و ذرت توجه رشد قابل) 2010( همکاران و سینها

 علــت مصــرف بــه را يهــا آنگلخــ شــرایط در گنـدم 
 و هاي متعـارف  کمپوست با مقایسه در کمپوست ورمی

کــاربرد  ،همچنــین. )30( دانســتند شــیمیایی کودهــاي
 کـاهش  جهـت  در مـوثري  گـام  تواند می آلی کودهاي

 بهبــود و شــیمیایی کودهــاي از اســتفاده اثــرات ســوء
 برخـی  تـأمین  و خـاك  هـاي فیزیکوشـیمیایی   ویژگی
 درحالی باشد، مس و بر مصرف مانند روي، کم عناصر

عناصـر   و مـواد آلـی   فشـرده،  هاي زراعـی  نظام در که
 اسـتفاده  و شـوند  مـی  سـرعت تخلیـه   به خاك غذایی

 را زراعی گیاهان شیمیایی عملکرد کودهاي از متمرکز
 کـاهش  از ناشـی  کاهش عملکرد این و دهد می تقلیل

ــت ــک فعالی ــدن و بیولوژی ــاعد ش ــیات نامس  خصوص
 از کودهـاي پرمصـرف   بـودن  عـاري  و خاك فیزیکی
  ). 1( باشد می مصرف کم عناصر

 تولیـد  تنهایی پایـداري  به آلی یا شیمیایی کودهاي
 راه هـا  آناز  تلفیقـی  استفاده بلکه کنند، نمی تضمین را

 هـاي  در نظام تولید پایداري افزایش براي مناسبی حل
   ). 11است ( زراعی

 چـون  هـم  شـیمیایی  هاي نهاده از وسیع استفاده امروزه
 از اســتفاده و هــا کــش علــف و شــیمیایی ســموم

ـــم  در ورزي خــاك انجــام جهــت متعــدد آالت اشینـ
 یـایـــامدهــپی بروز باعث ،)رایج( پرنهاده کشاورزي

 و سطحی هاي آب ودگیـــآل خاك، فرسایش جمله از
 شده هوا ودگیـآل ،همچنین و خاك آلودگی زیرزمینی،

 و نهاده کم یا ارگانیک کشاورزي ،دیگر سوي از. است
 اورزيـکش تلفیق( نهاده  وسطـــمت کشاورزي همچنین

 این حل براي اريـــک راه تواند می) ارگانیک و فشرده
 تأمین در گندم گیاه اهمیت به توجه با .باشد مشکالت

 جوامــع رویکــرد ،همچنــین و کشــور امنیــت غــذایی
 ايـراست در یعیــطب ابعـــمن از حفاظت به المللی بین

ــاهش ــرف ک ـــک مص ــیمیایی، ودهايـ ــتفاده ش  از اس
 بـه  توانـد  مـی  کمپوسـت  جمله ورمـی  از آلی کودهاي

 بـه  رسـیدن  کارآمـد درجهـت   و مفیـد  ابـزاري  عنوان
 ،رو ایــن از .آیــد شــمار بــه پایــدار کشــاورزي اهــداف
 زراعی مختلف هاي مدیریت ارزیابی هدف با پژوهش

گنـدم طراحـی و اجـرا     ارقام کیفی و کمی عملکرد بر
   شد. 

  
  ها مواد و روش

ــق ایــن ــه در ،1397 ســال زراعــی در تحقی  مزرع
 و تولیـد  مهندسی گروه یک شماره آموزشی تحقیقاتی

 شـهید  دانشـگاه  کشـاورزي  دانشـکده  گیـاهی،  ژنتیک
 19 و هـــدرج 31 جغرافیایی عرض اــب اهواز چمران

 دقیقـه  41 و درجه 48 جغرافیایی طول و شمالی دقیقه
 این در. شد اجرا دریا سطح از متر 20 ارتفاع با شرقی

 متـري  سـانتی  0-30 عمـق  در مزرعه خاك از آزمایش
 شـده  داده نشان 1 جدول در نتایج که شد گیري نمونه
  .است
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  گندم. کاشت از قبل مصرفی کمپوست ورمی و آزمایش محل خاك تجزیه نتایج -1جدول 
Table 1- Results of soil decomposition of the test site and vermicompost used before planting wheat. 

  بافت خاك
Soil 

texture  

پتاسیم 
گرم در  (میلی

  کیلوگرم)
Potassium 

)mg.kg-1(  

گرم در  فسفر (میلی
  کیلوگرم) 

Phosphourus 
)mg.kg-1(   

نیتروژن 
  (درصد)

Nitrogen 
(%) 

مواد آلی 
  (درصد) 
Organic 
matter 

(%) 

شاخص 
  واکنش 

pH  

هدایت 
الکتریکی 

زیمنس  (دسی
  بر متر) 

EC  
(ds.m-1)  

عمق خاك 
  متر) (سانتی

Depth 
of soil 
(cm)  

  

 - لومی
  شنی

Lumi-
sandy  

  خاك  0-30 3.4 7.8 0.52 0.039  13 159
Soil  

- 231.7  56.66 0.027 32 7.27 7.9 - 
  کمپوست ورمی

Vermicompost  

 بـار  یـک  هـاي  کـرت  طرح صورت  به آزمایش این
 تصادفی کامل هاي بلوك پایه طرح قالب در خرد شده

بـوم  شـامل   فـاکتور اصـلی  شـد.   اجـرا  تکرار سه با و
 نهـاده)  پـر نهـاده و   متوسطنهاده،  کم( هاي مختلف نظام
ارائـه شـد    2جدول  که عملیات انجام هر کدام در بود

ــدم و فــاکتور فرعــی شــامل ) 21( ــام مختلــف گن ارق
 تـاریخ  در کاشت .و شبرنگ) بود 2-(مهرگان، چمران

 هـر . شـد  انجـام  دسـتی  صورت به و 97 سال آبان 20
 طـول  به و کاشت خط 8 شامل) آزمایشی واحد( کرت

 20 خطوط فاصله. بود متر دو عرض و متر سه تقریبی
 متـر  سـانتی  دو خطوط روي ها بوته فاصله و متر سانتی

 بـا  مبـارزه  و آبیـاري  نظیـر  زراعـی  هـاي  مراقبت. بود

 نهاده کم هاي سیستم براي دستی وجین( هرز هاي علف
 5/0 مصـرف  مـنظم،  طـور  بـه ) تلفیقی( نهاده متوسط و

توفوردي  لیتر در هکتار یک و تاپیک سم هکتار لیتردر
ــراي  متوســط ــاده ب ــر 2و  )تلفیقــی( نه ــار  در لیت هکت

 بـر  پـر نهـاده  لیتر تاپیک براي سیستم  و یک توفوردي
 از پـس  نهایـت  در. شد انجام شده  تعیین برنامه اساس
 رسـیدگی  و زایشـی  و رویشـی  مراحـل  شـدن  سپري

 و رهــا کــرت هــر طــرفین از کشــت خــط دو اه،ـگیــ
 و ابتـدا  از و شـد  برداشـت  کـرت  هـر  میانی هاي بوته

 جهـت  مربـع  متـر  5/0 مسـاحت  نیـز  کرت هر انتهاي
  .شد گرفته نظر در حاشیه اثر حذف

  .ي مختلف کشتها نظام بومدر  شده استفادههاي  نهاده -2جدول 
Table 2- Inputs used in different farming systems. 

  تعداد گاوآهن
Number of 

plows  

  تعداد لولر
Number 
of land 
leveler  

 تعداد
  دیسک

Number 
of disks 

   کمپوست یورم
  (تن در هکتار)

Vermicompost  
(Ton.h-1) 

 پتاسیم سولفات
(کیلوگرم در 

  هکتار)
Potassium 

sulfate 
(kg.h-1) 

 سوپرفسفات تریپل
  (کیلوگرم در هکتار)

Triple 
superphosphate 

(kg.h-1) 

 اوره
(کیلوگرم 
  در هکتار)
Urea 

(kg.h-1) 

  سیستم کشت
Cultivation 

system  

  نهاده کم  -  -  -  5  1  1  -
Low input  

1  1  1  2.5  50  50  100  
  نهاده متوسط

Medium 
input  

2  1  2  0  100  100  200  
  پرنهاده

High input  
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 شــامل برداشــت نهــایی در گیــري انــدازه پارامترهــاي
 طـول  تعیـین  بـراي  .بـود  گندم کمی و کیفی عملکرد
ــنبله، ــر س ــدام ه ــا از ک ــه تیماره ــور ب ــه ط  و جداگان

 از اسـتفاده  بـا  هـا  آن طول و جدا سنبله 10 یــتصادف
 بـه  هـا  آن میـانگین  سـپس  و شد گیري اندازه کش خط

 بـراي . )14( شـد  گرفتـه  نظـر  در سـنبله  طـول  عنوان
 تعـداد  تصـادفی  طـور  به سنبله، تعداد مشخص نمودن

 هـر  در و برداشـت  سـطح  واحد در موجود هاي سنبله
 ربعـــ مترم در سـنبله  تعداد و شمارش جداگانه کرت
 طـور  بـه  سـنبله،  در دانـه  تعـداد  گردیـد. بـراي   تعیین

 جدا شده برداشت هاي سنبله کل از سنبله 10 تصادفی
 بـه  هـا  آن میـانگین  و گردید شمارش ها آن هاي دانه و

 شـد  رفتهــــــ گ نظـر  در سـنبله  در دانـه  تعداد عنوان
 تصادفی دانه 500 ،هزاردانه وزن تعیین منظور به. )26(
 تــــ دق بـه  و شـمارش  کـرت  هـر  دانـه  عملکرد از

 تـر  کم ها آن اختالف که درصورتی و گردید نـــتوزی
 وزن عنـوان  بـه  هـا  آن وزن مجمـوع  باشـد  درصد 6 از

مشـخص   منظـور  بـه  .)13( شد گرفته نظر در هزاردانه
 از هــا، حاشــیه حــذف از پــس دانــه، عملکــرد کــردن

 و گرفت صورت برداشت مربع متر دو معادل مساحتی
 14 رطوبــت براســاس هــا ســنبله خرمنکــوبی از پــس

 ).13شـد (  تعیـین  آمـده  دست هب دانه محصول درصد،
 انجام 1 رابطه از استفاده با دانه پروتئین درصد محاسبه
    .گرفت
  :1 رابطه
 دانه پروتئین درصد = دانه نیتروژن درصد×  28/5

).12( گندم  
 پتاسـیم  و )23( اولسـن  روش به دانه فسفر مقدار

 تجزیـه  ).15( انجـام شـد   سـنجی  شـعله  روش به دانه
 و 4/9 نسـخه  SAS افـزار  نـرم  کمـک  به ها داده آماري
 اخـتالف  حـداقل  روش بـه  تیمارهـا  میـانگین  مقایسه

  .    شد انجام درصد پنج احتمال سطح در LSD دار معنی
  

  نتایج و بحث
 نـوع  اثـر  ونظام  بوم اثر که داد نشان نتایج: سنبله طول
 دار معنی درصد  یک سطح در سنبله طول صفت بر رقم
 ینتـر  کم و) متر سانتی 6/8( ینتر بیش. )3(جدول  بود

 هـاي  نظـام  بوم در ترتیب به طول سنبله) متر سانتی 1/6(
 ).5 دولـجـ ( شد حاصل نهاده کم و پرنهاده کشاورزي

 را )متـر  سانتی 9( سنبله طول ینتر بیش 2-چمران رقم
ــه درحــالی. داشــت ــم ک ــم شــبرنگ رق ــر ک  8/6( ینت
 دولـــ ج( بـود  دارا را صفت این دارـــمق )متر سانتی

 ي کننـده  مشـخص  توانـد  می که سنبله طول صفت ).5
ــه تعــداد ــا ،باشــد ســنبله در دان ـــک کــاهش ب  اربردــ

 ،ادهــــ نه کم به پرنهاده نظام بوم از شیمیایی هاي نهاده
 نظـام  بـوم  مقابـل  در. داشـت  داري معنـی  اهشـــــک

 تفـاوت  پرنهاده سیستم با آماري لحاظ از نهاده متوسط
 از برخــی  حــذف ،بنــابراین  نداشــت؛ داري معنــی
 بــا هــا آن کــردن جــایگزین و شــیمیایی ايــــه نهـاده 
 نهـاده  متوسـط  نظـام  بـوم  در ارگانیـک  و آلی هاي نهاده

 بلکــه نداشــت ســنبله طــول بــر منفــی تــأثیر تنهــا نــه
ـــت مــی ــوژیکی ازلحــاظ واندـ  محیطــی زیســت و اکول
همکـاران   و بـارو  بـیلس  رابطـه  این در. باشد رـــمؤث

 داري معنی طور به سنبله طول که داشتند بیان )2013(
  بـه  ؛گرفـت  قـرار  زراعـی  هـاي  نظـام  نـوع  تأثیر تحت
 بـه  نسـبت  پرنهـاده  نظام بوم در سنبله طول که اي گونه
  ).5( بود تر بیش ها نظام بوم سایر

 اثـر  کـه  داد نشـان  نتایج: سطح واحد در سنبله تعداد
 ارهاـــ تیم ایـن  کنش برهم و گندم رقم نوع و نظام بوم
ــطح در ــک س ــد  ی ــی درص ــود دار معن ــدول  ب  .)3(ج

 )مربـع  متـر  درسـنبله   3/395( سنبله تعداد  ینتر بیش
 بـود  مهرگـان  رقم و پرنهاده کشاورزي تیمار به مربوط

 2-چمران رقم و پرنهاده کشاورزي سیستم تیمار با که
 نداشت داري معنی تفاوت متر مربع) سنبله در 3/389(
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نهـاده و رقـم    کـم ین آن متعلـق بـه بـوم نظـام     تر کمو 
 در متر مربع) سنبله 66/368و رقم شبرنگ ( 2-چمران

ـ  نتـایج  بـه  توجـه  بـا ). 6 جـدول ( بود  دسـت آمـده   هب
 دو در تعداد سـنبله در واحـد سـطح    که شد مشخص

 بــود رــــــــباالت پرنهــاده و نهــاده متوســط نظــام بــوم
 نظـام  بوم در  سنبله تعداد اما) تر بیش زنی پنجه علت به(

 کـه  کنـد  مـی  تأکیـد  موضـوع  ایـن . بود تر کم نهاده کم
 و عناصـر  تدریجی آزادسازي علت به نهاده کم نظام بوم

 ایجـاد  گیـاهی  کانوپی سبز سطح بودن پایین ،همچنین
 واقع مؤثر شده تولید هاي دانه تمامی کردن پر در شده
   .است نشده

 در سـنبله  تعـداد  افـزایش  براي احتمالی دلیل یک
 ارقام ودنـب زودرس یا دیررس تواند می مختلف ارقام

ــم باشــد، ــه نســبت مهرگــان و 2-چمــران رق ــم ب  رق
 برخی محققین اظهار .)2هستند ( تر دیررس رنگـــشب

 تیمارهـاي  سـایر  به نسبت نهاده کم نظام بوم که داشتند
 ه اسـت بـود  برخـوردار  يتـر  کم سنبله تعداد از کودي

)16 .(  
 و نظـام  بوم اثر که داد نشان نتایج: سنبله در دانه تعداد

 در دانـه  تعـداد  بـر  رقم و نظام بوم تیمارهاي متقابل اثر
 .)3(جـدول   بـود  دار معنی درصد یک  سطح در سنبله

 هـاي  نظـام  بـوم  به مربوط سنبله در دانه تعداد باالترین
 ینتـر  کـم  و )در سنبله دانه 40( مهرگان رقم و پرنهاده
 مهرگـان  رقـم  و نهـاده  متوسط هاي نظام بوم به مربوط

ــه 29( ــود )در ســنبله دان ــوم در ).6 جــدول( ب  نظــام ب
ــاده، ــاه پرنه ــداي در گی ــل ابت ــد فص ــیچ رش ــه ه  گون

 وردـــ م عناصـر  جملـه  از) کودي( غذایی محدودیت
 نتیجه در نداشت؛ اولیه هاي سنبلچه تشکیل جهت نیاز،

 ایـن  در دانـه  تشـکیل  بـراي  مطلـوب  رشـدي  شرایط
ــوم ــام ب ــراهم نظ ــود ف ــه در. ب ــتردگی ادام ــابع گس  من

 هـاي  کربوهیـدرات  تولیـد  تـداوم  سـبب  فتوسنتزکننده
 در. شـد  نظـام  بوم این در ها دانه شدن پر جهت افیـک

 ها آن در که نهاده کم و نهاده متوسط هاي نظام بوم مقابل،

 صـورت   بـه  رشـد  ابتـداي  در مغـذي  مواد  آزادسازي
 تشـکیل  بـراي  گیـاه  گیرد، می انجام آهسته و تدریجی
 غـذایی  عناصـر  محـدودیت  بـا  تـر  بـیش  هاي سنبلچه

 بـا  نیـز ) 2018( همکـاران  و اسچارماشود.  می رو هروب
 کردند گزارش رایج و ارگانیک کشت هاي نظام مقایسه

 نیتروژن، ویژه به شیمیایی کودهاي کاربرد افزایش با که
). 29( پیداکرد افزایش جو گیاه در سنبله در دانه تعداد
 وزن میانگین و سطح واحد در دانه تولید که شده بیان
 غـالت  عملکـرد  در کننـده  تعیـین  عوامـل  از که ها، آن

 بـا  بـاالیی  همبسـتگی  شـوند،  مـی  محسـوب  ریـز  دانه
    ).27(دارند  مصرفی هاي نهاده مدیریت

 نظـام،  بـوم  نـوع  اثر که داد نشان نتایج: وزن هزار دانه
 وزن صـفت  بـر  تیمارهـا  ایـن  بـرهمکنش  و رقم نوع

). 3 جدول( بود دار معنی درصد  یک سطح در هزاردانه
 بـه  مربوط ترتیب به هزاردانه وزن ینتر کم و ینتر بیش
 و) گـرم  46( 2-چمـران  رقـم  و پرنهاده نظام بوم تیمار

بـود  ) گـرم  40( 2-چمـران  رقـم  و نهـاده  کـم  نظام بوم
 چنـین  تـوان  مـی  حاصل نتایج به توجه با ).6 جدول(

 شـیمیایی  هـاي  نهـاده  کـارگیري  بـه  کـه  نمـود  استنباط
 تولیـد  همچنـین  و پرنهـاده  نظـام  بـوم  در الوصول سهل
 سـبب  ،2-چمـران  رقـم  در تـر  بیش رویشی هاي اندام

 این باالتر پرورده مواد تولید و فتوسنتزي توان افزایش
 در. شـد  ارقـام  سایر به نسبت پرنهاده بومنظام در رقم
 تمـام  فتوسـنتزي  نیـاز  تـا  شـد  باعـث  مساله این ادامه

 نتیجه در و گردد فراهم ،)ها دانه( فیزیولوژیکی مخازن
 نـوع  تغییـر  بـا . کنـد  تولیـد  را يتر بیش  هزاردانه وزن
 دسترسی کاهش علت  به ارگانیک به فشرده از نظام بوم

 گیـاه،  رشـد  اولیـه  مراحـل  در غذایی عناصر به سریع
کرد خواهد  پیدا داري معنی کاهش هزاردانه وزن میزان

)18 .(   
 نـوع  تیمارهـاي  اثـر کـه   نتایج نشان داد: عملکرد دانه

 ایـن  کـنش  برهم ،همچنین و گندم ارقام نوع و نظام بوم
 یـک  سـطح  در دانـه  عملکـرد  صفت روي بر تیمارها
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ــی درصــد  ــود  دار معن ــاالترین ).3 جــدول(ب ــدار ب  مق
 مهرگــان رقــم و پرنهــاده نظــام بــوم در دانــه عملکــرد

 بـا  کـه  آمـد  دسـت  بـه ) کیلوگرم در هکتـار  6/6312(
ــران رقـــم و پرنهـــاده نظـــام بـــوم  3/6240( 2-چمـ
نداشـت و   داري معنـی  تفاوت) رم در هکتارــــکیلوگ

به بوم نظام کم نهاده و رقم شبرنگ ین آن مربوط تر کم
ــتالف     4/4289( ــه اخ ــود ک ــار) ب ــوگرم در هکت کیل

 2-نظـام کـم نهـاده و رقـم چمـران      مداري با بو معنی
 در ).6 جـدول ( کیلوگرم در هکتار) نداشت 4/4375(

 بودن باالتر علت به نهاده متوسط و پرنهاده هاي نظام بوم
 وزن و تعــــــداد ،همچنــــــین و هزاردانـــــه  وزن

 میـزان  مربـع  متـر  در تـر  بـیش  بارور هاي وشهـــــخ
 دارا نهـاده  کـم   نظـام  بـوم  بـه  نسـبت  بـاالتري  عملکرد

 اینکه با مهرگان و 2-چمران امـارق ،همچنین. دــبودن
 تفـاوت  شـبرنگ  رقـم  با سنبله در دانه تعداد لحاظ از

 اخـتالف  هزاردانـه  وزن نظر از اما ،نداشتند داري معنی
 از امـر  ایـن  کـه  داشـتند  شبرنگ رقم با مثبتی دار معنی
 ارقـام  این در عملکرد بهبود در تأثیرگذار عوامل جمله
  .است بوده

 ردـعملکـ  شــــ افزای عامل محققان رابطه این در
 هــــ لــسنب تعـداد  افزایش را گندم ارقام از بعضی در
 دیگر ارقام در که  حالی در. کردند بیان سطح واحد در

 افزایش خاطر به دانه عملکرد افزایش از نیمی از بیش
 رــه یا و هزاردانه وزن افزایش یا سنبله در دانه تعداد
 کـه  شـده   بیان ،عالوه به. شد گزارش صفات این دوي
 بـر  را مستقیم اثر ینتر بیش هزاردانه وزن و سنبله وزن

  ). 5( داشتند دانه عملکرد
 نـوع  تیمـار  رــــ اث کـه  داد نشان نتایج:  دانه پروتئین

 در دانه پروتئین میزان صفت بر کشاورزي هاي نظام بوم
 و رقـم  وعـــــن تیمار اثر و دار معنی درصد یک سطح
بـود   دار غیرمعنـی  صفت این بر تیمارها این کنش برهم

 6/12( دانــه پــروتئین میــزان ینتــر بــیش). 4 جـدول (
 نهـاده  متوسـط  و نهـاده  کـم  هـاي  نظـام  بـوم  در )درصد

نظـام   بومدر ) درصد 5/10(ین آن تر کمآمد و  دست به
 مختلـف  ارقـام  بـین ). 5 جـدول (پرنهاده مشاهده شد 

 نشد دهـــمشاه داري معنی اختالف دانه پروتئین ازنظر
ــدول( ــا). 5 ج ــه ب ــه توج ــه ب ــین در اینک ــام ب  ارق

 نـــ پروتئی میـزان  اظـــ لح از دمــــگن لفـــــمخت
 هـاي  نظام بوم اما نشد داــــپی داري معنی اختالف دانه

 از متفـاوتی  هـاي  پـروتئین  میـزان  کشـاورزي  مختلف
ــوم ــا نهــاده کــم نظــام ب ــد، نشــان پرنهــاده ت ــن دادن  ای

 مـدیریت  ي شـیوه  کـه  اسـت  این گر بیان وضوعــــم
 تولیدي محصول کیفیت بر تواند می مصرفی هاي نهاده
 رابطـه  ایـن  در محققـان . باشد داشته گیري چشم تأثیر
 هـا  نهاده نوع تغییر با دانه پروتئین میزان که داشتند بیان

  ). 6( یافت افزایش آلی، به شیمیایی از
 تر کم دانه تعداد به تر بیش پروتئین منابع تخصیص

 از توانـد  مـی  نهـاده  متوسـط  و نهاده کم هاي نظام بوم در
 از همچنـین، . آیـد  شـمار   بـه  برتـري  این دالیل جمله
 هـاي  یون حضور تر بیش درصد به توان  می دیگر دالیل

 رفیــــمص آلی کودهاي در موجود نیترات و آمونیوم
 شـدن  پر( گیاه فعال رشد مرحله در ها آن آزادسازي و

  ). 18داشت ( اشاره ها نظام بوم این در) ها دانه
 رقـم  نـوع  نظام، بوم نوع اثر داد نشان نتایج: فسفر دانه

 در دانـه  فسفر میزان بر تیمارها این کنش برهم و گندم
 5( ینتر بیش ).4 جدول(بود  دار معنی درصد یک سطح
 دانـه  فسـفر  میـزان ) درصـد  4/0( ینتـر  کم و) درصد

 و 2-چمران رقم و نهاده متوسط تیمارهاي در ترتیب به
 ).5 جـدول ( آمد دست به شبرنگ رقم و پرنهاده تیمار

 علت به احتماالً نهاده متوسط و نهاده کم هاي نظام بوم در
 و مـواد  کسـب  در دانه هر سهم تر کم دانه تعداد تولید

 رقـم  میـان  ایـن  در. اسـت  یافته افزایش غذایی عناصر
 ذخیـره  در نهـاده،  کـم  نظام بوم در مهرگان و 2-چمران

 رــنظ  به. اند کرده لــــعم تر موفق خود دانه در فسفر
 يتـر  بـیش  رویشـی  ي دوره طـول  کـه  ارقامی رسد می

 غذایی عناصر از مناسب، زمان در اند توانسته اند، داشته
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 استفاده اند، شده رهاسازي آلی هاي نهاده از مرور  به که
  .باشند داشته را مطلوب

 نظـام  بـوم  نـوع  اثـر کـه   داد نشـان  نتـایج : پتاسیم دانه
 اـــ تیماره این کنش برهم و گندم رقم نوع کشاورزي،

 دار معنـی  درصد  یک حـــسط در دانه پتاسیم میزان بر
-چمران رقم و نهاده کم نظام بوم تیمار). 4 جدول(بود 

 بود دارا را دانه پتاسیم میزان) درصد 1/5( ینتر بیش 2
ــه ــا ک ــار ب ــم تیم ـــنه ک ـــمه و ادهـــ ــاوت رگانــ  تف

نظـام   ین آن مربوط بـه بـوم  تر کمو  نداشت داري معنی
 درصــد) بــود 3/0( 2-متوسـط نهــاده و رقــم چمـران  

ــدول( ــا ).5 ج ــه ب ــه توج ــزان ب ــیم می ــه پتاس  در دان
 گنـدم  مختلف ارقام و کشاورزي مختلف هاي نظام بوم

 توجـه  بـا  دانه پتاسیم تغییرات که رسد می نظر به چنین
 توانـد  مـی  کشـاورزي  هـاي  نظـام  بـوم  مدیریت نوع به
 در تفـاوت  میـزان  عـالوه  بـه . باشـد  متفـاوت  شدت به

 نوع به سو یک از تواند می مختلف ارقام در دانه پتاسیم
 از و پتاسیم سازي ذخیره در رقم هر توانایی و ژنوتیپ

 نـوع  بـه  توجه با عناصر جذب در تفاوت دیگر سوي
 کـه  ازآنجایی ،همچنین. باشد ها نهاده کاربرد و نظام بوم
 نتیجـه  در و گیـاهی  کـانوپی  لحاظ از نهاده کم نظام بوم

 در دیگـر  هـاي  نظام بوم به نسبت ها کربوهیدرات تولید
 که دارد وجود احتمال این داشت قرار تري پایین سطح
 دانـه  ظرفیت از يتر بیش سهم اند توانسته عناصر سایر

    .دهند اختصاص خود به را

  .ارقام گندم نظام و بوم مختلف سطوح در کمی صفات واریانس تجزیه -3جدول 
Table 3- Analysis of variance of quantitative traits in different levels of ecosystem and wheat cultivars 

  )MSمیانگین مربعات (

  عملکرد دانه
Grain yield  

  وزن هزار دانه
weight of 
thousand 

seed  

تعداد دانه در 
  سنبله

Number of 
grains spike  

تعداد سنبله در 
  واحد سطح

Number of 
spikes  

  طول سنبله
Spike length  

 درجه

 آزادي
df  

 تغییر منابع
S.O.V  

178.2 ns 0.25 ns 1.037 ns 18.1 ns 0.722 ns 2 
  تکرار

Repeat  
54910.2 ** 15.194 ** 143.59 **  273 ** 15.84 ** 2 

  نظام بوم
ecosystem  

301.4 1.27 2.14 7.27 0.455 4 
  خطاي اصلی
Error(a)  

3024 ** 14.08 ** 1.92  ns 748.1 ** 23.69 ** 2 
  رقم

cultivar  

3530.8  **  8.7  **  21.53  ** 532.4  ** 0.76  ns 4 
  رقم × نظام بوم

Ecosystem  cultivar 
× 

174.2 1.018 0.66 10.7  0.504 12 
  خطاي فرعی
Error(b)  

  ضریب تغییرات (درصد)  -  9.37  0.88  2.46  2.35  2.47
CV (%) 

ns، *  باشد. دار در سطح احتمال پنج و یک درصد آماري می دار و  معنی گر تفاوت غیر معنی ترتیب بیان به **و  
ns, * and ** are non-significant and significant at 5 and 1%, respectively.
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  .ارقام گندم نظام و بوم مختلف سطوح در کیفی صفات واریانس تجزیه -4جدول 
Table 4- Analysis of variance of qualitative traits in different levels of ecosystem and wheat cultivars. 

  )MS( میانگین مربعات

  پتاسیم دانه
Seed potassium  

  فسفر دانه
Seed phosphorus  

  پروتئین دانه
Grain protein  

 درجه

 آزادي
df  

 تغییر منابع
S.O.V  

0.097 ns 0.021 ns 0.178 ns 2 
  تکرار

Repeat  
45.001 ** 6.57 ** 13.22 ** 2 

  نظام بوم
ecosystem  

0.48 0.005 0.311 4 
  خطاي اصلی
Error(a)  

0.446 ** 1.1 ** 0.001  ns 2  رقم  
cultivar  

0.64  ** 12.7  **  0.016  ns 4 
  رقم × نظام بوم

Ecosystem  cultivar × 

0.037 0.029 0.082 12 
  خطاي فرعی
Error(b)  

  (درصد) ضریب تغییرات  -  2.4  9.83  9.37
CV (%) 

ns، *  باشد. دار در سطح احتمال پنج و یک درصد آماري می دار و  معنی گر تفاوت غیر معنی ترتیب بیان به **و  
ns, * and ** are non-significant and significant at 5 and 1%, respectively 

  
  .گندم ارقام نظام و  بوم مختلف سطوح در بررسی مورد مقایسه میانگین صفات -5جدول 

Table 5- Comparison of the mean of studied traits in different levels of ecosystem and wheat cultivars.  
  میانگین صفات

Average traits  
  تیمارها

Treatments  
  (درصد)دانه  پروتئین

Grain protein (%) 
  متر) (سانتی طول سنبله

Spike length (cm)  
  نظام بوم

ecosystem  

12.6 6.1 
  نهاده کم

Low input 

12.6 8.1 
  نهاده متوسط

Medium input  

10.5 8.6 
  نهاده پر

High input  
0.72 0.88 LSD 0.05

  
  رقم

cultivar  

11.93 7.87 
  مهرگان

Mehrgan 

2- چمران 9.02 11.94
  

Chamran-2 

شبرنگ 6.82 11.92
  

Shabrang 
0.29 0.72 LSD 0.05

   .دار نیست درصد معنی 5است در سطح  LSDاز  تر کمهایی که با شاهد  تفاوت میانگین  

Difference in mean with control less than LSD in 5% level is not significant.   
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  .گندم ارقام نظام و بوم مختلف سطوح در بررسی مورد صفات میانگین اثر متقابل مقایسه -6جدول 
Table 6 - Comparison of interaction of studied traits in different levels of ecosystem and wheat cultivars. 

  میانگین صفات
Average traits  

  تیمارها
Treatments  

 پتاسیم دانه
  (درصد)
Seed 

potassium 
(%)  

 فسفر دانه
  (درصد)
Seed 

phosphoru
s (%) 

 عملکرد دانه
(کیلوگرم در 

  هکتار)
Grain 
yield 

(kg.h-1) 

 وزن هزار دانه
  (گرم)

weight of 
thousand 
seed (g) 

تعداد دانه در 
  سنبله

Number of 
grains 
spike  

تعداد سنبله در 
  واحد سطح

Number of 
spikes  

  نظام بوم  رقم
ecosystem  

5.03 1.84 5072.4 44 30.66 376 
  مهرگان

Mehrgan  
  نهاده کم

Low input  
2- چمران 368.66 29.66 40 4375.4 0.58 5.05

  

Chamran-2 

  شبرنگ 368.66 29.33 41.66 4289.4 4.13 3.86
Shabrang 

0.93 1.43 4992.8 46 29 374.33 
  مهرگان

Mehrgan  
  نهاده متوسط

Medium input  
2- چمران 377.66 33.66 44 5592.2 4.96 0.3

  

Chamran-2 

  شبرنگ 377.66 32.66 42.33 5203.2 0.51 0.8
Shabrang 

0.92 1.05 6312.6 44 40 395.33 
  مهرگان

Mehrgan  
  نهاده پر

High input  
2- چمران 389.33 34.33 46 6240.3 0.85 0.85

  

Chamran-2  

شبرنگ 389.33 38.33 42.5 5859.2 0.4 0.88
  

Shabrang 
0.34 0.3 23.48 1.79 1.44 5.81   LSD 0.05 

 .دار نیست درصد معنی 5است در سطح  LSDاز  تر کمهایی که با شاهد  تفاوت میانگین

Difference in mean with control less than LSD in 5% level is not significant. 
  

  کلی گیري نتیجه
 کشـاورزي  نظـام  بوم که داد نشان نتایج ،طورکلی به

 بـا  آزمـایش  در شـده   اسـتفاده  ارقام کلیه براي پرنهاده
 شـیمیایی  هـاي  نهـاده  از يتـر  بـیش  سـطح  از اسـتفاده 
 در. اسـت  کـرده  تولیـد  را يتـر  بیش عملکرد سنتزي،

 کـاربرد  عـدم  بـا ) ارگانیـک ( نهاده کم کشاورزي مقابل
 میـزان ( تـري  باکیفیـت  محصـول  شـیمیایی  ي  هـا  نهاده

 وجـود،  ایـن  بـا  داشـت؛ ) دانـه  فسـفر  و دانـه  پروتئین
 کمـی،  عملکـرد  پـایین  سـطح  بـا  نهـاده  کم کشاورزي

 رشـد  بـه  رو جمعیت غذایی نیاز گوي پاسخ تواند نمی
 ایـن  نتـایج  از ارزشـمند  نکتـه  ،دیگـر  سـوي  از. باشد

 کیفی و کمی عملکرد از اي بهینه سطح تولید پژوهش،
 50 کـاهش  با)  تلفیقی( نهاده متوسط نظام بوم در گندم

 مختلـف  ارقام بین در .بود شمیایی هاي نهاده از درصد
 و 2-چمـران  رقـم  کـه  شـد  مشخص نیز موردبررسی

 از  نظـام  بوم نوع تغییر با شبرنگ رقم به نسبت مهرگان
 ایـن  در عملکـرد  کاهش و تر مقاوم نهاده کم به پرنهاده

 نتـایج . اسـت  بوده تر کم شبرنگ رقم به نسبت رقم دو
ــن ــژوهش ای ــان پ ــه داد نش ــدگاه از ک ــاورزي دی  کش

 کـاهش  با) تلفیقی( نهاده متوسط نظام بوم اکولوژیک،
 کـاهش  ،همچنـین  و شـیمیایی  هاي نهاده از درصد 50

 هــاي هزینــه کــاهش بــا توانســته ورزي، خــاك ســطح



 کمائی و همکاران ... / سکینهعملکرد بر زراعی مختلف هاي مدیریت تأثیر 

60 

 را گنـدم  عملکـرد  از قبـولی  قابل سطح محیطی زیست
 2-چمـران  ارقام که شد مشخص ،همچنین. کند  تولید

ــان، و ــام مهرگ ــب ارق ــري مناس ــت ت ــدیریت تح  م
ــم ــاده کــ ــاي نهــ ــیمیایی هــ ــی شــ ــند مــ   .باشــ
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