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چکیده
به منظور ارزیابی تأثیر عناصر غذایی و علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم این پژوهش به صورت
اسپلیت پالت فاکتوریل در طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی  1311-11در مزرعه آزمایشی
دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد .کرتهای اصلی شامل سه سطح مدیریت بقایای گیاهی بصورت
حذف بقایا ،سوزاندن بقایا و برگرداندن بقایا و کرتهای فرعی به صورت فاکتوریل ،شامل  5منبع کود ،شاهد (بدون کاربرد
کود نیتروژن) 151 ،کیلوگرم نیتروژن در هکتار 55 ،کیلوگرم نیتروژن در هکتار ،کود بیولوژیک سوپرنیتروپالس و 55
کیلوگرم نیتروژن در هکتار +کود بیولوژیک سوپرنیتروپالس و دو سطح کنترل علف هرز (کنترل و عدم کنترل علف هرز)
بود .نتایج نشان داد که سوزاندن بقایا به جز در شاخص برداشت بیشترین مقدار را در سایر صفات اندازه گیری شده و
اجزای عملکرد گندم داشته است و میانگینها برای تیمار برگرداندن بقایا برای اغلب صفات باالتر از تیمار حذف بقایا بود.
کاربرد کود بیولوژیک به تنهایی نتایج ضعیفی نشان داد به طوری که در بیشتر موارد تفاوت معنی داری با عدم مصرف
کود نیتروژن نداشت .کاربرد ترکیبی کود بیولوژیک و شیمیایی عمدتا باعث افزایش میانگین اجزای عملکرد شده و بیشترین
تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه حاصل شد .اختالف بین کنترل و عدم کنترل علف هرز برای بیشتر صفات معنی دار
بود و کنترل علف هرز بر بیشتر صفات دارای تأثیر افزایشی بود .بیشترین عملکرد دانه ( 5/22تن در هکتار) مربوط به
تیمار سوزاندن بقایا گیاهی و تیمار حذف بقایای گیاهی با تولید  3/3تن در هکتار کمترین عملکرد دانه را تولید کرد .در
شرایط عاری از علف هرز ،عملکرد دانه به  4/6تن در هکتار رسید که اختالف معنی دار را با شرایط حضور علف هرز (3/3
تن در هکتار) نشان داد .نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش سطح نیتروژن مصرفی و یا ترکیب کود بیولوژیک و
شیمیایی ،عملکرد گندم برای تیمار برگرداندن بقایا بهبود یافت.
واژه های کلیدی :علف هرز ،عملکرد و اجزای عملکرد ،کود بیولوژیک ،گندم ،مدیریت بقایای گیاهی
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Abstract
In order to assess the influence of the plant residue management and application of different
nitrogen sources and weed control on wheat yield and its components, an experiment was carried out
at the Agricultural Faculty of Shahid Chamran University of Ahvaz during 2011-2012 with three
replications. The experimental design was split-factorial based on randomized completed block
design arrangement. The main plots were different wheat residue managements at three levels
(residue moving,residue incorporated to the soil and burning) and the subplots were various nitrogen
resources (control, 75 & 150 kg.ha-1 urea, Supernitroplus biological fertilizer (SNBF) and 75 kg.ha-1
urea fertilizer+ SNBF) and weed control at two levels (weed free and weed infested treatment). The
result showed that the residue burning had the highest yield and yield components except for harvest
index and the residue incorporated to the soil treatment was more effective than residue moving. Only
the application of the biological fertilizer alone had no appropriate results but the use of biological
with chemical fertilizer was more effective. The highest number of seed per spike and 1000 seeds
weight were obtained at these treatments. The weed free treatments had positive effects on most traits
than weed infested treatments. The highest grain yield (5.22 ton.ha-1) and the lowest (3.3 ton.ha-1)
were obtained at residue burning and residue removing treatments respectively. Also, the weed free
treatments had the highest (4.6 ton.ha-1) yield than weed infested (3.3 ton.ha-1) treatment. The results
showed that with increasing levels of nitrogen, or a combination of biological and chemical fertilizer,
Wheat Yield improved under incorporated residue treatment.
Keywords: Biological Fertilizer, Residue Management, Yield and Yield Components, Weed, Wheat
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 .)2112کودهای زیستی میتوانند ضمن جایگزینی تمام

در دهههای اخیر ،تولید محصوالت کشاورزی

و یا بخشی از کودهای شیمیایی تأثیر مثبتی در رشد گیاه

عمدتاً متکی بر مصرف نهادههای شیمیایی بوده که این

و افزایش عملکرد محصول داشته باشند .ناصر و

امر عالوه بر بروز مشکالت زیستمحیطی ،باعث کاهش

القضاوی ( ،)2111با انجام پژوهشی در مصر بر روی

استفاده از گیاهان پوششی و کودهای آلی شده است.

تاریخ کاشت و کاربرد منابع کودی مختلف بر عملکرد

بقایای گیاهی میتوانند با جایگزینی یا فراهم کردن

گندم با کاربرد دو تیمار کود بیولوژیک و چهار سطح کود

عناصر غذایی در خاک ،سبب حفظ قدرت باروری خاک،

معدنی بیان کردند که افزایش سطوح کود معدنی تأثیر

افزایش غلظت ماده آلی خاک ،حفظ آب در خاک ،کاهش

معنیداری بر افزایش عملکرد و اجزای عملکرد در مقایسه

تبخیر ،تحریک فعالیتهای میکروبی ،افزایش دانهبندی،

با سطوح پایینتر کودی و شاهد داشت .همچنین تلقیح

کاهش نوسانات دمایی ،بهبود ویژگیهای فیزیکی،

باکتریایی بهطور معنیداری تعداد سنبله در مترمربع،

شیمیایی و بیولوژیک و بهبود قدرت شخم پذیری خاک

ارتفاع گیاه ،طول سنبله ،وزن هزار دانه ،عملکرد دانه و

شوند (بالنکو-کانکوی و الل 2111؛ کومار و گو  2111و

میزان جذب  NPKدانه را افزایش داد .محمدی و همکاران

سینگ و همکاران  .)2113باخت و همکاران ( )2111جهت

( )2112نیز با ارزیابی تأثیر نیتروژن بر رقابت یوالف

ارزیابی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر

وحشی -گندم با کاربرد تیمارهای یوالف وحشی در دو

پویایی کربن و نیتروژن خاک و تولید گندم پایدار با

سطح (حضور و عدم حضور) بهعنوان عامل اصلی و سه

کاربرد دو سطح بقایای گیاهی (با و بدون بقایا) و سه

سطح نیتروژن بهعنوان عامل فرعی دریافتند که حداکثر

سطح کود نیتروژن ( 121 ،1و  161کیلوگرم در هکتار)

ارتفاع گیاه با افزایش فراهمی نیتروژن در کرتهای بدون

عنوان کردند که برگرداندن بقایای گیاهی پس از برداشت

علف هرز به دست آمد .حداکثر ارتفاع گندم در شرایط

بهطور معنیداری عملکرد دانه و کاه گندم را طی همه

بدون علف هرز بیشتر از شرایط رقابت با یوالف وحشی

سالها افزایش داده است .همچنین کاربرد بقایا باعث

بود و با افزایش سطوح نیتروژن ارتفاع یوالف وحشی

افزایش جذب نیتروژن در دانه و کاه گندم شد و درنهایت

بیش از گندم افزایش یافت.

بیان کردند که حفظ بقایا ،کاربرد کود نیتروژن و

لذا هدف از این تحقیق بررسی میزان تأثیر مدیریت

بهکارگیری لگومها در تناوب بهطور عمده باعث

بقایای گیاهی و منابع مختلف نیتروژن بر عملکرد و

صرفهجویی در استفاده از نیتروژن و افزایش باروری

اجزای عملکرد گندم در حضور و عدم حضور علف هرز

گیاه در خاکهای با سطح پایین نیتروژن میشود .از

بود.

سویی دیگر فراهم نمودن غذای کافی و باکیفیت یکی از
مهمترین مسائل جهان امروز به شمار میرود .این امر

مواد و روشها

نشاندهندهی ضرورت کاهش استفاده از نهادههای

بهمنظور ارزیابی تأثیر مدیریت بقایا ،منابع

شیمیایی و افزایش مصرف نهادههای زیستی است

مختلف نیتروژن و کنترل علف هرز بر عملکرد و اجزای

(آندرس و همکاران  .)2111درواقع برای داشتن یک نظام

عملکرد گندم پژوهشی در مزرعه تحقیقاتی -آموزشی

کشاورزی پایدار ،بهرهگیری از نهادههای تجدید پذیر که

دانشکده کشاورزی شهید چمران اهواز با موقعیت 31

بتوانند سودمندیهای اکولوژیکی را به حداکثر برسانند

درجه و  11دقیقهی عرض جغرافیایی و  42درجه و 41

و آسیبهای زیستمحیطی را تا پایینترین سطح ممکن

دقیقهی شرقی طول جغرافیایی و در حاشیه غربی رود

کاهش دهند امری ضروری به شمار میرود (کیزیلکایا

کارون با ارتفاع  21متر از سطح دریا طی سال زراعی
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 1311 -11بهصورت اسپلیت پالت فاکتوریل در قالب

( )CFUشامل  112در هر گرم یا میلیلیتر

طرح بلوک کامل تصادفی در  3تکرار انجام شد .سه سطح

 Azospirillum spp.و  112اسپور و سلول زنده

مدیریت بقایای گیاهی (حذف بقایا ،سوزاندن بقایا و

 Bacillus subtilisمیباشد .وجین دستی علفهای هرز

برگرداندن بقایا) بهعنوان کرت اصلی 5 ،منبع کود (شاهد،

در کرتهای حاوی تیمار وجین کردن بهطور مرتب

 151کیلوگرم نیتروژن در هکتار 55 ،کیلوگرم نیتروژن

صورت گرفت به طوری که این تیمارها همواره عاری از

در هکتار ،کود بیولوژیک سوپرنیتروپالس و  55کیلوگرم

علف هرز حفظ شدند .اولین آبیاری بالفاصله بعد از

نیتروژن در هکتار +کود بیولوژیک سوپرنیتروپالس) و

کشت و با سیفون صورت گرفت و در سه ماه ابتدای

دو سطح مدیریت علف هرز (کنترل و عدم کنترل علف

رشد با دور  7روز و در پایان فصل هر  12روز انجام

هرز) در کرتهای فرعی به صورت فاکتوریل بودند.

گردید .پس از مرحله رسیدگی فیزیولوژیک بهمنظور

جهت اعمال مدیریتهای مختلف بقایا در اواسط شهریور

تعیین عملکرد نهایی ،ضمن رهاسازی خطوط حاشیه،

ماه بقایای بر جا مانده از کشت گندم سال قبل با توجه

برداشت از یک مترمربع هر کرت انجام گرفت .جهت

به طرح آزمایشی در کرتهای مشخصشده حذف،

تعیین اجزاء عملکرد ،ارتفاع بوته ،طول پدانکل ،تعداد پنجه

سوزانده یا به خاک برگردانده شدند .اجرای آزمایش با

و تعداد سنبله در بوته ،تعداد دانه در سنبله و طول سنبله

کشت گندم در  31آبان ماه در کرتهایی به ابعاد 3×2

 11بوته بهتصادف از هر کرت انتخاب و صفات مورد

متر صورت گرفت .تعداد خطوط کشت گندم  2خط و

نظر بررسی شد .برای محاسبه وزن هزار دانه به وسیله

فاصله بین ردیفها  21سانتیمتر و رقم مورداستفاده

دستگاه بذرشمار ،از هر نمونه  1111بذر جداسازی و

چمران بود .مقادیر کود پایه فسفر و پتاسیم بر اساس

وزن شد .تجزیه آماری دادههای بهدستآمده با استفاده

نسبتهای بهینه برای کشت گندم در این منطقه (11

از نرمافزار  SAS 1/1صورت گرفت و میانگینها با

کیلوگرم فسفر و  21کیلوگرم در هکتار پتاسیم) استفاده

استفاده از آزمون  LSDمقایسه شدند .رسم نمودارها با

شد .برای تأمین میزان نیتروژن الزم برای هرکدام از

استفاده از نرمافزار  EXCELصورت گرفت.

تیمارهای  55و  151کیلوگرم نیتروژن در هکتار از کود
اوره (نیتروژن  46درصد) استفاده شد و برای تأمین منبع

نتایج و بحث

بیولوژیک نیتروژن از کود بیولوژیک سوپرنیتروپالس

طول سنبله

(شرکت آسیا مهرگستر) استفاده شد .کود اوره بر اساس

اثر مدیریتهای مختلف بقایا ،منابع مختلف نیتروژن

مقدارهای تعیینشده برای هر کرت بهصورت  1/3به

و کنترل علف هرز بر طول سنبله در سطح  5درصد

هنگام کاشت و  2/3باقیمانده بهصورت سرک در ابتدای

معنیدار بود .همچنین برهمکنش مدیریت بقایا و علف

مرحله ساقه رفتن و پنجه دهی مصرف شد .برای اعمال

هرز بر طول سنبله در سطح  5درصد معنیدار بود

تیمارهای بیولوژیک نیز قبل از کاشت بذور با کود

(جدول  .)1بر اساس نتایج مقایسات میانگین مشخص شد

بیولوژیک سوپرنیتروپالس تلقیح شده و سپس کشت

که در بین مدیریتهای مختلف بقایا تیمار سوزاندن بقایا

شدند .مابقی کود بیولوژیک نیز بهصورت سرک در دو

بیشترین ( 11/1سانتیمتر) و تیمار برگرداندن بقایا

نوبت (ابتدای مرحله ساقه رفتن و پنجه دهی) به صورت

کمترین ( 11/6سانتیمتر) طول سنبله را داشتند .بیشترین

محلول پاشی اعمال شد .سوپرنیتروپالس ترکیب خاصی

طول سنبله با کاربرد ترکیبی کود بیولوژیک 55 +

از سه نوع باکتری با اثر متفاوت بر رشد گیاه ،کنترل

کیلوگرم در هکتار اوره ( 12/3سانتیمتر) به دست آمد و

بیماریهای خاکزی و نماتد میباشد .اندام فعال باکتری

استفاده از کود بیولوژیک بهتنهایی کمترین طول سنبله

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تأثیر بقایای گیاهی ،منابع نیتروژن و علف های هرز

111

( 1/1سانتیمتر) را نشان داد (جدول  .)2در تیمارهای

محیط ،تفاوتی بین سوزاندن بقایا و سایر مدیریتهای

بدون علف هرز نیز طول سنبله گندم ( 11/5سانتیمتر)

اعمال شده بر بقایا در مورد طول سنبله وجود نخواهد

بیشتر از طول سنبله در تیمارهای همراه با علف هرز

داشت .کاربرد  151کیلوگرم در هکتار کود اوره به همراه

( 11/6سانتیمتر) بود .ترکیب سوزاندن بقایا و استفاده

کنترل علف هرز و استفاده از کودهای بیولوژیک و عدم

از  151کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی بیشترین (13/1

کنترل علف هرز به ترتیب بیشترین ( 12/6سانتیمتر) و

سانتیمتر) و حذف بقایا و عدم کاربرد کود نیتروژن

کمترین طول سنبله ( 2/1سانتیمتر) را نشان دادند .در

کمترین طول سنبله ( 1/4سانتیمتر) را نشان داد (جدول

بین اثرات سهگانه تیمارهای بهکاررفته بیشترین (13/5

 .)2وجود علف هرز در تمام تیمارهای مدیریت بقایا باعث

سانتیمتر) و کمترین ( 5/4سانتیمتر) طول سنبله در

کاهش طول سنبله شد و بیشترین ( 13/1سانتیمتر) و

تیمار سوزاندن بقایای گیاهی با کاربرد کود بیولوژیک به

کمترین ( 11/3سانتیمتر) طول سنبله به ترتیب در

ترتیب در غیاب و حضور علف هرز به دست آمد که

تیمارهای سوزاندن بقایا بدون علف هرز و برگرداندن

نشاندهنده تأثیرگذاری کنترل علف هرز بر طول سنبله و

بقایای گیاهی و وجود علف هرز دیده شد (شکل  .)1نتایج

همچنین تأثیرپذیری زیاد کودهای بیولوژیک از وجود

نشان داد که در صورت حذف یا برگرداندن بقایای گیاهی

علف هرز است که ممکن است به دلیل رشد سریع

بین وجود یا عدم وجود علف هرز تفاوت معنیداری

علفهای هرز در ابتدای رشد گیاه و استفاده فرصت

ازلحاظ صفت طول سنبله وجود نداشت ولی در صورت

طلبانه از عناصر تغذیهای باشد .درواقع کودهای

سوزاندن بقایا ،وجود علف هرز طول سنبله را بهطور

بیولوژیک در صورتی حداکثر طول سنبله را نتیجه

معنیداری کاهش میدهد .به نظر میرسد که در تیمار

میدهند که علف هرز بهعنوان یک عامل رقابتی مطرح

سوزاندن بقایا به دلیل تجزیه سریعتر در اثر آتش زدن

نباشد .با افزایش سطوح نیتروژن طول سنبله افزایش

و فراهمی بیشتر مواد تغذیه ای در کوتاه مدت ،اگر عامل

یافته که با نتایج ناصر و القیضاوی ( )2111همخوانی

رقابت از محیط حذف شود (کنترل علف هرز) رشد بیشتر

دارد .رقابت شدیدتر و معنیدار علفهای هرز تحت

گیاه زراعی را شاهد خواهیم بود که تفاوت معنی داری

سوزاندن بقایا میتواند نشاندهنده وجود منابع غذایی

را با سایر تیمارها نشان خواهد داد ولی همانطور که در

بیشتر در این نوع مدیریت باشد.

شکل  1مشاهده میشود در صورت وجود رقابت در

شکل  -1طول سنبله در تیمارهای مدیریت بقایای گیاهی و کنترل علف هرز
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شکل  -2تعداد سنبله در مترمربع در تیمارهای مدیریت بقایای گیاهی و کنترل علف هرز
جدول  -1تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تأثیر بقایا ،منابع مختلف نیتروژن و کنترل علف هرز
میانگین مربعات
درجه

ارتفاع

طول

تعداد سنبله

تعداد دانه

آزادی

بوته

سنبله

در مترمربع

در سنبله

تکرار

2

56/1

11/5

55251/2

235/5

مدیریت بقایا

2

1221/6

خطای اصلی

4

512/1

منابع تغییر

**

**

وزن
هزار

عملکرد دانه

3/12

155444

*12/5

*45221/5

*1351/5

11/1

3141/5

311/2

دانه

عملکرد

شاخص

بیولوژیک

برداشت

244145

31/2

ns1/1

*331654

*2562116

*112/6

11/5

11152

222463

53/1

منابع نیتروژن

4

151/2

*21/5

*32551/6

*512/5

*11/6

*165413

*131142

ns65/1

کنترل علف هرز

1

ns1/4

*25/2

*21541/1

*1152/2

*265/1

*321151

*2116551

*211/5

مدیریت بقایا

2

ns42/5

ns3/11

ns2553/1

ns22/1

ns5/2

ns11556

ns12315

ns23/5

ns111/1

*12/1

*12226/5

ns21

*13/1

ns1113

*231122

*224/5

منابع نیتروژن × کنترل

4

ns56/6

ns3/2

ns3245/5

ns162/16

*11/6

ns12151

ns62155

*156/2

مدیریت بقایا × منابع

2

ns45/5

ns5/4

ns1232/2

ns41/4

ns4/6

ns15662

ns14152

*115/2

× منابع نیتروژن
مدیریت بقایا × کنترل

2

علف هرز
علف هرز
نیتروژن × کنترل علف
هرز
خطای فرعی

54

)%(CV

22/3

3 /1

2115/5

112/6

3 /1

11113

62151

54/12

12/15

15/5

11/4

35/6

5/14

26/15

24/6

21/1

 ** ،Nsو * به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال پنج و یک درصد میباشد.

تعداد سنبله در مترمربع

را تولید کردند ،البته تفاوت معنیداری بین حذف بقایا و

اثر تیمارهای اعمالشده بر صفت تعداد سنبله در

برگرداندن بقایای گیاهی از لحاظ تعداد سنبله تولیدی در

مترمربع در سطح  5درصد معنیدار بود (جدول .)1

واحد سطح وجود نداشت (جدول  .)2تفاوتها بین

برهمکنش مدیریت بقایا و علف هرز نیز بر تعداد سنبله

تیمارهای کودی آشکارتر بود و بیشترین ( )211/5تعداد

در مترمربع معنیدار شد .مقایسات میانگین نشان داد که

سنبله در استفاده از  151کیلوگرم در هکتار اوره و

سوزاندن بقایای گیاهی بیشترین ( )225/6و برگرداندن

کمترین ( )112/6تعداد سنبله در صورت استفاده از کود

بقایای گیاهی کمترین ( )211/5تعداد سنبله در مترمربع

بیولوژیک سوپرنیتروپالس به دست آمد .اختالف بین
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کنترل و عدم کنترل علف هرز نیز معنیدار بود و

خواهد شد .بهطورکلی نتایج نشانگر تأثیرپذیری هر سه

بیشترین تعداد سنبله ( )251/2در صورت ایجاد شرایط

نوع مدیریت بقایا از نوع کود مصرفی بر تعداد سنبله در

عاری از علف هرز و کمترین تعداد سنبله در مترمربع

مترمربع بود .برهمکنش مدیریت بقایا و کنترل علف هرز

( )211/6در صورت عدم کنترل علف هرز مشاهده شد.

نیز نشان داد که بیشترین تعداد سنبله ( )212/2در

برهمکنش مدیریت بقایا و منابع مختلف نیتروژن بر تعداد

صورت کنترل علف هرز و سوزاندن بقایای گیاهی و

سنبله نیز حاکی از این بود که در صورت سوزاندن بقایا

کمترین تعداد سنبله ( )154در صورت عدم کنترل علف

و کاربرد  151کیلوگرم در هکتار اوره بیشترین ( )342و

هرز و برگرداندن بقایای گیاهی مشاهده شد (شکل .)2

در صورت کاربرد کود بیولوژیک سوپرنیتروپالس و

همچنین نتایج نشان داد که وجود یا عدم وجود علف هرز

حذف بقایا کمترین تعداد سنبله در مترمربع ( )161تولید

تأثیر معنیداری بر تعداد سنبله در صورت سوزاندن

جدول  -2مقایسه میانگین عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح تیماری بقایا ،منابع مختلف نیتروژن و کنترل علف هرز
تیمارهای آزمایش

عملکرد

عملکرد

ارتفاع بوته

طول سنبله

تعداد سنبله

تعداد دانه در

وزن هزار

دانه

بیولوژیک

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

در مترمربع

سنبله

دانه(گرم)

(تن در

(تن در

هکتار)

هکتار)

شاخص
برداشت
(درصد)

مدیریت بقایا
حذف بقایا

a

سوزاندن بقایا

a

26/1

a

برگرداندن بقایا

53/2

a

a

11/6

211/5

b

11/2

b

222/2

a

211/5

b

252/16

11/1

52/6

a

225/1

225/6

11/1

b

a

31/3

a

a

31/2

b

a

26/4

31/5

b

25/2

a

34/6

24/4
36/1

a

b

3/36

1/6

a

5/22

a

13/1

b

b

b

a

3/31

b

35/4

c

c

c

2/2

a

41/1

a

a

5/4

13/5

b

b

31/2

4/15

c

b

22/5

35/3

c

c

2/1

bc

34/5

a

41/5

a

4/14

2/1

a

35

a

a

35/5

41/2

a

منابع نیتروژن
بدون کاربرد کود نیتروژن

53/2

 151کیلوگرم در هکتار اوره

25/11

a

 55کیلوگرم در هکتار اوره

21/13

a

12/2
11/1

b

سوپرنیتروپالس

65/2

b

1/1

سوپرنیتروپالس55+

22/5

a

12/3

a

a

112/6
212/2

26/1

3/2

b

b

36/3
a

b

31/6

b

11/2
c

5/1

ab

35/1

36/5
b

11/16

a

b

ab

35/4

کیلوگرم در هکتار اوره
کنترل علف هرز
بدون علف هرز

55/1

a

با علف هرز

55/6

a

11/5

a

11/6

b

251/2
211/6

a

b

32/5

a

b

25/2

a

a

12/15

b

b

b

41/3
35/1

4/6
3/3

1/12

a

32/1
36/3

a

b

اعداد دارای حروف مشابه در هر ستون در سطح آماری  5درصد معنیدار نمیباشند.

بقایای گیاهی نخواهد داشت درصورتیکه کنترل علف

سنبله ( )143در صورت عدم کنترل علف هرز و استفاده

هرز تعداد سنبله را در تیمارهای حذف بقایا و برگرداندن

از کود بیولوژیک سوپرنیتروپالس بود .درواقع همزمانی

بقایا تحت تأثیر قرار داده و اختالف بین تعداد سنبله

وجود علف هرز و کاربرد کود بیولوژیک کمترین تعداد

ایجادشده در شرایط با و بدون علف هرز معنیدار شد.

سنبله را نتیجه داد .اثرات سهگانه نیز نشان داد که

برهمکنش منابع مختلف نیتروژن و کنترل علف هرز

بهطورکلی تولید بیشترین تعداد سنبله در مترمربع ()351

حاکی از تولید حداکثر تعداد سنبله ( )314با کنترل علف

با اجرای سوزاندن بقایای گیاهی به همراه استعمال 151

هرز و سوزاندن بقایای گیاهی و ایجاد کمترین تعداد

کیلوگرم در هکتار کود اوره و بدون کنترل علف هرز و
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کمترین تعداد سنبله ( )116در شرایطی به دست آمد که

 34/5دانه و همچنین استفاده از  151کیلوگرم در هکتار

باوجود علفهای هرز از کود بیولوژیک سوپرنیتروپالس

کود اوره ( 34/6دانه) مطلوبترین نتیجه و عدم کاربرد

استفاده شده و بقایای گیاهی به خاک برگردانده شده

کود نیتروژن ،استفاده از  55کیلوگرم در هکتار کود اوره

بودند .تعداد سنبله در واحد سطح عموماً مهمترین جزء

و یا استفاده از کود بیولوژیک سوپرنیتروپالس با تولید

عملکرد برای گندم محسوب میشود (گارسیا دل مورال

 25/6دانه بهطور میانگین ضعیفترین نتیجه را از نظر

و همکاران  .)2113وجود عناصر غذایی به میزان کافی

تولید تعداد دانه در سنبله نشان دادند .عدم وجود علف

در خاک باعث بهبود وضعیت تغذیهای گیاه شده و

هرز باعث ایجاد تعداد دانه بیشتری در سنبله ()32/5

درنتیجه ،باعث افزایش کارایی تبدیل مواد فتوسنتزی به

نسبت به شرایط حضور علف هرز ( )25/2شد که این امر

ماده خشک گیاهی و افزایش تعداد سنبله بارور در هر

ممکن است به دلیل عدم وجود رقابت قبل از دانه بندی

بوته میگردد (پاین  .)2111همچنین محققان طی

گندم باشد .اثرات متقابل نشان داد که در صورت استفاده

پژوهشی رابطه بین کاربرد سطوح مختلف نیتروژن و

از کود بیولوژیک سوپرنیتروپالس 55+کیلوگرم در هکتار

تعداد سنبله گندم در واحد سطح را بهصورت رابطه درجه

اوره و یا کاربرد  151کیلوگرم در هکتار اوره در

دوم نشان دادند .در این آزمایش کاربرد کود نیتروژن

تیمارهای سوزاندن بقایای گیاهی بیشترین تعداد دانه در

باعث افزایش معنیدار تعداد سنبله در مترمربع گندم

سنبله ( )41/63و کمترین تعداد دانه در سنبله ( )15/2در

نسبت به عدم کاربرد آن شد (مدحج  .)1325به گزارش

صورت عدم استفاده از کود نیتروژن و حذف بقایا تولید

آینه بند ( )1324نیز برگشت بقایای گیاهی به خاک اثر

خواهد شد .نتایج نشان داد که در تیمار حذف بقایا

معنیدار ی بر تعداد سنبله گندم در واحد سطح داشته و

اختالف بین منابع کودی بهکاررفته از نظر تولید تعداد

این اثر به میزان مصرف کود نیتروژن در گندم بستگی

دانه در سنبله به دلیل تفاوت عمده بین نتایج حاصله

دارد .المتوالی و همکاران ( )2111نیز نشان دادند که

معنیدار بود .وجود علف هرز صرفنظر از نوع مدیریت

برهمکنش بین سطوح نیتروژن و کنترل علف هرز بر

صورت گرفته بر بقایا باعث کاهش تعداد دانه در سنبله

تعداد سنبله در مترمربع معنیدار شناخته شد و بیشترین

شده است به این صورت که بیشترین تعداد دانه در سنبله

تعداد سنبله در مترمربع در تیمار  61کیلوگرم در هکتار

( )41/2در شرایط عاری از علف هرز و در تیمارهایی که

نیتروژن و کنترل علف هرز به دست آمد.

بقایای گیاهی سوزانده شده است مشاهده شد و کمترین
تعداد دانه در سنبله ( )21/1در صورت حذف بقایا و

تعداد دانه در سنبله

وجود علف هرز مشاهده شد .وجود یا عدم وجود علف

نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثرات

هرز در شرایطی که بقایای گیاهی به خاک برگردانده شده

مدیریتهای بقایای گیاهی ،منابع مختلف نیتروژن و

بودند تأثیر معنیداری بر تعداد دانه در سنبله نداشت.

کنترل علف هرز بر صفت تعداد دانه در سنبله گندم

برهمکنش منابع کودی بهکاررفته و کنترل علف هرز

معنیدار بود (جدول  .)1بین مدیریتهای صورت گرفته

حاکی از این مطلب است که حداکثر تعداد دانه در سنبله

بر بقایای گیاهی تیمار سوزاندن بقایای گیاهی با میانگین

( )32/3در شرایط عاری از علف هرز و با کاربرد 151

 36/1دانه بیشترین و حذف بقایای گیاهی کمترین ()24/4

کیلوگرم در هکتار اوره و کمترین میزان تولید دانه در

تعداد دانه در سنبله را داشتند (جدول  .)2منابع نیتروژن

سنبله ( )22/16در حضور علفهای هرز و عدم مصرف

بهکاررفته در این پژوهش را از لحاظ تأثیر بر طول سنبله

کود نیتروژن به دست آمد .بهل و همکاران ( )2113نیز

میتوان به دو گروه تقسیم کرد که استفاده از مخلوط

افزایش عملکرد دانه ،تعداد دانه در سنبله ،وزن هزار دانه

کود بیولوژیک و  55کیلوگرم در هکتار اوره با میانگین

و عملکرد بیولوژیکی در گندم را در اثر کاربرد توأم
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ازتوباکتر و مایکوریزا مشاهده کردند .کاظمینی و غدیری

وزن هزار دانه را داشت (شکل  .)3در هر سه نوع مدیریت

( )1326نیز بیان کردند که حداکثر تعداد دانه در سنبله

بقایا وجود علف هرز باعث کاهش معنیدار وزن هزار

گندم در تیمار بدون علف هرز و سطح  21کیلوگرم

دانه شده است .کاربرد مخلوط کود بیولوژیک

نیتروژن در هکتار و حداقل تعداد دانه در سنبله گندم در

سوپرنیتروپالس و  55کیلوگرم در هکتار کود اوره در

تیمار علف هرز و سطح صفر کیلوگرم نیتروژن در هکتار

شرایط عاری از علف هرز بیشترین ( )42/1و عدم کاربرد

به دست آمد به عبارت دیگر مصرف نیتروژن عمدتاً از

کود نیتروژن بدون کنترل علف هرز کمترین ( 34/1گرم)

طریق تأثیر بر تعداد دانه باعث افزایش عملکرد دانه شده

وزن هزار دانه را داشت (شکل  .)4اثرات سهگانه

است .دی فریتاس ( )2111نشان داد که بیشترین تعداد

تیمارهای بهکاررفته در این پژوهش نشان داد که

دانه در سنبله گندم در تلقیح بذور با باکتریهای محرک

بهطورکلی حصول بیشترین وزن هزار دانه ( 43/1گرم)

رشد به دست آمد که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت

با اعمال برگرداندن بقایا به همراه مصرف ترکیبی کود

دارد .به نظر میرسد جهت حصول نتیجه ایده ال از

بیولوژیک و شیمیایی و همچنین کنترل علفهای هرز و

کاربرد کودهای بیولوژیک استفاده از مقادیر کاهشیافته

کمترین وزن هزار دانه ( 32/3گرم) همانطور که قابل

کود شیمیایی در کنار آن ضروری میباشد گر چه

پیشبینی بود در تیمار حذف بقایا و بدون کنترل علف

ناکارآمدی کود بیولوژیک در پژوهش حاضر ممکن است

هرز و عدم استفاده از کود نیتروژن به دست آمد .اگرچه

مربوط به شرایط اقلیمی خوزستان و گرمای منطقه باشد

وزن هزار دانه بیشتر تابع خصوصیات ژنتیکی رقم بوده

که باعث کاهش کارایی باکتریها میگردد.

و کمتر تحت تأثیر محیط قرار میگیرد ولی در شرایط
پژوهش حاضر که رقابت با علف هرز از اولویتهای گیاه

وزن هزار دانه

زراعی بوده است چنین به نظر میرسد که گیاه زراعی با

اثر منابع مختلف نیتروژن و کنترل علف هرز و

استفاده از راهبرد افزایش تعداد سنبله در واحد سطح و

اثرات متقابل مدیریت بقایای گیاهی و کنترل علف هرز و

افزایش تعداد دانه در سنبله سعی در حفظ ثبات عملکرد

همچنین برهمکنش منابع مختلف نیتروژن و کنترل علف

داشته است البته قابل ذکر است که تغییرات این جزء

هرز در سطح  5درصد معنیدار بود (جدول  .)1اثر وجود

عملکرد نسبت به سایر اجزای تعیینکننده عملکرد کمتر

یا عدم وجود علف هرز بر صفت وزن هزار دانه معنیدار

تحت تأثیر قرار گرفته است .محمدی و همکاران ()2112

بود و بیشترین ( 41/3گرم) و کمترین ( 35/1گرم) وزن

نشان دادند که اثر متقابل بین علف هرز و سطوح نیتروژن

هزار دانه به ترتیب در شرایط کنترل و عدم کنترل علف

بر وزن هزار دانه معنیدار بود .همچنین بیان کردند که

هرز مشاهده شد .نتایج همچنین تأثیرپذیری هر سه نوع

در هر دو شرایط با و بدون علف هرز کاربرد 151

مدیریت بقایا از نوع کود مصرفی را نشان میدهد

کیلوگرم در هکتار نیتروژن بیشترین وزن هزار دانه را

بهطوری که برهمکنش مدیریت بقایا و منابع نیتروژن

داشت .پور رضا و همکاران ( )2111نیز گزارش دادند که

نشان داد که بیشترین ( 42/5گرم) و کمترین ( 36/4گرم)

با فراهمی نیتروژن هنگامیکه گندم در رقابت با علف هرز

وزن هزار دانه با اجرای حذف بقایا و به ترتیب در تیمار

باشد میتوان عملکرد گندم را افزایش داد .بلک شاو و

 151کیلوگرم در هکتار اوره و عدم مصرف کود نیتروژن

همکاران ( )2112نیز گزارش دادند که بهطورکلی

حاصل شد .برهمکنش مدیریت بقایای گیاهی و کنترل

کرتهای کوددهی شده عملکرد گندم بیشتری نسبت به

علف هرز نشان داد که برگرداندن بقایا به همراه کنترل

کرتهای بدون کود نتیجه میدهند .کاندیل و همکاران

علف هرز با میانگین ( 41/2گرم) دارای بیشترین و تیمار

( )2111نیز بیان کردند که اثرات متقابل بین کاربرد کود

حذف بقایا بدون کنترل علف هرز کمترین ( 35/2گرم)

بیولوژیک و سطوح نیتروژن تأثیر مطلوبی بر تعداد
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سنبلهها در مترمربع وزن دانه در سنبله و وزن هزار دانه

ارجحیت داشت .حسن و خان ( )2115نیز گزارش دادند

داشته است .همچنین نتایج ایشان نشان دادند که ترکیب

که رقابت گندم و یوالف وحشی توسط فراهمی نیتروژن

کود بیولوژیک و  152/5کیلوگرم در هکتار نیتروژن

و تراکم علف هرز تحت تأثیر قرار میگیرند که با نتایج

نسبت به سایر ترکیبهای تیماری از لحاظ صفات تعداد

پژوهش حاضر همخوانی دارد.

سنبله در مترمربع ،وزن دانه در سنبله و وزن هزار دانه

شکل  -3وزن هزاردانه در تیمارهای مدیریت بقایا و کنترل علف هرز

شکل  -4وزن هزار دانه در تیمارهای منابع مختلف نیتروژن و کنترل علف هرز

عملکرد دانه

تن در هکتار) ایجاد کرده است .برای تمام مدیریتهای

اثر مدیریت بقایای گیاهی ،منابع نیتروژن و

اعمالشده بر بقایا نوع کود مصرفی عملکرد دانه را تحت

کنترل علف هرز در سطح  5درصد بر عملکرد دانه

تأثیر قرار داده است .وجود یا عدم وجود علف هرز نیز

معنیدار بود (جدول  .)1بیشترین عملکرد دانه ( 5/22تن

بر میزان تولید دانه تحت مدیریتهای مختلف بر بقایا

در هکتار) مربوط به تیمار سوزاندن بقایا گیاهی بوده و

تأثیرگذار بوده است به نحوی که بیشترین عملکرد دانه

تیمار حذف بقایای گیاهی با تولید  3/3تن در هکتار

( 5/5تن در هکتار) در شرایط عاری از علف هرز تحت

کمترین عملکرد دانه را تولید کردند (جدول  .)2در شرایط

سوزاندن بقایا و کمترین عملکرد دانه ( 2/5تن در هکتار)

عاری از علف هرز ،عملکرد دانه به  4/6تن در هکتار رسید

در حضور علفهای هرز به همراه برگرداندن بقایای

که اختالف معنیدار را با شرایط حضور علف هرز (3/3

گیاهی مشاهده شد .برهمکنش منابع مختلف نیتروژن و
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کنترل علف هرز نشان داد که کاربرد  151کیلوگرم در

گندم در مترمربع به ترتیب به میزان  1/2و  62درصد

هکتار اوره به همراه کنترل علف هرز شرایط را برای

کاهش یافت .همچنین نتایج حاصل از پژوهش کومار و

افزایش عملکرد تا  6/1تن در هکتار فراهم نموده است در

گو ( )2112نشان داد که عملکرد دانه در تیمارهای همراه

حالی که عدم کنترل علف هرز به همراه کاربرد کود

با بقایا بهطور معنیداری کمتر از مقدار آن در سایر

بیولوژیک عملکرد دانه را تا  1/2تن در هکتار پایین آورده

اعمال مدیریتی بر بقایا بود .همچنین اظهار کردند که

است .با توجه به نتایج به دست آمده حضور یا غیاب

کاهش یا افزایش عملکرد حاصل از مدیریتهای مختلف

علفهای هرز بر کارایی منابع نیتروژن برای تولید

بر بقایا به روابط متقابل بین خاک ،گیاه و عوامل محیطی

حداکثر عملکرد دانه تأثیر معنیداری داشته است .اثرات

وابسته است .داس و ساها ( )2111نیز با بررسی اثر دو

سهگانه تیمارهای اعمال شده نشان داد که اعمال

باکتری تثبیتکننده نیتروژن مولکولی (ازتوباکتر و

سوزاندن بقایای گیاهی با کاربرد  151کیلوگرم در هکتار

آزوسپریلیوم) بر عملکرد و اجزای عملکرد ،مشاهده

اوره بدون کنترل علف هرز بیشترین ( 6/5تن در هکتار)

کردند که در اغلب موارد استفاده از روشهای باکتریایی،

عملکرد دانه را نشان داد که البته تفاوت معنیداری با

تأثیر مثبت دارد که با نتایج این پژوهش همخوانی ندارد.

شرایط عاری از علف هرز نداشت .کمترین عملکرد دانه
( 1/4تن در هکتار) در تیمار حذف بقایا با کاربرد کود

عملکرد بیولوژیک

بیولوژیک و بدون کنترل علف هرز مشاهده شد .علفهای

نتایج نشان دهنده معنیداری اثرات مدیریت بقایای

هرز از طریق رقابت برای عوامل محیطی ،باعث کاهش

گیاهی ،منابع نیتروژن و کنترل علف هرز و برهمکنش

عملکرد و اجزای عملکرد میشود .در آزمایشی توسط

مدیریت بقایای گیاهی و کنترل علف هرز بر عملکرد کل

سیلینگ و همکاران ( )2115با افزایش کود نیتروژن،

در سطح  5درصد بود (جدول  .)1مقایسات میانگین

عملکرد دانه افزایش معنیداری پیدا کرد .همچنین اظهار

نشان داد که سوزاندن بقایای گیاهی با میانگین  13/1تن

داشتند که کاهش عملکرد عمدتاً در نتیجه کاهش تعداد

در هکتار بیشترین عملکرد بیولوژیک را داشت (جدول .)2

دانه در سنبله و کاهش وزن هزار دانه بود .بر اساس

تفاوت بین عملکرد بیولوژیک در حالت وجود علف هرز

جدول  4نیز همبستگی بسیار معنیداری ( )1/21=r2بین

( 12/15تن در هکتار) و عدم وجود علف هرز ( 1/12تن

عملکرد دانه و تعداد دانه در سنبله مشاهده شد .البته

در هکتار) معنیدار شناخته شد .برهمکنش بین مدیریت

شایان ذکر است که عملکرد دانه با تمام صفات

بقایا و منابع مختلف نیتروژن نیز نشان داد که در تیمار

اندازهگیری شده همبستگی مثبت و معنیداری داشت که

برگرداندن بقایا و کاربرد  151کیلوگرم در هکتار اوره

با نتایج الهانی و همکاران ( )2115و سینگ و دیویودی

بیشترین ( 15/1تن در هکتار) و با اعمال حذف بقایا و

( )2112مطابقت دارد .نتایج فاگام و همکاران ( )2115نیز

استفاده از کود بیولوژیک سوپرنیتروپالس ( 6/4تن در

به تأثیر مستقیم و مثبت تعداد دانه در سنبله و وزن هزار

هکتار) کمترین عملکرد بیولوژیک مشاهده شد .نتایج

دانه بر عملکرد دانه اشاره دارد که نتایج پژوهش حاضر

همچنین نشان داد که تأثیرپذیری حذف بقایا و سوزاندن

را تأیید مینماید .میزان کاهش عملکرد دانه گندم در اثر

بقایا از منابع نیتروژن معنیدار بود .وجود علف هرز

رقابت علفهای هرز بین صفر تا  62درصد گزارش شده

باعث ایجاد اختالف معنیدار در سطوح مدیریت بقایا شد.

است (بالیان و همکاران  .)1111طبق گزارش دونووان

بیشترین میانگین ( 14/6تن در هکتار) در تیمار سوزاندن

( )2111هر بوته خردل وحشی در مترمربع ،عملکرد گندم

بقایا و با کنترل علف هرز و کمترین میانگین عملکرد

را به میزان یک درصد کاهش داد و عملکرد دانه گندم در

بیولوژیک ( 6/5تن در هکتار) با اجرای سوزاندن بقایا

حضور هر یک بوته یوالف در تراکم  134و  443بوته

بدون کنترل علفهای هرز دیده شد (شکل  .)5وجود یا
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عدم وجود علف هرز تأثیر معنیداری بر عملکرد

 .)1اثرات متقابل مدیریتهای مختلف بقایا و منابع مختلف

بیولوژیک در صورت سوزاندن بقایای گیاهی نداشت.

نیتروژن نشان داد که برگرداندن بقایای گیاهی با اعمال

برهمکنش بین منابع نیتروژن و کنترل علف هرز نشان

 151کیلوگرم در هکتار کود اوره بیشترین ( 41/2درصد)

داد که استفاده از  151کیلوگرم در هکتار اوره و کنترل

و تیمار حذف بقایای گیاهی با کاربرد کود بیولوژیک

علف هرز بیشترین ( 15/4تن در هکتار) و استفاده از کود

کمترین ( 22/6درصد) شاخص برداشت را نتیجه داد.

بیولوژیک بدون کنترل علف هرز کمترین ( 6/1تن در

همچنین اعمال برگرداندن بقایای گیاهی در صورت ایجاد

هکتار) عملکرد بیولوژیک را داشت .برهمکنش تیمارهای

شرایط عاری از علف هرز باعث افزایش شاخص برداشت

بهکاررفته در این پژوهش نشان داد که بیشترین عملکرد

تا  42/1درصد شد و متعاقباً با حذف بقایای گیاهی و

بیولوژیک ( 12/2تن در هکتار) با اجرای سوزاندن بقایای

عدم کنترل علف هرز کمترین شاخص برداشت (31/3

گیاهی به همراه کنترل علف هرز و استفاده از 151

درصد) به دست آمد .در تیمارهای تحت حذف بقایا وجود

کیلوگرم در هکتار کود اوره و کمترین میانگین ( 3/5تن

یا عدم وجود علف هرز تأثیر معنیداری بر شاخص

در هکتار) در تیمار حذف بقایا و با استفاده از کود

برداشت نداشت ولی شاخص برداشت تیمارهای

بیولوژیک بهعنوان منبع نیتروژن و بدون کنترل علف هرز

سوزاندن و برگرداندن بقایای گیاهی در حضور علفهای

به دست آمد .برگرداندن بقایای گیاهی در مقایسه با

هرز بهطور معنیداری کاهش یافته است .برهمکنش منابع

سوزاندن آن و یا بدون بقایا نهتنها باعث کاهش عملکرد

مختلف نیتروژن و علف هرز نیز نشانگر افزایش شاخص

نمیشود بلکه در بلندمدت میتواند موجب افزایش ماده

برداشت ( 31/4درصد) در صورت کاربرد  151کیلوگرم

آلی خاک و درنتیجه بهبود حاصلخیزی خاک گردد .این

در هکتار کود اوره همراه با کنترل علف هرز بود در حالی

نتایج با نتایج لیمون-اورتگا ( )2112و بحرانی ()1355

که کاربرد کود بیولوژیک بدون کنترل علفهای هرز

مطابقت دارد .برخی مطالعات انجامشده در مورد گندم

کمترین ( 25/1درصد) شاخص برداشت را نشان داد.

حاکی از آن است که بین توانایی رقابت با علف هرز و

برهمکنش تیمارهای اعمالشده حاکی از این بود که

عملکرد ،ارتباط منفی وجود دارد (چاالیا و همکاران

برترین مدیریت اعمالشده از لحاظ تأثیر بر شاخص

1126؛ کریستنسن 1115؛ هامبلینگ و روول .)1155

برداشت اجرای برگرداندن بقایای گیاهی با کاربرد

جونسگارد و همکاران ( )1116نیز طی آزمایشی نشان

مخلوط کود بیولوژیک و  55کیلوگرم در هکتار کود هکتار

دادند که در سطوح پایین نیتروژن رشد گیاه زراعی

و کنترل علف هرز با میانگین ( 41/15درصد) بود و

توسعه کمتری داشته و علف هرز به دلیل برتری در جذب

کمترین شاخص برداشت ( 23/1درصد) با سوزاندن

نور توسعه بیشتری داشته است و در سطوح باالی

بقایای گیاهی همراه با کاربرد کود بیولوژیک و در

نیتروژن به دلیل رشد بیشتر گیاه زراعی و سایهاندازی

حضور علف هرز به دست آمد (جدول  .)3علفهای هرز

آن علف هرز سرکوب شده است.

با توجه به خصوصیات ژنتیکی علفهای هرز از نظر
دامنهی وسیعتر سازگاری آنها به شرایط نامطلوب

شاخص برداشت

محیطی از یکسو و سرعت رشد بیشتر آنها در شرایط

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر مدیریت

مذکور از سوی دیگر ،باعث میشود که این گیاهان از

بقایای گیاهی ،کنترل علف هرز و برهمکنش مدیریت بقایا

نهادهها و عوامل مؤثر بر تولید ازجمله آب ،عناصر غذایی

و کنترل علف هرز و برهمکنش منابع مختلف نیتروژن و

و نور با بهرهوری و راندمان بیشتری استفاده نمایند.

کنترل علف هرز و همچنین اثرات سهگانه آنها بر

کاظمینی و غدیری ( )1326نیز با بررسی برهمکنش

شاخص برداشت در سطح  5درصد معنیدار بود (جدول

علفهای هرز و نیتروژن بر عملکرد گندم دریافتند که

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تأثیر بقایای گیاهی ،منابع نیتروژن و علف های هرز
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حداکثر شاخص برداشت گندم در تیمار بدون علف هرز

دار را با شرایط حضور علف هرز ( 3/3تن در هکتار)

و در سطح  21کیلوگرم نیتروژن در هکتار (51/35

نشان داد که این امر باتوجه به حذف عامل رقابتگر در

درصد) و حداقل شاخص برداشت در تیمار علف هرز و

تیمارهای کنترل منطقی به نظر میرسد .در این پژوهش

سطح صفر کیلوگرم نیتروژن در هکتار ( 21/52درصد)

سوزاندن بقایا بر اجزای عملکرد تأثیر فزایندهای داشته

به دست آمد .توشیح ( )2114نشان داد که شاخص

است ولی با توجه به اثرات سوء اکولوژیکی آتش زدن

برداشت همبستگی مثبت و معنیداری با تعداد دانه در

بقایا و با لحاظ کردن این مطلب که برگرداندن بقایا نسبت

سنبله دارد همچنین نتایج سینگ و دیودی ()2112

به شرایط حذف بقایا تأثیرات مثبتی بر اجزای عملکرد

نشاندهنده یک رابطه مثبت بین عملکرد دانه و شاخص

داشته است و با تأکید بر اثرات مثبت بلندمدتی که برای

برداشت بود که با نتایج پژوهش حاضر (جدول )4

این تکنیک به اثبات رسیده است توصیه می شود با

همخوانی دارد .به نظر میرسد که در تیمارهای

اجرای مناسب و دقیق این راهکار ازجمله خرد کردن بقایا

برگرداندن بقایا چون میزان بیوماس بهطورکلی کاهش

بهوسیله ادوات مخصوص ،تعیین حجم مناسب بقایا جهت

یافته ولی تأثیر کمتری بر تعداد سنبله در مترمربع و

برگرداندن با توجه به مدتزمان تا کشت بعدی و سرعت

تعداد دانه در سنبله و بهطورکلی عملکرد دانه داشته است

تجزیه با توجه به شرایط منطقه و نوع بقایای برگردانده

میتوان انتظار داشت که رابطهی بین شاخص برداشت و

شده و بررسی برهمکنش سایر عوامل دخیل در تولید

عملکرد بیولوژیک کمرنگ و حتی معکوس باشد.

مانند نوع کود مصرفی و میزان آن و همچنین سایر
اجزای زنده اکوسیستم مانند علفهای هرز و

نتیجهگیری

میکروارگانیسمها در جهت افزایش راندمان تولید گام

نتایج این آزمایش نشان داد که کلیه اجزای عملکرد

مؤثری برداشت .در نظامهای کشاورزی جایگزین

اندازه گیری شده (بهاستثنای ارتفاع بوته) تحت تأثیر

تجزیهوتحلیل اثرات غیرمستقیم موجود در شبکههای

مدیریت بقایا و منابع نیتروژن و رقابت علف هرز قرار

پیچیده برهمکنشهای زیستی بین موجودات زنده و

گرفته است .گرچه کاربرد کود بیولوژیک به تنهایی نتایج

محیط باید بیش از اثرات مستقیم مدنظر قرار بگیرد بر

ضعیفی نشان داد به طوری که در بیشتر موارد تفاوت

این اساس جهت افزایش سودمندی راهکارهای

معنی داری با عدم مصرف کود نیتروژن نداشت ولی

اکولوژیکی نظیر برگرداندن بقایا باید به روابط و اثرات

کاربرد ترکیبی از کود بیولوژیک و شیمیایی عمدتا باعث

متقابل بین اجزای اکوسیستم توجه بیشتری نمود و با

افزایش میانگین اجزای عملکرد شده و بیشترین تعداد دانه

بررسیهای بیشتر به سطح بهینه ای برای توصیه

در سنبله و وزن هزار دانه در اثر کاربرد توأم کود

کودهای نیتروژنه و ترکیبی مناسب از انواع منابع

بیولوژیک و شیمیایی را تولید کرد .اختالف بین کنترل و

نیتروژن در شرایطی که سایر عوامل نیز تحت مدیریت

عدم کنترل علف هرز نیز برای بیشتر صفات معنی دار

قرار میگیرند (مدیریت بقایا و علفهای هرز) دست یافت.

بود و کنترل علف هرز بر بیشتر صفات دارای تأثیر

به طوریکه نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش سطح

افزایشی بود به طوری که در شرایط عاری از علف هرز،

نیتروژن مصرفی و یا ترکیب کود بیولوژیک و شیمیایی

عملکرد دانه به  4/6تن در هکتار رسید که اختالف معنی

نتایج برای تیمار برگرداندن بقایا بهبود می یابد.
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شکل  -5عملکرد بیولوژیک گندم در تیمارهای مدیریت بقایا و کنترل علف هرز
جدول  -3برهمکنش تیمار مدیریت بقایا ،منابع مختلف نیتروژن و کنترل علف هرز بر شاخص برداشت گندم
منابع نیتروژن
عدم حضور
علف هرز

مدیریت بقایا

abcdef

سوزاندن بقایا
برگرداندن بقایا

حضور علف
هرز

سوزاندن بقایا

کود نیتروژن

در هکتار

اوره در هکتار

س

هکتار  +سوپرنیتروپالس

35/3 cdef

حذف بقایا

حذف بقایا

عدم کاربرد

 55کیلوگرم اوره

 151کیلوگرم

سوپرنیتروپال

 55کیلوگرم اوره در

34 cdefg
cdef

32/1

35/2

abc

36/3

43/2

32abcdef

42/4 ab

32/2 cdefg

42/5 abcd

32/15abcdef

34/3cdefg

36/1 abcdef

31 defg

efg

abcde

21/1

cdefg

برگرداندن بقایا

26/6fg
bcdef

26/1fg

cdefg

31/1

33/4

cdefg

33/5

g

abc

34/1

23/1

efg

25/1

44/6

34/4 cdefg
cdefg

33

41a
32/6 cdefg
cdefg

34/2

efg

21/1

اعداد دارای حروف مشابه در هر ستون در سطح آماری  5درصد معنیدار نمیباشند.

جدول  -4ضریب همبستگی بین عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تأثیر مدیریت بقایا و منابع مختلف نیتروژن
شاخص

عملکرد

عملکرد

برداشت

بیولوژیک

دانه

وزن هزار دانه

تعداد سنبله

تعداد دانه

در مترمربع

در سنبله

طول سنبله
1
**

تعداد دانه در سنبله

**

1/33

*

تعداد سنبله در مترمربع

1/46

**

1/36

*

وزن هزار دانه

1/21

**

1/64

**

عملکرد دانه

**

1/54

**

1/55

**

عملکرد بیولوژیک

*

1/33

*

1/31

*

شاخص برداشت

1
1
1
1
1

- 1/12

ns

1/42

**

1/52

**

1/52

**

1/56

**

1/65

**

1/21

*

1/32

1
1/25

1/41

1/45

طول سنبله

**

1/53

 * ،nsو ** به ترتیب غیرمعنی دار و معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد معنیدار میباشد.
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