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Abstract 

Background and Objective: The goals of study were to evaluate the effect of amendment materials on 

morpho-physiological properties yield and element in grain of Bean. 

 

Materials and Methods: The experiment was conducted as Randomized Complete Block Design (RCBD), 

in the crop year 2018-2019, in a farm in Dare Shahr-Ilam province, on Bean plant in three replications. The 

experimenal treatments include   types of amendment materials with different amounts  (alfalfa residues (5, 

10 and 15 t.ha-1, wheat straw (5 and 10 t.ha-1), chicken manure (2, 4 and 6 t.ha-1), and fertilizer).  

 

Results: The highest leaf area index, number of leaves, plant height, and relative water content, protein, 

potassium and nitrogen of grain were observed in treatment of 15 tons per hectare of alfalfa residues and the 

highest number of pods, leaf chlorophyll index, phosphorus of grain and wet grain yield was used in 

treatment of 6 tons per hectare of chicken manure while the highest magnesium content of grain in 15 t.ha-1 

of straw and wheat straw. 

 

Conclusion: Amendment materials because of the high moisture content in the soil can have a great 

influence on the relative water amount of the leaf. Also, due to the better nutritional value of the nutrients 

during the plant growing season, this material was followed by the further expansion of the leaf area index 

and other physio-morphological characteristics of the plant. Regarding the lower price of alfalfa plant 

residues, it is more appropriate than chicken manure and its availability in most parts of the country than 

other fertilizer levels and is recommended. 
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  چکیده

عملکرد و عناصر موجود در  ،های مورفوفیزیولوژیکویژگی از برخی ارزیابی اثر مواد بهساز بر منظوربه اهداف: مطالعه
 .گردید انجام دانه باقلا

 
 ایدر مزرعه 8921-21در سه تکرار در سال زراعی  های کامل تصادفی،در قالب طرح بلوک: آزمایش هامواد و روش

انواع مواد بهساز و مقادیر  آزمایشی شامل تیمارهای . شد انجام، روی گیاه باقلا استان ایلام -شهر  شهرستان دره
 ، کود مرغیتن در هکتار( 81 و 5)گندم  کاه و کلشتن در هکتار(،  85و  81، 5) بقایای یونجهشامل  ناهمانند مواد بهساز

 بود.  و کود شیمیایی تن در هکتار( 6و  0، 2)
 

پروتئین دانه، پتاسیم دانه و نیتروژن دانه  ،مقدار آب نسبی، بوتهارتفاع  ،برگ، تعداد برگ بیشترین شاخص سطح: هایافته
در فسفر دانه و عملکرد تر دانه ، شاخص کلروفیل برگ، بقایای یونجه و بیشترین تعداد غلاف هکتار در تن 85 تیمار در

 .دست آمدبه کاه و کلش گندم در هکتار تن 85تیمار و بیشترین مقدار منیزیم دانه در  تیمار شش تن در هکتار کود مرغی
 

توانند تاثیر بسیار زیادی بر محتوی آب مواد بهساز به دلیل بالا بودن خاصیت نگهداری رطوبت در خاک می: گیرینتیجه
 گسترشآن  دنبال به و گیاه رشد فصل در غذایی بهتر عناصر فراهمی علت نسبی برگ داشته باشند. همچنین این مواد به

 تر بقایای گیاهی یونجهپایین قیمت به توجه دیگر خصوصیات فیزیومورفولوژیک گیاه شد. با و برگ سطح شاخص بیشتر
 قابل و بوده ترمناسب کودی سطوح سایر به کشور، نسبت نقاط بیشتر در آن به دسترسی امکان نیز و به کود مرغی نسبت

 است. توصیه
 

  مقدار آب نسبی ،، عملکرد دانهکلروفیل شاخص، شاخص سطح برگ، پروتئین دانه کلیدی: واژه های
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 زراعی گیاهان ترینقدیمی از (.Vicia faba Lباقلا )

بر  تاریخ از قبل به آن کشت و کار سابقه و بوده
گیاه یکساله و  این(. 2185خسروی و همکاران گردد )می

باشد و دانه خشک آن حدود از خانواده لگومینوز می
(. 2185باقری و ترابی درصد پروتئین دارد ) 25-29

 و در کشور 2019106 جهان در باقلا کشت زیر سطح

آن در  تولید مقدار باشد وهکتار می هزار 95 حدود ایران
 (. 2186فائو باشد )می تن 0052661جهان 

هایی از گیاه هستند که پس گیاهی بخشهای مانده
مانند و از برداشت گیاه زراعی در مزرعه باقی می

عناصر غذایی در خاک، سبب  کردنفراهمتوانند با می
حفظ قدرت باروری خاک، افزایش ماده آلی خاک، 

های میکروبی آب در خاک و تحریک فعالیت نگهداری
بقایای  (. کودهای دامی و2181لیو و همکاران شوند )

گیاهی سبب اصلاح خواص فیزیکی، شیمیایی و زیستی 
خاک و افزایش فتوسنتز، رشد و بهبود عملکرد محصول 

 (. 2189رضایی شوند )می
 مهم متغیرهای از ( یکیLAI) 8برگ سطح شاخص

 زراعی تحقیقات و اقلیمی، اکولوژیکی مطالعات در

 هابرگ زیرا ،(2181کاراترو و همکاران رود )می شماربه

 تبادل اتمسفر هوا )محل و زراعی گیاه بین رابط واقع در

 دقیق شاخص گیریاندازه بنابراین باشند.می انرژی(

 گیاه نمو و رشد بین متقابل اثرات درک برای برگ سطح

 (. نتایج2180آبروش است ) ضروری امری محیط و

 برگ سطح شاخص دهد کهمی نشان تحقیقات از برخی

 تغییرات عملکرد میزان برآورد برای مناسبی معیار

 شماربه محیطی مختلف شرایط تحت زراعی گیاهان

 (. 2181لیو و پتی رود )می
های دهنده نشان ( ازRWC) 2آب نسبی مقدار

 شاخص آب پتانسیل به ونسبت بوده گیاه آبی وضعیت

 در آب از وضعیت آب گیاه است. کاهش پتانسیل بهتری

 برگ آب نسبی مقدار کاهش موجب ریشه اطراف

 (. 2111سیدیکو و همکاران گردد  )می
 اثر که شد مشاهدهبر روی پیاز  تحقیقی در

 بر مرغی، کود در هکتار تن 11و  01، 21 تیمارهای

                                                           
1 Leaf area index 
2 Relative water content 

 داریمعن پیاز بجز پتاسیم در غده عناصر یهمه تجمع
 کودی پتانسیل دیگر تحقیق درهمچنین . (2112)آید  شد

 فسفوکمپوست( و مرغی کود دامی، آلی )کود کود سه

 نتایج طبق .(2110قوش و همکاران ) گردید ارزیابی
ز صفر ا ،نیتروژن، پتاسیم، و فسفر افزایش ،آمدهدستبه

 این در داد. افزایش را محصول مقدار درصد 811تا 

 به نسبت شیمیایی کود همراه به آلی افزایش کود تحقیق

 و سورگوم محصول ییتنهابه کود شیمیایی مصرف

 که شد گزارش تحقیق این در .داد افزایش را سویا

 %25 موجب کود شیمیایی همراه به آلی کود مصرف

 در .است شیمیایی شده کود مصرف در جوییصرفه

( .Cucurbita maxima Lتنبل ) کدو روی بر آزمایشی
 افزایش باعث مرغ و بز گاو، از حاصل کودهای کاربرد

 و شاهد تیمارهای به نسبت محصول توده زیست

عزیز و همکاران شیمیایی شد ) کود کم سطح کاربرد
2181.) 

های مناطق کشور از نظر فقر بیشتر خاک بهباتوجه
مواد آلی و اهمیت کودهای دامی و بقایای محصولات 

منظور کشاورزی در توان تولیدی خاک، این پژوهش به
 های مبتنی بر اصول کشاورزی پایدار ازپذیرش فعالیت

قبیل مدیریت بقایای گیاهی و با هدف بررسی و 
ی انواع مواد بهساز و مقادیر ناهمانند مواد مقایسه

فیزیولوژیک، عملکرد و -های مورفوبهساز بر ویژگی
اجرا  عناصر موجود در دانه گیاه باقلا رقم شاخ بزی

 گردید.
 

 هامواد و روش
-8921این پژوهش در فصل پاییز سال زراعی 

ای واقع در منطقه دشت ارمو، مزرعهدر  8921
استان ایلام با مختصات  - شهرشهرستان دره

 01دقیقه تا  20درجه و  01های جغرافیایی بین طول
 5درجه و  99های دقیقه شرقی و عرض 91درجه و 
 661متوسط  با دقیقه شمالی و 81درجه و  99دقیقه تا 

 اجرا شد.  ایارتفاع از سطح در متر
 درصد 00شن،  درصد 28با  (زرعهم بافت خاک

. بودرس(، به صورت لومی رسی  درصد 95 و سیلت
 و وسیروزانه هوا بر حسب درجه سلس یدما نیانگیم
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 داده نشان 8 شکل در متریلیم برحسب یبارندگ مقدار
. منطقه مورد مطالعه از نظر حرارتی و است شده

رطوبتی به ترتیب دارای رژیم حرارتی ترمیک 
(Thermic( رژیم رطوبتی زریک ،)Xericو رده ) بندی

 Fine Loamy Carbonatic Mesic مطالعهخاک مورد 

Vertic Calcixerollic قالب طرح  در آزمایشباشد. می
تیمار، کود مرغی به  88، با های کامل تصادفیبلوک

(، چهار تن در هکتار BM2مقدار دو تن در هکتار )
(BM4( شش تن در هکتار ،)BM6 ،) کاه و کلش گندم به

(، BG10تن در هکتار ) 81(، BG5مقدار پنج تن در هکتار )
(، بقایای یونجه به مقدار پنج تن BG15تن در هکتار ) 85

تن در  85(، BY10تن در هکتار ) 81(، BY5در هکتار )
تریپل  فسفات(، کود شیمیایی )اوره، سوپر BY15هکتار )

یاز کودی درصد ن 811و سولفات پتاسیم( به مقدار 
(BCh3) ( و بدون کودBS .و در سه تکرار اجرا گردید ) 

 91 تا صفر عمق از آزمایش مورد خاک

 خشک هوا معرض در و سپس تهیه مزرعه متریسانتی

گردید. برخی پارامترهای شیمیایی و فیزیکی خاک مانند 
واکنش در گل اشباع، هدایت الکتریکی خاک در عصاره 

 Metrohmمتر دیجیتال ) pHبا  بیبه ترتگل اشباع 

سنج دیجیتال ( و هدایت8226توماس سوئیس( ) -744
Sension 7 (HACH- ( )جرم 8226زودز آمریکا ،)

بلک ) نخوردهدستمخصوص ظاهری به روش استوانه 
(، کربنات کلسیم معادل با روش خنثی 8216و هارتگ 

کردن کربنات کلسیم با اسید کلریدریک و تیتراسیون 
(، مواد آلی 8226لوپرت اسپارکس با سود )اسید اضافی 

(، 8226نلسون و سامرز خاک توسط اکسیداسیون تر )
ازت کل خاک با روش کجلدال و با دستگاه کجلدال 

(Behr labor-Technik – Germany( ) نلسون و سامرز
اولسن و )(، فسفر قابل جذب به روش اولسن 8221

 Techompو با دستگاه اسپکتروفتومتر ) (8212سامرز، 
انگلستان(، کلسیم و منیزیم محلول به  – UV7500 مدل

(، پتاسیم قابل 8212لنیون و هلد روش کمپلکسومتری )
 -Corning 410فتومتر )جذب با استفاده از دستگاه فلیم

(، غلظت قابل جذب 8226هلمک و اسپارکس، لیتوانی( )
ها با گیری نمونهعناصر ریزمغذی خاک پس از عصاره

DTPA ( با دستگاه جذب اتمیGBC 932 Plus Atomic 

Absorption Spectrometer - ( )لیندسی و نورول چین
( 2110بارت ) ی( و بافت خاک به روش هیدرومتر8211

کاه و کلش گندم و بقایای یونجه از  .گیری شدنداندازه
های و برخی ویژگی مزارع شهرستان دره شهر تهیه شد

 ده شده است.آور 8مواد بهساز در جدول 
 

طبق عمیق مزرعه آزمایشی،  نسبتاًپس از شخم 
هایی که مواد بهساز کاه و نقشه طرح آزمایشی، در کرت

کردند تمام های یونجه را دریافت میکلش گندم و مانده
صورت یکنواخت در ماده بهساز به مقدار مشخص و به 

متری خاک، دو ماه قبل از کاشت بذر، سانتی 1-91عمق 
د. همچنین ماده توسط کارگر با خاک مخلوط گردی

روز قبل از کاشت بذر، به  21بهساز کود مرغی 

های مربوطه افزوده و سپس با خاک مخلوط کرت
ی خاک و برآورد نیاز کودی باتوجه به تجزیه. گردید

هایی که کود شیمیایی مزرعه قبل از کشت در کرت
درصد نیاز کامل(، برای عنصر  811کردند )دریافت می

اوره )هر کرت به  هکتار کودکیلوگرم در  951نیتروژن 
 11گرم اوره( استفاده شد.  801 مترمربع 0مساحت 

پاش و دست صورتبهگرم این کود زمان کاشت 

 بهساز مواد یهایژگیو از یبرخ -1جدول 

  نوع کود آلی
pH 

EC N 5O2P O2K Na Ca Mg S OM Zn Fe Mn Cu 
1-dS.m 1/1 1-mg.Kg 

 81/1 28/66 18/51 66/82 65/92 18/1 58/1 80/8 12/1 12/8 25/1 26/1 288/1 92/1 کاه و کلش گندم

 25/82 91/820 62/812 16/08 85/02 18/1 09/1 26/1 82/1 00/8 92/1 20/8 129/8 18/1 های  یونجهمانده

 80/92 58/812 09/188 51/812 59/66 12/1 15/1 11/8 51/1 91/2 15/1 16/2 21/1 16/1 کود مرغ
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 صورتبهگرم دو ماه پس از کاشت  11یکنواخت و 
کیلوگرم در  51سرک به کار رفت. برای عنصر فسفر 

متر  0تریپل )هر کرت به مساحت  سوپر فسفاتهکتار 
تریپل( به طور یک جا قبل  سوپر فسفاتگرم  21مربع 

 851از کاشت استفاده شد. برای عنصر پتاسیم نیز 
لفات پتاسیم )هر کرت به مساحت هکتار سو کیلوگرم در

گرم سولفات پتاسیم( به طور یک جا  61 مترمربع 0
 استفاده شد. 

مهر ماه  21پس از کاربرد کود در مزرعه در تاریخ 
 21بزی کشت و در تاریخ ، باقلا رقم شاخ8921

روزه برداشت  811با دوره رشد  8921فروردین ماه 
 . صورت گرفت

مرحله گلدهی توسط ها در شاخص کلروفیل برگ
( SPAD-502-Minolta-japan) متردستگاه کلروفیل

(. مقدار آب نسبی برگ 8212یاداوا گیری شد )اندازه
(RWCاز رابطه ) اسکانفیلد و شد ) محاسبه ریزی

  (:8211همکاران 
𝑅𝑊𝐶 = (𝐹𝑤 − 𝐷𝑤)/(𝑇𝑤 − 𝐷𝑤) ∗ 100 

     (8    )  

-نمونه وزن تر برگ بلافاصله بعد از؛ Fwکه در آن 

وزن خشک برگ بعد از قرار گرفتن در  ؛DW، برداری
وزن اشباع برگ بعد از قرار گرفتن در آب  ؛Twو  آون

 دستگاه از برگ سطح سنجش باشد. جهتمی مقطر

 از پس .استفاده گردید تی دلتا مدل سنج برگ سطح

 مترمربع( شاخص در واقعی )بوته بوته تراکم تعیین

دکاگون محاسبه شد ) 2ابطه ر از استفاده با برگ سطح
 (:2110دوایس 

LAI = ((pla × den)) /10000  

      (2)  
 ؛ متوسطplaبرگ،  سطح ؛ شاخصLAIکه در آن 

؛ تراکم denمتر مربع( و سطح برگ هر بوته )سانتی
 باشد. ( میمترمربعواقعی )بوته در 

ی رشد در منظور تعیین عملکرد تر، در هر مرحلهبه
جدا کردن قسمت اندام هوایی  سطح برداشت شده با

گیاه از سطح خاک، وزن مرطوب گیاه به وسیله ترازو 
گیری شد. همچنین در ادامه کار برای اندازه در مزرعه

گیری وزن گیری وزن ماده خشک، پس از اندازهاندازه
مرطوب گیاه، در هر کرت یک نمونه تصادفی مناسب 
انتخاب و توزین گردید. پس از توزین، نمونه انتخابی با 

 کیدریدکلریاسآب معمولی تمیز و با محلول رقیق 
تن مجدد با آب درصد شسته و بعد از شس 115/1

معمولی در نهایت با آب مقطر چندین بار شستشو داده 
ها، آنها به مدت چند شد. برای کم شدن رطوبت نمونه

ها روز در هوای آزاد قرار گرفتند. پس از این مدت نمونه
 12تا  01های کاغذی گذاشته شدند و به مدت در پاکت

 خانهگرمساعت تا زمان رسیدن به وزن ثابت در 
درجه سلسیوس قرار گرفتند. با  11دار در دمای ویهته

های گیاه بعد از مدت زمان ذکر شده در توزین نمونه
دست آمد. با ها به، وزن ماده خشک نمونهخانهگرم

که وزن مرطوب و وزن ماده خشک گیاه در توجه به این
هر مرحله به سطحی معادل با یک مترمربع بود، با 

کیلوگرم در  صورتبهیج عملکرد تعمیم آن به هکتار نتا
 هکتار گزارش گردید. 

گیاه  دانه درنیتروژن موجود گیری مقدار اندازهبرای 
(. در ادامه 8251جکسون از روش کجلدال استفاده شد )

گیری درصد پروتئین دانه، ابتدا درصد برای اندازه
گیری شد. پس از نیتروژن به روش تیتراسیون اندازه

درصد  29/1ن در عدد ثابت ضرب درصد نیتروژ
. (8219)مریل و وات  دست آمدپروتئین دانه باقلا به

سنجی و توسط دستگاه به روش رنگ دانهفسفر 
گیری اندازه UV7500مدل  Techcompاسپکتروفتومتر 

(. پتاسیم موجود در 8221پترسون و نودسن گردید )
گیاه با استفاده از عصاره تهیه شده توسط 

سنجی توسط نرمال به روش شعله 2 کیدریدکلریاس
گیری اندازه 081مدل  Corningفتومتر دستگاه فلیم

 آزمایش، پایان در (.8212کندوسن و همکاران گردید )

 با مطالعه مورد صفات بر تأثیراستفاده از مواد بهساز

 تحلیل و تجزیه مورد SAS (9.2) افزارنرماز  استفاده

 آزمون از هامیانگین یمقایسه جهت و گرفت قرار آماری

 .گردید استفاده درصد پنج احتمال در سطح دانکن

 
 نتایج و بحث 

تأثیر مواد  میانگین یمقایسه و واریانس تجزیه نتایج
مورفوفیزیولوژیک، عملکرد دانه  صفات بر برخی بهساز

و  9و  2جداول  در باقلا دانهو جذب عناصر غذایی در 
 آورده 0متقابل در جدول همچنین نتایج تجزیه اثرات 

خصوصیات  که داد نشان پژوهش این نتایج. است شده
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مواد بهساز  که تیمارهایی در باقلا مورفوفیزیولوژیک
افزایشی  روند شاهد تیمار به نسبت بودند کرده دریافت

 مقادیر در افزایش با متناسب افزایش این که داشت

 (. 9و  2کاربرد مواد بهساز بود )جداول 
 

  

 مواد بهساز بر برخی صفات فیزیومورفولوژیکی باقلا( اثر Fتجزیه واریانس )کمیت  -2جدول 

ns ،* احتمال یک درصدسطح داری در و معنیپنج درصد داری در سطح احتمال ی، معنیداریمعن ریغ بیبه ترت**و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملکرد دانه و عناصر ،یکیومورفولوژیزیف اتیخصوص یبرخ یهانیانگیم سهیمقا -3 جدول

 مختلف مواد بهساز یمارهایت ریجذب شده در دانه باقلا تحت تاث

منبع 
 تغییرات

 

درجه 
 آزادی
 

F 

وزن تر 
 دانه
 

وزن 
 خشک
 دانه

 خشکوزن 
 غلاف

وزن تر 
 غلاف

 شاخص
 سطح
 برگ

 شاخص
  لیکلروف

 یمحتوا
  آب ینسب

 پروتئین
 دانه
 

 منیزیم
 دانه
 

  پتاسیم
 دانه
 

 فسفر
 دانه
 

 نیتروژن
 دانه
 

/70** **23/11 2 تکرار  
071 

**31/125 **02/15 0/21** 11/03** 42/31** 311/15** 410/8** 311/15** 3/50* 0/431** 

 تیمار
   

17 11753/3
** 

**17151 **83/1232 **2/15172 7/11ns 23/80** 2048** 14811/2** 21307/3
** 

14811/3** 21307/3
** 

8/20111
** 

 ضریب تغییرات
 

251/7 1 14/7 10/7 28/1 0/4 1331 273/7 141/7 273/7 141/7 14/7 
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 .داری ندارنددرصد با آزمون دانکن تفاوت معنیهایی دارای حداقل یک حرف مشترک، در سطح احتمال یک در هر ستون، میانگین

2M ،4: دو تن در هکتارM ،6: چهار تن در هکتارM 5: شش تن در هکتار کود مرغی؛G ،10: پنج تن در هکتارG :01  ،15تن در هکتارG پانزده تن در هکتار کاه و :

 : شاهدSدرصد نیاز کودی شیمیایی،  3Ch :011تن در هکتار بقایای یونجه؛  15Y :01تن در هکتار،  10Y :01: پنج تن در هکتار، 5Yکلش گندم؛ 
 

 

کاربرد مواد بهساز )بقایای یونجه، کاه و کلش گندم، 
وزن ی تیمارها بر کود مرغی و کود شیمیایی( در همه

در سطح یک ، وزن تر و خشک غلاف دانه و خشک تر
ی (. مقایسه2دار داشت )جدول درصد اثر معنی

 5/22) وزن تر دانه بیشترین داد که نشان ها نیزمیانگین
تن در هکتار کود مرغی و  6تن در هکتار( در تیمار 

تن در هکتار( در تیمار شاهد  261/81کمترین مقدار آن )
باقلا در تیمار  بیشترین وزن خشک غلاف، دست آمدبه

تن در هکتار( و  12/6تن در هکتار کود مرغی ) 6ماده 
تن  02/2) کمترین وزن خشک غلاف باقلا در تیمار شاهد

تن در  6در هکتار(، بیشترین وزن تر غلاف در تیمار 
تن در هکتار( و کمترین مقدار  22/22مرغی ) دهکتار کو

 تن در هکتار( حاصل گردید 29/82در تیمار شاهد )
بعد از کود مرغی، بقایای یونجه و کاه و ( و 2جدول )

مقایسات  کلش گندم در مراحل بعدی تاثیر قرار گرفتند.
داری در اختلاف معنیگروهی بین تیمارها نشان داد که 

های تیماری وجود دارد بین همه گروهسطح یک درصد 
های و گروه تیماری بقایای یونجه در مقابل سایر گروه

(. 0)جدول  داشتصفات تیماری اثر بیشتری بر 

گران دلیل افزایش عملکرد در سطوح کود تلفیقی پژوهش
را ناشی از مطابقت بیشتر بین نیتروژن قابل دسترس 

دانند. به می خاک با نیازهای گیاه در سیستم تلفیقی
نیاز غذایی کمتری رویشی گیاه  رشدزمان طوری که در 

دارد و مقدار نیتروژن معدنی در دسترس کودهای 
تلفیقی کمتر از کود شیمیایی است ولی در مراحل رشد 
زایشی گیاه به علت تداوم فرایند معدنی شدن جذب تا 

گریندلر و کند )ادامه پیدا می یتریطولانمدت زمان 
  (.2111 همکاران

ی واریانس دست آمده از جدول تجزیهطبق نتایج به
 تعداد غلاف افزایش (، کاربرد مواد بهساز بر2)جدول 

ی . مقایسهدیگرد داریمعن درصد احتمال یک سطح در
 به مواد بهساز افزایش با دهد کهنشان می ها نیزمیانگین

ی همه در شاهد تیمار به نسبت خاک تعداد غلاف
 یافته افزایش ی مواد بهسازکننده تیمارهای دریافت

تیمار پنج تن در هکتار  در جز افزایشی روند این است.
 تیمار به نسبت کاه و کلش گندم، برای سایر تیمارها

 درصد یک سطح احتمال داری درمعنی تفاوت شاهد

 85)بوته  هر درها دادند. بیشترین تعداد غلاف نشان

محتوای  تیمار
 نسبی آب

شاخص 
 کلروفیل

شاخص 
 سطح برگ

وزن تر 
 دانه

وزن تر 
 غلاف

وزن 
 خشک
 دانه

وزن 
 خشک
 غلاف

 پروتئین
 دانه

 منیزیم
 دانه

 پتاسیم
 دانه

 فسفر
 دانه

 نیتروژن
 دانه

             
M2 51e 59/88 ef 90/9 cd 2/89 h 81/81 g 52/2 g 12/9 h 2/22 f 989/1 g 5/8 h 0/1  11/2 f 

M4 68c 1/89 c 60/9 bc 21b 81/26 b 0b 12/5 b 02/20 d 909/1 d 60/8 f 06/1 d 21/2 d 

M6 99/60 a 1/81 a 19/0 a 5/22 a 22/22 a 12/5 a 12/6 a 90/25 c 089/1 b 11/8 b 51/1 a 11/9 c 

G5 61/51 e 51/81  20/9 d 2/82 j 11/86 i 92/2 i 11/2 j 16/28 g 989/1 g 09/8 i 92/1 g 66/2 g 

G10 99/61 cd 59/82 de 5/9 cd 0/85 g 2/82 f 1/2 f 22/9 f 21/21 h 969/1 d 65/8 e 00/1 e 55/2 h 

G15 61/62 b 29/85 b 26/9 ab 8/81 d 21/22 d 92/9 d 19/9 d 22/82 i 029/1 a 19/8 c 5/1 c 09/2 i 

Y5 61/51 e 9/88 f 99/9 cd 89i 2/86 h 0/2 h 22/2 i 85/29 e 919/1 h 69/8 g 0/1 f 18/2 e 

Y10 68c 1/89 c 65/9 bc 86e 29/21 e 9e 01/9 e 81/21 b 999/1 f 18/8 d 06/1 d 9/9 b 

Y15 65a 29/86 a 16/0 a 5/81 c 91/20 c 52/9 c 19/0 c 1/21 a 929/1 c 29/8 a 50/1 b 5/9 a 

Ch3 61/51 de 10/82 cd 09/9 c 85g 29/82 f 12/2 f 81/9 g 11/82 j 229/1 i 98/8 j 91/1 h 0/2 j 

S 61/50 f 2/1 g 12/9 cd 21/81 k 29/82 j 12/2 j 02/2 k 89/81 k 219/1 j 29/8 k 95/1 i 2/2  e 
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 کمترین هکتار کود مرغی و در تن شش تیمار ( درعدد

بعد از و گردید  مشاهده شاهد در تیمار (عدد 99/1آن )
ترین کود مرغی، بقایای یونجه و کاه و کلش گندم بیش

(. مقایسات گروهی بین صفات 2جدول ) تاثیر را داشتند
های تیماری نشان داد که بین مختلف برای گروه

با همه، کاه و کلش گندم  ییایمیشهای تیماری کود گروه
داری نداشت اما بین سایر و بقایای یونجه اختلاف معنی

داری مشاهده های تیماری با هم اختلاف معنیگروه
گردید و بیشترین اثر را گروه تیماری بقایای یونجه بر 

 (. 0صفت تعداد غلاف داشت )جدول 
 ویژه فسفر(عناصر غذایی موجود در کود مرغی )به

 در خشک ماده تولید و برگ سطح شاخص شافزای با

 به منجر طی گلدهی، فتوسنتزی فعال سطح حفظ و گیاه

 و تعداد هاگل برای پرورده مواد ذخیره افزایش

ضراب پور و همکاران شود )می رشد حال های درغلاف
2188.) 

ی واریانس از جدول تجزیه آمدهدستبهطبق نتایج 
 سطح شاخص افزایش (، کاربرد مواد بهساز بر2)جدول 

دار گردید. معنی درصد احتمال یک سطح در برگ
 افزایش با بیانگر این است که ها نیزی میانگینمقایسه

 شاهد تیمار به نسبت برگ شاخص سطح مواد بهساز،

 افزایش ی مواد بهسازکننده بیشتر تیمارهای دریافت در

 85تیمارهای  در فقط افزایشی روند این اما است. یافته
تن در هکتار کاه و کلش  85تن در هکتار بقایای یونجه، 

 به گندم و تیمار شش تن در هکتار کود مرغی نسبت

 شاهد تیمار به نسبت سایر تیمارها و دار بودمعنی شاهد

 نشان درصد یک سطح احتمال داری درمعنی تفاوت

 تیمار ( در16/0ها )سطح برگ شاخص بیشترین ندادند.

در  (95/9آن ) کمترین قایای یونجه وهکتار ب در تن 85
و بعد از بقایای یونجه، کود  گردید مشاهده شاهد تیمار

مرغی و کاه و کلش گندم بیشترین تاثیر را داشتند 

روهی صفات مختلف برای گمقایسات  .(9)جدول 
روه تیماری مرغی گهای تیماری نشان داد که بین روهگ

اما بین سایر  دار مشاهده نشد.با یونجه اختلاف معنی
های تیماری مانند مرغی در مقابل کاه و کلش یا روهگ

همه( در ) روهیگکاه و کلش درمقابل مرغی و تیمارهای 
سطح  دار درمقابل شاهد و کود شیمیایی اختلاف معنی

روهی بین گقایسه . ممشاهده شددرصد یک احتمال 
تیمارها نشان داد که تیمار بقایای یونجه در مقابل سایر 

 کاه و کلش کندم و کود شیمیایی(_یکود مرغتیمارها )
)جدول  داشت شاخص سطح برگ تاثر بیشتری بر صف

اثر  کههای حاصل از پژوهشی این نتایج با یافته (.0
بقایای گیاهی و تنش شوری بر شاخص سطح برگ و 
مقدار کلروفیل در خاک تحت کشت جو را بررسی نمود، 
همخوانی نشان داد. پژوهشگران این تحقیق عنوان 

های حاوی بقایای یونجه حداکثر سطح کردند که خاک
برگ و کلروفیل را داشتند. همچنین آنها بیان کردند که 

 ،گیاهی سبب افزایش سطح برگپسماند  هرگونهافزایش 
گردد و شدت گیاه می یزنپنجهمقدار کلروفیل و قدرت 

علیزاده آن بستگی به نوع و کیفیت بقایای گیاهی دارد )
بقایای گیاهی  ریتأث(. در پژوهشی دیگر 2185و چرم 

روی نیتروژن خاک و رابطه آن با عملکرد و اجزای 
گ برای عملکرد در گندم نشان داد که شاخص سطح بر

تیمار کود اوره و تیمار بقایای یونجه دارای بالاترین و 
ترین مقدار خود بقایای ذرت و بقایای گندم دارای پایین

(. مواد بهساز و کود مرغی باعث 2181پوری بودند )
نیاز گیاه و بهبود اکثر عناصر غذایی پرنیاز و کم نیتأم

 خصوصیاتی از خاک مانند افزایش ظرفیت نگهداری آب
شوند که این منجر به افزایش و حاصلخیزی خاک می

 پژوهش نتایج شود.شاخص سطح برگ در گیاه می
  افزایش بیانگر (2110 جهادجهان )
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 دامی بود کود مصرف اثر در بابونه برگ سطح شاخص

 حفظ فیزیکی، خواص بر کودها این مثبت اثر آن علت که

 .باشدمی غذایی عناصر تعادل و رطوبت

دهد که می نشان 9جدول  ها دری میانگینمقایسه
ها را برگ کلروفیل شاخص مواد بهساز، مختلف سطوح
تیمارهای  در تمام افزایشی روند این و داد افزایش

 شاهد در سطح احتمال یک درصد به موجود نسبت

( 1/81ها )کلروفیل برگ شاخص بیشترین دار بود.معنی
آن  کمترین و هکتار کود مرغی در تن شش تیمار در

گردید و بعد از کود  مشاهده شاهد در تیمار (2/1)
 ریتأثمرغی، بقایای یونجه و کاه و کلش گندم بیشترین 

روهی صفات مختلف برای گمقایسات  را داشتند.
روه تیماری مرغی گهای تیماری نشان داد که بین روهگ

اختلاف  و کاه و کلش گندم با کود شیمیایی یونجهبا 
های تیماری روهگاما بین سایر  دار مشاهده نشد.معنی

مانند مرغی در مقابل کاه و کلش یا کاه و کلش درمقابل 
همه( در مقابل شاهد و ) روهیگمرغی و یا تیمارهای 

یک احتمال  در سطحدار کود شیمیایی اختلاف معنی
روهی بین تیمارها نشان گایسه ق. ممشاهده شددرصد 

کود داد که تیمار بقایای یونجه در مقابل سایر تیمارها )

اثر بیشتری بر  کاه و کلش کندم و کود شیمیایی(_یمرغ
  (.0)جدول  داشت شاخص کلروفیل تصف

محققین در پژوهش خود با عنوان اثر کودهای آلی و 
های نیتروژن بر کارایی مصرف آب، عملکرد و ویژگی

رشد گندم )رقم الوند( بیان کردند که افزایش سطح کود 
ها تن در هکتار شاخص کلروفیل برگ 61به  91دامی از 

احمدی نژاد و داری افزایش داد )را به طور معنی
 عوامل از یکیبرگ  کلروفیل (. شاخص2189 همکاران

 خشک یدهتولید ما و فتوسنتز سرعت تعیین در کلیدی

 عامل یک عنوانتواند بهمی آن کاهش نبنابرای. است گیاه

 حساببه فتوسنتز در یاروزنه ریغی هکنند محدود

 (.2110قوش و همکاران آید )می
 مختلف دهد که سطوحمی ها نشانی میانگینمقایسه

 این و داد ها را افزایشمقدار آب نسبی برگ مواد بهساز،

شاهد  به تیمارهای موجود نسبت در تمام افزایشی روند
 (.9دار بود )جدول معنی در سطح احتمال یک درصد

 تیمار درصد( در 65ها )مقدار آب نسبی برگ بیشترین

 61/50آن ) کمترین و هکتار بقایای یونجه در تن 85
و بعد از بقایای  گردید مشاهده شاهد در تیمار درصد(

را  ریتأثیونجه، کود مرغی و کاه و کلش گندم بیشترین 
  .داشتند

عملکرد دانه و عناصر  ،( برای تیمارهای مختلف در صفات مورفوفیزیولوژیکیFتجزیه و تحلیل کنتراست واریانس ) -4جدول 
 باقلاجذب شده در دانه 

 کنتراست
 

شاخص 
 کلروفیل

شاخص 
 سطح برگ

 دانه تر وزن
 دانه فسفر

 
 دانه تروژنین

 

 دانه نیپروتئ
 

 دانه میزیمن
 

 دانه میپتاس
 

G VS Y **86/81  **12/96  **11/226  **06/55  **2/20121  **2/20059  11/1 ** 15/2212 ** 

G VS M **26/22  2/98 ** 2/29212 ** 06/892 ** 1/92215 ** 2/92222 ** 82/0  ns 01/8218 ** 

Y VS M 6/8  ns 81/1  ns 8/85821 ** 5/86 ** 0/82121 ** 0/88209 ** 66/1  ns 66/81 ** 

all VS Ch 25/1 ** 11/95 ** 90/8821 ** 2/522 ** 9920** 9/98281 ** 1/55 ** 8/21260 ** 

all VS S 52/215 ** 15/685 ** 95162** 22/101 ** 2/58028 ** 1/58621 ** 10/862 ** 9/61956 ** 

G VS Ch 21/9  ns 58/20 ** 11/81 ** 19/029 ** 08/0126 ** 12/0118 ** 01/10 ** 0/20609 ** 

G VS S 2/820 ** 98/022 ** 0/81651 ** 61/682 ** 8/88206 ** 1/88808 ** 11/821 ** 0/01126 ** 

Y VS Ch 06/22 ** 26/15 ** 90/116 ** 25/661 ** 8/12952 ** 5/12199 ** 56/58 ** 6/9698 ** 

Y VS S 26/821 ** 11/686 ** 20121** 56/212 ** 810186** 810206** 61/891 ** 9/60181 ** 

M VS Ch 10/98 ** 22/12 ** 2/82291 ** 125** 1/08621 ** 1/08555 ** 80/61 ** 5/95016 ** 

M VS S 12/225 ** 0/612 ** 51120** 16/8128 ** 5/61685 ** 2/61986 ** 50/852 ** 0/62155 ** 

ns ،* می باشد. داری در سطح احتمال یک درصدداری در سطح احتمال پنج درصد و معنیی، معنیداریمعن ریغ بیبه ترت**و 
G ،کاه و کلش گندم :M ،کود مرغی :Y ،بقایای یونجه :Ch ،کود شیمیایی :S ،شاهد :allهمه تیمارها : 
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 گیاه آبی وضعیت آب برگ نشانگر نسبی مقدار

 ریشه اطراف در آب کاهش پتانسیل با که باشدمی

 بهتری شاخص آب پتانسیل به نسبت و یابدکاهش می

رابطه رسد که به نظر می آب گیاه است.از وضعیت 
 با گیاهی هایبافت اولیه آب محتوایمستقیمی بین 

 صورت بدین دارد، وجود گیاه دسترس قابل آب مقدار

 آب مقدار مزرعه، خاک در رطوبت کمبود دلیل به که اگر

آب  درصد نشود، جذب هاریشه توسط گیاه خروجی
شد  خواهد نقصان دچار گیاه هایبافت در موجود

 ایاندازه به در خاک موجود رطوبت مقدار درعوض اگر

 این در بنماید، را گیاه از آب خروج جبران که باشد

 سطح در همواره گیاهی هایبافت و هاسلول صورت

 خواهند داشت.  قرار تورژسانساز  بالایی
که در موارد ( بیان کردند 2186شکری و همکاران )

کاربرد کودهای آلی و خاکپوش به دلیل خنک شدن 
محیط ریشه و حفظ رطوبت خاک، رشد ریشه و مقدار 
جذب آب نسبت به زمانی که مواد اصلاحی استفاده 

رود که با شود، بیشتر است. بنابراین انتظار مینمی
کاربرد مواد بهساز محتوای آب برگ گیاهان افزایش 

ت نسبی نقش مهمی در تنظیم هدایت محتوای رطوبیابد. 
ای و در نتیجه سرعت فتوسنتزی گیاه دارد. نتایج روزنه

بر روی گیاه یونجه ( 2116لی ون و همکاران ) تحقیقات
نشان داد که از دست دادن آب سبب کاهش شدید در 

باتوجه به نتایج  .میزان رطوبت نسبی گیاه گردید
اصلاحی به دلیل  توان بیان کرد که مواددست آمده میبه

توانند بالا بودن خاصیت نگهداری رطوبت در خاک می
تاثیر بسیار زیادی بر محتوی آب نسبی برگ داشته 

  باشند.

 کلش و کاه مواد و خشکی تنش ریتأثدر بررسی 

فیزیولوژیک کنجد مشاهده -مورفو خصوصیات بر گندم
 آن کاربرد عدم مقایسه با در کاربرد کاه و کلش شد که

 در برگ آب نسبی دار محتوایمعنی افزایش به منجر

شد  زراعی ظرفیت درصد 01 و 61 خشکی تنش سطوح
فرمهینی فراهانی و  (.2181بهزادنژاد و همکاران )

 و زئولیت توأم مصرف که بیان کردند (2185) همکاران
مطلوب،  شرایط در هم و تنش شرایط در هم کود دامی

 .داد افزایش شاهد به نسبت را برگ آب نسبی محتوای

تواند باعث بهبود نگهداری استفاده از مواد بهساز می
آب در خاک و در نتیجه سبب افزایش محتوای رطوبتی 
خاک شود، بدین سبب همبستگی مثبت بین محتوای 

تواند دلیل رطوبت نسبی برگ با رطوبت خاک می
افزایش مقدار آب نسبی برگ در تیمار بقایای گیاهی 

 یونجه باشد. 
دهد که اثر مواد نتایج تجزیه واریانس نشان می  

بهساز بر عناصر غذایی موجود در دانه در سطح 
 .(2دار شده است )جدول احتمال یک درصد معنی

همچنین نتایج مقایسه میانگین تیمارها ونتایج تجزیه 
 .آورده شده است 5 و 0جداول اثرات متقابل در 

که اثر مواد بهساز  دهدمینشان  2نتایج جدول 
)بقایای یونجه، کاه و کلش گندم، کود مرغی و کود 

در  مقدار منیزیم دانهی تیمارها بر شیمیایی( در همه
 ها نیزی میانگیندار شد. مقایسهسطح یک درصد معنی

 02/1) مقدار منیزیم دانه بیشترین که دهدمی نشان
و تن در هکتار کاه و کلش گندم  85درصد( در تیمار 
 به دستدرصد( در تیمار شاهد  21/1کمترین مقدار آن )

بعد از کاه و کلش گندم، کود (. از این نظر 0جدول آمد )
مرغی و بقایای یونجه قرار گرفتند. مقایسات گروهی 

های بین تیمارهای مختلف نشان داد که بین گروه
تیماری مرغی در مقابل بقایای یونجه و کاه و کلش 

نشد اما بین سایر  مشاهدهداری گندم اختلاف معنی
های تیماری مانند بقایای یونجه با کاه و کلش گندم گروه

شیمیایی و همه کود و کاه و کلش گندم در مقابل 
داشت که مقایسات گروهی وجود داری اختلاف معنی

نشان داد بقایای یونجه در مقابل سایر تیمارها بیشترین 
 (. 0است )جدول  اثر را بر میزان منیزیم دانه داشته

کودهای آلی با اسیدی کردن محیط اطراف  احتمالا
گردند مانند منیزیم می هاییکانیریشه باعث حل شدن 

و ازاین طریق جذب منیزیم توسط گیاه بیشتر شده و 
این امر افزایش مقدار این عنصر در دانه را در پی داشته 

در پژوهش حاضر، مقدار منیزیم  است. از سوی دیگر
موجود در کاه و کلش گندم و کود مرغی بیشتر از 

های یونجه بود و با توجه به مقدار این عنصر در مانده
تن  85اینکه مقدار به کار برده شده کاه و کلش گندم )

تن در هکتار  6در هکتار( چندین برابر تیمار کودمرغی )
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تواند دلیلی دیگر بر این تفاوت آشکار در ( بود، خود می
 نیزیم دانه باقلا در تیمار کاه و کلش گندم باشد.مقدار م

انواع کود  ریتأثدر پژوهشی با بررسی محققین 
حیوانی بر عملکرد و جذب مواد غذایی در گیاه خردل 
نتیجه گرفتند که بیشترین مقدار جذب منیزیم دانه در 

تن کود مرغی و کمترین مقدار در تیمار شاهد  21تیمار 
 . همچنین(2110همکاران  زامیل و) مشاهده گردید
بیشترین مقدار گزارش دادند که  (2181حسین و روی )

تن در هکتار کود آلی مشاهده  89جذب منیزیم در تیمار 
 ، شد

اثر مواد بهساز  که دهدیمنشان  2نتایج جدول 
)بقایای یونجه، کاه و کلش گندم، کود مرغی و کود 

در سطح  دانهمقدار پتاسیم شیمیایی( در همه تیمارها بر 
 انگریب زینها ی میانگیندار شد. مقایسهیک درصد معنی

درصد(  29/8) مقدار پتاسیم دانه بیشترین این است که
تن در هکتار بقایای یونجه و کمترین مقدار  85در تیمار 

جدول آمد ) به دستدرصد( در تیمار شاهد  29/8آن )
سپس تیمارهای کود مرغی و کاه و کلش گندم (، و 9

بیشترین اثر را بر مقدار پتاسیم دانه داشتند. نتایج 
های تیماری برای صفت مقایسات گروهی بین گروه

های تیماری میزان پتاسیم دانه نشان داد که همه گروه
داری داشته و بیشترین اثر را در مقابل هم اختلاف معنی

 (. 0از این بین گروه بقایای یونجه داشتند )جدول 
پتاسیم رابطه مستقیمی با افزایش رشد افزایش جذب 

ای گیاه دارد که خود وابسته به جذب نیتروژن سبزینه
در گیاه است. افزایش عرضه نیتروژن در خاک در 

چودوری و  شرایط استفاده از بقایای گیاهی توسط
گزارش شده است که می تواند بیانگر ( 2188همکاران )

ر عناصر از رابطه مثبتی بین جذب یون پتاسیم با دیگ
رابطه (، 2116. مالهی و همکاران )جمله نیتروژن باشد

مثبتی را بین جذب عناصر پتاسیم، نیتروژن و فسفر 
آزمایش نشان داد که کود یک  نتایج. گزارش کردند

شیمیایی، باعث افزایش اندک غلظت پتاسیم دانه نسبت 
 بقایای ازآنجاکه. (2186 همکارانمانال و ) به شاهد شد

 بالایی نیتروژن یآزادساز سرعت بالا کیفیت با گیاهی

 بالا دلیل نیترمهم دارد احتمال (2116 )رئیسیدارند 

 یونجه بقایای تیمار در خوشه گندم مقدار پتاسیم بودن

 باشد که گیاه اختیار در نیتروژن زیادی مقادیر قراردادن

)کامکار و است  شده نیز پتاسیم جذب افزایش به منجر
 بقایای در پژوهشی برگشت محققین (2112 همکاران

 به افزایش منجر را نیتروژن کود افزودن و خاک به برنج

چودهوری و ) کردند عنوان برنج کاه و دانه پتاسیم
 .(2188 همکاران

نتایج نشان داد که اثر مواد بهساز )بقایای یونجه، 
ی کاه و کلش گندم، کود مرغی و کود شیمیایی( در همه

در سطح یک درصد  مقدار فسفر دانهتیمارها بر 
نشانگر  ها نیزی میانگین(. مقایسه2دار شد )جدول معنی

درصد( در  51/1) مقدار فسفر دانه بیشترین این است که
تن در هکتار کود مرغی و کمترین مقدار آن  85تیمار 

. (9جدول دست آمد )درصد( در تیمار شاهد به 95/1)
های تیماری برای نتایج مقایسات گروهی بین گروه

های صفت میزان فسفر دانه نشان داد که همه گروه
داری داشته و تیماری در مقابل هم اختلاف معنی

ر را از این بین گروه بقایای یونجه داشتند بیشترین اث
(. با افزایش مصرف کود مرغی مقدار فسفر 0)جدول 

قابل دسترس گیاه و در نتیجه فسفر جذب شده افزایش 
یافته است، به عبارتی به دلیل فراهمی فسفر قابل 
دسترس تحت تیمارهای کودی روند افزایش فسفر دانه 

 همکارانو  برینکغیر خطی بوده است ) صورتبه
که به تدریج  مرغیآلی در کود  وجود فســفر(. 2112

در افزایش  است،قابل جذب  برای گیاه و شودمیمعدنی 
. ملکوتی جذب فسفر توسط گیاه موثر است قدارم
گزارش نمود با اضافه شــدن کود آلی در یک ( 8226)

سیستم کشت، هوموس موجود در خاک باعث 
فسفر  و مانع تثبیت پوشــاندن سطح ذرات رس شده

توانند جذب سطحی فسفر را بقایای آلی می. گرددمی
به فسفر را  گیاهان نتیجه دسترسی کاهش داده و در

از طرفی افزایش زیست توده میکروبی  .افزایش دهند
به  خاک به انتقال بهتر فسفر خاک حاوی بقایای گیاهی

 (.2112)شهریار  کندکمک می دانه گیاه
با عنوان اثر کود مرغی و  یهمچنین پژوهش

های عناصر ریزمغذی بر برخی ویژگی یپاشمحلول
 ریتأثکمی و کیفی گندم نشان داد که درصد فسفر تحت 

دار نوع تیمارهای کودی قرار گرفت و بیشترین معنی
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درصد فسفر دانه در تیمار کود سولفات آهن و کود 
 . (2181جوانمرد و داناکو ) مرغی مشاهده گردید

 مرغی، کودهای تأثیر( 2110)ل و همکاران زامی

غذایی  عناصر جذب و عملکرد بر را شیمیایی و گاوی
 مصرف که دریافتند انمودند. آنه بررسی خردل توسط

 مقدار بر داریمعنی کود مرغی تأثیر هکتار در تن 21

در پژوهشی در گیاه محققین  .داشت فسفر جذب
گزارش دادند که کود مرغی باعث افزایش  ینیزمبیس

در مقایسه با عدم مصرف کود مرغی  ینیزمبیسغلظت 
 .(2186یزدان پناه و مطالبی فر ) شده است

که اثر مواد  بیانگر این است 2های جدول یافته
بهساز )بقایای یونجه، کاه و کلش گندم، کود مرغی و 

در  ژن دانهمقدار نیتروکود شیمیایی( در همه تیمارها بر 
 ها نیزی میانگیندار شد. مقایسهسطح یک درصد معنی

درصد(  5/9) مقدار نیتروژن دانه بیشترین که داد نشان
تن در هکتار بقایای یونجه و کمترین مقدار  85در تیمار 

. (2جدول آمد ) به دستدرصد( در تیمار شاهد  2/2آن )
های تیماری برای نتایج مقایسات گروهی بین گروه

های صفت میزان نیتروژن دانه نشان داد که همه گروه
داری داشته و تیماری در مقابل هم اختلاف معنی

گروه بقایای یونجه داشتند  نیب نیا ازبیشترین اثر را 
 به کربن نسبت گیاهانی که بقایای برگرداندن(. 0)جدول 

 دلیل به بقولات( خانواده )همانند دارند پایینی نیتروژن

 شود،می انجام ترها سریعآن تجزیه سرعت اینکه

 بقایایی از زودتر بعدی محصول برای را غذایی عناصر

 بیشتر، نیتروژن به کربن و نسبت بالا لیگنینی ترکیبات با

دانه محل ذخیره (. 2118کنند )دایگامی و تران می آزاد
هایی است که در طول مـواد غذایی و سایر فراورده

ای هـای ذخیـرهدر محـل شود ومیرشد گیاه ساخته 
یابد. در مرحله رسیدگی همزمان با پیر شدن تجمـع می

. شـودها، پروتئین و کربوهیدرات به دانه منتقل میبرگ
توان در این آزمایش علت افزایش نیتروژن در دانه را می

 .به آهسته رها شدن عنصر نیتـروژن در بقایا نسبت داد
 کود مقادیر افزودن که کردند گزارش پژوهشگران

 خاک در موجود نیتروژن دارمعنی افزایش باعث مرغی

فلاح و ) گردید ذرت دانه نیتروژن غلظت نتیجه در و
که در گیاه شاهی  شدهگزارش همچنین . (2111 همکاران

از بین تیمارهای کودهای مرغی، دامی و ورمی 
کمپوست بالاترین مقدار نیتروژن در تیمار کود مرغی 

 .(2181 همکارانوجودی مهربانی و شد )مشاهده 
در پژوهشی گزارش دادند که  (2182) داوری و همکاران

کود دامی نسبت شاهد  ریتأثمقدار نیتروژن دانه تحت 
با افزایش مقدار نیتروژن در خاک  .افزایش یافته است

داری محتوای کل نیتروژن در دانه گندم به طور معنی
 . (2111 همکارانکودیک و ) افزایش یافته است

 و غذایی عناصر مدیریت اثر بررسی درمحققین 

 گندم، عملکرد و رشد و عناصر جذب بر گیاهی بقایای

 را گندم کاه و دانه توسط جذب نیتروژن مقدار بیشترین

 درصد 91 کاربرد همراه با برنج بقایای برگشت تیمار از

)ورما  کردند گزارش کودی توصیه از بیشتر NPKکود 
لیمون اورتگا و همکاران  همچنین .(2189 همکارانو 

 نیتروژن مقدار افزایش با که کردند گزارش نیز (2111)

 طور به گندم دانه در نیتروژن کل محتوی خاک در

 گذاشت. افزایش به رو داریمعنی
نتایج نشان داد که اثر مواد بهساز )بقایای یونجه، 
کاه و کلش گندم، کود مرغی و کود شیمیایی( در همه 

در سطح یک درصد  مقدار پروتئین دانهتیمارها بر 
 نشان ها نیزی میانگین(. مقایسه2دار شد )جدول معنی

درصد( در  1/21) مقدار پروتئین دانه بیشترین که داد
تن در هکتار بقایای یونجه و کمترین مقدار آن  85تیمار 

( و 9جدول دست آمد )درصد( در تیمار شاهد به 89/81)
بعد از بقایای یونجه، کود مرغی و کاه و کلش گندم قرار 

های تیماری گرفتند. نتایج مقایسات گروهی بین گروه
-ان پروتئین دانه نشان داد که همه گروهبرای صفت میز

داری داشته و های تیماری در مقابل هم اختلاف معنی
گروه بقایای یونجه داشتند  نیبنیازابیشترین اثر را 

 (. 0)جدول 
 مختلف زراعی هایمدیریت تحت دانه پروتئین مقدار

 نوع نیتروژن، مصرف چگونگی و زمان مقدار، جمله از

 از بعد و قبل مراحل در محیطی شرایط و رقم

 آمده بدست نتایج به توجه با. دارد قرار یافشانگرده

 شیمیایی کود مصرف همراه به گیاهی بقایای برگرداندن

 نتیجه در و گیاه نیاز مورد نیتروژن باعث فراهمی

 هم مازاد نیتروژن و شده زراعی گیاه عملکرد افزایش
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)فاطمی و  شده است ذخیره دانه در پروتئین صورتبه
 دادند گزارش( 2189)نجفی و همکاران  .(2188 همکاران

 دانه خام پروتئین افزایش سبب دامی کود کاربرد که

 مثبت اثر به را دانه خام پروتئین افزایش اشد. آنه لوبیا

 جذب افزایش و گیاه ایتغذیه شرایط بهبود و دامی کود

 عناصر سایر و مس آهن، روی، فسفر، نیتروژن، عناصر

داری بر پروتئین کمپوست اثر معنیدادند.  نسبت غذایی
بذر داشت. تاثیر کمپوست و کود شیمیایی بر پروتئین 

تواند به دلیل در دسترس بودن بیشتر مواد بذر می
رسانی و اله (.2181 همکارانعابدی و ) مغذی باشد

( دریافتند که کاربرد کودهای آلی سبب 2128)رمضانی 
پروتئین دانه گردید، این پژوهشگران افزایش محتوای 

اظهار داشتند که تاثیر مثبت کودهای دامی بر پروتئین 
تر تواند به دلیل فراهم آوردن شرایط مناسبدانه می

های گیاهی و توسعه رشد گیاه از قبیل تولید هورمون
سیستم، افزایش جذب آب و عناصر غذایی نظیر 

 ی باشد.نیتروژن و فسفر تحت کاربرد کودهای آل
 

 کلی یریگجهینت
 توان بیان کرد کههای موجود میبر اساس یافته

 ابتدای دوره غذایی گیاه در مواد بهساز، نیاز تجزیه

 و کلش و کاه بلندمدتتجزیه  با سپس و تأمین را رشد
 رشدی نیاز خاک آلی ماده بالارفتن عناصر و آزادسازی

بهبود  شود و باعثرشد تامین می بعدی مراحل در گیاه
 بین از کهیطوربهشوند. می خصوصیات رشدی گیاه

 به نسبت بیشتری مواد بهساز، بقایای یونجه تأثیر این

 تیمارهای کود مرغی، کاه و کلش گندم و کود شیمیایی

افزایش شاخص سطح برگ، مقدار آب نسبی، پتاسیم  در
دانه و برگ  نیپروتئدانه و برگ، نیتروژن دانه و برگ و 

کود مرغی، اثرات  از استفاده مقابل در باقلا نشان داد.
بهتری روی شاخص کلروفیل برگ، وزن تر و خشک 
دانه و فسفر دانه و برگ نسبت به دیگر تیمارها گذاشت. 

 از متأثر های گیاهی،ها و بافتآب موجود در سلول

 رشد منطقه هوای و آب شرایط در گیاه آبی بیلان

دست آمده از پژوهش باتوجه به نتایج به. باشدمی
توان بیان کرد که مواد اصلاحی به دلیل بالا حاضر می

تواستند تاثیر بودن خاصیت نگهداری رطوبت در خاک 
 بسیار زیادی بر محتوی آب نسبی برگ داشته باشند.

 طول در غذایی بهتر عناصر فراهمی علت به بهسازمواد 

 و برگ سطح صشاخ بیشتر سبب گسترش رشد فصل
 . بانددیگر خصوصیات فیزیومورفولوژیک گیاه باقلا شد

تن  85تر بقایای گیاهی یونجه )تیمار پایین قیمت به توجه
 به دسترسی امکان نیز و به کود مرغی نسبت در هکتار(

 به کشور، این ماده بهساز نسبت نقاط بیشتر در آن

 است. توصیه قابل و بوده ترمناسب کودی سطوح سایر
 

 سپاسگزاری
های ها و مساعدتبدینوسیله از تمامی حمایت

دانشگاه لرستان جهت فراهم نمودن امکانات مورد نیاز 
-عمل میبرای اجرای این پژوهش، تشکر و قدردانی به

 آید.
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