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 دانشگاه کشاورزي دانشکده تحقیقاتی مزرعه در 1389
در  تصادفی کامل هايطرح بلوك قالب در شده خرد
 فاکتور و) هکتار در کیلوگرم 150 و 100 ،50 ،صفر

 این. بود) ماش و بلبلیچشم لوبیا آمارانت، سسبانیا،
 نشان نتایج. بود گندم کاشت آن از پس به خاك و 

 خشک وزن بر کودهاي سبز اثر. بودند مؤثر گندم
. بود نیتروژن باالي سطوح از بیشتر داريمعنی بطور

 برگ سطح شاخص و خشک وزن ترینبیش بلبلی
 نیتروژن سطوح کلیه در دانه عملکرد اجزاي و عملکرد
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بز بقوالت همچون ماش و لوبیا با کاربرد کودهاي س
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Abstract 
In order to study the effect of different green manures and nitrogen fertilizer levels on early 

growth characteristics, grain yield and yield components of wheat, a field experiment was 

conducted on Agricultural Faculty of Shahid Chamran University of Ahvaz during 2010-2011. The 

experimental design was split plot based on RCB with three replications. Main plot including 

nitrogen fertilizer (Urea) rates (i. e. 0, 50, 100, 150 kg ha-1) and sub-plot including green manures 

(i.e. control, millet, sesbania, amaranth, cowpea and mungbean). This study was madin two stages. 

First sowing and incorporated of green manures on to the soil and then, sowing of wheat crop. 

Results showed that, both green manures and nitrogen fertilizer levels had positive effect on early 

growth of wheat seedling. Effect of green manures on dry matter and LAI of wheat seedling in 

lower nitrogen rates were significantly more than higher nitrogen rates. Highest seedling dry matter 

and LAI were obtained by application of 100 kg N ha-1 along with cowpea as green manure. 

Application of green manures had significant effects on grain yield and yield components of wheat 

crop in all nitrogen rates. In ecological point of view, the best grain yield and biological yield were 

obtained by use of 50 kg N ha-1 along with legume green manures especially cowpea and 

mungbean. Therefore, since application of 100 kg N ha-1 is recommended nitrogen rate for this 

region, use of legume green manures especially mungbean and cowpea along with 50 kg N ha-1, in 

addition of achieving high qualitative and quantitative yield, amount of used nitrogen fertilizer 

reduced.  

 
Key words: grain yield, green manure, nitrogen, seedling growth, wheat 

 

  مقدمه
. گردد می محسوب جهان مهم غالت جمله از گندم     
 هوایی و آب شرایط از وسیعی محدوده در گیاه این

 غالب غذاي مینأت دلیلبه ایران در. شودمی کشت کشور
گیاه  این مناسب سازگاري به توجه با و گندم از مردم
 به مطلوب شرایط ایجاد زراعی، هايمدیریت انواع به
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 کمی افزایش راستاي در مهم، غذایی عناصر مینأت لحاظ
 هايخاك. رسدمی نظربه ضروري گندم عملکرد کیفی و

 اجراي عدم دلیلبه ایران غرب جنوب مناطق زراعی
 هايتکنیک از استفاده زراعی، گیاهان مناسب تناوب

 حرارت درجه و کم ساالنه بارندگی فشرده، کشاورزي
 باعث امر این که موادآلی مواجه هستند کمبود با باال،
 نامطلوب بستر نهایتاً و خاك ضعیف ساختمان ایجاد
). 2010 همکاران و بندآینه( گرددمی گیاه رشد براي

 تولید مهم هايجنبه از یکی آلی، مواد بهینه مدیریت
 آلی کربن و باشدمی زراعی هاياکوسیستم در پایدار

 نقش و شده محسوب خاك کیفیت در کلیدي عنصري
 مفتون، و رسولی( کندمی ایفا زیستی چرخه در مؤثري
 بخصوص شیمیایی کودهاي از رویه بی استفاده). 1389
 هايسال طی آلی کودهاي کاربرد عدم و نیتروژنی کود
-خاك آلی مواد میزان در چشمگیر کاهش عامل اخیر،

 براي). 1378 ملکوتی( است بوده ایران کشاورزي هاي
 به گیاه، رشد لحاظ از مناسب هايخاك به یابیدست
پرامانیک ( است نیاز% 3 از بیشتر موادآلی با هاییخاك

  ).2004 و همکاران
 اصالح منظوربه که هستند گیاهانی کودهاي سبز،     

 و خاك بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی، خصوصیات
 گیاه مطلوب رشد براي ضروري عناصرغذایی مینأت

 استفاده). 2006 همکاران، و چر( شوندمی کشت بعدي
 براي مناسب مدیریتی کودسبز، گیاهان مختلف انواع از

 است، کشاورزي هاياکوسیستم تمام در پایدار تولید
 کاهش طریق از پایداري افزایش باعث تواندمی چراکه

 آلی مواد افزایش فیزیکی، خصوصیات اصالح فرسایش،
 همکاران و تجادا( گردد خاك غذایی عناصر نگهداري و

 کشاورزي در مصرف پر عناصر از نیتروژن). 2008
 باعث و) 1997 للوید و همکاران( رودمی شماربه فشرده
 برگ سطح و گردیده سلولی سطح و حجم تعداد، افزایش

 کندمی بیشتر را گیاه توسط نور تابش جذب ییآکار و
  ).2000 ماربت(

 شیمیایی کود همراه به کودسبز از استفاده     
 درطی آرامی، به غذایی عناصر شودمی باعث ینیتروژن
 و گرفته قرار بعدي محصول اختیار در رشد فصل
 استفاده به نسبت بیشتر عملکرد به یابی دست موجب
 1993 همکاران و آکتار( شود کودشیمیایی از صرف

) 2009( همکاران و تالگر مشابه طوربه). 2004 پرامانیک
 نیتروژن بقوالت، کودسبز از استفاده با که دریافتند نیز
 مدت طوالنی زمانی دوره یک در و تدریجی صورتبه

 گیاه توسط نیتروژن جذب بنابراین. شد خواهد آزاد
 باقی متعادل صورتبه رشد دوره طول در بعدي زراعی
که  داد نشان هاآن بررسی نتایج همچنین. ماند خواهد
 تیمار بدون هايخاك در را عملکرد ترینکم گندم

دست  باعث یونجه کودسبز از استفاده و داشته کودسبز
 دانه پروتئین درصد لحاظ به بیشتر محصول به یابی
. داشت قرمز شبدر کودسبز و شاهد تیمار به نسبت

 که نمودند اظهار) 2004( آرالوسکین و مایک استنین
- به یونجه کودسبز از پس گندم دانه عملکرد بیشترین

 5/18 یونجه از بعد گندم عملکرد حالت این در. آمد دست
 شبدر کودسبز از بعد که بود حالتی از بیشتر درصد
 که دهدمی نشان تحقیقی نتایج همچنین. شد کاشته
 مصرف درصدي 50 کاهش باعث کودسبز کاربرد
 گردید برنج گیاه در کود نیتروژنی شده توصیه مقادیر

 با) 1992( همکاران و حسین). 1998 یاتال و هیرمث(
 بنگالی کنف و ماش سسبانیا، کودسبز تیمارهاي مقایسه

 بیشترین سسبانیا کودسبز که رسیدند نتیجه این به
 امر این که نمود تولید را نیتروژن کننده تثبیت هايگره
 گندم دانه عملکرد افزایش و نیتروژن بیشتر تثبیت باعث
 و کاوشال. شد سبز کودهاي سایر با مقایسه در

 در که دادند نشان خود بررسی در) 2010( همکاران
 مقدار و سسبانیا کودسبز از استفاده برنج، محصول

 شرایط ایجاد باعث هکتار در نیتروژن کیلوگرم 120
 افزایش و در نتیجه محصول رشد دوره طول در مطلوب
 بیان همچنین هاآن. گردید سطح واحد دانه در عملکرد
 پتانسیل افزایش باعث است ممکن کودسبز که نمودند
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 شیمیایی کود که شود حالتی با مقایسه در عملکرد
 بلیدو لوپز. شودمی مصرف خالص صورتبه نیتروژن

 که دادند نشان خود مطالعات در) 2001( بلیدو لوپز و
 نیتروژنی کود مختلف سطوح تأثیر تحت گندم، عملکرد
 تأثیر هکتار در کیلوگرم 150 و 100 ،50 ،صفر شامل
 اظهار هاآن البته. داشت دانه عملکرد بر داريمعنی
 نیتروژن کیلوگرم 150 و 100 کودي سطوح که داشتند

دانه  از نظر عملکرد مشابهی بیش و کم روند هکتار در
 نشان) 2009( همکاران و کابررا مشابه بطور. داشتند

 بر توجهی قابل تأثیر کود نیتروژنی مصرف که دادند
 وزن ولی. داشت اقتصادي عملکرد بیولوژیک و عملکرد
  .نگرفت قرار تأثیر تحت برداشت شاخص و دانه هزار
مبنی بر  پایدار کشاورزي اصول حاکم بر به توجه با     

هاي خارجی همچون کودهاي شیمیایی و کاهش نهاده
 با حاضر تحقیق تر بر منابع داخلی مزرعه،تکیه بیش

کود  سطوح و کودهاي سبز اثرات ارزیابی هدف
 هايگیاهچه استقراررشد،  اولیه مراحل بر نیتروژنی

تا  گرفته انجام گیاه این کیفی و کمی عملکرد و گندم
ضمن استفاده از مزایاي اکولوژیک کودهاي سبز از 

  .میزان مصرف کود شیمیایی نیتروژن کاسته شود
  

 ها روش و مواد

 مزرعه در 1389-90 زراعی سال در این پژوهش     
 چمران شهید دانشگاه کشاورزي دانشکده تحقیقاتی

 و شمالی دقیقه 9 و درجه 31 جغرافیایی عرض با اهواز
 دریا سطح از ارتفاع و شرقی دقیقه 41 و درجه 48 طول

محل آزمایش داراي کالس  خاك. گردید اجرا متر 20
 درصد، 54/0 آلی ماده ،8/7 پ هاش شنی، بافتی لوم
 14 جذب قابل فسفر مقدار ،049/0 خاك کل نیتروژن

 160 جذب قابل پتاسیم مقدار و برکیلوگرم گرم میلی
   صورتبه آزمایش این. بود کیلوگرم بر گرم میلی
 کامل هايطرح بلوك قالب در خردشده، باریک هايکرت

 اصلی فاکتور. گردید اجرا تکرار سه با و تصادفی،
 ،50 دربرگیرنده صفر، نیتروژنیشیمیایی  کود شامل

 شامل فرعی فاکتور و) هکتار در کیلوگرم 150و 100
 ارزن ،(.Sesbania sp) سسبانیا  کودهاي سبز انواع

(Pennisetum sp.) ،  آمارانت(Amaranthus sp.)، 
 ماش ،(.Vigna unguiculata L) بلبلی چشم لوبیا

(Vigna radiate L.)  کودسبز عدم کاربرد( شاهد و (
. بود کاشت دومرحله دربرگیرنده آزمایش این. بود

 سوم تاریخ در کودسبز گیاهان کشت شامل اول، مرحله
-به شخم با خاك به هاآن بازگرداندن و شهریورماه

. بود مهرماه 13 تاریخ در دار برگردان گاوآهن وسیله
 ماهآبان 25 تاریخ در گندم گیاه کشت شامل دوم مرحله

 این در. ماه بود اردیبهشت هفته اول در آن برداشت و
 به گندم بذر. شد استفادهگندم  چمران رقم از آزمایش
 طول به هاییدرکرت هکتار، در کیلوگرم 180 میزان

 سه ردیف روي فاصله با خط هشت شامل متر،هشت 
 صورتبه مترسانتی 20 ردیف بین فاصله و مترسانتی
نیتروژن مورد استفاده از منبع اوره . گردید کشت دستی

درصد نیتروژن محاسبه و براي مصرف به  46با 
فسفر خالص  .پایه و سرك در نظر گرفته شدصورت 

)P2O5 ( کیلوگرم در هکتار محاسبه و از  90به میزان
صورت کود پایه مصرف منبع سوپر فسفات تریپل به

از منبع سولفات پتاسیم ) K2O(همچنین پتاسیم . گردید
صورت کیلوگرم در هکتار محاسبه و به 80به میزان 

  .ه پخش گردیدطور یکنواخت در سطح مزرعپایه به
 کاشت، شامل زمین سازي آماده عملیات کلیه

 منطقه عرف مطابق هرز هايعلف مدیریت و آبیاري
 شامل تحقیق این در ارزیابی مورد صفات. گرفت انجام

 خشک وزن و برگ سطح شاخص تغییرات روند بررسی
 اجزاي و عملکرد گیرياندازه و گندم هايگیاهچه در

 اولیه، رشد روند بررسی منظوربه. بود دانه عملکرد
 پس روز 42 و 28 ،14 در کرت هر از گندم هايگیاهچه

 و منتقل آزمایشگاه به بالفاصله و برداشت شدن سبز از
  Leaf Area meter دستگاه توسط هاآن برگ سطح
 هاآن برگ سطح شاخص سپس و شده گیرياندازه

 هاگیاهچه برگ، سطح گیرياندازه از پس. شد محاسبه
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 به و منتقل آون دستگاه به خشک وزن گیرياندازه براي
 گرادسانتی درجه 75 دماي در و ساعت 48 مدت

 و خارج شده خشک هاينمونه سپس. شدند نگهداري
 یک دقت با حساس ترازوي توسط هاآن خشک وزن
 و کمی عملکرد ارزیابی براي. شد گیرياندازه گرم صدم
 از ها،حاشیه حذف از پس آن نهایی برداشت گندم، کیفی
 صفات و انجام دستی صورتبه و مترمربع یک ابعاد
 در دانه تعداد مترمربع، در سنبله تعداد بوته، ارتفاع
 دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، هزار وزن سنبله،

. شد گیرياندازه دانه پروتئین درصد و برداشت شاخص
 توسط نمودارها رسم و هاداده آماري تجزیه نهایت، در
- به هاداده میانگین مقایسه و  Excelو SAS افزار نرم

 انجام 05/0 احتمال درسطح و  LSDآزمون وسیله
   .گرفت

  
  بحث و نتایج
 نیا جیبر اساس نتا :گندم يهااهچهیگ هیرشد اول -الف
عدم کاربرد کود  طیمشخص شد که در شرا شیآزما

و شاخص سطح  هااهچهیوزن خشک گ نیب تروژنین
روز پس از سبز شدن تفاوت  28و  14ها در برگ آن

 شیها افزاآن تینشد، هرچند که کم محسوسی مشاهده
شدن  سبزروز پس از  42تفاوت در  ترینعمده. افتی

گندم پس از  هاياهچهیزمان گ نیدر ا. مشاهده شد
- معنی طورهب بلبلیچشم ایکودسبز ماش و لوب اهانیگ

لحاظ شاخص به. بود مارهایت ریسااز  شتریب يدار
از قرارگرفتن  یتفاوت ناش نیترعمده زیسطح برگ ن

. است یبلبلچشم ایگندم پس از کودسبز لوب هاياهچهیگ
 یتروژنیکود ن چگونهیه طیشرا نیدر ا کهیاز آنجائ

 يهایژگیاز و یتفاوت ناش یمصرف نشد لذا عامل اصل
 تیوضع نیکه در ا باشد،یکودسبز م اهانیخاص گ

به لحاظ هردو عامل وزن  بلبلیچشم ایکودسبز لوب
تأثیر مثبت را دارا  نیشتریخشک و شاخص سطح برگ ب

ر یکودسبز بقوالت بهتر از سا زیبود و در مجموع ن
کودسبز بقوالت  اهانیدر واقع گ. کودسبز بودند اهانیگ

شده و  هیتجز يشتریبا سرعت ب C/N نییبا نسبت پا
 يزودتر از کودها يمحصول بعد يرا برا عناصر غذایی

آزاد  شتر،یب C/N باال و نسبت نیلگن باتیترک باسبز 
که  استالزم به ذکر ). 2011و ترن،  یگامیدا( کنندیم

 هاياهچهیحداکثر وزن خشک و شاخص سطح برگ گ
و ) گرم درمترمربع  5/57( بیبه ترت طیشرا نیگندم در ا

در ادامه با کاربرد کود ). الف و ب 1شکل (بود ) 56/0(
در وزن خشک و  یشیاگرچه روند افزا تروژن،ین

 تروژنیبدون کود ن طیشاخص سطح برگ مشابه شرا
به  نکهیاول ا. را نشان داد یبود اما دو تفاوت اساس

و  افتی شیافزا یدو صفت زراع نیمقدار ا تیلحاظ کم
 تروژنیسبز بسته به مقدار نهاي کود نیوم، اختالف بد

مثال با  يبرا. ها متفاوت بودآن اتیو خصوص یمصرف
روز پس  28در هکتار از  تروژنین لوگرمیک 50کاربرد 

سطح  اخصاز سبز شدن به بعد هم وزن خشک و هم ش
نسبت به  یقابل توجه شیگندم افزا هاياهچهیبرگ گ
تفاوت که به لحاظ  نیقبل نشان دادند، با ا هايزمان

 ایلوبکودسبز پس از ( نیشتریب نیوزن خشک اختالف ب
وزن ) ارزنکودسبز پس از ( نیو کمتر) یبلبلچشم

اگرچه  کهیدر حال. گرم در مترمربع بود 25/46خشک، 
مشاهده شد  زینشاخص سطح برگ  يبرا طیشرا نیهم
 ،یلحاظ کموه بهبعال. بود رتریها چشمگاختالف آن یول
) گرم در مترمربع 96/118(مقدار وزن خشک  نیشتریب

 رشد هاياهچهیگ يبرا) 29/1(و شاخص سطح برگ 
مشاهده شد که  یبلبلچشم ایپس از کودسبز لوب افتهی

بود نیتروژنی کود مصرف بدون  طیاگرچه مشابه شرا
کیلوگرم نیتروژن در هکتار  50در شرایط کاربرد  یول

افزایش نشان داد  79/0برگ به مقدار شاخص سطح 
سطوح  یدر بررس) 1992(مک دونالد . )الف و ب 2شکل(

بر عملکرد ارقام مختلف گندم در  تروژنیمختلف کود ن
 زانیم شیگزارش نمود که با افزا ایمنطقه استرال 10
 شیافزا يداریطور معنوزن خشک محصول به تروژنین
در  لوگرمیک 100 زانیبه م تروژنیبا کاربرد ن. افتی

گندم در  يمصرف کود برا نهیمقدار به لهکتار که معاد
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-اهچهیوزن خشک گ نیشتریب باشدیاستان خوزستان م

همچنان متعلق به ) گرم در مترمربع 13/138(گندم  هاي
بود  بلبلیچشم ایها پس از کودسبز لوبقرار گرفتن آن

در هکتار  تروژنین لوگرمیک 50با کاربرد  سهیدر مقاکه 
الف  3شکل  سهیمقا( گرم افزایش یافت 17/19به مقدار 

حداکثر شاخص سطح برگ  نیب کهیدر حال) الف 2با 
در هکتار  تروژنین لوگرمیک 100 ای 50گندم با کاربرد 

ب  3 سهیمقا( زیادي به لحاظ کمی مشاهده نشدتفاوت 
بود که در حالت کاربرد  نیاما نکته قابل توجه ا). ب 2 با

 هاياهچهیگ نیدر هکتار اختالف ب تروژنین لوگرمیک 50
-معنی طورمختلف کودسبز به اهانیگندم تحت تأثیر گ

کیلوگرم نیتروژن  100کاربرد  طیاز شرا شتریب داري
  .در هکتار بود

 شیبا افزا دهدینشان م جینتا نیا گریبعبارت د
 لوگرمیک 100در سطح  یحت تروژنیمصرف کود ن

 اهانیگ یکیاکولوژ يگذاردر هکتار از تأثیر تروژنین
 طیدر شرا گرید ریبه تعب. کودسبز کاسته خواهد شد

 يمارهایدر هکتار، ت تروژنین لوگرمیک 50کاربرد 
 هاياهچهیبر گ يشتریب يمختلف کودسبز از اثرگذار

 لوگرمیک 100که با کاربرد  باشندیگندم برخوردار م
توصیه شده در  نهیاگرچه مقدار به(در هکتار  تروژنین

 یکیآگرواکولوژ يگذارتأثیر نیا) است استان خوزستان
- یم تروژنیتابع اثر ن اهچهیشده و عمدتاً رشد گ مک

کاربرد الف و ب،  4با توجه به شکل  تیدر نها. باشد
اگرچه ) تروژنین لوگرمیک 150( تروژنیاز حد ن شیب

و هم شاخص  خشکوزن  هم مشابه با حاالت قبل،
اما حداقل . هاي گندم را افزایش دادسطح برگ گیاهچه

اول . سه اثر نامطلوب به لحاظ آگرواکولوژیکی دارا بود
اینکه به لحاظ کمیت، بیشترین وزن خشک و شاخص 

کیلوگرم  100ها کمتر از کاربرد سطح برگ این گیاهچه
 3الف و ب با  4مقایسه شکل (در هکتار نیتروژن بود 

  دوم اینکه اثرگذاري نیتروژن بیش از حد به ). الف و ب
اي بود که تفاوت بین تأثیرگذاري کودهاي سبز در گونه

این شرایط براي هردو صفت وزن خشک و شاخص 
کیلوگرم نیتروژن در  100سطح برگ کمتر از سطح 

هکتار بود و سوم اینکه با کاربرد بیش از حد نیتروژن 
اهان کودسبز بقوالت مانند ماش از تأثیرگذاري برخی گی

اي که در این مقدار کود بسیار کاسته شده به گونه
هاي نیتروژن مصرفی کمترین تأثیر را بر رشد گیاهچه

طی ) 1384(شهسواري و صفاري . گندم دارا بود
پژوهشی اعالم نمودند که با افزایش سطح نیتروژن از 

وایی کیلوگرم در هکتار وزن خشک اندام ه 150به  100
ها آن. گرم در مترمربع کاهش یافت 1445به  1753از 

اندازي و کاهش فتوسنتز اعالم  دلیل این کاهش را سایه
در مجموع نتایج این بخش نشان داد که کودهاي . کردند

سبز مختلف از تأثیرگذاري متفاوتی بر رشد اولیه گندم 
باشند که نشان دهنده لزوم دقت در انتخاب برخودار می

از سوي دیگر نیز . ان کودسبز مناسب استگیاه
-برهمکنش بین کودهاي سبز و نیتروژن اثرات معنی

داري بر وزن خشک و شاخص سطح برگ در رشد 
اي که با هاي گندم خواهد داشت به گونهاولیه گیاهچه

-افزایش مصرف نیتروژن از تأثیرگذاري اکولوژیکی آن

  .ها کاسته خواهد شد
وزن خشک  سهیارتباط با مقا نیدر هم

) 5شکل (روز پس از کاشت  42گندم در  هاياهچهیگ
و شاخص وزن خشک  نیشود که اوالً کمتریمشخص م

 دستبه تروژنیعدم کاربرد ن طیدر شراسطح برگ 
 سطح شاخص و خشک وزن بهتر واکنش. است آمده
و  50در شرایط کاربرد  کودسبز کاربرد عدم به برگ
با انواع  سهمقای ر درکیلوگرم نیتروژن در هکتا 100
گندم را  هاياهچهیرشد گ هیدر مراحل اول سبزهاي کود
عناصر  ریخأو همراه با ت یجیتدر يآزادساز توانیم

و همچنین افزایش نسبت کودسبز  اهانیتوسط گ ییغذا
C/N 150تا  50کاربرد  نیاگرچه ب دوماً،. ذکر نمود 

  خشک و وزن  در  تفاوت  در هکتار   تروژنین  لوگرمیک
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تاثیر گیاهان کودسبز، بدون کاربرد کود نیتروژن بر  -ب 1
 .هاي گندم روند تغییرات شاخص سطح برگ گیاهچه

کیلوگرم نیتروژن  50تاثیر گیاهان کودسبز، با کاربرد -ب 2
  .درهکتار، بر روند تغییرات شاخص سطح برگ گیاهچه هاي گندم

 

.....                                                                گندم عملکرد اجزاي و عملکرد اولیه، رشد بر کود شیمیایی نیتروژنی و

 

تاثیر گیاهان کودسبز، بدون کاربرد کود نیتروژن بر روند 
 .تغییرات وزن خشک گیاهچه هاي گندم

1شکل 
روند تغییرات شاخص سطح برگ گیاهچه

کیلوگرم نیتروژن  50تاثیر گیاهان کودسبز، با کاربرد 
 .درهکتار، بر روند تغییرات وزن خشک گیاهچه هاي گندم

2شکل 
درهکتار، بر روند تغییرات شاخص سطح برگ گیاهچه هاي گندم

  

و کودهاي سبز اثر

تاثیر گیاهان کودسبز، بدون کاربرد کود نیتروژن بر روند  -الف 1شکل 
تغییرات وزن خشک گیاهچه هاي گندم

  
  
  

 -الف 2شکل 
درهکتار، بر روند تغییرات وزن خشک گیاهچه هاي گندم
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کیلوگرم نیتروژن  100تاثیر گیاهان کودسبز، با کاربرد  -ب
  .هاي گندمدر هکتار، بر روند تغییرات شاخص سطح برگ گیاهچه

  
  

کیلوگرم  نیتروژن  150تاثیر گیاهان کودسبز، با کاربرد -ب
  هاي گندموند تغییرات شاخص سطح برگ گیاهچهدر هکتار، بر ر

) اشدب شتریب یممکن است اندک یحت و( دهدینشان نم
 اهانیگ نیا يریبکارگ یکیگرواکولوژآ دگاهیاز د

 اثرات) سال 5تا  3(مدت  انیدر کوتاه مدت و م
 یکیولوژیو ب ییایمیش ،یکیزیف اتیبر خصوص يار

  .خاك خواهد داشت

نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار                               ........                گرامی و آینه بند

کیلوگرم نیتروژن 100تاثیر گیاهان کودسبز، با کاربرد 
 .درهکتار، بر روند تغییرات وزن خشک گیاهچه هاي گندم

ب 3شکل 
در هکتار، بر روند تغییرات شاخص سطح برگ گیاهچه

  
کیلوگرم نیتروژن در  150کودسبز، با کاربردتاثیر گیاهان 

  .هاي گندمهکتار، بر روند تغییرات وزن خشک گیاهچه
ب 4شکل 

در هکتار، بر ر

 یول شودیم دهیگندم د ياهاهچهیشاخص سطح برگ گ
 تروژنین لوگرمیک 100هرچند  ست،ین ادی
سوماً، اگرچه در . را دارا است تیکم نیدر هکتار بهتر

در ) شاهد(موارد عدم استفاده از کودسبز 
را  يداریتفاوت معن اهانیگ نیا يرکارگی

نشان نم
از د یول
در کوتاه مدت و م یحت
اریبس

خاك خواهد داشت
  

گرامی و آینه بند                  8

 -الف 3شکل 
درهکتار، بر روند تغییرات وزن خشک گیاهچه هاي گندم

تاثیر گیاهان  -الف 4شکل 
هکتار، بر روند تغییرات وزن خشک گیاهچه

شاخص سطح برگ گ
یاختالف ز نیا

در هکتار بهتر
موارد عدم استفاده از کودسبز  یبعض
کارگی با به سهیمقا



  9.....                                                                گندم عملکرد اجزاي و عملکرد اولیه، رشد بر کود شیمیایی نیتروژنی و کودهاي سبز اثر

 
 

  
  .نیتروژن و گیاهان کودسبز بر وزن خشک گندماثر متقابل سطوح مختلف  -5شکل 

  
   اثر متقابل سطوح مختلف نیتروژن و گیاهان کودسبز بر شاخص سطح برگ گندم -6شکل

  .است درصد 5 حروف متفاوت نشانگر اختالف معنی دار در سطح احتمال
  
  

دلیل کیفیت بلبلی بهکودسبز، لوبیا چشم انواع با مقایسه
و قدرت  C/Nباالي ماده خشک تولید شده، نسبت پایین 

هاي ریشه وسیله گرهبیشتر تثبیت نیتروژن جوي به
تري بر رشد گیاهچه گندم داشته توانسته تأثیر سریع

در طی ) 2009(تالگر و همکاران ). 6و  5شکل (باشد 
پژوهشی دریافتند که در استفاده از گیاهان کودسبز 

صورت تدریجی و در یک نجه، نیتروژن بهشبدر و یو
-دوره زمانی طوالنی مدت در اختیار گیاه بعدي قرار می

گیرد و این آزادسازي در مراحل پایانی رشد رویشی 
اظهار ) 2000(بگس و همکاران . کندافزایش پیدا می

علت وجود سیستم نمودند که کودهاي سبز بقوالت به

 تروژن،ینتر و توانایی تثبیت تر، قوياي عمیقریشه
سبز  ينسبت به کودها تريعیسر يآزادساز ییتوانا
 اهانیداشتند که گ انیها بآن. دارا هستند ربقوالتیغ

 تیفیو ک C/Nباتوجه به رابطه  زیکودسبز بقوالت ن
بر روند رشد  تأثیراز لحاظ  ،يدیماده خشک تول
همانطورکه در . خواهند بود تمتفاو يمحصول بعد

کاربرد ( طیشرا نینشان داده شد، ا زین یقبل يروندها
هم به  اهیگ هیبا بهبود رشد اول شودیباعث م) کودسبز

هرز  هايلحاظ استقرار و هم به لحاظ رقابت با علف
برخوردار  تريمطلوب طیگندم از شرا هاياهچهیگ
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 .مختلف کودسبز نتایج تجزیه واریانس اجزاي عملکرد گندم، تحت تاثیر سطوح نیتروژن و گیاهان -1جدول 

 درجه آزادي منابع تغییرات
 میانگین مربعات

 وزن هزاردانه تعداد دانه در سنبله تعداد سنبله در مترمربع ارتفاع بوته

499/17 2 تکرار ns 667/12284 ns 468/66 * 723/13 * 

نیتروژن سطوح  3 895/1971 ** 389/152873 ** 381/365 ** 966/8 * 

 888/2 787/9 778/3745 092/30 6 خطاي اصلی

062/235 5 کودسبز ** 633/7020 ns 406/119 ** 159/29 ** 

کودسبز × نیتروژن  15 892/45 * 767/7578 ns ns806/24 687/5 ns 

 003/3 019/19 567/5175 755/18 40 خطاي فرعی
 .باشدمعنی دار نمی nsباشد و دار می به ترتیب در سطح احتمال پنج و یک درصد معنی **و*

  
 هیجدول تجز جینتا :عملکرد گندم يعملکرد و اجزا -ب
که  دهدیعملکرد نشان م يدر خصوص اجزا انسیوار
و استفاده  تروژنیسطوح مختلف ن تأثیرتحت صفات  نیا

 باشندیرا دارا م داريیکودسبز تفاوت معن اهانیاز گ
 نیبرهمکنش ب کهیدر حال). بجز تعداد سنبله در مترمربع(
گندم در  هايارتفاع بوته يبرا مختلف صرفاً يمارهایت

). 1جدول (شده است  داریدرصد معن 5احتمال سطح 
 شیکه با افزا دهدینشان م نیانگیم سهیجدول مقا جینتا

کیلوگرم نیتروژن در  100تا  تروژنیمصرف کود ن
 گندم و تعداد سنبله در مترمربع هايارتفاع بوته هکتار،

  .تافی داري افزایشطور معنیبه و تعداد دانه در سنبله
کیلوگرم نیتروژن در هکتار تنها  100فراتر از  مصرف

دار تعداد دانه در سنبله گردید، باعث افزایش معنی
-معنی تأثیرکه بر سایر صفات اجزاي عملکرد حالیدر

 يبرا زیکودسبز ن اهانیگ نیب). 2جدول (داري نداشت 
در مجموع . مشاهده شد داريیصفات تفاوت معن نیا

در براي تمامی صفات اجزاي عملکرد مقدار  نیکمتر
 نیباز . داد يرو) عدم کاربرد کودسبز(شاهد  طیشرا
تفاع بوته گندم بیشترین ار زینمختلف سبز هاي کود

تیمار کودسبز ماش و بیشترین مقدار براي  تأثیرتحت 
سایر صفات اجزاي عملکرد تحت تأثیر کودسبز لوبیا 

دست آمده براساس نتایج به. دست آمدبلبلی بهچشم

مصرف کود شیمیایی نیتروژنی و همچنین کاربرد 
کودسبز بقوالت در مقایسه با کودسبز غیربقوالت 

آزادسازي نیتروژن و سایر عناصر غذایی بواسطه 
توانسته باعث تحریک رشد رویشی و افزایش ارتفاع 

هاي هاي گندم از طریق افزایش رشد طولی میانگرهبوته
با ) 2009(و همکاران  يموسو. ساقه و طول سنبله گردد

 تروژن،یسبز چاودار بدون کاربرد کود نکودکاربرد 
گندم را مشاهده عملکرد  يکاهش در عملکرد و اجزا

 تروژن،یکود ن در شرایط عدم مصرف راینمودند، ز
 نیکه ا افتی شیافزا 30از  شیدر خاك به ب C/Nنسبت 

خاك در  يهاسمیکروارگانیم نیامر باعث رقابت ب
اما با . دیگرد اهیقابل دسترس گ تروژنیاستفاده از ن

در  C/Nنسبت  تروژن،یکود ن اهکاربرد کودسبز به همر
تواند باعث یکودسبز م اهیگ خاك متعادل خواهد شد و

توسط گیاه  یعناصر غذائ گریو د تروژنینمطلوب جذب 
کود  ماریبرهمکنش دو ت یبا بررس. شود زراعی بعدي

 شیکودسبز مشخص شد که افزا اهیو نوع گ تروژنین
 لوگرمیک 150(مثال  يبرا تروژنیمصرف کود ن

سبز  يکودها يگذارتأثیر عمدتاً از) در هکتار تروژنین
به نفع  طیعملکرد کاسته و شرا يبقوالت بر اجزا

  100مصرف شرایط  در  .بود  بقوالتریسبز غ  يکودها
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 .مقایسه میانگین اثرسطوح نیتروژن و گیاهان کودسبز بر اجزاي عملکرد گندم -2جدول

دانه وزن هزار  

)گرم(  
 تعداد سنبله در مترمربع تعداد دانه درسنبله

 ارتفاع بوته
)مترسانتی(  

 تیمارهاي آزمایش

 ) ( kg.ha-1نیتروژن     

89/42 b 57/22  d 94/317  b 69/72  c 0 

56/44 a 61/27  c 94/483  a 73/89  b 50 

73/44 a 33/30  b 94/503  a 67/95 a 100 

34/43 ab 15/33  a 83/513  a 69/93  ab 150 

 کودهاي دسبز    

95/40 d 24  c 83/416  b 61/80  c شاهد 
37/44 ab 88/29  a 33/463  ab 94/88  a ارزن 
37/43 bc 25/27 bc 33/464  ab 84/84  b سسبانیا 
57/44 ab 67/28 ab 83/438  ab 52/89  a آمارانت 
41/45 a 08/32 a 17/487  a 75/91  a بلبلیلوبیا چشم  

1/43 c 58/30 a 459  ab 01/92  a ماش 
 برهمکنش    

86/41 c-e 6/19 hi 33/320  h-j 73/72  g 0 × شاهد 

73/41 de 07/24 f-h 33/367  g-j 73/71  g 0 × ارزن 

21/42 c-e 93/13 i 33/317  ij 91/62  h 0 × سسبانیا 

43 b-e 6/23 f-h 67/274  j 95/74  fg 0 × آمارانت 

21/45 ab 47/29 b-f 33/311  j 04/81  ef 0 × بلبلیلوبیا چشم 

34/43 a-e 73/24 e-h 67/316  ij 78/72  g  0 ×ماش 

55/41 d-f 6/20 g-i 67/447  d-g 46/81  ef 50 × شاهد 

57/45 ab 33/27 c-g 33/473  b-g 95/90  bc 50× ارزن 

33/43 a-e 93/26 c-g 574 ab 23/85  c-e 50× سسبانیا 

78/45 ab 28 b-f 466 b-g 85/90  b-d 50 × آمارانت 

71/45 ab 13/29 b-f 472 b-g 49/92  a-c 50 × بلبلیلوبیا چشم 

39/45 ab 67/33 a-c 67/470  b-g 39/97  ab 50 × ماش 

6/41 d-f 87/25 d-h 67/467  b-g 56/83  de 100 × شاهد 

11/46 a 8/33 a-c 67/462  b-g 24/94  ab 100 × ارزن 

26/43 b-e 53/27 b-g 33/531  a-f 35/94  ab 100 × سسبانیا 

5/45 ab 53/32 a-d 33/457  c-g 78/96  ab 100 × آمارانت 

21/45 ab 07/31 b-e 67/600  a 75/94  ab 100 × بلبلیلوبیاچشم 

68/40 ef 2/31 b-e 504  a-f 36/98  a  100 × ماش 

78/38 f 94/29 b-f 67/431  f-i 68/84  de 150 ×شاهد 

06/44 a-d 33/34 ab 550  a-e 85/98  a 150× ارزن 

67/44 a-c 67/32 a-d 67/434  e-h 87/96  ab 150× سسبانیا 

97/43 a-d 53/30 b-f 33/557  a-d 5/95  ab 150 × آمارانت 

53/45 ab 67/38 a 67/564  a-c 73/98  a  150 × چشم بلبلیلوبیا 

43 b-e 73/32 a-d 66/544  a-f 5/99  a 150 ×  ماش 

.باشنددار نمیدرصد معنی 5اعداد داراي حروف مشابه در هرستون در سطح آماري   
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  بزمختلف کودسنتایج تجزیه واریانس عملکرد کمی و کیفی گندم، تحت تاثیر سطوح نیتروژن و گیاهان  -3جدول 

 درجه آزادي  منابع تغییرات
  میانگین مربعات

 پروتئین دانه شاخص برداشت عملکرد بیولوژیک عملکرد دانه

0335/0 2 تکرار ns 2106/1 ns 4308/23 ns 036/0 ns 

0452/67 3 سطوح نیتروژن  ** **2842/303 9695/97 ns 8773/42  ** 

9982/0 6 خطاي اصلی  3826/4  7574/10  9017/0  

8669/2 5 کودسبز  * 3454/31  ** 9551/182  ** 4729/10  ** 

کودسبز× نیتروژن  15 4996/1 ns 7529/4 ns 7125/28 ns 329/1 ns 

9852/0 40 خطاي فرعی  6164/3  7685/44  0165/2  
 .باشدمعنی دار نمی nsباشد و دار می به ترتیب در سطح احتمال پنج و یک درصد معنی **و*

  
) متر یسانت 3/98( نیشتریبدر هکتار،  تروژنینکیلوگرم 
گندم به  هايارتفاع بوته) متر یسانت 5/83( نیو کمتر

 از کاربرد عدم وماش کودسبز مربوط به کاربرد  بیترت
با مقایسه ) 2004(پرامانیک و همکاران . بود کودسبز

ها بر ارتفاع بوته تیمارهاي مختلف کودسبز و تأثیر آن
در برنج، گزارش نمودند که از بین گیاهان کودسبز 

Sesbania rostrata ،S.aculeata ،S.rostra  و کنف
باعث تولید بیشترین ارتفاع بوته  S.rostrataبنگالی،  

در برنج گردید و از لحاظ صفت ارتفاع بوته در گندم 
داري در بین گیاهان مختلف کودسبز اختالف معنی

ها نتیجه همچنین آن. درصد مشاهده شد 1احتمال سطح 
گرفتند که برهمکنش گیاهان کودسبز و نیتروژن نشان 

دهد که گیاهان کودسبز در سطوح باالتر مصرف می
ارتفاع بوته بیشتري براي برنج بودند و  نیتروژن داراي

کمترین ارتفاع بوته با کاربرد کودسبز در شرایط کودي 
دست آمد که ناشی از به) م مصرف نیتروژنعد(شاهد 

نسبت باالي کربن به نیتروژن و در نتیجه ایجاد کمبود 
  . عنصر نیتروژن براي رشد گیاه بود

 لوگرمیک 100( طیشرا نیدر هم گرید سوي زا
 زیکودسبز بقوالت ن اهانیگ نیب) در هکتار تروژنین

عملکرد  يادر ارتباط با اجز داريیمعن هايتفاوت
در  یبلبلچشم ایکه کودسبز لوب ايبه گونه ،مشاهده شد

با کودسبز ماش تعداد سنبله در مترمربع و  سهیمقا

کرد اما کاربرد  دیدر گندم تول يشتریوزن هزاردانه ب
دو کودسبز بقوالت بر صفت تعداد دانه در سنبله  نیا

است که در  حیالزم به توض. )2جدول ( نبود داریمعن
 دگاهیدو مفهوم د یستیبا یشاتیآزما نیچن جینتا ریتفس

در بعد زمان  یکیآگرواکولوژ دگاهیو د یصرفاً زراع
 عبارتبه .در نظرگرفته شود) مدت انیکوتاه مدت و م(
موارد کاربرد  یدر برخ تیممکن است به لحاظ کم گردی
 تروژنین ادیو سطوح ز ربقوالتیکودسبز غ اهانیگ
عنوان  مقایسه با کاربرد بقوالت به را در يبهتر جینتا

تري از نیتروژن را نشان کودسبز و همچنین کمیت پایین
اما از دیدگاه آگرواکولوژیکی صرفاً کمیت نهایی . دهد

بعبارت . مالك نبوده و نباید تک بعدي به نتایج نگاه کرد
واسطه کاربرد نوع دیگر کاهش اندکی در یک صفت به

ر کمتر نیتروژن ممکن است خاصی از کودسبز در مقادی
اثرات مثبت میان مدت و بلند مدت بسیار بیشتري در 

ها داشته مقایسه با نتایج کوتاه مدت کاربرد سایر روش
نتایج تجزیه واریانس براي عملکرد کمی و کیفی . باشد

دهد که کاربرد سطوح مختلف نیتروژن گندم، نشان می
پروتئین  بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و درصد

). 3جدول (دار بود  معنی 01/0دانه در سطح احتمال 
کاربرد گیاهان مختلف کودسبز نیز بر صفات عملکرد 
بیولوژیک، شاخص برداشت و درصد پروتئین دانه در 

 احتمال و بر عملکرد دانه در سطح 01/0سطح احتمال 
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کود (اما برهمکنش این دو تیمار . دار بودمعنی 05/0
این صفات  داري را برتأثیر معنی) کودسبزنیتروژن و 
با افزایش مقدار مصرف  4با توجه به جدول . نشان نداد

کیلوگرم نیتروژن در هکتار  50نیتروژن از صفر تا 
عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و 

داري نشان درصد پروتئین دانه گندم گندم افزایش معنی
داري کتار اختالف معنیکیلوگرم در ه 150مصرف . داد

کیلوگرم نیتروژن در هکتار دارا  100با کاربرد مقدار 
بین تیمارهاي کودسبز براي صفت عملکرد . باشدمی

بلبلی دانه و عملکرد بیولوژیک کودسبز لوبیاچشم
هرچند که در مجموع گیاهان . بهترین تأثیر را دارا بود

ان کودسبز بقوالت نتایج بهتري در مقایسه با گیاه
کودسبز غیربقوالت براي این دو صفت دارا بودند به 
لحاظ صفت درصد پروتئین دانه کودسبز سسبانیا که 

شود بهترین تأثیر را نوع دیگري از بقوالت محسوب می
هرچند که به لحاظ آماري تفاوتی با کودسبز (دارا بود 

برهمکنش بین این صفات ). بلبلی نداشتلوبیا چشم
با توجه (آل ترین عملکرد دانه ه ایدهحاکی از این است ک

بدست آمده در ) به اصول حاکم بر کشاورزي پایدار
بلبلی، ماش و شرایط کاربرد کودهاي سبز لوبیا چشم

کیلوگرم نیتروژن در هکتار  100آمارانت با مصرف 
کاربرد کودسبز چاودار همراه ). تن درهکتار 3/7(است 

مقایسه با تیمار کیلوگرم نیتروژن در هکتار در  26با 
باعث افزایش عملکرد ) عدم مصرف کود نیتروژن(شاهد 

شاخص برداشت  درصد، 24بیولوژیکی گندم به میزان 
موسوي و (درصد، گردید  41درصد و عملکرد دانه  28

نشان ) 2004(پرامانیک و همکاران ). 2009همکاران، 
داري بر عملکرد دادند که کودسبز سسبانیا بطور معنی

بجز دانه در پانیکول و وزن (ي عملکرد برنج و اجزا
تأثیرگذار بود و بیشترین عملکرد دانه درتیمار ) هزاردانه

عالوه این پژوهشگران هب. دست آمدکودسبز سسبانیا به
 40اظهار داشتند که اثر کودسبز سسبانیا، به همراه

کیلوگرم نیتروژن درهکتار بیشترین تأثیر را بر عملکرد 
سوي دیگر بررسی عملکرد بیولوژیک  از. دانه داشت

نشان داد که بیشترین مقدار براي این صفت ) 2جدول (
بلبلی همراه با مربوط به کاربرد کودسبز لوبیا چشم

که این . کیلوگرم نیتروژن در هکتار است 150مصرف 
شرایط اساساً بیانگر تأثیر بیشتر نیتروژن در مقایسه با 

-هاي گندم میتهکودسبز بر افزایش رشد رویشی بو

هاي گندم  دلیل این تفسیر بیشتر بودن ارتفاع بوت. باشد
). 2جدول (در همین شرایط است ) سانتی متر 98/73( 

کیلوگرم نیتروژن در هکتار،  100در شرایط کاربرد 
دهد که دست آمده نیز نشان میکمیت درصد پروتئین به

ز در شرایط عدم کاربرد کودسب) درصد 8/10(مقدار آن 
در حالیکه کاربرد کودهاي . از سایر تیمارها کمتر است

کمیت این صفت را ) ارزن و آمارانت(سبز غیربقوالت 
بلبلی و لوبیا چشم(در مقایسه با گیاهان کودسبز بقوالت 

در مجموع نتایج بررسی . اندکمتر افزایش داده) سسبانیا
دهد که تأثیر عملکرد و اجزاي عملکرد نیز نشان می

دار گیاهان کودسبز بر این صفات قابل توجه و معنی
علت اختالف اولیه رسد بهنظر میاي که بهاست به گونه

شکل (هاي گندم ناشی از نوع کودسبز در رشد گیاهچه
هاي تأثیر آن در مراحل زایشی انتهایی بوته) 4تا  1

گندم نیز ادامه یافته که منجر به تفاوت در عملکرد کمی 
 .ن گیاهان شده استو کیفی ای
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 .مقایسه میانگین اثرسطوح نیتروژن و گیاهان کودسبز بر عملکرد کمی و کیفی گندم -4جدول

 پروتئین دانه
)درصد (   

 شاخص برداشت

)درصد (   

 عملکرد بیولوژیک
)تن در هکتار(  

 عملکرد دانه
)تن در هکتار(  

 تیمارهاي آزمایش

 ) ( kg.ha-1نیتروژن     

13/10  c 19/39  b 62/6  c 58/2  c 0 

68/11  b 44/43  a 73/13  b 93/5  b 50 

39/12  b 49/44  a 33/14  ab 34/6  ab 100 

85/13  a 22/43  a 84/15  a 83/6  a 150 

 گیاهان کودسبز    
92/10  c 72/34  b 65/13  ab 77/4  b شاهد 
45/11  c 39/43  a 9/11  cd 32/5  ab ارزن 
52/13  a 4/44  a 17/11  d 03/5  b سسبانیا 
82/11  bc 2/45  a 1/12  b-d 47/5  ab آمارانت 
68/12  ab 16/44  a 73/13  a 05/6  a بلبلیلوبیا چشم  

69/11  bc 64/43  a 22/13  a-c 88/5  a ماش 
 برهمکنش    
47/9  i 23/33  ef 11/10  fg 45/3  hi 0 × شاهد 

77/9  hi 35/34  d-f 9/5  h 09/2  i 0 × ارزن 

9/11  b-h 44/40  a-f 57/4  h 83/1  i 0 × سسبانیا 

05/10  g-i 7/43  a-d 87/4  h 13/2  i 0 × آمارانت 

89/9  hi 14/45  a-c 54/7  gh 39/3  hi 0 × بلبلیلوبیا چشم 

72/9  hi 26/38  a-f 72/6  h 58/2  i  0 ×ماش 

61/10  f-i 66/36  c-f 64/13  b-e 5 f  g 50 × شاهد 

24/10  g-i 59/43  a-e 65/13  b-e 89/5  b-g 50× ارزن 

76/12  b-f 27/46  a-c 7/13  b-e 24/6  a-g 50× سسبانیا 

08/11  d-i 93/43  a-d 06/13  c-f 73/5  b-g 50 × آمارانت 

84/13  ab 93/43  a-d 03/14  b-e 13/6  a-g 50 × بلبلیلوبیا چشم 

55/11  c-i 27/46  a-c 29/14  b-e 6/6  a-g 50 × ماش 

8/10  e-i 87/36  b-f 8/14  a-e 51/5  d-g 100 × شاهد 

17/12  b-g 31/48  a 83/11  ef 63/5  c-g 100 × ارزن 

85/13  ab 52/43  a-e 43/12  d-f 38/5  e-g 100 × سسبانیا 

97/12  b-e 47  a-c 73/14  a-e 82/6  a-e 100 × آمارانت 

03/13  b-e 19/47  ab 63/15 a-c 36/7  ab 100 × بلبلیلوبیاچشم 

54/11  c-i 05/44  a-d 56/16  ab 3/7  ab  100 × ماش 

81/12  b-f 12/32  f 07/16  a-c 13/5  fg 150 ×شاهد 

61/13  a-c 31/47  ab 2/16  a-c 66/7  a 150× ارزن 

58/15  a 38/47  a 99/13  b-e 65/6  a-f 150× سسبانیا 

19/13  b-d 18/46  a-c 74/15  a-c 2/7  a-c 150 × آمارانت 

94/13  ab 38/40  a-f 73/17 a 33/7  ab 150 × لوبیا چشم بلبلی 

93/13  ab 97/45  a-c 32/15  a-d 02/7  a-d 150 ×  ماش 

باشنددار نمیدرصد معنی 5اعداد داراي حروف مشابه در هرستون در سطح آماري   
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 تأثیردهد که بنابراین نتایج این آزمایش نشان می     

کودهاي سبز بر گیاه زراعی پس از خود صرفاً محدود 
به مراحل اولیه رشد نبوده بلکه به واسطه شرایطی 

هاي گیاه تر و بیشتر گیاهچههمچون رشد بهتر، سریع
- به لحاظ بهبود ویژگی) در این آزمایش گندم(زراعی 

 تأثیرهایی همچون وزن خشک و شاخص سطح برگ، 
د بر عملکرد کمی و کیفی نهایی آن در انتهاي دوره رش

در ادامه نتایج ضرایب همبستگی براي . بروز یافته است
دهد که نشان می) 5جدول (عملکرد گندم در این آزمایش 

ي با کلیه اجزاي دارعملکرد دانه همبستگی بسیار معنی
د حالیکه براي مثال دو صفت عملکردر. عملکرد دارد

وزن  تأثیر مربع تحتبیولوژیک و تعداد سنبله در متر
بعالوه صفت وزن هزار دانه . اندنه قرار نگرفتههزار دا

داري را با درصد پروتئین نشان نیز همبستگی معنی
دهد که بعبارت دیگر نتایج این جدول نشان می. دهدنمی
قرار دهد  تأثیرعاملی که اجزاي عملکرد را تحت  هر

داري بر عملکرد نهایی دانه نیز بسیار بطور معنی
به تعبیر دیگر انتخاب نوع . گذار خواهد بودتأثیر

کودسبز مناسب و میزان مصرف مطلوب کود نیتروژنی 

با تغییر هریک از اجزاي عملکرد برعملکرد نهایی نیز 
   .گذار خواهند بودتأثیر
هاي نشان داد که کود شیآزما نیا جیدر مجموع نتا     

گندم  هیبر رشد اول یمتفاوت يگذارتأثیراز مختلف سبز 
موضوع نشان دهنده لزوم دقت در  نیبرخودار بوده و ا

 گرید سوي از. باشدکودسبز مناسب می اهانیانتخاب گ
اثرات  تروژنیکودسبز و ن اهانیگ نیبرهمکنش ب زین

. گندم داشت هاياهچهیگ هیبر رشد اول يداریمعن
 هیکاربرد کودسبز باعث بهبود رشد اول نیهمچن

مطلوب هم به لحاظ  طیشرا جادیگندم و ا هاياهچهیگ
. گرددیهرز م هاياستقرار و هم به لحاظ رقابت با علف

نتایج این آزمایش تاکیدي است بر این نکته که در واقع 
به مراحل اولیه رشد  حدودسبز صرفاً مهاي ثیر کودأت

نبوده بلکه بر عملکرد کمی و کیفی نهایی گیاهان نیز 
میزان ز مناسب و لذا انتخاب نوع کودسب. ثر استؤم

 ياز اجزا کیهر رییبا تغ یتروژنین کاربرد مطلوب کود
. گذار خواهند بودتأثیر ییعملکرد بر بهبود عملکرد نها

هاي در این آزمایش مشخص گردید که اثر مفید کود
  .سطح کود نیتروژن کاهش یافت فزایشسبز با ا

  
  .براي عملکرد و اجزاي عملکرد گندمضرایب همبستگی  -5جدول 

عملکرد -1  
  دانه

عملکرد -2
  بیولوژیکی

  تعداد سنبله -4  ارتفاع بوته -3
  در مترمربع

تعداد دانه  -5
  در سنبله

وزن هزار  -6
  دانه

درصد  -7
  پروتئین دانه

1 1          
2 91/0 ** 1         
3 74/0 ** 74/0 ** 1        
4 77/0 ** 8/0 ** 66/0 ** 1       
5 53/0 ** 48/0 ** 7/0 ** 36/0 ** 1     
6 26/0 ** 07/0 ns 34/0 ** 09/0 ns 31/0 ** 1   
7 5/0 ** 44/0 ** 49/0 ** 44/0 ** 37/0 ** 19/0 ns 1  

   . باشدمعنی دار نمی nsمعنی داري در سطح یک درصد و ** معنی داري در سطح پنج درصد، *       
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