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  چکیده
      تعیین                                آن دسته از عملیات زراعی مانند       ست که ا          باعث شده   ،                                              مشکالت زیست محیطی و عدم پایداري تولیدات کشاورزي

                بخصوص نیتـروژن                                                                    مدیریت استفاده از بقایاي گیاهی و استفاده بهینه از کودهاي شیمیایی                       محصول مناسب پیش کاشت،
                                    بقایاي گیاهی بر میزان نیتروژن مصرفی         مدیریت     و      تناوب    ثیرأ          ور بررسی ت ظ  من               بنا براین، به  .                          مورد توجه خاصی قرار گیرند

آزمایش در       ، این                        برخی خصوصیات شیمیایی خاك   و     704رقم سینگل کراس )   .Zea mays L (                کشت ذرت دانه اي    در 
دو سطح تناوب . در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی صفی آباد دزفول انجام شد 1387-91سال هاي 

 300و  200، 100صـفر،  (ژن خـالص  به عنوان کـرت هـاي اصـلی و چهـار میـزان نیتـرو      ) ذرت -ذرت و گندم -کلزا(
به عنوان کرت هاي فرعی به ) حفظ کامل بقایا و جمع آوري کامل بقایا( و دو سطح مدیریت بقایا ) کیلوگرم در هکتار

. صورت یک آزمایش اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت
                    اثر اصلی نیتروژن بر   .                                                                  اصلی تناوب بر عملکرد دانه و سایر صفات مورد بررسی غیر معنی دار بود                      نتایج نشان داد که اثر 

                                                                                                                عملکرد هاي دانه و بیولوژیک ذرت، وزن هزار دانه، پروتئین دانه، کارایی استفاده نیتروژن و میزان کربن آلی و فسـفر و  
                                       ري که با مصرف نیتروژن شاخص هـاي پـیش                                                              پتاسیم قابل جذب خاك پس از برداشت ذرت معنی داري گردید، به طو

                                                               تیمار رفتار با بقایاي گیاهی بر صفات مزبور به جز درصد پـروتئین    .            افزایش یافت  به جز کارایی استفاده نیتروژن،     گفته
. اثر نیتروژن و مدیریت بقایا بر کربن آلی خاك معنی دار گردید  .                                                  دانه و کارایی استفاده نیتروژن تاثیر معنی داري داشت

   در   .ا افزایش مصرف نیتروژن و در تیمار حفظ بقایا در مقایسه با تیمار برداشت بقایا، کربن آلی خاك افـزایش یافـت  ب
             از تیمار حفظ   )                 کیلوگرم در هکتار     14273 (           و بیولوژیک   )کیلوگرم در هکتار 7724(باالترین عملکرد هاي دانه        مجموع،

                                             بنابراین، با توجه بـه شـرایط اجـراي ایـن       .                  در هکتار بدست آمد                کیلوگرم نیتروژن      200                           بقایاي گیاهی همراه با مصرف 
   .                                                                                     کیلوگرم نیتروژن در هکتار همراه با حفظ بقایا براي تولید ذرت در این منطقه توصیه می گردد     200             آزمایش، مصرف 
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  مقدمه
تولید ذرت در هاي مهم یکی از قطب خوزستان

محصول پیش کاشت پاییزه ي این . باشدکشور می
باشد، اما در چند سال اخیر با گندم می            ًمحصول معموال 

 –توجه به گسترش سطح زیر کشت کلزا، تناوب کلزا 
ذرت نیز بخشی از اراضی تحت کشت را شامل گردیده 

مشکالت زیست محیطی و عدم پایداري تولیدات  .است
آن دسته از عملیات زراعی  است که دهباعث ش ،کشاورزي

مدیریت استفاده  تعیین محصول مناسب پیش کاشت، مانند
 از بقایاي گیاهی و استفاده بهینه از کودهاي شیمیایی

به عنوان مهم ترین عنصر کودي مورد [ بخصوص نیتروژن
 است نیز نیاز گیاه که در کنش و واکنش با بقایاي گیاهی

  .توجه خاصی قرار گیرندمورد  ،])1993، پیمنتال(
که کاهش مقادیر  کردگزارش ) 1375(بحرانی 

مابقی ( بقایاي گندم به میزان حدود نصف تا یک سوم
اندن آن در مقایسه با سوز) خرد و با خاك مخلوط شدند

ثر بوده و در یک دوره بر افزایش جذب نیتروژن مؤ
. طوالنی مدت جذب و کارایی نیتروژن را افزایش داد

ثیر تناوب زراعی أدر بررسی ت) 1375( کاشانی سیادت و
محصول پیش کاشت پاییزه و مقادیر مختلف نیتروژن در 
مقدار محصول سودان گراس، نتیجه گرفتند که پیش 
کاشت باقال با تثبیت نیتروژن در خاك و افزایش 

م أنسبت به چغندر قند، جو و کاشت توحاصلخیزي خاك 
بر محصول سودان  شبدر برسیم و جو اثر مثبت بیشتري

در ) 1377( زارع فیض آبادي و کوچکی .گراس داشت
بررسی کارایی نظام هاي زراعی متداول و اکولوژیک در 
تناوب گندم با محصوالت مختلف گزارش نمودند که 
تفاوت در میزان نیاز غذایی گیاهان مختلف در تناوب، 
بعضی اوقات باعث بروز اثرات باقیمانده کودهاي شیمیایی 

در نتیجه کاهش در میزان مصرف کود براي محصول و 
در بررسی ) 1381( مسکرباشی و کاشانی. شودبعدي می
ثیر أبقایاي گندم بر مواد آلی خاك، ت هاي مختلفمدیریت

  .کردندمثبت در روند افزایش مواد آلی خاك را گزارش 
ثیر أدر بررسی ت )1383( فرهودي و همکاران
کرد سورگوم، آفتابگردان و مدیریت بقایاي گیاهی بر عمل

سویا اظهار داشتند که بقایاي گیاهی بر میزان عناصر 
بدین صورت که  .ثیر داشتأغذایی قابل جذب خاك ت

- به طور معنی میزان نیتروژن خاك در تیمار سوزاندن بقایا
داري و فسفر و پتاسیم به صورت معنی داري کاهش یافت

کردن بقایاي  همچنین در تیمار مخلوط. افزایش یافتند
گیاهی با خاك، نیتروژن کاهش یافت ولی کاهش فسفر و 

در  )1383( نجفی نژاد و همکاران. دار نبودپتاسیم معنی
بررسی اثرات تناوب و مدیریت استفاده از بقایاي گیاهی 

هاي مختلف که در روش کردند گندم بر ذرت گزارش
ت، استفاده از بقایاي گندم، عملکرد و اجزاي عملکرد ذر

 ،دار نبودثیر معنیأهرچند که این ت ،ثیر قرار گرفتأتحت ت
 ثیرتأبر ماده آلی، فسفر و پتاسیم قابل جذب خاك  اما

درصد  72/0تیمار حفظ بقایاي گیاهی با . داشت دارمعنی
آلی در مقایسه با سایر تیمارها، برتري نشان داد و  ماده

بل جذب تیمار سوزاندن بقایا از لحاظ فسفر و پتاسیم قا
ثیر عامل أاز طرفی ت. نسبت به سایر تیمارها، برتري داشت

تناوب بر صفات وزن هزار دانه، تعداد دانه در ردیف و 
دار و بر سایر فسفر و پتاسیم قابل جذب خاك معنی

) 1389( عبدالهی و همکاران .دار بودصفات غیر معنی
گیري نمودند که در شرایط آب و هوایی استان نتیجه

 50تا  25با حفظ بقایاي گیاهی گندم به میزان فارس 
ن کشت ذرت با انجام خاك ورزي آدرصد و بدنبال 

و کاربرد کمتر کود نیتروژن ) گاو آهن قلمی( کاهش یافته
 .توان از حذف کامل و سوزانیدن بقایا جلوگیري کردمی

هاي زراعی به واسطه سیستم کرد،گزارش ) 1990( تیسدال
یه خاك، مقدار بقایاي گیاهی تولید تغییراتی که در تهو

بر  ،شده و همچنین مقدار نیتروژن بقایاي گیاهی دارند
در ) 1993( کمپبل و زنتنر .ثرندؤآلی خاك م مادهمیزان 
ثیر کوددهی شیمیایی و تناوب أهاي خود، تبررسی

کید قرار أتغییرات مواد آلی خاك را مورد ت محصوالت بر
یشات شش ساله خود نشان در آزما )1997( یاداو .دادند

 ار نیتروژن باتکیلوگرم در هک 20داد که با مخلوط نمودن 
داري کمتر از زمانی بود بقایا، عملکرد گیاهان بطور معنی

در ) 2000( و همکاران ایگل .که نیتروژن کافی داشتند
بررسی اثرات مختلف مدیریت کاه برنج بر عملکرد برنج 

یجه گرفت که در سطح و میزان کارایی جذب نیتروژن نت
هاي داراي کاه، عملکرد فر نیتروژن، کرتکودي ص

نتیجه گرفتند که ) 2001( و همکاران ایگل .بیشتري داشتند
مخلوط نمودن کاه برنج در مقایسه با حاالت سوزاندن و 

جود یا بدون بقایاي گیاهی، نه تنها کاهش عملکرد را بو
افزایش ماده تواند موجب نیاورد، بلکه در بلند مدت می

  .آلی خاك و در نتیجه بهبود حاصلخیزي خاك گردد
از بررسی خود ) 2003(و همکاران  استاگنبرگ

نتیجه گرفتند که میزان بذر و کود نیتروژن به منظور بهینه 
ي و ادانه سازي عملکرد گندم زمستانه بعد از سورگوم

که میزان نیتروژن مصرفی  باشد، به طوريسویا متفاوت می
سطوح باالتر  آنها تولید .ي بیشتر بودادانه از سورگومبعد 

بیشتر  غیر متحرك شدناي و نیز بقایاي سورگوم دانه
نیتروژن توسط این بقایا را، علت این تفاوت اعالم 

گزارش کردند که در ) 2004( برمودز و ماالرینو .نمودند
ت استفاده رهاي حفظ بقایاي گیاهی براي تولید ذسیستم
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ي شیمیایی شروع کننده به طور معمول باعث از کودها
  ر غذایی و رشد اولیه بهتر ذرت بهبود جذب عناص

نتیجه گرفتند که ) 2007( زاناتا و همکاران .شودمی
کیلوگرم در هکتار نیتروژن همراه با حفظ  139 مصرف

 -بقایاي گیاهی عملکرد دانه ذرت را در یک تناوب ذرت
 92 )ن مصرف نیتروژنبدو( یوالف نسبت به تیمار شاهد

به این ) 2010( مفاخري و همکاران. درصد افزایش داد
صورت  چاودار زمستانه بهنتیجه رسیدند که استفاده از 
به افزایش عملکرد دانه ذرت گیاه پوششی و یا مالچ منجر

) 2010( آینه بند و همکاران .درصد گردید 89/7به میزان 
همراه با کاربرد گزارش نمودند که برگشت بقایاي گیاهی 

نیتروژن عالوه بر بهبود عملکرد و اجزا عملکرد ذرت، 
نیتروژن، فسفر، پتاسیم، روي ( باعث افزایش عناصر غذایی

استفاده از  بنابراین،. و ماده آلی خاك گردید) و منیزیم
ثیر گذاري مفید بر أمحصول مناسب پیش کاشت از حیث ت

  .ت استبسیار با اهمی خصوصیات خاك و محصول بعدي
به عنوان  توانرا می بقایاي گیاهی از طرفی نقش

یک منبع افزایش دهنده مواد آلی خاك و نیز آزاد سازي 
، کاهش تلفات آب خاك، تعدیل دماي عناصر غذایی

خاك، کاهش اسیدیته خاك در قابل جذب نمودن برخی 
عناصر غذایی براي گیاه، افزایش ذخیره رطوبتی خاك، 

و شیمیایی خاك و منبع انرژي براي بهبود خواص فیزیکی 
 فاست و( ها با اهمیت دانست ریز جاندارانفعالیت 

 در ايگرایش به مدیریت تغذیههم چنین  ).2002، تویري
کود  مصرف بهینهبه منظور  هاي زراعی مناسبتناوب
به منجر، ن به موازات افزایش کارایی استفاده از آنژنیترو

د ویا حفظ حاصلخیزي حصول عملکردهاي بیشتر و بهبو
 واهدخخاك و در نهایت ارتقاي سطح زندگی کشاورزان 

بقایاي و مدیریت  تناوببه منظور بررسی  بنابراین .شد
و برخی  ايدانه کشت ذرت درنیتروژن  و گیاهی

این پژوهش در مرکز  خصوصیات شیمیایی خاك
 -صفی آباد ، آموزش کشاورزي و منابع طبیعیتحقیقات

  .اجرا گردید )خوزستاناستان ( دزفول
  هاروش مواد و

محصول پیش ( تناوبثیرأور بررسی تظبه من
ن نیتروژن بقایاي گیاهی بر میزا و مدیریت )کاشت پاییزه

رقم سینگل ) .Zea mays L(اي مصرفی در کشت ذرت دانه
این  ،برخی خصوصیات شیمیایی خاك و 704کراس 

 ,Clayey, mixed سري آزمایش بر روي یک خاك

Hyperthermic- Aridic Haplustepts  با مشخصات
 48دقیقه عرض شمالی و  14درجه و  32جغرافیایی 

در  1387-91هاي سال در دقیقه طول شرقی 28درجه و 
صفی  موزش کشاورزي و منابع طبیعیآو  مرکز تحقیقات

 اسپلیت آزمایش به صورت .انجام شد آباد دزفول
تصادفی با سه  هاي کامل فاکتوریل در قالب طرح بلوك

) ذرت -گندمذرت و  -کلزا( در دو سطحتناوب  -1عامل 
 چهاردرنیتروژن مدیریت مصرف  -2 ،در کرت هاي اصلی

سطوح "کیلوگرم در هکتار 300و  200، 100صفر، ( سطح
انتخابی بر اساس حداقل و حداکثر میزان نیتروژن مصرفی 

) "تعیین شده اند -کربن آلی خاك -مبتنی بر آزمون خاك 
مدیریت استفاده از بقایاي گیاهی در دو سطح  -  3و 

به صورت ) وري کامل بقایاآجمع و حفظ کامل بقایا (
بر  تیمار 16در سه تکرار و  فاکتوریل در کرت هاي فرعی

  .روي کرت هاي ثابت بود
بعد از عملیات تهیه ابتدا قطعه زمینی انتخاب و 

در محل  نقشه طرح) آبیاري اولیه، دیسک و تسطیح( زمین
مورد نظر پیاده و یک نمونه مرکب خاك از عمق صفر تا 

 )1جدول( سانتی متري تهیه و آزمایش هاي الزم 30
 تحقیقات خاك و آب هاي موسسهمطابق با دستورالعمل

در . گیري شدنداندازه )1372،و بهبهانی زاده علی احیایی(
 PFطول چهار سال آزمایش، گندم رقم چمران و کلزا رقم 

 آذر در نیمه اولعنوان محصول پیش کاشت هر ساله به 
 بذر کارتوسط  کلزاو کاشت بذر گندم.ماه کشت گردیدند

بر اساس نتایج  .صورت گرفت دستی بذر کار و آزمایشی
مقادیر نیتروژن،  و کلزا براي گندم حاصل از آزمون خاك

به طور متوسط طی  وکلزا فسفر و پتاسیم مورد نیاز گندم
 کیلوگرم در هکتار 225و  100، 400میزان چهار سال به 

به ترتیب اوره، سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم 
به طور متوسط میزان  همچنین .شد مصرف و تعیین

مصرف کود فسفر و پتاسیم ذرت به ترتیب طی چهار سال 
کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات  200و  150آزمایش 

یک نمونه مرکب  هتجزی بر اساس تریپل و سولفات پتاسیم
ملکوتی و ( خاك پس از برداشت محصول گندم وکلزا بود

   .)1379غیبی،
نحوه کاربرد کودهاي شیمیایی به صورت خاك 

می  صورتکاربرد و مخلوط با خاك سطحی 
به صورت پایه       ًتماما  یمکودهاي فسفر و پتاس.گرفت

گندم یک سوم  کشتکود نیتروژن در  .شدندمی مصرف
 در کشت دوسوم در پایان پنجه زنی و به صورت پایه و

یک سوم به صورت پایه، یک سوم در (کلزا در سه تقسیط 
شروع ساقه رفتن و یک سوم در اوایل گلدهی به صورت 

یک  تیمارهاي مختلف نیتروژن، ذرت کشتو در ) سرك
برگی  8تا  6سوم به صورت پایه و دو سوم در مرحله 

گندم  بقایاي گیاهیدر تیمارهاي استفاده از . شدندمصرف 
بقایاي آنها با  ،محصول پس از برداشت بالفاصله ،و کلزا

آبیاري ( خرد و پس از ماخار) چاپر و کاتر( ادوات مناسب



  ............. 704رقم سینگل کراس  تأثیر تناوب زراعی و مدیریت مصرف نیتروژن و پسماند گیاهی بر عملکرد ذرت/  118

به  ،کردن و هنگام گاورو شدن زمین )اولیه براي تهیه زمین
احتساب  و با منظورکاهش نسبت کربن به نیتروژن بقایا

ضریب تثبیت  ار وگندم و کلزا در هکت يمیزان بقایا
محاسبه  وزن بقایا نیتروژن% 1معادل  ،ن توسط بقایاژنیترو

ا ب و )1994و همکاران، لعل( و به تیمار حفظ بقایا اضافه
به منظور برآورد مقدار  .شد زیر خاك برده دیسک به

تقریبی بقایا به طور تصادفی بقایاي موجود در چند واحد 
اعداد حاصل یک آزمایشی جداگانه توزین شد و سپس از 

میزان بقایاي حاصله از  مبنا اینبر. میانگین بدست آمد
طی چهار سال به  ا به طور متوسطکشت گندم و کلز

در  .حاسبه گردیدم تن در هکتار 3/4و  6/5ترتیب 
تیمارهاي بدون استفاده از بقایا، به طور کامل بقایا از سطح 

ر ابعاد ه .کرت ها جمع آوري و از زمین خارج گردید
براي جلوگیري از تداخل  .بودمتر  8متر و به طول 3کرت 

هاي مجاور، بین هرکرت دو متر و همچنین خاك کرت
کاشت بذر .متر فاصله در نظر گرفته شد 5بین تکرارها 

به صورت دستی بر روي  704رقم سینگل کراس  ذرت
و  از یکدیگر سانتی متر 17سانتی متري به فاصله  75فارو 

   .صورت گرفت هر سال یرماهدر نیمه دوم ت
آبیاري به صورت نشتی و با سیفون و سایر 

ذرت صورت هاي الزم زراعی در طول دوره رشد مراقبت
و  عمل برداشت براي تعیین عملکرد دانه .گرفت

و یک متر از باال اثر حاشیه پس از حذف  ذرت بیولوژیک
متر  6به طول  و پایین هر کرت بر روي خطوط وسط

 درصد 14بر مبناي ( در نهایت عملکرد دانه .دانجام گردی
وزن هزار دانه، میزان  ،عملکرد بیولوژیک ،)رطوبت

کارایی  ،)25/6درصد نیتروژن دانه در ( ین دانهئتپرو
ذب جعملکرد دانه ي ذرت بر میزان ( استفاده از نیتروژن

 نیز و )1991سیسون و همکاران، ،توسط دانه نیتروژن
 ابل جذب و کربن آلی خاكفسفر و پتاسیم ق میزان

خصوصیات شیمیایی مذکور به ترتیب به روش اولسن، (
و نیز نیتروژن  گیري با استات آمونیوم و واکی بالكعصاره

اند؛ علی احیایی و گیري شدهاندازه دانه به روش کلدال
مورد بحث و  برداشت ذرت پس از )1372بهبهانی زاده، 

تهیه زمین با  ر است،شایان ذک[.گرفتند بررسی آماري قرار
تن در هکتار در  3/6به طور متوسط ( حفظ بقایاي ذرت

طی آزمایش همراه با اضافه نمودن مقداري نیتروژن براي 
کاهش کربن به نیتروژن به میزانی که پیشتر در مورد 

گندم و  براي کشت )گندم وکلزا ذکر شده است يبقایا
نرم ا استفاده از ها بتجزیه واریانس داده. ]شدآماده می کلزا

با استفاده  هامیانگین انجام گرفت و MSTATCافزار آماري 
 مقایسه %5در سطح احتمال  دانکناي چند دامنه آزمون از

پس از اطمینان از همگنی  شایان ذکر است که .ندشد

، تجزیه واریانس ا استفاده از آزمون بارتلتبها واریانس
  . صورت گرفت مرکب نتایج

  نتایج و بحث
  تجزیه خاك

در جدول یک نتایج تجزیه خاك محل آزمایش 
بررسی ارقام مندرج در جدول . نشان داده شده است

حاکی از این است که خاك مورد آزمایش فاقد شوري، از 
نظر ماده آلی فقیر، درصد کربنات کلسیم معادل باال و 

   .باشدمی فسفر و پتاسیم قابل استفاده پایین مقادیر
وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و درصد عملکرد دانه، 
  پروتئین دانه

نتایج تجزیه واریانس مرکب نشـان داد کـه اثـر    
رفتار با بقایاي گیاهی و سطوح نیتروژن بر عملکـرد دانـه،   
وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک در سطح یـک درصـد   

به رغم اثرات مثبت تناوب به ). 2جدول(معنی دار گردید 
والت، افزایش تولید و بهبود حاصـلخیزي  دلیل تنوع محص

؛ در ایــن )2002غفــاري، (خــاك و برخــی عوامــل دیگــر
تـأثیر  ) یا محصول پیش کاشت پاییزه(پژوهش نوع تناوب 

داري بــر عملکـرد دانــه، وزن هـزار دانــه، عملکــرد   معنـی 
). 2جـدول  (بیولوژیک و درصـد پـروتئین دانـه نداشـت     

گیري عامل تناوب به       ً                           احتماال  براي اخذ پاسخ مثبت از بکار
و ) 2001(سایر و همکاران . مدت زمان بیشتري نیاز است

اثرات مفید تناوب را ) a 2000(اورتگا و همکاران  -لیمون
گـزارش   "بیش از شـش سـال  "هاي طوالنی مدتدر دوره

چنانچه ذکر شد، مقـادیر مختلـف نیتـروژن بـر     . اندنموده
طوري کـه بـا   به . دار داشتعملکرد دانه ذرت تأثیر معنی

بیشـترین  . مصرف نیتروژن عملکـرد دانـه افـزایش یافـت    
دار بـین سـطوح   رغم عدم تفاوت معنـی عملکرد دانه علی

 7459کیلوگرم نیتروژن در هکتار، بـه ترتیـب    300و  200
کیلوگرم در هکتار بدست آمـد کـه در مقایسـه بـا      7432و

درصـد   25بـیش از  ) بدون مصرف نیتـروژن (تیمار شاهد 
   ).3جدول(عملکرد داشتند افزایش 

نیتروژن پـر مصـرف تـرین عنصـر بـراي رشـد       
گیاهان زراعی به ویژه غالت بـوده و هـر گونـه تغییـر در     
مقادیر قابل دسترس آن عملکرد گیاه را بـه شـدت تحـت    

مقدار نیتروژن قابل دسترس بـر توزیـع   . دهدتأثیر قرار می
گیاه  هاي رویشی و زایشیمقدار مواد فتوسنتزي بین اندام

) 1390(اسـدي و همکـاران   ). 2008کریمـی، (مؤثر اسـت  
کیلـوگرم در   300و  200داري بـین مصـرف   تفاوت معنی

هکتار بر عملکرد دانه و اجزا عملکرد مشـاهده نکردنـد و   
کیلوگرم نیتروژن در هکتار را بـه عنـوان تیمـار     200تیمار 

برنـز و عبـاس   . مناسب در آزمایش خود معرفـی نمودنـد  
اهده نمودند که با افزایش مصرف نیتـروژن از  مش) 2005(
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کیلوگرم در هکتار، عملکرد دانه بـه صـورت    224به  112
همچنـین، رونـد اثـر گـذاري     . داري افـزایش یافـت  معنی

مصرف نیتروژن بر وزن هزار دانـه و عملکـرد بیولوژیـک    
بیشـترین وزن هـزار دانـه و    . مشابه با عملکـرد دانـه بـود   

کیلـوگرم   300و  200به تیمـار  عملکرد بیولوژیک مربوط 
نیتروژن در هکتار بود، هر چند که بـین مقـادیر یـاد شـده     

وزن هـزار   .)3جدول (داري مشاهده نگردید تفاوت معنی
باشد، از این رو افزایش دانه یکی از اجزا عملکرد دانه می

توان به افزایش این جز عملکرد نسبت عملکرد دانه را می
  ). 1997تولنار،(داد 

  
  برخی ویژگی هاي فیزیکی وشیمیایی خاك محل آزمایش -1 جدول

 Mn  Cu  Fe  Zn  K  P  T.N.V  O.C  pH  بافت
  عمق  EC  )اشباعگل(

دسی زیمنس     درصد  میلی گرم بر کیلوگرم  
  بر متر

  سانتی متر

C.L 2/1  26/1  8/3  88/0  149  4/8  45  93/0  8/7  78/0  30-0  
  .هر عدد میانگین سه تکرار است  -

  
ل بقایا نسبت به برداشت کامـل بقایـا   ماک حفظ

وزن هزار دانه و به تبع آن عملکرد دانه و بیولوژیک را به 
در تیمار حفظ بقایا با عملکرد . داري افزایش دادطور معنی

گـرم   7/274کیلوگرم در هکتار، وزن هزار دانه  6976دانه 
-کیلوگرم در هکتار، شاخص 13458و عملکرد بیولوژیک 

،  5/4ت به برداشت کامل بقایا بـه ترتیـب   هاي مزبور نسب
اسـدي و  . )3و  2هايجدول( درصد بیشتر بود 1/5و  5/5

کردندکـه در تیمـار حفـظ     گیـري نتیجـه ) 1390( همکاران
کامل بقایاي گندم نسبت به تیمارهاي حفظ بخشی از بقایا 
و سوزاندن، عملکرد دانه ذرت بیشتر بود، هر چند که بین 

ار با بقایـاي گیـاهی گنـدم تفـاوت     تیمارهاي مختلف رفت
ــی ــتمعن ــود نداش ــایر  .داري وج ــارانس ) 2001( و همک

توانـد در  اند که بقایاي حاصـل از گیـاه مـی   گزارش کرده
اثر بازدارندگی ) کشت مداوم یک گیاه( شرایط تک کشتی

در شرایط تناوب آثـار مفیـدي روي رشـد گیـاه داشـته       و
 جمشـیدیان  ،) 2002( فاسـت و تـویري   هم چنـین . باشد

 و همکـاران  ویلهلـم  و )1982( و همکاران هوکر ،)1999(
افــزایش عملکــرد دانــه ذرت را در شــرایطی کــه  )1986(

            ً               شـود را عمـدتا  ناشـی از    بقایاي گیاهی در خاك حفظ می
ثیر بقایا روي درجه حرارت خـاك و محتـوي رطـوبتی    أت

بنابراین، با توجـه بـه کشـت تابسـتانه      .خاك بیان نمودند
اي در خوزستان و گرمـاي شـدید هـوا در طـی     نهذرت دا

گیاهی قائل شـدن دور از   ينقشی براي بقایا فصل، چنین
ضمن اینکه از دیگر کارکردهاي مثبت حفظ  .انتظار نیست

مین مواد غذایی آزاد شده براي أبقایاي گیاهی می توان به ت
گیاه، بهبود خواص فیزیکـی و شـیمیایی خـاك و کنتـرل     

نوان یک عامل رقابتی با گیـاه اصـلی،   هاي هرز به ععلف
گـزارش  ) 1998( و همکـاران  پـاور  از سویی، .اشاره نمود

هاي زیادي رابطه مستقیم و مثبـت بـین   که پژوهش کردند

اثبـات   بـه  عملکرد و استفاده از مقادیر مختلف گیـاهی را 
گزارش کردنـد کـه   ) 1390( جاللی و همکاران .اندرسانده

گیاهی گندم نسبت به تیمار عدم استفاده استفاده از بقایاي 
داري افزایش معنی از بقایاي گیاهی عملکرد دانه را به طور

در بررسـی مـدیریت   ) 2012( و همکـاران  سرا جوقی .داد
بقایاي کلزا بر کنترل علف هرز و تولید ذرت نتیجه گیري 
کردند که بقایاي گیاهی عالوه بر افزایش عملکـرد دانـه و   

-یسه با تیمار بدون استفاده، به طور معنـی کل ذرت در مقا
هزار دانه، ارتفاع بوته و قطر بالل  نداري باعث افزایش وز

پژوهشگران نامبرده اثر بخشی بقایاي گیاهی را بـه  . گردید
هاي هرز از طریق اثر اللوپاتیک بقایاي گیاهی کنترل علف

در یک آزمایش ) 2012( هونگ و همکاران .عنوان نمودند
گیري نمودند کـه حفـظ بقایـاي گیـاهی     ه نتیجههشت سال

به افزایش عملکرد محصول، بهبود حاصلخیزي خاك منجر
  .و پایداري کشاورزي در اراضی لسی چین گردید

دار شـدن  دال بـر معنـی   ،تجزیه واریانس نتـایج 
برهمکنش نیتروژن و مدیریت بقایا بر عملکرد دانـه، وزن  

-یک درصد معنی هزار دانه و عملکرد بیولوژیک در سطح
مقایسه میانگین نتایج نشـان داد کـه   ). 2جدول( دار داشت

در هر چهـار سـال و نیـز میـانگین چهـار سـال آزمـایش        
عملکرد دانـه، وزن هـزار دانـه و عملکـرد بیولوژیـک در      

کیلوگرم نیتروژن در هکتـار همـراه    300و  200تیمارهاي 
ـ  ا بـه  با حفظ بقایا گیاهی در مقایسه با برداشت کامل بقای

و  200داري بیشتر بود هر چند که بین دو تیمار طور معنی
م با حفظ بقایا تفـاوت  أکیلوگرم نیتروژن در هکتار تو 300
وزن هـزار دانـه و    عملکرد دانه، .دار مشاهده نگردیدمعنی

عملکرد بیولوژیک در تیمار حفظ بقایا همـراه بـا مصـرف    
،  7724 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به ترتیـب  300و  200

ــار و  7794 ــوگرم در هکتـ ــرم  71/316و  79/312کیلـ گـ
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ــود 14512و  14273و ــار ب ــوگرم در هکت ــدول( کیل . )4ج
تجزیه واریانس مرکب نشان داد کـه اثـر سـال و سـطوح     

 در سـطح یـک درصـد    پـروتئین دانـه    نیتروژن بر درصـد 
ن دانـه بـه   ئیبیشترین میزان پـروت ). 2جدول( دار بودمعنی

نیز ناشـی از مصـرف بـاالترین سـطح     درصد  43/9میزان 
 مجیـدیان  ).3جدول( ن مصرفی در این آزمایش بودژنیترو

در آزمایش خود نشان داد که با افزایش نیتـروژن  ) 2008(
مصرفی، درصد نیتروژن و در نتیجه درصـد پـروتئین دانـه    

از سویی، بـرهمکنش نیتـروژن و مـدیریت     .افزایش یافت
دار گردید، به طوریکه معنی بقایا بر درصد پروتئین دانه نیز
حاصـل از  ) درصـد   57/9( بیشترین درصد پروتئین دانـه 

کیلوگرم نیتروژن همراه با حفظ بقایاي  300تیمار مصرف 
در  علت افـزایش پـروتئین دانـه    ).4جدول( گیاهی بود

فرآینـد   توانـد بـه دلیـل   می با نیتروژن تیمار حفظ بقایا
اد سازي نیتـروژن  به آزمعدنی شدن بقایا باشد که منجر

ایـن عنصـر بـه عنـوان یـک منبـع        .گـردد در خاك می
ضروري در پایان رشـد رویشـی و آغـاز چرخـه رشـد      

 ).1988 ینـزن و کیوسـی،  ( شـود زایشی جذب گیاه می
نیتروژن عنصر اولیه و ضروري براي سـاخت پـروتئین   

بنابراین هر چه میزان این عنصر در گیـاه بیشـتر    ،است
   .شودتئین بیشتر میباشد مقدار سنتز پرو

  
  

  تجزیه واریانس مرکب چهار ساله صفات مورد بررسی - 2جدول 
درجه   منابع تغییرات

  آزادي
وزن   عملکرد دانه

هزار 
  دانه

عملکرد 
  بیولوژیک

پروتئین 
  دانه

کارایی 
استفاده 
  نیتروژن

کربن 
  آلی

فسفر 
قابل 
  جذب

پتاسیم 
  قابل جذب

  n.s146831 n.s6411 n.s412737 **3/51 **08/3392 **266/0  **67/326  **34/54962  3  سال
  44/4346  43/11  029/0  89/293  40/3  4009324  425  129811  8  1خطا 

 n.s2007342 n.s4219 n.s2270048  n.s9/1  n.s34/54  n.s099/0  n.s41/0  n.s30/29  1  تناوب

  85/4020  44/10 02/0 84/433  4/5  4458252 629  256162  4   2خطا 
 39/15913**  74/93** 052/0** 76/1752**  6/20**  40202845** 95042** 38148009**  3  نیتروژن

  n.s160332  n.s431  n.s463454 n.s1/0  n.s36/8  n.s001/0  n.s27/0 n.s41/134  3  تناوب در نیتروژن
 n.s1/0  n.s47/10  **052/0  **88/56  **76/8413  20383482**  11041**  4715040**  1  بقایا

 n.s170170  n.s165  n.s2785238  n.s1/0  n.s62/13  n.s002/0  n.s15/2  n.s01/194  1  تناوب در بقایا

 n.s004/0 n.s13/2  n.s78/368  14/156**  5/1**  9030924**  6176** 2369289**  3  نیتروژن در بقایا

 n.s64452  n.s112  n.s110719  n.s1/0  n.s747/4  n.s003/0  n.s063/0  n.s37/149  3  تناوب در بقایا در نیتروژن

  n.s37/149  1/3  002/0  96/17  3/0  7640627  236  74824  116  3خطا
  73/10  24/18  31/4  83/5  92/5  60/6  76/5  01/4  -  )درصد(ضریب تغییرات

n.s - ،* ،** آزمون  دار در سطح پنج درصد و یک درصددار، معنیمعنی غیر به ترتیبF  
  
  

   مورد بررسی تافمایش بر صهاي اثر اصلی تیمارهاي آز مقایسه میانگین - 3 جدول
عملکرد   تیمار ها

  دانه
کیلوگرم (

  )در هکتار

وزن هزار 
  دانه

  )گرم(

عملکرد 
  بیولوژیک

کیلوگرم در (
  )هکتار

پروتئین 
  دانه

  )درصد(

کارایی 
استفاده 
  نیتروژن

 درکیلوگرم (
  )کیلوگرم

کرین 
  آلی

  )درصد(

 ابلفسفر ق
  استفاده

میلی گرم  (
  )کیلوگرم در

پتاسیم 
قابل 

  فادهاست
میلی گرم (
  )کیلوگرم در

میانگین         
  چهار سال

      

محصول (تناوب
  )پیش کاشت

  ذرت - کلزا
  ذرت -گندم

a6921  a80/271  a13241  a90/8  a12/72  a92/0  a70/9  a87/169  
a6717  a43/262  a13023  a70/8  a19/73  a97/0  a61/9  a65/170  

  
کیلوگر(نیتروژن

  )م در هکتار

0  
100  
200  
300  

c5553  c40/204  c11824  d92/7  a81  c90/0  d95/7  d67/146  
b6837  b50/266  b13179  c72/8  b98/72  b94/0  c18/9  c96/166  
a7459  a29/299  a13715  b12/9  c42/69  b96/0  b33/10  b96/177  
a7432  a27/298  a13811  a43/9  d23/67  a98/0  a16/11  a44/189  

  
  مدیریت بقایا

  حفظ بقایا
  ایابرداشت کامل بق

a6976  a70/274  a13458  a82/8  a89/72  a96/0  a20/10  a88/176  
b6662  b53/259  b12806  a77/8  a42/72  b.93/0 b11/9  b64/163  

  .داري ندارندتفاوت معنی %5در سطح احتمال  اي دانکنهایی که داراي حروف مشترك هستند، بر اساس آزمون چند دامنهدر هر ستون میانگین -
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  ایسه میانگین هاي بر همکنش نیتروژن و مدیریت بقایا بر صفات مورد بررسیمق - 4 جدول

  عملکرد دانه  تیمارها
  ) کیلوگرم در هکتار(

  عملکرد بیولوژیک  )گرم(وزن هزار دانه
  )کیلوگرم در هکتار(

  پروتئین دانه
  )درصد(

کارایی استفاده 
  نیتروژن

  )کیلوگرم در کیلوگرم(
 f5404  f79/196  e11542  f68/7  a93/83  صفر در حفظ بقایا

 e5702 e212 d12105 e16/8  b06/78  صفر در برداشت بقایا
 c6983 c50/272 b13505 cd81/8  cd41/72  در حفظ بقایا 100
 d6689 d50/260 c12854 d64/8  c55/73  در برداشت بقایا 100

 a7724  a79/312 a14273 b23/9  ef80/68  در حفظ بقایا 200
  b7187 b79/285 bc13157 bc02/9  de04/70  در برداشت بقایا 200

  a7794 a71/316 a14512 a57/9  f42/66  درحفظ بقایا 300
 bc7071 bc83/279 bc13109 ab29/9  ef05/68  در برداشت بقایا 300

  .داري ندارندوت معنیتفا %5در سطح احتمال  اي دانکنهایی که داراي حروف مشترك هستند، بر اساس آزمون چند دامنهدر هر ستون میانگین -
  

کارایی اسـتفاده نیتـروژن، کـربن آلـی خـاك و فسـفر و       
  پتاسیم قابل جذب خاك پس از برداشت

ـ  ثیر اثـر سـال و   أکارایی استفاده نیتروژن تحت ت
ــرو  ــار نیت ــی  ژتیم ــد معن ــک درص ــطح ی ــودن در س  دار ب

ن کـارایی اسـتفاده   ژبا افـزایش مصـرف نیتـرو   ). 2جدول(
کـه بیشـترین وکمتـرین    نحوي نیتروژن کاهش داشت، به 

کیلـوگرم نیتـروژن    300در تیمار صفر و  به ترتیب کارایی
کاهش کارایی استفاده از نیتروژن . )3جدول( بوددر هکتار 

 واسـتیلی و همکـاران  ) 1988(توسط گویالرد و آلینسـون  
ــتن . مشــاهده شــده اســت) 1991(       ً                   احتمــاال  از دســت رف

ثر کاهنده مقـدار  نیتروژن به صور مختلف از دالیل عمده ا
بـرهمکنش  . نیتروژن بر کارایی استفاده از این عنصر است

-بقایا بر کارایی استفاده نیتروژن معنـی  و مدیریتنیتروژن 
بررسـی نتـایج نشـان داد کـه کـارایی      ). 2جدول( دار بود

و در  نیتـروژن  با افزایش سـطوح مصـرف   استفاده نیتروژن
داري معنی تتفاو مدیریت بقایا کاهش و نیز هر دو سطح

  ). 4جدول(با یکدیگر نداشتند 
نتایج نشان داد که اثر سال، نیتروژن و مـدیریت  

 کربن آلی خاك و فسفر و پتاسیم قابل جذب خاك بقایا بر
با افزایش ). 2جدول( دار گردیددر سطح یک درصد معنی

مصرف نیتروژن و در تیمار حفظ بقایا در مقایسـه باتیمـار   
). 3جـدول ( لی خاك افزایش یافـت کربن آ برداشت بقایا،

 .دار نشـد ثیر نوع تناوب بر میزان کربن آلی خاك معنـی أت
ثیر تناوب براین أهمان طور که پیشتر اشاره گردید، شاید ت

تـري  صفت نیز مستلزم بکارگیري تناوب در زمان طـوالنی 
مقایسه میانگین نتایج فسفر و پتاسـیم قابـل جـذب     .باشد

هار سال میزان فسفر و پتاسیم خاك نشان داد که در طی چ
 قابل جذب خاك با مصرف سطوح نیتروژن افزایش داشت

هم چنـین در تیمـار حفـظ بقایـاي گیـاهی در      ). 3جدول(
مقایسه با تیمار برداشت کامل بقایا، میزان فسفر و پتاسـیم  

نتایج مشابه اي دال  ).3جدول( تر بودشقابل جذب خاك بی
فزایش فسـفر و پتاسـیم   بر افزایش کربن آلی خاك و نیز ا

قابل جذب خاك در نتیجه حفظ بقایاي گیاهی در مقایسه 
با حذف و یا سوزاندن و هم چنین بـه دلیـل آزاد سـازي    
تدریجی عناصر غذایی از بقایا و اثرات باقیمانده کودهاي 

 2005( و همکاراننجفی زاده     شیمیایی مصرفی توسط 
) 2012( رانو هونگ و همکـا  )2007( و همکاران خان ،)

  . گزارش شده است
   هاو پیشنهاد گیرينتیجه

حاکی از عدم  مده در این پژوهشآنتایج بدست 
یا نوع محصول پیش کاشت ( عامل تناوب دارتفاوت معنی

و سـایر صـفت    ذرت بر عملکرد دانه و بیولوژیک )پاییزه
همچنین با توجه بـه بـرهمکنش مثبـت     .بودمورد بررسی 

و نیـز لحـاظ نمـودن    ایـاي گیـاهی   نیتروژن و مدیریت بق
 200مصـرف  تیمـار  هاي اقتصادي و زیست محیطـی  جنبه

کیلوگرم نیتروژن در هکتار همراه با حفظ بقایـاي گیـاهی   
در  .در این آزمایش مناسب تر بـود  نسبت به سایر تیمارها

مجموع، ضمن مصرف بهینه نیتـروژن جهـت حصـول بـه     
استفاده از بقایاي ، ايدانه هاي باال در زراعت ذرتعملکرد

در  گیاهی به عنوان یک منبع آلی کم هزینه و در دسـترس 
طرفـی   زا .گرددتوصیه میحذف بقایاي گیاهی  امقایسه ب

گردد مطالعاتی به منظور تعیین میـزان مطلـوب   پیشنهاد می
حفظ بقایاي گیاهی و نیز برهمکنش آن با مقادیر مختلـف  

ـ  .صورت گیرد کودهاي شیمیایی اصلی پیشـنهاد   ینهم چن
، به منظور هاي تحقیقاتی در ارتباط با تناوبشود پروژهمی

اجـرا  در بـازه زمـانی بیشـتري     دستیابی به نتایج جامع تر
   .گردد

  سپاسگزاري
در مرکز  محترم بدین وسیله از کلیه همکاران

صـفی   و منـابع طبیعـی   کشاورزيو آموزش  تحقیقات
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ت آباد به خصوص همکاران شـاغل در بخـش تحقیقـا   
خاك و آب که در اجراي این پروژه مساعدت نمودنـد  

  .  می آید قدردانی به عمل
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