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چکيده
بهمنظور بررسی اثر مقادير مختلف کاه و کلش گندم و سطوح مختلف کود نیتررون برر عملکررد و اجراا عملکررد
ماش ،پژوهشی در سال 1393در شرايط آبوهوايی اهواز در مارعه تحقیقاتی دانشکده کشاورز دانشگاه چمرا بهصورت
اسپلیتپالت با طرح پايه بلوکها کامل تصادفی و در سه تکرار بهاجرا درآمد .تیمارها آزمايشی عبارت بودند از مقرادير
مختلف بقايا کاه و کلش گندم در پنج سطح (صفر 5250 ،3500 ،1750 ،و 700کیلوگرم در هکتار) که بهعنروا کررت
اصلی و کود نیتررون از منبر اوره در سره سرطح (صرفر 150 ،و  250کیلروگرم در هکترار) کره برهعنروا کررت فرعری
درنظرگرفته شدند .نتايج نشا داد که مقادير مختلف کاه و کلش گندم و سطوح کود نیترون اثر معنریدار برر عملکررد
دانه و عملکرد بیولونيک ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف و ارتفاع بوته داشتند ،بهطور که بیشترين عملکرد دانه
از تیمار  3500و 7000کیلوگرم در هکتار کاه و کلش گندم حاصل شد .با افراايش کراربرد کرود نیتررون ترا سرطح 250
کیلوگرم در هکتار ،عملکرد و اجاا عملکرد ماش افاايش يافت .کود نیترون در ابتدا رشد موجر شرکلگیرر سرري
کانوپی و افاايش سطح برگ شد که منجر به پوشش سطح خاک میشود و کود سرک نیتررون باعر دوام سرطح سربا و
طول مدت گلدهی و پُرشد دانه میشود .اثر متقابل بقايا و کود بر عملکرد بیولونيک ،عملکرد دانه و تعداد غالف در بوتره
معنیدار شد و بیشترين اين ويژگیها از تیمار 3500کیلوگرم در هکتار کاه و کلش گندم توأم با 250کیلوگرم نیتررون در
هکتار بهدست آمد.

واژههای کليدی :تثبیت زيستی نیترون  ،علفهرز ،مديريت پايدار سیستم زراعی

 .)2014; Marraccini et al., 2012هرساله بخشری از زمرین
ها زيرکشت گندم و سراير غرالت ،بعرد از برداشرت محصرول
سوزانده می شود .هدف از اين عمرل ،سرهولت بیشرتر در تهیره
زمین ،رف موان در سباشد بذرها و جلوگیر از متوقفشد
نیترون  ،فروش کاه و يا به بهانه مبارزه برا آفرات و بیمرار هرا
اسرت ( Aulakh et al., 2012; Blanco-Canqui et al.,
 .)2009سرروزاند بقايررا گیرراهی باع ر تلفررات 80درصررد
نیترون 25 ،درصد فسرفر21 ،درصرد پتاسریم و  40ترا 60
درصد گوگرد شده ،حشرات مفید و میکروارگانیسمها خاک
را از بین میبرد ( .)Aulakh et al., 2012در حالیکره تجايره
بقايا گیاهی اضافهشده به خاک عالوهبَر افاايش حاصلخیا و
برگشت عناصر غذايی به خاک ،ساختما و کیفیت خاک را نیا
بهبود میبخشند که گاه اهمیرت آ هرا در بهبرود ويژگریهرا
فیايکی ،شیمیايی و بیولونيکی خاک ،مهمتر از اثررات آ هرا در

1

مقدمه
بقايا گیاهی ،يک نهاده درو مارعها مهم بهشرمار مری
روند که برا چند دهه است جهت پايدارساز اکوسیستمهرا
کشاورز مدنظر قرار گرفتهاند .دسترسری بره مرديريت پايردار
مناب محیطی اين الاام را ايجاب میکند کره اتکرا مراارع بره
نهادهها برو مارعرها را کراهش داده و در جهرت فرآينرد و
مصرف نهادهها درو مارعرها و کراهش تلفرات منراب قابرل
اسرتفاده اقردام کررد ( Aulakh et al., 2012; Monsefia et
 .)al., 2014; Mrabet, 2011فعالیررتهررا کشرراورز در
بسیار از نقاط جها باع کراهش مراده آلری خراک ،کراهش
متوالی حاصلخیا فیايکی و شیمیايی خراک و باعر کراهش
عملکرد و کیفیت محصرول مریشروند ( Mohammad et al.,
*نویسنده مسئول :تلفن همراهstu.agri@chmail.ir ،09168985677 :
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نیترون و فسفر عنوا کردند کره منجرر بره افراايش عملکررد
مریشرود Verma et al, (2013) .افراود کرود نیتررون 30
درصد باالتر از توصیه کود هماما با افاود کراه و کلرش برا
حجم باال به خاک را منجر بره پوسریدگی بهترر بقايرا و بهبرود
نسبت  C/Nخاک و افاايش فعالیرت میکروبری دانسرتند .کرود
نیترون موج افراايش رانردما فتوسرنتا و کرارآيی براالتر
استفاده از نور میشود که بر عملکرد و اجاا عملکررد اثرگرذار
است Mohammadzadeh et al, (2008) .عنوا داشتند کره
کاربرد کود نیترون هنگام کاشت موج افاايش رشد رويشی و
عملکرد دانه لوبیا شد و اين افاايش عملکرد نیا موج باالرفتن
شاخ برداشت گرديد Kashfi et al, (2011) .اتهار داشتند
که کود نیترون منجر به افاايش تجم ماده خشک در قسرمت
ها رويشی و انتقال مواد فتوسنتا از بخشهرا رويشری بره
زايشی میشود که منجر به بهبود دانهبند و افراايش عملکررد
دانه میشود Shen et al, (2001) .اثر کراه و کلرش گنردم در
مقادير متفاوت را منجر به افاايش ارتفراع بوتره و مراده خشرک
ماش زراعی دانستند Bunna et al, (2011) .اثر کلش حاصرل
از کاشت برنج را منجر به افاايش عملکرد دانه ماش ،براالرفرتن
کارآيی مصرف آب و کنترل علفها هرز عنوا کردند.
ماش گیاهی است که از ديرباز در مناطق خشرک و نیمره
خشک هندوستا  ،ايرا و ديگر نقاط خاورمیانه کشت میشرده
است .ماش بهعلت دوره رشدونمو کوتاه ،قابلیت تثبیت نیترون
هوا ،تقويت زمین و جلوگیر از فرسايش خاک بر ساير گیاها
بهمنظور کشت دوم برتر دارد .دانه ماش بهواسطه داشرتن 25
درصد پروتئین و 340کالر انرن که از مصرف 100گرم دانره
خشک آ حاصل میشود ،از مناب تأمینکننده پروتئین گیاهی
برا انسا بهشمار میرود .ماش از معمولیترين گیاهانی اسرت
که در اکثر مناطق گرمسریر و نیمرهگرمسریر ايررا بعرد از
برداشت گندم کشت شده و قبل از شروع کشت پايیاه برداشت
میشود ( .)Majnoon Hoseini, 2008بنابراين ،بررسی عوامل
زراعی مؤثر بر عملکرد و رشد اين گیاه بهمنظور تولید براالتر آ
بايد مورد توجه قرار گیرد .اين آزمرايش برهمنظرور بررسری اثرر
مقادير مختلف کاه و کلش گندم و سطوح متفاوت کود نیترون
بر عملکرد و اجاا عملکرد ماش انجام شد.

تأمین نیازها غذايی گیراه زراعری اسرت ( Pandiaraj et al.,
 )2015; Bakht et al., 2009بررهنحررو کرره بسرریار از

خصوصرریات خرراک از جملرره حاصررلخیا  ،دمررا ،سرراختما ،
فرسايش ،نفوذپذير و هدايت هیدرولیکی خاکها تحت ترأثیر
بقايا گیاهی بهبود يافته و تأثیر آ هرا در محافظرت خراک در
مقابررل فرسررايش برراد و آبرری ،افرراايش ذخیررره آب و کرراهش
نوسانات دمايی خاک و تعادل عناصر غذايی در گیراه و خراک و
افررراايش عملکررررد گیررراه زراعررری قابرررلتوجررره مررریباشرررد
( Ramakrishna et al., 2006; Mohammad et al.,
.)2014; Marraccini et al., 2012
در تحقیقی که بهمدت چهار سرال در شررايط آبوهروايی
نیمهگرمسیر بهمنظور ارزيابی اثررات روش هرا خراکورز ،
حفظ بقايا گیاهی و کودهرا نیتررون  ،فسرفر و پتاسریم در
ماارع تحت تناوب سويا-گندم انجام شد ،مشرخ گرديرد کره
کاربرد بقايا گیاهی همراه با استفاده از کودها پُرمصرف (25
درصد بیشتر از توصیه کود ) در شرايط خراکورز حفراتتی
منجر به کاهش درجهحرارت ،افاايش ذخیرره رطروبتی خراک و
بهبود جذب عناصر غذايی و در نتیجه افاايش تولیرد و عملکررد
سرويا گرديرد (Monsefia et al, .)Aulakh et al., 2012
) (2014اتهار داشتند که مديريت بقايا گیاهی میتواند باع
حفظ کربن موجود در خاکها کشاورز شود .برهطرور کلری
بايد مديريت به سمت حفظ بقايرا در مقرادير زيراد ،اسرتفاده از
گیاها علوفه ا -زراعی ،حذف دورهها آيش و کراهش شرخم
جهت داده شود ،تا وضعیت کربن در خاک بهبود يابد .بهنحرو
که سهم بقايا در آزادکرد عناصر غذايی به ايجاد همزمانی بین
آزاد شد عناصر غذايی و تقاضا مواد توسط محصول بسرتگی
دارد و ايجاد اين همزمانی در بهحرداقلرسراند ازدسرترفرتن
عناصر غذايی نقش بهساايی دارد Tsuji et al, (2006) .عنوا
داشتند که حفظ بقايا گیاهی منجر بره افراايش 1/31برابرر
عملکرد دانه سويا و 1/39برابر عملکررد کراه در کشرت سرويا
شد.
در مناطق گرموخشرک اسرتا خوزسرتا و برا توجره بره
کمبود و کراهش منراب آب قابرلدسرتر جهرت کشراورز و
کاهش ناوالت جو  ،حفظ رطوبت خاک در اراضی تحت کشت
استا خوزستا در فصل کشت تابستانه محصروالت از اهمیرت
برخوردار است .شرايط آبوهوايی منطقره موجر گرديرده کره
خاک اين مناطق از لحاظ ماده آلی و نیتررون ضرعیف باشرد و
اين درحالی استکه نیترون يک نیاز ضرور بررا رشردونمرو
گیاها دانها محسوب میشودMarraccini et al, (2012) .
حفظ کاه و کلش در تناوب غالت-لگروم در شررايط آبوهروايی
مديترانها را باع باالرفتن کارآيی مصرف آب و جذب بیشرتر

مواد و روشها
آزمايش بهمنظور بررسی سطوح مختلف کاه و کلش گندم
و مقادير متفاوت کرود نیتررون در مارعره آموزشری-پژوهشری
دانشکده کشاورز دانشگاه چمرا اهواز در تابستا  1393اجرا
شد .آزمايش بهصورت اسپلیتپالت در قال بلروکهرا کامرل
تصادفی در سه تکرار انجرام شرد .تیمارهرا آزمايشری عبرارت
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برداشت و خُردکرد کاه و کلش با خرمنکوب ،بقايرا برا مقرادير
تعیینشده توسط شخم و ديسک به خاک برگردانده شد .جهت
انجام آزمو خاک قبل از عملیات تهیه زمین ،يک نمونه مرک
از مارعه تهیره و بررا انجرام تجايره فیايکری و شریمیايی بره
آزمايشگاه خاکشناسی منتقل شد.

بودند از مقادير مختلف بقايا کاه و کلش گندم در پنج سرطح
(صرررفر 5250 ،3500 ،1750 ،و 7000کیلررروگرم در هکترررار)
بهعنوا کرت اصلی و کود نیترون از منب اوره در سره سرطح
(صفر 150 ،و  250کیلوگرم در هکتار) که بهعنوا کرت فرعری
درنظرگرفته شدند .کشرت سرال قبرل گنردم برود کره پر از

جدول  -1نتایج حاصل از آزمون خاك مزرعه آزمایشی
Table 1. The result of the test of experiment soil field
ذرات خاك (درصد)

عناصر غذایی

soil tissue
رس clayسيلت  siltشنsand

Nutrient element

15

41

44

)K(ppm

)P(ppm

)N(%

210

9.5

0.077

مواد آلی

اسيدیته

OM

pH

0.81

7.9

قبل از اقدام به کاشت مقادير موردنظر کلش گندم و کرود
نیترون در مقادير تعیینشده به زمین اضافه شد .کود نیترون
در دو نوبت بهصورت نصف قبل از کاشت و نصف ديگرر قبرل از
گلدهی اعمال گرديد .کود سوپرفسرفات تريپرل برهمیراا 100
کیلوگرم در هکتار بهطور مساو بره همره کررتهرا داده شرد.
عملیات کاشت بهصورت دستی در عمق چهار سرانتیمترر برا
تراکم 25بوته در مترمرب رو رديف ها چهارمتر با فاصرله
30سانتیمتر و شش رديف کاشت در تیرماه انجرام شرد .انردازه
هر کرت فرعی 12مترمرب بود .پر از تعیرین میراا رطوبرت
خاک در هر هفته ،آبیار بهصورت نشتی و با سیفو انجام شد.
برا اندازهگیر صفات مورد نظرر از هرر کررت برا رعايرت اثرر
حاشیه تعداد 10بوته بهطور تصادفی انتخراب و برداشرت شرد و
صفاتی مانند ارتفاع بوته ،تعداد غرالف در بوتره ،تعرداد دانره در
غالف ،طول غالف ،تعداد شاخه در بوته ،عملکرد دانره ،عملکررد
بیولونيک و شاخ برداشت اندازهگیر شد .برا انجام تجايره
واريرران از نرررمافرراار  MSTAT-Cاسررتفاده شررد و مقايسرره
میانگینها براسا آزمو چنددامنرها دانکرن در سرطح پرنج
درصد انجام پذيرفت .رسم نمودارها نیرا برا اسرتفاده از Excel
 2010انجام گرفت.

هدایت الکتریکی
-1

( )ds.m
EC
2.68

عمق خاك (سانتیمتر)
soil depth
)(cm
0-30

آ مربوط به تیمار بدو کود نیترون بود .اثرر متقابرل بقايرا و
کود بر تعداد غالف در بوته معنیدار شد (جدول  )2و بیشرترين
آ مربوط بره  5250و 3500کیلروگرم کراه و کلرش گنردم در
هکتار تروأم برا 250کیلروگرم نیتررون مصررفی و کمتررين آ
مربوط به تیمار بدو کاربرد بقايرا و بردو کرود نیتررون برود
(شکل .)1
حفظ کلش غرالت در کشرت محصروالت تابسرتانه باعر
حفظ ذخیره آب خاک ،افاايش رطوبت خاک و کرارآيی مصررف
نیترون می شود که سب افاايش دوام و طول مدت گلردهی و
گردهافشانی ،افاايش فتوسنتا و تجم مراده خشرک بیشرتر در
بوته و افاايش کرارآيی انتقرال کربوهیردراتهرا از قسرمتهرا
رويشی (ساقه و برگها) به سمت گلها و غالفها میشرود کره
تعداد غالف در بوته افاايش میيابد .همچنرین بهبرود وضرعیت
تغذيها در اثر افاود کود نیترون  ،رشد و توسرعه سرايهانرداز
گیاهی سري تر شروع میشود و پوشش گیاهی سري ترر سرطح
خاک را میپوشاند که باع کاهش ازدسرترفرتن آب از سرطح
خراک مریگرردد Eman Azadi et al, (2013) .در بررسری
سطوح مختلف کود نیتررون (صرفر 100 ،50 ،و 150کیلروگرم
در هکتار) در ارقام ماش بیشترين عملکررد دانره ،طرول غرالف،
تعداد غرالف در بوتره و تعرداد شراخه جرانبی گرلدهنرده را از
باالترين سطح کاربرد نیترون (150کیلوگرم در هکتار) بهدست
آوردند Asaduzzaman et al, (2008) .افاايش تعرداد غرالف
در بوته و تعداد دانه در غالف را منجر به افاايش عملکررد دانره
مرراش گرراارش کردنررد Kashfi et al, (2011) .افرراود 25
کیلرروگرم در هکتررار کررود نیترررون آغررازگر در نخررود زراعرری را
موج افراايش تعرداد غرالف در بوتره ،تعرداد دانره در غرالف،
شاخ برداشت و عملکرد دانه عنوا کردند.

نتایج و بحث
تعداد غالف در بوته :نتايج نشا داد که اثرات مقادير کراه
و کلش گندم و سطوح کود نیترون برر تعرداد غرالف در بوتره
معنیدار شد (جدول  .)2بیشترين تعداد غالف در بوته در تیمار
3500کیلوگرم کاه و کلش گندم در هکتار حاصرل شرد کره برا
تیمار 5250کیلوگرم در هکتار کاه و کلرش تفراوت معنریدار
نداشت و کمترين تعداد غالف در بوته در تیمرار بردو کراربرد
بقايا بهدسرت آمرد .همچنرین بیشرترين تعرداد غرالف در بوتره
مربوط به تیمار 250کیلوگرم کود نیترون در هکتار و کمتررين
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جدول  -3مقایسات ميانگين صفات اندازهگيری شده تحت اثر بقایای کاه و کلش گندم و کود نيتروژن در ماش
Table 3. Effect of wheat straw and Nitrogen fertilizer levels on evaluated traits in mungbean
وزن خشک علفهایهرز

تعداد شاخه جانبی

وزن هزار دانه

ارتفاع بوته

(weed dry matter)g.m-2

Number
branches

(Plant height)cm

مقادیر کاه وکلش
شاخص برداشت

گندم

1000grain
)weight (g

Harvest index

40.47 a

3.57 a

57.27 b

64.10 a

32.74 b

7000

45.08 a

3.60 a

60.99 ab

64.28 a

36.81 ab

5250

Wheat straw
)levels (kg.ha-1

46.22 a

3.65 a

65.08 a

64.31 a

37.29 a

3500

47.52 a

3.50 a

59.09 b

63.90 a

32.33 b

1750

47.68 a

3.11 b

57.22 b

63.81 a

33.06 b

0

43.70 a

3.14 b

53.38 c

61.96 b

32.57 b

0

45.79 a

3.61 a

59.66 b

65.12 a

33.72 b

150

46.70 a

3.66 a

66.70 a

65.15 a

36.20 a

250

)nitrogen fertilizer rate (kg/ha

اعداد دارا حروف مشترک در يک ستو در سطح احتمال پنج درصد با آزمو چنددامنها دانکن دارا اختالف معنیدار نیستند.
Means followed by the same columns are not significantly different at p = 0.05 levels

70
60

40

N0
N150 kg/ha

30

N250 kg/ha

20

pod per plant

50

10
0
7000

5250

3500

1750

0

)wheat straw (kg ha-1

شکل  -1اثر متقابل مقادیر کاه و کلش گندم و کود نيتروژن بر تعداد غالف در بوته
Fig. 1. Interaction effect of wheat residue levels and nitrogen fertilizer on pod per plant

همچنین اثر متقابل سطوح کاه و کلش گندم و کود نیترون بر
تعداد دانه در غالف معنیدار شد (جدول  )2و افراايش مصررف
کود نیترون از صفر تا 250کیلوگرم در هکتار در تیمار کراربرد
7000کیلوگرم در هکترار کراه و کلرش گنردم موجر افراايش
بیشتر در تعداد دانه در غالف نسبت به تیمرار بردو کراربرد
بقايا گرديد (شکل .)2
کاهش تعداد دانه در غالف در اثر کمبود نیترون بهدلیرل
کمبود کاهش مواد پررورده کربنری اسرت .حبوبرات از ترفیرت
بااليی برا تولید گل و میوه و بذر برخوردار هستند ،امرا فقرط

تعداد دانه در غالف :نتايج نشرا داد کره تعرداد دانره در
غالف تحت تأثیر بقايا گندم قرار گرفت و اختالف معنریدار
بین تیمارها مشاهده شد (جدول  )2و براالترين تعرداد دانره در
غالف مربوط به تیمار 3500کیلوگرم در هکتار کاه و کلش برود
که با تیمار 5250کیلوگرم در هکتار اختالف معنیدار نداشت
و کمترين آ ها مربوط به تیمار بدو بقايا بود (جدول .)3
اثر نیترون بر تعداد دانه در غالف معنیدار شد (جدول)2
و بیشررترين آ از تیمررار 250کیلرروگرم نیترررون در هکتررار و
کمترين آ از تیمار بدو کاربرد کود نیتررون برهدسرت آمرد.
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از طرفی با گذشت زما اين احتیاجرات بیشرتر شرده و انتقرال
مواد فتوسنتا از بخشها رويشی به بخشها زايشی تداوم
میيابد .وقوع اين پديده سب پیر بافتها رويشی و کاهش
دوره پُرشد دانهها و متعاق آ کاهش عملکررد دانره خواهرد
شد (.)Parsa & Bagheri, 2008

میشوند.

بخش کوچکی از اين گلها تولیدشده به دانه تبديل
يکی از داليل اصلی عملکرد کم حبوبات ،کمبود مخا است که
عمدتاً به رياش گل و میوهها مربوط میشود .محتملترين دلیل
که به اين پديده نسبت داده میشود ،اين استکه گیاه قادر بره
تأمین نیاز کربن و نیترون گل و میوهها تولیدشرده نیسرت و

N0
N150
kg/ha

7000

5250

3500

1750

seed in pod

16
14
12
10
8
6
4
2
0
0

)wheat straw (kg.ha-1

شکل  -2اثر متقابل مقادیر متفاوت کاه و کلش گندم و کود نيتروژن بر تعداد دانه در غالف
Fig. 2. Interaction effect of wheat residue levels and nitrogen fertilizer
on seed per pod

نیترررون در ايررن دوره بررر دوام شرراخ سررطح برررگ ،میرراا
کلروفیل و بهبود تولید کربوهیدراتها و انتقال آ ها به غالفها
و دانهها درحال رشد اثر میگذارد که باع افاايش تعداد دانه
در غالف میشود.
وزن هزار دانه :اثر کود نیترون بر وز هااردانه معنریدار
شد و بقايا گیاهی و اثر متقابل کاربرد آ ها بر وز هرااردانره
معنیدار نشد (جدول  .)2از آ جايیکه در ماش دانرها سراير
اجاا عملکرد مانند تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در غرالف
در مقايسه با اندازه دانه زودتر شکل میگیرد ،بديهی اسرت کره
سهم بیشتر از مواد فتوسنتا را در جهرت رشردونمرو خرود
مصرف میکنند .از اين رو اندازه دانه و درنتیجه وز هرااردانره
کمتر تغییر میکند .همرا طرورکره در ايرن آزمرايش مشرخ
گرديد ،وز هااردانه نسبت به تعداد غالف در بوته و تعداد دانه
در غالف ،کمتر تحت اثر تیمارها آزمايشی قرار گرفت.
در مطالعررها توسررط Mohammadzadeh et al,
) (2008مشخ گرديد در شرايط تنش خشکی و هنگامی که
کود نیترون بهمیاا معمول بهکار میرود ،وز دانه نسبت بره
حالتی که نیترون بهمیاا کافی و زياد بهکرار بررده مریشرود،
کاهش میيابد.
عملکرد دانه :براسا نتايج حاصرل از اثرر اصرلی مقرادير
مختلف کاه و کلش گندم و کود نیتررون برر عملکررد دانره در

وجود بقايا گیاهی با اثر بر رو ويژگریهرا فیايکری و
شیمیايی خاک و افاايش قابلیت نفوذپذير آب ،کرارآيی براالتر
استفاده از عناصر غذايی بهوسیله افاايش قابلیت دسترسی آ ها
برا ريشه همراه با افاود کودها نیترون دار ،باعر افراايش
دوام سررطح سرربا گیرراه و دوام بیشررتر فتوسررنتا و تولیررد مررواد
فتوسنتا و همچنین انتقال آ ها جهت پُرشد دانهها شرده و
ايجاد دانهها سالم و کامل را باع میگرردد و از ايرن طريرق
سب بهبود وز و تعداد دانه در غالف میشوندSrisaard et .
) al, (2007حفظ بقايا آفتابگردا  ،ذرت و سويا را منجرر بره
تولید طبقها بیشتر و بارگتر و افاايش تعداد دانره در طبرق
در آفتابگردا دانستند که منجر به افاايش عملکرد دانره شرد و
دلیل آ را کنترل بیشتر علفها هررز و وز سراقه بیشرتر در
آفتابگردا دانستند که منجر به افاايش انتقال مرواد از قسرمت
ها رويشی به دانهها میشرود et al, (2010) Achakzai. .در
مطالعره ا رو مراش و ) Ebadi et al, (2006در تحقیقری
رو سويا ،افاايش عملکرد دانه ناشری از افراايش مصررف کرود
نیترون را بهواسطه افاايش تعداد دانه در غالف گاارش کردنرد.
در توضیح بايد گفت که پ از شرکلگیرر غرالفهرا مرحلره
افاايش طول غالفها آغاز میشرود و غرالفهرا در ايرن مرحلره
هتروتروف هستند يعنی برا رشد به مواد فتوسنتا نیاز دارند
در اين دوره حداکثر طول غالف حاصل میشود و تعداد دانه ترا
حدود زيراد تعیرین مریشرود .بنرابراين غنریبرود خراک از
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سطح يکدرصد معنیدار شد و اثر متقابل کاربرد آ ها در سطح
احتمال پنجدرصد بر عملکرد دانه ماش معنیدار شد (جدول.)2

بیشترين عملکرد دانه ماش از تیمار 3500کیلوگرم کاه و کلش
گندم در هکتار توأم با 250کیلوگرم در هکتار و کمتررين آ از
تیمار بدو بقايا و بدو کود نیترون بهدست آمد (شکل .)3
4000
3500

NO

2500

N150 kg/ha

2000

N250 kg/ha

1500
1000

)seed yield (kg.ha-1

3000

500

0
7000

5250

1750

3500

0

)Wheat Straw (kg.ha-1

شکل  -3اثر متقابل بقایای گندم و نيتروژن بر عملکرد دانه ماش
Fig. 3. Interaction effect of wheat residue levels and nitrogen fertilizer on seed yield

از کاشت ماش را باع افاايش عملکرد دانه از 228کیلروگرم در
هکتار به 332کیلوگرم در هکتار ،کاهش بیوما علفها هررز،
افاايش رطوبرت خراک و افراايش کرارآيی مصررف آب گراارش
کردند Futi et al, (2010) .با بررسی سطوح مختلرف فسرفات
آمونیوم (صفر300 ،150 ،کیلوگرم در هکتار) استفاده از سطوح
برراالتر کررود را نسرربت برره شرراهد باعرر افرراايش رانرردما
فتوسنتا  ،افاايش سرعت تنف و هدايت روزنها در مراحرل
مختلف نمو سويا (رويشی ،گلدهی ،پُرشد دانره) دانسرتند و
همبستگی سرعت فتوسنتا و میاا کلروفیرل برا عملکررد دانره
سويا در مرحله گلدهی و پُرشد دانه معنیدار بود و در مرحلره
رويشی اثر بر عملکررد دانره نداشرتSalah Uddin et al, .
) (2009با بررسی اثر کودهرا نیتررون  ،فسرفر و پتاسریم برر
ننوتیپها مختلف ماش پ از کاشت گندم افاايش معنریدار
شاخ سطح برگ ،تعداد شاخه فرعری و افراايش وز خشرک
ساقه و عملکرد دانره را در اثرر افراود کودهرا نیتررون دار و
فسفره گاارش کردند Tsuji et al, (2006) .و Mrabet et al,
) (2011عنوا داشتند بقايا گیراهی برا فرراهمآورد شررايط
فیايکوشیمیايی بهتر در خاک نسبت بره آيرش ،جرذب عناصرر
غررذايی توسررط گیرراه را بیشررتر کرررده و سررب افرراايش میرراا
فتوسنتا شده و از اين طريق موج افاايش عملکرد گیراه مری
گردند.

مطالعات نشا دادهاند که برگرداند کلش غرالت قبرل از
کاشت بقوالت موج میشود که بقايا کربندار ،نیترون قابل
دستر را محبو کرده و لگومها را به تثبیت بیشتر نیتررون
و گرهزايی بیشتر وادار کنند که اين خود باع دسترسی بیشتر
ماش به عناصر غذايی موردنیاز شده که رو عملکررد دانره اثرر
مثبتری دارد (Shen et al, .)Mohammad et al., 2010
) (2001و ) Bunnaa et al, (2011در مطالعرات خرود بیرا
داشتند که حفظ کاه و کلش غرالت و سرامانههرا خراکورز
حفاتتی مقدار نیترات خاک را کاهش میدهند که ممکن است
بر تثبیت زيستی نیترون اثرر گذاشرته و گررهبنرد و تثبیرت
زيستی نیترون در بقوالت را در خاکها با غلظت کم نیترات
افاايش دهد .بنابراين بقايا گیراهی و کرود نیتررون از طريرق
افاايش اجاا عملکرد ماش (تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در
غالف و وز هااردانه) باع افراايش عملکررد دانره مریشروند.
) Mohammad et al, (2010اثر بقايا گیاهی را بر عملکررد
دانه و عملکرد کاه در مراش دانرها را مثبرت ارزيرابی کررده و
عنوا نمودند که حفظ بقايا گیاهی در خاک سب براالرفرتن
کارآيی مصرف آب ،افاايش تثبیت بیولونيکی نیترون و افاايش
محتو و کرارآيی جرذب نیتررون در مراش مریشرود کره در
مجموع اجراا عملکررد و عملکررد مراش را بهبرود مریدهرد.
) Bunna et al, (2011افاود کاه و کلش برنج به خاک قبرل
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کمترين عملکرد بیولونيک مربوط به تیمار بدو بقايرا و بردو
کود اوره بود (شکل .)4

عملکرد بيولوژیک :اثر کود نیترون و بقايا گیاهی و اثر
متقابل آ ها بر عملکرد بیولونيک معنیدار شد (جدول .)2
بیشترين عملکرد بیولونيک از کاربرد 5250کیلوگرم کاه و
کلش گندم تروأم برا 250کیلروگرم در هکترار برهدسرت آمرد و
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شکل  -4اثر متقابل بقایای گندم و کود نيتروژن بر عملکرد بيولوژیک
Fig. 4. Interaction effect of wheat residue levels and nitrogen fertilizer
on biological yield

از جمله ) Momsefia et al, (2014در سويا و Bunna et al,
) (2011در ماش دانرها و ) Srisaard, (2007در آفترابگردا

بررا افرراود بقايررا گیرراهی بررهعلررت بهبررود شرررايط
فیايکوشرریمیايی و زيسررتی خرراک عملکرررد افرراايش مرریيابررد
(Asaduzzaman et al, .)Marraccini et al., 2012
) (2008افاايش وز خشک ساقه ،بررگ ،انردامهرا زايشری و
وز خشک کرل بوتره (عملکررد بیولونيرک) را در اثرر افراود
نیترون گاارش کردند و عنوا داشتند که استفاده از کودهرا
نیترون دار میتواند اثرات منفی تنش خشکی را تخفیف دهد.
ارتفاع بوتهه :اثرر بقايرا و کرود نیتررون برر ارتفراع بوتره
معنیدار شد (جدول .)2کمترين ارتفاع بوته از تیمار بدو کاه و
کلش حاصل شد و بین ساير مقادير بقايا تفراوت معنریدار از
لحاظ ارتفاع بوته وجود نداشت .همچنین بیشترين ارتفراع بوتره
مربوط به تیمار کرود 250کیلروگرم در هکترار و کمتررين آ
مربوط به بدو کود (شاهد) بود (جدول  .)3اثر متقابرل بقايرا و
کود بر ارتفاع بوته ماش معنیدار نشد (جردول  ،)2ولری نترايج
نشا داد چنانچه افاود بقايا (کلش گندم) متناس با افاايش
نیترون نباشد ،بهعلت کند رشرد اولیره ارتفراع بوتره کراهش
میيابد .در تحقیقری ) Shen et al, (2001برا بررسری مقرادير
مختلف کاه گندم ،افاايش ارتفاع بوته ماش و وز خشک سراقه
را در اثر افاايش کاه و کلش گندم گاارش کردند .ساير محققا

افاايش ارتفراع بوتره در اثرر کراربرد بقايرا گیراهی را گراارش
کردند .همچنین بهنظر میرسد که افاايش ارتفاع ساقه ماش برا
افاايش مصرف نیتررون از طريرق افراايش طرول میرا گرره و
افاايش تولید مواد فتوسنتا صورت میگیرد.
تعداد شاخه فرعی :اثرکود نیترون بر تعداد شاخه فرعری
در بوته معنیدار شرد ،ولری اثرر بقايرا گیراهی و اثرر متقابرل
نیترون و بقايا معنیدار نشد (جدول .)2بیشترين تعداد شراخه
گلدهنده از تیمار کود 250کیلوگرم در هکتار و کمتررين آ
از تیمار بدو کود نیترون و حذف کامرل بقايرا برهدسرت آمرد
(جدول  .)3نتايج اين تحقیق با نتايج آزمايشات Azadi et al,
) (2013و ) Mohammad et al, (2010مطابقررت داشررت.
افاايش فعالیرت رياوبیرومهرا تثبیرتکننرده نیتررون در اثرر
افاايش کربن خاک منجر به افاايش رشد ونمو گیراه و افراايش
تعداد شاخهها گلدهنده و در نهايت عملکرد ماش مریشرود.
) Futi et al, (2010در سرويا و ) Khashfi et al, (2011در
نخود افاايش شاخهها فرعی گلدهنده را در اثر افراود کرود
نیترون گاارش کردند.
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کردند بقايا گیاها زراعی سرکوب بهتر علفها هرز يکساله
دانه ريا نسبت به علفها هرز چندساله را بهدنبال دارد.

شاخص برداشت :براسا نتايج حاصل ،اثر کود نیترون و
سطوح کاه و کلش گنردم برر شراخ برداشرت معنریدار شرد
(جرردول  .)2بیشررترين شرراخ برداشررت مرراش از تیمررار 250
کیلوگرم نیترون در هکترار و 3500کیلروگرم کراه و کلرش در
هکتار بهدست آمد (جدول  .)3نسبت ماده خشک دانه بره کرل
ماده خشک گیاهی در ارتباط بسیار ناديکی با تعرداد و فعالیرت
مقصدها زايشی قرار دارد و از آنجاکه اين مقصردها زايشری
در ارتباط مستقیم برا آهنر رشرد گیراه هسرتند ،بنرابراين در
نتیجه کمبود عناصر پُرمصرف ،آهنر رشرد گیراه برا ترأثیر برر
مقاصد زايشی باع کاهش نسبت ماده خشک دانه به کل مراده
خشک گیاهی میشود.
وزن خشک کل علفهای هرز :برر اسرا نترايج حاصرل،
تأثیر بقايا گیاهی و کود نیترون و اثر متقابل کراربرد برر وز
خشک علفها هرز مارعه ماش معنریدار نشرد (جردول  .)2از
آ جا که علفها هرز مارعره مراش از نروع چنردسراله شرامل
اويارسالم ،مرغ و سوروف بودند و از طريق رياوم و سراقه رونرده
تکثیر میشوند ،تیمارها برهکاررفتره ترأثیر برر رشرد و وز
خشک آ ها در مرحله برداشت ماش نداشتند.
) Bilalis et al, (2003در تحقیقی گراارش کردنرد کره
مقادير مختلف کاه و کلش گندم در زراعت باقال بر تراکم و وز
خشک علفها هرز دائمری چندسراله اثرر کمترر نسربت بره
علرفهرا هررز يکسراله داشرت Mayer et al, (1994) .بیرا

نتيجهگيری
براسا نتايج حاصرل از ايرن پرژوهش ،مراش بره کراربرد
بقايا گیاهی و کود نیترون واکنش مثبت نشا داد .بیشترين
عملکرد دانه و اجاا عملکرد ماش از تیمار 3500کیلوگرم کراه
و کلش گندم در هکتار حاصل شد .با استفاده از بقايا گیراهی
در شرايط کشت تابستانه در مناطق خشک و نیمرهخشرک مری
توا تبخیر و تعرق را بهوسیله افاايش انعکا نور ،کاهش دمرا
و افاايش آب خراک در ناحیره اطرراف ريشره کراهش داد و برا
افاايش کارآيی مصرف آب ،عملکرد بیولونيرک و دانره از طريرق
افاايش اجاا عملکرد مثل تعداد دانه در غالف ،تعداد غالف در
بوته و در واحد سطح و وز هرااردانره و افراايش تعرداد شراخه
گلدهنده افاايش میيابد .همچنین بقايا کربندار کلش گندم
منجر به افاايش تثبیت نیترون و گرهزايی بهتر ريشههرا شرده
که جذب عناصر غرذايی افراايش مری يابرد .همچنرین افراايش
مصرف کود نیترون باع افاايش عملکررد بیولونيرک و دانره و
اجاا عملکرد ماش شد و شاخ برداشت نیا افراايش يافرت.
بقايا گیاهی و کود نیتررون اثرر معنریدار برر وز خشرک
علفها هرز نداشتند ،زيرا علفها هرز بیشتر از نروع دائمری و
چندساله بودند.
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Introduction
Crop residues are those parts of the plants that left in the field after the harvestable parts of crops (grain,
tubers, roots, etc.) are removed. The recycling of crop residues has the advantage of converting the surplus
farm waste into useful products for meeting nutrient requirements of crops. It also maintains the soil physical
and chemical condition and improves the overall ecological balance of the crop production system. Research
has shown that the return of crop residues on fragile soils improved the tilt and fertility of soil, enhance crop
productivity, reduce the wind and water erosion and prevent nutrients losses by run off and leaching. Despite
these advantages, farmers in Iran prefer to remove crop residues out of field to feed livestock or use them as
fuel or as building construction materials and burning. Nitrogen is one of the basic compounds in plant
nutrition and its deficit directly one of important growth limiting factors in plants because the need of plants
to this element is much more than the other one. The aim of the present study was to evaluate the wheat
residue management and nitrogen fertilizer levels to improve mungbean growth and productivity under
Ahwaz conditions.
Materials & Methods
The experiment was conducted at Agriculture Faculty Farm, of Chamran University during summer of
2014. The soil texture of the experimental site is clay loam with pH of 7.9 and EC of 2.8 ds.m-1. The
experiment was conducted in randomized complete block design using split plot arrangement with three
replications. Five crop residues (0, 1750, 3500, 5250 and 7000 kg.ha-1) were assigned to the main plots.
While three levels of nitrogen (0, 150, 250 kg.ha-1) were applied to the sub plots. The experimental unit area
was 10.5 m2 (4.2 × 2.5 m). At harvest, random samples of ten plants for each experimental unit were taken
and plant height number of branches, pod per plant, seed per pod, 1000 grain weight, were recorded. Whole
plot was harvested for determination of seed, straw and biological yield and harvest index. All collected data
were subjected to analysis of variance procedure using the MCTATC statistical software and means were
separated using Duncan method at 5% level of significance.
Results & Discussion
The results of experiment revealed that crop residue management and interaction wheat residue and
nitrogen levels had a significant effect on number of pod plant-1, number of seed pod-1 traits. Wheat residue
incorporation enhanced those traits in comparison with control (No crop residue incorporation) in this
respect application of 3500 kg/ha straw (50% wheat residue) produced 50.77 pod per plant and 9.75 seed per
*Corresponding Author: stu.agri@chmail.ir, Mobile: 09168985677
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pod respectively. It is plausible that wheat residue gave the highest number of branches, consequently
increased the number of plant. Application of N fertilizer significantly enhanced all yield component in this
study compared with control. The highest values of number of pod per plant, number of seed per pod and
1000 kernel weight, plant height traits were obtained when N application was used at the rate of 250 kg ha-1.
There was no significant difference between the mean values obtained from applying 150 or 250 kg ha-1 for
number branch/plant and 1000 seed weight. The results are in agreement with that obtained by Achakzai et
al., (2010) and Azadi et al., (2013). Data revealed that wheat straw rates, N fertilizer levels and their
interaction had significant effect on seed yield and biological yield and harvest index. Application of wheat
straw enhanced this trait in comparison with control (no crop residue) and the superiority in this respect to
(3500 and 5250 kg.ha-1 wheat straw) which gave the highest values of 2611 and 6983 for seed yield and
biological yield respectively. The highest values of seed yield and biological yield were obtained when N
fertilizer application was used at the rate of 250 kg.ha-1, furthermore, the interaction between crop residue
and N fertilizer rates had significant effect on seed yield and biological yield. The highest seed yield and
biological yield were obtained from combination treatment with 50% wheat straw incorporation and 250
kg/ha with no significant differences between this interaction and obtained seed yield and biological yield
from 75% wheat straw and 250 kg N.ha-1. This is to be logic since the same interaction gained the highest
values of yield components and consequently seed yield. It might be due to the addition of crop residue and
additional fertilization which might have improved the soil health and consequently higher uptake of
available nutrients from the soil and increased the yield components, morphological and physiological
characteristics which ultimately attributed to increase grain yield. Crop residue on decomposition released
nutrients slowly throughout the growth period, which resulted in better plant growth and higher yields. Also
biological nitrogen fixation by legumes increased by crop residue application on soil surface due to better
activity of rhizobia created by relatively cooler and moist environment in the rhizosphere led to high crop
growth, increased NPK uptake, and resulted into significant increase in mungbean yield.
Conclusion
The results of this experiment showed that application of 3500 kg wheat residue ha-1 and 250 kg N.ha-1
enhanced crop growth and produced the highest seed yield.
Key words: Biological nitrogen fixation, Crop system sustainable management, Weed
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