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  گندم عملکرد ياجزا و عملکرد بر پرمصرف ییغذا عناصر سطوح و یاهیگ يایبقا اثر

)Triticum aestivum L.(  
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 و عملکرد بر پرمصرف ییغذا عناصر سطوح و یاهیگ يایبقا اثر. 1395. ، و عنایتی ضمیر، ن.، فرزانه، م.یبی، پحس، .مسگرباشی، م، .خمدي، ف

  .536-550 ):4(8شناسی کشاورزي، نشریه بوم). .Triticum aestivum L( گندم عملکرد ياجزا
  

  دهیچک
 ).Triticum aestivum L( گندم عملکرد ياجزا و عملکرد بر NPK کامل کود مختلف سطوح و یاهیگ يایبقا اثر یابیارز منظور به شیآزما نیا

 در و یتصادف کامل يها بلوك هیپا طرح با پالت تیاسپل صورت به شیآزما. شد انجام 1391-93 یزراع يها سال یط در اهواز ییهوا و آب طیشرا در
 Brassica(بقایاي کلزا : CR2کاه و کلش گندم؛ : CR1 شامل سطح هشت در یاهیگ يایبقا از بودند عبارت یشیآزما يمارهایت .شد انجام تکرار سه

napus L.( ؛CR3 : بقایاي جو)Hordeum vulgare L.( ؛CR4 :اي ماشک گل خوشه + بقایاي جو)Vicia villosa Roth.( ؛CR5 : کاه و کلش
 Vigna( ايبقایـاي مـاش دانـه   : CR7؛ ).Vicia sativa L(اي بقایاي ماشـک علوفـه  : CR6؛ ).Phaseolus aureus L(کود سبز ماش  + گندم

radiate L. Wilczek (؛ CR8 :کامل کود و یاصل هايکرت بدون کاربرد بقایاي گیاهی در NPK سطح سه در F1) :180N-120P-100K( ،F2 :
)140N- 95P - 80K ( وF3) :90N- 60P-40 K (دانـه،  عملکرد شامل یبررس مورد صفات .شدندقرار داده  یفرع هايکرت در هکتار در لوگرمیک 

 يریگاندازه صفات. بودند نیپروتئ درصد برداشت، شاخص سنبله، طول دانه، هزار وزن سنبله، در دانه تعداد سطح، واحد در سنبله تعداد ک،یولوژیب عملکرد
و ارتفاع بوته  نیدرصد پروتئ ،مترمربع داد سنبله درتع ک،یولوژیعملکرد ب. قرار گرفتند ها آن نیب متقابل اثر و يکود سطوح و یاهیگ يایبقا اثر تحت شده

 دانه عملکرد لحاظ از هکتار در لوگرمیک F2با  F1 يسطح کود نیبداري  یکه تفاوت معنیحال در ،نشان دادند شیافزا NPK يمصرف کودها شیبا افزا
کـود  ( ماش+  گندم کلش و کاه ماریت در گندم دانه عملکرد .دادند نشانداري  یمعن شیافزا F3 مارینسبت به تی ول ،نداشت وجود سنبله در دانهد تعدا و

ـ بقا گندم، کاه جو، کاه، )سبزکود ( ياخوشه گل ماشک+  جو کاه يمارهایت و داد نشان ایبقا بدون ماریت به نسبت عملکرد شیافزا درصد 26) سبز  يای
 ،نیهمچن. داشتند قرار يبعد يها رتبه در عملکرد شیافزا درصد 7 و 7، 10، 14، 18، 23 با بیترت به ماش کلش و کاه واي  علوفه ماشک يایبقا کلزا،

ـ بدون بقا ماریدر ت F1 يدرصد باالتر از عملکرد آن در سطح کود 25) کود سبز( کماش+  جوکاه و کلش  ماریدر ت F2 يعملکرد گندم در سطح کود  ای
ـ  يها نهادهتأثیر  گندم، عملکرد آن کمتر تحت دیتول شیمناسب ضمن افزا تیفیبا ک یاهیگ يایدهد که با کاربرد بقا می نشان نیا. بود مثـل   ییایمیش

تواند باعث افزایش عملکرد و اجزاي عملکرد  می F2کاربرد کاه و کلش غالت و کود سبز لگوم در سطح کودي  ،بنابراین .ردیگ می قرار یمعدن يکودها
  .گندم گردد

  
  ايماشک گل خوشه کود سبز لگوم،کلزا،  کلش غالت،کاه و  درصد پروتئین، :يدیکل هايواژه
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 يریکارگ به ،یاهیگ يایبقا از استفاده ،یزراع تناوب از يریگبهره
 درمـؤثر   يهـا  راهکار از کیولوژیب يکودها و سبز کود ،یآل يکودها

 ییغذا تیامن جادیا و یزراع محصوالت دیتول بهبود و يداریپا شیافزا
 ,.Koocheki et al., 2007; Aulakh et al( تاسـ  جهان سطح در

2012; Fischer et al., 2002  .(ـ بقا مـداوم  سوزاندن  محصـول  يای
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 کاهش و خاك یآل مواد کمبود دوگانه، کشت طیشرا در ژهیو به یقبل
 است یدرحال نیا. داشت خواهد یپ در را یزراع يها خاك يزیحاصلخ

 ییغذا موادتأمین  به توان می را یاهیگ ماندهیباق کلش و کاه نقش که
 خـاك،  يدمـا  لیتعـد  خـاك،  آب تلفات کاهش اه،یگ يبرا شده آزاد

ـ گ يبرا عناصر یبرخ نمودن جذب قابل در خاك تهیدیاس کاهش  اه،ی
 خاك ییایمیش و یکیزیف خواص بهبود خاك، یرطوبت رهیذخ شیافزا

ـ فعال يبـرا  يانرژ منبع و ـ اهم بـا  هـا  سـم یکروارگانیم تی  دانسـت  تی
)Verhulst et al., 2011; Marraccini et al., 2012; Aulakh et 

al., 2012  .(راه نیترعیسر ظاهراً یمعدن يکودها از استفاده چند هر 
ـ زاي  نـه یهز کنیل رود، می شمار به خاك يزیحاصلختأمین  يبرا  ادی

 کننـده  نگـران  خـاك  و ستیز طیمح بیتخر و یآلودگ کود، مصرف
ـ  استفاده نیبنابرا. است ـ تجد قابـل  ییغـذا  منـابع  از لکام ـ ( دی  و یآل

 حفظ در یمهم نقش یمعدن مواد از نهیبه کاربرد همراه به) کیولوژیب
ــارور ــاختمان يب ــلفعا و س ــاتی ــح يه ــاك یاتی ــایا خ ــی ف ــد م  کن

)Marraccini et al., 2012( .یحاک مدت یطوالن تناوب شاتیآزما 
 عناصـر  انـدن بازگرد وتأمین  به قادر ییتنها به تناوب که است آن از

 عناصر ینیگزیجا عدم صورت در لذا باشدینم اهانیگ ازین مورد ییغذا
 به یتناوب ستمیس يوربهره ،یزراع اهانیگ توسط شده برداشت ییغذا
 Bhattacharyya et al., 2008; Lenssen et( ابدی می کاهش جیتدر

al., 2007; Miglierina et al., 2000  .(عامل دو تناوب و یکوده 
 اغلـب  در و باشـند  مـی  یزراعـ  اهانیگ در عملکرد ثبات کننده نییتع

 عملکرد در نوسانات نیکمتر که است شده مشاهده یتناوب شاتیآزما
 پتاس و فسفر تروژنه،ین يکودها مصرف با همراه یتناوب طیشرا يبرا

 عملکرد شیافزا ضمن یکودده و تناوب عامل دو قیتلف لذا. باشد می
ـ ن عملکرد بر یکنندگ لیتعد حالت کی  Bhattacharyya et( دارد زی

al., 2008; Cucci et al., 2007.( نیتـر پرمصرف جمله از تروژنین 
 تروژنین زانیم نیانگیم. است مختلف اهانیگ ازین مورد ییغذا عناصر

 5-6 بـه  يمـوارد  در یحت که باشد می درصد 1-2 یزراع اهانیگ در
 نینخسـت  تـروژن ین). Koocheki et al., 2007( رسـد  می زین درصد
 خشکمهین و خشک مناطق يها خاك در آن کمبود که است يعنصر
 منبع نیترعمده که یآل ماده مقدار مناطق نیا در رایز باشد، می مطرح

 انـدك،  یبارنـدگ  جمله از یلیدال به شود می محسوب تروژنین رهیذخ
 ن،ییپـا  ینسـب  رطوبـت  اد،یز يدما مناسب، یزراع تناوب وجود عدم
 کود و یوانیح يکودها مصرف اندك نیانگیم و زیناچ یاهیگ شپوش
 اگـر  ،)Lopez-Bellido et al., 1998( باشـد  مـی  ینییپا حد در سبز

 را یکاف ییکارا زین تروژنین باشد نداشته وجود خاك در یکاف میپتاس
 انتظار مورد مقدار از کمتر دیتول و رشد بر آنتأثیر  جهینت در و نداشته
 و جـذب  باشـد  محـدود  میپتاسـ  مقدار اگر گرید عبارت به بود خواهد

 يهـا  شـکل  طیشـرا  نیا در شد خواهد محدود زین تروژنین از استفاده
 خطـر  لذا ،شودینم اهیگ جذب و مانده یباق خاك در تروژنین محدود

 ,.Zhao et al., 2006; Shui et al( ابدی می شیافزا تروژنین ییآبشو

 یشـ یرو يهـا  بخش در کل میپتاس از درصد 80 تا 70 حدود). 2007
 خـاك  به غالت کلش و کاه بازگرداندن رونیا از ماند می یباق غالت

 داشـت  خواهد خاك و اهیگ ستمیس در میپتاس چرخه برداري  یمعن اثر
)Dotaniya., 2013; Coa et al., 2004 .(ـ  فسفر عنصر  عنصـر  کی

 ).Triticum aestivum L( گنــدم يبــرا عملکــرد کننــده محــدود
ـ گ يایبقا حرارت، درجه. باشد می ـ  محصـول  از مانـده یباق یاهی  شیپ

ـ  محصـول  یتیریمد اقدامات و کاشت  بـر  خـاك  اتیخصوصـ  و یقبل
 کـل  فسـفر  معمـوالً  هسـتند، مؤثر  گندم يبرا فسفر یدسترس تیقابل

 به آن عمده یول ،باشد می ریمتغ آن زانیم و باال شخم هیال در خاك
 یطـ  در. باشـد  مـی  اهـان یگ يابر دسترس رقابلیغ باتیترک صورت

 خـاك  pH و شـود  مـی  آزاد کیدکربنیاس یاهیگ يایبقا هیتجز ندیفرا
ـ قابل خـاك  شـدن  تـر  يدیاس با. ابدی می کاهش  فسـفر  یدسترسـ  تی

 از ،)Shahriar, 2009; Koocheki et al., 2007( ابـد ی مـی  شیافزا
 مهم ارکان از یقبل زراعت از مانده جا به یاهیگ يایبقا بازگشت رونیا
 شیآزما نیا باشد می يکشاورز يها ستمیاکوس يداریپا ریناپذاجتناب و
ـ ترک و کاشـت  شیپ اهانیگ يایبقا اثر یبررس هدف با  يکودهـا  بی

NPK شد اجرا گندم اجزاي عملکرد و عملکرد بر مختلف سطوح در.  
  
  ها روش و مواد
 دانشـگاه  يکشـاورز  دانشـکده  یقـات یتحق مزرعه در شیآزما نیا

 ییایجغراف عرض قهیدق 19 و درجه 31 تیموقع با اهواز رانچم دیشه
ـ  هیحاش در و ییایجغراف طول قهیدق 41 و درجه 48 و  رودخانـه  یغرب

-93 یزراعـ  يهـا  سـال  یط در ایدر سطح از متر 20 ارتفاع با کارون
ـ پا طـرح  بـا  پالت تیاسپل صورت به شیآزما. درآمد اجرا به 1391  هی
 یشیآزما يمارهایت. شد انجام تکرار هس در و یتصادف کامل يها بلوك

 کـاه و : CR1 شـامل  سـطح  هشـت  در یاهیگ يایبقا از بودند عبارت
بقایاي : CR3؛ ).Brassica napus L(بقایاي کلزا : CR2؛ کلش گندم

ماشـک گـل    + بقایـاي جـو  : CR4؛ ).Hordeum vulgare L(جـو  
 کـود  + کاه و کلش گنـدم : CR5؛ ).Vicia villosa Roth(اي خوشه
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اي بقایاي ماشک علوفه: CR6؛ ).Phaseolus aureus L(سبز ماش 
)Vicia sativa L.( ؛CR7 :ايبقایاي ماش دانه )Vigna radiate L. 

Wilczek (؛ CR8 :و یاصل هايکرت بدون کاربرد بقایاي گیاهی در 
ــود ــل ک ــه در NPK کام : F1) :180N-120P-100K( ،F2 ســطح س

)140N-90P-80K ( وF3) :90N-60P-40K (در هکتـار  در لوگرمیک 
سطوح کودي بر مبناي آزمون خاك  .شدندقرار داده  یفرع هايکرت

 درصد 35کمتر، توصیه کودي و  درصد 35و توصیه کودي به صورت 
-92 يهـا  سال در یانتخاب مزرعه. اندمصرف کود بیشتر انتخاب شده

 تفادهاس مورد یعیطب يایبقاتأمین  منظور به) شیآزما اول سال( 1391
 1392-93 یزراعـ  سال در مارهایت اعمال و دیگرد کشت شیآزما در

 pH و یلوم -یلتیس خاك بافت خاك، آزمون جینتا طبق بر. شد انجام
 پتاس و گرم در کیلوگرممیلی 5/6 فسفر درصد، 071/0 تروژنین ،9/7

  . بود درصد 75/0 خاك یآل کربن و گرم در کیلوگرممیلی 180
 شخم نیزم زییپا اواسط در ابتدا يسازآماده اتیعمل ياجرا جهت

 5/2 آن عرض و متر چهار یفرع کرت هر طول. شد يبندکرت و زده
 کشـت  صـورت  نیا به زین یزراع محصوالت و شد گرفته نظر در متر

 رقـم ( کلـزا  مترمربع، در بوته 450 تراکم با) چمران رقم( گندم شدند،
 تراکم با) کارون رقم( پابلند جو مترمربع، در بوته 120 تراکم با) والیها 

ـ یرد صـورت  به زییپا اواخر در مترمربع در بوته 450  در و کاشـت  یف
 بر و ماه يد در اي علوفه ماشک. شدند برداشت کامل یدگیرس زمان

درصـد   50 مرحلـه  در و کاشـت  مترمربـع  در بوتـه  200 تراکم اساس
ـ کل. شد برداشت یگلده  از پـس  شـده  کشـت  یزراعـ  محصـوالت  هی

 سطح از کامل طور به کلش و کاه و دانه ک،یولوژیب عملکرد اسبهمح
 1392 تابستان در ها آن يایبقا کردن خرد از پس و شدند بر کف خاك

 و CR4 يمارهایت اعمال جهت ییها کرت در. شدند برگردانده خاك به
CR5 200 تـراکم  با ايخوشه گل ماشک بیترت به بودند شده نییتع 
 بـه  مترمربع در بوته 20 تراکم با يهند رقم اشم و مترمربع در بوته

 صورت به نیزم سطح در برهم عمود جهت دو در پاش دست صورت
. شـدند  برگردانده خاك به یگلده از قبل مرحله در و پخش کنواختی

 مترمربع در بوته 400 تراکم با چمران رقم گندم ،شیآزما دوم سال در
ـ رد 12 شـامل  یشـ یآزما کـرت  هـر . شد کاشته 15/09/1393 در  فی

 در. بـود متر  سانتی 3-5 کاشت عمق و متر یسانت 20 فاصله با کاشت
 طول در و شدند حذف یدست روش به هرز يها علف کشت دوره طول
 يمارهـا یت اعمـال  جهت .نشد مشاهده يماریب و آفات شیآزما دوره
 سـولفات  و پـل یتر سوپرفسـفات  اوره، يکـود  منبـع  از NPK يکود

 و فسـفر  يکودهـا  یتمـام . شد استفاده شده نییتع ریمقاد در میپتاس
 اوره کود و شد داده خاك به کاشت از قبل اوره کود سوم کی و پتاس

 در یمابق سوم کی و رفتن ساقه مرحله در سرك بار دو صورت به در
 یدگیرسـ  زمـان  در. شـد  پخـش  ها کرت سطح در رفتن سنبله مرحله

 صورت به یشیآزما رتک هر از بوته 45 تعداد محصول، یکیولوژیزیف
 سـه  هـر  يبـرا  و مارهایت یتمام در عملکرد اجزاء و انتخاب یتصادف
اي  هیحاشـ  اثرات حذف منظور به برداشت زمان در. دیگرد نییتع تکرار
 هـا  کرت طرف دو هر يانتها از متر کی و يکنار يها فیرد ،یاحتمال
 سـطح  از کیولوژیب و دانه يها عملکرد یابیارز يبرا آن هیبق و حذف
 يبـذرها  کـردن  جدا با دانه عملکرد. شد بر کف داس لهیوسه ب خاك

 رطوبت اساس بر و ها آن کردن وزن شده برداشت مساحت در موجود
 وزن مجمـوع (به صـورت   کیولوژیب عملکرد. شد محاسبه درصد 14

 شـاخص  ومحاسبه گردید ) کاه خشک وزن عالوهه ب ها سنبله خشک
 در ضـرب  کیولوژیب عملکرد بر دانه عملکرد کردن میتقس با برداشت

ـ کج روش بـه  دانـه  نیپـروتئ  درصد نییتع جهت. تعیین شد صد  دالل
)Pourazari et al., 2011 (شد ضرب 25/6 در و يریگاندازه .  

 صـورت  SAS 9.2 افـزار نرم از استفاده با ها داده انسیوار هیتجز
ـ  آزمون از استفاده با ها داده نیانگیم سهیمقا و رفتیپذ  يادامنـه  دچن

 افـزار نـرم  بـا  نمودارها و شد انجام پنج درصد احتمال سطح در دانکن
Excel دندیگرد رسم.  
  

  بحث و جینتا
  دانه عملکرد

 کاشت شیپ اهانیگ يایبقا که داد نشان شیآزما از حاصل جینتا 
 داشتند گندم دانه عملکرد برداري  یمعن اثرات يکود مختلف سطوح و
 نیشـتر یب کـه  داد نشـان  یاصـل  اثرات نینگایم ساتیمقا). 1 جدول(

 مـاش +  گنـدم  کلش و کاه :CR4 ماریت به مربوط گندم دانه عملکرد
) سـبز  کود(اي  خوشه گل ماشک + جو کاه: CR5 ماریت با که بود سبز

 مـار یت بـه  مربـوط  دانـه  عملکرد نیکمتر و. نداشتداري  یمعن تفاوت
CR8: ـ داري  یمعن تفاوت و بود ایبقا کامل حذف  :CR2 يمارهـا یت اب

 دانـه  عملکـرد . نداشـت اي  علوفـه  ماشک يایبقا :CR6 و کلزا يایبقا
 شیافزا درصد 26 سبز ماش+  گندم کلش و کاهکاربرد  ماریت در گندم

  . داد نشان ایبقا بدون ماریت به نسبت عملکرد
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کـاربرد   :CR3 ،)سـبز  کود( ماشک+  جو بقایاي کاربرد يمارهایت

ـ بقا: CR2 گندم، کلش و کاه: CR1 و،ج کلش و کاه : CR6 کلـزا،  يای
 ،23 با بیترت بهاي  دانه ماش يایبقا: CR7 واي  علوفه ماشک يایبقا
 يهـا  رتبـه  در گنـدم  دانه عملکرد شیافزا درصد 7 و 7 ،10 ،14 ،18
 سرعت و کم حجم علت به کلزا يایبقا). 2 جدول( داشتند قرار يبعد

 رشـد  دوره طـول  علت بهاي  علوفه ماشک کاشت شیپ و ادیز هیتجز
داري  یمعن اثر ایبقا ادیز هیتجز سرعت و کم خشک ماده دیتول و کوتاه

  .نداشتند گندم دانه عملکرد شیافزا در
 علت به) سبز کود( ها لگوم و غالت کلش و کاه مخلوط يمارهایت
ـ گ يایبقا تیفیک بودن باال  گنـدم  عملکـرد  شیافـزا  بـه  منجـر  یاهی
 شده آزاد ییغذا موادتأمین  و تروژنین تیتثب علت به ها لگوم. شوند می
 و خـاك  سـاختمان  بهبـود  علـت  بـه  غالت کلش و کاه و اهیگ يبرا
 منجـر  خاك یرطوبت رهیذخ و يرینفوذپذ شیافزا و یآل ماده شیافزا
  .شدند گندم دانه عملکرد شیافزا و بهبود به

ـ  دانه عملکرد بر يکود يمارهایت اثر ـ . بـود دار  یمعن  سـطوح  نیب
نسبت بـه سـطح    یحاصل نشد ول يداریمعن تفاوت F2 با F1 يکود
با توجه به  بنابراین ).2جدول (عملکرد نشان دادند  شیافزا F3 يکود
 NPKدادن کـود   ،و بافت خاك منطقـه  میو اقل ییآب و هوا تیوضع

از لحاظ عناصر،  نیاستفاده از ا يبرا اهیکم گ تیبا توجه به ظرف شتریب
  .مناسب نیست ياقتصاد زراعی و
و عملکرد دانه . شددار  یو کود بر عملکرد دانه معن ایمتقابل بقا اثر

کود سبز مـاش  + کاه و کلش گندم  ماریت در F2 يگندم درسطح کود
 ایبدون بقا ماریدرصد باالتر از عملکرد گندم در ت 25به دست آمد که 

 NPKکود مصرف  شیافزا نیبنابرا). 1شکل ( بود F1 يدر سطح کود
نتوانست عملکرد دانه گندم را به اندازه کاربرد کاه  ایبدون بقا ماریدر ت

دهد که در  می نشان نیا. دهد شیکود سبز لگوم افزا+ و کلش غالت 
 يهـا  مطلوب عملکرد کمتر تحت اثر نهـاده  يایصورت استفاده از بقا

ـ گ مـی  قرار ییایمیش يکودها مثل مزرعه از خارج  يهـا  نهـاده  و. ردی
ـ فعال شیافـزا  ،ییغـذا  عناصـر  چرخه حفظ با مزرعه درون یعیبط  تی
 ییغـذا  عناصـر  انتقـال  و جـذب  نیب تعادل يبرقرار خاك، یکروبیم

 اهیگ رشد مراحل با منطبق و ییغذا عناصر آهسته يآزادساز ،يضرور
  .شوند می گندم عملکرد شیافزا به منجر

 د کـه مشخص شـ  یاهیگ ایبقا تیریمدتأثیر  در مورد یقیتحق در
کودسـبز   + (.Oryza sativa L) کـاه بـرنج   درصـد  50استفاده از 

و حذف  يایکاه برنج، سوزاندن بقا درصد 100( مارهایت رینسبت به سا
عملکرد آن  ياجزا شیافزا قیعملکرد دانه برنج را از طر) ها کامل آن

ــزا ــ شیاف  پژوهشــیدر ). Surekha et al., 2006( دادداري  یمعن
ـ کـاربرد بقا  مـار یانه گندم در تعملکرد د نیشتریب  ایگنـدم و سـو   يای
)Glycine max L.( از  ایبدون بقا ماریمتوسط و در ت يدر سطح کود

. به دست آمـد  NPKباالتر از مصرف متداول  درصد 25 يسطح کود
جـذب   ییکـارا  شیرا منجر به افزا ایدر گزارش خود کاربرد بقا شانیا
در  .)Aulakh et al., 2010( و فسفر توسط گنـدم دانسـتند   تروژنین

 پـنج که استفاده از هاي شور و سدیک مشاهده شد پژوهشی در خاك
 ي، به علت کـاهش شـور  تروژنیتن کاه گندم همراه با افزودن کود ن

 عملکرد +Naعنصر  يبه جا +Ca2و  +k يخاك و جذب عناصر ضرور
 . )Arshadullah et al., 2012( ابدی می شیبرنج افزا

  
  کیولوژیب ملکردع

 تحـت  گنـدم  کیولوژیب عملکرد که داد نشان شیآزما نیا جینتا
ـ بقاتأثیر  ـ گ يای  تفـاوت  NPK کامـل  کـود  مختلـف  سـطوح  و یاهی

ـ ولوژیب عملکـرد  نیشـتر یب). 1 جـدول ( دهد می نشانداري  یمعن  کی
 جو کاه ماریت با که بود سبز ماش+  گندم کلش و کاه ماریت به مربوط

 نیکمتـر . نداشتداري  یمعن فاوتت) سبز کود(اي  خوشه گل ماشک +
ـ بقا بـدون : CR8 مـار یت بـه  مربوط کیولوژیب عملکرد  بـا  کـه  بـود  ای

ـ بقا: CR7 و ماشـک  يایبقا: CR6 کلزا، يایبقا: CR2 يمارهایت  يای
 یاهیگ يایبقا وجود). 2 جدول( نداشتداري  یمعن تفاوت يادانه ماش

 یکیولـوژ یب و ییایمیشـ  ،یکـ یزیف اتیخصوص بهبود موجب خاك در
ـ طر نیا به و شود می خاك  را تـروژن ین و آب مصـرف  يسـودمند  قی

 شیافـزا  و نمـو  و رشـد  بهبود موجب و داده شیافزا يبعد اهیگ يبرا
  .گردد می يبعد اهیگ عملکرد

ـ ولوژیب عملکرد لحاظ از NPK کامل کود مختلف سطوح نیب  کی
 از گنـدم  کیولوژیب عملکرد نیشتریب و داشت وجودداري  یمعن تفاوت

جدول (بود  F3 يآن مربوط به سطح کود نیو کمتر F1 يکود طحس
 ،یشـ یرشد رو شیو فسفر در افزا تروژنین ينقش کودها لیبه دل). 2

عملکـرد   اهیارتفاع و تجمع ماده خشک در گ شیافزا شتر،یب یزنپنجه
  .افتی شیگندم افزا کیولوژیب
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  گندم دانه عملکرد بر کود و کاشت شیپ اهانیگ يایبقا متقابل اثر - 1 شکل

Fig. 1- Interaction of crop residue and fertilizer on seed yield of wheat 
CR1 : ،کاه و کلش گندمCR2 : ،بقایاي کلزاCR3 : ،بقایاي جوCR4 : اي، ماشک گل خوشه+ بقایاي جوCR5 : کود سبز ماش، + کاه و کلش گندمCR6 :اشک علوفهبقایاي م -

  بدون کاربرد بقایاي گیاهی: CR8 اي وبقایاي ماش دانه: CR7اي، 
CR1: Wheat residue, CR2: Rape residue, CR3: Barley residue, CR4: Barley residue+vetch, CR5: Wheat residue+mungbean; CR6: 

Vetch residue, CR7: Mungbean residue and CR8: No crop residue incorporation 
NPK1: 180N-120P-100K, NPK2: 140N-90P-80K and NPK3: 90N-60P-40K 

  .داري ندارنداساس خطاي استاندارد تفاوت معنی هاي داراي دامنه هموشانی یکسان برمیانگین
There are no significant differences between averages with similar overlap range according to standard error.  

  

شد دار  یمعن کیولوژیبر عملکرد ب NPKو سطوح  ایمتقابل بقا اثر
ماش سـبز   + کاه گندم ماریمربوط به ت کیولوژیعملکرد ب نیشتریو ب

در  ایحذف کامل بقا ماریآن مربوط به ت نیو کمتر F1 يدر سطح کود
 از قبـل  جـو  و گندم کلش برگرداندن). 2شکل ( بود F3 يسطح کود

ـ بقا که شود می موجب قوالتب کاشت  قابـل  تـروژن ین دار،کـربن  يای
ـ تثب بـه  را بقـوالت  و کـرده  محبوس را دسترس  شـتر یب تـروژن ین تی

 خاك یآل ماده با تروژنین که شود می باعث نیبنابرا کنند، می کیتحر
 که شود آزاد جیتدر به تناوب در يبعد يها سال یط در و شده بیترک

  . شود می تناوب در اناهیگ عملکرد شیافزا به منجر
 عملکـرد  نیشـتر یب گنـدم  -بـرنج  یتنـاوب  ستمیس در یقیتحق در

 هیتوص از باالتر درصد NPK، 30 يکودها مصرف از گندم کیولوژیب
. )Verma et al., 2013( آمـد  دست به ایبقا برگشت همراه به يکود
 درصـد  100 کـاربرد  کـه  مشـاهده شـد   مید گندم عملکرد یبررس در
 ییکارا شیافزا با تروژنین کود کردن اضافه همراه به مید گندم يایبقا

 مید گندم رقم دو کیولوژیب و دانه عملکرد شیافزا موجب آب مصرف
 جـو،  -جـو  تنـاوب  سه یبررس در .)Sadeghi et al., 2008( شود می

 شیپ اهانیگ يایبقا برگشت همراه به جو -ماشک -جو و جو -شیآ
 جـو  -ماشک -جو تناوب از کیوژولیب و دانه عملکرد نیشتریب کاشت

ــزارش ــ گ ــیآزما در. )Martin-Ruedaa et al., 2009( دش  یش
 عملکـرد  نیشـتر یب تروژن،ین کاربرد به گندم ارقام واکنش درخصوص

ـ ولوژیب عملکرد نیشتریب و kg.ha-1 160 کاربرد از را گندم دانه  را کی
 ,.Naseri et al( کردنـد  گـزارش  kg.ha-1 240 کـاربرد  طیشـرا  در

2010.( 
  
  سطح واحد در سنبله تعداد
 برداري  یمعن اثر NPK يکودها مختلف سطوح و یاهیگ يایبقا 
 تعـداد  نیشـتر یب). 1 جـدول ( داشتند سطح واحد در گندم سنبله تعداد
 کاه و) سبز کود( ماش + گندم کاه يمارهایت در سطح واحد در سنبله

 عـداد ت نیکمتـر  و شـد  حاصـل ) سبز کود(اي  خوشه گل ماشک+  جو
 .آمد دست به ایبقا کامل حذف ماریت در سطح واحد در سنبله

 و یکـ یزیف اتیخصوصـ  در جـو  و گنـدم  از حاصـل  کلـش  و کاه
 داشـتن  علـت  بـه  ها لگوم و استمؤثر  آن یآل ماده و خاك ساختمان

 يضـرور  ییغـذا  عناصـر  آوردن فراهم و ازت یکنندگ تیتثب تیقابل
 بهتر جذب ییکارا واي  هیذتغ تیوضع بهبود به منجر اهیگ رشد جهت

ـ ا شیافـزا  و شتریب بارور يها پنجه دیتول به منجر که شده عناصر  نی
  .شوند می )سطح واحد در سنبله تعداد( عملکرد جزء
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  گندم کیولوژیب عملکرد بر کود و کاشت شیپ محصول يایبقا متقابل اثر -2 شکل 

Fig. 2- Interaction of crop residue and fertilizer on biological yield of wheat 
CR1 : ،کاه و کلش گندمCR2 : ،بقایاي کلزاCR3 : ،بقایاي جوCR4 : اي، ماشک گل خوشه+ بقایاي جوCR5 : کود سبز ماش، + کاه و کلش گندمCR6 :بقایاي ماشک علوفه -

  اي گیاهیبدون کاربرد بقای: CR8 اي وبقایاي ماش دانه: CR7اي، 
CR1: Wheat residue, CR2: Rape residue, CR3: Barley residue, CR4: Barley residue+vetch, CR5: Wheat residue+mungbean; CR6: 

Vetch residue, CR7: Mungbean residue and CR8: No crop residue incorporation 
NPK1: 180N-120P-100K, NPK2: 140N-90P-80K and NPK3: 90N-60P-40K 

  .داري ندارنداساس خطاي استاندارد تفاوت معنی هاي داراي دامنه هموشانی یکسان برمیانگین
There are no significant differences between averages with similar overlap range according to standard error.  

  
 F1 يکود سطح در سطح واحد در سنبله تعداد نیشتریب نیهمچن

 آمد دست به F3 يتعداد سنبله در واحد سطح در سطح کود نیو کمتر
ـ طر از) پتـاس  و فسـفر  تـروژن، ین( پرمصـرف  عناصـر ). 2 جدول(  قی

ـ طر از گـر ید عبارت به و ها پنجه يبقا و برگ سطح دوام شیافزا  قی
ـ گ خشک ماده دیتول شیافزا باعث اهیگ يفتوسنتز تیظرف شیافزا  اهی

ـ ن نیمحقق ریسا. ابدی می شیافزا سطح واحد در سنبله تعداد و شده  زی
 ریمقـاد  شیافـزا  بـا  را مترمربـع  در سـنبله  تعـداد  شیافـزا  نیب رابطه
 ,Shokhofa & Emam( کردنـد  یبررس گندم در پرمصرف يکودها

 یمعـدن  يکودهـا  سـطوح  شیافزا که دندیرس جهینت نیا به و )2008
 سهیمقا در گندم لکردعم ياجزا و عملکرد شیافزا برداري  یمعنتأثیر 

 سنبله تعداد شیافزا به منجر و داشت شاهد و يکود ترنییپا سطوح با
 کـه  داشتند اظهار پژوهشگران از ياریبس نیهمچن شد سطح واحد در

 واحـد  در گنـدم  سـنبله  تعـداد  برداري  یمعن اثر خاك به ایبقا برگشت
 یبستگ گندم در تروژنهین کود مصرف زانیم به اثر نیا و داشته سطح
 در فسـفر  و تـروژن ین مقـدار  شیافزا). Sadeghi et al., 2009( دارد
ـ گ رشد بهبود و ياشهیر ستمیس تیتقو باعث شهیر رشد طیمح  و اهی

 مترمربـع  در سـنبله  تعـداد  شیافـزا  و گنـدم  در بارور يها پنجه دیتول
  ).Khalid et al., 2004; Laghari et al., 2010( شود می

ـ  مترمربـع  در سنبله تعداد بر کود و ایبقا متقابل اثر . شـد دار  یمعن
 گندم کلش و کاه: CR4 يمارهایت از مترمربع در سنبله تعداد نیشتریب

 F2 يکود سطح در) سبز کود( ماشک + جو کاه: CR5 و سبز ماش +
بـه  کیلوگرم در هکتار  90از  تروژنیسطح کود ن شیافزا. دست آمد به

 يدرصد 36 شیافزا باعث ایبقا ونبد ماریت درکیلوگرم در هکتار  180
 سـبز  کـود  و گنـدم  کاه مخلوط ماریت در و سطح واحد در سنبله تعداد
شکل ( شد سطح واحد در سنبله تعداد يدرصد 18 شیافزا باعث ماش

 مناسـب  تیفیک با يایبقا از استفاده صورت در دهد می نشان نیا). 3
 يلکرد و اجزاعم) کود سبز( ها لگوم و غالت کاه مخلوط افزودن مثل

 قـرار  ییایمیشـ  يکودهـا  مثـل  ییهـا  دهانهتأثیر  عملکرد کمتر تحت
 داده کاهش را فسفر یسطح جذب توانند می یآل يایبقا رایز. رندیگ می

 ،نیبنابرا دهند شیافزا اهانیگ يبرا را فسفر به یدسترس جهینت در و
 فطـر  از دهند، می کاهش را یزراع اهیگ در فسفر کود افزودن به ازین
 خـاك  فسـفر  بهتر انتقال به خاك یکروبیم تودهستیز شیافزا گرید
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ـ بقا يحـاو  ـ گ يای  ;Aulakh et al., 2012( کنـد  مـی  کمـک  یاهی

Eldewiny, 2006; Shahriar, 2009(. سـوزاندن  اگرچـه  نیهمچن 
 یول شود می میپتاس شیافزا به منجر مدتکوتاه در زین یاهیگ يایبقا
ـ ا گـردد،  می ها آن ییآبشو باعث بلندمدت در  کـه  اسـت  یحـال  در نی

 قابـل  ریمقـاد  خـاك،  به برداشت از بعد محصوالت يایبقا برگرداندن
 ,.Sadeghi et al( کند می فراهم اهیگ يبرا جذب قابل میپتاس یتوجه

2009; Dotaniya, 2013 .(در کـل  میپتاس از درصد 80 تا 70 حدود 
ـ  می یباق برنج و گندم رینظ یغالت یشیرو يها بخش ـ ا از دمان  رونی

 میپتاس چرخه برداري  یمعن اثر خاك به غالت کلش و کاه بازگرداندن
 Cao et al., 2004; Fischer( داشت خواهد خاك و اهیگ ستمیس در

et al., 2002.(  
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  دمدر گن اثر متقابل بقایاي گیاهی و عناصر پرمصرف بر تعداد سنبله در واحد سطح - 3 شکل

Fig. 3- Interaction of crop residue and fertilizer on number spike per m2 of wheat 
CR1 : ،کاه و کلش گندمCR2 : ،بقایاي کلزاCR3 : ،بقایاي جوCR4 : اي، ماشک گل خوشه+ بقایاي جوCR5 : کود سبز ماش، + کاه و کلش گندمCR6 :بقایاي ماشک علوفه -

  بدون کاربرد بقایاي گیاهی: CR8 اي وهبقایاي ماش دان: CR7اي، 
CR1: Wheat residue, CR2: Rape residue, CR3: Barley residue, CR4: Barley residue+vetch, CR5: Wheat residue+mungbean; CR6: 

Vetch residue, CR7: Mungbean residue and CR8: No crop residue incorporation 
NPK1: 180N-120P-100K, NPK2: 140N-90P-80K and NPK3: 90N-60P-40K 

  .داري ندارنداساس خطاي استاندارد تفاوت معنی هاي داراي دامنه هموشانی یکسان برمیانگین
There are no significant differences between averages with similar overlap range according to standard error.  

  
  سنبله در دانه تعداد

 تعـداد  بـر  یاهیگ يایبقا اثر که داد نشان ها داده انسیوار هیتجز
 مـاش  + گنـدم  کاه ماریت). 1 جدول( بوددار  یمعن گندم سنبله در دانه
ـ بقا يحـاو  يمارهایت ریسا باداري  یرمعنیغ صورت به چند هر سبز  ای

 سنبله در دانه تعداد نیکمتر. دیگرد سنبله در دانه تعداد شیافزا باعث
 دانه تعداد بودن باال). 2 جدول( شد حاصل ایبقا کامل حذف ماریت رد

ـ بقا برگشت مثبتتأثیر  از یناش شده ذکر يمارهایت در سنبله در  يای
  .بود سنبله در بهتر يبنددانه و بارور يها گلچه شتریب دیتول بر یاهیگ

ـ    هر F2 و F1 يکود يمارهایت  گریکـد یبـا  داري  یچنـد اثـر معن
 شیافـزا  را سنبله در دانه تعداد F3 يکود ماریسبت به تن ینداشتند ول

 يبارور در يریثأت تواندینم شتریب کود دادن نیبنابرا). 2جدول ( دادند
ـ و متعاقـب آن تعـداد دانـه در سـنبله داشـته باشـد و م       ها گلچه  زانی
-ینم يرییتغ NPK ياز کودها شتریگندم با استفاده ب اهیگ يریکودپذ

بـر تعـداد دانـه در سـنبله      ایاثر متقابل کود و بقا. استتأثیر یکند و ب
 F2 يدر سـطح کـود   CR4 مـار یدر ت شتریبود و تعداد دانه بدار  یمعن

ـ بقاتـأثیر   از یفقط ناش CR8 ماریدر ت F1 ينسبت به سطح کود  يای
ـ بلکه بقا ستیبر عناصر موجود در خاك ن ها غالت و لگوم ـ گ ای  یاهی

 ییو تعادل عناصر غذا یکروبیم تیمنجر بهبود ساختمان خاك و فعال
 تواند می کربن سمیمتابول). 2جدول ( شوند می اهیدر خاك و گ يضرور
بر تعداد دانه و عملکرد دانه داشته باشد و کاهش تعداد  يشتریبتأثیر 



  545   ... گندم عملکرد ياجزا و عملکرد بر پرمصرف ییغذا عناصر سطوح و یاهیگ يایبقا اثر

کـه   یطیاست، در شرا یکمبود کاهش مواد پرورده کربن لیدانه به دل
 ییحـذف گردنـد کـارا    به طور کامل از مزرعه خارج و یاهیگ يایبقا

ـ و پتـاس بـه دل   تـروژن یهمچون فسفر، ن ییاستفاده از عناصر غذا  لی
  .ابدی می کاهش اهیو عدم جذب توسط گ دیتصع ،ییآبشو

 گندم یاهیگ يایبقا حفظ که است آن از یحاک زین گزاراشات ریسا
 تعداد ادیازد راه از مید گندم عملکرد بهبود سبب تروژنین کود با همراه

 در). Sadeghi et al., 2009( گردد می دانه هزار وزن و سنبله در دانه
 گندم عملکرد ياجزا بر NPK يکودها اثرات یبررس به که یقاتیتحق

ـ تغ NPK مختلـف  سـطوح تأثیر  تحت که افتندیدر اند،پرداخته  راتیی
 مصـرف  اما افتی خواهد شیافزا یخط صورت به سنبله در دانه تعداد

 تعـداد  بـر  یکاهش ای یمنفتأثیر  ییایمیش يکودها نهیبه حد از شیب
  ).Naseri et al., 2010( دارد سنبله در دانه
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  گندم سنبله در دانه تعداد بر کود و کاشت شیپ محصول يایبقا متقابل اثر -4 شکل 

Fig. 4- Interaction crop residue and fertilizer on number seed in spike of wheat 
CR1 : ،کاه و کلش گندمCR2 : ،بقایاي کلزاCR3 : ،بقایاي جوCR4 : اي، ماشک گل خوشه+ بقایاي جوCR5 : کود سبز ماش، + کاه و کلش گندمCR6 :بقایاي ماشک علوفه -

  بدون کاربرد بقایاي گیاهی: CR8 اي وبقایاي ماش دانه: CR7اي، 
CR1: Wheat residue, CR2: Rape residue, CR3: Barley residue, CR4: Barley residue+vetch, CR5: Wheat residue+mungbean; CR6: 

Vetch residue, CR7: Mungbean residue and CR8: No crop residue incorporation 
NPK1: 180N-120P-100K, NPK2: 140N-90P-80K and NPK3: 90N-60P-40K 

  .داري ندارنداساس خطاي استاندارد تفاوت معنی سان برهاي داراي دامنه هموشانی یکمیانگین
There are no significant differences between averages with similar overlap range according to standard error.  

 
  

  برداشت شاخص
 متقابـل  اثر و يکود ماریت که داد نشان شیآزما از حاصل جینتا 

 یول نداشت گندم برداشت شاخص برداري  یمعن اثر يمارکودیت و ایبقا
  ). 1 جدول( شد داریمعن صفت نیا بر یاهیگ يایبقا اثر

 کاه و ماش+  گندم کلش و کاه ماریت از برداشت شاخص نیشتریب
 خشک ماده نسبت). 2 جدول( آمد دست بهاي  خوشه گل ماشک + جو

ـ ینزد اریبس ارتباط در یاهیگ خشک ماده کل به دانه  و عـداد ت بـا  یک
ـ ا کـه  جـا آن از و دارد قـرار  یشیزا يمقصدها تیفعال  يمقصـدها  نی

 جهینت در نیبنابرا هستند اهیگ رشد آهنگ با میمستق ارتباط در یشیزا
 یشـ یزا مقاصـد  بـر تـأثیر   با اهیگ رشد آهنگ پرمصرف عناصر کمبود
ـ گ خشـک  مـاده  کـل  بـه  دانه خشک ماده نسبت کاهش باعث  یاهی

  .شود می
  دانه هزار وزن
 تنـاوب تـأثیر   تحـت  دانه هزار وزن که داد نشان شیآزما جینتا 
ـ تغ و نگرفت قرار شیآزما مورد يکود يمارهایت و یزراع  وزن راتیی
 سطح واحد در سنبله تعداد با سهیمقا در مارهایت هیکل نیب در دانه هزار

 در دانه هزار وزن رییتغ عدم .باشد می کمتر اریبس سنبله در دانه تعداد و
و در گنــدم ) Surekha et al., 2006(در بــرنج  کــود و ایــبقا اثــر

)Shokhofa & Emam, 2008( هاي که با یافته . شده است گزارش
ــت دارد ــژوهش حاضــر مطابق ــال در. پ  صــادقی و همکــاران کــهیح

)Sadeghi et al., 2009( از گنـدم  عملکرد ياجزا که کردند گزارش 
 وزن و دارند قرار تروژنین کود و ایبقاتأثیر  تحت دانه هزار وزن جمله
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 اجـزاء  گـر ید بـه  نسـبت  امـا  باشد می فعال جز عملکرد میتنظ بر دانه
  .است برخوردار يکمتر تیحساس از عملکرد
 کـه  فصـل  يانتهـا  يگرمـا  تنش و اهواز ییهوا و آب طیشرا در
 شود می ها برگ عیسر شدن زرد و برگ سطح دوام بودن کم به منجر
 و ردیگ می قرار اهیگ يجار فتوسنتز اثر تحت کمتر پرشدن دوره طول

 کـاهش  بـا  اهیگ و است ها برگ و ساقه از مجدد انتقال از ثرأمت شتریب
 بـاال  دانه هزار وزن با سالم يها دانه حفظ و دیتول در یسع دانه تعداد
 دانـه  هـزار  وزن مختلـف  يکـود  سطوح در که شود می موجب و دارد

  .بماند ثابت
  
  دانه نیپروتئ درصد
 درصـد  بر ییایمیش يکودها اثر شیآزما از حاصل جینتا طبق بر
 ها آن متقابل اثر و ایبقا اثر کهیحال در، شددار  یمعن گندم دانه نیپروتئ

 يکود سطح در دانه نیپروتئ درصد نیشتریب). 1 جدول( نبوددار  یمعن
F1 ـ  کـه  یدرحـال  ،آمد دست به  تفـاوت  F3 و F2 يکـود  سـطح  نیب
ـ یمع سـطح  تـا  دانـه  عملکـرد  واکنش. داشتن وجودداري  یمعن  از ین

 تـروژن ین کـه  نیهم ،باشد می دانه نیپروتئ واکنش از شتریب تروژنین
از  عملکـرد  شیافزا يبرا گرید گندم ،گردد مصرف سطح نیا از شتریب
 را یاضـاف  تـروزن ین بلکـه  ،کرد نخواهد استفاده یمصرف تروژنین نیا

  .داد خواهد قرار استفاده مورد دانه نیپروتئ مقدار شیافزا يبرا
) 1 جدول( نگرفت قرار یاهیگ يایبقا ماریت اثر تحت دانه نیپروتئ

 فصـل  اواخر در خصوصاً گندم توسط تروژنین جذب کهنیا به توجه با
 بـه  و باشـد  داشته دانه نیپروتئ شیافزا در يثرؤم نقش تواند می رشد

 نیپـروتئ  لحاظ زا ایبقا يمارهایت نیب داریمعن تفاوت وجود عدم لیدل
 دیتول و يانهیسبز رشد صرف ایبقا از شده آزاد تروزنین رسد می نظر به

 داشته دانه نیپروتئ شیافزا در يثرؤم نقش تواندینم و است شده دانه
  .باشد

 با نبود،دار  یمعن گندم دانه نیپروتئ درصد بر کود و ایبقا متقابل اثر
 مـاش  و گنـدم  کاه يایبقا مخلوط ماریت F3 يکود سطح در حال نیا
 داشت مارهایت ریسا به نسبت يشتریب دانه نیپروتئ درصد) سبز کود(
ـ  تفـاوت  F1 يکود سطح در یول ـ  يداریمعن ـ بقا يمارهـا یت نیب  يای
 ,.Najafinezhad et al(نژاد و همکاران نجفی .نداشت وجود یاهیگ

 نیپـروتئ  درصد بر را گندم يایبقا رتیمد و یزراع تناوب اثر) 2009
ـ . کردنـد  گزارش داریرمعنیغ) .Zea mays L( ذرت دانه  در نیهمچن
 برگردانـدن  )Sohrabi et al., 2014(سـهرابی و همکـاران    شیآزما

 یول نداشت گندم دانه نیپروتئ عملکرد شیافزا در ینقش گندم يایبقا
 مـار یت در يشـتر یب دانه نیپروتئ درصد ایبقا سوزاندن ماریت به نسبت

 در پژوهشـی در  .شـد  حاصل تروژنین در هکتارکیلوگرم  150 يکود
 تـا  صفر از تروژنین کود شیافزا که شد گزارش خصوص گندم دوروم

ـ  نیپـروتئ  درصد بر هکتار در لوگرمیک 100 ـ یب  شیافـزا  و بـود  ریثأت
 دست به تروژنین از يباالتر سطوح مصرف در نیپروتئ درصددار  یمعن
 Pourazari et(اران پورآذري و همکـ . )Cuccie et al., 2009( آمد

al., 2011 (تروژنین کود به نسبت را گندم یزراع يها پیژنوت واکنش 
   .کرد گزارش دارنهیپوش گندم يها پیژنوت از کمتر اریبس

  
  بوته ارتفاع

 ي پرمصـرف کود و سطوح یاهیگ يایبقا تأثیر تحت بوته ارتفاع 
 ماش + گندم کاه يایبقا از بوته ارتفاع نیشتریب). 1 جدول( گرفت قرار

 نیکمتر و تروژنین هکتار در لوگرمیک 180 يکود سطح در) سبز کود(
 تروژنین هکتار در لوگرمیک 90 يکود سطح در ایبقا بدون ماریت از آن
ـ تجز یطـ  در که ییندهایفرآ. آمد دست به ـ بقا هی  انجـام  خـاك  در ای

 عناصـر  از را الزم بهره حداکثر بتواند اهیگ که گردد می باعث شود می
ـ نما کسـب  خـاك  بهتـر  ساختمان و رطوبت از،ین مورد ییذاغ  کـه  دی

 بوتـه  ارتفـاع  و سـنبله  طـول  شیافـزا  ،یشـ یرو رشـد  شیافزا موجب
 F1 يکود سطح از بوته ارتفاع نیشتریب يکود يمارهایت نیب. گردد می

-انیم رشد و طول شیافزا در کود اثر از یناش تواند می که شد حاصل
  .باشد شتریب یشیرو و گندم در ها گره

  
  گیرينتیجه

ـ ز و کـردن  خرد که داد نشان شیآزما از حاصل جینتا   خـاك  ری
 هیتجز منظور به گندم با تناوب در کاشت شیپ اهانیگ يایبقا کردن
ـ بقا کامـل  حذف به نسبت ها آن یآللوپات اثرات از يریجلوگ و بهتر  ای

ـ ولوژیب عملکـرد  دانـه،  عملکرد بهبود و شیافزا به منجر  و گنـدم  کی
 سنبله در دانه تعداد و مترمربع در سنبله تعداد همچون عملکرد ياجزا
 و غـالت  کلـش  و کـاه  يایبقا مخلوط که است یحال در نیا شود می

 گنـدم  عملکـرد  شیافزا در يبهتر مراتب به اثرات) سبز کود( ها لگوم
ـ تثب بـا  لگـوم  اهـان یگ کـه يطـور  به. دارد  تـروژن، ین یکیولـوژ یب تی

 مثـل  خـاك  یکیزیف اتیخصوص بهبود به نجرم که قیعم يها شهیر
 از يریجلـوگ  و عناصـر  جـذب  و يرینفوذپـذ  خاك، ساختمان ه،یتهو

 عملکـرد  شیافـزا  باعث خاك یکروبیم تیفعال شیافزا و ها آن تلفات
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ـ گ ییغـذا  ازین ها آن هیتجز کهيطور به شوند می گندم  يابتـدا  در اهی
 عناصـر  يآزادساز و کلش و کاه هیتجز با سپس وتأمین  را رشد دوره

 رشـد  يبعد مراحل در اهیگ يرشد ازین خاك یآل ماده رفتن باال و آن
 سـطح  در گندم دانه عملکرد شیآزما نیا در نیهمچن. شود تأمین می

 ماش سبز کود + گندم کلش و کاه مخلوط افزودن ماریت در F2 يکود
. بود ایبقا کامل حذف ماریت در F1 يکود سطح در آن عملکرد از شتریب

 به غالت که ییجاآن از که شود می مشخص شیآزما جینتا از نیبنابرا

ـ ن خـاك  در عناصر آهسته يآزادساز و ییغذا عناصر تعادل  دارنـد  ازی
ـ بقا برگشـت  بدون ییایمیش يکودها کردن اضافه ـ مف اثـرات  ای  يدی

 و گنـدم  دیتول شیافزا جهت شود می شنهادیپ نیبنابرا. داشت نخواهد
 از ییایمیشـ  يکودهـا  مصـرف  شیافـزا  يجا به آن عملکرد يداریپا

 سـبز  کـود  و گنـدم  بـا  تناوب در کاشت شیپ اهانیگ يایبقا بیترک
 . شود استفاده ها لگوم
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Introduction  
Integrated nutrient management involving crop residue/green manures and chemical fertilizer is potential 

alternative to provide a balanced supply of nutrients, enhance soil quality and thereby sustain higher 
productivity. The present experiment was undertaken to evaluate the effect of different crop residue management 
practices and NPK levels on yield components and yield of wheat. 

Materials and methods  
Field experiments were conducted during 2012-2014 at department of agronomy, Chamran University. 

Experiment was laid out in a randomized block designs in split plot arrangement. With three replications. Crop 
residues were assigned to main plot consistent CR1: wheat residue; CR2: rape residue; CR3: barley residue; CR4: 
barley residue + vetch; CR5: wheat straw + mungbean; CR6: vetch residue; CR7: mungbean residue; CR8: No 
residue incorporation as main plot and three NPK fertilizer rates: F1: (180N-120P-100K kg.ha-1); F2: (140N-90P-
80K kg.ha-1); F3: (90N-60P-40K kg.ha-1) as sub plots. Twelve hills were collected at physiological maturity for 
measuring yield components from surrounding area of grain yield harvest area. Yield components, viz. number 
of spike per m2, seed per spike, 1000- grain weight, plant height were measured. Grain and straw yields were 
recorded from the central 5 m2 grain yield harvest area of each treatment and harvest index was calculated. Data 
were subjected to analysis by SAS and mean companions were performed using the Duncan multiple range test 
producer. Also, graphs were drawn in Excel software.  

Results and discussion 
The result of analysis variance showed significant difference between crop residues for evaluated traits. The 

result indicated that the highest biological and grain yield was obtained when wheat treated with CR5: wheat 
straw + mungbean (green manure) and CR4: barley straw + vetch (green manure). Biological and grain yield 
increased 31 and 26% respectively by CR5 comparing with control. The highest grain and biological yield 
resulted from the treated plants with F1 there was no difference among F2 and F1 fertilizer rate for grain yield of 
wheat. Also cereal straw + legume (GM) in CR4 and CR5 treatments in F2 performed better than F1 fertilizer in 
no residue treatment and Wheat grain yield under F2 × CR5 treatments was 25% greater than under F1 × CR8 
treatments. The combined use of NPK fertilizer plays an important role in wheat production. Application of NPK 
in balanced share at proper time has great impact on wheat yield. In order to achieve higher crop production, 
balanced and integrated nutrient supply and proper management of soil fertility is essential. Application of crop 
residues/green manures along with suitable does of major nutrients for efficient growth of crop prevent the 
decline in organic carbon and also bridge up gap between potential and actual yield of wheat. Further, use of 
crop residue had favorable effect on physic chemical and biological properties of soil due to supply of macro and 
micro-nutrients to crop properly. Furthermore the decomposition and mineralization of crop residue is a slow 
process which could match the nutrient requirement of crop. The protein percentage, which is higher in CR5 and 
CR4 ,shows in whole crop residue treatments, the lowest valuable in F3 and improves with the increase in 
fertilization researching the highest value with the rate F1. No significant difference was observed between the 
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rate F2 and F3; this would suggest a lower efficiency of the latter, at least for protein accumulation.  
Increased wheat yield and component yield due to different crop residue incorporation and NPK rate were 

reported by Verhulst et al. (2011) and Aulakh et al. (2012). 
Conclusion  

Application of (140N- 90P- 80K) kg.ha-1 and straw wheat along with mungbean and application straw barley 
+ green manure was more effective than (180N- 120P- 100K kg.ha-1) application in no residue incorporation on 
grain yield and based on this research findings, the use of good quality crop residue, can achieve high yield while 
saving in NPK fertilizer usage. The reaction yield is less affected by chemical input. 

Keywords: Cereal straw, Legume green manure, Protein percentage, Rape residue, Vetch  
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