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)Gossypium hirsutum L.15-35 ):1( 12شناسی کشاورزي، . بومورزي) در دو سامانه خاك.  
  

  چکیده
تواند به حفاظت و بهبود شرایط خاك و گیاه کمک نماید. در این همراه حفظ بقایاي گیاهی و مدیریت تغذیه گیاه می بهاجتناب از شخم مکرر زمین 

ورزي بر عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه، آزمایشی و کود نیتروژن در دو سامانه مختلف خاك ي گیاهیمختلف بقایا یرکاربرد مقاد یرراستا جهت بررسی تأث
ورزي معمـول   انجام شد. عامل اصلی دو سطح خـاك  1392در سال با سه تکرار در دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند در قالب طرح اسپلیت فاکتوریل 

گرم در هکتار) و پنج سطح بقایاي جو (معادل  کیلو 150و  50ورزي (دیسک) بود. عامل فرعی نیز شامل دو سطح نیتروژن ( خاكدار) و کم (شخم برگردان
ی شامل بررس مورد صورت تصادفی توزیع شدند. صفات هاي فرعی به اکتوریل در کرتصورت ف گرم در مترمربع) بود که به 308و  231، 154، 77صفر، 

نتایج نشان داد که کاربرد بقایا سبب کاهش سبز شدن پنبه شد. کاربرد مقادیر اندك درصد سبز شدن، وزن خشک گیاه و عملکرد و اجزاي عملکرد بودند. 
در شرایط کاربرد بیشتر نیتروژن و  یژهو اربرد شد، ولی با افزایش بقایا مقادیر این صفات بهبقایا سبب کاهش وزن خشک و عملکرد پنبه نسبت به عدم ک

گرم بقایا همراه با  308تن در هکتار در سطح  04/1میزان  بهباالترین میزان عملکرد الیاف  که ينحو دار، افزایش زیادي را نشان دادند، بهشخم برگردان
درصد بقایاي محصول قبل به خاك، باید میزان  100ها، در صورت افزودن دار حاصل شد. بر مبناي یافتهخم برگردانکیلوگرم نیتروژن و کاربرد ش 150

در سطوح باالي بقایـا رخ   یژهو در عملکرد و اجزاء آن به داري یصورت کاهش معن ینطور متناسب افزایش یابد، در غیر ا برده شده نیز بهکار  بهنیتروژن 
ورزي تأثیري بر عملکرد نداشته و یا حتی سبب کاهش آن شوند و به  خاك هاي کم مدت اجراي سامانه رسد حداقل در کوتاهنظر میبه چنین همدهد. می

 است. ورزي حفاظتی نیاز هاي خاك مطالعات درازمدت براي تعیین اثربخشی سامانه
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امروزه فرسایش خاك، کاهش مواد آلی خـاك و شـور شـدن اراضـی     
- محسوب میاورزي، سه دلیل اصلی براي ناپایدار شدن کشاورزي کش

هاي کشـاورزي   هاي رایج با نظام. در این راستا، جایگزینی نظامشوند
عنوان یک راهکار مهم در جهت نیل به پایـداري، مطـرح    حفاظتی به

 ,Najafi & Zandو پذیرش جهانی را به دنبال داشته است (گردیده 

2012; Verhulst et al., 2010ورزي  سه راهکـار خـاك   ) که در آن
حفاظتی براي درمان فرسایش خاك، حفظ بقایا براي درمان کـاهش  
ماده آلی خاك و تناوب زراعی نیز براي جلوگیري از شور شدن اراضی 

  .اند شده  در قالب کشاورزي حفاظتی پیشنهاد و ارائه
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و  کـم هاي سامانه هاي متعدد نشان داده است کهنتایج آزمـایش
تنها باعث کاهش ورزي مرسوم نه ورزي در مقایسه با خاك بدون خاك

 ,.Weersink et alهـاي زراعـی در طـول یـک سـال شده ( هزینـه

خاك، وزن مخصوص ظاهري و بستن الیه سطحی سله  )، بلکه1992
فشردگی خاك را کـاهش داده و موجب افـزایش ذخیـره رطوبـت در    

کاهش تبخیـــر و روانـــاب و    ،هتر آبنتیجه نفوذ ب خاك، عمدتاً در
 ,.Horne et alشـوند (  افـزایش دسترسی عناصر غذایی در خاك می

1992; Opoku & Vyn, 1997( .هایی در پنبـه  کاربرد چنین سامانه
)Gossypium hirsutum L.( جملـه کنتـرل فرسـایش و     فوایدي از

ه شد در آزمایشی مشاهد ).Buman et al., 2005سالمت خاك دارد (
ورزي صحیح باعث کاهش فشردگی خـاك و خـروج زودتـر     که خاك

ورزي و  هـاي مختلـف خـاك    چنـد اثـر روش   گیاهچه پنبه شـد، هـر  
دار  وش و کیفیت الیاف معنـی سازي بستر کاشت روي محصول  آماده
 -Ghaderiفـر و همکـاران (  قادري). Aykas & Onal, 2004نبود (

Far et al., 2012ورزي بر عملکرد  هاي خاك انه) با برسی اثرات سام
هاي رشد  دست یافتند که بوته پنبه بعد از کلزا در گرگان به این نتیجه

دهی کمتري داشـته و  تر و شاخه کوچک ،یافته در سیستم بدون شخم
ورزي  هـاي خـاك  عملکرد وش در این سیستم در مقایسه بـا سیسـتم

ـی ایـن سیسـتم هـاي زراع چند هزینـه حفاظتی و رایج کمتر بود. هر
ورزي مرسوم کمتر اسـت. دیـده شـده     نیز در مقایسه با سیستم خاك

(چیزل و دیسک) و بدون شخم در  ورزي خاك کماست که در سیستم 
ورزي مرسوم تعداد غـوزه در بوتـه بیشـتري     مقایسه با سیسـتم خاك

دلیل افزایش مقصدها براي دریافـت   بهها وزن غوزهاما  ،وجود داشـت
در ). از سـوي دیگـر   Mert et al., 2006( وسنتزي، کمتر بودمواد فت

ل در ساله دیده شد که عملکرد پنبـه در دو سـال او   پنجیک آزمایش 
ورزي مرسـوم و دیسـک و    ورزي نسبت به خـاك  سیستم بدون خاك

ورزي باعث  چیزل کمتر بود، ولی در سه سال بعد سیستم بدون خاك
تا  ششمیزان  بهشدن محصول تر  زودرس چنین همافزایش عملکرد و 

 Triplett etورزي مرسـوم شـد (   هاي خاك روز نسبت به سیستم 10

al., 1996.(  
مدیریت بقایاي گیاهان زراعـی یکــی دیگـر از ارکــان اصــلی     

حفظ مـاده  کاربرد بقایاي گیاهی و بوده و  يتولیـد پایدار در کشاورز
کشـاورزي  هـاي   زیادي در توســعه و گــسترش سـامانه    یتاهم یآل

دارد؛  ،خشک همچـون ایـران   خشک و نیمه در منـاطقیژه و پایدار، به
 حفـظ  و آن فیزیکـی  خصوصـیات  بهبود و خاك حفظ جهت بنابراین

حفـظ بقایـاي گیـاهی بعـد از      ضـرورت  محیطی، زیست عوامل تعادل
 کشـور  هـاي  خاك در آن افزایش درصد وی مواد آل مصرفبرداشت و 

 & Ghooshchi et al., 2011; Sadeghiناپذیراسـت (  اجتناب امري

Kazemayni, 2012.(  شـده اسـت کــه افــزودن بقایــاي       گـزارش
گیـاهی در مقایسه با سوزاندن کامل بقایا، عملکرد ذرت را بــیش از  

نتیجه کـاهش   بخشد. ایـن افـزایش عملکـرد در درصد بهبود می 50
رصد) و نیز د 80درصد) و آبشویی عناصر (تا  50ب (تا ادر تلفات روان

بهبود توزیع آب و عناصـر غــذایی در تمـــام طـــول دوره رشـــد     
 ,.Limon-Ortega et alدرصــد) حاصــل شـــد (  80گیــاه (تــا 

2000.(  
یکی از مشکالت احتمالی مرتبط بـا کـاربرد بقایـاي گیـاهی در     

ها، از طرق فیزیکی، شیمیایی و  منفی آن یراتهاي حفاظتی، تأثکشت
وژیکی بر سبز شدن و رشد اولیه گیاهانی اسـت کـه در تنـاوب    یا بیول

تواند موجب عدم ایجاد پوشـش  شوند که می ها کشت می زراعی با آن
سبز یکنواخت در اوایل فصل رشد، مشکالت کشت مجـدد و کـاهش   

 & Abbasdokhtتــوده تولیــدي شــود (میــزان عملکــرد و زیســت

Chaichi, 2003; Layese et al., 2002 .(و همکــاران  ییونســ
)Younesi et al., 2012   مقـدار بقایـاي  ) گزارش کردند بـا افـزایش 

، جـو  ).Triticum aestivum L( گیاهان زراعـی سرمادوسـت گنـدم   
)Hordeum vulgare L.(  و چـاودار )Secale cereale L.(  درصـد ،

 Sorghum bicolor (L.)( ، سورگوم).Zea mays L( زنی ذرت جوانه

Moench( و سویا )Glycine max (L.) Merr.( روند کاهشی   از یک
دیده شده است که بقایاي گیاهی گندم موجـب   چنین همپیروي کرد. 

که بر ارتفـاع   کاهش ارتفاع بوته سویا و آفتابگردان شده است، درحالی
 ،وجود  ینا با ).Unger & McCalla, 1980سورگوم تأثیري نداشت (

بین عملکرد و اسـتفاده از   هاي زیادي رابطه مستقیم و مثبت پژوهش
در درازمـدت، بـه اثبـات     یـژه و مقادیر مختلف بقایـاي گیـاهی را، بـه   

). ایـن رابطـه مثبـت بـه تغییـر در      Power et al., 1998اند ( رسانده
شـده    هایی مانند ماده آلی خاك و چرخه نیتروژن نسـبت داده  ویژگی

 ,.Fischer et alآمده توسط فیشر و همکاران (  دست است. نتـایج به

برگشت بقایاي گیاهی در فراهمی بیشتر  ) گویـاي اثـر مثبـت2002
مدت  دانه ذرت و گندم است و در طوالنی نیتروژن و افـزایش عملکـرد

برخوردار خواهد بود. در  اثر برگشت بقایا به خاك از توجیـه اقتصـادي
سـال،   13سـال از   هشـت ساله روي گیـاه ذرت در   13یک پژوهش 

درصـد کمتـر از    4/8بقایـا   هـاي حـذف   لکرد براي تیمـار متوسط عم
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). رایـت و  Linden et al., 2000بود ( ي گیاهیهاي حفظ بقایا تیمار
) عنوان نمودند که نگهداري بقایـاي  Right et al., 1998همکاران (

گیاهی سورگوم، سویا و گندم که در تناوب با یکـدیگر کاشـته شـدند    
بنـدي خـاك و کـاهش وزن     دانهساله سبب بهبود  21طی یک دوره 

هـا و افـزایش    دانـه  دلیل بهبـود ابعـاد خـاك    بهمخصوص ظاهري آن 
  فرج خاك شد. و خلل

جملـه منـــابع    توانند در درازمـدت از  بقایـاي گیـاهی میچه  گر
 ,.Kamkar et alکننده نیتــروژن در خــاك باشــند ( مهــم تأمین

به  گیاهی بقایاي کردن مدت ممکن است اضافه)، ولی در کوتاه2009
غیرمتحـرك شـدن    کشـت، موجـب   از قبـل  بالفاصـله  یژهو خاك، به
شود که مقدار آن به نوع بقایاي گیـاهی بسـتگی دارد    خاك نیتروژن

)Vetch & Randall, 2000ممکن است سبب شود در صورت  ین). ا
 Layese etنگهداري بقایاي گیاهانی همچون ذرت در سطح مزرعه (

al., 2002،( شده در کشت بعـدي بـراي     میزان کود نیتروژن توصیه
حفظ و نگهداري کربن آلی کافی نبوده و نیاز به مصرف کود نیتروژن 

هاي حفظ بقایـاي گیـاهی، کـاربرد     بیشتري باشد؛ بنابراین در سامانه
دار یک عامل کلیدي جهت تولید محصول محسوب هاي نیتروژن کود

 & Vetchگـذارد (  مـی  تأثیرك شده و بر الگوي ذخیره کربن آلی خا

Randall, 2000  شـده توسـط امـام و همکــاران      ). مطالعـات انجـام
)Emam et al., 2011) و صــادقی و کــاظمینی (Sadeghi & 

Kazemayni, 2012  در خصوص اثر مدیریت بقایاي گیاهی و کـود (
ترتیب بر دو گیاه جو و گندم نشان دادند که در مواردي که  بهنیتروژن 

شود، بایستی میـزان نیتـروژن مصـرفی نیـز      به خاك افزوده میبقایا 
صـورت کـاهش    یـن متناسب با افزایش بقایا، اضافه شـود، در غیـر ا  

شد داري در اجزاي عملکرد مشاهده خواهد شد. بدیهی است که ر معنی
دسـترس   قابلبسته به ت واپنبه مثل سایر محصوالو عملکرد یشی رو
باشد. دیده شده است که  میشد ه رل دورطووژن، و آب، در نیتردن بو

اد تعدع، تفاارسبب کاهش داري  طـور کـامالً معنـی    وژن بهنیترد کمبو
شـود  وش پنبـه مـی   چنین عملکرد مه، وزن تک غوزه و بوتهزه در غو

)Jamily et al., 2010.(  
 هـاي سـامانه  بـردن کـار   بـه مدیریت صحیح بقایـاي گیـاهی و   

 يهـا  بـا سـامانه  یسه در مقایافته  شخم کاهش و حفاظتی ورزي خاك
 در جویی صرفه توانند سببدار) میشخم (مانند شخم برگردان معمول
خاك  یمواد آل و رطوبت ذخیره انرژي ورودي و نیز افزایش ها وهزینه

تغییـري در نـوع عملیـات     بدیهی است که هرگونه ،حال  ینا شوند. با

 قرار دهد و از یرتواند رشد و عملکرد محصوالت را تحت تأثزراعی، می
پنبـه   رسـد.  جانبه آن ضروري به نظر می ، لزوم بررسی همهجهت  ینا

 جملـه  ازکشور،  اقتصاد مهمی در تأثیرات گیاهی استراتژیک است که
 و دام علوفـه  روغـن،  پارچه، نخ، جامعه (نظیر اساسی کاالهاي تأمین

 اجی،نس يها کارخانه نظیر کشور کلی اقتصاد و صنعت در غیره)، تأثیر
 در و ...، و تـأثیر  بـافی  قـالی  يهـا  کارگـاه  کشی،ی، روغنکن پاك پنبه

محصـوالت   سـایر  از بـیش  پنبه زراعت که يطور به ،دارد ییزا اشتغال
 پـنج  حـدود  پنبه، زراعت در شغل ایجاد یک با و بودهزا  اشتغال زراعی

آید می فراهم وابسته نیز خدمات و صنعت هايبخش در شغلی فرصت
)Azad Disfani et al., 2014 34 ). استان خراسان جنوبی با تولیـد 

هزار هکتار از اراضی آبی  13 کشت یرزهزار تن پنبه در سال و سطح 
در  ).Hosseini et al., 2016دارد ( در کشـور رتبه دوم تولید پنبـه را  

یژه این و بهو کشت پنبه در بسیاري از مزارع کشور عمده حال حاضر 
م و پس از حذف بقایاي محصـول قبلـی انجـام    شکل مرسو بهاستان 

، گیاه اهمیت بقایاي گیاهی در اینروي  هاي زیـادي بررسی گیرد و می
معرفی ارقـام زودرسـی ماننـد رقـم خـرداد       .نشده است در ایران انجام

امکان کشت دوگانه این گیاه را پس از برداشت غالت فـراهم کـرده   
 پنبه عملکرد بر يورز خاك هاي یستمساثرات  مورد درازآنجاکه است. 

 و وجـود نـدارد   اطالعاتی غالت در شرایط حفظ بقایاي گیاهی از بعد
بـه   نیـاز  رایـج،  يورز خـاك  سیسـتم  يجـا  بـه  سیستم این جایگزینی
بقایاي  کنش برهمهدف بررسی  این تحقیق با لذادارد،  جامع مطالعات

 بـر عملکـرد و اجـزاي عملکـرد    سطوح مختلف نیتروژن گیاهی جو و 
ورزي معمول بـا شـخم    خاك(ورزي در دو سامانه خاك محصول پنبه

 دیسک) انجام شد. باورزي  خاكدار و کم برگردان
  

 ها مواد و روش

ــال  ــایش در س ــن آزم ــاتی دانشــکده   1392ای ــه تحقیق در مزرع
کرمان،  –جاده بیرجند پنجکشاورزي دانشگاه بیرجند واقع در کیلومتر 

 59◦و  13′شمالی، طـول جغرافیـایی    32◦و  56′با عرض جغرافیایی 
متر ارتفاع از سطح دریـا اجـرا شـد. قبـل از عملیـات       1480شرقی و 

متـري خـاك صـورت     سـانتی  30 صفر تا گیري از عمق کاشت نمونه
گرفت و بافت آن در آزمایشگاه تعیین شـد. خـاك مزرعـه آزمایشـی     

 و هدایت الکتریکی عصـاره اشـباع   4/7معادل  pH، داراي بافت لومی
یـب برابـر   ترت بهبود. مقادیر نیتروژن و ماده آلی خاك نیز  2/3برابر با 

  درصد بودند. 29و  025/0
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این تحقیق در قالب طرح اسپلیت فاکتوریل بـا سـه تکـرار اجـرا     
ورزي معمـول و   ورزي شامل خاك گردید. عامل اصلی دو سطح خاك

نجـام  دار و دیسـک ا  ترتیب با شخم برگردانورزي بود که به خاكکم
گـرم در   کیلو 150و  50گرفت. عامل فرعی شامل دو سطح نیتروژن (

درصـد   100و  75، 50، 25هکتار) و پنج سـطح بقایـاي جـو (صـفر،     
مربع) بود که  گرم در متر 308و  231، 154، 77معادل صفر،  یبترت به
صورت تصادفی توزیع شدند.  هاي فرعی به صورت فاکتوریل در کرت به

متـر   5/2متر طـول و   ششمترمربع ( 15زمایشی آ  مساحت هر کرت
فاصله بـین   عرض) در نظر گرفته شد که شامل چهار ردیف کشت با

و فاصـله بـین    متر سانتی 15متر، فاصله روي ردیف  سانتی 60ردیف 
  بود. مترمربعبوته در  11و تراکم کاشت حدود متر  سانتی 120ها  کرت

ر موقع رسیدن دانـه  د 15/3/92پیش از شروع آزمایش، در تاریخ 
 اي که قبالً بـراي کاشـت مشـخص    جو، یک مترمربع از سطح مزرعه

بـا  متـر)،   سـانتی  15( غالت اندازه ارتفاع برداشت کمباین شده بود، به 
کلـش   و شده و بعد از جداسازي دانه از کاه، میـزان کـاه    برداشتدست 

 مربع)گرم در متر 308% بقایا (100مانده محاسبه و معادل سطح  باقی
 شد و میزان بقایاي هر کرت بر طبـق آن تنظـیم شـد.    در نظر گرفته
ورزي زمین توسـط شـخم معمـول    آن عملیات خاك از  بالفاصله پس

-متـري و یـا کـم    سـانتی  30دار تـا عمـق    وسیله گاوآهن برگردان به
هـاي کاشـت بـا     وسیله دیسک انجام پذیرفت و ردیـف  ورزي به خاك

  متر) ایجاد شدند. سانتی 60نظر ( ه موردفاصل استفاده از فاروئر با
تریپـل در   گرم سوپرفسفات کیلو 200نسبت  بهتمامی کود فسفره (

و  50نسبت  بهزمین داده شد و کود نیتروژن (  بههکتار) پیش از کاشت 
صورت سرك در  نظر) به حسب تیمار مورد کیلوگرم در هکتار، بر 150

ز تنک نهـایی و دو هفتـه   سوم در هنگام کاشت، بعد ا سه مرحله (یک
نسبت مساوي در اختیار گیاه قرار گرفت. براي  بهپس از تنک نهایی) 

گردید.  هاي آب جداسازي  ها، جوي ممانعت از تداخل کودي بین کرت
الیت  با استفاده از بذر سوپر 1392 سال خرداد 30کاشت پنبه در تاریخ 

 متـر  یسـانت  پنج چهار تا عمق بهها  رقم خرداد با دست، در وسط پشته
درصـد   80هاي پنبه با سم تیودیکارپ ( انجام شد. قبل از کاشت، بذر

در هـزار ضـدعفونی شـدند.     پـنج انتشار در آب) با نسبت  گرانول قابل
گرفت و در طـول فصـل    صورت کاشت بعد از اولین آبیاري بالفاصله

بار) و در آخر  روز یک هفترشد نیز آبیاري بر اساس عرف منطقه (هر 
بار انجام پذیرفت.  روز یک 10ها هر  صل براي تسریع رسیدگی غوزهف

هاي الزم صورت پـذیرفت و   پس از سبز شدن عمل واکاري در مکان

 5/7فاصـله   بهبرگی چهارها در مرحله  پس از اطمینان از استقرار، بوته
سانتیمتر تنک  15فاصله  بهبرگی  شش تا هشت متر و در مرحله سانتی
  شدند.
پیش از تنک کردن شـمارش از   تعیین درصد سبز شدن، منظور به

 ,Jami Al-Ahmadi( طول نیم متر انجام پذیرفت بهدو ردیف وسط 

تعداد کل بـذر کاشـته شـده/    × 100. سپس درصد سبز شدن ()1998
جهـت تعیـین وزن    درصد سبز شدن) تعیین شد.=تعداد بذر سبز شده 

عداد سه بوته از هر روز پس از کاشت، ت 90و  60، 30خشک گیاه، در 
و  صورت تصـادفی برداشـت    به مترمربع 27/0از سطحی معادل  کرت
درجه  70ساعت در دماي  72مدت  بهتفکیک برگ و ساقه  بهها  نمونه
گرم)  01/0و  001/0گراد قرار داده شد و سپس با ترازو (با دقت  سانتی

رعایت اثر  منظور تعیین عملکرد با برداري به نمونه اقدام به توزین شد.
انجـام  با دسـت   اي تنها از دو ردیف وسط هر کرت در دو چین حاشیه

پـس از   17/8/92و  5/7/92ترتیـب در   بـه گرفت که چین اول و دوم 
رسیدگی فیزیولوژیک محصول انجام پـذیرفت. در هـر چـین پـس از     

ها در دو چـین  ها تعیین و مجموع وزن غوزه ها وزن آن برداشت غوزه
وش از  ،د غوزه در نظر گرفته شد. سپس در هر چـین عنوان عملکر به

و سـپس وزن وش   یـري گ ها جداسازي و با ترازوي دقیق انـدازه  غوزه
چین اول و دوم با هم جمع شد تا عملکرد وش برحسب تن در هکتار 

ها از الیاف، وزن الیاف هر کرت  دانه دست آید. پس از جدا کردن پنبه به
دانـه از   گیري شـد. وزن پنبـه   اندازه 01/0با استفاده از ترازوي با دقت 

عملکـرد مـاده    تفاوت بین عملکرد وش و عملکرد الیاف محاسبه شد.
بوتـه   10بـا قطـع    یـز ن در باالي سـطح خـاك)  (وزن خشک خشک 

مدت  بهها  صورت تصادفی از هر کرت از محل طوقه و قرار دادن آن به
  اسبه گردید.، محها آن درجه در آون و توزین 70ساعت در دماي  72

افـزار   ها بـا نـرم   داده يساز ها آزمون نرمال داده يآور پس از جمع
Sigma-plot  انجام شد و در صورت نیاز تبدیل مناسـب  ) 14(نسخه

افـزار   ها انجام شد. کلیه محاسبات آماري بـا اسـتفاده از نـرم    روي آن
SAS Ver. 8.1 ها با روش آزمون حداقل اختالف  و مقایسه میانگین

درصد انجام گرفت و براي  پنجو در سطح احتمال  )FLSD( دار معنی
افـزار   ها، جداول و اشـکال از نـرم   سایر محاسبات آماري و رسم نمودار

Excel .استفاده گردید 
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 نتایج و بحث
  درصد سبز شدن پنبه

اثر اصلی شخم و بقایاي جو و اثر متقابل شخم در بقایاي جو تأثیر 
درصـد   یـک شدن پنبـه در سـطح احتمـال    داري بر درصد سبز  معنی

ا اثر اصلی نیتروژن و اثرات متقابل شخم  نیتروژن، بقایا × داشت؛ ام ×
نیتروژن بر درصد سبز شدن پنبه × بقایا × گانه شخم  نیتروژن و اثر سه

   ).1داري نداشت (جدول  اثر معنی
داري طور معنی %) به8/46دار (برگردان درصد سبز شدن در شخم

درصد سبز شدن  ،%) بود. از سوي دیگر1/38از کاربرد دیسک ( بیشتر
طور نمائی با افـزایش میـزان بقایـا در     ورزي بهدر هر دو سامانه خاك

  ). 1سطح خاك کاهش نشان داد (شکل 
بیشترین درصد سبز شدن مربوط به بقایاي صفر (بدون بقایا) در 

 ورزي خاك مکدار و کمترین میزان سبز شدن مربوط به  شخم برگردان
دالیل متعـددي بـراي     گرم در مترمربع بود. 308(دیسک) با بقایاي 

منفی بقایاي گیاهی روي سبز شدن و رشد گیـاه بعـدي وجـود     اثرات

هاي شخم حداقل  در سامانه یژهو دارد. براي مثال، تجمع زیاد بقایا، به
و بدون شخم، ممکن است مانع تماس کافی بذرها با خاك شده و نیز 

شـده    توجهی از نور تابیده اندازي و انعکاس بخش قابلطریق سایهاز 
بر سطح خاك موجب کاهش دماي خاك شده و لذا بذور دیرتر جوانه 

 ;Allmaras et al., 2001; Griffith et al., 2000خواهنـد زد ( 
Layese et al., 2002نـژاد و همکـاران   ). چنین احتمالی توسط ایران

)Irannejad et al., 2002ها بیـان داشـتند    شده است. آن ید) نیز تائ
توانـد   کاهش تعداد بذور سبز شده پنبه رقم ورامین در تیمار کلش می

در سـامانه   یژهو مربوط به کاهش درجه حرارت خاك باشد. این امر به
با خاك مخلوط نشدند  یخوب ورزي با دیسک که در آن بقایا بهخاكکم

وسـط جانسـون و سـاندرس    ). تحقیقـی کـه ت  1مشهود است (شـکل  
)Johnson & Saunders, 2003  در مورد واکنش گیاه پنبه نسـبت (

ورزي انجام گرفت نشـان داد کـه میـزان     هاي مختلف خاك به روش
درصـد بیشـتر از روش    شـش روش مرسوم  درصد سبز شدن گیاه در

  ورزي بود. خاك بی
  

تحت تأثیر  روز پس از سبز شدن 90و  60، 30در  دن و وزن خشک گیاه پنبهدرصد سبز ش صفات(میانگین مربعات) تجزیه واریانس  - 1جدول 
 نوع شخم، سطوح بقایا و کود نیتروژن

Table 1- Analysis of variance (mean of squares) of emergence percentage and dry weight of cotton plants at 30, 60 and 90 
days after planting influenced by cultivation method, plant residue levels and nitrogen fertilizer 

 منابع تغییرات
S.O.V. 

درجه 
  آزادي
d.f 

 سبز شدن
Emergence 

 وزن خشک برگ
Leaf dry weight 

 
 وزن خشک ساقه

Stem dry weight 
 

 وزن خشک کل
Total dry weight 

30 60 90  30 60 90  30 60 90 
  بلوك

Replication 
(Rep.) 

2 11.28 ns 0.18ns 1.89ns 37.93ns  0.002ns 14.67ns 38.84ns  0.008 ns 13.93 ns 71.50 ns 

  ورزيخاك
Cultivation 

(Cult.) 
1 1128.44** 81.66** 2552.86** 7678.13**  8.31** 17.26** 11436.66*  133.25** 10999.13** 37856.84* 

Rep. × Cult. 2 2.38 ns 0.14 ns 7.69 ns 61.01 ns  0.07** 6.84 ns 110.14 ns  0.84** 65.24 ns 302.04 ns 
 بقایا

Residue 
(Res.) 

4 1402.18** 5.94** 353.99** 1371.96**  11.29** 28.14** 1120.98**  104.82** 1403.54** 4949.84** 

 نیتروژن
Nitrogen (N) 1 2.52 ns 164.80** 277.05** 1945.79**  47.00** 120.68** 2179.00**  402.81** 763.46** 8243.00** 

Cult. × Res. 4 30.03** 2.30** 39.36* 117.80**  1.62** 94.81** 262.68**  5.97** 254.65** 714.65** 
Cult. × N 1 1.35 ns 26.03** 54.75* 279.53**  0.49** 0.04ns 251.70*  29.47** 58.04ns 1061.76** 
Res. × N 4 0.207ns 0.33ns 32.55* 48.30ns  0.34** 13.43ns 20.79ns  1.33** 81.71** 73.12ns 

Cult. × Res. 
× N. 4 1.39ns 0.89** 41.68** 31.52ns  0.64** 14.33ns 80.67ns  2.00* 103.76* 204.24* 
 خطا

Error 36 3.24 0.18 10.68 27.79  0.01 14.67 33.90  0.10 34.87 66.35 

  ییراتضریب تغ
C.V (%)  4.23 5.67 13.02 12.72  2.98 17.26 14.28  2.91 12.48 9.91 

  دار و غیر معنی یک درصد، پنج درصد دار در سطح احتمال ترتیب معنی به :ns**، * و 
ns, ** and *: Means non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 
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سـاله سرمادوسـت    غـالت یـک   یژهو دگرآسیبی بقایاي گیاهی، به

 Sánchez-Moreiras et al., 2004; Villagrasa etهمچون جـو ( 

al., 2006; Younesi et al., 2012( تواند اثـرات منفـی بـر     نیز می
 د اولیه گیاهان بعدي در تنـاوب زراعـی گذاشـته و در   زنی و رش جوانه

 Abbasdokhtنتیجه موجب عدم ایجاد پوشش سبز یکنواخت شـود ( 

& Chaichi, 2003حسینی و همکـاران ( ). ضیاءZia-Hosseini et 

al., 2002   نیز با تحقیقی که بر روي اثر آللوپاتیک مقـادیر و سـنین (
رشد پنبه انجام دادند نتیجه  مختلف بقایاي آفتابگردان بر سبز شدن و

تـا   25گرفتند که مقادیر مختلف بقایاي آفتابگردان سبز شدن پنبه را 
  درصد نسبت به شاهد کاهش دادند. 5/62

 

 
 :چینخط نقطهدار (ورزي شخم برگردانسبز شدن پنبه در واکنش به سطح بقایاي گیاهی جو در دو سامانه خاك درصد روند کاهش نمائی - 1شکل 

 0.90, y=60.142e-0.002x =R2 خط راست() و دیسک: y=49.044e-0.002x،0.79   =R2(  
Fig. 1- The exponential decay pattern of cotton emergence in response to the level of barley plant residues in two cultivation 

systems of moldboard plowing (dotted line, y = 60.142e-0.002x, R2 = 90) and disk (Straight line, y = 49.044e-0.002x, R2 = 0.79) 
 باشند.  می FLSDبا آزمون  پنج درصد دار در سطح احتمال هایی که حداقل در یک حرف مشترك هستند فاقد اختالف معنی میانگین

Means with at least a similar letter do not have a significant difference at the 5% probability level based on the FLSD test. 
 

  وزن خشک
نتایج تجزیه واریانس نشان داد، اثرات هر سه تیمار اصلی سامانه 

، 30گیري (ورزي، میزان بقایا و نیتروژن در هر سه مرحله نمونهخاك
روز پس از کاشت) بر وزن خشک برگ، ساقه و کل گیاه در  90و  60

). اثرات متقابل شـخم  1دار بود (جدول  درصد معنی یکل سطح احتما
بر وزن خشک برگ، سـاقه و   داري یدر بقایا در همه مراحل تأثیر معن

 یراثر متقابل شخم در نیتروژن تنها تأث که یکل گیاه پنبه داشت، درحال
داري بر وزن برگ در هر سه مرحله گذاشت و بـر وزن خشـک   معنی

دار بـود. وزن  روز پس از کاشـت معنـی   90و  30ساقه و کل فقط در 
متقابل بقایا در نیتروژن قـرار نگرفـت.    یرخشک گیاه چندان تحت تأث

ـ گانـه   سهوزن خشک کل در همه مراحل تحت اثر  چنین هم  دار یمعن
 ).1ورزي، بقایا و نیتروژن قرار گرفت (جدول خاك

وزن خشک برگ، سـاقه و کـل گیـاه پنبـه در همـه مراحـل در       
 ورزي خــاك کــمدار) بیشــتر از مرســوم (شــخم برگــردانورزي  خــاك

ــد؛    ــتر ش ــا پیشــرفت فصــل، بیش ــتالف ب ــن اخ ــود و ای (دیســک) ب
- ورزي شخم برگردانشده با سامانه خاك  گیاهان کشت یگرد عبارت به

دار در طی فصل سرعت تجمع ماده خشک بیشـتري داشـتند. بـراي    
روز  30ر در دامثال وزن خشک برگ گیاهان در سامانه شخم برگردان

درصد بیشتر از گیاهان در سامانه دیسـک   8/36پس از کاشت حدود 
درصد رسـید. ایـن    75روز پس از کاشت به  90بود و این اختالف در 

روز پس از کاشت بـراي   90و  30دار در برتري سامانه شخم برگردان
و براي وزن خشـک کـل    5/103و  3/27ترتیب  بهوزن خشک ساقه 

  ).2د بود (جدول درص 2/88و  3/32
کیلـوگرم نیتـروژن در    150در بین سطوح نیتروژن نیز با کاربرد 

هکتار، وزن خشک برگ، ساقه و کل بیشتري در همه مراحل نسـبت  
روز  90در  کـه  يطور کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل شد، به 50به 

در مقایسه  150پس از کاشت وزن خشک برگ، ساقه و کل در سطح 
درصـد   3/33و  7/34، 9/31ترتیـب   بهلوگرم نیتروژن کی 50با سطح 
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ها  ). نیتروژن در سطح سلولی، تعداد و حجم سلول2بیشتر بود (جدول 
دهد و سبب افزایش سـطح بـرگ و دوام آن و افـزایش     را افزایش می

تـوده   نتیجه بهبود تولیـد زیسـت   جذب تابش توسط گیاه و در کارآیی
؛ نیتـروژن  )Basso & Ritchie, 2005; Marbet, 2000شـود (  مـی 

هـاي   یکی از عناصر غذایی مؤثر بـر میـزان فعالیـت آنـزیم     چنین هم
 Plénetمیزان تجمع ماده خشک گیاهان است ( یجهنت فتوسنتزي و در

& Lemaire, 2000.(  

  
 90و  60، 30در  به رقم خرداد(گرم در مترمربع) پن ، ساقه و کلمیانگین اثرات اصلی شخم و نیتروژن بر وزن خشک برگ هاي یسهمقا - 2جدول 

 روز پس از کاشت
Table 2- Mean comparisons for main effects of cultivation and nitrogen on leaf, stem and total dry weight (g.m-²) of cotton at 

30, 60 and 90 days after planting 
  فاکتور

Factor  
  سطح
Level 

 وزن خشک برگ
Leaf dry weight (g.m-2)  

 وزن خشک ساقه
Stem dry weight (g.m-2)  

 وزن خشک کل
Total dry weight (g.m-2) 

30 60 90 30 60 90 30 60 90 

 ورزيخاك
Cultivation  

 دار برگردان
Moldboard 

8.70 a* 31.62 a 52.72 a  3.92 a 29.20 a 54.87 a  12.62 a 60.83 a 107.31 a 
  دیسک
Disk  6.36 b 18.57 b 30.10 b  3.18 b 15.17 b 26.97 b  9.54 b 33.75 b 57.02 b 

 نیتروژن
Nitrogen 
(kg.ha-1)  

50  5.87 b 22.95 b 35.72 b  2.66 b 20.76 a 34.75 b  8.54 b 43.72 b 70.47 b 
150  9.19 a 27.25 a 47.11 a  4.38 a 23.60 b 46.80 a  13.72 a 50.85 a 93.91 a 

داري در سطح  اختالف معنی FLSDهایی که حداقل در یک حرف مشترك هستند، بر اساس آزمون  میانگینورزي یا نیتروژن، براي هر یک از اثرات خاكدر هر ستون و * 
 ندارند. پنج درصداحتمال 

* In each column and for each main effects of soil tillage or nitrogen, means with at least one similar letter are not significantly 
different at the 5% probability level based on the FLSD test. 

 
گیـري، بیشـترین   در مورد اثر اصلی بقایا، در هر سه مرحله نمونه

و  30وزن خشک برگ، ساقه و کل در سطح صفر بقایا حاصل شد. در 
طور  خشک گیاه به وزن ،روز پس از کاشت، با افزایش کاربرد بقایا 60

روز بسیار بیشتر از  60خطی کاهش نشان داد و شیب این کاهش در 
دهد تا ایـن مرحلـه   ) که نشان می2(شکل روز پس از کاشت بود  30

اینکـه   یـژه و اند، به وجود بقایا مشکالتی را براي رشد پنبه ایجاد کرده
بـا   وجود  ینا گیاه پنبه در اوایل رشد داراي رشد بسیار بطئی است. با

پیشرفت فصل واکنش متفاوتی از تجمع وزن خشک به سطوح بقایـا  
روز پس از کاشت یک روند افزایشـی در   90در  که يطور دیده شد، به

 ).2وزن خشک با افزایش میزان بقایا مشاهده شد (شکل 
گانه نوع شخم در میـزان   نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل سه

ن بر وزن خشک کل پنبـه حـاکی از آن   بقایا در سطوح کودي نیتروژ
 ،بود که وزن خشک پنبه تحـت تـأثیر هـر سـه عامـل قـرار گرفـت       

که در هر سه مرحله بیشترین وزن خشک کل از تیمار بقایاي  طوري به
دار  کیلوگرم در هکتار در سامانه شـخم برگـردان   150صفر و نیتروژن 

  ).3دست آمد (شکل  به
کاشت، روند کلی نشانگر افـت  روز پس از  60و  30در دو مرحله 

وزن خشک پنبه در همه سطوح تیماري بـا افـزایش میـزان مصـرف     
گرم در مترمربع بود و این کاهش در هر دو  308بقایاي جو از صفر به 

کیلوگرم نیتروژن  50ورزي) در سطح  خاك سامانه شخم (معمول و کم
ه خـود  کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود ک 150تر از  در هکتار محسوس

کار برده شده با میزان  متناسب نبودن نسبت مقدار نیتروژن به نشانگر
بقایا است. دیده شده است کـه بـا افـزایش مقـادیر بقایـاي گیاهـان       

تـوده گیاهـان مـورد     چـاودار) مقـدار زیسـت    و سرمادوست (گندم، جو
 ,.Younesi et alکند (ذرت) کاهش پیدا می و ارزیابی (سورگوم، سویا

که مقادیر زیاد بقایـاي گیـاهی بـدون مصـرف      ویژه زمانیه)، ب2012
). نیتروژن نقش Singh et al., 2004کار برده شوند ( نیتروژن کافی به

ـ  ی و کیفـی در محصـوالت   اساسی در دستیابی به عملکرد باالي کم
) و کاربرد بقایاي زیاد در Cassman et al., 2003کند ( زراعی ایفا می

یتروژن خاك را تحت تأثیر قرار دهد. تحت این تواند میزان ن خاك می
دلیل فعالیت تجزیه  رود که مقدار نیتروژن خاك بهاحتمال می ،شرایط

و رشد گیاه را تحـت تـأثیر قـرار دهـد      یافته ها کاهش میکروارگانیسم
)Amini et al., 2014روز پس از کاشـت افـزایش    90چند در  ). هر

) کـه  3مشـاهده شـد (شـکل     تدریجی در وزن خشک با کاربرد بقایا
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دهنده نیاز براي زمان جهت تجزیه بقایـا و احتمـاالً آزادسـازي     نشان
در سامانه شخم برگـردان مشـهود    یژهو نیتروژن است. این افزایش به

  بود.
  

روز پس از کاشت کمترین وزن خشـک مربـوط بـه     60و  30در 
م بقایا گر 308کیلوگرم نیتروژن در سامانه دیسک با کاربرد  50تیمار 

روز پـس از کاشـت، کمتـرین وزن     90در مترمربع بود، اما در مرحله 
اما در  ،کیلوگرم نیتروژن 50خشک در همین ترکیب تیماري دیسک و 

گرم بقایا در مترمربع حاصل شد. اصوالً با کـاربرد دیسـک،    77سطح 
در  یـژه و کیلوگرم نیتروژن بـه  150و  50اختالف چندانی بین کاربرد 

روز پس از کاشت هنگام کاربرد بقایا مشاهده نشـد،   90و  60مراحل 
کیلوگرم نیتـروژن   150در شرایط عدم کاربرد بقایا، کاربرد  که یدرحال

کیلوگرم نیتروژن  50درصدي وزن خشک نسبت به  58سبب افزایش 
در سـامانه   یژهو رسد کاربرد نیتروژن بیشتر، بهشد و چنین به نظر می

). چنـین اثـرات   3مندتر بـوده اسـت (شـکل    دار، سـود شخم برگـردان 

ها نیز  ذرت و پنبه در سایر گزارش توده یستسودمندي از نیتروژن بر ز
ویژه ، به)Koocheki et al., 2015; Peng et al., 2010وجود دارد (

-مـی  C/Nکه وجود بقایاي بیشتر در سطح خاك سبب تغییر نسبت 
ــروژن موجــود در    ــزان نیت ــن شــرایط می ــط شــود. در ای ــاك توس خ

شده و گیاه در طی فصـل رشـد بـا کمبـود       ها مصرف میکروارگانیسم
  ).Amini et al., 2014شود (نیتروژن مواجه می

 
  ماده خشکعملکرد 

هاي آزمایش نشان داد که  نتایج آنالیز جدول تجزیه واریانس داده
ورزي، میـزان بقایـاي گیـاهی، سـطوح      اثرات اصلی نوع سامانه خاك

کنش اثرات متقابل شخم در بقایا، شـخم   ) و برهم ≥01/0pنیتروژن (
ماده ) بر عملکرد  ≥05/0p) و بقایا در نیتروژن ( ≥01/0pدر نیتروژن (

گانه شخم در بقایا  داري داشت؛ اما اثر سه گیاه پنبه تأثیر معنی خشک
گیاه پنبـه نشـان    ماده خشکداري بر عملکرد  در نیتروژن تأثیر معنی

  .)3نداد (جدول 
  

    
  

r2 = 0.9033 y= -0.0162x + 10.014 Leaf, 30 DAP 
r2 = 0.8685 y = -0.0416x + 31.5 Leaf, 60 DAP 
r2 = 0.956 y = -0.0078x + 4.748 Stem, 30 DAP 
r2 = 0.9129 y = -0.0423x + 28.698 Stem, 60 DAP 
r2 = 0.915 y = -0.0236 x + 14.772 Total, 30 DAP 
r2 = 0.8917 y = - 0.0839 x + 60.206 Total, 60 DAP 

 

 
  روز پس از کاشت در سطوح مختلف بقایاي گیاهی 90و  60، 30در  ي پنبهها بوته روند تغییرات وزن خشک برگ، ساقه و کل - 2شکل 

Fig. 2- Variations trend in leaf, stem and total dry weight of cotton plants at 30, 60 and 90 days after planting (DAP) at 
different levels of plant residues 

  باشند. یروز پس از کاشت م 60و  30یافته در  خطوط رگرسیونی برازشآورده شده مربوط به  هاي همعادل
The presented equations are related to fitting regression lines at 30 and 60 days after planting. 
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، 154، 77متقابل مقادیر مختلف بقایاي جو (صفر، اثر ) روز پس از کاشت تحت c( 90و  )a ،(60 )b( 30تغییرات وزن خشک کل پنبه در  - 3شکل 

هاي روشن) و شخم ورزي با دیسک (ستونکیلوگرم در هکتار) در دو سامانه خاك 150و  50گرم در مترمربع) و کود نیتروژن ( 308و  231
  هاي تیره)دار (ستونبرگردان

Fig. 3- Changes in the total dry weight of cotton at 30 (a), 60 (b), and 90 (c) days after planting under the interaction of 
various amounts of plant residues (zero, 77, 154, 231 and 308 g.m-2), and Nitrogen fertilizers (50 and 150 kg.ha-1) in two soil 

tillage systems with disks (bright columns) and moldboard plowing (dark columns) 
 باشند. می FLSDبا آزمون  پنج درصددار در سطح احتمال  فاقد اختالف معنی ،هایی که حداقل در یک حرف مشترك هستند میانگینبراي هر تاریخ، 

For each date, means with at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability level, based on the FLSD 
test. 

 
ورزي  گیاه پنبه تحت تأثیر نوع سامانه خاك ماده خشکعملکرد 

دار بیشـتر از دیسـک بـود     قرار گرفت و میزان آن در شخم برگـردان 
گـرم در   308بـه   77با افزایش بقایاي گیاهی از  چنین هم). 4(جدول 

گـرم در   کیلـو  150بـه   50مترمربع و نیز با افزایش کـود نیتـروژن از   
  ).4پنبه افزایش پیدا کرد (جدول  یاهخشک گماده ، عملکرد هکتار

میانگین اثر متقابل شـخم در بقایـاي جـو بـر      هاي مقایسهنتایج 
ماده پنبه نشان داد که بیشترین میانگین عملکرد  ماده خشکعملکرد 

گـرم در مترمربـع و    308خشک در سامانه شخم معمـول در بقایـاي   
گرم در مترمربع  77سک و بقایاي کمترین آن نیز در سامانه شخم دی

گـرم در مترمربـع در سـامانه شـخم      77دست آمد کـه بـا بقایـاي     به

 گرم در مترمربع در سامانه شخم دیسک از 154دار و بقایاي  برگردان
دار  لحاظ آماري تفاوتی نداشت. افزایش بقایا در سامانه شخم برگردان

خشک را در پـی  ده ماگرم در مترمربع افزایش عملکرد  308به  77از 
  .)الف 4داشت (شکل 

ورزي در سطوح کود  مقایسه میانگین اثر متقابل نوع سامانه خاك
خشـک پنبـه نشـان داد کـه افـزایش کـود       ماده عملکرد نیتروژن بر 
 ورزي معمول سامانه خاكکیلوگرم در هکتار در  150به  50نیتروژن از 

بت بـه سـامانه   پنبه نس یاهخشک گماده باعث افزایش بیشتر عملکرد 
خشک در ماده که بیشترین عملکرد  طوري به ،شده است ورزي خاك کم

ــار و  150دار در نیتــروژن  ســامانه شــخم برگــردان کیلــوگرم در هکت
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کیلوگرم در هکتار  50خشک در نیتروژن ماده کمترین میزان عملکرد 
). کاهش عملکـرد در  ب 4دیسک حاصل شد (شکل   در سامانه شخم

توان به فشردگی خاك و فراهم نبودن  را می ورزي خاك کمهاي  سامانه
شرایط مناسب براي رشد ریشه نسـبت داد، زیـرا ایـن فشـردگی بـه      
کاهش تراکم طول ریشه منجر شده، رشد آن را تحت تأثیر قرار داده و 

 ایـد خـوبی جـذب نم   تواند آب و مواد غذایی را به ریشه نمی یجهنت در
)Mohammadi et al., 2009ین امر احتمـاالً سـبب واکـنش    ) و هم

کـوچکی و   .کمتر گیاهان بـه نیتـروژن در ایـن سـامانه شـده اسـت      
خشک ماده ) بیان کردند عملکرد Koocheki et al., 2015همکاران (

 54کیلوگرم نیتروژن نسبت به تیمار شاهد حـدود   150پنبه در تیمار 
اثـر  میـانگین   هاي مقایسهبر طبق  چنین همدرصد افزایش نشان داد. 

الف)،  5خشک پنبه (شکل ماده متقابل شخم در بقایاي جو بر عملکرد 
-خشک در گیاه پنبه در سامانه خـاك ماده بیشترین میانگین عملکرد 

گرم در مترمربع) حاصـل   308ورزي معمول در باالترین سطح بقایا (
ورزي خاكدر سامانه کم یزخشک نماده شد و کمترین میزان عملکرد 

بـا   چنـین  هـم دسـت آمـد.    بهگرم در مترمربع  77اي (دیسک) و بقای
ـ  مـاده  افزایش میزان بقایا، اختالف عملکـرد   دو سـامانه   ینخشـک ب

 الف). 5ورزي بیشتر شد (شکل خاك
نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل میزان بقایا و سطوح نیتروژن بر 

خشک نشان داد که با افزایش بقایا و کاهش نیتروژن از ماده عملکرد 
ایـن در حـالی اسـت کـه      ،پنبه کاسته شـد  یاهخشک گماده عملکرد 

افزایش بقایا در سطح باالتر نیتروژن موجب افزایش بیشـتر عملکـرد   
خشـک از  مـاده  که بیشترین عملکـرد   طوري شد، به یاهخشک گماده 

کیلـوگرم در   150گرم در مترمربع و کود نیتـروژن   308تیمار بقایاي 
 77در تیمـار بقایـاي    یزخشک نماده کرد هکتار و کمترین میزان عمل

کیلوگرم در هکتار حاصل شد (شـکل   50گرم در مترمربع در نیتروژن 
توجهی بـر   ب). دیده شده است که مصرف کود نیتروژنی تأثیر قابل 5

)، Cabrera-Bosquet et al., 2009دارد ( یـاه خشک گماده عملکرد 
ي گیاهی در خاك موجود هایی که مقادیر باالیی بقایادر زمان یژهو به

  باشد.می
 

 مربوط به عملکرد گیاه پنبه تحت تأثیر نوع شخم، سطوح بقایا و کود نیتروژن نتایج تجزیه واریانس صفات - 3جدول 
Table 3- Results of analysis of variance for traits related to cotton yields as affected by cultivation type, residue levels and 

nitrogen fertilizer 

  منابع تغییرات
S.O.V. 

  درجه آزادي
d.f 

  میانگین مربعات
 Mean of squares  

  ماده خشکعملکرد   عملکرد الیاف  دانه عملکرد پنبه  عملکرد وش  وزن خشک غوزه
Boll dry weight Seed cotton yield Cotton seed yield Lint yield Dry matter yield 

  بلوك
Replication (Rep.) 

2 0.0008ns 0.01n.s 0.002n.s 0.0003n.s 0.01n.s 

  ورزيخاك
Cultivation (Cult.) 

1 *6.85  **3.68 **1.26 *0.65 **17.34 

Rep. × Cult. 2 *0.098 0.02n.s 0.0001n.s 0.008n.s 0.073n.s 
 بقایا

Residue (Res.) 4 3.55** 1.84** 0.63** 0.32** 9.49** 

 ژننیترو
Nitrogen (N) 1 3.22** 1.58** 0.53** 0.29** 10.49** 

Cult. × Res. 4 0.31** 0.18** 0.05** 0.04** 0.78** 

Cult. × N 1  0.77** 0.45** 0.14** 0.09** 0.93** 

Res. × N 4  0.22** 0.100** 0.04** 0.02** 0.33* 
Cult. × Res. × N. 4  0.12** 0.101** 0.03** 0.01** 0.18n.s 

 خطا
Error 36  0.02 0.007 0.006 0.002 0.12 

  ییراتضریب تغ
CV (%)   9.85 6.91 10.24 9.68 11.72 

  دار و غیر معنی پنج درصد، یک درصددار در سطح احتمال  ترتیب معنی به :ns**، * و 
ns, ** and *: Means non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 
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  ) مقادیر مختلف نیتروژنbو ( بقایاي جومختلف  ) سطوحa( پنبه رقم خرداد در ماده خشکبر عملکرد  يورز میانگین اثر خاك هاي مقایسه - 4شکل 

Fig. 4- Means comparison for the effect of tillage method on dry matter yield of cotton (cv. Khordad) in (a) different levels of 
plant residues, and (b) different nitrogen levels 

 باشند. می FLSDبا آزمون  پنج درصددار در سطح احتمال  هایی که حداقل در یک حرف مشترك هستند فاقد اختالف معنی میانگین
The means that have at least one common letter do not have a significant difference at the 5% probability level, based on FLSD test. 

 

 
 150و  50ورزي، و (ب) در دو سطح خاكورزي معمول و کممیزان بقایاي جو در (الف) دو سامانه خاك  بهپنبه ماده خشک واکنش عملکرد  - 5شکل 

  کیلوگرم نیتروژن
Fig. 5- The response of cotton dry matter yield to the amount of plant residues in (a) common andreduced tillage systems, and 

(b) at two levels of 50 and 150 kg of nitrogen 
  باشند. می FLSDبا آزمون  پنج درصددار در سطح احتمال  هایی که حداقل در یک حرف مشترك هستند فاقد اختالف معنی میانگین

The means that have at least one common letter do not have a significant difference at the 5% probability level with the FLSD test. 
 

 (.Hordeum vulgare L)سـاله روي جـو    هفتدر یک پژوهش 
همراه داشـت کـه    بهاختالط بقایاي گیاهی با خاك کاهش عملکرد را 

کیلـوگرم نیتـروژن    120هاي با مصرف کمتـر از   این کاهش در تیمار

شده در تنـاوب    ). در ذرت کشتMalhi et al., 2001تر بود ( مشهود
گـرم در هکتـار    کیلـو  139با یوالف نیز دیده شده است که استفاده از 

عملکرد را نسبت به شاهد کـه   ،نیتروژن همراه با حفظ بقایاي گیاهی
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 ,.Zanata et alدرصد افزایش داد ( 92یتروژنی دریافت نکرده بود، ن

هاي حفظ  ). کاهش عملکرد و بازده مصرف نیتروژن در سامانه2007
شـود کـه    بقایاي گیاهی به غیرمتحرك شدن نیتروژن نسبت داده می

 ,Vetch & Randallمقدار آن به نوع بقایاي گیاهی بسـتگی دارد ( 

2000.(  

  
 پنبه رقم خرداد عملکرد میانگین اثرات اصلی شخم و نیتروژن بر هاي همقایس - 4جدول 

Table 4- Mean comparisons for main effects of cultivation method and nitrogen on the yields of cotton (cv. Khordad) 
 عملکرد ماده خشک
Dry matter yield 

 عملکرد الیاف
Lint yield  

 دانه عملکرد پنبه
cotton seed yield 

 عملکرد وش
Seed cotton yield  

 عملکرد غوزه
Boll yield  سطح 

Level 
 عامل

Factor (t.ha-1) 

3.50a 0.62 a 0.90 a 1.52 a 2.08a* دار برگردان 
Moldboard ورزيخاك  

Cultivation 2.43 b 0.41 b 0.61 b 1.03 b 1.41b دیسک 
Disk  

2.55 b 0.44 b 0.66 b 1.11 b 1.51 b 50 نیتروژن 
N (kg.ha-1) 3.38 a 0.58 a 0.85 a 1.44 a 1.98 a 150 

3.70 b 0.62 b 0.92 b 1.54 b 2.18 b 0 

  میزان بقایا
Plant residues 

(g.m-2) 

1.89 e 0.29 e 0.47 e 0.77 e 1.06 e 77 
2.47 d 0.42 d 0.62 d 1.04 d 1.41 d 154 
2.72 c 0.52 c 0.74 c 1.26 c 1.69 c 231 
4.04 a 0.71 a 1.05 a 1.76 a 2.39 a 308 

 ندارند. پنج درصدداري در سطح احتمال  اختالف معنی FLSDهایی که حداقل در یک حرف مشترك هستند، بر اساس آزمون  میانگین* 
* The means that have at least one common letter do not have a significant difference at the 5% probability level, based on FLSD test 

  
  عملکرد غوزه

نشان داد که اثر اصلی نـوع شـخم    ها داده نتایج تجزیه واریانس
)05/0(p≤  اثر متقابـل   چنین هم، میزان بقایا و سطوح کود نیتروژن و

گانه  شخم در بقایا، شخم در نیتروژن، بقایا در نیتروژن و اثر متقابل سه
داري  در نیتروژن در سطح احتمال یک درصد تأثیر معنی شخم در بقایا

  ).3بر عملکرد غوزه در گیاه پنبه داشت (جدول 
نتایج مقایسه میانگین اثرات اصلی نشـان داد کـه وزن عملکـرد    

کـه   طوري به ،ورزي قرار گرفت خاك  غوزه پنبه تحت تأثیر نوع سامانه
ترین و کمتـرین  ترتیـب بیشـ   بهدار و دیسک  در سامانه شخم برگردان

وزن غـوزه   ،در بین اثر اصلی بقایا چنین همعملکرد غوزه حاصل شد. 
گرم در  77گرم در مترمربع نسبت به بقایاي  308بیشتري در بقایاي 

دست آمد؛ و در بین سطوح نیتروژن نیز عملکـرد غـوزه در    بهمترمربع 
 کیلـوگرم نیتـروژن در   50کیلوگرم نیتروژن در هکتار بیشـتر از   150

  ).4هکتار بود (جدول 
نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل نوع شخم در میزان بقایـا در  
سطوح کودي نیتروژن بر عملکرد غوزه پنبه نشـان داد کـه عملکـرد    

کـه   طـوري  هاي آزمایش قـرار گرفـت، بـه    غوزه پنبه تحت تأثیر تیمار
تروژن گرم در مترمربع و نی 308بیشترین عملکرد غوزه از تیمار بقایاي 

و کمتـرین میـزان     کیلوگرم در هکتار در سامانه شخم برگـردان  150
 50گرم در مترمربع و نیتروژن  77عملکرد غوزه پنبه در تیمار بقایاي 

). به نظـر  a6- کیلوگرم در هکتار در سامانه دیسک حاصل شد (شکل
هـاي هـرز    دلیل کنترل علف بهگرم در مترمربع  308رسد در تیمار  می

یا و فراهمی رطوبت بیشتر براي گیاه زراعی، افزایش عملکرد توسط بقا
 Rabieeدنبال داشته است. در این زمینه ربیعی و رجبیان ( بهغوزه را 

& Rajabian, 2012 دلیل افزایش رشد گیاه در سامانه شخم معمول (
ورزي را ایجاد بسـتري مناسـب، زمینـه رشـد و      نسبت به بدون خاك
ورزي متـداول   رهـاي اقلیمـی در سـامانه خـاك    استفاده بهتر از پارامت

) و Fooladivand et al., 2009دانستند. فوالدي ونـد و همکـاران (  
) نیز در تحقیقات خـود بـه   Omidi et al., 2005امیدي و همکاران (

ورزي تفـاوت   هاي مختلـف خـاك   این نتیجه رسیدند که میان سامانه
ول از این نظر داراي ورزي متدا داري وجود داشته و سامانه خاك معنی

 در اول سـال  دو در پنبه عملکرد ساله پنج یشآزما یک برتري بود. در
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 و دیسـک  و ورزي مرسـوم  خـاك  به نسبت ورزي خاك بدون سیستم
 باعث ورزي بدون خاك بعد سیستم سال سه در بود، ولی کمتر چیزل

تا  ششمیزان  به شدن محصول تر زودرس چنین هم و عملکرد افزایش
 ,.Triplett et alشد ( ورزي مرسوم خاك هاي سامانه به نسبت روز 10

1996.(  
  

  عملکرد وش
ورزي، میـزان بقایـاي گیـاه جـو و      اثرات اصلی نوع سامانه خاك

ها شامل شـخم در بقایـا،    سطوح مختلف نیتروژن و اثرات متقابل آن
گانه شخم در بقایا  متقابل سهشخم در نیتروژن، بقایا در نیتروژن و اثر 

داري در سطح احتمال یک درصد بر عملکرد وش  اثر معنی ر نیتروژند
  ).3گیاه پنبه داشتند (جدول 

ورزي نشـان داد کـه    اثرات اصلی نوع خاكمیانگین  هاي مقایسه
دار نسبت به دیسک افزایش  عملکرد وش گیاه پنبه در شخم برگردان

افـزایش  با افزایش مقدار بقایاي گیاهی و نیـز بـا    چنین همکرد.  یداپ
  ).4عملکرد وش افزایش پیدا کرد (جدول  ،نیتروژن

میانگین اثرات متقابل نشان داد کـه   هاي مقایسهنتایج حاصل از 
عملکرد وش گیاه پنبه تحت تأثیر نوع سامانه شخم و افزایش بقایا و 

با   که در سامانه شخم برگردان طوري کند، به سطوح نیتروژن تغییر می
گرم در مترمربـع، عملکـرد وش افـزایش     308ه ب 77افزایش بقایا از 

تر بود و  مشاهده  یافت که این افزایش در شرایط فراهمی نیتروژن قابل
 150بـا کـاربرد     بیشترین عملکـرد وش در سـامانه شـخم برگـردان    

گرم در مترمربع حاصل شد  308کیلوگرم نیتروژن در هکتار و بقایاي 
ورزي در همین سطوح خاك لحاظ آماري مشابه سطح صفر بقایا که از

 ,.Koocheki et al). کوچکی و همکاران (b6-و نیتروژن بود (شکل 

ترتیب در تیمارهاي  به) نیز کمترین و بیشترین عملکرد وش را 2015
که توسط  اي کیلوگرم نیتروژن مشاهده کردند. در مطالعه 150صفر و 

ال سـ  پـنج ) طی Blaise & Ravindran, 2003بلیس و راویندارن (
انجام شد، مشاهده گردیـد کـه عملکـرد پنبــه در سـه سـال اول در       

ورزي  داري بیشـتر از خـاك   طور معنـی  ورزي حفاظتی به سیستم خاك
 ,.Singer et alعقیده سینگر و همکـاران (  بهکه  مرسوم بود. درحالی

) اثر مفید برگشت بقایا به خاك همـواره در عملکـرد محصـول    2004
که ممکن است اثرات مثبتـی بـر خصوصـیات    مشاهده نیست، بل  قابل

فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خـاك داشـته باشـد کـه ایـن اثـرات       
شده و  کندي ظاهر باال، به C/Nخصوص در مورد بقایاي با نسبت  به

بـه خـاك   برگشـت بقایـا   بعد از دو تا سه سال طی در معمول  طور به
). Thuy et al., 2008( بـود داري  اثرات مثبت معنـی  شاهد توان نمی

هـاي   بوتـه تر بودن دلیل کوچک بههاي اول ممکن است حتی در سال
هـا، عملکـرد    دهی کمتر آن رشد یافته در سیستم بدون شخم و شاخه

ورزي  هـاي خـاك  وش کمتري در این سیستم در مقایسه بـا سیسـتم
). طبیعـی اسـت کـه    Ghaderi-Far et al., 2012رایج حاصل شود (
دار بهتـر از سـایر    کلش توسط گاوآهن برگـردان  و اهبرگردان نمودن ک

استفاده از ادواتی همچون ساقه مدت در کوتاه گیرد و ها انجام می روش
ــردان ــاوآهن برگ ــؤثر اســت   خــردکن و گ ــرد م ــزایش عملک دار در اف

)Hulburt & Menzwl, 2002دهـد کـه    ). نتایج محققین نشان می
 یرورزي تـأث  مختلف خاك هاي درصد برگردان بقایاي گیاهی در تیمار

زیادي بر عملکرد گیاه دارد. براي مثال دیده شده است که تیمار شخم 
درصـد   88ورزي برگردان و دیسک (روش مرسوم منطقه) بـا   با خاك

درصد برگردان  56برگردان، بهترین و تیمار دو بار دیسک سنگین با 
 Taghinazhadهاي دیگر کمترین عملکرد را داشت ( نسبت به تیمار

& Javadi, 2014مقایسـه دو تیمـار   وجود در یک آزمایش،   ینا ). با
ورزي و  خـاك  شاهد (بدون مصـرف کـود نیتـروژن) در دو روش بـی    

ورزي مرسوم نشان داد که در ابتـدا میـزان عملکـرد در سـامانه      خاك
بعد از اما ورزي مرسوم بود،  تر از روش خاك ورزي بسیار پایین خاك بی

دلیل هدررفت و تخلیه مـواد آلـی ناشـی از انجـام      بهسال  13گذشت 
ورزي (اکسایش مـواد آلـی)، رونـد ایـن پدیـده معکـوس شـد،         خاك

ورزي بیشـتر از تیمارهـاي    خـاك  که عملکرد تیمارهـاي بـی   طوري به
) که بـه نظـر   Thomas & Blevins, 1996ورزي مرسوم بود ( خاك

هاي خـاك و   یرسد ناشی از تأثیرات مثبت بقایاي گیاهی بر ویژگمی
  ).Blanco-Canqui & Lal, 2009آزادسازي عناصر غذایی است (

  
  دانه عملکرد پنبه

ورزي، میـزان بقایـا و سـطوح     هـاي خـاك   اثر اصلی نوع سـامانه 
شخم نیتروژن،  سطوح درشخم اثرات متقابل نوع  چنین همنیتروژن و 

میزان در  ورزي سامانه خاكمیزان بقایا، بقایا در سطوح نیتروژن و  در
دار بودنـد   دانـه معنـی   بقایا در سطوح نیتروژن بر صفت عملکرد پنبـه 

)01/0 p≤  3) (جدول.(  
 ورزي خاك کمدانه در سامانه شخم معمول نسبت به  عملکرد پنبه

ورزي بر بخش مهمـی از خصوصـیات    ). خاك4برتري داشت (جدول 
 Lampurlanesخاك از قبیل دما، ذخیره و پراکنش رطوبت در خاك (
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et al., 2001) و نیــز تــراکم خــاك (Lapen et al., 2004 اثــر (
ورزي  صحیح یک سامانه خـاك  يگذارد؛ بنابراین با انتخاب و اجرا می
دسـت   بـه  ،نهایـت  گیاه و درتوان بستر بذر مناسبی را جهت رشد  می

). Barzegar et al., 2004آوردن عملکـرد مطلـوب فـراهم نمـود (    
 ،دانـه افـزایش پیـدا کـرد     ایا عملکرد پنبهبا افزایش میزان بق چنین هم
 308ترتیب در بقایاي  بهدانه که بیشترین و کمترین وزن پنبه طوري به
گرم در مترمربع حاصل شد. در بین سطوح نیتروژن نیز حـداکثر   77و 

گـرم در هکتـار    کیلـو  150دانه در سطح نیتـروژن   میزان عملکرد پنبه
نیتروژن تأثیر بسزایی بر این  دهد فراهمی کودحاصل شد که نشان می

 & Dordas( سـیوالس ). دورداس و 4صفت گیاه پنبه دارد (جـدول  

Sioulas, 2008   ) 200و  100، 0) در برسی اثر سـه سـطح نیتـروژن 
کیلوگرم در هکتار نیتروژن) بر دو هیبرید گلرنگ دریافتنـد کـه کـود    

با شرایط  درصد در مقایسه 19طور میانگین  نیتروژن عملکرد دانه را به
  دهد. شاهد افزایش می

میانگین اثرات متقابل نشان داد که در  هاي مقایسهنتایج حاصل از 
دانه افزایش یافت  دار با افزایش بقایا عملکرد پنبه سامانه شخم برگردان

-تـر بـود (شـکل     که این افزایش در شرایط فراهمی نیتروژن ملموس

c6در ســامانه شــخم  دانــه کــه بیشــترین عملکــرد پنبــه طــوري )، بــه
گرم نیتروژن در هکتار در دو سطح صفر  کیلو 150دار با کاربرد  برگردان

). در ایـن  c6-گرم بقایاي جو در مترمربع حاصل شـد (شـکل    308و 
) بـر مبنـاي   Rabiee & Rajabian, 2012رابطه ربیعی و رجبیـان ( 

ورزي و مـدیریت   هـاي خـاك   اقتصادي اثرات سامانه تحلیل و  یهتجز
عنـوان   اي برنج بر صفات مورفولوژیک و عملکرد کلزاي پاییزه بهبقای

رسـد   کشت دوم پس از برنج در رشت عنوان کردند که بـه نظـر مـی   
ورزي حداقل در شرایط وجود یا عـدم وجـود بقایـا داراي     سامانه خاك

ورزي متداول است که کاربرد آن  هایی در مقایسه با سامانه خاك مزیت
  .کند را توجیه می

) در بررسی Fooladivand et al., 2009وند و همکاران (ديفوال
ورزي بر عملکرد کلـزا بـه ایـن نتیجـه      هاي مختلف خاك تأثیر روش

ورزي متـداول   رسیدند که باالترین میزان عملکرد دانه به تیمار خـاك 
ورزي  هاي خـاك  اختصاص داشت. این افزایش عملکرد دانه در سامانه

توان بـه بهبـود    ورزي را می با بدون خاك متداول و حداقل در مقایسه
ساختمان خاك، وضعیت بهتر استقرار گیاهـان، تـراکم بیشـتر بوتـه،     

اي در عمـق خـاك و جـذب بهتـر عناصـر       توسعه بیشتر سامانه ریشه
هـاي   پـژوهش  چنـین  هـم ). Motta et al., 2002غذایی نسبت داد (

مقادیر مختلف زیادي رابطه مستقیم و مثبت بین عملکرد و استفاده از 
). بخشی Power et al., 1998اند ( بقایاي گیاهی را به اثبات رسانده

هایی مانند مـاده آلـی خـاك و     از این رابطه مثبت به تغییر در ویژگی
سـاله روي   13چرخه نیتروژن نسبت داده شده است. در یک پژوهش 

هاي  سال، متوسط عملکرد براي تیمار 13سال از  هشتگیاه ذرت در 
 Linden etهاي حفظ بقایا بود ( درصد کمتر از تیمار 4/8بقایا  حذف

al., 2000.(  
  

  عملکرد الیاف
)،  ≥01/0pورزي ( عملکرد الیاف تحت تـأثیر نـوع سـامانه خـاك    
اثـرات   چنـین  هـم میزان بقایاي گیاهی و سطوح مختلف نیتـروژن و  

در متقابل (شخم در بقایا، شخم در نیتروژن، بقایا در نیتروژن و شخم 
). 3درصد قرار گرفت (جـدول   یکبقایا در نیتروژن) در سطح احتمال 

نتایج مقایسه میانگین اثر اصلی نوع شخم نشـان داد کـه در سـامانه    
حاصـل   ورزي خاك کمشخم معمول عملکرد الیاف بیشتري نسبت به 

ترتیـب بیشـترین    بـه شد. در مورد اثرات اصلی بقایـا و نیتـروژن نیـز    
کیلوگرم نیتروژن  150گرم در مترمربع و  308ایاي عملکرد الیاف از بق

  ).4در هکتار حاصل شد (جدول 
میـانگین اثـرات متقابـل شـخم در      هـاي  مقایسهنتایج حاصل از 

نشـان داد کـه    عملکـرد الیـاف  در سطوح کود نیتروژن بر  ي جوبقایا
ورزي  بیشترین عملکرد الیاف گیـاه پنبـه تحـت تـأثیر سـامانه خـاك      

گـرم در مترمربـع و سـطح کـود      308سـطح بقایـاي    دار، دربرگردان
در سـطح   کـه  یکیلوگرم در هکتار حاصل شد، درصـورت  150نیتروژن 

گرم در مترمربع در هر دو  77گرم در هکتار در بقایاي  کیلو 50کودي 
 ).d6-دست آمد (شکل  بهورزي کمترین عملکرد الیاف سامانه خاك

  
  گیري یجهنت

ثرات مفید عدم حذف بقایاي گیاهی وضوح ا انجام تحقیق حاضر به
زراعی به اثبات رساند  فصل یک ها با خاك را حتی براي  و اختالط آن

که خود تأکیدي بر اجتناب از روش ناصحیح سوزاندن بقایاي محصول 
چـه جهـت    . یافته کلیدي دیگر این تحقیق این است اگـر است قبلی

ورزي حفاظتی  هاي خاك دستیابی به کشاورزي پایدار، بر اجراي روش
  .شود و مرتباً به کشاورزان توصیه می شده استتأکید 
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پنبه رقم ) الیاف dو ( دانه) پنبهc) وش، (b، (غوزه) a(عملکرد سطوح نیتروژن بر و  بقایاي جو، ورزيخاكمیانگین اثر متقابل  هاي مقایسه - 6شکل 

  خرداد
Fig. 6. Mean comparisons of the interaction effect of cultivation method, barley residues and nitrogen levels on (a) boll, (b) 

Seed cotton, (c) cottonseed, and (d) lint yields of cotton, cv. Khordad 
  باشند. می FLSDآزمون با  پنج درصددار در سطح احتمال  هایی که حداقل در یک حرف مشترك هستند فاقد اختالف معنی میانگینبراي هر صفت، 

For each trait, the means that have at least one common letter do not have a significant difference at the 5% probability level, based 
on FLSD test. 
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ورزي برگردان دست کشـیده و   هاي خاك تر از سامانه هرچه سریع
زي تغییر جهـت دهنـد، لـیکن اجـراي     ور خاك هاي کم سمت سامانه به

تواند تأثیري بـر عملکـرد    مدت می ورزي در کوتاه خاك هاي کم سامانه
نداشته و یا حتی آن را کاهش دهد. این نکته بسیار مهـم بـوده و در   

عنوان یک احتمال به آن پرداخته شود،  توصیه به کشاورزان نیز باید به
ورزي  هـاي خـاك   سامانهکه طبق بسیاري از تحقیقات، اثربخشی  چرا

مـدت   در کوتاه که یحفاظتی در درازمدت به اثبات رسیده است، درحال

طبق نتایج ایـن   چنین هماند.  دنبال داشته  بهاثرات کاهش عملکرد را 
ورزي و  خـاك  تحقیق، کاهش درصد سبز شدن پنبـه در سـامانه کـم   

پیـام مـدیریتی مهمـی     ،در کاربرد بقایـاي محصـول قبلـی    چنین هم
افـزایش میـزان بـذر پنبـه در     این است که تواند داشته باشد و آن  می

جهت جبران کاهش درصد سـبز شـدن گیـاه زراعـی      شده یادشرایط 
 است.
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Introduction 

Avoidance of repeated soil tillage in conjunction with maintaining crop residues and plant nutrition 
management may help to conserve and improve the soil and plant conditions. Primary goals of conservational 
systems consist of eliminating some cultivation practices and increasing surface crop residues in the planting 
system. In such residue conserving systems, nitrogen fertilizers are considered as important elements in crop 
production and influence the pattern of soil organic carbon storage as well as crop growth and yield. Currently, 
cotton is mainly cultivating in many farms of the country, and in particular in the Southern Khorasan province, 
after removal of the residues of the previous crop, and few studies have been conducted on the importance of 
plant residues in this plant in Iran. Therefore, this research was carried out with the aim of investigating the 
interaction of barley plant residues and different levels of nitrogen on yield and yield components of cotton in 
two different tillage systems (conventional tillage with moldboard plowing and reduced tillage with disk). 

Materials and Methods 
To study the effect of application of different residue amounts and nitrogen fertilizer under two different 

cultivation systems on dry matter accumulation, yield and yield components of cotton, an experiment was 
conducted as split-plot factorial design with three replications at the Faculty of Agriculture, University of 
Birjand, Birjand, Iran. The main plot consisted of two cultivation levels including conventional tillage (mould 
board plowing) and reduced tillage (disking). The sub-plot included two nitrogen levels (50 and 150 kg.ha-1) and 
five levels of barley residues (0, 77, 154, 231 and 301 g.m-2) which were factorial arranged in sub plots. Cotton, 
Khordad cultivar, was planted on 20th June 2013. Plant dry weight was measured at three stages over the 
growing season and cotton bolls were collected at two stages and the lint, seed cotton and cottonseed yields was 
recorded. 

Results and Discussion 
Results showed that the cotton emergence in moldboard plowing (46.8%) was significantly higher than disk 

(38.1%), and seedling emergence in both tillage systems decreased with increasing amount of residues on the 
soil surface. The highest percentage of emergence was related to zero residues in moldboard plowing and the 
lowest emergence was observed in low tillage (disc) with residues of 308 g.m-2. The residue application also 
reduced the plant dry weight early in the growing period. Although application of low amounts of residues 
reduced plant dry weight and cotton seed and lint yields compared to non-residue application at the end of the 
growing season, increased levels of residues, especially where high rates of nitrogen application and moldboard 
plow were practiced, remarkably increased these traits, so that the greatest lint yield (1.04 ton.ha-1) was observed 
with 308 g.ha-1 of residue in conjunction with application of 150 kg.ha-1 nitrogen and practicing moldboard 
plowing. Moldboard plow system caused a greater dry matter accumulation and crop yield and it seems that 
initiation of crop residue conservation and reduced tillage requires more time. 
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Conclusion 

The research clearly demonstrated the beneficial effects of not removing plant residues and mixing them with 
soil even for a single crop season, which, in turn, emphasizes the avoidance of incorrect burning of the residues 
of the previous crop. According to this study findings, where 100% of previous crop residues are added to the 
soil, the application of nitrogen should be increased proportionally. Otherwise, a significant reduction in crop 
yield and yield components would be observed especially at high rates of crop residues. Moreover, it appears 
that reduced cultivation systems might not influence crop yield and even reduce it in short term and requires long 
term research studies to determine the efficacy of conservational cultivation systems. 
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