ﻣﻨﺪرﺟﺎت
ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ذرت ) (Zea mays L.ﻫﯿﺒﺮﯾﺪي ﺑﺎ ﺳﻪ روش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮداﺷﺖ در اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﻪ روش
ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﯿﺎت
ﻣﺠﯿﺪ ﺧﺎﻧﻌﻠﯽ ،ﺑﻬﺰاد اﻟﻬﺎﻣﯽ ،ﻫﺎدي اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻮر
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮدﻫﺎي آﻟﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد زﯾﺴﺖﺗﻮده و ﻣﻘﺪار ﭘﻠﯽ ﻓﻨﻮلﻫﺎي ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﺳﻨﯽ ﭘﺎﮐﻮﺗﺎه (Cichorium pomilum
)Jacq.
ﻓﺮﯾﻤﺎ دﻋﺎﯾﯽ ،ﭘﺮوﯾﺰ رﺿﻮاﻧﯽ ﻣﻘﺪم ،رﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و اﺣﻤﺪ ﺑﺎﻟﻨﺪري
اﺛﺮ روشﻫﺎي ﻏﯿﺮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي رﺷﺪي و ﻋﻤﻠﮑﺮد زﯾﺮه ﺳﺒﺰ )(Cuminum cyminum L.
ﺳﺮور ﺧﺮمدل ،رﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰي و ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪي
راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﮔﺬار از ﮐﺸﺎورزي راﯾﺞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪار در اﯾﺮان - ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻮمﻧﻈﺎم ﮐﺸﺎورزي
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﻮﭼﮑﯽ ،ﻣﻬﺪي ﻧﺼﯿﺮي ﻣﺤﻼﺗﯽ ،روح اﻟﻪ ﻣﺮادي و ﺣﺎﻣﺪ ﻣﻨﺼﻮري
ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و آﻟﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﺷﺪي ﭼﺎي ﺗﺮش ) (Hibiscus sabdariffa L.در ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ
ﻣﺸﻬﺪ
ﭘﺮوﯾﺰ رﺿﻮاﻧﯽ ﻣﻘﺪم ،ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﯽ اﺳﺪي ،ﻓﺎﻃﻤﻪ رﻧﺠﺒﺮ ،ﻣﻬﺴﺎ اﻗﺤﻮاﻧﯽ ﺷﺠﺮي و روﺷﻨﮏ ﺷﻬﺮﯾﺎري
ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﯿﺎت در ﺑﻮمﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ) (Triticum aestivum L.اﯾﺮان  - : 1ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎده
ﻣﻬﺪي ﻧﺼﯿﺮي ﻣﺤﻼﺗﯽ و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﯾﺪاري در ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ) (Triticum aestivum L.و ﭘﺴﺘﻪ ) (Pistacia vera L.اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن
ﻣﻬﺪي ﻧﻘﯽ زاده و روح اﷲ ﻣﺮادي
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و دﻣﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ "ﮐﺎﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﺒﺰ ﺷﺪن" ﮐﻠﺰا ) (Brassica napus L.دﯾﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  GISدر
اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
رﺷﯿﺪ ﭼﺮاﻏﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد رﻣﺮودي ،ﺟﻮاد ﻃﺎﺋﯽ ﺳﻤﯿﺮﻣﯽ و ﺷﺎﭘﻮر ﻟﺮزاده
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺨﺎﻃﺮات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺣﺸﺮهﮐﺶﻫﺎي ﭘﺮ ﻣﺼﺮف در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺸﺘﮕﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ EIQ
ﺳﯿﺪ ﺟﻼل ﯾﺪاﻟﻬﯽ ﻧﻮش آﺑﺎدي ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﺴﻮز ،ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺠﻨﻮن ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﭘﯿﮑﺎﻧﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ورﻣﯽﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ،ﮔﻞ ﮔﻮﮔﺮد و ﺗﯿﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎك و ﻋﻤﻠﮑﺮد ذرت داﻧﻪاي Zea mays
) (L.در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺷﺖ ﺑﺨﺶ ﺟﻮﯾﻦ
ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪي ،ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﺴﻮﻧﯽ ،ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺒﺎﺳﺪﺧﺖ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﺻﻐﺮي و ﺷﺎﻫﺮخ ﻗﺮﻧﺠﯿﮏ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي اﮐﻮﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾـﮏ ﮐﺸـﺖ ﻣﺨﻠـﻮط ﮔـﻮار ) (Cyamopsis tetragonoloba L.و آﻓﺘـﺎﺑﮕﺮدان ) Helianthus
 (annuus L.ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺘﺮوژن
ﻣﻬﺪي ﻣﺆﻣﻦ ﮐﯿﺨﺎ ،ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻤﺮي ،ﻣﻬﺪي دﻫﻤﺮده و ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮوزﻧﺪه
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و داﻣﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎﻟﺺ اوﻟﯿﻪ ،ﺗﻨﻔﺲ ﺧﺎك و ﺑﯿﻼن ﮐـﺮﺑﻦ در ﺑـﻮمﻧﻈـﺎم زراﻋـﯽ ﮔﻨـﺪم )Triticum L.
 (aestivumدر ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﯾﺎﺳﺮ ﻋﻠﯽزاده ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﻮﭼﮑﯽ و ﻣﻬﺪي ﻧﺼﯿﺮي ﻣﺤﻼﺗﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﻋﻠﻒﻫﺮز و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐـﻮد ﻧﯿﺘـﺮوژن ﺑـﺮ ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎي رﺷـﺪي ذرت ) ،(Zea mays L.ﺗـﺎج ﺧـﺮوس رﯾﺸـﻪ ﻗﺮﻣـﺰ
) (Amaranthus retroflexus L.و ارزن )(Panicum miliaceum L.
وﺣﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪي و ﺳﺠﺎد رﺣﯿﻤﯽ ﻣﻘﺪم
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯿﮑﻮرﯾﺰا ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﺷﺪي ﺗﻮدهﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻨﺠﺪ )(Sesamum indicum L.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻗﻠﯽ ﻧﮋاد
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ﺗﺄﺛ ﯿﺮ ﺗﻐ ﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺮﺗﻮﻟ ﯿﺪ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ) (Solanum tuberosum L.در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮﯾﺪونﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن - Iرﺷﺪ و ﻧﻤﻮ
ﻇﻬﺮاب اداوي و ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺗﺪﯾﻦ
ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ اراﺿﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ ) (Gossypium hirsutum L.ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﻣﻮردي اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ(
ﺳﯿﺪه ﺳﻌﺎد ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺑﻬﺪاﻧﯽ و ﻋﺒﺎس ﺧﺎﺷﻌﯽ ﺳﯿﻮﮐﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ورﻣﯽﮐﻤﭙﻮﺳﺖ و ﮐﻮد زﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺘﺮوژﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﮔﻞدار ،ﻣﯿﺰان اﺳﺎﻧﺲ و ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮﻣﻌﺪﻧﯽ ) (N, P, Kدر ﮔﯿﺎه
داروﯾﯽ ﻣﺮزه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ )(Satureja hortensis L.
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻫﺎدي و ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ درزي
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻼن اﻧﺮژي و اﻧﺘﺸﺎر دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در ﻣﺰارع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم )(Triticum aestivum L.
ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎزﮐﯽ ﻃﺮودي ،ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺠﻢ ﻧﻮروزي ،ﻋﺒﺎس ﻗﻨﺒﺮي ﻣﺎﻟﯿﺪره ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ داداﺷﯽ و ﺳﻠﻤﺎن دﺳﺘﺎن
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻮدﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ و ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ آﻫﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻤﯽ و ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﭼﺎي ﺗﺮش
)(Hibiscus sabdariffa L.
زﻫﺮا ﻣﯿﺮ ،ﻣﻬﺪي دﻫﻤﺮده ،ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻤﺮي و ﺟﻤﺸﯿﺪ ﭘﯿﺮي
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي رﯾﺰوﺳﻔﺮي ﻣﺤﺮك رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺮوي ﺻﻔﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻬﺎﯾﯽ در ارﻗﺎم ﮐﻠﺰا
)(Brassica spp. L.
ﭘﻮﯾﺎ آروﯾﻦ ،ﺟﻮاد وﻓﺎﺑﺨﺶ و دارﯾﻮش ﻣﻈﺎﻫﺮي
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اﺳﺎﻣﯽ ارزﯾﺎﺑﺎن ﺟﻠﺪ  9ﺷﻤﺎره ) 4زﻣﺴﺘﺎن  (1396ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺒﺎ(

دﮐﺘﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﻇﺮﯾﻒ ﮐﺘﺎﺑﯽ

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﺻﻐﺮي

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺎﻫﺮود

دﮐﺘﺮ اﻟﻬﺎم ﻋﺰﯾﺰي

داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

دﮐﺘﺮ ﺣﺠﺖ اﻣﺎﻣﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

دﮐﺘﺮ ﯾﺎﺳﺮ ﻋﻠﯿﺰاده

داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻼم

دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮ آﯾﻨﻪ ﺑﻨﺪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزي و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﻐﺮﺑﯽ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮام اﻣﯿﺮﻣﺮادي

داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﻏﻔﺎري

دﮐﺘﺮ اﻓﺴﺎﻧﻪ اﻣﯿﻦ ﻏﻔﻮري

داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻓﺮاواﻧﯽ

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺰاد اﻣﯿﺮي

ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﻒ اﻟﻪ ﻓﻼح

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮﮐﺮد

دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻓﻼﺣﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ

دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮﺑﻬﺰاد ﺑﺬرﮔﺮ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺎﯾﺎن اول

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

دﮐﺘﺮﺣﺴﻦ ﻓﯿﻀﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ

دﮐﺘﺮ ﻣﮋﮔﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺗﯿﻤﻮري
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Introduction to the Persian Journal of Agroecology
It is very appropriate that a new Journal of Agroecology has appeared in a part of the world that
history tells us is where some of the earliest organized crop farmers and animal managers in the
world first began their work. The traditional farmers of the Persian region are famous for their
ability to design and manage sustainable agroecosystems, making them some of the first
agroecologists. Their extensive knowledge about water conservation, dryland farming, irrigation,
crop and animal domestication, to name a just few of their abilities, have long served as models of
wise natural resource management under limiting environmental conditions.
Traditional agroecosystems have developed in the region that are complex systems of
interrelated activities focused on the work of each household unit, and their relationships with local
communities. Crop farming, animal husbandry, and local handicrafts all combine to provide yearround participation of the entire family. A large variety of animal and plant products, available
throughout the year, provide food security that withstands major environmental limitation
(especially from drought) and socio-economic uncertainty (especially from market fluctuations).
But perhaps most importantly, many farmers of the region live and work within the limitations of
the ecological backdrop within which they are located, using local resources and inputs. The
ecological and social sustainability of agriculture in such systems is strongly interdependent.
But modern agriculture in the region, as in most parts of the world today, is rapidly displacing
this local, traditional knowledge. New sources of energy and technology, most often dependent on
non-renewable and costly external inputs, have helped raise yields dramatically. A strong focus
has been placed on production for distribution to distant markets that are not in touch with the local
understanding of the limits to agroecosystem design and management.
Over the past few decades, the long-term costs and liabilities of the introduction of these modern
farming techniques have been documented. Soil and water degradation, loss of agricultural
biodiversity, contamination of air and water by pesticides and fertilizers, and increased pest and
disease resistance to agrichemicals, are just a few of the environmental problems faced by
agriculture today. And the loss of productive agricultural land to urban and industrial development,
the displacement of farmers from the land to the cities, and the frequent hunger and poverty in rural
regions have become all too common problems on the social side of agriculture.
This journal offers a forum for the re-building of a sustainable agriculture for the region. Using
the ecological concepts and principles, local agroecologists can provided a firm foundation for
designing and managing the sustainable agriculture of the future. On the one hand, agroecological
studies of traditional agriculture can point out the strengths and values of local knowledge. On the
other hand, an agroecological analysis of modern agriculture can point out both the strengths as well
as the weaknesses of new technologies. A combination of local knowledge and new understanding,
all tested by an analysis of sustainability, can once again provide the natural resource conserving,
economically sound, and socially equitable agriculture needed for the future.
I congratulate Dr. Alireza Koocheki and Dr. Reza Ghorbani of the Faculty of Agriculture at
Ferdowsi University in Mashhad, Iran, for this big step forward for agroecology and sustainable
food systems. They are both pioneers in this field and a valuable example for students and farmers
of the region.
Steve Gliessman
Ruth and Alfred Heller Professor of Agroecology
University of California, Santa Cruz
March 2010

ﺳﺨﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮمﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا در ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از
دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻤﯽ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮ در ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮمﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎري از ﺟﻤﻠﻪ
ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎك ،ﺑﺤﺮان آب ،ﺗﺨﺮﯾﺐ زﻣﯿﻦﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز و آﻓﺎت ﺑﻪ ﻋﻠﻒﮐﺶﻫﺎ و آﻓﺖﮐﺶﻫﺎ ،ﻃﻐﯿﺎن
آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺪوام ﺑﻮمﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺗﮏ ﮐﺸﺘﯽ ،اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﻣﺪرن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮو اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اداﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ
روﻧﺪي ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽ آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻣﺮوزه دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزي و ﻏﺬا از ﻧﻮع ﺻﺮﻓﺎً ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﭘﯿﭽﯿﺪه از اﺑﻌﺎد زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮏ ﺑﻮمﻧﻈﺎم ﺗﻨﻬﺎ آن ﭼﯿﺰي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺠﺎزي ﯾﺎ ﭘﻨﻬﺎن آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﮐﺸﺎورزي را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﮐﺮدي ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد و ﻣﻨﺎﺑﻊ
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ آن را اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪدي را ﺑﺮاي ﺑﻮمﻧﻈﺎمﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي
ﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﮕﺮ ﺑﻮده و ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا از زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف را ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ دارد .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪه ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻓﺮآﯾﻨﺪي درازﻣﺪت و ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺑﻮده و ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﯿﺎس زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮي را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد .ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻮمﻧﻈﺎمﻫﺎي
ﮐﺸﺎورزي ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﮐﺎرآﯾﯽ و ﺑﻬﺮوهوري ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت و
ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎر و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻮمﻧﻈﺎم را درﺑﺮدارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﻮدن ﭼﻨﯿﻦ راﻫﯽ ﺟﺰ ﺑﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮشﻫﺎ و ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ راﯾﺞ در ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي ﻫﻨﻮز در اﺑﺘﺪاي راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻗﺮار دارد .ﻫﺪف دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎري و ﺳﺎلﻫﺎي
آﯾﻨﺪه ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و اﻗﺪام در ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﻧﻤﻮدن ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺠﻼت  ISIﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا
راﻫﻨﻤﺎي ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه آن ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺮاﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي و اﺳﺘﻔﺎده از رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب
ارزﺷﻤﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ ﻋﺰﯾﺰان دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد و ﮐﻤﮏ در داوري
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺎ را ﺟﻬﺖ ﭘﺮ ﺑﺎرﺗﺮ ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﻪ ،ﯾﺎري دﻫﻨﺪ .از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺎ ارﺳﺎل اﻧﺘﻘﺎدات و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮد ،ﻣﺎ را در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ،ﭘﺮوﯾﺰ رﺿﻮاﻧﯽ ﻣﻘﺪم
ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي

ﺑﻪﻧﺎم ﺧﺪا

ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﭼﺎپ در ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮔﺮﭼﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻧﯿﺰ از اﺑﻌﺎد
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎك و ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ،آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك،

آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻘﺎﯾﺎي ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺑﯽروﯾﻪ ﮐﺸﺎورزي ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،اﻣﺮوزه در ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺸﺎورزي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺸﺎورزي ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزي و در
ﭼﺎرﭼﻮب آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪاﺻﻄﻼح اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ )ﺑﻮمﻧﻈﺎم( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻮمﻧﻈﺎمﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء

ﺑﻪ اﺻﻮل ﺑﻮمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﺿﺮوري ﻣﯽﺳﺎزد .آﻧﭽﻪ در ﮐﺸﺎورزي ﺑﻮمﺳﺎزﮔﺎر ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف از آن ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﺮﻓﺎً اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻔﻬﻮم راﯾﺞ آن ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ
از ﮐﺎرﮐﺮد ﯾﮏ ﺑﻮمﻧﻈﺎم ﮐﺸﺎورزي ،را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻫﻤﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب در ﺑﻮمﻧﻈﺎمﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺴﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻫﺪف ﻧﯿﺴﺖ ,ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﭘﺎﯾﺪار و ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻓﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺗﻤﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﯾﻦ آن در ﮐﺸﻮر

ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ از دو دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﮕﺮﺷﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ و در داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﮐﺸﻮر ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ دورهﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮا در رﺷﺘﻪ ﮐﺸﺎورزي
ﺑﻮمﺳﺎزﮔﺎر داﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي از ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﺸﺮﯾﺎت راﯾﺞ ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﮐﺸﺎورزي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ در

ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﺿﺮورت اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﻪ اي ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي« ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻮن ﻧﻘﻄﻪ ﺛﻘﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻠﻪ اي »ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﯽ« اﺳﺖ ،ﻟﺬا اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ
اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮔﺮوه زراﻋﺖ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزي ﺑﻮمﺳﺎزﮔﺎر ،اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ
اﯾﻦ ﮔﺮوه و ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﭼﻬﺎر ﺷﻤﺎره در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:

 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺸﺎورزي ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ و ﺑﻬﺮهوري ﻣﻨﺎﺑﻊآب و ﺧﺎك و ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

 -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زراﻋﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ

 -ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎك ورزي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن

 -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زراﻋﯽ ﺑﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﺧﺎرج از ﻣﺰرﻋﻪ

 ﻋﻤﻠﯿﺎت زراﻋﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺖﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط و ﮐﺸﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﭘﻮﺷﺸﯽ -ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زراﻋﯽ

 -ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮ راﯾﺞ آب و ﺧﺎك

 -اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه و ﺟﺪﯾﺪ

 ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از رواﺑﻂ ﮐﻤﯽ در ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺪلﺳﺎزي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﯿﺎﻫﯽ -روشﻫﺎي ﭘﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻼء ﻋﻤﻠﮑﺮد

 ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻮل ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي در ﺷﻨﺎﺧﺖ رواﺑﻂ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات زراﻋﯽ -ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎي ﺣﯿﺎت در ﺗﻮﻟﯿﺪات زراﻋﯽ

 -ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪيﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻧﺎﺣﯿﻪﺑﻨﺪي اﮔﺮواﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ

 اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻘﺎﯾﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ در ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ -اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژيﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي

 ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮدﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﻮرﯾﺰا و ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﺗﺜﺒﯿﺖﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺘﺮوژن-

ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ و ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ

اﺻﻼح ﺧﺎك از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ

 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ آﻓﺎت ،ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ و ﻋﻠﻔﻬﺎي ﻫﺮز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ -ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮﺳﯿﺐ ﮐﺮﺑﻦ و ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي

 اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در ﺗﻨﺎوب و ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت زراﻋﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ -ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي و داﻧﺶ ﺑﻮﻣﯽ

 -ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﺑﻮمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎد اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ

راﻫﻨﻤﺎي ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺎﻻت

 -از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺠﻠﻪ "ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي" ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺠﻼت  ISIﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ,رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد زﯾﺮ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ

-

ﺿﺮوري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روي ﮐﺎﻏﺬ  A4ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  1/5ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط و دو و ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ از ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎ و ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار  MS-Wordﺑﺎ ﻗﻠﻢ زر اﻧﺪازه 12

ﺗﺎﯾﭗ ﺷﻮد و ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﺟﺪاول ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﺟﺪاول ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در

ﻧﺮماﻓﺰار  MS-Wordو ﻣﺠﺰا از ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺑﯽ زر )  (B Zarو اﻧﺪازه  10ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻂ  1ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻠﯿﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﺟﺪاول ﺑﺪون
ﮐﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ .

-

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 20ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

-

ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﺮﻫﺎي ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺼﻮرت اداﻣﻪدار ) (Continuousﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ) (Line numberingﺷﻮﻧﺪ.

-

ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

-

ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻣﻮاد و روشﻫﺎ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﭼﮑﯿﺪه ﻣﺒﺴﻮط

-

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﻌﺮف ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻮده ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ  20ﮐﻠﻤﻪ و ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺑﯽ زر ) (B Zarاﻧﺪازه  14ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﻣﺤﺘﻮاي آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
-

ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد :ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،درﺟﻪ ﻋﻠﻤﯽ،

آدرس ﭘﺴﺘﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ،ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺳﭙﺲ ﻋﻨﻮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ,

درﺟﻪ ﻋﻠﻤﯽ و آدرس ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ )ﺑﺪون ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ(.

-

در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي )ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن( آورده ﺷﻮﻧﺪ.

-

اﯾﻦ ﭼﮑﯿﺪه ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭼﮑﯿﺪه ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﻦ  600-700واژه ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ داراي اﺟﺰاي زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

-

ﭼﮑﯿﺪه ﻣﺒﺴﻮط ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ زﯾﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد:

1. Title
2. Author
3. Affiliation
4. Introduction
5. Materials and Methods
6. Results and Discussion
9. Conclusion
10. Acknowledgements
11. Keywords
12. References
-

ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ارﺟﺎع داده ﺷﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﭼﮑﯿﺪه ﻣﺒﺴﻮط ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ  %30ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ،

 %20ﻣﻮاد و روشﻫﺎ و  %50ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻧﺘﻬﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﮐﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

-

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي در اﻧﺘﻬﺎي ﭼﮑﯿﺪه و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺶ ﮐﻠﻤﻪ آورده ﺷﻮﻧﺪ  .ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي در ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺤﻮه رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺼﻮرت اﺳﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن( و ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﺷﺪ .در ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ
ﻣﻤﮑﻦ از ﻧﺎم ﺑﺮدن اﻓﺮاد در ﺷﺮوع ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮدداري و ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﻧﺘﻬﺎي ﺟﻤﻠﻪ و در ﭘﺮاﻧﺘﺰ اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ.(Mohamadi, 2007) :

ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﻧﺘﻬﺎي ﺟﻤﻠﻪ از ";" اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﺎل:

-

;(Smith, 1999; Samuel et al., 2008

).Smith & Samuel, 2009

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺷﺮوع ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎم )ﺳﺎل( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و اﺳﺎﻣﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻦ و ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ

ﻣﯿﻼدي ﺑﺮﮔﺮدان ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺤﻮه ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داراي ﯾﮏ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،دو ﻧﮕﺎرﻧﺪه و ﭼﻨﺪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاي ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد:

-

)،Smith (1999

Smith & Samuel

)(2009و)Samuel et al. (2008

ﺟﺪاول و ﺷﮑﻞ ﻫﺎ :در ﺗﻨﻄﯿﻢ ﺟﺪاول از ﺧﻄﻮط اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ﻣﮕﺮ در ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻄﺮ اول ﺟﺪول و ﭘﺎﯾﯿﻦ

آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻄﺮ آن .ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺟﺪول ﺑﺎﯾﺪ داراي ﻋﻨﻮان و واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻋﻨﻮان و زﯾﺮ ﻋﻨﻮانﻫﺎ ي ﺟﺪاول در زﯾﺮ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺎرﺳﯽ آﻧﻬﺎ درج ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺤﺘﻮاي ﺟﺪاول )اﻋﺪاد( ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﮑﻠﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻄﻮر
-

ﮐﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﺟﺪاول ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﺻﻔﺤﻪ آﺧﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﭼﮑﯿﺪه اﻧﮑﻠﯿﺴﯽ و ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮده و از ذﮐﺮ اﺳﺎﻣﯽ و آدرس

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮدداري ﺷﻮد .ﭼﮑﯿﺪه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮﮔﺮدان ﮐﺎﻣﻞ ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ:

اﻟﻒ -ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺑﺎ ﻗﻠﻢ  Times New Romanاﻧﺪازه  12در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮﻣﺖ  Hangingاﻧﺪازه  0/5اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد.

ب  -ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮﮔﺮدان ﺷﺪه و در آﺧﺮ ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ ،در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺧﻼﺻﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ) In Persian with English

 (Summaryو در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺧﻼﺻﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ) (In Persianﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ج -در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺠﻼت ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

د  -در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  EndNoteاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻗﺴﻤﺖ  Bibliography styleﻧﻮع Agri Ecosys Enviro

اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد.

ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ذﯾﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ:
 -1ﻣﺠﻼت:
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 -2ﮐﺘﺎب ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪه:
Pretty, J. 1995. Regenerating Agriculture: Policies and Practice for Sustainability and Self-Reliance. Earthscan
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 - 3ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ از ﮐﺘﺎب ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ):(Edited book
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:  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ اداره دوﻟﺘﯽ ﺑﺪون ﻧﺎم ﻧﮕﺎرﻧﺪه-6
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Khorramdel, S. 2011. Evaluation of the potential of carbon sequestration and Life Cycle Assessment (LCA) approach in
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ارزیابی و مقایسه شاخصهای زیستمحیطی تولید ذرت ( )Zea mays L.هیبریدی با سه روش
مختلف برداشت در استان البرز به روش ارزیابی چرخه حیات
1

مجید خانعلی ،*1بهزاد الهامی ،2هادی اسالمی 2و سلیمان حسین پور
تاریخ دریافت1394/11/22 :
تاریخ پذیرش1395/08/04 :

خانعلی ،م ،.الهامی ،ب ،.اسالمی ،ه ،.و حسینپور  ،س .1396 .ا زیوایی و ماایسوش خواخ هوا زیسو محیطوی ورلیوذ ت

()Zea mays L.

هیبریذ یا سش وش مختلف یرداخ د استان البرز یش وش ا زیایی چرخش حیا  .یرمخناسی کشاو ز .892-909 :)4(9 ،

چکیده
ا زیایی چرخش حیا  ،وخی اس کش اثرا زیس محیطی مروبط یا یک محصرل د کل چرخش حیا آن ا زیایی میخرد .د هر پروژه چرخش حیا ،
چها مرحلش اساسی مر د یر سی قرا میگیرد کش خامل وعریف هذف و دامنش ،ممیز چرخش حیا  ،ا زیایی اثرا چرخش حیا و وحلیل نتایج مییاخنذ.
د این مطالعش ،یش دلیل کرچک یردن حجم جامعش ،سرخما صر گرف و اطالعا الزم یرا وشکیل ممیز  ،از  30مز عش واقع د خهرستانهوا
کرج و نظرآیاد د سال ز اعی  1391-92از طریق پرسشنامش و پایگاه دادها استخراج گردیذ .سپس یش ا زیایی ده خاخ زیس محیطی خامل پتانسیل
اختناق د یاچشا  ،پتانسیل گرمایش جهانی ،پتانسیل اسیذ خذن ،ناصان الیش اوزون ،والیل منایع آلی ،اکسیذاسیرن فترخویمیایی ،مسومرمی انسوانی،
مسمرمی خاک ،مسمرمی آبها آزاد و مسمرمی آبها سطحی یا استفاده از وش ا زیایی چرخش حیا یر مبنا وش ایزو  14040پرداختش خوذ.
یک ون ت ( )Zea mays L.هیبریذ ورلیذ خذه و د وازه مز عش یشورویب یشعنران واحذ کا کرد و مرز سامانش انتخاب خذنذ .ییشوترین آسویب یوش
محیطزیس د یخش خاخ مسمری آبها آزاد صر گرف  .یرا این یخش اثر ،میزان انتشا ا زیس محیطی د سوش وش یرداخو دسوتی،
کمباین و پیکرهاسکر یشورویب  368621 ،339132و  384660معادل کیلرگرم معادل د کلرو ینزن 1/4-یش ازا یک وون محصورل ورلیوذ محاسوبش
گردیذ .د وش یرداخ یا پیکرهاسکر ،ماادیر نرمال خذه ومامی یخشها اثر یش غیر از والیل منایع غیر آلی ،پتانسیل گرمایش جهانی و مسومرمی
آبها سطحی ،نسب یش دو وش دیگر یرداخ ییشتر مییاخذ .ا زیایی چرخش حیا نشان داد کش د یخش مز عشا  ،ییشورین یا ها محیطی ،یوش-
ورویب ناخی از عملیا آییا  ،کرد نیتروژن ،سرخ دیزل و الکتریسیتش مصرفی یرده اس  .د مجمرع ،وش یرداخ یا دسو د ماایسوش یوا دو وش
دیگر یا محیطی کمتر ایجاد میکنذ.
واژههایكلیدی :انتشا ا مستایم ،انرژ مصرفی ،سرخ دیزل ،عملیا آییا  ،نرمالساز

مقدمه
ت

1 2

ون و عملکرد آن یرایر  2/8ون د هکتا موییاخوذ (

( ،)Zea mays L.از خوانراده غوال  ،3یکوی از چهوا غلوش

عمذه جهان مییاخذ .ورلیذ ساالنش ت

یذ

د ایوران یرایور 15500

Anonymous.,

 .)2013یشمنظر حصورل محصورل مرغورب د ز اعو ت
یذ

از ت

هیبریذ استفاده میخرد کوش نتیجوش والقوی پایوشهوا مطلورب

گردهافشان (پایش نر) و پایشها یذ

(پایش ماد ) مییاخذ.

یکی از عرامل مهم وأثیرگذا د ورلیذ پایذا محصرال غذایی و

 1و  -2یشورویب استادیا و دانش آمرختش کا خناسوی ا خوذ مهنذسوی مکانیزاسویرن
کشاو ز  ،گروه مهنذسوی ماخوینهوا کشواو ز  ،دانشوکذه مهنذسوی و فنواو
کشاو ز  ،پردیس کشاو ز و منایع طبیعی ،دانشگاه وهران
)Email: khanali@ut.ac.ir
(* -نریسنذه مسئرل:

مشکال یرا سالمتی انسان و محیطزیس خذه اس  .یا ورجوش یوش

DOI:10.22067/JAG.V9I4.52447
3- Poaceae

این مسائل ،امروزه جهان د یافتن الگرها پایذا استفاده از انرژ یش

کشاو ز  ،ماذا انرژ و ود یشازا ورلیوذ یوک واحوذ از محصورل
می یاخذ .از طرف دیگر ،استفاده خذیذ از انورژ مرجوب یوروز یرخوی

ارزیابی و مقایسه شاخصهای زیستمحیطی تولید ذرت...

منظر نگهذا

و تخیره منایع سرخ فسیلی یرا نسلها آینوذه و

کاهش اثرا سرء ناخی از سرزانذن منایع سرخ فسویلی یور محویط

زیس  ،یا چالشی جذ مراجش اس ).(Ozkan et al., 2004
وخی اس

یر اساس استانذا د ایزو  ،14040ا زیایی چرخش حیا

کش د آن کلیش اثرا زیس محیطی مروبط یا یک محصورل ،د کول
چرخش حیا آن از مرحلش استخراج و یا جمعآو

مراد خام ووا ورلیوذ،

مصرف ،یازیاف  ،ضایعا حاصل و د نهای دفوع آن مور د ا زیوایی
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و ا ائش اهکا ها مر د وحلیل قرا میگیرد.
یکی از اقذاما مهم و الزامی د مرحلوش وعیوین هوذف و دامنوش،
میخرد کوش

انتخاب مرز سامانش اس  .اهمی مرضرع زمانی مشخ

یذانیم مشکال زیس محیطی سامانشهوا کشواو ز حتوی پوس از
یرداخ محصرل و د طرل فرآینذها پس از یرداخ نیز میوراننوذ
ادامش داختش یاخنذ (.)Khoshnevisan et al., 2013a
واحذ کا کرد مبنایی اس کش ومامی محاسبا د طرل چرخوش

قرا میگیرنذ .امروزه مصورفکننوذههوا متعهوذ یوش محویط زیسو

حیا محصرل یر اساس آن انجوام مویپوذیرد (

حساسی ویژها یر و خاخ ها زیس محیطی از زمان ورلیذ وا

.)al., 2013a

Khoshnevisan et

مصرف محصرل دا نذ .د واقع کاالیی دا ا مابرلی ییشتر اس کش

د ا زیایی چرخش حیوا  ،خواخ هوا زیسو محیطوی مور د

اثرا زیس محیطی کمتر داختش یاخذ .همچنین کاهش سریع منایع

یر سی عبا ونوذ از؛ پتانسویل اختنواق د یاچوشا  ،پتانسویل گرموایش

سرخ ها فسیلی و وأثیرا مخرب اسوتفاده از ایون سورخ هوا یور

جهانی ،پتانسویل اسویذ خوذن ،ناصوان الیوش اوزون ،والیول منوایع

ا یویش از

غیرآلی ،مسمرمی انسانی ،مسمرمی خاک ،مسمرمی آبهوا آزاد،

وغییرا آب و هرایی ،اهمی مبحث ا زیایی چرخش حیوا

پیش آخوکا مویسوازد ( Hauschild et al., 1998; Reddy et

مسمرمی آبها سطحی و اکسیذاسیرن فترخیمیایی (

 .)al., 2000یش طر کلی ا زیایی چرخوش حیوا مویورانوذ د مورا د

.)et al., 1998; Reddy et al., 2000
واکنرن وحایاا یسیا

زیرمفیذ واقع خرد (:)Rahimyan, 2015
الف -خناسایی فرص ها یشمنظر یهبرد عملکرد زیسو محیطوی
محصرال د نااط مختلف چرخش حیا آنها؛

د زمینش وحلیول خواخ هوا زیسو

محیطی ورلیذ محصرال کشاو ز صر
یش ا زیایی پنج خاخ

Hauschild

گرفتش اس  .د مطالعشا

زیس محیطی خامل پتانسویل اسویذ خوذن،

ب -آگاهی دادن یشوصمیمگیرنذگان و ورلیذکننذگان؛

پتانسیل اختناق د یاچوشا  ،گرموایش جهوانی ،مسومرمی انسوانی و

ج -انتخاب خاخ ها مروبط یا عملکرد زیس محیطی ،از جملش

مسمرمی خاک د کش نخورد ز اعوی ( )Cicer arietinum L.د
استان اصفهان پرداختش خذ .د این یر سی یشورویب آالینذهها منتشر

فنرن انذازهگیر ؛
د -یازا یایی (ماننذ اجرا یک طرح یرچسبگذا

زیس محیطی

یا ایجاد اعالمیش زیس محیطی محصرل).
همانطر کش د خکل  1نیز نشوان داده خوذه اسو  ،هور پوروژه

خذه از کرد نیتروژن ،کا یرد ماخینها کشواو ز  ،سورخ دیوزل و
کرد دامی یشورویب ییشترین وأثیر ا یر پنج خاخ
همچنین ماذا خاخ

مذکر داخوتشانوذ.

پتانسیل گرمایش جهانی یشازا ورلیذ یک ون

ا زیایی چرخش حیا یور اسواس اسوتانذا د ایوزو  ،14040دا ا چهوا

نخرد ز اعی  3032کیلرگرم معادل کوریند اکسویذ گوزا ش گردیوذ

مرحلش الزامی اس (.)ISO 14040, 2006

( .)Elhami et al., 2016اسماعیل پر و همکا ان (

Esmaeelpour

الف -تعریف هدف و دامنه :د این مرحلش چها چرب کلوی کوا

 )et al., 2015یش یر سی اثرا زیسو محیطوی و نظوامهوا ورلیوذ

کش خامل واحذها کا کرد (جریانها مرجع) ،مرزهوا سوامانش و

سیبزمینی ( )Solanum tuberosum L.یر مبنا کورد نیتوروژن یوا

میخرد.

استفاده از ا زیایی چرخش حیا پرداختنذ .د این مطالعش یخشها اثر

وخصی

منایع اس  ،مشخ

ب -ممیزی چرخه حیات :د این مرحلش ،منایع اسوتفاده خوذه و

انذازهگیور خوذه خوامل پتانسویل اسویذ خوذن ،اووریفیکاسویرن و

انتشا آالینذهها د کل یا یخشی از دو ه زنذگی محصرل کش یا ورجوش

گرمووایش جهووانی یردنووذ .نتووایج نشووان داد کووش یوواالورین پتانسوویل

یش مرزها سامانش وعیین میخرنذ ،د نظر گرفتش میخرد.

اووریفیکاسیرن د محیطها خشکی و آیی مریرط یوش سوطک کورد

ج -ارزیابی تأثیرات چرخه حیات :یشمنظر وفسیر نتایج ،انتشا
آالینذهها مهم د یخشها اثرگذا ا ائش میگردد.
د -تحلیل نتایج :د این قسم ومام نتایج یش منظر نتیجشگیر

ییش از  400کیلرگرم نیتروژن د هکتا  ،یشورویب یرایر یا  0/72واحوذ
معادل اکسیذها نیتروژن و  1/80واحذ معادل ،فسفا یوشازا یوک
ووون غووذه سوویبزمینووی مصوورفی یوورد .د یر سووی خوواخ هووا
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زیس محیطی کشو گنوذم ( )Triticum aestivum L.یوا ویکورد

پتانسیل گرمایش معوادل د اکسویذ کورین د کشو سویبزمینوی،

پتانسویل

هنذوانش و پیواز یوش ورویوب یرایور یوا  6024/2 ،6814/2و  2125وون

چرخش حیا د استان اصفهان د سطک یک هکتا  ،خاخ

گرمایش جهانی  2711/58کیلرگرم معادل کریند اکسیذ یرآو د خوذ

محاسبش گردیذ .د مطالعشا یر و محصرل سریا (

کش سهم الکتریسیتش ،کرد نیتروژن ،سورخ و ماخوین یوشورویوب ،74

 )L.د استان گلستان ،پتانسویل گرموایش جهوانی یورا ورلیوذ یوک

7/5 ،11/7و  4/5د صذ د آالینذگی زیس محیطوی محاسوبش گردیوذ

کیلرگرم سریا 975 ،گرم معادل د اکسیذکرین یرآو د خوذ کوش سوهم

( .)Khoshnevisan et al., 2013bپووور قاسووومیان و موووراد

خاکو ز  ،کاخ  ،کا یرد سمرم ،کرد خویمیایی ،آییوا  ،یرداخو و

( )Pourghasemian & Moradi, 2017یووش ا زیووایی انتشووا ا

مذیری یاایا گیاهی یشورویب 41 ،301 ،524 ،26 ،9 ،35و  91گورم

گلخانشا و پتانسیل گرمایش جهانی حاصول از مصورف نهواده هوا

معادل کریند اکسیذ یشدس آمذ .همچنین آوش زدن و انتاال یاایا

خیمیایی د کش سش محصرل سیبزمینی ،پیواز ()Allium cepa L.

گیاهی ،یشورویب یاعث ییشورین و کمترین انتشا د گازها کورین-

و هنذوانش ( )Citrullus lanatus L.د استان کرمان پرداختنذ .نتوایج

د اکسیذ ،متان و نیتروژند اکسیذ گزا ش گردیوذ (

نشان داد کش میزان انتشا گازها گلخانشا حاصول از مصورف کورد

.)et al., 2013

Glycine max

Mohammadi

نیتروژن ییش از سایر نهادهها خیمیایی یرد .همچنین ،میزان سالیانش

شکل  -1چهار مرحله اساسی ارزیابی چرخه حیات
Fig. 1- Four main stages in life cycle assessment

یا ورجش یش اینکش د کشر ما ناش مهم مذیری زیس محیطوی

ورلیذ یک ون ت

هیبریذ یا سش وش مختلف یرداخ یا کمبواین،

ناخی از ورلیذ محصرال کشاو ز مر د غفلو واقوع خوذه اسو و

یرداخ یا پیکرهاسکر و یرداخ دستی یش وش ا زیایی چرخش حیا

همچنین واکنرن وحایای د زمینش وحلیل خاخ ها زیس محیطی

یرد.

ورلیذ ت

یذ

هیبریوذ صور

نگرفتوش اسو  ،ینوایراین ،هوذف از

مطالعش حاضر ،یر سی پیامذها زیس محیطی ناخی از مصرف نهاده-
ها د ا وباط یخشها اثر از قبیل پتانسیل گرمایش جهانی ،پتانسیل
اختناق د یاچش ا  ،مسمرمی انسانی ،پتانسیل اسیذ خوذن ،ناصوان
الیش اوزون ،والیل منایع غیرآلی ،مسمرمی آبهوا آزاد ،مسومرمی
آبها سطحی ،اکسیذاسیرن فترخیمیایی و مسمرمی خاک ناخی از

مواد و روشها
زراعت ذرت هیبریدی

قبل از کش محصرل ،زمین ز اعی یایذ یشطریای آماده خرد کوش
ت ا خاک کامالً یکنراخ خذه ،عمق خواک د وموام قسوم هوا
زمین یکسان و طری کافی د اعمواق زموین مرجورد یاخوذ .یوذین

ارزیابی و مقایسه شاخصهای زیستمحیطی تولید ذرت...

منظر یایذ زمین ا خخم زده و سپس ورسط دیسک ،هرس و یا ویلور
یستر یذ ا کامال ً آماده نمرد .سپس مرحلش کاخ صر
یش منظر همزمان خذن گردهافشانی د مز عش ت
د یک مرحلش و والذ پذ

والذ ماد

مراحل مطالعاتی چرخه حیات

مویگیورد.

یوذ  ،کشو
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همان طر کش قبالً گفتش خذ ،ا زیایی چرخش حیا از ونوذ کوش
د استانذا ایزو  14040آو ده خوذه پیورو کورده و از چهوا مرحلوش

یا وأخیر و د دو مرحلوش انجوام

میخرد .سپس عملیا آییا  ،کردپاخی ،کنترل آفوا  ،ییموا هوا و

وشکیل خذه اس  :وعیین هذف و دامنش ،ممیز چرخش حیا  ،ا زیوایی
اثرا و وحلیل نتایج (.)ISO 14040, 2006

علفها هرز ،حذف یروشها خا ج از ویپ ،واسلکشی ،فرویلکشوی
و حذف یروش پذ

صر

می گیرد .د زمان یرداخ  ،طری مناسب

تعیین هدف و دامنه

دانش د حذود  20د صذ یر پایش خشوک موییاخوذ .مز عوش یوشوسویلش

وعیین هذف ،نتیجش و عرایذ حاصل از مطالعش ا مشخ

میکنوذ

کمباین ،پیکرهاسکر و یا دستی یرداخ میخرد و یاللها یرداخو

و وعیین دامنش د ایطش یوا ورصویف واحوذ کوا کرد محصورل مور د

خذه د فضا مناسب انبا میگردد و نسب یش حذف یروشها آلورده

مطالعش ،سامانش ورلیذ و مرزهوا آن یحوث مویکنوذ (

یش ییما ها قا چی اقذام میخرد (.)Choghan et al., 2004

 .)2006وعیین مرز مطالعش یش منظر محاسبش دقیقور مراد منتشرخوذه

ISO 14040,

ناخی از مصرف د ون مز عش و یا پس از یرداخ و خروج از مز عوش و
د طی فرآینذها فرآو

جمعآوری اطالعات

اطالعا مر د نیاز یورا وشوکیل ممیوز چرخوش حیوا یوش دو
صر

زیر جمعآو

هیبریذ مر د مطالعش د خکل  2نشوان داده خوذه

اس  .د وازه مز عش یش عنران مرز سامانش وعیین گردیذ ،یذین معنی کش

گردیذه اس .

الف) استفاده از پرسشنامه :اطالعا الزم یرا کشو یوک
هکتا ت

سامانش ورلیذ ت

ضورو

موییاخوذ (.)Suh et al., 2004

هیبریذ د سال ز اعی  1391-92از طریق پرسشنامش و

ونها آالینذهها منتشر خذه از مصورف نهوادههوا د مرقوع عملیوا
ز اعی مر د یر سی قرا میگیرد.

خذ .یش دلیل کم یردن حجوم

یکی دیگر از مراحلی کش د یک پروژه ا زیایی چرخش حیا یایذ

استفاده گردیذ و یر ایون اسواس وعوذاد 30

انجام خرد ،انتخاب واحذ کا کرد اس  .واحذ کا کرد یوک مفهورم

پرسشنامش وهیش گردیذ .این اطالعوا خوامل سورخ هوا فسویلی

کلیذ د مطالعا ا زیایی چرخش حیا مییاخذ کش ماایسش ورلیذا و

(سوورخ دیووزل) ،کردهووا خوویمیایی (نیتووروژن ،فسووفا  ،سوورلفر )،

خذما مختلف ا امکانپذیر میسازد .د این مطالعش واحذ کوا کرد

گفتگر مستایم یا کشاو زان گردآو
جامعش ،از وش سرخما

هیبریذ ورلیذ خوذه د نظور گرفتوش

ماخین هوا و وجهیوزا ثایو (عملیوا مختلوف کشواو ز ) ،سومرم

مذ نظر ،یر اساس یک ون ت

خیمیایی ،گاز طبیعی ،الکتریسیتش (جه وأمین یرق پمپها آییا )،

خذه و محاسبا یر مبنا آن صر

میپذیرد (.)IPCC, 2006

منایع طبیعی (آب) ،کلیش عملیا ز اعی خوامل :کاخو  ،وغذیوش گیواه،
آییا  ،یرداخ و وأمین مصرف سرخ جهو انجوام آنهوا د نظور

ممیزی چرخه حیات

گرفتش خذ .د کنا و ود ها ،خروجیها خامل میزان عملکرد محصرل
ورلیذ د سش وش مختلف یرداخ از موزا ع زا عوین جموعآو

و

وا د پرسشنامشها گردیذ.

همانطر کش د یخش قبل نیز ییان گردیذ ،اطالعا مریرط یش
ممیز چرخش حیوا از دو منبوع پرسوشناموش و پایگواههوا دادها
جمعآو

میگردد .جذول  ،1اطالعاوی کش از دادههوا پرسوشناموش

ب) استفاده از پایگاه دادهای :آالینذهها منتشر خوذه از هور

ورسط زا عین منطاش مر د مطالعش یشدسو آموذه ا نشوان مویدهوذ.

یک از فعالی ها و نهادهها مصرفی د مرز سامانش کش یش سش یخوش

نهادهها سرخ دیزل و آف کش مصرفی کش یش صر

لیتر د یک

آب ،خاک و هرا منتشر میخرد از پایگاه دادها اکراینرن  1و مطالعا

هکتا زمین ز اعی یشدس آمذه د محاسبا ا زیایی چرخش حیا یوش

پیشین انجام خذه یشدس آمذ کش د یخشها یعذ نحره محاسبا

صر

کیلرگرم وا د میگردد کش یذین منظر  ،یایذ آنها ا د دانسیتش

مریرط یش این انتشا ا خرح داده خذهانذ.

مریرط یش هر نهاده ضرب نمرد .همچنوین د مر دکردهوا خویمیایی
یایذ ماادیر واقعی آنها یر حسب کیلرگرم یر هکتا ا د ماذا موثثره
1- Ecoinvent

مریرط یش هر کرد ضرب نمرد وا ماذا واقعی د محاسبا وا د گردد.

896

نشریه بوم شناسی کشاورزی ،جلد  ،9شماره  ،4زمستان 1396

گرفتش یوشدسو

د محاسبا مریرط یش ا زیایی چرخوش حیوا  ،نهوادههوا مرجورد د

مریرط یش آن از پایگاهها دادها و مطالعا صر

جذول  1وح عنران انتشا ا غیر مستایم خناختش میخورد ،ایون د

میآیذ (انتشا ا د ون سامانش) ا انتشا ا مستایم میگرینوذ کوش د

حالی اس کش آالینذهها منتشر خذه مریرط یش هر نهاده کش ضرایب

ادامش خرح داده میخرد.

شکل  -2دروازه مزرعه به عنوان مرز سامانه تولیدی در تولید ذرت هیبریدی
Fig. 2- The farm gate as system boundary in production of hybrid corn

هیبریذ خامل سش دستش

میخرد .همچنین فرض خذه کش انتشا اکسیذها نیتروژن و آمرنیاک

آلردگیها ناخی از مراحل کش ت

انتشا یش هرا ،آب و خاک مییاخذ .استفاده از کردها خیمیایی سبب

یشورویب یرایر یا دو و هش د صذ از کل ماذا کورد نیتوروژن اعموال

انراع انتشا ا مستایم میخورد از جملوش؛ انتشوا آمرنیواک یوش هورا،

خذه مییاخذ ( .)Galloway et al., 1995عالوه یر این ،فورض خوذ

آیشریی نیترا یش آبها زیرزمینی ،انتشا د نیتروژن منراکسیذ یوش

کش  30د صذ از کل کردها خیمیایی نیتروژن یوشصور

نیتورا از

هرا و انتشا اکسیذها نیتروژن یش هرا .از میان وشهوا مختلتوف

سوطک ماطوع خواک آیشوریی مویگوردد (.)Erickson et al., 2001

یرا یرآو د انتشا ا مستایم مریرط یوش کردهوا خویمیایی ،د ایون

استفاده از کرد فسفر نیز مرجب انتشا آالینوذههوایی یوش خواک و آب

مطالعش وشهوا یرنتورا و همکوا ان (،)Brentrup et al., 2000

میخرد .انتشا فسفر یشصر

فسفا از طریق یک مرازنوش محاسوبش

سازمان حفاظ محیطزیسو  )EPA, 1995( 1و هیئو یوین دولتوی

میخرد کش د آن و ود ها خامل فسفر ،یذ و کورد مصورفی یورده و

وغییوورا اقلیمووی )IPCC, 2006( 2موور د اسووتفاده قوورا گرفوو .

خروجیها محصرل ت

و فسفر جمع خوذه د خواک اسو  .از نظور

دستر العملها منتشرخذه ورسط هیئ یین دولتی وغییورا اقلیموی

دالگا د و همکوا ان ( 2/9 )Dalgaard et al., 2007د صوذ از فسوفر

یرا یرآو د انتشا ا د نیتروژن منراکسیذ یش هرا استفاده خذ .یر این

جمع خذه د خواک یوشصور

اساس ،فرض میخرد کش استفاده از هر  100کیلورگرم کورد یور پایوش

زیرزمینی میخرد .فسفر یاقیمانذه د خاک وجمع پیذا میکنذ .د این

نیتروژن منجر یش انتشا  1/25کیلرگرم د نیتروژن منراکسیذ یوش هورا

فسوفا ،

1- Environmental Protection Agency
2- Intergovernmental Panel on Climate Change

فسوفا آیشوریی خوذه وا د آبهوا

مطالعش فرض خذه کش میزان فسفر آیشریی خذه یوش صور

 0/22کیلرگرم د هر هکتا اس  .د یین نهادهها مصرفی د منطاش
مر د مطالعش ،انتشا ا حاصل از ماده مثثره سمرم خویمیایی ا ماننوذ

ارزیابی و مقایسه شاخصهای زیستمحیطی تولید ذرت...
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مطالعا دیگر یش عنران انتشا ا یش خاک د نظر میگیرنوذ و ماوذا

منتشرخذه ورسط هیئ یین دولتی وغییرا اقلیمی نشان میدهذ کوش

مستایم د نظر گرفتش میخورد

یشازا هر مگاژول استحصال انرژ از گاز طبیعوی  56/1گورم کورین

( .)IPCC, 2006یرا یرآو د انتشا ا کرین د اکسیذ ،د نیتروژن

د اکسیذ 1 ،گرم گاز متان و  0/1گرم د نیتروژن منر اکسیذ یش هرا

منراکسیذ و گاز متان ناخی از مصرف گواز طبیعوی دسوتر العملهوا

منتشر میخرد (.)IPCC, 2006

ماده مثثر هر کذام از سمرم یش صر

جدول  -1مقادیر نهادهها و ستانده برای تولید یک هکتار ذرت هیبریدی با سه روش مختلف برداشت
Table 1- The amount of inputs and output for seed corn production per ha in three different harvesting methods

پیکرهاسکر

كمباین

Picker husker

Combine

Manually

36.02

35.62

31.78

2.42

2.13

2.42

)b) Stationary equipment (hr

136.74

136.37

113.98

سرخ دیزل (کیلرگرم)

119.75

78.01

177.35

2039.01

1886.20

1545.27

260.67

255.50

258.32

60.71

68.75

63.63

43.04

44.18

44.11

16457.14

15500

15927.2

25.21

25.21

25.18

1.33

1.33

1.33

1.875

1.875

1.875

0.93

0.92

0.86

2414.28

2516.60

2145.45

دست

ورودی /خروجی (واحد)
)Input / Output (Unit

و ود
Input

ماخینها کشاو ز
Agricultural machinery

الف) وجهیزا کشاو ز (کیلرگرم)
Agricultural
implements
)(kg

)a

ب) وجهیزا ثای (ساع )

)Diesel fuel (kg

گاز طبیعی (متر مکعب)
)Natural gas (m3

الکتریسیتش (کیلر وا ساع )
)Electricity (kWh
)Chemical fertilizers (kg

کردها خیمیایی (کیلرگرم)
نیترا
)Nitrate (N2

سرلفر کلریذ
Sulfur chloride

فسفا
Phosphate

(متر مکعب)

آب آییا

)Irrigation (m3

یذ (کیلرگرم)
)Seed (kg

آف کش (کیلرگرم)
)Pesticides (kg

حشرهکش
Insecticide

قا چکش
Fungicide

علفکش
Herbicide

خروجی
Output

دانش ت

(کیلرگرم)

)Corn seed (kg
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استفاده از سرخ دیزل یاعث انتشا آالینذههایی یش هرا میخورد.
د این مطالعوش از دادههوا ممیوز چرخوش حیوا د پایگواه دادها

آالینذهها یشازا هر مگاژول استحصوال انورژ از سورخ دیوزل د
جذول  2خالصش خذه اس .

اکراینرن استفاده خذ ( .)Nemecek & Kagi, 2007میوزان انتشوا
جدول  -2مقادیر انتشار به هوا مربوط به استحصال یک مگاژول انرژی از سوخت دیزل در پایگاه دادهای اكواینونت
Table 2- The amount of emission to air for 1 MJ energy extraction from diesel fuel in Ecoinvent database

مقدار (گرم به ازای هر مگاژول استحصال انرژی از دیزل)

انتشارات

)Amount (g per MJ of energy extraction from diesel

Emissions

74.5

کرین د اکسیذ
)Carbon dioxide (CO2

گرگرد د اکسیذ

0.0241

)Sulfur dioxide (SO2

آمرنیاک

0.000477

)Ammonia (NH3

اکسیذها نیتروژن

1.06

)Nitrogen Oxides (NO x

مس

0.0000406

)Copper (Cu

نیکل

0.00000167

)Nickel (Ni

و

0.0000239

)Zinc (Zn

سلنیرم

0.000000239

)Selenium (Se

سایر هیذ وکرینها

0.068

)Hydrocarbons (HC, as NMVOC

کرین منر اکسیذ

0.15

)Carbon monoxide (CO

ت ا معلق یا ایعاد کمتر از  2/5میکرون

0.107

)Particulates (b<2.5μm

ا زیایی قرا گرفتش اس  .والیل منایع یش یخشی از منایع طبیعی (خامل

ارزیابی اثرات چرخه حیات

د مرحلش ا زیایی اثرا  ،و ود هوا منوایع طبیعوی و انتشوا ا

منایع انرژ ماننذ نف خام ،انرژ یاد و غیره) اطوالق مویگوردد کوش

زیس محیطی یش سهم آنهوا د محوذوده یخوشهوا اثور منتخوب

مرجردا و منایع زنذه ماننذ د ختان و جنگلها ا د یر نمیگیورد .د

محاسبش میخرد .هذف از ا زیایی اثرا چرخوش حیوا وفسویر ییشوتر

حایا این یخش اثر یش یر سی میزان مصرف منایع غیر آلی د طرل

Khoshnevisan et al.,

کیلرگرم معوادل

دادههوا ممیوز ایون چرخوش موییاخوذ (

چرخش حیا محصرال میپردازد .یکا این خاخ

CML

سرب مییاخذ .اسیذ خذن وأثیر یسویا گسوتردها یور و خواک،

2 baseline 2000 V2.05 / World, 1997 /characterization
انتخاب گردیذه اس ( .)Pre Consultants, 2003یا اسوتفاده از ایون

آبها زیرزمینی ،آبها سطحی ،ا گانیسمهوا و اکرسیسوتم دا د و

 .)2013aوش ا زیایی وأثیرا زیس محیطی یر اساس وش

وش 10 ،یخش اثر خامل پتانسیل گرمایش جهانی ،پتانسیل اختنواق
د یاچش ا  ،مسمرمی انسانی ،پتانسویل اسویذ خوذن ،ناصوان الیوش
اوزون ،والیوول منووایع غیرآلووی ،مسوومرمی آبهووا آزاد ،مسوومرمی
آبها سطحی ،اکسیذاسیرن فترخیمیایی و مسومرمی خواک مور د

واحذ آن کیلرگرم معادل گرگرد د اکسیذ مییاخذ .گرموایش جهوانی
یش منظر ییان سهم گازها منتشر خوذه از سوامانشهوا ز اعوی کوش
سبب ایجاد مشکال زیس محیطی میخرد استفاده میگردد و دا ا
یکا کیلرگرم معادل کرین د اکسیذ مییاخذ .مسومرمی انسوانی و

ارزیابی و مقایسه شاخصهای زیستمحیطی تولید ذرت...
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مسمرمی خاک خاخ هایی هستنذ یرا یر سی ووأثیر موراد سومی

یرداخ ت

منتشر خذه از مصرف نهادههوا کوش یوش ورویوب یور و انسوانهوا و

پتانسیل گرمایش جهانی ،والیل منایع غیرآلوی و مسومرمی آبهوا

مرجردا خاکی وأثیر گذا هستنذ .این خاخ ها یر حسوب کیلورگرم

سطحی یا ها محیطی ییشتر نسب یوش دو وش دیگور یرداخو

معادل د کلرو ینزن 1/4-ییان میخرد .اختنواق د یاچوشا پرخوش

ایجاد میگردد .د یایش یخشها اثر ،وش یرداخ یوا پیکرهاسوکر

دهنذه وأثیرا ناخی از مصرف یز مغذ ها استفاده خذه اس کش

نسب یش وشها یرداخ دیگر اثرا زیس محیطی ییشتر ایجاد

مهمورین آنها از و فسفر مییاخوذ .واحوذ ایون خواخ

کیلورگرم

هیبریوذ ورسوط کمبواین ،د سوش یخوش اثور خوامل

میخرد.

معووادل فسووفا مووییاخووذ .ناصووان الیووش اوزون مریوورط یووش کوواهش
مرلکرلها ازن د استراورسفر زمین د اثر انتشا کلروفلرئر وکرینها

سهم هر یک از نهادهها و انتشاارات مساتمیم مزرعاهای بار

مییاخذ ( .)Brasseur & Grunier, 2001یکا مر د استفاده یورا

شاخصهای زیستمحیطی در تولید یک تن ذرت هیبریدی

این خاخ

کیلرگرم معادل کلرو فلرئر و کرین 11-اس  .مسومرمی

آبها سطحی و مسمرمی آبها آزاد یش ورویب یر پایش ییشوترین
قایلی آبها سطحی و آزاد د دا ا یردن ماذا ماده سمی مییاخوذ.

خکلها  4 ،3و  5سهم هر یک از نهادهها و ود و همچنین
انتشا ا مسوتایم (انتشوا ا د ون مز عوش) مریورط یوش کشو ت
هیبریووذ

ا یووش ورویووب یووا وشهووا یرداخ و دسووتی ،کمبوواین و

نیز یر حسوب کیلورگرم معوادل د کلورو ینوزن1/4-

پیکرهاسکر نمایش میدهنذ .همانطر کش مشاهذه میخرد د خاخ

انذازهگیر میخرنذ .د نهای  ،اکسیذاسیرن فترخویمیایی مریورط یوش

والیل منایع غیر آلی یشازا یک ون محصرل ورلیذ  ،عملیا آییوا

انتشا اکسیذانها خیمیایی اس  .عرامل اکسیذکننذها ماننذ اوزون

د سش وش یرداخ دستی ،کمباین و پیکر هاسکر یشورویوب یوا ،18

( ،)O3پراکسوووی اسوووتیل نیتووورا ( ،)C2H3NO5اسووویذ فرمیوووک

 20و  21/5کیلرگرم معادل سرب ییشترین یوا زیسو محیطوی ا د

( )HCOOHو سایر مراد کش یتراننذ یلر پتاسیم ا اکسویذ کننوذ د

این قسم داختش اس  .یرخی از وحایاا حاکی یر این اسو کوش د

کیلورگرم

اثر مصرف الکتریسیتش و گاز طبیعی یرا ورلیذ مراد غذایی د سوطرح

این دو خاخ

زمره اکسیذانها فترخیمیایی قرا دا نذ .واحذ این خاخ

معادل اویلن اس .
یشمنظر انجام محاسبا ا زیایی چرخش زنذگی از نرمافزا سیماپرو
( )SimaProV 8.0استفاده گردیذه اس .

صووونعتی ،منوووایع غیووور آلوووی ووووا  26د صوووذ والیووول یافتوووشانوووذ
( .)CalderónIglesias et al., 2010د خواخ

پتانسویل اسویذ

خذن انتشا ا مستایم مز عشا ناخوی از مصورف نهوادههوا د سوش
وش یرداخ پیکرهاسکر ،کمباین و دستی یشورویوب یوا ماوادیر ،18

تفسیر نتایج

د چها مین مرحلش از ا زیایی چرخش حیا  ،ومام نتایج یوش منظور
نتیجشگیر و ا ائش اهکا ها ،مر دیر سی قرا میگیرنذ .نتایج یشدس
آمذه از این مطالعش د یخش یعذ مر د یحث قرا خراهذ گرف .

نتایج و بحث
میزان شاخصهای زیست محیطی در كشت یک تنن
ذرت هیبریدی در سه روش مختلف برداشت
خاخ ها زیس محیطی محاسبش خذه یش ازا یوک وون ت
هیبریذ د سش وش مختلف یرداخ د جذول  3نشوان داده خوذه
اس  .همانگرنش کش د این جذول مشاهذه میخرد یش ازا یوک وون

 16/5و  15/5کیلرگرم معادل گرگردد اکسیذ ییشترین یا محیطی ا
د این یخش ایجاد نمردهانذ .کرد خیمیایی یر پایش نیتروژن ییشتر یوا
زیس محیطی ا یر این خاخ
محصوورال

گذاختش اس  .پتانسیل اسیذ خذن

خریووزه ( ،)Cucumis melo L.فلفوول (Capsicum

) ،annuum L.کذو سوبز ( )Cucurbita pepo L.و گرجوش فرنگوی
( )Lycopersicon esculentum Mill.یوشازا یوک وون محصورل
ورلیوذ د ایتالیووا یووشورویوب13 ،6/9 ،11/2 ،و  5/7کیلوورگرم معووادل
گرگردد اکسیذ یرآو د گردیذ کش د وموامی محصورال اثور آییوا
اعمال خذه ،کردها خویمیایی و وجهیوزا حمول و ناول ییشوترین
آالینذه منتشر خذه ا یر ومامی خاخ هوا زیسو محیطوی داخوتش
اس (.)Cellura et al., 2012

1396  زمستان،4  شماره،9  جلد،نشریه بوم شناسی کشاورزی
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 شاخصهای زیست محیطی تولید یک تن ذرت هیبریدی در سه روش مختلف برداشت-3 جدول
Table 3- Environmental impacts for production of one ton hybrid corn with three different harvesting methods

بخشهای اثر

واحد

دستی

كمباین

پیکر هاسکر

Impact Categories

Unit

Manually

Combine

Piker husker

کیلرگرم معادل کرین د اکسیذ

4752.158

5272.98

5187.97

8.869

9.477

10.370

1871.416

2044.77

2111.726

36.825

39.488

43.121

0.00048

0.00051

0.00052

27.587

30.621

30.011

1.293

1.401

1.535

19.611

21.311

23.326

71.038

76.576

71.700

339132.400

368621.100

384660.100

پتانسیل گرمایش جهانی
Global warming potential

Kg CO2 eq.

اختناق د یاچشا

کیلرگرم معادل فسفا

Eutrophication

Kg PO43- eq.

پتانسیل مسمرمی انسانی

1/4-کیلرگرم معادل د کلرو ینزن

Human toxicity potential

Kg 1.4- DB eq.

پتانسیل اسیذ خذن

کیلرگرم معادل گرگرد د اکسیذ

Acidification potential

Kg SO2 eq.

ناصان الیش ازون

11-کیلرگرم معادل کلرو فلرئر و کرین

Ozone layer depletion
Abiotic depletion

Kg CFC-11 eq.

کیلرگرم معادل سرب

والیل منایع غیر آلی
اکسیذاسیرن فترخیمیایی

Kg Sb eq.

کیلرگرم معادل اویلن

Photochemical oxidation

Kg C2H4eq.

پتانسیل مسمرمی خاک

1/4-کیلرگرم معادل د کلرو ینزن

Terrestrial ecotoxicity

Kg 1.4-DB eq.

مسمرمی آبها سطحی

1/4-کیلرگرم معادل د کلرو ینزن

Freshwater aquatic ecotoxicity potential

Kg 1.4-DB eq.

مسمرمی آبها آزاد

1/4-کیلرگرم معادل د کلرو ینزن

Marine aquatic ecotoxicity potential

Kg 1.4-DB eq.

Irrigation {PH}| market for | Alloc Def,
S
Electricity (natural gas)

100%
80%

Natural gas, low pressure {CH}| market
for | Alloc Def, S
Diesel (kg)
_57 Machinery and equipment n.e.c.,
DK
Agricultural machinery, unspecified
{GLO}| market for | Alloc Def, S
Pesticide, unspecified {GLO}| market
for | Alloc Def, S
Sulfuryl chloride {GLO}| market for |
Alloc Def, S
Phosphate fertiliser, as P2O5 {GLO}|
market for | Alloc Def, S
Ammonium nitrate, as N {GLO}| market
for | Alloc Def, S
Maize seed, organic, for sowing {GLO}|
market for | Alloc Def, S
Corn hybrids (Direct emmissionsmanually)

60%
40%
20%
0%

 سهم هر یک از نهادههای مصرفی بر بخشهای اثر زیستمحیطی در تولید ذرت هیبریدی به روش برداشت دستی-3 شکل
Fig. 3- Contribution of inputs to environmental impact categories in hybrid corn production by manual harvesting method

15 د هر سش وش یرداخ یا سهم
 د. گذاختش اسو

 اثر آییا، هیبریذ

کش ت

د صذ ییشترین اثر زیس محیطی ا یر این خاخ

پتانسیل اختنواق د یاچوشا نیوز وضوعیتی مشوایش یوا

د خاخ

اسیذ خذن حاکم مییاخذ و پوس از انتشوا ا مسوتایم د

خاخ

ارزیابی و مقایسه شاخصهای زیستمحیطی تولید ذرت...

ا زیایی خاخ ها زیس محیطی کوش و ورلیوذ گرجوشفرنگوی د
گرف  ،مشخ

مز عش صر

هیبریذ یا سش وش دستی ،کمباین و پیکرهاسوکر ،یوش ورویوب

خذ کش کرد خیمیایی د مرحلوش ورلیوذ

آالینذهها منتشر خذه یا ماادیر  23 ،21و  25کیلرگرم معوادل د

(Martínez-

و  20 ،19و  23کیلورگرم معوادل د

ییشوترین وووأثیر ا یوور اختنواق د یاچووشا داخووتش اسو
.)Blanco et al., 2011
د خاخ

ت
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کلرو ینزن  1/4-از اثور آییوا

کلرو ینزن  1/4-از کرد نیتروژن یر این خاخ

پتانسیل گرمایش جهانی یرا یرداخ یک وون ت

هیبریووذ یووا سووش وش دسووتی ،کمبوواین و پیکرهاسووکر ،یووشورویووب
آالینذهها منتشور خوذه یوا ماوادیر  2592 ،2343و  2824کیلورگرم
معادل کریند اکسویذ از اثور آییوا

و  985 ،926و  1098کیلورگرم

معادل کریند اکسیذ از کرد نیتروژن یر این خاخ

اعموال گردیوذه

اعمال گردیذه اسو .

همچنین پس از دو نهاده تکر خذه ،مصرف سرخ دیزل یش ورویب
یا  12 ،11و  11کیلرگرم معادل د کلرو ینوزن  1/4-اثور یوش نسوب
چشمگیر یر خاخ

مسومرمی آبهوا سوطحی گذاخوتش اسو .

همچنین د این خاخ

کا یرد ماخینها کشاو ز یذون اثور یورده

اس .
د خاخ

اس  .همچنین پس از دو نهاده تکر خذه ،انتشا ا مسوتایم ناخوی از

مسمرمی آبها آزاد نیز یرا یرداخو یوک وون

مصرف نهادهها کرد خیمیایی و سرخ دیزل یشورویب یا 868 ،735

ت

و  910کیلرگرم معادل کریند اکسیذ اثور چشومگیور یور خواخ

آالینذهها منتشر خذه یا سهم  43د صذ 42 ،د صوذ و  45د صوذ از

پتانسیل گرمایش جهانی نهاده اس  .د مطالعشا د کشور سورئیس

هیبریذ یا سش وش دستی ،کمباین و پیکرهاسوکر ،یوش ورویوب

کرد نیتروژن و سهم  37د صذ 37 ،د صذ و  39د صذ از اثر آییا

یر

نشان داده خذ کش یشورویوب ،نیتوروژند اکسویذ و کورین د اکسویذ

این خاخ

(انتشا ا مستایم) منتشر خذه از کردها خیمیایی و سورخ دیوزل

ون ور فرنگی ورلیذ د قالب دو کش گلخانوشا و مز عوشا د

ییشترین وأثیر

ا یر پتانسیل گرمایش جهانی داختشانذ ( Nemecek et

.)al., 2011

اعمال گردیذه اس  .مسمرمی آبها آزاد ،یش ازا یک

استان گیالن یش ورویب  25/9و  5/83کیلرگرم معادل د کلرو ینزن-
 1/4یرآو د گردیوذ ) .(Khoshnevisan et al., 2013cد نهایو د

ناصان الیش اوزون ،سرخ دیزل د سش وش مختلف

د خاخ

مر د دو خاخ

مسمرمی خاک و اکسیذاسیرن فترخیمیایی نیوز اثور

یرداخ دستی ،کمباین و پیکرهاسکر یشورویب یا سهم  57سوهم56 ،

آییا

د صذ و  52د صذ از سهم کل نهادهها ییشترین یا ها محیطی ا یر

مز عشا  ،یا ها زیس محیطی ییشوتر

این خاخ

ایجاد کرده اس  .همچنین کا یرد ماخینها کشواو ز

و انتشا ا مستایم ناخی از مصرف آالینذهها یور و ایون خواخ
یذون اثر یرده اس  .د خواخ
یرداخو یووک ووون ت

پتانسویل مسومرمی انسوانی یورا

هیبریووذ یووا سووش وش دسووتی ،کمبوواین و

پیکرهاسکر ،یشورویب آالینذهها منتشر خذه یا ماوادیر 1288 ،1164
و  1403کیلرگرم معادل د کلرو ینوزن  1/4-از اثور آییوا

و ،372

و کرد نیتروژن از دیگر نهادهها مصرفی و انتشا ا مسوتایم

وحایای خاخ

ا ورلیوذ نمورده اسو  .د

اکسیذاسیرن فتر خویمیایی ،یورا

کلوزا ( Brassica

 )napus L.و آفتایگردان ( )Helianthus annuus L.یوش ازا یوک
ون محصرل ورلیذ یوش ورویوب  0/24و  1/1کیلورگرم معوادل اوویلن
یرآو د گردیذ .سرخ دیزل و کردخیمیایی یوش ورویوب د محصورال
آفتایگردان و کلزا ییشترین یا محیطی ا د خاخ

مر د نظر ایجواد

نمردنذ (.)Iriarte et al., 2009

 396و  442کیلرگرم معادل د کلرو ینزن  1/4-از کرد نیتوروژن یور

یا ورجش یش نتوایج حاصول خوذه از سوهم هور یوک از نهوادههوا و

انتشوا ا مسوتایم

انتشا ا مستایم مز عشا یر خاخ ها زیس محیطوی یوک وون

مز عشا سهم یسیا ناچیز از یا ها زیس محیطی ا د هور سوش

محصرل ورلیذ د سش وش مختلف یرداخ میوران استنباط نمورد

وش یرداخ ورلیذ نمرده اس  .د مطالعشا د استان اصفهان یرا

کش نامناسب یردن سیستمها آییوا  ،اسوتفاده از الکترومروور هوا

این خاخ

اثرگذا یرده اسو  .د ایون خواخ

کش یک ون نخرد ز اعی ،میزان خاخ

مسمرمی انسانی یرایر یوا

 2030/6کیلرگرم معادل د کلرو ینزن 1/4-یرآو د گردیذ کش کوا یرد
ماخینها کشاو ز یا سهم  70د صذ ییشترین یا زیسو محیطوی
ا د این خاخ
د خاخ

داختش اس (.)Elhami et al., 2016
مسمرمی آبها سطحی یورا یرداخو یوک وون

فرسرده و یا کا ایی پایین و عذم آگاهی کشاو زان از نیاز واقعی آب د
مراحل مختلف ورلیذ محصرل ،از دالیل افزایش آالینوذههوا زیسو
محیطی این نهاده مییاخذ .یش منظر کاهش مصرف آییا

مسائلی از

قبیل یکپا چشساز مزا ع ،وسطیک مناسوب زموینهوا و ایجواد خویب
مناسب یرا آییا

میورانذ گرهگشا یاخذ .همچنوین اسوتفاده یوی
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ویش از نهاده کرد نیتروژن ،یشش د یاو هوا ناد سو کشواو زان

این منطاش دا د.
100%
80%

Irrigation {PH}| market for | Alloc Def,
S
)Electricity (natural gas
|}Natural gas, low pressure {CH
market for | Alloc Def, S
)Diesel (kg

60%
40%
20%
0%

_57 Machinery and equipment n.e.c.,
DK
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Fig. 4- Contribution of inputs to environmental impact categories in hybrid corn production by combine harvesting method

انجام وحایاا کا یرد یش منظر وعیین میزان نیاز گیاه یش موراد

متفاو ممکن نباخذ .وشها مختلفی ماایسش خاخ

هر یخش

غذایی د مراحل مختلف خذ و وعیین ماوذا مناسوب کورد خویمیایی

اثر یا یک ماذا مرجع (نرمال) ا امکانپذیر می کنذ؛ یذینصور

مر د نیاز خاک یا استفاده از آزمرن خاک و نظر کا خناسان ،وأثیر قایل

هر یخش اثر یش یک ماذا مرجع واسیم می خرد .این فرآینذ ،نرموال-

ورجهی د کاهش اثرا مخورب زیسو محیطوی ایون نهواده خراهوذ

سواز نامیوذه مویخورد ( .)Khoshnevisan et al., 2013cنتوایج

کورد سوبز یوش

هیبریذ یرا سش وش مختلوف

داخ  .استفاده از کردها ا گانیوک وآلوی ،یخصور

نرمالساز د کش یک ون ت

کوش

عنران جایگزین مناسبی یرا کردها خیمیایی مییاخذ کش عالوه یر

یرداخ د خکلها  6 ،5و  7خالصش خذه اسو  .هموان طور کوش

کاهش میزان کردها خیمیایی ،آالینذگیها زیس محیطوی ا نیوز

مشاهذه میخرد یخوشهوا اثور مسومرمی آبهوا آزاد ،پتانسویل

یش طر قایل ورجهی کاهش خراهذ داد .یش منظر کاهش آالینذههوا

اسیذ خذن ،مسمرمی خاک و پتانسیل گرمایش جهانی یش ورویب یا

زیس محیطی مریرط یش مصرف سرخ دیزل ورصیش مویخورد ووا د

ماوووووادیر نرموووووال  2/14×10 ،5/49×10 ،1/06×10و

-8

حذ امکان از وردد ییش از حذ ماخینها د مز عش جلرگیر خرد و این

 1/88×10د وش یرداخ دسوتی،5/88×10 ،1/16×10 ،

-8

کا از طریق استفاده از کمبینا ها د عملیا مختلوف ز اعوی میسور

 2/32×10و  2/06×10-8د وش یرداخوو و یووووا کمبوووواین و

-7

خراهذ یرد.

-7

-8

-8

-7

،1/21×10

،6/43×10

-8

 2/54×10و

-8

-8

 2/09×10د

-8

وش

یرداخ یا پیکرهاسکر دا ا ییشترین یوا زیسو محیطوی د فرآینوذ
هیبریذ مییاخنذ .یش عل مصورف یوی ویوش عملیوا

ممایسه میزان شاخصهاای زیساتمحیطای در ششات ذرت

ورلیذ ت

هیبریدی با سه روش مختلف برداشت

آییا  ،الکتریسویتش مصورفی و سورخ دیوزل د وش یرداخو یوا

یش منظر ماایسش خاخ ها مختلف زیس محیطی د منطاش

پیکرهاسکر ،ماادیر نرمال خذه ومامی یخوشهوا اثور یوش غیور از

مر د مطالعش الزم اس ومامی خواخ هوا یوا واحوذ یکسوانی یورآو د

والیل منایع غیر آلی ،مسمرمی آبها سطحی و پتانسیل گرموایش

گردنذ .هرکذام از یخشها اثر دا ا واحذها انذازهگیر متفواووی

جهانی ،نسب یش دو وش دیگر یرداخ ییشتر مییاخذ.

مییاخنذ .این امر مرجب میخرد کش ماایسش اهمی یخوشهوا اثور
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Fig. 5- Contribution of inputs to environmental impact categories in hybrid corn production by picker husker harvesting
method

ا زیوایی

د صذ 33 ،د صذ و  44د صذ د وش یرداخ دستی ،ییشترین ووأثیر

د مطالعش حیمیوان ( )Rahimyan, 2015د خصور

وأثیرا زیس محیطی د کش نخورد خهرسوتان یرکوان ،ییشوترین

زیس محیطوی داخوتش

میزان آالینذهها منتشر خذه یش صر

نرمال مریرط یش خاخ ها

اس  .یا ورجش یش ایونکوش سوهم اکرور نهوادههوا مصورفی د وش

مسمرمی آبها آزاد ،پتانسیل اسویذ خوذن ،مسومرمی خواک و
پتانسیل گرمایش جهانی یشورویب یرایور یوا ،6×10-9 ،8/5×10-9

ا از سهم مجمرع نهادهها یر و ده خاخ

-8

 4/5×10و  3/5×10-8یرده اس

یرداخ یا پیکرهاسکر از دو وش دیگر ییشتر مییاخذ؛ لوذا انتشوا ا
مستایم حاصل از مصرف این نهادهها د وش یرداخ یا پیکرهاسکر
نیز ییشتر از دو وش دیگر نشان داده خذه اس .

یرا د ک یهتور میوزان یوا زیسو محیطوی وا دخوذه از طورف

الزم یش تکر اس کش د این مطالعش و مطالعا مشایش دیگر کش

نهاده ها د سامانش مر د مطالعش ،یرا هرکذام از نهادهها ،ماادیر نرمال

یا ویکرد ا زیایی چرخش حیا د ورلیذا گیاهی انجام میخورد ونهوا

خذه یخشها اثر متفاو یا هم جمع خذه و یور ماوذا کول واسویم

انتشا آالینذهها مر د یر سی قورا مویگیرنوذ ،د حوالی کوش گیاهوان

هیبریوذ و

ورانایی جذب آالینذهها زیس محیطی ا نیز دا نذ .مرالً ممکن اس

همچنوین انتشوا ا مسووتایم مز عوشا (انتشوا ا د ون مز عووش) د

انتشا گاز د اکسیذکرین ورسط گیاهی ییشتر از میوزان جوذب آن د

کش این محصرل د سش وش مختلف یرداخ از ماادیر نرمال خذه

طرل دو ه خذ خرد یاخذ .یر این اسواس ،گیاهوان ورانوایی یرقورا

گردیذ .خکل  9سهم هر یوک از نهوادههوا ورلیوذ ت

یخشها اثر متفاو

ا نمایش میدهذ.

ورازن کرین د طبیع

ا دا ا هستنذ ،یا ورجش یش حذ زیاد انتشا کرین-

نتایج نشان داد کش عملیا آییا  ،کرد نیتروژن ،سرخ دیوزل و

د اکسیذ از سایر یخشها یایذ انتشا آالینذهها یخش کشاو ز یش

الکتریسیتش یشورویب یوا سوهم  36د صوذ 36 ،د صوذ 32 ،د صوذ و 4

حووذاقل یرسووذ وووا گیاهووان یتراننووذ ووورازن کوورین ا یرقوورا سووازنذ

د صذ د وش یرداخو یوا پیکرهاسوکر 33 ،د صوذ 32 ،د صوذ34 ،

(.)Rahimyan, 2015

د صووذ و  50د صووذ د وش یرداخو یووا کمبوواین و  30د صووذ30 ،
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 نرمالسازی شاخصهای اثر به ازای یک تن ذرت هیبریدی تولیدی در روش برداشت دستی-6 شکل
Fig. 6- The normalization of impact categories for production of one ton hybrid corn in manual harvesting method
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 نرمالسازی شاخصهای اثر بهازای یک تن ذرت هیبریدی تولیدی در روش برداشت با كمباین-7 شکل
Fig. 7- The normalization of impact categories for production of one ton hybrid corn in combine harvesting method

 ماوادیر نرموال خوذه وموامی، د وش یرداخ یا پیکرهاسکر.میکنذ
یخشها اثر یش غیر از والیل منایع غیور آلوی و مسومرمی آبهوا
 نسب یش دو وش دیگر یرداخو،سطحی و پتانسیل گرمایش جهانی

نتیجهگیری
خاخ ها زیس محیطی محاسبشخذه ییان میکننوذ کوش وش
یرداخ دستی نسب یش دو وش دیگور یوا محیطوی کمتور ورلیوذ
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.  سرخ دیزل و الکتریسیتش مصرفی یرده اس،نیتروژن

،  ا زیایی چرخش حیا نشان داد کش د یخش مز عوشا.ییشتر مییاخذ
 کورد،  یشورویب ناخوی از عملیوا آییوا،ییشورین یا ها محیطی
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 نرمالسازی شاخصهای اثر بهازای یک تن ذرت هیبریدی تولیدی در روش برداشت با پیکر هاسکر-8 شکل
Fig. 8- The normalization of impact categories for production of one ton of hybrid corn in picker husker harvesting method
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0

 سهم نهادههای تولید در سه روش برداشت ذرت هیبرید از مقادیر نرمال شده بخشهای اثر-9 شکل
Fig. 9- The share of production inputs in tree harvesting method of corn hybrid from normalized values of impact categories
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 وسوطیک مناسوب، یرا این منظور یکپا چوشسواز موزا ع.میگردد
.مویووران گورهگشوا یاخوذ
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مووذیری مصوورف سوومرم و کردهووا خوویمیایی و اسووتفاده از

زمینها و ایجاد خیب مناسب یرا آییا

وشها ییرلرژیک و کردها سبز یر کاهش یرخی از خاخ هوا

الکتریسیتش مصرفی د فرآینذ ورلیوذ د نیروگواههوا یا هوا محیطوی

 وحایاا کا یرد یشمنظر وعیین میزان نیاز گیواه یوش،زیس محیطی

 لذا یا ورجش یش سواعا آفتوایی و د جوش ووایش،فراوانی ایجاد میکننذ

مراد غوذایی د مراحول مختلوف خوذ و وعیوین ماوذا مناسوب کورد

 مطالعش ییشور د زمینش امکوان اسوتفاده از انورژ، خر خیذ د کشر

خیمیایی مر د نیاز خاک یا استفاده از آزمرن خاک ناش یوشسوزایی د

 یشعالوه اقوذاما.خر خیذ جه ورلیذ الکتریسیتش پیشنهاد میگردد

 عوذم.کاهش آالینذهها زیس محیطی د منطاش مر د مطالعوش دا د

حمایتی و وشریای دول د جه ایجاد زیور سواخ هوا و اسوتفاده از

 استفاده از الکترومرور ها فرسرده و عذم، کا ایی سیستمها آییا

انرژ ها پاک میورانوذ سوبب ورجوش یویشوور کشواو زان یوش ایون

 از دالیول افوزایش،آگاهی کشاو زان از نیاز واقعی آب مر د نیاز گیواه

.وکنرلرژ خرد

، ینوایراین.موییاخوذ

آالینذهها زیس محیطوی د عملیوا آییوا

ورصیش یش یازنگر سامانشها فرسرده و از کا افتاده د یخش آییوا
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Introduction
Agriculture itself serves a dual role as an energy user and also energy supplier in the form of bio-energy.
Recently, the energy use in agriculture has been intensified in response to the rising population, the increasing of
standards of living and the limitation sources of energy. Efficient use of energy is a possible pathway for
reducing the environmental impacts of energy inputs in agriculture, and providing sustainable agricultural
production, since it brings financial savings, fossil resources preservation and air pollution reduction . Life cycle
assessment (LCA) is defined as the compilation and evaluation of the inputs, outputs and potential
environmental impacts of a product system throughout its life cycle. Hybrid seed in agriculture is produced
by cross-pollinated plants. Hybrid seed production is one of the main contributors to the dramatic rise in
agricultural output during the last half of the 20th century. The alternatives to hybridization are open
pollination and cloonal propagation. All of the hybrid seeds planted by the farmer will produce similar plants
while the seeds of the next generation from those hybrids will not consistently have the desired characteristics.
Controlled hybrids provide very uniform characteristics because they are produced by crossing
two inbred strains.

Materials and Methods
The purpose of this study was to compare the energy consumption pattern and environmental consequences
caused by the use of agricultural inputs in the production of seed corn harvested by hand, combine and picker
husker. Information required was prepared by the questionnaire method in Alborz Province using census the
total producers of hybrid corn in the Province. The investigated inputs were labor, agricultural machinery, diesel
fuel, chemical pesticides, fertilizers, gas, electricity, water and seed. The energy of each input was calculated by
multiplying the amount of that input with its energy equivalent. The ten environmental indicators including
eutrophication potential (EP), global warming potential (GWP), acidification potential (AP), ozone layer
depletion (OD), abiotic depletion (AD), photochemical oxidation (PO), human toxicity (HT), terrestrial
ecotoxicity (TE), marine aquatic ecotoxicity (MAE) and fresh water aquatic ecotoxicity (FAE) were
investigated. LCA was conducted using Sima Pro software from cradle to grave, i.e., from the production of raw
materials to the production of hybrid corn considering the both farming and processing stages. One ton of
produced hybrid corn was chosen as the functional unit in this study.

Results and Discussion
Total energy input to produce hybrid corn harvested by hand, combine and picker husker methods were
calculated as 118711, 111335 and 120403 MJ ha -1, respectively. Electricity and nitrate fertilizer were the most
important energy inputs for their investigated harvesting methods. The results of life cycle assessment revealed
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Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University of Tehran, Karaj, Iran,
respectively.
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that electricity and diesel fuel used for irrigation had the most environmental impact in production of hybrid corn
in the farm, while the consumption of fungicides had the largest environmental impacts in the processing stage.
On the other hand, in harvesting method by picker husker, environmental indicators such as GWP, EU, HT, AP,
AD and PO were higher than other harvesting methods. The different harvesting methods had no significant
effect on OD and TE. MAE and FAE were higher than those of other harvesting methods because of the high
consumption of diesel fuel and electricity in hand harvesting method,. Combine harvesting method had less
environmental damage than other methods.

Conclusion
The combine harvesting method was recognized as the best harvesting method from environmental
viewpoint. Electricity and diesel fuel consumption for supplying irrigation alter had the most environmental
burdens in the agricultural stage. The right application of inputs such as herbicides and chemical fertilizers,
substitution of non-renewable energy resources with renewable ones and green manure application can reduce
the environmental burdens in hybrid corn production.
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تأثیر كاربرد كودهای آلی و بیولوژیک بر عملکرد زیستتوده و مقدار پلی فنولهای برگ گیاه
كاسنی پاكوتاه )(Cichorium pomilum Jacq.
فریما دعایی ،1پرویز رضوانی مقدم ،*2رضا قربانی 2و احمد بالندری

3

تاریخ دریافت1392/03/20 :
تاریخ پذیرش1392/06/13 :

دعایی ،ف ،.رضوانی مقدم ،پ ،.قربانی ،ر ،.و بالندری ،ا .1396 .تأثیر كاربرد كودهای آلی و بیولوژیک بر عملکرد زیستتوده و مقدار پلی فنولهای
برگ گیاه كاسنی پاكوتاه ( .)Cichorium pomilum Jacq.بومشناسی كشاورزی.910 -921 :)4(9 ،

چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر كاربرد كودهای آلی و بیولوژیک بر عملکرد رویشی و میزان پلی فنولهای برگ كاسنی پاكوتاه ،آزمایشی بهصورت فاكتوریل و
در قالب طرح بلوكهای كامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در ساال زراعای  ،190-91انجاام
گرفت .در این آزمایش فاكتوركودهای آلی و شیمیایی در چهار سطح (چهار تن در هکتار كمپوست زباله شهری ،چهار تن در هکتار ورمی كمپوست130،
كیلوگرم در هکتار كود اوره و عدم مصرف كود (شاهد)) و فاكتوركود زیستی در دو سطح (كود زیستی بیوسولفور به همراه  100كیلاوگرم در هکتاار كاود
گوگرد خالص و عدم مصرف آن (شاهد)) استفاده شد .نتایج حاكی از وجود تأثیر تیمارهای آزمایش بر وزن تر و خشک زیستتاوده در چاین اول و دوم و
مجموع وزن خشک زیستتوده در هر دو چین بود .بیشترین عملکرد وزن تر زیستتوده در هر دو چین از تیمار تلفیقای كاود شایمیایی و كاود زیساتی
بیوسولفور حاصل شد .نتایج در چین اول و دوم و مجموع دو چین نشان داد كه بیشترین عملکرد خشک زیساتتاوده از تیماار كمپوسات حاصال شاد.
همچنین اثرات ساده و متقابل فاكتورهای مورد مطالعه ،بر میزان پلی فنولهای موجود در برگ گیاه كاسنی پاكوتاه ()Cichorium pomilum Jacq.
در هر دو چین معنیدار بود .بیشترین میزان پلی فنولهای برگ در تیمار ورمیكمپوست و كمترین میزان در تیمار تلفیقی كود شیمیایی و كاود زیساتی
بیوسولفور در هر دو چین حاصل شد .بهطور كلی نتایج نشان داد در بین منابع كودی مختلف ،كود آلی كمپوست ها در عملکارد رویشای و ها در مقادار
پلیفنول گیاه اثر مثبتی داشت.
واژههای کلیدی :كود زیستی بیوسولفور ،كمپوست ،گیاه دارویی ،ورمیكمپوست

مقدمه
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با استفاده از داروهای گیاهی و سنتی محبوبیت بیشتری در بین افاراد
 2 ،1و  -3به ترتیب دانشجوی كارشناسی ارشد اگرواكولوژی ،استاد ،گاروه زراعات،
دانشکده كشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد و استادیار ،پژوهشاکده علاوم و صانایع
غذایی مشهد
(* -نویسنده مسئول)Email: rezvani@um.ac.ir :
DOI:10.22067/JAG.V9I4.22651

جوامع مختلاف باه دسات آورد (  .)Azaizeh et al., 2005كاسانی
پاكوتاه با نام علمی  Cichorium pomilum Jacq.متعلق به خانواده
 Asteraceaمیباشد ( .)Bayer & Starr, 1998مصرف كاسانی از
زمانهای گذشته ،بین ملل مختلف معمول بوده است .نتاایج آزماایش
احمد ) (Ahmed, 2009نشان داد كه استفاده از پودر خشاک بارگ
كاسنی باعث كاهش سطح قند خاون باه ساطح نرماال مای شاود و
همچنین از برگ كاسنی

برای درمان سرطان نیز استفاده میشود(Al-

) .Akhras et al., 2012كاسنی گیاهی غنای از ایناولین و همچناین
دارای فیبر می باشد ،كه این امر موجب شده است تا این گیاه اثر ملین
مالیمی از خاود باروز دهاد ( .)Sugatani et al., 2004همچناین در

تأثیر کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک بر عملکرد زیستتوده و مقدار پلی فنولهای برگ گیاه...

بسیاری از مطالعات وجود فنولیکها و ترپن الكتونها در بافت كاسنی
تآیید شده است ).(Kisiel & Michalska, 2003

911

ساقه ،گلآذیان و عملکارد باذر كاسانی پاكوتااه معنایدار نباود .در
پژو هشی گزار

شد كه كاربرد كود دامی و فسافر روی عملکارد

ماده آلی نقش بسیار مهمای در خااك و در پایاداری كشااورزی

زیست توده كاسنی معمولی ) (Cichorium intybus L.مؤثر نباوده،

دارد .ماده آلی عالوه بر تآمین منابع غذایی مه گیااه باه عناوان جاز

ولی كاربرد 100كیلوگرم در هکتار نیتاروژن و  50كیلاوگرم در هکتاار

مه در ساختمان خاك جهت افزایش نگهداری آب و عناصار غاذایی

پتاسی بهترتیب عملکرد زیستتوده را بهطور میانگین  12/09و 3/33

حااایز اهمیاات اساات و همچنااین بااه عنااوان منبااع غااذا باارای

درصد افزایش داد ( .)Patel et al., 2002با بررسی اثر اسید هیومیک

میکروارگانیس های خاك مطرح مایباشاد ( .)Gliessman, 1990از

بر میزان بافت سبزینهای تولیاد شاده كاسانی معماولی در آزمایشاات

جمله فواید كودهای آلی كمپوسات و ورمایكمپوسات مایتاوان باه

گلدانی گزار

شد ،بهبود دهندههای اسید هیومیک ،باعاث تحریاک

آزادسازی تدریجی ماواد مذاذی ،كااهش آبشاویی و از دسات رفاتن

رشاد رویشای كاسانی معماولی شاد (.)Valdrighi et al., 1996

نیتروژن ،كاهش تثبیت فسفر و همچنین تاآمین عناصار غاذایی كا

همچنین در تحقیقی دیگر بیاان شاد كاه اساتفاده از كاود شایمیایی

مصارف اشااره كارد ( . )Chen et al., 2006میکروارگانیسا هاا در

خصوصا نیتروژن اثر معنیداری بر وزن بوته كاسنی معمولی داشات و

طیف وسیعی از فرآیند بر تذییر فسفر خاك مؤثراند و بهطور كل بخش

بیشترین عملکرد وزن (تر و خشک) ریشه و انادام هاوایی در كااربرد

جدایی ناپاذیر در چرخاه فسافر خااك مایباشاند (

& Rodriguez

 .)Fraga, 1999كود زیستی بیوسولفور (حاوی بااكتری تیوباسایلو )
در خاكهاای آهکای و قلیاایی كااربرد دارد ( .)Tate, 1995بااكتری

تیوباسیلو

 150كیلاوگرم در هکتااار اوره باهدساات آماد (

Khaghani et al.,

.)2012
با توجه به اینكه تحقیقات گستردهای در مورد افزایش عملکارد

به دلیل تولید اسیدهای آلی باعث كاهش  pHخاك و در

كمی و كیفیت گیاهان دارویی صورت گرفته ،ولی اطالعات چندانی از

شدن فسفر نامحلول خااك مایشاوند

نمیباشاد ،لاذا مطالعاه اثارات كااربرد

نهایت ،منجر به قابل دستر

گیاه كاسنی پاكوتاه دردستر

( .)Chen, 2006در نتیجه میتوان از كودهای آلی و بیولوژیک باه-

كودهای آلی و بیولوژیک و حتی كود شیمیایی بار عملکارد و كیفیات

عنوان جایگزین كود های شیمیایی برای افزایش حاصلخیزی خااك و

گیاه دارویی كاسنی پا كوتاه ضروری به نظر میرسد.

تولید پایدار محصول در كشاورزی ( )Wu et al., 2005استفاده كارد.
نتایج آزمایشی در گیاه دارویای مرزنجاو

( Majorana hortensis

 )L.نشان داد كه استفاده از باكتریهای تثبیت كننده نیتروژن و حال-
كننده فسافات سابب افازایش درصاد و عملکارد اساان

مایگاردد

( .)Gharib et al., 2008نتایج آزماایش كاودی (بیولوژیاک و آلای)
روی گیاه دارویی رازیانه ( )Foeniculum vulgare Mill.نشاان داد
كه كلیه تیمارهای مورد استفاده ،عملکارد و درصاد آنتاول داناه گیااه
رازیانه را نسبت به تیمار شاهد (بدون مصرف كود) باهصاورت معنای-
داری افزایش دادند ( .)Moradi et al., 2011در پژوهشی اساتفاده از
ورمیكمپوست باعث افزایش عملکرد و درصد اسان

گل گیاه بابوناه

آلماانی ( (Matricaria recutita L.شاد (.)Azizi et al., 2008
همچنین در آزمایشی در گیااه رزمااری (

Rosmarinus officinalis

 )L.نتیجه گرفتند كه استفاده از كمپوست و میکروارگانیس ها میتواند
جایگزین كود  NPKشوند ( .)Abdelaziz et al., 2007در پژوهشای
بالنادری ) (Balandari, 2011گاازار

كاارد ،اثاار مقااادیر مختلااف

كودهای دامی و شیمیایی در مقایسه با شاهد روی وزن خشک بارگ،

مواد و روشها
این آزمایش در مزرعاه تحقیقااتی دانشاکده كشااورزی دانشاگاه
فردوسی مشهد واقع در  10كیلومتری شرق مشهد (طاول جذرافیاایی
 59درجه و  28دقیقه شرقی و عرض جذرافیایی  36درجه و  15دقیقه
شمالی و ارتفاع  985متر از سطح دریا) در سال زراعای  1390-91باه
اجارا در آمااد .آزمااایش بااهصاورت فاكتوریاال و در قالااب طاارح پایااه
بلوكهای كامل تصادفی با چهار تکرار انجاام شاد .در ایان آزماایش
فاكتور كودهای آلی و شیمیایی در چهار ساطح (چهاار تان در هکتاار
كمپوست زباله شاهری ،چهاار تان در هکتاار ورمایكمپوسات130 ،
كیلوگرم در هکتار كود اوره و عدم مصرف كود (شاهد)) و فاكتور كاود
زیستی در دو سطح كود زیستی بیوسولفور به همراه  100كیلاوگرم در
هکتار كود گوگرد خالص و عادم مصارف كاود زیساتی بیوساولفور و
گوگرد استفاده شد .قبل از اجرای آزمایش ،نمونهگیری از خاك مزرعه
از عمق  0-30سانتیمتر انجام شد و هماراه باا كودهاای آلای ماورد
استفاده مورد تجزیه فیزیکوشیمیایی قرار گرفت .نتایج آزمایش خاك و
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كودهااای آلاای در جاادول  1و  2آمااده اساات .مقاادار كمپوساات و
نیتروژن كود شیمیایی معادلسازی شاد و در

ورمیكمپوست بر اسا

برای بررسی تأثیر تیمارهای مورد مطالعه بر میزان پلیفنالهاای
1

برگ ،از رو

شده توسط ()Wojdylo et al., 2007

فولین گزار

اختیار گیاه قرار گرفت .بذرگیاه كاسنی پاكوتاه از باغ گیاهاان دارویای

استفاده شد .در این رو

مزرعه دانشکده كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه شد و در اواخر

یک گرم برگ خشک پودر شده 10 ،میلیلیتر متانول  70درصد اضافه

اسفندماه  1390كشت شد .كاشت در كرتهایی به ابعاد  4×2/5متر و

شد سپ

به مدت 18ساعت روی شیکر با رمپ  200قارار داده شاد.

با ایجاد پنج پشته به عرض  50سانتیمتر صورت گرفت .فاصاله باین

سپ

كرتها در هر بلوك به اندازه یک ردیف نکاشت و فاصله بین بلوكها

برای اندازهگیری فنول از فاز باالی محلول اساتفاده شاد .بارای ایان

یک متر در نظر گرفته شد .بهمنظور سهولت در كاشات باذرهای ریاز

منظور ابتدا  0/1میلیلیتر از عصاره مورد نظر به لوله آزماایش انتقاال

كاسنی ،كشت باهصاورت خطای در روی پشاته انجاام گرفات .كاود

داده شد و سپ

 0/2میلیلیتر محلول فولین  50درصد و دو میلیلیتر

كمپوست و ورمیكمپوست قبل از كاشت با خاك مخلاو شاد .كاود

آب مقطر به آن اضافه شده و پ

زیستی بیوسولفور نیز طبق دستورالعمل شركت تولیاد كنناده (شاركت

سدی  20درصد به محلول قبلی اضافه گردیده و اجاازه داده شاد باه

فرآوری شیمیایی زنجان) مصارف شاد .از ایان كاود باهازای هار 50

مدت  45دقیقه در دمای اتاق و شرایط تاریکی بماند .سپ

در طاول

كیلوگرم گوگرد در هکتار ،یاک كیلاوگرم اساتفاده شاد .كاود زیساتی

موج  765نانومتر قرائت شد .مقدار كل تركیبات فناولی عصاارههاا باا

بیوسولفور نیز قبل از كشت باا زدن شایارهایی روی پشاته ،در محال

استفاده از منحنی استاندارد اسید گالیک محاسبه شد .تبدیل دادههاای

كشت با خاك مخلو شد .اولین آبیاری بالفاصله بعد از كاشت و بعاد

حاصل از جذب به غلظتهای مختلف اسید گالیاک باا رسا منحنای

از آن تا زمان استقرار كامل گیاه هر هفته دو مرتبه به صاورت نشاتی

استاندارد اسید گالیک (غلظتهای  0تا  200میلایگارم در كیلاوگرم)

از استقرار كامل گیاه آبیااری هفتاهای یاک نوبات

انجام شد و دادهها بهصورت میلیگرم اكای واالنات اساید گالیاک در

انجام شد .بهمنظور جلوگیری از اختال اثر تیمارها ،آبیاری كرتهاا و

وزن خشک بیان شدند ( .)mg GA/g DWدادههای حاصل با استفاده

بلوكها بهطور جداگانه صورت گرفت .بهمنظور حصول تراك مناسب،

از نرمافزار آماری  SASو  MSTATمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

گیاه در دو مرحله چهاربرگی و ششبرگی تنک شد تا گیاه باه تاراك ،

و مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح

 20بوتاه در متار مرباع برساد ( .(Balandari, 2011عمال وجاین

 0/05و  0/01انجام گردید.

انجام گرفت .پ

علفهای هرز بهرو

برای استخراج عصاره (مواد مؤثره) برگ ،به

مخلو را به مدت  10دقیقه با دور  4500ساانتریفیوژ كارده و

از سه دقیقه یک میلیلیتر كربناات

دستی ،در سه نوبت انجام گرفت .كود اوره به-

صورت سرك در دو مرحله 50( ،درصاد بعاد از آخارین مرحلاه تناک

نتایج و بحث

كردن و بقیه در مرحله ساقهدهی) استفاده شد .برای تعیاین عملکارد

عملکرد زیست توده

زیستتوده در هر كرت ،دو ردیف كناری و نی متار از ابتادا و انتهاای

نتایج جدول تجزیه واریاان

(جادول  ،)3حااكی از اثار معنایدار

كرت بهعنوان اثر حاشیهای حذف شاد و از مسااحت  2/25متارمرباع

كودهای آلی و شیمیایی بر وزن تر زیستتوده باه تفکیاک در هار دو

گیاهان از ارتفاع دو سانتیمتری سطح خاك برداشت شادند .در طای

چین بود .اثر متقابل فاكتور كودهای آلای و شایمیایی و فااكتور كاود

فصل رشد ،دو چین برداشت شد .چین اول قبل از ساقه رفتن گیاه (در

زیستی در چین اول و چین دوم نیز معنیدار بود (جادول  .)3بیشاترین

تاریخ  )1391/3/13و چین دوم قبل از گلدهی (در تااریخ )1391/4/8

وزن زیستتوده تر در هر دو چین در فاكتور كودهای آلی و شایمیایی

گیاه صورت گرفت .پ
با استفاده از رو

از توزین عملکرد زیستتوده تر در هر چاین،

از كود شیمیایی و سپ

از كمپوست حاصل شد (جدول  .)4مهمترین

نمونهگیری ربعی ،از هر زیستتوده برداشت شده در

عنصر در سنتز ساختار اسیدهای آمینه و پروتئینها ،نیتروژن میباشاد.

هر واحد آزمایشی ،یک نمونه نی كیلوگرمی جهت برآورد زیساتتاوده

نیتروژن كافی در گیاه سبب افزایش رشد رویشی گیاه بهویژه رشد و تکثیار

نمونهها باه مادت  48سااعت در آون باا

سلو های گیاهی میشود ( .)Taiz & Zeiger, 2000بهنظر میرسد كاه

خشک تهیه گردید و سپ

درجه حرارت  70درجه سانتیگراد خشک و پ
خشک توزین شدند.

از ثابات شادن مااده
1- Folin-Ciocalteu
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رشد رویشی گیاه شد.

ارتفاع بوته و تعداد برگ شد كه این امر در نهایت منجار باه افازایش
جدول  -1خصوصیات فیزیکو شیمیایي خاک مزرعه
Table 1- Physicochemical characteristics of farm soil

اسیدیته
pH

هدایت الکتریکي

پتاسیم (میليگرم بر

فسفر(میليگرم

نیتروژن کل

(دسيزیمنس بر متر)

کیلوگرم)
)K (mg.kg-1

بر کیلوگرم)
)P (mg.kg-1

(درصد)
Total nitrogen
)(%

1.2

302

21.6

0.058

) EC (dS.m-1

7.24

بافت
Texture

سیلت-لومی
Silt-loam

جدول  -2خصوصیات فیزیکو شیمیایي کودهای آلي مورد استفاده در آزمایش
Table 2- Physicochemical characteristics of organic fertilizers applied in the experiment

پتاسیم

فسفر

(درصد)
)K (%

(درصد)
)P (%

نیتروژن کل (درصد)
Total nitrogen
)(%

1.2

1.6

1.3

1.5

اسیدیته
pH

هدایت الکتریکي (دسيزیمنس بر متر)
) EC (dS/m

7.5

6.1

1.1

7.3

6.4

1.2

كمپوست
Compost
ورمیكمپوست
Vermicompost

همچنین بهعلت فراهمی و دسترسی آسان و سریع گیاه به نیتروژن

زیستی در چینهاای اول و دوم باود .همچناین اخاتالف معنایدار در

نمودن فسفر خاك توسط كود زیساتی

فاكتور كودهای آلی و شیمیایی و اثر متقابال در وزن خشاک زیساتتاوده

بیوسولفور ( ،)Chen, 2006بیشترین وزن تر زیستتاوده از تیماار كاود

كل وجود داشت ،.بیشاترین وزن زیساتتاوده خشاک در هار دو چاین و

شیمیایی و بیوسولفور حاصل شد .بهنظر میرسد با توجه به مصرف كاود

مجماوع عملکارد دو چاین در فااكتور كودهاای آلای و شایمیایی از كاود

نیتروژن (اوره) در دو مرحله ،كارایی استفاده از این عنصار افازایش پیادا

شیمیایی و بعد از آن از كمپوست حاصل شدكه البته اختالف معنیداری باا

كارد ( .)Malekoti et al., 2009نتاایج پژوهشای روی گیااه دارویای

ه نداشتند (جدول  .)4با توجه به جدول  ،5در بین تیمارها در هر دو چاین

گشنیز ( (Coriandrum sativum L.بیانگر افزایش وزن تار زیسات-

به تفکیک و مجموع عملکرد دو چین میتاوان بیاان كارد كاه بیشاترین

توده در اثر كاربرد كود شایمیایی باود (.)Aghhavani Shajari, 2012

عملکرد وزن خشک زیستتوده از تیمار كود كمپوست حاصل شد .بهطاور

در تحقیااق دیگاار كااه روی گیاااه شاانبلیه (Trigonella foenum-

كلی ،بهنظر میرسد كه همراهی كود زیستی بیوساولفور باا كودهاای

) graecum L.انجام گرفت ،نشان داد كاه كااربرد كودهاای شایمیایی

دیگر نسبت به زمانی كه بهصورت منفرد بهكاار بارده شاد دارای اثار

باعث افزایش تولید شاخ و برگ و در نهایات افازایش عملکارد وزن تار

مثبتی روی عملکرد رویشی بود و موجب افزایش عملکارد گیااه شاد.

گیاه ماذكور شاد ( .)Mohammad abadi et al., 2011در آزمایشای

بهنظر می رسد كاربرد تلفیقی كودها باعث بهبود قابلیت دسترسای باه

روی گیاه زوفا ( )Hyssopus officinalis L.نتایج نشان داد كه كااربرد

عناصر غذایی و در نهایت افزایش رشد گیاه میشود .به نظار مایرساد

Koocheki et al.,

استفاده از كود شیمیایی باه دلیال آزاد ساازی ساریع و فراهمای بیشاتر

در كود شیمیایی و قابل دستر

كودهای زیستی باعث افزایش وزن تر گیااه شاد (
.)2008
نتایج تجزیه واریان

نیتروژن ( ،)Chen, 2006موجاب بهباود رشاد و افازایش وزن خشاک
جدول  ،3حاكی از وجاود اخاتالف معنایدار

زیستتوده شد ،از طرفی كمپوست ه به دلیل تذییر شرایط شیمیایی و

عملکرد زیستتوده خشک در فاكتور كودهای آلی و شیمیایی در هار

فیزیکی خاك و همچنین افزایش قدرت نگهاداری آب (

دو چین و اثر متقابل دو فاكتور ،كودهای آلی و شایمیایی و فااكتور كاود

 )& Londra, 2000و فراهمی مواد غذایی باعث بهبود رشد شد.

Aggelides
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با توجه به اینكه عناصر غاذایی بار جاذب و مصارف آب گیاهاان و

مساوی از منابع متفاوت آلی و شیمیایی در كرتها اعمال شد .به نظار

میزان آب سلول مؤثرند ،ممکن است كه جذب آب رابطه مستقی و مثبات

میرسد به دلیل آزاد سازی سریع و فراهمی بیشاتر نیتاروژن در كاود

با جذب نیتروژن داشاته باشاد ( .)Guo et al., 2007باه نظار مایرساد

شیمیایی نسبت به كود آلی ( )Chen, 2006و همچنین باا توجاه باه

نیتروژن در تیمار تلفیقی كود شیمیایی و بیوساولفور باعاث شاد تاا

اینكه همه نیتاروژن مناابع آلای (كمپوسات) در طای ساال اول آزاد

گیاهان آب بیشتری جذب نمایند و میزان آب بافتها افازایش پیادا

نمیشود ( ،)Mitchell, 2001میزان پلیفنول برگ در اثر كاربرد كود

كند ،درنتیجه با خشک شدن ،گیاه آب بیشتری نسابت باه كمپوسات از

شیمیایی نسبت به منابع آلی كمتار باود ،زیارا از جملاه عاواملی كاه

دست داد ،بهطوریكه وزن زیستتوده خشاک در هار دو چاین در تیماار

می تواند باعث افزایش میزان پلیفنول در گیاه شود ،تنش مواد غذایی

كمپوست بیشتر از تیمار تلفیقی كود شایمیایی و بیوساولفور باود .خالاد و

بهویژه نیتروژن است .با كمبود نیتروژن رشد گیااه بیشاتر از فتوسانتز

همکاران (  )Khalid et al., 2006در گیاه دارویای ریحاان ( Ocimum

كاهش پیدا میكند ،این امر موجب میشود تا مازاد كاربن نسابت باه

 )basilicum L.گزار

كردند كه استفاده از كمپوسات باعاث افازایش

وزن خشک گیاه نسبت به تیمار كاربرد كود شیمیایی شد.
عملکرد زیستتوده خشک گیاه كاسنی پاكوتااه در چاین دوم باه

مواد غاذایی ،باه تركیباات دفااعی اختصااه داده شاود كاه اساا
ساختارشان كربن (مانند پلیفنولها) است .در نتیجه باا كااهش رشاد
گیاه ،غلظت پلیفنول در گیاه افازایش پیادا مایكناد (

Pant et al.,

علت وارد شدن گیاه به مرحله ساقهدهی بیشاتر از چاین اول باود .در

 .)2009در سبزیجات برگدار گزار

تحقیقی بیشترین عملکرد زیستتوده خشک گیاه ریحان در چین دوم

نیتروژن ،تركیبات فنولی افزایش پیدا میكنند (.)Zhao et al., 2007

و با كااربرد ساطوح بااالی كاود نیتاروژن (100كیلاوگرم در هکتاار)

نتایج پژوهشگران دیگر نیز حاكی از این اسات كاه سانتز ماواد پلای

( )Dadvndsrab et al., 2008بهدست آمد .آنها دلیال ایان امار را

فنولی به وسیله نور تحریک میشاوند ( )Palomino et al., 2000و

افزایش تعداد شااخه هاای ایان گیااه در چاین دوم نسابت دادناد .در

این تركیبات باعث حفاظت گیاهان در مقابل اثرات مضر شدت بااالی

پژوهشی دیگر ،بیان شد كه به دلیل افزایش در تعداد شاخههای جانبی

نور و نیز طیفهای پرانرژی مثل ماورا بنفش مایشاود (

و توسعه خوب ریشه در خاك ،وزن زیست توده خشاک گیااه گشانیز

 .)al., 2006بهنظر میرسد در این پژوهش ،بهدلیل رشاد و عملکارد

( (Coriandrum sativum L.در چین دوم بیشتر از چین اول باود

ك گیاه كاسنی پاكوتاه تحت تیمار ورمیكمپوسات ،غلظات پلایفناول در

( .)Aghhavani Shajari, 2012

گیاهان تحت تأثیر این تیمار افزایش پیدا كرده بود و همچناین باا توجاه باه

شد كه با كاهش رشد و غلظت

Makris et

سایهاندازی ك برگها روی ه  ،گیاه در پاسخ بهشادت بااالی ناور و اشاعه
میزان پلیفنولهای برگ

ماورابنفش ،غلظت پلیفنول را افزایش داد .با توجه به اینكه تركیبات فناولی

نتایج جدول  3نشان داد اثرات ساده و اثر متقابل فاكتورهای مورد

به  pHباال و حرارت مقاوم هستند ( )Friedman & Jürgens, 2000باه-

مطالعه ،بر میزان پلیفنولهای موجود در برگ گیاه كاسنی پاكوتااه در

نظر میرسد كاربرد كود زیستی بیوساولفور احتمااال باهدلیال كااهش pH

هر دو چین معنیدار بود .با توجه به جدول  4میتوان اظهار داشت كه

( )Chen, 2006باعث كاهش غلظت پلی فناول شاد .در تحقیقای

میزان پلیفنول حاصل از كاربرد كودهای آلای بیشاتر از كااربرد كاود

دیگر گزار

شد كه با افزایش  pHمیزان فنول در جلبک هاای

شیمیایی در هر دو چین بوده و همچنین در فاكتور كود زیستی میازان

دریایی افازایش پیادا كارد ) . (Navarro et al., 2008باراون و

پلیفنول برگ در صورت عدم مصرف كود زیستی بیوسولفور بیشاتر از

همکاران ( )Brown et al., 1984در پژوهشی نتیجه گرفتند كاه باا

مصرف كود زیستی بیوسولفور بود .با توجه به جدول  ،5در هر دو چین

كمبود منگنز ،غلظت فنول در اندام هوایی گندم كاهش پیدا كرد .آن-

بهترتیب می توان اظهار داشت كه بیشترین میزان پلایفناول از تیماار

ها علت ك بودن غلظت فنول را كاهش در جز قلیا دانستهاند .با توجه

 312 mgو )290و كمترین میزان پلیفنول

دسترسی راحت به نیتروژن در كود شیمیایی و احتماال كااهش pH

ورمیكمپوست

(GA/g DW

به

نیز از تیمار تلفیقی كود شایمیایی و بیوساولفور ( 191 mg GA/g DWو

در اثر كاربرد كود زیستی بیوسولفور در هر دو چاین ،كمتارین غلظات

 )152حاصل شد .با توجه به اینكه در این پاژوهش میازان نیتاروژن

پلیفنول در تیمار تلفیقی شیمیایی و بیوسولفور حاصل شد.

1396  زمستان،  شماره،9  جلد،نشریه بوم شناسی کشاورزی

 با توجه به فراهمی مطلوب عناصر.گیاه دارویی كاسنی پاكوتاه داشت
 اثرات مثبتی نیز بار شارایط،غذایی پرمصرف وك مصرف در این كود
 شیمیایی و خصوصیات میکروبی و بیولوژیکی محایط كشات،فیزیکی
. لذا استفاده از آن میتواند گامی مؤثر در تولید پایدار باشد،دارد
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Introduction
Dwarf chicory (Cichorium pumilum Jacq.) is an annual species from chicory genus in Asteraceae family
grows in Western and Southern parts of Iran which is used as a traditional medicinal herb. To date there are a
few studies on this species which have been carried out under field conditions. Dwarf Chicory can be used for
cancer treatment. In many studies, the presence of phenolic and terpene lactones has been confirmed in chicory
tissue. Each type of fertilizer (chemical, organic and biofertilizer) has its advantages and disadvantages but due
to the problems caused by the use of chemical fertilizers, organic and biological fertilizers can be used as
alternatives to chemical fertilizers to increase soil fertility and produce sustainable agriculture. The present study
was conducted to evaluate the effects of organic and chemical fertilizers and biological fertilizers on quantitative
and qualitative characteristics of dwarf chicory (Cichorium pumilum Jacq.) in different cuttings.

Materials and Methods
The experiment was carried out in a factorial layout based on randomized complete block design with four
replications at the Agricultural Research Station of Ferdowsi University of Mashhad (59°28 E and 36°15 N )
during 2011-2012 growing season. Plots were designed with 4 m long and 2.5 m width, 1 m apart each other.
Between blocks, 1 m alley was kept. The experimental treatments were all combination of organic and chemical
fertilizers (Urban compost 4 t. ha-1, vermin-compost 4 t. ha-1, urea fertilizer 130 kg. ha-1 and control) and
biological fertilizer (Biosulfur biofertilizer + pure sulfur 100 kg. ha -1 and control). Seed sowing was performed
by hand on the middle of the furrows. Seedlings were thinned at the four-six leaf stage. The irrigation was done
after seed sowing two times per week until plant establishment and then with weekly irrigation until maturity
stage. Weeds were removed by hand during growing seasons. Harvesting was performed before stem initiation at
the first cut and flower initiation at the second cut and then biological yields were measured by harvesting 2.25
m2 of the central part of each plot. Folin-Ciocalteu method of assay was used to measure leaf polyphenols.
Comparison of means were performed by Duncan’s multiple range test (DMRT) at 5% and 1% probability levels
by using SAS and MSTAT-C statistical software.

Results and Discussion
The results showed that organic and chemical fertilizers and its interactions had significant effect on fresh
and dry weight of biomass in the first and the second cuts and total accumulated biomass. The highest fresh
weight of biomass at both cuts and total accumulated biomass were observed in chemical fertilizer + biosulfur
biofertilizer treatment. It seems that readily and immediately available of nitrogen and sulfur elements in
chemical fertilizer + biosulfur biofertilizer treatment increased the biomass yield of the plant. Compost treatment
produced the highest dry weight of biomass in both cuts and total accumulated biomass. Results indicated that
studied factors and their interactions had significant effect on poly-phenols contents of dwarf chicory leaves in
both cuts. The highest and the lowest poly-phenols contents of dwarf chicory leaves in both cuts were observed
in vermi-compost and chemical fertilizer+ biosulfur biofertilizer treatments, respectively. It seems that the slow
growth and low shading of the leaves were the main reason to increase polyphenols and the absence of nitrogen
deficiency and low soil pH cause reduced the concentration of polyphenols.
1, 2 and 3- Graduated MSc in Agroecolgy, Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi
University of Mashhad and Assistant Professor of Research Institute for Food Science, Mashhad, Iran, respectively.
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Conclusion
According to the results obtained in this research, it can be concluded that the compost treatment had a
positive effect on vegetative yield and poly-phenols contents of dwarf chicory leaves and its use can be an
effective step towards achieving sustainable agriculture and replacing the use of chemical fertilizers. Our results
revealed that total poly-phenols contents declined by increasing nitrogen and decreasing pH.
Keywords: Biosulfur biofertilizer, Compost, Medicinal Plant, Vermi-compost
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اثر روشهای غیرشیمیایی مدیریت علفهای هرز بر ویژگیهای رشدی و عملکرد زیره سبز
()Cuminum cyminum L.
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خرمدل ،س ،.قربانی ،ر ،.عزیزی ،ه ،.و سیدی ،م .1396 .اثر روشهای غیرشیمیایی مدیریت علفهای هرز بر ویژگیهای رشدی و عملکرد زیرره
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چکیده
بهمنظور بررسی اثر روشهای مدیریت علفهای هرز بر اجزای عملکرد ،عملکرد کمی و کیفی زیره سبز ( ،)Cuminum cyminum L.آزمایشری
در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی  1391-92در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با نه تیمار و سه تکرار
اجرا شد .تیمارها شامل شخم در شب ،بستر کاذب ،سه گیاه پوششی ماشر گرل خوشرهای ( ،)Vicia villosa L.خلرر ( )Lathyrus sp.و شرنبلیله
( ،)Trigonella foenum-graecum L.بقایررای گیرراهی سرریر ( ،)Allium sativum L.آفتررابگردا ( )Helianthus annuus L.و جررو
( )Hordeum vulgare L.و شاهد (بدو کنترل علفهای هرز) بودند .عملیات خاکورزی تیمار شخم در شب با استفاده از نور ماه انجام شرد .بررای
تیمار بستر کاذب ،پس از تهیه بستر کاشت و آبیاری ،علفهای هرز با شخم سطحی در نیمه اول اسفند ماه حذف شدند .در نیمه دوم اسفند مراه گیاهرا
پوششی به خاک برگردانیده شدند .پس از عملیات آمادهسازی زمین 2/5 ،تن در هکتار بقایای گیاهی به خاک افزوده شد .گیاهرا پوششری بره ترورت
متراکم در نیمه اول آبا ماه کاشته و سپس کلیه کرتها آبیاری شدند و سپس کاشت زیره سبز انجام شد .تفات اندازهگیری شده شامل ارتفاع ،اجرزای
عملکرد ،عملکرد بیولوژیکی و دانه ،محتوی و عملکرد اسانس زیره سبز بودنرد .نتراین نشرا داد کره خصوتریات رشردی ،اجرزای عملکررد و عملکررد
بیولوژیکی ،دانه و اسانس زیره سبز به طور معنیداری تحت تأثیر روشهای مدیریت غیرشریمیایی علرفهرای هررز قررار گرفرت ( .)p≤0/01بیشرترین
عملکرد بیولوژیکی و دانه بهترتیب  220/7و  103/1گرم بر مترمربع برای تیمار ماش گلخوشهای و کمترین میزا بهترتیب  72/4و  28/6گرم بر متر-
مربع برای شاهد مشاهده شد .میانگین این تفات در تمام تیمارهای مدیریتی در مقایسه با شاهد بیش از  100درترد بهبرود یافرت .براتترین عملکررد
اسانس ( 2/8گرم در مترمربع) برای گیاه پوششی ماش گل خوشهای و کمترین میزا ( 0/6گرم در مترمربع) برای شاهد بهدست آمد .کاشرت گیاهرا
پوششی و کاربرد بقایای گیاهی در سطح خاک از طریق بهبود خصوتیات فیزیکوشیمیایی و محتوی رطوبتی خاک باعث افزایش آماس سلولی شده کره
این موضوع موجب بهبود رشد و تولید ماده فتوسنتزی و افزایش عملکرد زیره سبز گردید.
واژههای کلیدی :بقایای گیاهی ،دگرآسیبی ،شخم در شب ،کنترل نوری علف هرز ،گیاه پوششی
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مراحررل ابترردایی رشررد آهسررته مرریباشررد (.)Omid Beygi, 1997
همچنین از آ جا که حجم اندامهای هوایی زیره سبز و توسعه سیستم
ریشهای آ نسبتاً کم میباشد ،این گیاه قدرت رقابتی پایینی در مقابله
با علفهای هرز دارد ( .)Kafi et al., 2002اگرچره هردف از کاشرت
گیاها دارویی دستیابی به عملکرد مطلروب مریباشرد ،ولری بایسرتی
تولید این گونرههرا در شررای بهررهگیرری از مردیریت اکولروژیکی و
غیرشیمیایی انجام شود (.)Liebman, 2002
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در سالهای اخیر ،بهدلیل عوارض زیست محیطی گسترده ناشری

علفهای هرز بهتر است به این نکتره نیرز توجره نمرود از آ جرا کره

گیاهرا دارویری جایگراه

بسیاری از علفهای هرز برای جوانهزنی نیاز به نور دارند ،خراکورزی

ویژهای را به خود اختصاص داده اسرت ( .)Liebman, 2002زیمردال

با بر هم زد خاک و دریافت سیگنالهای نروری عامرل محرکری برر

( )Zimdahl, 1980اظهار نمود اگرچه بیشتر گونههرای گیراهی طری

جوانهزنی این گونهها میباشد .شخم در شب و یا کنترل نوری علرف-

از کاربرد سموم شیمیایی ،تولیرد اکولوژیر

چند هفته پس از ظهور گیاهچه ،وجود علفهای هرز را تحمرل مری-

های هرز یکی از روشهای اکولوژیکی برای کاهش جوانهزنری برذر

کنند ،ولی بهمنظور بهبود رشد گونههایی که دارای رشرد اولیره نسربتاً

علفهای هرز بهویژه گونههای حساس به نور میباشرد ( Hartmann

کند هستند ،در این دوره بایستی علفهای هرز کنتررل شروند .نتراین

 .)& Nezadal, 1990این روش برا کراهش جوانرهزنری و ترأخیر در

Ghorbani et al., 2009; Ghorbani et al.,

استقرار علفهای هرز ( ،)Jensen, 1992موجرب بهبرود رقابرت گیراه

برخری مطالعرات (

2

 )2010نشا داده است که اثر روشهای مختلف مدیریت علرفهرای

اتلی میشود ( .)Jensen, 1995هرارتمن و نرزدال (

هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد زیرره سربز و زیسرتتروده و ترراکم

 )Nezadal, 1990گزارش نمودند که شخم در تاریکی کراهش 97/5

علفهای هرز معنیدار بود ،به-طوریکه بیشترین عملکرد زیرهسربز و

درتدی پوشش علفهای هرز را به دنبال داشت .جیوروزک و جررارد

کمترین تراکم علفهای هرز در روش وجین دستی مشاهده شد .بدین

( )Juroszek et al., 2004نیز پی بردند که تراکم علفهرای هررز در

ترتیب ،امروزه بکرارگیری سرایر راهکارهرای اکولروژیکی در راسرتای

شرای اعمال شخم در شب  30-40درتد کاهش یافت .نتاین مطالعه

مدیریت علفهای هرز در مزارع تولید گیاها دارویی ضروری به نظر

جیوروزک و همکرارا ( )Juroszek et al., 2003نیرز کراهش 28/4

میرسد.

درتدی تراکم علفهای هرز را در شرای اعمال شخم در شب تأییرد

بستر کاذب 1رویکردی مدیریتی مبتنی بر اتل جوانهزنری مروجی

& Hartmann

نمود.

علفهای هرز پیش از کاشت گیاه اتلی میباشد که برا حرذف اولیره

از دیگر راهکارهای اکولوژیکی برای کاهش جمعیرت علرفهرای

& Bond

هرز در بومنظامهای زراعی ،کاشت گیاها پوششی و کراربرد بقایرای

Safdar et

گیاهی میباشد ( .)Lal et al., 1991کاشت گیاها پوششی خرانواده

 )al., 2011نشررا داد کرره بهرررهگیررری از ایررن روش ،کنترررل 28/6

بقوتت موجب کاهش نیاز به مصرف کودهای نیتروژنی شده و بهدلیل

درترردی علررفهررای هرررز و بهبررود  4/9درترردی عملکرررد گنرردم

کاهش جمعیت آفات و علفهای هرز ،کراهش مصررف انرواع سرموم

( )Triticum aestivum L.را به دنبال داشت .وایندرواید و همکرارا

شیمیایی را نیز موجب میگردند .از اینرو ،تروین بهرهگیری از گیاها

( )Van Der Weide et al., 2002گزارش نمودند که کاشرت گنردم

پوششی ،ارتقاءدهنرده پایرداری تولیرد کشراورزی محسروب مریشرود

بر مبنای اجرای بستر کاذب عالوه بر کاهش بیش از  80درترد سربز

(

شد علفهای هرز ،افزایش  69درتردی عملکررد را در مقایسره برا

 .)2001; Ngouajio & Mennan, 2005برخرری بررسرریهررا

بستر معمولی موجب شد .تمرور و لروتز ()Lamour & Lotz, 2007

( )Samarajeewa et al., 2005; Yenish et al., 1995نشرا داده

دریافتند که بستر کاذب باعث کاهش  32درتدی جمعیت گونرههرای

است که مواد دگرآسریب آزاد شرده از انردامهرای گیاهرا پوششری و

پهنبرگ نظیر هفتبند شد .نامبردگا اظهار داشتند که بسرتر کراذب

بقایای قرار گرفته بر سطح خاک ،کاهش جوانهزنی و رشد علرفهرای

قابلیت خوبی برای کاهش تراکم علفهای هرز داشته و میتوانرد بره

هرز را به دنبال داشت .شرستا و همکرارا ()Shrestha et al., 2002

گیاها دارویری

اظهار نمودند که گیاها پوششی توانایی خوبی در کنترل گیاها هرز

علرفهرای هررز ،کراهش رشرد آ هرا را بره دنبرال دارد (
 .)Lennartsson, 1999نتاین مطالعه تفدر و همکارا (

عنوا راهکاری عملی در راستای مدیریت اکولوژی
مدنظر قرار گیرد.

Nagabhushana et al., 2001; Barberi & Mazzoncini,

دارند .از طرف دیگر ،بلردوین ( )Baldwin, 2006گرزارش نمرود کره

هر گونه برهم خوردگی در خاک میتواند با شکستن دوره خرواب،

گیاها پوششی و پخش کرد بقایای گیاهی بر سطح خاک برهدلیرل

جوانهزنی بذر گونههای هررز را موجرب گرردد ( Cardina et

بهبود محتوی ماده آلی ،کاهش فرسایش ،حفر محتروی رطروبتی و

 .)al., 2002عالوه بر این ،برای اجرای خاکورزی برهمنظرور کنتررل

کاهش تبخیر میتوانند اثرات مفیدی بر رشد گیاه اتلی داشته باشرند.

1- False Seed Bed

2- Photocontrol of Weeds

تحری
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در همین راستا ،هافمن و همکرارا ( )Hafman et al., 1993اظهرار

از تأثیر منفی این گونهها بر عملکرد کمری و کیفری زیرره سربز ،ایرن

داشتند که کاشت پوششی مراش (،)Vigna radiata (L.) Wilczek

مطالعه با هدف بررسی اثر روشهای مختلف مدیریتی علفهای هررز

موجب کاهش  96درتدی زیست توده علرفهرای هررز بردو افرت

بر اجزای عملکرد ،عملکرد دانه و اسانس زیرره سربز در شررای آب و

عملکرد ذرت ( )Zea mays L.شد .قربانی و همکرارا (

هوایی مشهد اجرا شد.

Ghorbani

 )et al., 2017با بررسی اثر روشهای مختلف مدیریت علفهای هرز
بر جمعیت ،تراکم ،وز خش

مواد و روشها

و شاخص تنوع شانو  -وینر علفهای

هررز در مزرعره اسرفنا ) (Spinacia oleraceae L.بیرا داشرتند

بهمنظور ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز تحرت ترأثیر

علرفهرای هررز را

روشهای مختلف مدیریت غیرشیمیایی علفهای هررز ،آزمایشری در

نسبت به شاهد کاهش داد ،ولی این کاهش برای بقایای جرو بریش از

قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با نه تیمار و سه تکرار در مزرعره

سایر بقایای گیاهی بود.

تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسری مشرهد (واقرع در 10

اگرچه مصرف بقایای گیاهی تراکم و وز خش

همچنین از آ جا که کاشت گیاهرا پوششری مریتوانرد کراهش

کیلومتری شرق مشهد برا طرول جارافیرایی  59º28شررقی و عررض

Fuji, 2001; Fuji,

جارافیایی  36º15شمالی و ارتفاع  985مترر از سرطح دریرا) در سرال

 ،)2003لذا مری تروا کاشرت ایرن گیاهرا را بره عنروا راهکراری

زراعرری  1391-92انجررام شررد .بررهمنظررور تعیررین خصوترریات

چندمنظوره در مزارع تولید گیاها دارویی مدنظر قرار داد.

فیزیکوشیمیایی خاک نمونهبرداری از عمق  0-30سرانتیمترر قبرل از

مصرف کودها و سموم شیمیایی را منجر گرردد (

بدین ترتیب ،با توجه با در نظر گرفتن اتول کشاورزی اکولوژی

کاشت انجام شد که نتاین آ در جدول  1ارائه شده است.

به عنوا رهیافتی پایدار در مدیریت علفهای هرز به منظور جلوگیری
جدول  -1نتایج خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک
Table 1- Results of physical and chemical properties of soil

هدایت الکتریکی

اسیدیته

(دسیزیمنس بر متر)

pH

1.91

7.45

)EC (dS.m-1

میزان (میلیگرم بر کیلوگرم)

کربن آلی ()%
Organic carbon
)(%

)Content (mg.kg-1

بافت

نیتروژن کل

فسفر قابل دسترس

پتاسیم قابل دسترس

Total nitrogen

Available P

Available K

452

5.78

300.12

0.21

Texture

سیلت-لوم
Silty- loam

تیمارها شامل شخم در شرب ،بسرتر کراذب ،سره گیراه پوششری

فاتله بین ردیف  0/5متر در نیمه اول آبا ماه کاشته شدند .بالفاتله

گرل خوشرهای ( ،)Vicia villosa L.خلرر ( )Lathyrus sp.و

پس از کاشت گیاها پوششی عملیات آبیاری برای کلیه تیمارها انجام

شنبلیله ( ،)Trigonella foenum-graecum L.بقایای گیراهی سریر

شد .همزما با عملیات آمادهسازی زمین 2/5 ،ترن در هکترار بقایرای

( ،)Allium sativum L.آفترابگردا ( )Helianthus annuus L.و

گیاهی به خاک افزوده و سپس با تیه سطحی (عمق  0-30سرانتی-

جو ( )Hordeum vulgare L.و شاهد (بدو کنترل علفهای هررز)

متر) مخلوط شد .کاشت دستی زیره سبز بهتورت متراکم در نیمه دوم

بودند .در تیمار شخم در شب ،عملیات خاکورزی بدو روشنایی چراغ

اسفند ماه (توده محلی) به میزا  20کیلروگرم در هکترار انجرام شرد.

تراکتور و با استفاده از نرور مراه در شرب ( Hartmann & Nezadal,

گیاها پوششی نیز قبل از کاشت زیره سبز بهطرور کامرل بره خراک

 )1990انجام شد .برای اجرای تیمار بستر کاذب ،پرس از تهیره بسرتر

برگردانیده و با تیه  0-30سانتیمتر خاک بهطور کامل مخلوط شدند.

کاشت و انجام آبیاری در هنگام اجرای عملیات آمادهسرازی زمرین در

بهمنظور تعیین عملکرد بیولوژیکی و دانه ،عملیات برداشت پس از

آبا ماه ،علفهای هرز با شخم سطحی برا اسرتفاده از کولتیواترور در

زرد شد بوتهها و چترها با حذف اثرات حاشیهای در آخر خررداد مراه

نیمه اول اسفند ماه (قبل از کاشت) بهطرور کامرل حرذف شردند .برذر

انجام شد .قبل از برداشت ،اجزای عملکرد شامل تعداد شاخه جانبی در

گیاها پوششی بهتورت متراکم روی چهار ردیف بهطول دو مترر برا

بوته ،تعداد چتر در بوته ،تعداد چترک در چتر ،تعداد دانره در چتررک و

ماش

اثر روشهای غیرشیمیایی مدیریت علفهای هرز بر ویژگیهای رشدی و عملکرد زیره سبز...
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وز  1000دانه از سطح  10بوته اندازهگیری و تعیین شرد .مقردار 50

تیمارهای مدیریتی در مقایسه با شاهد بیش از  100درتد بود .با این-

گرم از بذر هر تیمار انتخاب و اندازهگیرری محتروای اسرانس دانره برا

وجود ،ارتفاع ساقه اتلی زیره سربز در حورور گیراه پوششری ماشر

استفاده از کلونجر انجام شد (.)Eikani et al., 2007

نسبت به گیاها پوششی خلر و شنبلیله بهترتیب  7و  16درتد باتتر

دادههای آزمایش با استفاده از نرمافزار  Minitab-ver 13تجزیه

بود .در بین تیمارهای بقایای گیاهی بیشترین ارتفاع ساقه اتلی زیرره

نرمافرزار MSTAT-

در شرای کاربرد بقایای جو مشاهده شد که این تفت در مقایسره برا

 Cجهت مقایسه میانگینها استفاده شد .رسم نمودارها توس نرمافزار

بقایای آفتابگردا و سیر بهترتیب  17و  89درتد بیشتر برود .اجررای

 Excelانجام گرفت.

شخم در شب موجب بهبود  18درتدی ارتفاع ساقه اتلی زیرره سربز

شدند .از آزمو چنددامنهای دانکن ( )p≤0/05و

قابل ذکر است کره نتراین مربروط بره ترأثیر تیمارهرای مردیریت

در مقایسه با بستر کراذب گردیرد (شرکل  .)1نتراین مطالعرات دکرر و

غیرشیمیایی علفهای هرز بر تراکم ،زیستتوده و تنوع علفهای هرز

همکارا ( )Dekker et al., 1994نیز نشرا داده اسرت کره بقایرای

مزرعه زیره سبز در مقاله جداگانهای ارائه شده است.

گیاها پوششی خانواده بقوتت بهدلیل داشتن نیتروژ برات و نسربت
پایین کربن به نیتروژ  ،پس از برگرداند به خاک بهسررعت تجزیره

نتایج و بحث

شده و با آزادسازی نیتروژ میتوانند باعث فراهمی بخشی از تقاضای

نتاین آنالیز واریانس اثر روشهای مدیریت غیرشیمیایی علفهای

گیاه به این عنصر پرمصرف گردد .بر این اساس ،چنین بهنظر میرسد

هرز بر اجزای عملکرد ،عملکرد کمی و کیفی زیرره سربز در جردول 2

که علت بهبود نسبی ارتفراع در شررای کاشرت گونرههرای مختلرف

نشا داده شده است.

پوششی عالوه بر فراهمی نیتروژ تحت تأثیر قابلیت تثبیت نیترروژ ،

ارتفاع ساقه اترلی زیررهسربز بره طرور معنریداری تحرت ترأثیر

به تأثیر متفاوت این گونهها برر ویژگریهرای فیزیکوشریمیایی خراک،

تیمارهای مدیریت غیرشیمیایی علفهای هرز قرار گرفرت ()p≤0/01

تعادل دمایی و بهبود محتوی رطوبتی مربوط میباشد که در نتیجه برا

(جدول  .)2بهطوریکه بیشترین ارتفاع سراقه اترلی ( 41سرانتیمترر)

بهبود جوانهزنی و رشد بیشتر ،افرزایش ارتفراع را موجرب شرده اسرت

و کمترین میزا ( 7سانتیمتر) بررای

برای تیمار گیاه پوششی ماش

(.)Baldwin, 2006; Dekker et al., 1994

شاهد مشاهده شد .میزا افزایش ارتفاع ساقه اتلی زیره سبز در کلیه
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شکل  -1اثر روشهای مدیریت غیرشیمیایی بر ارتفاع ساقه اصلی زیره سبز
Fig. 1- Effect of non-chemical management on stem height of cumin

میانگینهای دارای حروف متفاوت ،بر اساس آزمو دانکن دارای تفاوت معنیداری میباشند (.)p≤0/05
Means with different letters have significant difference based on Duncan test (p≤0.05).
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گل خوشرهای برا جوانرهزنری

هرز دارد ( ،)Kafi et al., 2002خصوتیات رشدی آ بهشدت تحرت

سریعتر در مقایسه با سایر گونهها توانسته است زیستتوده بیشتری را

تأثیر قرار گرفته است .اجرای تیمار بستر کاذب با حذف اولیه علفهای

تولید نماید که برگرداند بقایای آ به خاک ،عالوه بر کاهش ترراکم

هرز باعث ممانعت از جوانهزنی علرفهرای هررز شرده کره از طریرق

و زیستتوده علفهرای هررز ،نقرش مر ثری برر بهبرود خصوتریات

کاهش تراکم و بهتبع آ زیستتوده علفهای هررز در نتیجره بهبرود

فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی خاک داشته است .شباهنگ و همکرارا

اجزای عملکرد زیره سبز را موجب شده است .تأثیر مثبت اجرای شخم

( )Shabahang et al., 2013گرزارش نمودنرد کره مصررف بقایرای

در شررب ( )Jensen, 1995و تیمررار بسررتر کرراذب (

گیاهی و کاشت گیاها پوششی منجر به بهبود بریش از  100درترد

 )Mullinix, 1995بر عملکرد گیاهرا نیرز بره تأییرد رسریده اسرت.

عملکرد گل زعفرا ( )Crocus sativus L.در مقایسه با شراهد شرد

کاشت گیاها پوششی و مصرف بقایای گیاهی بر سطح خاک بهدلیل

بهطوریکره بیشرترین درترد افرزایش وز گرل در برین تیمارهرای

حف محتوی رطروبتی محری ریزوسرفر گیراه (

پوششی و بقایای گیاهی بهترتیب به ماش

گل خوشهای و بقایای جو

اختصاص داشت.

& Johnson

Campiglia et al.,

 )2010باعث افزایش آماس سلولی شده که در نتیجه برهدلیرل بهبرود
رشد و تولید ماده فتوسنتزی ،سرعت رشد گیاه را افزایش داده که ایرن

اثر تیمارهای مدیریت غیرشریمیایی علرفهرای هررز برر اجرزای

امر در نهایت ،افزایش ارتفاع و اجزای عملکرد را به دنبال داشته است.

عملکرد زیره سبز معنیدار ( )p≤0/01برود (جردول  .)2برهطروریکره

همچنین از آ جا که دمای بات طی تابسرتا باعرث افرزایش سررعت

بیشترین تعداد شاخه جانبی ،چتر ،چترک ،دانه و وز  1000دانه زیرره

رشد و کوتاهتر شد دوره گلدهی و پر شد

دانه میگردد ( Larmure

سبز بهترتیب  15شاخه جانبی در مترمربع 25 ،چترر در متررمربرع47 ،

 )et al., 2005و با توجه به نقش مثبت کاربرد بقایای گیاهی و کاشت

چترک در مترمربرع 10 ،دانره در چترر و  4/9گررم بررای تیمرار گیراه

پوششی بر تعدیل درجه حرارت خراک ( Hiltbrunner et al.,

پوششی ماش

گیاها

گلخوشهای حاتل شد (جدول  .)3همچنرین اجررای

 ،)2007; Zotarelli et al., 2009چنین بهنظر میرسد که اعمال این

کلیه تیمارهای مدیریت غیرشیمیایی علفهای هرز ،اجزای عملکرد را

تیمارها بهدلیل تأثیر برر دمرای خراک و تعردیل آ  ،منجرر برهبهبرود

در مقایسه با شاهد ،بیش از  100درتد بهبود بخشید .بین تیمارهرای

خصوتیات رشدی و اجزای عملکرد زیره سربز شرده اسرت .اسردی و

بقایای گیاهی ،بیشترین میزا افزایش میرانگین اجرزای عملکررد بره

همکارا ( )Asadi et al., 2013گزارش نمودند که با افزایش مقردار

بقایای جو اختصاص داشت .مقایسه تیمارهای پوششری برا تیمارهرای

کلش از تفر تا  10تن در هکتار به خاک ،خصوتیات رویشی ،اجزای

بقایای گیاهی م ید این مطلب است که تحت تأثیر تیمارهای پوششی،

عملکرد و بهتبع آ عملکرد سیر بهبود یافرت .شرباهنگ و همکرارا

میزا اجزای عملکرد زیره سبز شامل شاخه جانبی ،چتر ،چترک ،دانره

( )Shabahang et al., 2013بیا نمودند که کاربرد بقایای گیاهی و

و وز  1000دانه بهطرور میرانگین برهترتیرب  107 ،93 ،113و 154

کاشت گیاها پوششی سرعت ظهور برگ و سرعت گلدهی زعفرا را

درتد بیشتر از میانگین همین تفات در حوور بقایرای گیراهی مرورد

بیش از  100درتد در مقایسه با شاهد بهبود بخشرید ایرن محققرین

استفاده بوده است .اجرای تیمار شخم در شرب ،تعرداد شراخه جرانبی،

اظهار نمودند که بیشترین میزا افزایش سرعت ظهور برگ و سرعت

چتر ،چترک ،دانه و وز  1000دانه را بهترتیب  11 ،10و  5درترد در

گلدهی در مقایسه بین تیمارهای گیاها پوششی و بقایای گیاهی به-

مقایسه برا تیمرار بسرتر کراذب بهبرود بخشرید (جردول  .)3بنرابراین،

ترتیب برای ماش

گل خوشهای و بقایای جو اختصاص داشت.

مشخص است که با افزایش تراکم گونههرای علرف هررز در شراهد و

تیمارهای مدیریت غیرشیمیایی علفهای هرز به طور معنریداری

عدم کنترل و مدیریت این گونههای ناخواسته ،عملکرد کمی زیره سبز

عملکردهرای دانرره و بیولروژیکی زیررره سربز را تحررت ترأثیر قرررار داد

کاهش یافته است .بهنظر میرسد با افزایش تعداد گونههای موجود در

(( )p≤0/01جدول  .)2بیشترین عملکردهرای بیولروژیکی و دانره بره-

مکا  ،رقابت بین گونهای زیره سبز و علفهای هرز نیز افرزایش

ترتیب  220/7و  103/1گرم بر متر مربع بررای تیمرار گیراه پوششری

برا حجرم کرانوپی کرم

گلخوشهای و کمترین میزا بهترتیب  72/4و  28/6گررم برر

ی

مییابد و از آ جا که زیره سبز گیاهی کوچ

میباشد ( )Omid Beygi, 1997که قابلیت رقابت اندکی با علفهای

ماش

متر مربع برای شاهد مشاهده شد.
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جدول  -3مقایسه میانگین اثر روشهای مدیریت غیرشیمیایی علفهای هرز بر اجزای عملکرد زیره سبز
Table 3- Mean comparison for the effect of non-chemical weed management methods on yield components of cumin

وزن  1000دانه

تعداد دانه (تعداد

تعداد شاخه جانبی

تعداد چترک (تعداد

تعداد چتر (تعداد در

(گرم)

در چتر)

در متر مربع)

متر مربع)

(تعداد در متر مربع)

1000-seed
)weight (g

Seed number
)(No.umbel-2

Umbellet
)number (No.m-2

Umbel number
)(No.m-2

Branch number
)(No.m-2

4.90a

10.33a

46.67a

25.33a

*15.00a

4.79b

9.33b

45.67a

23.33b

13.33b

Chuckling vetch as cover
crop

4.61c

8.33c

44.00b

22.00c

12.33c

گیاه پوششی شنبلیله

4.36de

4.67f

25.00e

15.00f

8.67f

4.32e

3.67g

25.67f

12.33g

6.00g

4.23f

2.67h

19.33g

9.33h

4.33h

4.58c

7.33d

41.00c

20.00d

11.33d

4.39d

6.33e

39.00d

18.00e

10.33e

4.00g

1.67i

11.33h

5.67i

2.67i

تیمار
Treatment

گیاه پوششی ماش

گلخوشهای

Hairy vetch as cover crop

گیاه پوششی خلر

Fenugreek as cover crop

بقایای جو
Barley residues

بقایای آفتابگردا
Sunflower residues

بقایای سیر
Garlic residues

شخم در شب
Tillage at night

بستر کاذب
False seed bed

شاهد
Control

* میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستو  ،تفاوت معنیداری بر اساس آزمو دانکن ندارند (.)p≤0/05
* Means within a column followed by the same letters are not significantly different based on Duncan test (p≤0.05).

میزا بهبود این تفات برای تمام تیمارهرای مردیریتی براتتر از

تیمارهای مدیریتی موجب شده است .از طررف دیگرر ،کراهش تعرداد

 100درتد در مقایسه با شاهد بود .میزا عملکررد بیولروژیکی بررای

علفهای هرز در تیمارهای مدیریتی بهبود عملکرد را بهدنبرال داشرته

گل خوشهای بهترتیب دو و پنن درترد براتتر از خلرر و

است .کاشت گیاها پوششی بهویژه گیاها خانواده بقوتت از طریرق

شنبلیله بود .میزا این افزایش برای عملکرد دانره برهترتیرب چهرار و

آزادسازی عناتر غذایی بهویژه فراهمی نیتروژ تحت تأثیر تثبیت این

هفت درتد بود .در بین تیمارهای بقایای گیاهی نیز بیشرترین مقردار

عنصر در خاک و جلوگیری از تلفات آ

و بهبود ساختار خاک ( Isik et

این تفات بررای بقایرای جرو حاترل گردیرد ،برهطروریکره میرزا

; )Campiglia et al., 2010al., 2009منجر به بهبود شرای بررای

عملکردهای بیولوژیکی و دانه زیره سبز تحت ترأثیر بقایرای جرو بره-

تولید ماده فتوسنتزی شده که در نهایت ،افرزایش عملکررد را موجرب

ترتیب  9و  23درتد باتتر از بقایای آفتابگردا بود .همچنین میرزا

گردیده است .بدین ترتیب ،چنین بهنظر میرسد که برای بهبرود رشرد

این بهبود در مقایسه با مصرف بقایای سیر بهترتیرب  10و  41درترد

این گیاه دارویی ارزشمند در راسرتای دسرتیابی بره اترول کشراورزی

بود .عملکرد بیولوژیکی و دانه زیره سبز تحرت ترأثیر شرخم در شرب،

پایدار میتوا کاشت گیاها پوششری خرانواده بقروتت را همرراه برا

چهار درتد در مقایسه با بستر کاذب بهبود یافت (شکل  .)2کوزنس و

مصرف بقایای گیاهی مدنظر قرار داد که این امر عالوه بر دستیابی به

بوتره

ثبات تولید تحت تأثیر بهبود محتوی ماده آلی خاک ،کراهش هزینره-

علفهرز در تراکمهای پرایین در مقایسره برا ترراکمهرای برات ترأثیر

های تولید و کاهش مصرف انواع مواد شیمیایی شامل کودها و سموم

بیشتری بر عملکرد دارد .بدین ترتیب ،مشخص است که تراکم براتتر

را برای بومنظامهای کشاورزی به ارمارا خواهرد آورد .همچنرین ،برا

علفهای هرز در شاهد کاهش بیشتر عملکرد را در مقایسره برا سرایر

توجه به این مطلب که باتترین میزا آبشویی نیتررات معمروتً طری

تیمار ماش

همکارا ( )Cousens et al., 1987گزارش نمودنرد کره یر

اثر روشهای غیرشیمیایی مدیریت علفهای هرز بر ویژگیهای رشدی و عملکرد زیره سبز...
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پاییز و زمستا رخ میدهد ( ،)Ritter et al., 1991بنرابراین ،کاشرت

رقابتی این گیاه در مقابله با علفهای هرز و کراهش کرارایی مصررف

گیاها پوششی سازگار با شرای آب و هوایی نسبتاً سرد مریتوانرد از

نهادهها گردد .از طرف دیگر ،با توجه به ضرورت توسعه کشرت و کرار

طریق ممانعت از آبشویی نیتروژ  ،منجر به جلروگیری از تلفرات آ و

این گیاه دارویی ،چنین بهنظر میرسرد کره کاشرت گیاهرا پوششری

کاهش سطح آلودگی آبهای زیرزمینی گردد .نتاین مطالعات مختلرف

پاییزه با فصل رشد هماهنگ با زیره سبز و همچنین کاشت گونههای

Sainju et al., 2006a; Sainju et al., 2006b; Sainju et al.,

کمنیاز به عناتر غذایی بهتورت مخلوط با این گیاه ارزشمند را مری-

 )2007نشا داده است که کاشت گونههای مختلف گیاها پوششری

توا به عنوا راهکاری پایدار برای دسرتیابی بره عملکررد مطلروب و

خانواده بقوتت و غیربقوتت میتواند نقش م ثری بر افزایش محتوی

همچنین بهبود کارایی مصررف نهرادههرا مردنظر قررار داد .همچنرین

ماده آلی خاک و کاهش آبشویی نیتروژ داشته باشد .آ ها دلیل ایرن

اجرای شخم در شب با کاهش جوانهزنی علفهای هرز موجب بهبرود

موضوع را به این امر نسبت دادند که کاشت گیاها پوششری خرانواده

رشد گردیده که این امر افرزایش عملکررد را برهدنبرال داشرته اسرت.

بقوتت از طریق افزایش محتوی نیتروژ خراک تحرت ترأثیر تثبیرت

جیوزوزک و جراردز ( )Juroszek & Gerhards, 2004اظهار نمودنرد

بیولوژیکی نیتروژ و به دنبال آ آزادسازی تردریجی ایرن عنصرر در

که اجرای عملیات شخم در شب با کاهش جوانهزنری ،رشرد و ترراکم

خاک میتوانند نقش مفیدی بر رشد گیاها داشته باشند .بهطور کلی،

علفهای هرز ،موجب بهبود  80درتدی سبز شرد گیراه زراعری در

(

سرعت رشد آهسته ،کانوپی کوچ
برگهای باری

مقایسه با شخم در روز شد.

در براتی سرطح خراک و وجرود

زیره سبز ( )Kafi et al., 2002باعث کاهش قردرت
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شکل  -2اثر روشهای مدیریت غیرشیمیایی علفهای هرز بر عملکرد بیولوژیکی و دانه زیره سبز
Fig. 2- Effect of non-chemical weed management on biological and seed yield of cumin
میانگینهای دارای حروف مشترک ،تفاوت معنیداری بر اساس آزمو دانکن ندارند (.)p≤0/05
Means followed by the same letters are not significantly different based on Duncan test (p≤0.05).

اگرچه اثر تیمارهای مردیریت غیرشریمیایی علرفهرای هررز برر

برای گیاه پوششی ماش

گل خوشهای و کمترین میزا ( 0/6گرم در

محتوی اسانس زیره سبز معنیدار نبود ،ولی عملکرد اسرانس برهطرور

مترمربع) برای شاهد بهدست آمد .کلیره تیمارهرای مردیریتی موجرب

معنیداری تحت تأثیر روشهای مردیریت غیرشریمیایی قررار گرفرت

بهبود بیش از  100درتدی این تفت در مقایسره برا شراهد گردیرد.

(( )p≤0/01جدول  .)2باتترین عملکرد اسانس ( 2/8گرم در مترمربع)

گل خوشهای در مقایسره برا

عملکرد اسانس در شرای کاشت ماش
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گیاها پوششی یعنی خلر و شنبلیله ،بهترتیرب  9و  15درترد بیشرتر

کاشت گیاها پوششی خانواده بقوتت موجب کاهش کاربرد کودهای

بود .میزا افزایش عملکرد اسانس در شرای مصرف بقایای جو بره-

نیتروژ دار شیمیایی میشود و برهطرور غیرمسرتقیم کراهش جمعیرت

ترتیب  13و  49درتد بیشتر از تیمارهای بقایای آفتابگردا و سیر بود

برخی آفات ،علفهای هرز و بهتبع آ کاهش مصرف آفتکرشهرا و

(شکل  .)3بهنظر میرسد که کاشت گیاها پوششی از طریق تحری

علررفکررشهررای شرریمیایی را فررراهم مرریآورد (

رشد رویشی ناشی از تثبیت بیولوژیکی نیترروژ ()Isik et al., 2009

 ،)Mazzoncini, 2001; Ngouajio & Mennan, 2005ترروین

و بهبود محتوی رطوبتی خراک ( )Campiglia et al., 2010موجرب

بهرررهگیررری از گیاهررا زراعرری پوششرری در بررومنظررامهررای زراعرری،

بهبود رشد و فتوسنتز گردیده که این امر بهدلیل افزایش عملکرد دانه،

ارتقاءدهنده ثبات و پایداری تولید بومنظرامهرای کشراورزی در آینرده

موجب بهبود عملکرد اسانس شده است .عالوه بر ایرن ،از آ جرا کره

محسوب میشود.
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شکل  -3اثر روشهای مدیریت غیرشیمیایی بر عملکرد اسانس زیره سبز
Fig. 3- Effect of non-chemical management on essential oil yield of cumin
میانگینهای دارای حروف مشترک ،تفاوت معنیداری بر اساس آزمو دانکن ندارند (.)p≤0/05
Means followed by the same letters are not significantly different based on Duncan test (p≤0.05).

نتیجهگیری
نتاین این مطالعه نشا داد که تیمارهرای مردیریت غیرشریمیایی
علفهای هرز بهطور معنیداری خصوتیات رشدی ،اجزای عملکرد و
عملکرد کمی و کیفی زیره سبز را تحت تأثیر قرار داد .اجرای شخم در
شب از طریق جلوگیری از شکست دوره خواب و ممانعرت از برطررف
شد نیاز نوری بذر علفهای هرز ،موجرب بهبرود عملکررد و اجرزای
عملکرد زیره سبز شد .تیمار بستر کاذب با حذف اولیه علفهای هررز،
افزایش عملکرد کمری و کیفری را برهدنبرال داشرت .کاشرت گیاهرا
پوششی و مصرف بقایای گیاهی بر سطح خاک بهدلیل حف محتروی
رطوبتی محی ریزوسفر گیاه باعث افزایش آماس سلولی شده کره در

نتیجه بهدلیل بهبود رشد و تولید ماده فتوسنتزی ،سرعت رشد گیراه را
افزایش داده که این امر در نتیجه افزایش ارتفاع و اجرزای عملکررد را
بهدنبال داشته است .البته میزا تأثیر این تیمارها بسته بره کیفیرت و
نوع بقایای گیاهی و گونه گیاه پوششی متفاوت برود .عرالوه برر ایرن،
کاشت گیاها پوششی برهویرژه گیاهرا خرانواده بقروتت از طریرق
آزادسازی عناتر غذایی به ویژه فراهمی نیتروژ تحرت ترأثیر تثبیرت
این عنصر و همچنین جلوگیری از تلفات عناتر و بهبود ساختار خاک
منجر به بهبود شرای برای تولید ماده فتوسنتزی شده کره در نهایرت،
افزایش عملکرد را موجب گردیده است .بدین ترتیب ،بهمنظرور بهبرود
رشد گیاها دارویی در راستای تولید پایدار میتروا کاشرت گیاهرا
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.و بهبود کارایی مصرف این عنصر گردد

پوششی خانواده بقوتت را همراه با مصرف بقایای گیاهی مدنظر قررار
داد که این امر عالوه بر دستیابی به ثبرات تولیرد تحرت ترأثیر بهبرود

سپاسگزاری

 کاهش هزینههرای تولیرد و کراهش مصررف،محتوی ماده آلی خاک

 مصروب2/24119 اعتبار این پژوهش از محل پژوهه طرح شماره

انواع مواد شیمیایی را برای بومنظامهای کشاورزی به ارمارا خواهرد

 معاونت محترم پژوهشی و فنراوری دانشرگاه فردوسری1391/09/22

 کاشت گیاها پوششی سازگار با شرای آب و هروایی، همچنین.آورد

.مشهد تأمین شده است که بدینوسیله سپاسگزاری میشود

 منجرر بره، نسبتاً سرد میتواند از طریق ممانعت از آبشرویی نیترروژ
جلوگیری از تلفات آ موجب کاهش سطح آلودگی آبهای زیرزمینری
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Introduction
Medicinal and aromatic plants are major crops of domestic and industrial interest. The essential oil yield,
seed yield and biomass of medicinal and aromatic plants are seriously affected by interspecific competition,
meaning proper weed management becomes crucial. Competition with weeds is detrimental for medicinal and
aromatic plants production for two main reasons. The first reason is that, in acting as an important stress factor,
the interference of weeds is supposed to generate variations in photosynthesis rate and direction, pushing plants
to allocate more carbon to roots (competition for nutrients or water) or shoots (competition for light). These
plants are increasingly organically grown to improve profitability. However, the presence of weeds may lead to a
decline in both yield and quality. Therefore, nonchemical methods of weed management are needed. More
attention has been paid worldwide about the technical means for weeding, generally addressed to a removal of
weeds as complete as possible, and sometimes to the effects of weeds on medicinal and aromatic plants yields
and quality.Cumin (Cuminum cyminum L.) is an herbaceous and annual plant belonging to Apiaceae family
which is planted in arid and semi-arid regions of Iran as medicinal plant. About 26% of the total area under
cultivation of medicinal plants in Iran is allocated to cumin cultivation. This paper studied the methods of nonchemical weed control on yield components and quantitative and qualitative yield of cumin.

Materials and Methods
In order to study weed management methods, an experiment was conducted based on a randomized complete
block design with nine treatments and three replications at the Agricultural Research Station, Ferdowsi
University of Mashhad during growing season 2012-2013. Treatments included tillage at night, false seed bed,
three cover crops such as hairy vetch, chuckling vetch and fenugreek, crop residues of sunflower, barley and
garlic and weed infested control. Operation of tillage at night performed with moon light. Seed bed prepared,
irrigated and weed removed at 28th February by using surface cultivation for false seed bed treatment. Cover
crops removed and added to the soil at 5th March. After land preparation, 2.5 t.ha-1 crop residues of each species
added to the soil. Cover crops planted as dense at 5th November then all plots irrigated and then seeding
operation was done. Plant height, yield components, biological yield, seed yield, essential oil content and
essential oil yield of cumin were measured accordingly. The treatments were run as an analysis of variance
(ANOVA) to determine if significant differences existed among treatments means. Multiple comparison tests
were conducted for significant effects using the LSD test.

Results and Discussion
The results showed that the growth characteristics, yield components, biological yield, seed yield and
essential oil yield of cumin were significantly affected by non-chemical management procedures (p≤0.01). The
maximum biological and seed yield were observed in hairy vetch with 220.7 and 103.1 g. m-2 and these
minimum were for control with 72.4 and 28.6 g. m-2, respectively. These traits enhanced more than 100% for all
management treatments compared to control. The highest essential oil yield of cumin was recorded in hairy
vetch (2.8 g. m-2) and the lowest was for control (0.6 g.m-2).
1, 2 and 3- Associate Professor, Professor and PhD student in Crop Ecology, Agronomy and Plant Breeding
Department, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, respectively.
(*- Corresponding author Email: khorramdel@um.ac.ir)
DOI:10.22067/JAG.V9I4.24273
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Conclusion
Non-chemical weed management strategies had significantly effect on plant height, yield components and
yield of cumin. Cover crops and crop residues enhanced cumin yield due to physical and chemical soil
characteristics, moisture conservation and cell swelling improvement that they increased growth and production
of photosynthetic matters. Generally, cover crop is a safe and effective technique for weed control that may
decrease the necessity for chemical approaches to crop and soil.
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راهبردهای گذار از کشاورزی رایج به پایدار در ایران
 -جایگزینی نهادهها و طراحی بومنظام کشاورزی
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چکیده
با بهبود کارایی مصرف نهادهها در بومنظامهای کشاورزی ،جایگزینی نهادههای بومسازگار با نهادههای شیمیایی بههعنهوان دومهیگ گهام و طراحهی
مجدد بومنظامهای زراعی به عنوان آخریگ مرحله در گذار از کشاورزی رایج به پایدار مطرح میباشند .به منظور ارزیابی وضعیت نظامهای زراعی کشهور،
 223پژوهش و مطالعه انجام گرفته در سطح کشور در زمینههای مختلف از نظر جایگزینی نهادهها و طراحی بومنظهامههای زراعهی مهورد بررسهی قهرار
گرفت .با توجه به ایگکه در کشاورزی پایدار بیشتر کارکردهای چندگانه بومنظامها مدنظر میباشد ،در ایگ مطالعهه سهعی شهده اسهت جنبههههای چنهد
کارکردی مدیریتهای مختلف در زمینه جایگزینی نهادهها مورد ارزیابی قرار گیرد .کارکردهای مورد مطالعه در ایگ پهژوهش شهامب بهبهود خصویهیا
بیوفیزیکوشیمیایی خاک ،مدیریت بومسازگار آفا و بیماریها ،کاهش مصرف انرژی و افزایش تنوع زیستی با استفاده از رهیافتهای مدیریتی بومسازگار
میباشند که در قالب مدیریتهای مختلف از قبیب استفاده از کودهای آلی و بیولوژیک ،مدیریت بقایای گیاهی ،استفاده از ویژگیهای دگرآسیبی گیاهان،
شخمهای حفاظتی ،تناوب زراعی و کشت مخلوط مطرح میباشند .در بخش طراحی ،بر مبنای آگاهی و دانش حایب از پژوهشههای نظهری و عملهی،
بوم نظام کشاورزی پایدار طراحی و بازآفرینی شد .در طراحی مدیریت آب و خاک ،آب در مقیاس چرخههای بزرگ در نظر گرفتهه شهد و در مهورد خهاک
تأکید بر تغذیه خاک بهجای تغذیه گیاه یور گرفت .در مدیریت آفا بهجای کنترل به بینش مدیریت آفا توجه شد و در مدیریت تنوع ،مفهوم تنهوع
فراتر از گونههای زراعی مدنظر قرار گرفت و گونههای گیاهی غیرزراعی ،گونههای جانوری و تنوع زیر خاک را نیز در نظر گرفت .رهیافتهای تخفیف و
سازگاری در رابطه با تغییر اقلیم و همچنیگ تدریجی کردن دوره گذار از رایج به پایدار به منظور بهحداقب رساندن مخاطرا مالی برای کشاورزان نیهز از
جمله مواردی است که در طراحی بومنظام مورد توجه قرار گرفت .بهطور کلی ،علیرغم ایگکه در بخهش جهایگزینی نههادهههای بهومسهازگار بهه جهای
نهادههای رایج پژوهشهای مختلفی در ایران انجام گرفته است ولی سیاست گذاری در انتقال ایگ راهبردها به مزارع ضروری است .گرچه از نظر طراحی
بومنظام زراعی بومسازگار پژوهشهای منسجمی در ایگ زمینه یور نگرفته است ،ولی وجود نتایج کافی برای دو مرحلهه اول و دوم (افهزایش کهارایی
نهادهها و جایگزینی آنها) میتواند مبنایی برای ایگ مرحله باشد .بنابرایگ در مرحله آخر گذار به کشاورزی پایدار باید مطالعا عمیقی در سطح بومنظهام
بر اساس پتانسیب هر منطقه انجام شود.
واژههای کلیدی :بازآفرینی ،پایداری خاک ،تغییر اقلیم ،تنوع زیستی ،توسعه روستایی ،چند کارکردی
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با ایگکه در سامانههای کشاورزی رایج عملکرد بهه میهزان قابهب
توجهی افزایش یافته و در نتیجه میزان تولید مهواد غهذایی بهه شهکب

 2 ،1و  -3به ترتیب استاد گهروه زراعهت ،دانشهکده کشهاورزی ،دانشهگاه فردوسهی
مشهد ،استادیار گروه تولیدا گیاهی ،دانشکده کشهاورزی بردسهیر ،دانشهگاه شههید
باهنر کرمان (دانشجوی سابق دکتری اکولوژی گیاههان زراعهی دانشهگاه فردوسهی
مشهد) و استادیار مؤسسه تحقیقها چغندرقنهد ،همهدان(دانشهجوی سهابق دکتهری
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چشمگیری ارتقاء یافته است ،اما پیامهدهای گسهترده زیسهتمحیطهی
حایب از فعالیتهای مختلف مربوط به تولید و بههخصهو

مصهرف

نهادههای شیمیایی ،روشهای کنونی را زیر سؤال برده اسهت .ههدف
ایلی در کشاورزی رایج به حداکثر رساندن تولیهد و درآمهد مهیباشهد
( )Kamkar & Mahdavi Damghani, 2008و لههذا بهههمنظ هور
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دستیابی بهه ایهگ اههداف ،مجموعههای از عملیها بهدون توجهه بهه

منابع میشود ( .)Ndakidemi, 2006ایگ بومنظامها بها شهبیهسهازی

مخاطرا زیستمحیطی آنها به اجرا گذاشته میشوند .در ایران نیهز

فرآیندهای بومشناختی ،ضمگ حفظ سهالمت تنهوع زیسهتی ،عملکهرد

متأسفانه ،نهادههای شیمیایی مصرفی شامب کودها و سموم شهیمیایی

قابب قبول و مطلوبی نیز تولید میکنند.

بهدلیب سهولت کهاربرد و بهرآوردهسهازی نیهاز محصهوز زراعهی در

برای گذار از کشاورزی رایج به پایدار سهه مرحلهه پیشهنهاد شهده

کوتاهمد  ،بهشد مورد استفاده قرار مهیگیرنهد و کشهاورزان ارتقهاء

اسههت ( :)Gliessman & Rosemeyer, 2010مرحلههه اول شههامب

حایههلخیزی درازمههد خههاک و فرآینههدهای کنتههرلکننههده آن را بههه

افزایش کارایی نهادههایی چون کود و سموم شهیمیایی اسهت کهه در

فراموشی سپردهاند .نکته قابب توجه ایگ است که بخش قاببتوجهی از

حال حاضر در کشاورزی رایج مورد استفاده قرار میگیرند .مرحلهه دوم

سموم و کودهای شیمیایی از دسترس گیاه و خاک خارج شده و باعث

مربوط به جایگزینی نهادههای رایج با نهادهها و عملیها بهومسهازگار

آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی میشوند .از طهرف دیگهر ،تولیهد

بوده و مرحله سوم طراحی مجدد بومنظامهای کشاورزی بهنحوی کهه

مواد غذایی به شکب رایج هنوز نتوانستهاست مشهکب کمبهود غهذا در

کارکرد آن بهر مجموعههای از فرآینهدهای اکولهوژیکی اسهتوار باشهد،

سطح جهان را حب نمایهد و در حهال حاضهر در جههان بهیش از یهک

میباشد.

میلیارد نفر در معرض کمبود مواد غذایی قرار دارند .بنابرایگ ،نیهب بهه

مرحله اول که مربوط به کارایی استفاده از نههادهههای نیتهروژن،

کشاورزی پایدار و بازنگری در بینشهای رایج ضهرورتی انکهار ناپهذیر

آب ،نور و سموم شیمیایی میباشد و ارائه راهکارههای بهبهود کهارایی

میباشد (.)Gliessman & Rosemeyer, 2010

استفاده از ایگ نهادهها بهعنوان گام اول گهذار از کشهاورزی رایهج بهه

یکی از راهکارهای کلیدی در کشاورزی پایدار بازگرداندن تنوع به

پایدار قبال بهعنوان نخستیگ بخش از ایگ پژوهش مورد ارزیهابی قهرار

محیطهای کشهاورزی و مهدیریت مهؤثر آن اسهت .افهزایش تنهوع بها

گرفته است ( ،)Koocheki et al., 2013بنابرایگ هدف از ایگ بخهش

دیدگاههای کشاورزی رایج که هدف آن حصهول حهداکثر عملکهرد از

از پژوهش ،بررسی وضعیت کاربرد نهادهها و مدیریتهای جایگزیگ در

طریق کشت خالص محصوز در مقیاس وسیع مهیباشهد ،در تاهاد

کشاورزی کشور بهعنوان گام دوم گذار از کشاورزی رایج بهه پایهدار و

است ( .)Nassiri et al., 2007بهنظر میرسد تنوع در بومنظهامههای

طراحی بومنظامهای زراعی مبتنی بر ایول و مبانی بومشهناختی بهه-

کشاورزی رایج عامب ناخواسته است ،زیرا که نهادهها و عملیا زراعی

عنوان گام سوم میباشد.

بهنحوی طراحهی شهدهانهد کهه باعهث محهدودیت تنهوع مهیشهوند.
نگرانیهای ناشی از زوال تنوع زیستی در بومنظامهای رایج و آگهاهی
از ایگ امر که کاهش تنوع زیستی کشاورزی هزینهههایی بهرای تولیهد
کنندگان ،هزینههای اجتماعی برای جوامع ،پیامدهای دراز مد بهرای
تولیدا کشاورزی و در نتیجهه اثهرا منفهی بهر امنیهت غهذایی دارد
( ،)Koocheki, 1997باعث شده است که در دو دهه اخیهر ،عملیها
بومسازگار مانند کشت مخلوط ،تناوب ،کنترل اکولوژیک آفا  ،کهاربرد
نهههادههههای اکولوژیههک و مههدیریت بقایههای گیههاهی کههه از دیربههاز در
بههومنظههامهههای سههنتی جایگههاه ویههژهای داشههته اسههت ،بهههتههدریج در
سامانههای نویگ نیز مورد توجهه قهرار گیهرد (.)Tsubo et al., 2001
بومنظامهای کشت مخلوط بر پایه استفاده مؤثر از تشعشع خورشیدی،
عنایر معهدنی و منهابع محیطهی اسهتوار هسهتند ،زیهرا تفهاو ههای
فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گونههای مختلف نظیر الگوهای متفاو
اندامهای هوایی ،ریشه ،جذب عنایر و مسهیر فتوسهنتزی گونههههای
مختلفی که در کنار یکدیگر رشد میکنند ،باعث اسهتفاده کارآمهدتر از

مواد و روشها
جایگزینی نهادهای شیمیایی با نهادهای زیستی و بومسهازگار بهه
عنوان دومیگ گام و طراحی بهومنظهامهها در راسهتای بهبهود کهارایی
نهادهها و جایگزینی آنها به طور توام فرآیند گذار از کشهاورزی رایهج
به پایدار را تکمیب مینمایهد (.)Gliessman & Rosemeyer, 2010
مطالعه حاضر بهمنظور بررسی وضعیت جایگزینی نهادههای بومسازگار
و نیز طراحی بومنظامهای کشاورزی بر پایه ایول اکولوژیک در ایران
انجام شده است .بدیگ منظور 223 ،پژوهش انجام گرفته در ایگ زمینه
بر روی محصوز مختلف زراعی و دارویی مورد ارزیابی قرار گرفت و
پس از تجزیه و تحلیب بر اساس ویژگیههای کهارکردی و سهاختاری
گروهبندی شده و اطالعا مورد نیاز استخراج گردید.
با توجه به ایگکه در کشهاورزی بهومسهازگار بیشهتر کارکردههای
چندگانه بومنظام مدنظر مهیباشهد ،در ایهگ مطالعهه جنبههههای چنهد
کارکردی مدیریتهای مختلف در زمینه جایگزینی نهادهها مورد توجه
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قرار گرفت .کارکردهای مورد مطالعه در ایهگ پهژوهش شهامب بهبهود

بیشتر ایگ مواد ترغیب میشوند ( .)Nassiri et al., 2007در گهذار از

حایههلخیزی و خصویههیا بیوفیزیکوشههیمیایی خههاک ،مههدیریت

کشاورزی رایج به پایدار همواره سعی شده است تا کهاربرد ایهگ مهواد

اکولوژیک آفها و بیمهاریههای گیهاهی ،کهاهش مصهرف انهرژی و

شیمیایی تا حد ممکهگ کهاهش و حتهی حهذف شهود و از روشههای

افزایش تنوع زیستی بود .استفاده از کودهای آلهی و بیولوژیهک ،بهاقی

جایگزیگ از قبیب تناوب زراعی ،کشت مخلوط ،استفاده از دگرآسهیبی،

گذاشههتگ بقایههای گیههاهی در سههطح خههاک ،اسههتفاده از ویژگههیهههای

گیاهان پوششی ،گیاهان مانع و تله ،کنترل مکانیکی ،کنترل بیولوژیک

دگرآسیبی ،شخمهای حفاظتی و کاهش یافته ،تناوب زراعی و کشهت

و مدیریت شخم بهرای کنتهرل آفها اسهتفاده شهود .کنتهرل آفها و

مخلوط از جمله رهیافتهای مورد مطالعه برای جایگزینی با نهادههای

علفهای هرز یکی از چالشهای ایلی در گذار بهه کشهاورزی پایهدار

شیمیایی و برون مزرعهای بودند.

میباشد که باید بهخوبی مدیریت شوند .مطالعا متعدد یور گرفته

در بخش طراحی بومنظام نیز بر اساس رهیافتههای مربهوط بهه

در ایران در زمینه کنترل اکولوژیهک آفها و علهفههای ههرز نشهان

افههزایش کههارایی منههابع (مرحلههه اول گههذار) و همچنههیگ جههایگزینی

میدهد که ایگ روشهها مهیتوانهد جهایگزیگ مناسهبی بهرای سهموم

نهادههای رایج و فشرده با نهادههای بومسهازگار (مرحلهه دوم گهذار)،

شیمیایی باشد.

نظامهای جایگزیگ کشاورزی بهر مبنهای آگهاهی و دانهش حایهب از

نتایج برخی بررسیها در ایران نشان داده است که در بسهیاری از

پژوهشهای نظری و عملی و بر پایه ایب ثبا درازمهد عملکهرد و

موارد ،کنترل مکانیکی علفهای هرز عالوه بر فواید زیسهت محیطهی

حفاظت محیط زیست طراحی شدند .در ایگ بخش متغیرههای مربهوط

میتواند مؤثرتر از کنترل شیمیایی عمب کند .آزمایش پهور آرر (

به آب ،خاک ،مدیریت آفا  ،تنوع زیستی ،تغییرا اقلیمی ،بومنظهام-

 )Azar, 2009نشان داد که وجیگ دستی و کولتیواتور علفهای ههرز

های کم نهاده ،مناطق حاشیهای ،زمیگهای کمبازده و شرایط نامساعد

را بهتر از کاربرد علفکشههای تریفلهورالیگ و اتهالفلهورالیگ کنتهرل

محیطی مد نظر قرار گرفت .در طراحی بومنظامهای پایدار کشاورزی،

نمودند و از طرفی عملکهرد کلهزا ( )Brassica napus L.در شهرایط

طراحی هر جزء بومنظام در ارتباط با سایر اجزاء مورد توجه قرار گرفت

کنترل مکانیکی بهطور چشمگیری بازتر از کنترل شیمیایی بود (شکب

و در نهایت کب بومنظام کشاورزی به یور یک مجموعهه طراحهی

.)1

گردید.

Pour

بررسی برخی مطالعا مختلف نشان میدهد کهه اجهرای تنهاوب
زراعی میتواند ابهزاری سهودمند و جهایگزینی مناسهب بهرای سهموم

نتایج و بحث

شیمیایی در کنترل علفههای ههرز ( Oveisi et al., 2006; Jamali

مدیریت اکولوژیک آفات

& Jokar, 2010; Siahmarguei et al., 2003; Mohammad
 )Dust & Asghari, 2009و آفها ( ;Sadrabadi et al., 2010

آفتکشهای شیمیایی گروه ویهژهای از ترکیهبههای مصهنوعی
هستند که استفاده گسترده از آنها در کشاورزی رایج منجهر بهه ورود
مقادیر زیادی از ایگ مواد به منابع آب و خاک شده و بهعنوان تهدیدی
برای محیطزیست محیطی به شمار می روند .یکهی از دزیهب عمهده
آلودگی آبهای زیرزمینی ،عدم کنتهرل کهافی و رهاسهازی سهموم در
محبهای مصرف آنهاست و بدیگ ترتیب پازیش خهاک و آبههای
زیرزمینی آلوده شهده در ایهگ منهاطق یکهی از مههمتهریگ مشهکال
محیطی بههشهمار مهیرود ( .)Rezaei et al., 2011آفهتکهشههای
شیمیایی در کوتهاهمهد مهیتواننهد جمعیهت آفها را بههطهور قابهب
مالحظهای کاهش دهند اما بهعلت ایگکهه همهراه بها کنتهرل آفها ،
شکارچیهای طبیعی آنها نیز از بیگ میروند ،جمعیت آفا مجدداً به
حالت اولیه و حتی بیشتر از آن برگشته و متعاقباً کشاورزان به مصهرف

 )Alimoradi et al., 2006باشهد .محمهد دوسهت و علهی ایهغری
( )Mohammad Dust & Asghari, 2009با بررسی تأثیر تنهاوب و
علفکش بر کنترل علفهای هرز گزارش نمودند کهه اجهرای تنهاوب
سه ساله میزان تراکم و وزن خشک علفهرز را بسیار بهتهر از علهف-
کههش دیکلروسههولفورن کههاهش داد و از طرفههی ،عملکههرد چههاودار
( )Secale cereal L.در زمان اجرای تناوب بهطور معنیداری بیشهتر
از شرایط عدم تناوب بهود (جهدول  .)1جمهالی و جوکهار (

& Jamali

 )Jokar, 2010نیز گهزارش کردنهد کهه در کلیهه تنهاوبههای گنهدم
(-)Triticum aestivum L.رر ( ،)Zea mays L.گندم-چغندرقنهد
( )Beta vulgaris L.و گنهدم-آفتهابگردان (
 )L.تعهداد بهذر علهفههرز جهودره (

Helianthus annuus

Hordeum spontaneum C.
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یافت.

 )Kochدر خاک نسبت به کشت متنهاوب گنهدم کهاهش معنهیداری

350
Weed dry matter

300
Canola yield

250

150

g.m-2

200

100
50
0
Cultivator

Herbicide

Hand thinning

Control

شکل  -1تأثیر روشهای مختلف کنترل علفهرز بر وزن خشک علفهای هرز و عملکرد کلزا (پورآذر)1388 ،
)Fig. 1- Effect of different methods of weed control on weed dry matter and canola yield (Pur-Azar, 2009

ترکیب و تراکم بذر علفهای هرز در خاک بسهیار متغیهر بهوده و

یکی دیگر از روشهای کنترل اکولوژیک آفا و علفههای ههرز

ارتباط نزدیکی بها سهابقه کشهت زمهیگ دارد ( Siahmarguei et al.,

کشت مخلوط میباشد .وجود توأم دو گیاه در مقایسه با یک محصول،

 .)2003برخی بررسیهها ( Oveisi et al., 2006; Siahmarguei et

بهطور مؤثرتری از منابع نور ،آب و مواد غذایی بههرهبهرداری کهرده و

)al., 2003; Sadrabadi et al., 2010; Alimoradi et al., 2006

بنابرایگ منابع محدودتری برای استفاده علفههای ههرز بهاقی خواههد

نشان دادهاست که برنامههای مختلف تناوبی در بومنظامههای زراعهی

مانهد (

نقش مهمی در تغییر ترکیب گونهای بانک بذر دارد .همانطور کهه در

 .)al., 2012از طرفی ،کشت مخلوط میتواند از طریهق حایهب شهدن

شکب  2مشاهده میشود ،میزان بانک بذر علفهرز در زمهانی کهه دو

بیگ دو گونه گیاهی ،اثرا دگرآسیبی و نیز افزایش جمعیهت دشهمنان

Cicer

طبیعی آفا و بیماریها ،نقش مؤثری در کاهش خسهار بیمهاری و

 )arietinum L.بعد از آیش کاشته شدند بهطور معنهیداری بیشهتر از

آفا گیاهی داشته باشد و جایگزیگ مناسهبی بهرای سهموم شهیمیایی

کشت ایگ گیاهان پس از تناوب گندم-رر بود .همچنیگ ،تراکم بهذر

محسهوب شهود ( & Karimipur, 2006; Rezvani Moghaddam

علفهای هرز در کشت جو بعد از آیش بههطهور معنهیداری بهازتر از

.)Moradi, 2012

گیههاه زیههره سههبز (  )Cuminum cyminum L.و نخههود (

Rezaei et al., 2011; Alizade et al., 2010; Fotuhi et

کشت جو بعد از رر و کلزا بود (شکب .)3
جدول  -1تأثیر کنترل شیمیایی و اکولوژیک بر عملکرد دانه چاودار و تراکم و وزن خشک علفهرز
Table 1- Effect of chemical and ecological control on grain yield rye and weed density and dry matter

تراکم علف هرز (بوته در مترمربع)
)Weed density (Plant.m-2

وزن خشک علف هرز (کیلوگرم در هکتار)
-1

) Weed dry matter (kg.ha

عملکرد دانه چاودار (کیلوگرم در هکتار)
-1

) Chavdar grain yield (kg.ha

عدم تناوب

تناوب

عدم تناوب

تناوب

عدم تناوب

تناوب

No-rotation

Rotation

No-rotation

Rotation

No-rotation

Rotation

264

101

585

55

1200

3100

257

75

472

49

1600

3500

منبع :محمددوست و ایغری ()1388
)Reference: Mohammad Dust & Asghari (2009

تیمار
Treatment

عدم کنترل
No-control

علفکش
Herbicide
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140

131.5

100
80
60

44.3

40
15.04

20

)Seed density (Number.kg-1 soil

120

0
Wheat-maize

Fallow-Chickpea

Fallow-Cumin

شکل  -2تأثیر تناوبهای مختلف بر تراکم بذر علفهای هرز (سیاهمرگویی و همکاران)1382 ،
)Fig. 2- Effect of various rotations on seed density of weeds (Siahmarguei et al., 2003
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)Seed density (Number.kg-1.soil
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شکل  -3میزان بانک بذر در تناوبهای مختلف زراعی (اویسی و همکاران)1385 ،
)Fig. 3- Effect of various agronomical rotation of seed bank (Oveisi et al., 2006

در ایران مطالعا مختلفی در زمینه تأثیر کشت مخلوط بر کنتهرل

( )Rezvani Moghaddam & Moradi, 2012بها بررسهی تهأثیر

علفهای هرز یهور گرفتهه اسهت و همهانطهور کهه در جهدول 2

کشت مخلوط زیره سبز و شنبلیله ( Trigonella foenum-graecum

مشاهده میشود ،اکثر آنها تأیید میکنند که زیستتهوده علهفههای

 )L.بر میزان بیماری فوزاریوم ( )Fusarium oxysporumکه منجهر

هرز در شرایط کشت مخلوط دو گونه گیاهی بهطور معنیداری کمتهر

به بوتهمیری زیره سبز میشود ،گزارش نمودند که کشهت شهنبلیله در

Rezaei et al., 2011; Alizade

بیگ ردیفهای زیره سبز بهعنوان کشت مخلوط از طریق جلوگیری از

et al., 2010; Fotuhi et al., 2012; Seyedi, 2012; Ghanbari
 .)et al., 2010; Nazari et al., 2012تأثیر مثبت کشت مخلوط بهر

انتشار بیماری در بیگ ردیفها ،میزان بوتهمیری در ایگ گیهاه را حهدود

از کشت خالص دو گونه میباشد (

کنترل آفا و بیماریهای گیهاهی نیهز در آزمایشها مختلهف مهورد
بررسی قرار گرفته است .بههعنهوان مثهال ،رضهوانی مقهدم و مهرادی

 23درید نسبت به کشت خالص زیره سبز کاهش داد.
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جدول  -2تأثیر کشت مخلوط گیاهان مختلف بر میزان ماده خشک علفهرز (کیلوگرم در هکتار)
)Table 2- Effect of intercropping of different crops on weed dry matter (kg.ha-1

نخود-جو

لوبیا-ریحان

ذرت-کدو

ذرت-ماش

ارزن-لوبیا

ماش-سیاهدانه

Maize-bean

Chichpeabarely

Bean-

ocimum

Maizecucumber

Maziemungbean

Panicumbean

Mungbeanblack cumin

4900

1500

1353

3456

2430

1152

308

6455

642

1082

1413

3224

1217

565

3420

180

693

2316

1854

892

340

Fotuhi
Chiyaneh et
)al. (2012

Seyedi et al.
)(2012

Alizade et
)al. (2010

Ghanbari et
)al. (2012

Nazari et al.
)(2012

Ghanbari et
)al. (2010

Rezvani
Moghaddam et
)al. (2009

ذرت-لوبیا

خالص گونه اول
Sole first
species

خالص گونه دوم
Sole scecond
species

مخلوط دو گونه
Intercropping

منبع
Reference

همانطور که در جدول  3مشاهده میشهود ،گونههههای مختلهف

 Streptomycesپژمردگی فوزاریومی خربزه ( )Cucumis melo L.را

قارچ تریکودراما برای کنتهرل بیولوژیهک بیمهاریههای ریشههگرههی

حدود  18درید و مرگ گیاهچه چغندرقند را حدود  57دریهد نسهبت

گوجهههفرنگههی ( ،)Solanum lycopersicum L.پوسههیدگی طوقههه

به شرایط عدم کنترل بهبود بخشید (جدول  .)3عالوه بهر ایهگ ،نتهایج

آفتابگردان و گندم و مرگ گیاهچه ای چغندرقند مهورد بررسهی قهرار

برخهی بررسهیهها (

& Mohammadi et al., 2005; Padasht

 )Izadyar,نشههان داده اسههت کههه بههاکتری جههنس باسههیلوس

گرفته است و نتایج ایگ بررسهیهها نشهان مهیدههد کهه ایهگ عامهب

2006

بیولوژیک بیماریهای فوق را بیگ  28تا  81درید نسبت بهه شهرایط

( )Bacillus sp.نیز در کنترل بیماری بالست بهرنج ( Oryza sativa

عدم کنترل کاهش داده است .تأثیر مثبت گونههای مختلهف بهاکتری

 )L.و پوسیدگی ریشه گندم مؤثر است ،بهطوریکه ایگ بیمهاریهها را

سودوموناس در کنترل بیماریههای پوسهیدگی ریشهه بهاقال (

Vicia

بهترتیب حدود  39و  61درید کاهش داد (جدول .)3

 ،)faba L.سیاهک پنهان گندم و پژمردگی خیار ( Cucumis sativus

استفاده از ویژگی دگرآسیبی گیاهان دگرآسیب نیز میتواند نقهش

 )L.در آزمایشا مختلف مورد تأیید قرار گرفته است (جدول  .)3بهه-

مهمی در مدیریت و کنترل آفا و علفهای هرز ایفها کنهد .مزایهای

عنوان مثهال گلپایگهانی و همکهاران ()Golpayegani et al., 2010

استفاده از مواد آللوپاتیک ،در مقایسه با علفکشهای مصنوعی در ایگ

گزارش نمودند کهه بهاکتری  Pseudomonas fluorescensبیمهاری

است که بهعلت تجزیهپذیری زیستی ،ایمگتر بهوده ،در غلظهتههای

پوسیدگی ریشه باقال را  51درید کاهش داد (جدول .)3

پاییگ بهطور انتخابی عمب مهینماینهد و چهون ایهگ مهواد بههوسهیله

سهارانی و همکهاران ( )Sarani et al., 2009نشهان دادنهد کهه

میکروارگانیسمها تجزیه میشوند ،اثرا سوء زیستمحیطی طهوزنی

باکتری  Burkholderia cepaciaمرگ گیاهچه کلزا را که عامب آن

ندارند ( .)Moradi et al., 2010در ایران مطالعا متعددی در زمینهه

 Rhizoctonia solaniمیباشد ،حدود  66درید نسهبت بهه شهرایط

تأثیر مواد دگرآسیب بر رشد علهفههای ههرز (

عدم کنترل بهبود بخشید (جدول  .)3نکته قابب توجه اینجاست که در

Moradi et al., 2010; Azizi et al., 2010; Velayati et al.,
;2011; Piraste et al., 2011; Rauf & Omidbegi, 2011
Tahami & Rezvani, 2011; Karimian et al., 2011; Saraei
 )et al., 2012و آفها گیهاهی ( )Hakimi et al., 2004یهور

شیمیایی بنومیب و  Rhizoctonia solaniوجود نداشت که ایگ خهود

گرفته است .در تمامیمطالعا مورد بررسی ،مواد دگرآسهیب بههطهور

نشاندهنده ایگ است که عوامب بیولوژیک میتواند جایگزیگ مناسهبی

معنیداری باعث کاهش خصوییا رشد علفهای هرز و آفا شدند

Ashrafi zade et al.,

و با افزایش غلظت مواد دگرآسیب میزان بازدارندگی ایگ مواد افزایش

آزمایش سارانی و همکاران ( )Sarani et al., 2009مشاهده شهد کهه
تفاو معنیداری بیگ کنترل مرگ گیاهچهه کلهزا توسهط آفهتکهش

برای سموم شیمیایی باشد .برخی بررسیهها (

 )2003; Sadeghi et al., 2009نشهان داد کهه عامهب بیولوژیهک

یافت.

;Oruji et al., 2009

راهبردهای گذار از کشاورزی رایج به پایدار در ایران...
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جدول  -3کنترل بیولوژیک آفات مختلف توسط برخی عوامل بیولوژیک در گیاهان مختلف
Table 3- Biological control of different pest by biological agents in various plant

عامل بیولوژیک

آفات هدف

Biological agent

Target pests

گیاه میزبان

نام بیماری

Host
plant

Disease
name

درصد
کنترل
Contol
)(%

منبع
References

برنج

بالست

Rice

Blast

39

Padasht Dehkaei and
)Izadyar (2007

گندم

سیاهک پنهان

Wheat

Bunt

18

)Khodaygan et al. (2006

پژمردگی
فوزاریومی

92

Bacillus criculans

Pyricularia grisea

Pseudomonas
fluorescens

Tilletia laevis

Streptomyces

Fusarium
oxysporum

Melon

Burkholderiacepacia

Rhizoctonia solani

کلزا

Pseudomonas
fluorescens

Fusarium solani

Rhizobium

Fusarium solani

خربزه

)Ashrafizadeh et al. (2003

Fusarium
wilt

مرگ گیاهچه
66

)Sarani et al. (2009
)Golpayegani et al. (2010

Canola

Damping
off

باقال

پوسیدگی ریشه

Faba bean

Root Rot

51

باقال

پوسیدگی ریشه

Faba bean

Root Rot

9

)Golpayegani et al. (2010

Trichoderma
harzianum

Meloidogyne
javanica

گوجه فرنگی

ریشه گرهی

Tomato

Root- knot

28

Maleki Ziyarati et al.
)(2009

Streptomyces

Rhizoctonia solani

چغندرقند

مرگ گیاهچه
57

)Sadeghi et al. (2009

14

)Ahmadifar et al. (2005

81

Shahiri Tabarestani et al.
)(2005

گندم

پوسیدگی ریشه
Root Rot

61

)Mohammadi et al. (2005

76

)Etebariyan et al. (2007

آفتابگردان

پوسیدگی طوقه

Sunflower

Crown rot

71

Abdollahzadeh et al.
)(2006

Sugar beet

Damping
off

Pseudomonas
fluorescens

Verticillium
dahliae

خیار

پژمردگی

Cucumber

Wilt

Trichoderma
harzianum

Rhizoctonia solani

چغندرقند

Bacillus subtilis

Bipolaris
sorokiniana

Wheat

Trichoderma viride

Bipolaris spicifera

گندم

پوسیدگی طوقه

Wheat

Crown rot

Trichoderma virens

Sclerotinia
sclerotiorum

Sugar beet

مرگ گیاهچه
Damping
off

دانش بهومیایرانیهان از گذشهتهههای دور راهکارههای مناسهب و

میلیاردها ریال به کشاورزی کشور خسار وارد میکند ،تنها به مبارزه

مؤثری را برای مدیریت آفا و بیماریهای گیاهی در اختیار مها قهرار

شیمیایی اکتفا شود ،واردا و مصرف ایگ سموم افزایش خواهد یافهت

داده است .گزارشهایی از  500سال پیش در کشاورزی ایهران وجهود

و ایگ امر عالوه بر زیانهای اقتصادی ،پیامدهای زیستمحیطی برای

دارد که بر اساس آن برای مبارزه با بعای آفا از مواد و عصارهههای

تمام موجودا زنده بهدنبال خواههد داشهت و در ایهگ میهان مقاومهت

گیاهی ،روغگهای معدنی و موادی همچون خاکستر ،آههک و گهوگرد

عوامب بیماری زا در برابر سموم یکی از جدیتریگ پیامدهای زیان بار

اسهتفاده مههیشههده اسههت (

Kamkar & Mahdavi Damghani,

آن است (.)Koocheki, 1997

 .)2008متأسفانه واکنش آفا به سموم شیمیایی کم شده است و ایگ
موضوع باعث افزایش مقدار مصرف سم در کشور شده است .بنهابرایگ
بهنظر میرسد اگر برای مقابله و مهدیریت آفها گیهاهی کهه سهازنه

افزایش تنوع زیستی

در گذار از کشهاورزی رایهج بهه پایهدار بایهد مهدیریت بهر مبنهای
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روشهای افزایش تنوع و پیچیدگی بومنظام کشاورزی باشد .در شکب

 4پویایی بومنظام کشاورزی با تنوع زیاد نشان داده شده است.

Farmer-designed diversity
• intercropping
• natural weeds
• borders and hedgerows
• rotations
• grazing animals
Improvement of abiotic conditions
• higher nutrient availability
• microhabitat differentiation
• increase in soil organic matter
• improved soil structure

Increased biotic diversity
• natural herbivore predators
• beneficial soil organisms
• allelopathic weeds
• nitrogen fixers

Emergent system qualities
)• Beneficial interferences (mutualisms
• Internal nutrient cycling
• Internal management of pest populations
• Avoidance of competition
• Efficient energy use
• Stability
• Reduction of risk
شکل  -4پویایی بومنظام در بومنظام کشاورزی با تنوع زیاد (نصیری و همکاران)1388 ،
)Fig. 4- Ecosystem dynamic in a high diversity agroecosystem (Nassiri et al., 2007

وضعیت تنوع زیستی گیاهان زراعی ،آفا و علفهای هرز بهرای

مقایسه میزان تنوع گیهاهی تحهت تهأثیر اسهتفاده از کودههای آلهی و

بومنظامهای مختلف کشاورزی کشور در پژوهشهای متعهددی مهورد

معدنی گزارش کردند که کاربرد کود گوسفندی بههمیهزان  20تهگ در

Koocheki et al., 2011; Koocheki et

هکتار منجر به افزایش میزان تنوع شانون و مارگالف ههم در گیاههان

al., 2004a; Koocheki et al., 2004b; Mahdavi Damghani
;et al., 2007; Nassiri et al., 2005; Koocheki et al., 2004c
Koocheki et al., 2004d; Azizi et al., 2009; Khoramdel et
al., 2009; Khodashenas et al., 2010a; Khodashenas et
al., 2012; Khodashenas et al., 2011; Khodashenas et al.,
 .)2010b; Khodashenas et al., 2008تناوب زراعهی ،یکهی از

زراعی و هم علفهای هرز نسبت به کودهای شیمیایی شدند (جهدول

ارزیابی قرار گرفته است (

راههای مؤثر افزایش تنوع در مزرعه میباشد که از آن بهعنوان تنهوع
زمانی یاد میشود .مطالعا مختلف نشان داده است که تناوب زراعهی
باعث بروز اثرا و کارکردهای مفید در بومنظام زراعی میشهود .بهه-
عنوان مثال ،نقش تناوب بر افزایش جمعیت ریز موجودا مفید خهاک
( )Soduri, 2006کنترل و کاهش تنهوع و خسهار علهفههای ههرز
( )Siahmarguei et al., 2003; Azizi et al., 2009مورد تأیید قرار
گرفته است .بررسی مطالعا مختلهف در ایهران نشهان مهیدههد کهه
استفاده از کودهای آلی و بیولوژیک بهجای کودهای شیمیایی منجر به
افزایش تنوع زیستی گیاهی و جانوری بومنظام کشهاورزی مهیگهردد.
بهعنوان مثال ،عزیزی و همکاران ( )Azizi et al., 2009بها بررسهی

 .)4برخی بررسیها نشان داده است که بها حرکهت از بهومنظهامههای
کشت پرنهاده میزان تنوع مارگالف و شانون علفههای ههرز افهزایش
نشان داد (شکب  5و.)6
در گذار از کشاورزی رایج به پایدار ،کشت مخلوط نیهز بههعنهوان
یکی از کلیدیتریگ محورهای بهبود تنوع بهومنظهام کشهاورزی بایهد
مورد توجه قرار گیرد .افزایش تنوع گیاهان زراعهی و پوشهش گیهاهی
بهعنوان روشی برای کاهش اثهر آفها تویهیه شهده و فقهدان تنهوع
همواره یکی از عوامب آلودگی به آفا معرفی شده اسهت (

Ahmadi

 .)& Damadzade, 2006نتههایج مطالعههه کههوچکی و همکههاران
( )Koocheki et al., 2012نشان داد کهه الگوههای مختلهف کشهت
مخلهوط لوبیها ( )Phasaeolus vulgaris L.و گاوزبهان (

Echium

 ،)amoenum L.تنوع شانون علفهای هرز را نسبت به کشت خالص
دو گیاه کاهش داد و الگوی کشت دو ردیف لوبیا و دو ردیف گاوزبان،
بیشتریگ میزان کاهش توع را شامب شد (شکب .)7
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)1388 ، شاخصهای تنوع گیاهان زراعی و علفهرز در تیمارهای کودی مختلف (عزیزی و همکاران-4 جدول
Table 4- Diversity index of crops and weed in different fertilizer treatment (Azizi et al., 2009)

مارگالف

شانون

Margalef

کود آلی
Organic fertilizer

کود معدنی
Mineral fertilizer

Shannon

علفهرز

گیاه زراعی

علفهرز

گیاه زراعی

Weed

Crop

Weed

Crop

2.20

0.41

0.56

0.11

2.10

0.37

0.50

0.09

5
4.4

Diversity index

4.5
4

Shannon diversity

3.5

Margalef diversity

3

2.7

2.6

2.5
2
1.5
1
0.5

0.56

0.44

0.27

0
High input

Medium input

Low input

)1388 ، شاخص تنوع شانون و مارگالف علفهای هرز تحت تأثیر مدیریتهای مختلف زراعی (خرمدل و همکاران-5شکل
Fig. 5- Shannon and Margalef index of weed as affected by different agronomical managements (Khorramdel et al., 2009)

16

Species richness

14
12

High input system
Low input system

10
8
6
4
2
0
Soil invertebrates

Spiders

Soil bacteria

Mycorrhiza

،؛ خداشناس و همکاران1389 ، غنای گونهای موجودات مختلف خاک در منطقه مشهد تحت تأثیر مدیریت مختلف (خداشناس و همکاران-6 شکل
)1387 ؛ خداشناس و همکاران1389 ،؛ خداشناس و همکاران1390 ،؛ خداشناس و همکاران1391
Fig. 6- Species richness of various soil microorganisms as affected by different management in Mashhad region
(Khodashenas et al., 2010a; Khodashenas et al., 2012; Khodashenas et al., 2011; Khodashenas et al., 2010b; Khodashenas et
al., 2008)
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چنیگ بهنظر میرسد که کشت مخلوط با افهزایش تنهوع مکهانی،

جمعیت شکارگرها به آفا را نسبت به کشهت خهالص لوبیها افهزایش

آشیانهای کمتری را در اختیار علفهای هرز قهرار داده کهه ایهگ امهر

چشمگیری داده است (شکب  .)8آنها همچنیگ تأکید کهرده انهد کهه

منجر به کاهش تعداد گونه علفههرز در واحهد سهطح شهده اسهت .از

کشهت مخلهوط از طریهق افهزایش شهکارگرههای طبیعهی از جملهه

طرفی نتایج نامبردگان در بررسی جمعیت آفا و دشمنان طبیعی آن-

کفشدوزک هفت نقطهای باعث کاهش جمعیت شته و سایر آفا شده

ها در الگوهای مختلهف کشهت دو گیهاه حهاکی اسهت کهه الگوههای

است .ایگ موضوع بهخوبی نشهاندهنهده نقهش مثبهت افهزایش تنهوع

مختلف کشت مخلوط ،جمعیهت کهب حشهرا و بههخصهو

مکانی حایب از کشت مخلوط بر دیگر کارکردهای بومنظام میباشد.

نسهبت

0.8
0.7
0.6

0.4
0.3
0.2

Shannon index

0.5

0.1
0
Borago

Bean

4.4

3.3

2.2

1.1

شکل  -7میزان تنوع شانون علفهای هرز در الگوهای مختلف کشت مخلوط و کشت خالص دو گیاه لوبیا و گاوزبان (کوچکی و همکارن)1391 ،
)Fig. 7- Shannon index of weed in various intercropping patterns of borage-bean on (Koocheki et al., 2012
30

20
15
10
5

Percentage of pest and natural enemy

Natural enemy

Pest

25

0
Borago

Bean

4.4

3.3

2.2

1.1

شکل  -8سهم آفات و دشمنان طبیعی از کل حشرات موجود در مزرعه تحت تأثیر الگوهای مختلف کشت لوبیا و گاوزبان (کوچکی و همکاران،
.)1391
)Fig. 8- Share of pest and natural enemies in various intercropping patterns of borage-bean on (Koocheki et al., 2012
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برای جایگزینی بها کودههای شهیمیایی مهیباشهند (

پایداری خاک
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Nassiri et al.,

مدیریت پایدار خاک تأکید بر زنده ،سهالمت و پویها بهودن خهاک

 .)2007; Kamkar & mahdavi Damghani, 2008نقش کودهای

دارد .بنابرایگ فرآیندهایی که ویژگیهای مهذکور را بهبهود بخشهیده و

آلی مختلف بر میزان عنایر غذایی اضافه شده به خهاک در جهدول 5

مصرف نهادههای شیمیایی را کاهش دهند ،بهعنوان فرآینهدهای بهوم

نشهان داده شهده اسهت .ابراهیمهی و همکهاران (

سازگار نقش مهمی در بهبود خصوییا مختلهف بیوفیزیکوشهیمیایی

 )2008تأیید کردند که تغذیه بستر خاک با کودهای آلی نقش مهمهی

خاک دارند .کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک ،بهاقی گذاشهتگ بقایها در

در بهبود خصوییا شیمیایی خاک داشت .نتایج آنها نشان داد که از

سطح خاک ،خاک ورزی حفاظتی و همچنیگ افزایش تنهوع از طریهق

بیگ نهادهههای آلهی مختلهف مهورد اسهتفاده ،کهود دامهی نسهبت بهه

تناوب و کشهت مخلهوط و بههویهژه اسهتفاده از بقهوز در تنهاوب و

کمپوست و لجگ فاضالب دارای مزیت بیشتری در بهبود خصویهیا

بومنظام مخلوط از جمله راهکارهای بهبود خصوییا شیمیایی خاک

شیمیایی خاک بود.

Ebrahimi et al.,

جدول  -5تأثیر کودهای مختلف آلی بر میزان برخی عناصر غذایی خاک (ابراهیمی و همکاران)1389 ،
)Table 5- Effect of various organic fertilizers on some soil nutrients (Ebrahimi et al., 2010

نیتروژن ()%

فسفر (میلیگرم در کیلوگرم)

پتاسیم (میلیگرم در کیلوگرم)

)P (mg.kg-1

)K (mg.kg-1

)N (%

باقیمانده

تجمعی

باقیمانده

تجمعی

باقیمانده

تجمعی

Residual

Cumulative

Residual

Cumulative

Residual

Cumulative

0.19

1.9

95

256

701

1572

0.18

2

44

63.3

687

697

0.17

1.70

49

60

473

503

0.10

0.10

18

18

407

426

نوع کود
Fertilizer type

گاوی
Cow manure

کمپوست
Compost

لجگ فاضالب
waste

شاهد
Control

قرشی و همکاران ( )Ghoreshi et al., 2012نیز گزارش نمودند

احمدآبادی و همکهاران ( )Ahmadabadi et al., 2011نیهز افهزایش

که استفاده از کود گاوی باعث افزایش غلظت فسفر در گیهاه رر بهه

جذب عنایر غذایی کممصرف در خاک را تحت تهأثیر کهود دامهی در

میزان  56درید در مقایسه با شرایط عدم مصهرف کهود گهاوی شهد.

مقایسه با شاهد و کود شیمیایی بیان نمودند.

کاربرد کود گاوی تأثیر مثبت بر جذب فسهفر و بههتبهع آن رشهد رر

فریدونی و همکاران ( )Fereyduni et al., 2009در بررسی تأثیر

داشت که نشان میدهد ،مواد آلی عامهب مهمهیدر فراهمهی فسهفر و

کود شیمیایی و مرغی بر خصوییا بیولوژیکی خاک گزارش کردنهد

تعادل بیگ عنایر غذایی خاک و گیاه بهشمار میآیند .مطالعا دیگهر

که استفاده از کود مرغی باعث بهبهود خصویهیا زیسهتی خهاک در

نیز حاکی از آن است که استفاده از کودهای دامی باعث بهبود جهذب

مقایسه با کود شیمیایی شد ،بهطوری که کود مرغی تأثیر بیشتری بهر

سههایر عنایههر غههذایی در گیاهههان مههیشههود .،دهقههانی و همکههاران

جریان  ،CO2بیومس میکروبی خاک و شهاخص دسترسهی کهربگ در

( )Dehghani et al., 2007در بررسی تأثیر استفاده از کود گاوی بهر

مقایسه با کهود اوره داشهت .دهقهان و همکهاران ( Dehghan et al.,

میزان عنصر روی در خاک گزارش کردند که اسهتفاده از کهود گهاوی

 ) 2012نیز اظههار داشهتند کهه کهاربرد سهطوح مختلهف کمپوسهت و

باعث افزایش معنیداری در میزان ایگ عنصر در خهاک شهد .افهزایش

ورمیکمپوست به مراتب بیش از کود شیمیایی موجب افزایش میهزان

جذب عنایر کممصرف همچون آهگ ،روی ،مهس و منگنهز در گیهاه

کربگ آلی ،تنفس میکروبی ،کربگ بیوماس میکروبی و فعالیهت آنهزیم

رر تحت تأثیر کاربرد کمپوست و ورمیکمپوست در مقایسه با شاهد

اوره آز شد .آنها گزارش نمودند که با افزایش تعداد سالهای کهاربرد

توسط یقطیگ و همکاران ( )Yaghtin et al., 2009گهزارش گردیهد.

کود از دو سال به چهار سال ،مقدار اندازهگیری شده فعالیت آنزیم اوره
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آز روند افزایشی داشت و در نهایت کاربرد ورمیکمپوست تأثیر بهتری

ظرفیهت نگهداشهت آب خهاک همهراه بهود (

بر فعالیت میکروبی و آنزیمیخاک داشت .در بررسی و مقایسهه تهأثیر

 .)2011ایهغری و همکهاران ( )Asghari et al., 2010نیهز اظههار

مدیریتهای مختلف زراعهی بهر فعالیهت زیسهتی و میکروبهی خهاک

داشتند که استفاده از کود دامیدر مقایسه بها لجهگ و ورمهیکمپوسهت

گزارش شده است که روش بدون خاکورزی همراه با حفهظ پسهماند

باعث بهبود بیشتر ساختمان ،ایالح ظرفیت نگهداری آب در خهاک و

گیاهی و روش بدون سوزاندن مؤثرتریگ روشها در حفاظهت از مهاده

همچنیگ افزایش میانگیگ ظرفیت آب قابب استفاده برای گیاهان شهد.

آلی و بهبود کربگ زیستتوده میکروبی مهیباشهد ( Hosseini et al.,

کاهش مقاومت خاک در بومنظام خاکورزی رایج نسبت به بهومنظهام

 .)2010افزایش فعالیت آنزیمهای الکهالیگ فسهفاتاز و سهاکاراز تحهت

کم خاکورزی توسهط شهیرانی و همکهاران ()Shirani et al., 2010

تأثیر استفاده از کود مرغی بهترتیب بهمیزان  19و  9درید در مقایسه

گزارش شده است و دلیب ایگ امر را عمق بیشتر خهاک نهرم در تیمهار

با کود اوره و  33و  20درید در مقایسه با شهاهد توسهط فریهدونی و

گههاوآهگ برگردانههدار در مقایسههه بهها دیسههک سههطحی بیههان نمودنههد.

همکهاران ( )Fereyduni et al., 2009گهزارش شهد .آنهزیم الکهالیگ

نامبردگان گزارش کردند که افزودن کود دامی موجب کاهش معنیدار

فسفاتاز هیدرولیز ترکیبا آلی فسفردار به یهون فسهفا قابهب جهذب

مقاومت خاک در مقایسه با شاهد گردید .افزایش پایداری خاک دانهها

توسط گیاههان را بهر عههده دارد و آنهزیم سهاکاراز نیهز در هیهدرولیز

در بومنظامهای خاکورزی حفاظتی و حداقب توسط روسهتا (

ترکیبهها آلههی کههربگدار نقههش مهمههی دارد .محمههدی و همکههاران

 )2009نیز گزارش شد.

Ahmadabadi et al.,

Rusta,

( )Mohammadi et al., 2012در بررسی یهفا جامعهه میکروبهی

در برخهی پهژوهشهها ( Alijani et al., 2011; Salehi et al.,

خاک تحت تأثیر کوددهی و خاکورزی بیان نمودند که عملیا بدون

2011; Haghighatnia et al., 2008; Rahimizade et al.,

خاکورزی و خاک رزی حداقب نسبت به خاکورزی رایج و همچنهیگ
کاربرد کود دامی و کمپوست در مقایسه با کود شیمیایی و شاهد باعث
افزایش خصویهیا میکروبهی خهاک شهامب تعهداد بهاکتری ،کهربگ
میکروبی و آنزیمهای اوره آز ،فسفاتاز اسیدی ،فسفاتاز قلیایی ،کاتهازز
و سلوزز گردید .شخم نیز بهدلیب بر هم زدن و زیر و رو کردن خهاک
مههیتوانههد بههر فعالیههت میکروبههی خههاک تههأثیر بگههذارد .مهههرآوران
( )Mehravaran, 2001به افهزایش درجهه کلونیزاسهیون قهارچههای
مایکوریزا با ریشههای رر و افزایش فعالیت ریسه قارچهها در تیمهار
بدون خاکورزی در مقایسه با بومنظامههای کهم خهاکورزی و رایهج
اشاره کردند.
بهبود خصوییا فیزیکی خاک تحت تهأثیر اسهتفاده از کودههای
آلی از دیگر مزایای استفاده از ایگ کودها میباشد که در یور توجیه
اقتصادی ،کاربرد کود دامیمیتوانهد موجهب بهبهود شهرایط فیزیکهی
نامطلوب خهاک شهود .یفادوسهت و همکهاران (

Safadoost et al.,

 )2007گزارش کردند که استفاده از کود دامی بهمیهزان  30و  60تهگ
در هکتار باعث افزایش ضریب آبگذری اشباع ،تخلخب کهب ،تخلخهب
درشت ،تخلخب ریز و میانگیگ وزنی قطر خاکدانههها شهد .اسهتفاده از
ورمیکمپوست باعث افزایش میزان تخلخب و ظرفیت نگهداشهت آب
خاک در مقایسه با شاهد و کود شهیمیایی گردیهد و نسهبت بهه تیمهار
شاهد بهترتیب افزایش  39/96و  27/67دریدی در میزان تخلخهب و

 )2011تأثیر مثبت مدیریت بقایای گیاهی و تناوب زراعهی بهر بهبهود
خصوییا شیمیایی خاک گزارش شده اسهت .علیجهانی و همکهاران
( )Alijani et al., 2011به تأثیر مثبت باقی گذاشتگ بقایا و بومنظهام
خاکورزی کاهش یافته بر افزایش درید کربگ آلی و نیتروژن خهاک
اشاره کردند و بیان نمودند که در یور حفظ بقایای رر در مزرعهه
با بومنظام خاک ورزی کاهش یافته ،درید کهربگ آلهی خهاک از 0/7
درید به  0/89درید میرسد .یهالحی و همکهاران ( Salehi et al.,

 )2011نیز در پژوهشی نشان دادند که کاربرد بقایای گیاهی بر کیفیت
خاک تأثیر مثبت داشته و با کاربرد بقایای گیاهی ،مقهدار کهربگ آلهی،
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم خاک افزایش معنیداری یافت .حقیقت نیها و
همکاران ( )Haghighatnia et al., 2008و رحیمهیزاده و همکهاران
( )Rahimizade et al., 2011در بررسی تهأثیر نظهامههای مختلهف
تناوب بر خصوییا خاک بیان نمودند کهه اسهتفاده از تنهاوب باعهث
افزایش کربگ آلی ،فسفر و پتاسیم خاک شده و استفاده از بقهوز در
تناوب باعث بهبود تغذیه خاک شد.
مشکال زیستمحیطی ناشی از کاربرد کودهای شیمیایی بهرای
افزایش عملکرد گیاهان زراعی و هزینههای تولید و مصهرف آنهها از
مهمتهریگ مسهائب مهورد توجهه مهیباشهد (.)Shahiri et al., 2005
امروزه ،کودهای آلی و بیولوژیک بهعنهوان جهایگزینی مناسهب بهرای
مصرف روز افزون کودهای شیمیایی و بهمنظور افهزایش حایهلخیزی

راهبردهای گذار از کشاورزی رایج به پایدار در ایران...

خاک بهخصو

در بحث کشاورزی پایدار مورد توجه قرار گرفتههانهد.

در همیگ راستا مطالعا زیادی در زمینه استفاده از کودهای بیولوژیک
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کودهای آلی و بیولوژیک عملکرد ایگ گیاه را حدود  12دریهد نسهبت
به استفاده از کودهای شیمیایی افزایش داد.

بهمنظور جایگزینی با کودهای شیمیایی در کشور انجام شده است کهه
در اکثر آنها ،افزایش عملکرد در مقایسه بها تیمهار شهاهد و حتهی در

انرژی

برخی موارد در مقایسه با کودهای شیمیایی نیز گهزارش شهده اسهت.

اولویت نخست برنامههای مربوط به انرژی در کشهاورزی پایهدار،

بیشتریگ افزایش عملکرد گهزارش شهده ،بهرای کهاربرد کهود زیسهتی

حفظ منابع انرژی فسیلی و کهاهش مصهرف ایهگ انهرژی و در نتیجهه

فسفا بارور  2در گیاه ریحهان ( )Ocimum basilicum L.مشهاهده

کاهش اثرا زیستمحیطی ناشی از مصرف بی رویه ایهگ انهرژیهها

شده است که عملکرد ایگ گیاه را در مقایسه با شهاهد بههمیهزان 185

مهیباشهد ( .)Kamkar & Mahdavi Damghani, 2008بیشهتریگ

درید افزایش یافته است ( .)Visani et al., 2012نتهایج بررسهیهها

انرژی مصرفی در بخش کشاورزی مربوط به آبیهاری ،ماشهیگ آز و

نشان داد که در کلیه پژوهشهای انجام گرفته ،به غیر از کاربرد کهود

کوددهی میباشد ،بنابرایگ تمام عملیا مدیریتی و زراعهی جهایگزیگ

بیولوژیک سودوموناس در گیاه کدو تخم کاغذی ( Cucurbita pepo

که باعث کاهش مصرف انرژی در بخشهای مصهرف کننهده انهرژی

 ،)Jahan et al., 2010( )var. sterica L.کاربرد کودهای بیولوژیهک

باشد میتواند گامیدر راستای نیب بهه پایهداری انهرژی در کشهاورزی

باعث بهبود عملکرد گیاهان در مقایسه با شاهد شده اسهت .بها وجهود

باشد .استفاده از انرژیهای تجدید پذیر نظیر انرژی بهاد و خورشهید و

ایگکه استفاده از کودهای بیولوژیک در مقایسه با کودههای شهیمیایی

همچنیگ انرژیهای زیستی به جای انرژیهای فسیلی میتوانهد یهک

نشان مهیدههد ( Shoghi et al.,

راهکههار اساسههی در کههاهش مصههرف انههرژیهههای تجدیدناپههذیر و

;2011; Shafati et al., 2012; Amirabadi et al., 2012
;Naghizade et al., 2012; Saeinejad et al., 2012
Mohammadi et al., 2011; Shakeri et al., 2012; MohsenNia Jalilian, 2012; Khasse Sirjani et al., 2011; Saber et
 ،)al., 2013ولی بهنظر میرسد کودهای آلهی و بیولوژیهک ،بههعلهت

آلودگیهای ناشی از آن باشد که پژوهشهای عملی چنهدانی در ایهگ

عملکرد کمتری را در اکثر مطالعا

کارکردهای مطلوب زیستمحیطی آنها در کشاورزی بومسازگار بهه-
عنوان جایگزیگ کودهای شیمیایی مناسب باشند .بررسیها نشهان داد
که کودهای آلی بهطور میهانگیگ از عملکهرد بهازتری در مقایسهه بها
کودهای بیولوژیک برخهوردار بودنهد و کهاربرد تهوأم کودههای آلهی و
بیولوژیک باعث افزایش عملکرد بیشتری نسبت به کاربرد جداگانه هر
کدام از ایگ کودها شهد ( Shoghi et al., 2011; Saeinejad et al.,
2012; Mohammadi et al., 2011; Mohsen-Nia Jalilian,
 .)2012; Darzi et al., 2012; Moradi et al., 2009بههعنهوان

مثهال کهاربرد ازتوبهاکتر بهه همهراه ورمهیکمپوسهت در گیهاه رازیانههه
( )Foeniculum vulgare L.باعهث افهزایش عملکهرد بیشهتری در
مقایسه با کاربرد ازتوباکتر یا ورمیکمپوست به تنهایی شد (

Moradi

 .)et al., 2009سعید نژاد و همکاران ( )Saeinejad et al., 2012نیز
نشان دادند که در یور کاربرد ازتوباکتر و ورمیکمپوست بهیهور
خالص ،بهترتیب افزایش عملکرد گیاه سورگوم (

Sorghum bicolor

 )L.در مقایسه با شاهد  30/96و  26/65درید بهود ،در حهالیکهه در
زمان کاربرد ازتوباکتر همراه با ورمیکمپوست ایگ افزایش عملکرد بهه
 80/20درید در ایگ گیاه رسید .نتایج آنها نشان داد که کاربرد تهوأم

زمینههه یههور نگرفتههه اسههت .یههفائیه و دانشههور (

& Safaeie

 )Daneshvar, 2006با طراحهی بهومنظهام اسهتخراج آب از چهاه بها
استفاده از انرژی باد ،توانست آب را بدون یرف سایر انرژیها از چهاه
تلمبه کند که یک نمونه کاربردی برای استفاده از انرژی باد به عنوان
انرژی قابب تجدید در بخش کشاورزی میباشد.
حسگ زاده و همکهاران ( )Hasanzade et al., 2001در بررسهی
تأثیر بومنظامهای مختلف تغذیه بر میزان انهرژی مصهرفی در زراعهت
آفتابگردان تأیید نمودند که کاربرد مخلوط کودهای آلی و شیمیایی به
جای کود شیمیایی نه تنها میهزان مصهرف انهرژی در واحهد سهطح را
کاهش میدهد بلکه راندمان انرژی تولیدی را نیز افزایش میدههد .از
جمله راهکارهای جایگزیگ برای کاهش مصرف انهرژی در کشهاورزی
میتوان زراعت مخلوط و چند کشتی را به جای کشت خالص گیاهان
بیان کرد ،زیرا در کشت مخلوط بهرهبرداری از زمیگ زراعهی بههعلهت
مصرف نهادههای کمتر و افزایش نسبت برابری زمیگ بیشتر میشهود.
در اکثر پژوهشهای انجام گرفته در زمینه کشت مخلهوط ( Rezvani
Moghaddam et al., 2009; Rezvani Moghaddam et al.,
2012; Seyedi et al., 2012; Alizade et al., 2010; Fotuhi et
;al., 2012; Ghanbari et al., 2010a; Ghanbari et al., 2010b
Koocheki et al., 2012; Nazari et al., 2012; Naghizade et
 )al., 2012میزان نسبت برابری زمیگ بیشتر از یک بود ،که همهان
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طور که قبالً نیز اشاره شد ،بههمفههوم مصهرف انهرژی کمتهر در ایهگ

کشاورزی میباشند ،بهطوریکه مصرف انرژی در چنیگ بومنظامهایی

بومنظامها بهعلت مصرف نههاده کمتهر مهیباشهد .اسهتفاده از شهخم

کاهش یافته و یرفهجویی در مصرف سوخت تا  40دریهد مهیباشهد

حفاظتی نیز از دیگر راهبردهای کاهش مصرف انرژی در سامانهههای

(.)Jabel-Ameli, 2012
2500
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)Energy use(MJ. ha-1

1500
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0
Reduced tillage
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شکل  -9بررسی تأثیر انواع مختلف شخم بر میزان مصرف انرژی (امانلو و همکاران)1390 ،
)Fig. 9- Effect of different tillage on energy use (Amanlu et al., 2011

امانلو و همکاران ( )Amanlu et al., 2011گهزارش کردنهد کهه

زراعی در شرایط کشت آبی بیشتر از کشت دیم بود ولی میزان کارایی

انرژی مصرفی در بومنظام شخم حداقب در کشت رر در مقایسهه بها

مصرف انرژی در کشت دیم بهدلیب حذف نهاده آب و کاهش مصهرف

شخم متوسط و رایج کاهش یافت و میزان ایگ کاهش انرژی بهترتیب

کود و سموم شیمیایی بیشتر از کشت آبی بود.

 52و  72درید بود (شکب  .)9نامبردگان گزارش کردند کهه عملکهرد
رر تحت تأثیر سیستمهای مختلف شخم در سیستم شهخم حهداقب
بیشتر از سایر روشههای شهخم بهود .همچنهیگ ،مهرادی (

طراحی بومنظامهای پایدار

Moradi,

در مرحله طراحی بومنظام که آخریگ گهام در گهذار از کشهاورزی

 )2013نشان داد که شهخم فشهرده باعهث افهزایش انتشهار گازههای

رایج به کشاورزی پایدار میباشد ،بر اساس نقاط قو و ضعف بررسی

گلخانهای گردید .ایشان گزارش نمود که میزان انتشار گاز دی اکسهید

شده در مراحب اول و دوم (بهبود کارایی و جایگزینی نههادههها) و بهر

کربگ در شخم رایج حدود  13درید بیشتر از شخم حداقب بود.

مبنای آگاهی و دانش حایب از پژوهشهای نظری و عملی ،بومنظام

مختلهف ( Salami et al., 2010; Beheshti

زراعی طراحی میشود .در ایگ بخش طراحهی ههر جهزء بهومنظهام در

از طرفی ،مطالعا

Tabar et al., 2010; Ghorbani et al., 2011; Koocheki et
; )al., 2011در ایران نشان میدهد که بها وجهود عملکهرد پهاییگتهر

ارتباط با سایر اجزاء بوده و در نهایت ،به کب بومنظام به یهور یهک

کشت دیم محصوز مختلف نسبت بهه شهرایط کشهت آبهی ،امها از
لحاظ کارایی مصرف انرژی و سهم انهرژیههای قابهب تجدیهد و بهوم
سازگار ،کشت دیم نسبت به کشت آبی برتهری دارد .بههعنهوان مثهال
کوچکی و همکهاران ( )Koocheki et al., 2011بها بررسهی میهزان
کارایی مصرف انرژی در زراعت دیم و آبی نخود ،لوبیا و عدس ( Lens

 )culinaris L.نشان دادند که میزان عملکرد دانهه ایهگ محصهوز

مجموعه نگریسته مهیشهود .همهانطهور کهه در شهکب  10مشهاهده
میشود ،برای رسیدن به پایداری در بخش کشاورزی بایهد تلفیقهی از
انواع مدیریتهای بومسازگار که در جهت بهبود کارکردهای مهم بوم-
نظام کشاورزی از قبیب افزایش تنوع زیستی ،مدیریت اکولوژیک آفا
و بیماریها ،بهبهود خصویهیا بیوفیزیکوشهیمیایی خهاک و کهاهش
آلودگیهای زیستمحیطی مدنظر قرار گیرد.

راهبردهای گذار از کشاورزی رایج به پایدار در ایران...
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Biological and organic fertilizers, of plant residu management, allelopathy,
conservation tillage, agronomic rotation, intercropping, agronomic, mechanical
and biological pests control
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Environmental sustainability, economic sustainability, social sustainability
شکل -10اجزاء گذار از کشاورزی رایج به پایدار
Fig. 10- Component of transition to sustainable agriculture

در طراحی مدیریت آب ،مفهوم کارایی مصهرف آب در کشهاورزی

و تولید بومنظام را حفظ میکنند ،به تعادل بیگ اجزای زنده و غیر زنده

فراتر از مفهوم کاربرد روشها و رهیافتهای زراعی و فنی میباشهد و

خاک و همچنیگ تغذیه خاک به جای تغذیه گیاه اهمیت ویهژهای داده

باید آب را در مقیاس چرخههای بزرگ در نظر گرفتهه و مزرعهه را در

شود .در طراحی بومنظام برای مدیریت آفا باید بینش کنترل کهردن

مقیاس آبخیز و محیط پیرامهون آن کهه آب از آن منشهأ گرفتهه و در

شرایط و جمعیتها به بینش مدیریت آنها تبهدیب شهود .در سیسهتم

نهایت پس از عبور از مزرعه به آن باز مهیگهردد ،در نظهر گرفهت .در

مدیریتی و طراحی جامعه و بومنظام زراعی بایهد بهه اثهرا متقابهب و

چنیگ دیدگاهی است که میتوان کارکرد آب را در بومنظام شهناخت و

روابط پیچیده بیگ گونهها و محیط آنها و همچنهیگ سهالمت بشهر و

با بهبود کارایی مصرف آن در سطوح پاییگ با استفاده از مدیریتههای

محیط زیست توجه ویژه گردد .افزایش تنوع امکهان برقهراری روابهط

زراعی به افزایش کارایی آن در سهطح بهومنظهام رسهید کهه کهاهش

مفید بیگ گونههای مختلف را فراهم میسهازد ،کهه باعهث پایهداری و

آلههودگی آب و همچنههیگ رخیههره آن را بیشههتر از دیههد یههرفاً افههزایش

ثبا بومنظام زراعی میشود .در مدیریت تنوع در بومنظام زراعی باید

عملکرد مدنظر قرار میدههد .بایهد در طراحهی بهومنظهامههای پایهدار

مفهوم تنوع را فراتر از گونههای زراعی در طراحی مهدنظر قهرار داد و

کشاورزی استفاده از آبهای غیر متعارف در بخهش کشهاورزی را مهد

گونههههههای گیههاهی غیرزراعههی ،گونههههههای جههانوری و تنههوع

نظر قرار داد .همچنیگ ،سعی شود از اکوتیپهایی اسهتفاده گهردد کهه

میکروارگانیسمها را نیز در نظر گرفت .بومنظامهای کشهت مخلهوط و

دارای خصوییا مورفولوژیکی و بیولوژیکی بوده که نسبت به شرایط

تناوب زراعی بهعنوان یکی از شاخصهای مهم افزایش تنهوع در بعهد

نامساعد محیطی و تنش خشکی مقاومت بیشهتری را باعهث شهود .در

مکانی و زمانی مطرح بوده و باید از اجزاء ایلی بومنظهامههای پایهدار

بسههیاری از منههاطق کههویری کشههور ،بههدلیب کمبههود آب ،زمههیگهههای

کشاورزی باشند .ایگ نکته که انتخاب گونه گیاهی مناسب ،اولیگ گهام

کشاورزی رها شده اند ،باید در ایگ مناطق گیاههان فرامهوش شهده و

در موفقیت و عدم موفقیت سامانههای کشت مخلوط و تناوب زراعهی

Linum usitatissimum

میباشد از اهمیت خایی برخوردار میباشد و در انتخاب گونه گیهاهی

Kochia scoparia

باید سعی شود تا حدودی آشیان اکولوژیک هر گونه با سایر گونهها از

 )L.و بسیاری از گیاهان دارویی که از ویژگیهای مقاومت به کمآبهی

لحاظ مکانی و زمانی متفاو باشد تا از منابع نور ،آب و مهواد غهذایی

و تنش خشکی برخوردار میباشند ،در طراحی استفاده گردد.

بهیور مکمب استفاده کرده و ضهمگ افهزایش کهارایی ایهگ منهابع،

کمتر مورد توجه قرار گرفتهه ماننهد کتهان (

 ،)L.کنجد ( ،)Sesamum indicum L.کوشیا (

در طراحی بومنظام باید عالوه بر فرآیندهایی که سالمت ،پویهایی

ظهور سایر روابط مفید از جمله کنترل علفهای هرز و آفها  ،حاهور

950

نشریه بوم شناسی کشاورزی ،جلد  ،9شماره  ،4زمستان 1396

دشمنان طبیعی آفها  ،بهبهود خصویهیا بیوفیزکوشهیمیایی خهاک،

کشاورزانی که از ارتبهاط بهیگ کشهاورزی ،محهیطزیسهت و کیفیهت و

کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی و در نتیجه کهاهش اثهرا

سالمت محصول آگاه باشند از ضرور های پایداری زیسهت محیطهی

سوء زیستمحیطی ناشی از مصرف آنها در کنار کاهش ریسک برای

محسوب میشود و برای ایجاد کشتبومهای پایدار توجهه مجهدد بهه

زارعیگ فراهم گردد .در ایگ میان ،رابطه بیگ بقوز و گیاهان زراعهی

رویکردهای اخالقی بهویژه در سیاسهتگهذاری کشهاورزی و طراحهی

از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد.

کشتبومها اجتنابناپذیر است.

یکی دیگر از نکاتی که در طراحی بومنظامهای زراعی باید مهورد

با توجه به ایگکه کشاورزی پایدار حرکت به سمت بومنظهامههای

توجههه ویههژهای قههرار گیههرد بحههث ت هأثیر تغییههرا اقلیمههیآینههده بههر

کم نهاده میباشد ،بنابرایگ ،ایالح بذور در ایگ بومنظهامهها بایهد بهر

بومنظامهای کشاورزی میباشد .نتایج مطالعا مربوط به تغییر اقلهیم

مبنای استفاده از تیپهای ایدهآل کمنهاده در اگرواکوسیستم باشهد تها

که در طی سالهای اخیر در ایران انجام شده است همگی مؤید بهروز

زمیگهای حاشیهای و کمبازده کنونی نیز وارد بومنظهام کشهت آینهده

;Koocheki & Kamali, 2010

گردد .نکته حائز اهمیت در بحث طراحی بومنظام توجه به ایگ موضوع

Lashkariet al., 2012; Moradi et al., 2013a; Moradi et al.,

میباشد که در گذار از کشاورزی رایج به پایدار باید تغییرا و مراحهب

ایهگ پدیهده در کشهور بهوده انهد (

 .)2013bتخفیف 1و سازگاری 2دو روش شناخته شهده بهرای کهاهش

گذار تدریجی باشد تا ضمگ حفظ تولید ،مخاطرا مالی کشاورزان نیز

اثرا منفی تغییر اقلیم میباشد ( .)Moradi et al., 2013aرهیافهت-

به حداقب برسد و با ایجاد چنیگ بستری میتوان توسعه روستایی را نیز

های تخفیف که در برنامه طراحی بومنظام باید مدنظر قرار گیهرد ،بهه

بهعنوان یکی از مؤلفههههای رسهیدن بهه پایهداری کشهاورزی بهبهود

کاهش انتشهار گازههای گلخانههای از طریهق فعالیهتههای مهدیریتی

بخشید .از طرفی محصوز تولیدی در بومنظامهای تولید کشهاورزی

مختلف از قبیهب کهاهش کهاربرد کودههای شهیمیایی ،مکانیزاسهیون،

پایدار به دلیب سالمتر و با کیفیتتر بودن ایگ محصوز در مقایسه با

افزایش ترسیب کربگ ،کشت و کهار گیاههان زراعهی بها ههدف تولیهد

بومنظامهای رایج و هزینه تولید کمتر ایگ محصوز میتواند مشوقی

سوختهای زیستی و حرکهت بهه سهمت کشهاورزی ارگانیهک منجهر

برای گرایش کشاورزان به ایگ بومنظامها و بهبود شرایط برای توسعه

میشود .در بخش سازگاری نیز رشد و نمو گیهاه طهوری بایهد تنظهیم

روستایی برای نیب به کشاورزی پایدار باشد .در نهایت ،بهرای طراحهی

شود که کمتر در معرض تغییرا اقلیمی بهوقوع پیوسته قرار بگیرد که

بومنظام کشاورزی پایدار باید تلفیقی از عملیا بهبود کارایی نهادههها

از جمله ایگ رهیافتها میتوان به تغییر تاریخ کاشت ،تهراکم کاشهت،

و جایگزینی آنها که در ایگ پژوهش مورد بررسی قرار گرفت ،مدنظر

استفاده از ارقام مقاوم بهه شهرایط گهرمتهر ،تغییهر در تنهاوب کاشهت،

قرار گیرد .در نهایت ،بهنظر میرسد تشکیب اتحادیهها و هستههایی در

مدیریت آبیاری و غیره اشاره کرد .پتانسیب کاهش اثرا منفهی تغییهر

مراکز تولید برای توسعه کشاورزی بومسازگار ضروری بهنظر میرسد.

اقلهیم از طریهق مهدیریت تهاریخ کاشهت (

Koocheki & Nassiri,

 ،)2008; Moradi et al., 2013a; Moradi et al., 2013bآبیهاری
( )Moradi et al., 2013aو ارقام سازگار ()Moradi et al., 2013b
در ایران مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است که میتواند در طراحهی
بومنظامهای زراعی در شرایط تغییر اقلیم مدنظر قرار گیرد.
در طراحی بومنظام کشاورزی پایدار در ایران بحهث اخهالق بایهد
مدنظر قرار گرفته و آگهاهی روسهتاییان و کشهاورزان ههم نسهبت بهه
مسائب و مشکال زیستمحیطی و هم نسبت به راهحهبههای بهرون
رفت از ایگ مسایب بهنحوی تغییر یابد که رفتارهای سازگار با پایداری
در کشاورزی تامیگ گردد .در کب مهیتهوان مطهرح کهرد کهه وجهود
1- Mitigation
2- Adaptation

نتیجهگیری
نتایج تحقیق نشان داد که در راسهتای گهذار بهه کشهاورزی پایهدار در
ایران در بخش مطالعاتی اقداما قاببتهوجهی یهور گرفتهه اسهت.
بهعنوان نمونه مطالعا متعددی کارایی مناسب کنتهرل غیرشهیمیایی
علفهای هرز و همچنیگ کنترل بیولوژیهک آفها و بیمهاریهها را در
ایران را در مقایسه با کنترل شیمیایی تایید نمودند .نتایج نشان داد که
دانش بومی ایرانیان از گذشتههای دور راهکارهای مناسب و مؤثری را
برای مدیریت آفا و بیماریهای گیاهی در اختیار ما قرار داده اسهت.
نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از تناوب زراعهی ،کودههای آلهی و
بیولوژیک و کشت مخلوط از جمله راهکارهای افزایش تنهوع زیسهتی
بعنوان یکی از مهمتریگ ارکهان گهذار بهه کشهاورزی پایهدار در ایهران
میباشد .نقش استفاده از کودهای آلی و بیولوژیک و همچنهیگ شهخم
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Introduction
Sustainable agricultural development is an important goal in economic planning and human development
worldwide. A range of processes and relationships are transformed, beginning with aspects of basic soil
structure, organic matter content, and diversity and activity of soil biota. Eventually, major changes also occur in
the relationships among weed, insect, and disease populations, and in the balance between beneficial and pest
organisms. Ultimately, nutrient dynamics and cycling, energy use efficiency, and overall system productivity are
impacted. Measuring and monitoring these changes during the conversion period helps the farmer evaluate the
success of the conversion process, and provides a framework to determine the requirements for sustainability.
After improving resource use efficiency, replacement of ecological inputs with chemical inputs as second step
and redesign of agro-ecosystems is as final step in transition of common to sustainable agriculture. The study
was investigated to evaluation of Iran’s agricultural systems status.
Materials and Methods
Using organic and ecological inputs than chemicals is the second step for transition to sustainable agriculture.
This study was performed to assess and measure the status of inputs replacement and agro-ecosystem designing
based on ecological principle in Iran. For this purpose, we used 223 studied researches on agronomical and
medicinal plants. After, they analyzed based on functional and structural characteristics and then used.
Considering to the importance of multi-functionality in sustainable agriculture, in this study we considered the
multiple managements for inputs replacement. The using functions in the study were: improving fertility and
bio-chemical characteristics of soil, ecological managements of pest and diseases, reducing the energy usage,
and increasing biodiversity. Using the organic and biological inputs, remaining the plant residual on soil, using
the allelopathy, reduced and conservation tillage, crop rotation and intercropping were the main approaches for
inputs replacement. In section of agro-ecosystem designing, we designed the replaced systems based on
increasing inputs efficiency approach (first step) and also replacement of conventional inputs with ecological
inputs (second step). We considered the parameters about water, soil, pest management, biodiversity, climate
change, low inputs systems, margin regions and environmental hazards in designing section. In designing
sustainable agroecosystems, the designing of each component was considered in relation to others components
and finally designed the total of agroecosystem as on society.

Results and Discussion
The results of studies showed that in most cases, mechanical control of weed in addition to environmental
benefits can be most effective than chemical control. Crop rotation can be considered as a suitable replacement
method than chemical herbicides. Intercropping was found as an appropriate approach for pest control. Using the
allelophatic properties of plants had a positive role for pest and weed control in Iran.
1, 2 and 3- Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad,
Iran, Assistance Professor, Department of Plant Productions, Agricultural Faculty of Bardsir, Shahid Bahonar
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Increasing the biodiversity must be considered in transition to sustainable agriculture. Crop rotation, organic
fertilizers and intercropping were found the effective approaches for improving biodiversity in agro-ecosystems.
Sustainability of agro-ecosystem is closed with soil sustainability. The studies showed that using organic
chemical, remaining residual on soil, conservation tillage, crop rotation and intercropping spatially with legumes
are the improving approaches for physical-chemical characteristics of soil and replacement for chemical
fertilizers. Based on the researches, one main goal for achieving to sustainable agriculture was found minimizing
energy consumption. Efficient use of energy in agriculture will prevent destruction of natural resources, and
promote sustainable agriculture as an economical production system. Thus, natural resources could be used more
efficiently. Eliminate the use of nonrenewable off farm human inputs that have the potential to harm the
environment or the health of farmers, farm workers, or consumers. Mitigation and adaptation strategies in
relation to climate change and quantization of transition period from common to sustainable agriculture to reduce
economic risks for farmers were regarded in the agro-ecosystem design.
Conclusion
In general, although different studies were performed in the replacement of ecological inputs instead of
common inputs in Iran, needed policy is necessary to transfer findings of these researches to fields. Although the
complete studies were not carried out about designing agro-ecosystem, the existence of enough results for two
previous steps (increasing inputs efficiency and its replacement) could be basic for this step. Therefore, deep
researches and studies based on site potential in the ecosystem level should be done in the final step of transition
to sustainable agriculture.
Keywords: Biodiversity, Climate Change, Multifunctional, Recreation, Rural Development, Soil Stability
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کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و آلی و تأثیر آن بر خصوصیات رشدی چای ترش
( )Hibiscus sabdariffa L.در شرایط آب و هوایی مشهد
3

پرویز رضوانی مقدم ،*1قربانعلی اسدی ،2فاطمه رنجبر ،3مهسا اقحوانی شجری 3و روشنک شهریاری
تاریخ دریافت1393/10/10 :
تاریخ پذیرش1394/08/26 :

رضوانیمقدم ،پ ،.اسدی ،ق.ع ،.رنجبر ،ف ،.اقحوانی شجری ،م ،.و شهریاری ،ر .1396 .کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و آلیی و تیأثیر آن بیر
خصوصیات رشدی چای ترش ( )Hibiscus sabdariffa L.در شرایط آب و هوایی مشهد .بومشناسی کشاورزی. 960 -971 :)4(9 ،

چکیده
بهمنظور مطالعه اثرات کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای شیمیایی و آلی بر شاخصهای رشدی گیاه دارویی چای ترش ( Hibiscus sabdariffa

 ، )L.آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشكده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی با سه تكرار و  11تیمیار در سیا
زراعی  1392-93اجرا شد .تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از  -1کود زیستی میكوریزا-2 ،کود دامیی (منبی گیاوی) -3 ،کیود شییمیایی (-4 ،)NPK
ورمیکمپوست -5 ،شیمیایی +دامی -6 ،شیمیایی +ورمی کمپوست -7 ،شیمیایی +میكوریزا -8 ،دامی +میكوریزا -9 ،ورمیکمپوسیت +میكیوریزا-10 ،
دامی +ورمیکمپوست +میكوریزا و  -11شاهد .نتایج نشان داد که باالترین شاخص سطح برگ ،میزان ماده خشک و سرعت رشد محصو بهترتییب در
تیمارهای کاربرد منفرد کود شیمیایی ( ،)5/89تلفیق کود دامی +شیمیایی ( 9887کیلوگرم در هكتار) و میكوریزا +شیمیایی ( 23/5گرم بر مترمرب در روز)
مشاهده شد و کمترین این صفات بهترتیب در تیمار شاهد ( ،)3/40تیمار میكوریزا +دامی +ورمی ( 7618کیلوگرم هكتار) و تیمار کود دامی ( 16/9گرم بر
مترمرب در روز) به دست آمد .نتایج آزمایش نشان داد که بین عملكرد کاسبرگ با ارتفاع گیاه همبستگی مثبت بسیار باالیی وجود دارد .بهطورکلی ،نتایج
این پژوهش حاکی از آن بود که مصرف تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی در مقایسه با کاربرد منفرد مناب کودی ،اثرات مثبت بیشتری را بر صفات رشدی
چای ترش به همراه داشت .توصیه میشود کشت این گیاه به صورت نشاء در گلخانه حداقل سه ماه قبل از کشت در زمین اصلی صورت گیرد .در صورت
عدم کشت به صورت نشاء کشت این گیاه در این منطقه توصیه نمیگردد.
واژههای کلیدی :سرعت رشد محصو  ،شاخص سطح برگ ،عملكرد کاسبرگ ،کود زیستی
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اواسط قرن بیستم همزمان با پیدایش عوارض جانبی ناشی از مصیرف

استفاده از گیاهان دارویی جزء اصلی زنیدگی  75تیا  80درصید از
جمعیت جهان ،بهویژه کشورهای در حا توسعه میباشد (

Kamboj,

 .)2000پس از انقالب صنعتی و در ابتدای قرن نوزدهم طب سنتی و
استفاده از گیاهان دارویی بهمنظور درمان بیماریها به نیوعی دخالیت
بیجا در درمان بیماریها محسوب میشد ،اما بیا گششیت زمیان و در
 2 ،1و  -3بهترتیب استاد ،دانشیار و دانشجوی دکتری اگرواکولوژی ،گروه زراعیت و
اصالح نباتات ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
)Email: rezvani@um.ac.ir
(* -نویسنده مسئو :
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داروهای شیمیایی بار دیگر نگرشهیا نسیبت بیه اسیتفاده از گیاهیان
دارویی بهمنظور داشتن سالمت بیشتر و همچنین عدم وجود مضرات
جانبی این داروها به نسبت داروهای شیمیایی ،سبب افیزایش اسیتفاده
از این گیاهان شد (.)Winslow & Kroll, 1998
چای ترش با نام علمی ( )Hibiscus sabdariffa L.از خیانواده
پنیرك 4می باشد بومی هند یا مالزی بوده و سپس مناطق مختلفیی از
دنیا مانند آمریكای مرکزی و آفریقا معرفی شده است (

Purseglove,

4 - Malvaceae
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 )1968اما بهطور کلی مناطق گرمسیری و نیمیه گرمسییری بهتیرین

دیگییر بییر روی گیییاه هییمخییانواده چییای تییرش ،ختمییی (

مناطق جهت رشد این گیاه میباشند .چای ترش گییاهی ییکسیاله،

 )officinalis L.بیان شد که کاربرد ورمیکمپوست بهمییزان  10تین

روزکوتاه و خودگشن که به سرما و یخبندان حساس اسیت .از اجیزای

در هكتار تأثیرات معنیداری را در افزایش سطح بیرگ و وزن گیل در

مختلف این گیاه بهوییژه ازکاسیبرگهیا در صینای ذیشایی و داروییی

بوته به همراه داشت ( .)Sadeghi et al., 2014بررسی تأثیر کیاربرد

استفاده میشود .همچنین از الیاف و چوب آن در تولید کاذش در صنای

تلفیقی کودهای مختلف زیستی و شیمیایی بر گیاهان دارویی مختلیف

کاذشسیازی اسیتفاده مییشیود ( .)Duke, 2006ترکیبیات موجیود در

در مقایسه با کاربرد منفرد آنها در آزمایشات بسییاری مثبیت ارزییابی

کاسبرگ این گیاه شامل انواع پروتئینها و مواد معدنی (آهین ،فسیفر،

شیده اسیت (

کلسییم ،منییزیم ،آلیومینیم ،سیییترات و اسیكوربیک اسیید) مییباشیید

 .)2014بهطور کلی ،استفاده از کودها بهصورت تلفیقی جهت کیاهش

( .)Gautam, 2004جیوون و همكیاران ( )Joven et al., 2014نییز

آلییودگیهییای ناشییی از مصییرف کییوده یای شیییمیایی و نیییز احیییای

پلیفنلهای موجود در گیاه چای ترش را عامل کاهش فشار خیون در

اکوسیستمهای زراعی در کنار کاهش وابستگی بیه منیاب ذییر قابیل

Askari & Solangi,

تجدیدی که در تولید کودهای شیمیایی استفاده میشیوند ،بیهعنیوان

انسان و موشهای آزمایشگاهی بیان کردنید (

Althaea

SoltaniNejad, et al., 2012; Hamzei, et al.,

یک راهحل قابل جایگزین شناخته شده است (.)Kizilkaya, 2008

.)1995
سانوسی و همكاران ( )Sanoussi et al., 2011طی مطالعهای بر

با توجه به اینکه گیاه چای ترش برای اولین بار در منطقه مشهد

ویژگیهای عملكردی اکوتیپهای مختلیف گییاه چیای تیرش بییان

کشت میگردد و هیچ گونه اطالعاتی در مورد نحوه رشد و سیازگاری

کردند که در شرایط عدم استفاده از کود ،آب و آفتکش ها ،اکوتییپ-

این گیاه در این منطقه وجود ندارد ،این آزمایش بهمنظور بررسی پاسخ

های مختلف این گیاه ارتفیاعی بیین  110-170سیانتیمتیر ،حیداکثر

رشدی این گیاه به مناب کودی مورد استفاده و همچنین سازگاری بیه

شاخص برگ بین  2/13- 3/30و حداکثر عملكرد کپسو بیین -766

این منطقه صورت گرفت .همچنین از آنجایی کیه میدیریت خیوب و

(Akanbi et al.,

صحیح در نتیجه استفاده تلفیقی از کودها میتوانید شیرایط تیشییهای

) 2009با بررسی تیأثیر کودهیای آلیی و معیدنی بیر رشید ،عملكیرد

بهتری را برای گیاه فراهم کند و ما را در رسیدن به اهدف کشیاورزی

کاسبرگ و کیفیت چای تیرش بییان داشیتند کیه بیشیترین عملكیرد

پایدار یاری رساند ،مقایسه استفاده از کودها بهصورت منفرد و تلفیقی،

کاسبرگ در تیمارهای تلفیقی کمپوست و کود شیمیایی حاصیل شید.

بر روند رشدی این گیاه نیز مد نظر قرار گرفت.

 123کیلوگرم در هكتار داشتند .اکانبی و همكیاران

همچنین میزان عملكرد کاسبرگ در تیمار پنج تن کمپوست به همراه
 150کیلوگرم نیتروژن بهمیزان  45درصد به نسبت تیمار کود شیمیایی

مواد و روشها

( 300کیلوگرم در هكتار) افزایش داشت .در میورد صیفات کیفیی نییز

این آزمایش در مزرعیه تحقیقیاتی دانشیكده کشیاورزی دانشیگاه

برتری تیمارهای تلفیقی قابل مالحظه بود .این محققین بیان نمودنید

فردوسی مشهد ،واق در  10کیلومتری شرق مشیهد در سیا زراعیی

که کاربرد تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی در مقایسه با کاربرد منفیرد

 1393-92اجرا شد .قبیل از اجیرای آزمیایش ،نمونیهگییری از خیاك

آنها تأثیرات به مراتب بهتری بر عملكیرد کمیی و کیفیی ایین گییاه

مزرعه از عمق  0-30سانتیمتر صورت گرفت و همراه با کودهای آلی

داشت .باالترین ارتفاع ( 189سانتیمتر) و بیشترین میزان سطح برگ

مورد استفاده ،مورد تجزیه فیزیكی و شیمیایی قرار گرفت (جیدو  1و

و ماده خشک نیز در تیمارهای تلفیقی مشاهده شد .در طیی آزمایشیی

.)2

جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
Table 1- Some physical and chemical properties of experimental site soil

پتاسیم

فسفر

(میلیگرم در

(میلیگرم در

کیلوگرم)

کیلوگرم

pH

)EC (dS.m-1

)K (mg.kg-1

)P (mg.kg-1

7.24

3.21

135

13.2

اسیدیته

هدایت الکتریکی
(دسیزیمنس بر متر)

نیتروژن کل

کربن آلی

)درصد(

)درصد(

)Total N (%
0.063

)Organic carbon (%
0.59

بافت
Texture
Loam

لومی
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جدول -2نتایج تجزیه شیمیایی کودهای گاوی و ورمیکمپوست
Table 2- Chemical properties of cow manure and vermi compost

هدایت الکتریکی

پتاسیم

فسفر

نیتروژن

(دسی زیمنس بر متر)

(میلیگرم در کیلوگرم)

(میلیگرم در کیلوگرم)

(درصد)

6.8

EC
)(dS.m-1
6.1

K
)(mg.kg-1
1.1

P
)(mg.kg-1
0.09

Total
)Nitrogen (%
0.57

6.9

5

1.2

1.3

1.3

اسیدیته
pH

نوع کود
Fertilizer

کود گاوی
Cow manure

ورمی کمپوست
Vermi compost

این آزمایش در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی با سه تكیرار

سپس مقدار نیتروژن توصیه شده بهعنوان معییار تعییین مقیادیر

صورت گرفت .تیمارهای آزمایشی عبارت بودنید از -1 :کیود زیسیتی

تیمارهای کودی ورمیکمپوست و کود گاوی قیرار داده شید .بیر ایین

میكوریزا-2 ، 1کود گاوی -3 ،کود شیمیایی -4 ،ورمیکمپوسیت-5 ،

اساس مقدار نیتروژن تیمار کود شییمیایی ( 200کیلیوگرم در هكتیار)،

شیییمیای +دامییی -6 ،شیییمیایی +ورمیییکمپوسییت -7 ،شیییمیایی+

مقدار تیمار کود ورمیکمپوست  8تین در هكتیار و مقیدار تیمیار کیود

میكوریزا -8 ،دامی +میكوریزا -9 ،ورمییکمپوسیت +میكیوریزا-10 ،

گاوی  16تن در هكتار محاسبه گردید .بیا توجیه بیه ایینکیه عناصیر

دامی +ورمیکمپوست +میكوریزا و  -11شاهد.

ذشایی موجود درکود گاوی تماماً در سا او آزاد نمیشود و تنهیا بیه

بهمنظور اجرای این آزمایش بیشور میورد نییاز از منطقیه سیراوان

میزان  40تا 50درصد آن در سا او کاربرد ،برای گیاه قابل اسیتفاده

استان سیستان و بلوچستان تهیه و در  8اسفند  1392در داخل سینی-

است ( .)Pimentel, 1993لشا مقدار کیود گیاوی بیه مییزان دو برابیر

های نشاء حیاوی کوکوپییت و ماسیه در گلخانیه تحقیقیاتی دانشیگاه

معاد نیتروژن کود شیمیایی لحاظ شید ( 32تین در هكتیار) .تمیامی

فردوسی مشهد کشت شدند و پس از آن هیر هفتیه سیه بیار آبییاری

کودهای فسیفر و پتاسییم و ییک سیوم از نیتیروژن (کیود شییمیایی)

صورت گرفت .بعد از  5-3روز جوانهزنی بشور بیهطیور کامیل صیورت

همزمان با کشت به کرتهای مربوط به تیمار کود شیمیایی اضافه شد

گرفت .یک هفته قبل از کاشت در زمین اصلی ،در تاریخ  26فروردین

و باقیمانده کود نیتروژن  90روز پیس از کشیت بعید از اولیین وجیین

 1392گیاهچهها بهمنظور سازگار شدن به شرایط محیطی بیهمزرعیه

همراه با آب آبیاری مورد استفاده قرار گرفت.

منتقل و سپس در تیاریخ  31فیروردین میاه  1393کاشیت نشیاها در
مزرعه صورت گرفت.

کود بیولوژیک میكوریزا( ،قارچ میكوریزا آربوسكوالر) ،همزمان بیا
کشت 30 ،گرم به ازای هر نشاء و بر اساس مقدار توصیه شده استفاده

بهمنظور اجرای این آزمایش در مزرعه زمینیی کیه طیی دو سیا

شد.

گششته آیش بود انتخاب و مراحل آمادهسازی زمین شامل شخم اولییه

وجین علفهای هیرز در ییک نوبیت  90روز پیس از کشیت بیه

و دیسکزنی در اواییل فیروردین  1393انجیام شید .کودهیای میورد

صورت دستی توسط کارگر انجام شد .الزم به ذکیر اسیت کیه آلیوده

استفاده در کرتهای مورد نظر بهطیور یكنواخیت پخیش و بالفاصیله

بودن مزرعه به کنه تار عنكبوتی 2سبب استفاده از سم فن پروپیاترین

توسط بیل وارد خاك شدند .سیپس بیا اسیتفاده از شیارسیاز ،جیوی و

( ،)Danitol EC10%بهمیزان دو در هزار شد.

پشتههایی بهعمق  30سانتیمتر و فاصله  75سانتیمتر ایجیاد گردیید.

بهمنظور تعیین روند رشد و سطح برگ گیاه دارویی چای ترش در

ابعاد کرتها ( 3/75×4متر) فاصله دو کرت اصلی و فاصله بلوكها نیز

طی فصل رشد ،نمونهبرداری از تاریخ  15تیر میاه  1393شیروع و بیا

یک متر در نظر گرفته شد .همچنین نشاها بهفاصله  25سیانتیمتیر از

فاصله تقریباً یک ماه یکبار تا پایان فصل رشد انجام گردیید .نمونیه-

یكدیگر روی ردیف کشت شدند .توصیه کودی بر اساس نمونه خیاك

گیری از  1/5متر انتهایی هر کرت بیا حیشف دو ردییف کنیاری و 50

ارسالی به آزمایشگاه  150کیلوگرم سوپر فسفات تریپل 100 ،کیلوگرم

سانتیمتر از انتهای هر کرت بهعنوان اثر حاشییهای و از ردییفهیای

سولفات پتاسیم و 200کیلوگرم اوره برای این گیاه تعیین گردید.

وسط صورت گرفت .در هر نمونهگیری پنج بوته (کیوادرات 75 *125

1 - Glomus intraradices

2 - Tetranychus urticae
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سانتیمتر) بهطور تصادفی انتخاب و سپس جهت محاسبه سطح بیرگ

همانطور که در شكل  1مشاهده میشود ،در تیمارهای شیمیایی،

و ماده خشک به آزمایشگاه منتقل شدند .سطح بیرگ توسیط دسیتگاه

ورمیکمپوست و کود دامی میزان سطح برگ در اولین نمونیهبیرداری

اندازهگیری سطح برگ 1مد لیكور 2تعیین گردید .سپس نمونیههیا در

بیشتر از نمونهبرداری دوم در روز  89روز پس از کاشت است  .بهنظیر

آون الكتریكی تهویهدار در دمای  70درجه سیانتیگیراد بیه میدت 72

میرسد آلوده شدن این گیاه به تریپس در طو فاصله نمونیهبیرداری

ساعت خشک شدند ،سپس توزین و وزن خشک هر نمونه ثبت شد.

او تا دوم دلیل این افت در میزان شاخص برگ باشد .اما این کاهش

محاسبه سرعت رشد محصو  3تحت تأثیر تیمارهیای مختلیف در

در تیمار شاهد و مایكوریزا مشاهده نشد .بهنظر میرسد در تیمارهیایی

طییو فصییل رشیید بییا اسییتفاده از معادلییه ( )1زیییر صییورت گرفییت

که میزان نیتروژن بهطور سهلتری در اختیار گییاه قیرار گرفتیه ،تیرد

(.)Sarmdnia & Koocheki, 2003

شدن بافتهای گیاهی سبب آسیبپشیری بیشتر گیاه در مقابل آسییب
𝑊2 −W1

معادله ()1

t2 −t1

= 𝑅𝐺𝐶

آفت تریپس شد .الزم به ذکر است که میزان این کاهش در تیمار کود

گرم بر متر مرب در روز

دامی به نسبت کود شییمیایی و ورمییکمپوسیت بسییار بیشیتر بیود.

در این معادله :t1 ،زمان نمونهگییری او (روز) :t2 ،زمیان نمونیه-

شاخص سطح برگ در تیمار کود دامی در نمونهبرداری دوم به نسیبت

گیری دوم (روز) :W1 ،وزن خشک گیاه در هنگیام نمونیهبیرداری او

نمونهبرداری او  37درصد کاهش داشت که ممكن اسیت همزمیانی

(گرم در مترمرب ) :W2 ،وزن خشک گیاه در نمونهگیری دوم (گیرم در

آزادسازی نیتروژن در تیمار کود دامی همزمیان بیا نمونیهبیرداری دوم

مترمرب ) میباشد.

صورت گرفته و فراهمی نیتروژن در محیط سبب حساسیت بیشتر گیاه

برداشت این گیاه قبل از فرا رسیدن اولین سرمای پاییزه در مشهد

به آفت در این تیمار شد (شكل .)1
در تیمارهای کاربرد تلفیقی کودها رونید کیاهش شیاخص سیطح

در تاریخ  20مهرماه  1393صورت گرفت.
Minitab Ver.

برگ در نمونهبرداریهای اولیه مشاهده نشد .ضمن ایینکیه متوسیط

Ver. Sigma Plot

شاخص سطح برگ در تیمارهای کاربرد تلفیقی هفت درصد بیشتر از

جهت تجزیه و تحلیل دادهها ،از نرمافزار آمیاری
 16استفاده شد .همچنین بهمنظور رسم شكل از

تیمارهای کاربرد منفرد کودها بود .بهنظر میرسد کاربرد تلفیقی کودها

 11استفاده شد.

بهدلیل حضور متعاد تر نیتیروژن در محییط سیبب شیده بافیتهیای

نتایج و بحث
شاخص سطح برگ

ساختاری گیاه به نسبت زمانی که نیتروژن بهوفیور در محییط حضیور
دارد ،محكمتر و حساسیت کمتری به تییییرات بیولیوژیكی و فیزیكیی

4

بررسی روند تیییرات سطح برگ در طو فصل رشد نشان داد که
در تیمارهای منفرد کودی روند افزایش شاخص سطح برگ تا روز 89

محیط نشان دهند.
گندی و همكیاران ( )Gendy et al., 2012طیی بررسیی خیود

روز پس از سبز شدن کند بود و پس از آن روند افزایشیی را تیا زمیان

تأثیر توام استفاده از کود دامی بههمراه کودهای بیولوژیک بر ویژگی-

برداشت در پیش گرفت .همچنین زمان رسیدن بیه حیداکثر شیاخص

های رشدی  ،عملكرد کمی و کیفی گیاه چای ترش را مثبت ارزییابی

سطح برگ در تمامی تیمارها یكسان بیود .بیشیترین شیاخص سیطح

کردند .این محققین بیان کردند که تلفیق کود دامیی بیا مخلیوطی از

برگ ( )5/89در تیمار کود شیمیایی و کمترین میزان در تیمیار شیاهد

کودهییای زیسییتی بهتییرین اثییر را بییر پارامترهییای رویشییی ،عملكییرد

( )3/4مشاهده شد (شكل  ،)1اما در تیمارهای تلفیقی بیشترین مییزان

کاسبرگ و عملكرد کمی این گیاه به همراه دارد.

سطح برگ ( )4/42در تیمار تلفیقی کود شیمیایی و ورمیکمپوسیت و
کمترین میزان این شاخص ( )3/49در تیمار کود شیمیایی +کود دامی

ماده خشک

5

بررسی روند تیییرات میزان ماده خشک در کیاربرد منفیرد کودهیا

بهدست آمد (شكل .)2

نشان داد که گیاه چای ترش بیشترین میزان تجمی میاده خشیک در
1 - Leaf area
2 - Likor
3 -Crop growth rate
4 -Leaf area index

طو فصل رشد را در تیمار کود شیمیایی ( 9334کیلوگرم در هكتار) و
5 - Dry matter
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کیلوگرم در هكتار) بهدست آمد (شكل .)3
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شکل  -1روند تغییر شاخص سطح برگ گیاه چای ترش در شرایط کاربرد منابع مختلف تغذیهای بهصورت منفرد
Fig. 1- Roselle LAI trend in use of individual different kind of nutrition sources
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شکل  -2روند تغییر شاخص سطح برگ گیاه چای ترش در شرایط کاربرد منابع مختلف تغذیهای بهصورت تلفیقی
Fig. 2- Roselle LAI trend in use of in integrated different kind of nutrition sources

همچنین تأثیر کاربرد تلفیقی کودها بر گیاه چای ترش نشیان داد

که این گیاه باالترین میزان ماده خشک ( 9887کیلوگرم در هكتیار) را
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در تیمار کود دامی +شیمیایی و پایینترین میزان ( 7618کیلیوگرم در

گیاه در تیمارهای منفرد و تلفیقی در یک زمان حاصل شد (شكلهای

هكتار) را در تیمار میكوریزا +دامی +ورمیکمپوست بیههمیراه داشیت

 3و .)4

(شكل  .)4بهنظر میرسد بیشترین میزان تجم میاده خشیک در ایین
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شکل  -3روند تغییرات ماده خشک چای ترش در شرایط کاربرد منابع مختلف تغذیهای بهصورت منفرد
Fig. 3- Roselle DM trends in use of individual different kind of nutrition sources
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شکل  -4روند تغییرات ماده خشک چای ترش در شرایط کاربرد منابع مختلف تغذیهای بهصورت تلفیقی :VAM( ،میکوریزا :verm ،ورمیکمپوست)
Fig. 4- Roselle DM trends in use of integrated different kind of nutrition sources, (verm: vermi compost and VAM:
)mycorrhiza
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شکل  -5میزان ارتفاع گیاه چای ترش در شرایط کاربرد منابع مختلف تغذیهای به صورت منفرد و تلفیقی :che( ،شیمیایی :cow ،دامی:VAM ،
میکوریزا و  :vermورمیکمپوست)
Fig. 5- Roselle height in use of individual and integrated different kind of nutrition sources, (che: chemical, cow: cow manure,
)verm: vermi compost and VAM: mycorrhiza

همانطور که در شكل  1قابل مشاهده است تیمارهای منفرد کود

باالتر میباشد ،اما میزان ماده خشک تولییدی در ایین تیمیار از تیمیار

دامی و شاهد به نسبت سایر تیمارها از شاخص سطح برگ پایینتیری

شاهد پایینتر است .مشابه این روند در تیمارهای تلفیقی (کود دامیی+

برخوردار هستند با توجه به شكل  2پایینترین میزان ماده خشک نییز

شیمیایی ) نیز مشاهده شد .بهطور کلی ،عالوه بر شاخص سطح برگ

در همین تیمارها مشاهده میشود .بهنظر میرسد علییرذیم ایینکیه

که تأثیر بسیار مهمی بر تولید ماده خشک دارد توزی مناسب برگهیا

میزان شاخص سطح برگ در تیمار کود دامی به نسیبت تیمیار شیاهد

تأثیر بهمراتب بیشتری بر عملكرد نهایی خواهد داشت بهنظر میرسید
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سطح برگ این گیاه در تیمار کود دامیی از توزیی مناسیبی برخیوردار

های تلفیقی در تیمار کود دامی +ورمیکمپوست +میكوریزا به مییزان

نبوده ،بنابراین ،گیاه از سطح برگ تولید شده بهنحو مطلوب در جهیت

 17گرم بیر متیرمربی در روز حاصیل شید (شیكل  .)6سیرعت رشید

تولید ماده خشک استفاده نكرده بود ،لشا ارتفاع کمتر گیاه چای تیرش

محصو نیز برتری تیمارهای تلفیقی را بهنسبت کاربرد منفرد کودهیا

در تیمار کود دامی ( 85سانتیمتر) به نسبت تیمار شاهد ( 105سانتی-

بیان میکند.
نتایج حاصله حاکی از آن است که بین عملكرد کاسبرگ با ارتفاع

متر) سبب شده برگها در سایه یكدیگر قرار گرفته و در نتیجه عمیالً
گیاه از سطح برگ ایجاد شیده بیهنحیو مطلیوب در تولیید محصیو

گیاه همبستگی بسیار باالیی وجود دارد (جدو  .)3بهنظر میرسد هر

استفاده ننماید (شكل  .)5بهطور کلی ،استفاده از تیمارهای کیودی بیه

چه ارتفاع گیاه بیشتر باشد گیاه از توزی برگ مناسیبتیری برخیوردار

صورت تلفیقی بهنسبت استفاده منفیرد از کودهیا ،تیأثیرات بیهمراتیب

بوده و از فضای موجود جهت تولید کاسبرگ بیشتیر اسیتفاده خواهید

بهتری را در تولید ماده خشک این گیاه بههمراه داشت.

کرد .اکیانبی و همكیاران ( )Akanbi et al., 2009بیا بررسیی تیأثیر

اکیانبی و همكیاران ( )Akanbi et al., 2009بیا بررسیی تیأثیر

کودهای آلی و شیمیایی بر رشد ،عملكیرد کاسیبرگ و کیفییت چیای

کودهای آلی و شیمیایی بر رشد ،عملكیرد کاسیبرگ و کیفییت چیای

ترش بیان داشتند که بیشترین عملكرد کاسبرگ در تیمارهای تلفیقیی

ترش بیان داشتند که کاربرد تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بهنسیبت

کمپوست و کود شیمیایی مشاهده شید .مییزان عملكیرد کاسیبرگ در

کاربرد منفرد کودها تأثیرات بهمراتب بهتری بر عملكرد کمی و کیفیی

تیمار پنج تن کمپوست به همراه  150کیلوگرم نیتروژن به مییزان 45

این گیاه به همراه داشت .در این بررسی باالترین ارتفاع ( 189سانتی-

درصد نسبت به تیمار کود شیمیایی ( 300کیلوگرم در هكتار ) افزایش

متر) و بیش ترین میزان ماده خشک در تیمارهای تلفیقی مشاهده شد.

داشت.

در تحقیقیی دیگیر دهمیرده ) (Dahmardeh, 2013طیی آزمایشیی،
کاربرد کودهای آلی و معدنی را بر رشد و عملكرد کمیی چیای تیرش

نتیجهگیری

بررسی و بیان کرد که کاربرد تلفیقی کود مرذی بههمراه کود شتر مرغ
بیشترین تأثیر را بر ارتفاع بوته و عملكرد کمی این گیاه داشت.

با توجه به اینکه در اکثر صفات مورد بررسی ،تیمارهیای تلفیقیی
تأثیرات بهمراتب بهتری بر صفات رشدی این گیاه بیه همیراه داشیتند
میتوان گفت که کاربرد تلفیقی کودها به نسبت استفاده منفیرد آنهیا

سرعت رشد محصول

حداکثر سرعت رشد محصو چیای تیرش در تیمارهیای کیاربرد
منفرد کود ،در تیمار کود شیمیایی ( 19/72گرم بر متیرمربی در روز) و
در تیمارهای تلفیقی در تیمار میكوریزا +شیمیایی ( 23/47گرم بر متر-
مرب در روز) مشاهده شد .کمترین میزان  16/48( CGRگرم بر متر-

عالوه بر تأثیرات مثبتی که بر کاهش آلودگی محیطزیست دارند می-
توانند از لحاظ کاهش هزینههای تولید نییز میؤثر واقی شیوند ضیمن
اینكه در طوالنی مدت میتواننید جیایگزین مناسیبی بیرای کودهیای
شیمیایی باشند.

مرب در روز ) در بین تیمارهای منفرد در تیمار کود دامی و در تیمیار-
جدول  -3همبستگی بین عملکرد کاسبرگ با شاخص سطح برگ ،ارتفاع بوته و عملکرد ماده خشک کل
Table 3- Correlation between calyx yield of Roselle with LAI, plant height and total dry matter yield

عملکرد ماده خشک کل

ارتفاع بوته

Total DM yield

Plant height

شاخص سطح
برگ
LAI
0.384

*0.046

*0.048

0.400

**0.000

0.060

ارتفاع بوته (سانتیمتر)
)Plant height (cm

عملكرد ماده خشک کل(کیلوگرم در هكتار)
)Total DM yield (kg.ha-1
عملكردکاسبرگ (کیلوگرم در هكتار)
)Calyx yield (kg.ha-1
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شکل  - 6روند تغییرات سرعت رشد چای ترش در شرایط کاربرد منابع مختلف تغذیهای به صورت منفرد و تلفیقی :VAM(،میکوریزا و :verm
ورمیکمپوست)
Fig. 6- Roselle DM trends in use of individual and integrated different kind of nutrition sources, (verm: vermi compost and
)VAM: mycorrhiza

با توجه به شاخص سطح برگ و میزان ماده خشک ایین گییاه در

انتهای فصل رشد این گیاه بیا سیرماهای پیاییزه در کیاهش عملكیرد

منطقه مشهد و با بررسی روند رشدی این گیاه میتوان گفیت ،کشیت

اقتصادی و شاخصهای رویشی این گیاه بدون تأثیر نمیباشد .توصیه

مستقیم این گیاه در این منطقه بیا عملكیرد اقتصیادی بیاالیی همیراه

میشود کشت این گیاه بهصورت نشاء در گلخانه حداقل سه ماه قبیل

نخواهد بود .ضمن اینکه کوتاهی فصل رشد در این منطقه و برخیورد

از کشت صورت گیرد .در صورت عدم کشت به صیورت نشیاء کشیت
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 دانشكده کشاورزی و در قالیب طیرح،فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

.این گیاه در این منطقه توصیه نمیگردد

 تأمین شده است که92/12/4  مورخه29890 تحقیقاتی مصوب با کد

سپاسگزاری

.بدینوسیله از حمایتهای مالی دانشگاه سپاسگزاری میگردد

هزینههای انجام ایین طیرح توسیط معاونیت محتیرم پیژوهش و

منابع
Akanbi, W.B., Olaniyan, A.B., Togun, A.O., Ilupeju, A.E.O., and Olaniran, A. 2009. The effect of organic and
inorganic fertilizer on growth, calyx yield and quality of Roselle (Hibiscus sabdariffa L.). American-Eurasian
Journal of Sustainable Agriculture 3: 652-657.
Askari, A., and Solangi, M.S. 1995. Autecological studies of exotic plant Roselle (Hibiscus sabdariffa L.), a
multipurpose plant, for is introduction and culture. Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research 38: 17-21.
Dahmardeh, M. 2013. Effect of mineral and organic fertilizers on the growth and calyx yield of Roselle (Hibiscus
sabdariffa L.). African Journal of Biotechnology 11: 10899-10902.
Duke, J.A. 2006. Ecosystematic data on economic plants. Journal of Crude Research 17: 91-110.
Gautam, R.D. 2004. Sorrel-lesser-known source of medicinal soft drink and food in India. Natural Product Radiance 3:
338-342.
Gendy, A.S.H., Said-Al Ahl, H.A.H., and Abeer, M. 2012. Growth, productivity and chemical constituents of Roselle
(Hibiscus sabdariffa L.) plants as influenced by cattle manure and biofertilizers treatments. Australian Journal of
Basic and Applied Sciences 6: 1-12.
Joven, J., March, I., Espinel, E., Fernández-Arroyo, S., Rodríguez-Gallego, E., Aragonès, G., Beltrán-Debón, R.,
Alonso-Villaverde, C., Rios, L., Martin-Paredero, V., Menendez, J., Micol, V., Segura-Carretero, A., and Camps, J.
2014. Hibiscus sabdariffa extract lowers blood pressure and improves endothelial function. Molecular Nutrition and
Food Research 58: 1374-1378.
Kamboj, V.P. 2000. Herbal medicine. Current Science 78: 35-39.
Kizilkaya, R. 2008. Yield response and nitrogen concentrations of spring wheat (Triticum aestivum L.) inoculated with
Azotobacter chroococcum strains. Ecological Engineering 33: 150-156.
Pimentel, D. 1993. Economics and energies of organic and conventional farming. Journal of Agriculture and
Environment Ethics 6: 53-60.
Purseglove, J.W. 1968. Tropical Crops: Dicotyledons. Longman Scientific and Technical Press, Harlow, England 719 p.
Sadeghi, A.A., akhsh Kelarestaghi, K., and Hajmohammadnia Ghalibaf, K. 2014. The effects of vermicompost and
chemical fertilizers on yield and yield components of marshmallow (Altheae officinalis L.). Journal of Agroecology
6: 42-50. (In Persian with English Summary)
Sanoussi, A., Hadiara, H.S., Yacoubou, B., Benoît, S., Issaka, L., and Mahamane, S. 2011. Yield character variability in
Roselle (Hibiscus sabdariffa L.). African Journal of Agricultural Research 6: 1371-1377.
Sarmdnia, G., and Koocheki, A. 2003. Crop Physiology. Jihadeh Daneshgahi Mashhad Press, Mashha, Iran. 400 p. (In
Persian)

Journal of Agroecology

970
...ترش
خصوصیات رشدی
کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و آلی و تأثیر آن بر
Vol. 9,
No. چای
4, Winter
2018, p. 960-971

نشریه بوم شناسی کشاورزی
960-971 . ص،1396  زمستان،4  شماره،9 جلد

Effect of Integrated Organic and Chemical Fertilizer on Growth Indices of
Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) as a Medicinal Plant in Mashhad Condition
P. Rezvani Moghaddam1*, G.A. Asadi2, F. Ranjbar3, M. Aghhavani Shajari3 and R. Shahriyari3
Submitted: 31-12-2014
Accepted: 17-11-2015
Rezvani Moghaddam, P., Asadi, G.A., Ranjbar, F., Aghhavani Shajari, M., and Shahriyari, R. 2018. Effect of
integrated organic and chemical fertilizer on growth indices of Roselle (Hibiscus sabdariffa) as a medicinal plant in
Mashhad condition. Journal of Agroecology 9(4): 960-971.

Introduction
These days, using different chemical fertilizers has different negative effects such as imbalance soil nutrient,
soil, water and air pollution and decrease quantitative and qualitative yield of crops, which increase
environmental hazardous and production costs. Organic fertilizers providing the plants nutritional requirements
and stabilizing soil fertility without having undesirable impact on the environment and crop quality. It has been
reported that integrated organic and chemical fertilizer consumption in agro ecosystems increase chemical
fertilizers efficiency and also decrease environmental impacts. Roselle is one of the most important medicinal
plants of the Malvaceae family which is cultivated in southern parts of Iran. Roselle has been using as a folk
remedy for abscesses, dyspepsia, cancer, debility since ancient times. Roselle is grown mainly for its calyces
which contain vitamin C, anthocyanin, antioxidants, calcium, phosphorus and iron. Improved soil nutrients by
using organic and chemical fertilizer together could improve the quality of the secondary metabolite content of
Roselle. The present study was conducted to better understand the effect of integrated organic and chemical
fertilizer on growth indices of Roselle in Mashhad, Iran condition.

Materials and Methods
In order to study the effects of integrated organic and chemical fertilizers on growth indices of Roselle
(Hibiscus sabdariffa), a field experiment was conducted with 11 treatments based on a randomized complete
block design with three replications at the research station of faculty of agriculture, Ferdowsi university of
Mashhad, Iran, during year 2013-2014. The experimental treatments were including: 1- Mycorrhiza (Glomus
intraradices), 2- Cow manure, 3- Chemical fertilizer, 4- Vermi-compost, 5- Chemical fertilizer+ Cow manure, 6Chemical fertilizer+ Vermi-compost, 7- Chemical fertilizer + Mycorrhiza, 8- Cow manure+ Mycorrhiza, 9Vermi-compost+ Mycorrhiza, 10- Cow manure+ Vermi-compost +Mycorrhiza, and Control. The seeds were
sown at greenhouse and then seedlings were transplanted to the farm at two mounts age. The land lied fallow for
two years before year of the experiment. Seed bed was prepared using plough and disk in autumn 2014. Plots
were designed with 4 m long and 3.75 m width, 1 m apart each other. Between blocks, 2 m alley was kept. The
seedling sowing was performed by hand on the middle of furrows. Growth analysis samples were taken from 75
x 125 cm quadrates from middle of each plots in five times. The trend of Roselle plant dry matter (DM), leaf
area index (LAI) and crop growth rate (CGR) were recorded through the growing season. For analysis of data
and drawing shapes, Minitab Ver. 16 and Sigma Plot Ver. 11 softwares were used.

Results and Discussion
The results indicated that the highest LAI (5.89) was obtained in chemical fertilizer treatment. Integrated
cow manure+chemical fertilizer treatment produced the highest dry matter (9887.23 kg. ha-1) compared with
other treatments. The highest CGR (23.47 g / m2. day-1) was achieved in mycorrhiza + chemical fertilizer
treatment. The lowest LAI (3.4), DM (7618 kg.ha -1) and CGR (16.48 g. m-2. day-1) were shown in control, cow
manure+ Vermi-compost +Mycorrhiza and cow manure treatments, respectively. The highest LAI, DM and
CGR were obtained at 156 days after transplanting to the farm. There was a significant correlation between plant
height and calyx yield. Our results are in agreement with some experiments which use of organic and inorganic
fertilizer on Roselle.
1, 2 and 3- Professor, Associate Professor and PhD Student in Agroecolgy, Department of Agronomy and Plant
Breeding, Faculty of Agriculture, Ferodwsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, respectively.
(*- Corresponding author Email: rezvani@um.ac.ir)
DOI:10.22067/JAG.V9I4.42885
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Conclusion
The result of this experiment revealed that using of chemical and organic fertilizer in integrated form instead
of individual application has a beneficial effect on improving the growth indices of Roselle. Based on the results
of this experiment it can be concluded that the age of seedlings for transplanting to the farm should be at least
three mounts and the direct sowing Roselle at Mashhad condition would not be recommended.
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ارزیابی چرخه حیات در بومنظامهای تولید گندم ( )Triticum aestivum L.ایران:
 -1مقایسه سطوح مصرف نهاده
مهدی نصیری محالتی *1و علیرضا کوچکی

2

تاریخ دریافت1394/01/23 :
تاریخ پذیرش1394/05/26 :

نصیری محالتی ،م ،.و کوچکی ،ع .1396 .ارزیابی چرخه حیات در بومنظامهای تولید گندم ( )Triticum aestivum L.ایررا -1 :مقایسره
سطوح مصرف نهاده .بومشناسی کشاورزی.972-992 )4(9 ،

چکیده
در طی چند دهه گذشته تولید گندم ( )Triticum aestivum L.در کشور با اتکاء به مصرف نهادههای شیمیایی افزایش قابل توجهی داشته است .برا
این حال پیامدهای محیطی مصرف این نهادهها برای انسا :و منابع طبیعی به درستی مشخص نمیباشد .در این پژوهش مجموعهای از اثرات محیطری
شامل تغییر کاربری اراضی ،تخلیه منابع غیرقابل تجدید ،پتاتسیل گرمایش جهانی ،پتانسیل اسیدی شد :محیط ،پتانسیل پر غذایی آب و خاک و سمیت
اکولوژیکی برای انسا :و محیط حاصل از بومنظام های تولید گندم کشور با استفاده از روش استاندارد ارزیابی چرخه حیات از مبداء تولیرد مرواد اولیره ترا
دروازه مزرعه مورد بررسی قرار گرفت .مطالعه بر روی  14استا :که روی هم  80درصد از سطح زیر کشت و تولید گندم کشور را شامل میشوند ،به اجرا
در آمد .ابتدا بومنظامهای واقع در این استا:ها بر اساس سطح مصرف نهادهها به سه گروه کم ،متوسط و پر نهاده طبقهبندی و سپس در مرحله ممیرزی
کلیه نهاده های ورودی و نیز مواد انتشار یافته در محدوده مرزهای تعریف شده برآورد شدند .نتایج حاصل از ممیزی بر حسب دو واحد کارکردی (هکتار و
تن دانه گندم) برای هر گروه تأثیر بر اساس واحد مربوط به آ :گروه معادلسازی شد و در نهایت ،تأثیر سطح مصررف نهرادههرا برر هرر یرز از اثررات
محیطی مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج نشا :داد که در واحد کارکردی هکترار برا افرزایش میرزا :مصررف نهرادههرا کلیره اثررات محیطری حاصرل از
بومنظامهای گندم به طور معنیداری افزایش یافت ،ولی با محاسبه این اثرات بر حسب تن گندم به دلیل اختالف عملکرد بین بومنظامها نتایج متفراوتی
بهدست آمد .شدت تخلیه منابع غیر قابل تجدید (سوختهای فسیلی و منابع  Pو  )Kدر نظامهای پرر نهراده معرادل  27/1 GJ/haو تقریبرا  1/8برابرر
نظامهای کم نهاده بود در حالیکه براساس واحد عملکرد مقدار این انرژی در نظامهای پر نهاده تنها  10درصد بیشتر از نظام کم نهاده برود ،زیررا بررای
تولید هر تن گندم در نظام کم نهاده به  3850متر مربع زمین نیاز است در حالیکه همین عملکرد در نظام پر نهاده از  2374متر مربع بهدست میآید .بر
این اساس عملکرد بیشتر بومنظامهای پر نهاده باعث شد تا در آ:ها پتانسیل اسیدی شد ،:سمیت آبی و سمیت برای محیطهای خشز بر حسب واحرد
عملکرد کمتر از نظامهای کم و متوسط نهاده باشد .در حالیکه پتانسیل گرمایش جهانی ،پر غذایی و سمیت برای انسا :در نظامهای پر نهاده در هر دو
واحد کارکردی وضعیت نامطلوبی در مقایسه با نظام کم نهاده داشت.
واژههای کلیدی :اثرات محیطی ،بومنظام پر نهاده ،پایداری ،مصرف انرژی

مقدمه

1

کشاورزی در ایرا :طی چند دهه گذشته سرعت زیاد فشردهسازی

را تجربه کرده است .با وجودیکه این الاوی تولید باعث بهبود قابرل
توجه عملکرد محصوالت زراعی در کوتاهمدت شده ولی افزایش سریع
مصرف انواع نهادهها را نیز به همراه داشته است ،شواهد موجود نشا:
میدهد که در طی  50سال گذشته افزایش پنج برابری تولیرد غرذا در

 -1استاد  ،گروه زراعت و اصالح نباترات ،دانشرکده کشراورزی ،دانشرااه فردوسری
مشهد
(Email: akooch@um.ac.ir
(* -نویسنده مسئول
DOI:10.22067/JAG.V9I4.45790

کشور توأم با  10برابر شد :مصرف نهادههرای شریمیایی بروده اسرت
) ،)Koocheki et al., 2013بهطوریکه مصرف کودهای نیتروژنی از
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 20کیلوگرم در هکتار در دهه  50شمسی به  240کیلروگرم در هکترار

محیطی نظامهای تولید گندم زمستانه را در سرطوح مختلرف مصررف

Nassiri Mahallati & Koocheki,

نیتروژ )N( :بر اساس  LCAمورد بررسی قرار دادنرد .برهطرور کلری،

 .)2014این فرآیند که در اغلب کشورهای جها :نیز مشاهده میشرود

شاخص نهایی  LCAبا مصرف مقادیر کمتر از  150کیلرو گررم  Nدر

پیآمدهای زیستمحیطی جدی بههمراه داشته است که تخلیه شردید

هکتار در حدود  0/22تا  0/26به ازای هرر ترن دانره گنردم برود و برا

منابع غیرقابل تجدید ،انتشار گازهای گلخانهای ،زوال تنروع زیسرتی و

افزایش مقدار مصرف  Nاز  200تا  390کیلروگرم در هکترار شراخص

آلودگی آبهای سطحی و زیررزمینری توسرط انرواع کودهرا و سرموم

نهایی  33 LCAتا  100درصد بیشتر از سطوح کمتر مصررف  Nبرود.

شیمیایی ( )Haas et al., 2001از جمله مهمترین آ:ها میباشند.

نتایج این تحقیق نشا :داد که در سطوح پایین  ،Nکراربری اراضری و

در دهره  90رسریده اسرت (

هر فعالیت کشاورزی زمانی از نظر اکولوژیکی پایردار خواهرد برود

در سطوح باالی  ،Nپر غذایی (اوتریفیکاسیو ):عوامرل کنتررلکننرده

که میزا :منابع تخلیه شده و آلودگیهای انتشار یافته از ایرن فعالیرت

شاخص  LCAبودند .مسترلینگ و همکرارا( :

بهوسیله محیط طبیعی قابرل جبررا :باشرد .بنرابراین ،اولرین قردم در

 )2009تولید گندم را در سیستمهای ارگانیز و رایرج در آمریکرا را از

ارزیابی پایداری اکولوژیکی یز سیستم تولید کشاورزی ارزیابی اثرات

نظر پتانسیل گرمایش جهانی بهوسیله  LCAمقایسه کردنرد و نشرا:

محیطی آ :است ( .)Garrigues et al., 2011اگرچره در بسریاری از

دادند که تولید یز کیلوگرم نا :در سیستم ارگانیز نسبت به سیستم

مطالعات بررسی پیآمدهای محیطی تولید مواد غذایی بر اساس یرز

رایج 30 ،کیلوگرم معادل  CO2کمتری تولید خواهد کرد.

Meisterling et al.,

معیار (برای مثال ،مصرف انرژی یا گرمایش جهرانی) صرورت گرفتره

مطالعات مشابهی بر اساس  LCAبهمنظرور مقایسره نظرامهرای

است ،ولی ارزیابی دقیق و همه جانبه که بتواند تمام اثرات محیطی را

تولید چغندر قنرد ( ،)Tzilivakis et al., 2005تولیرد شریر و گوشرت

به طور همزما :در بر بایرد مستلزم استفاده از معیارهای تلفیقی است.

( ،)Haas et al., 2001; Boer et al., 2002تولیرد سریبزمینری

ارزیابی چرخه حیات )LCA( 1روشی برای تعیین اثرات محیطی ناشی

()Mattsson & Wallén, 2003( )Solanum tuberosum L.

از تولید محصوالت اقتصادی بوده که دامنه وسیعی از مسائل محیطی

مقایسه تولیرد گوجرهفرناری ( )Lycopersicum esculentum L.در

در کل زنجیره تولید محصول ،از مواد اولیه تا زمرا :مصررف را در برر
میگیرد LCA .)ISO, 2006( .که ابتدا بررای ارزیرابی سیسرتمهرای
صنعتی بهوجود آمد ( )Heijungs et al., 1992در ادامه برا تغییراتری
برای استفاده در کشاورزی نیز بهکار بررده شرد .مطالعرات مربروط بره
 LCAدر نظامهای تولیرد محصروالت کشراورزی از دهره آخرر قرر:
گذشنته در آمریکای شمالی و سپس در اروپا آغاز گردید.
گندم و نا :از مهمترین محصوالت غذایی بشر در سراسرر جهرا:
میباشد و به دلیل اهمیت آ :مطالعات  LCAدر مورد مراحل مختلف
تولید (دانه گندم ،آرد و نا ،):تکنولوژی فررآوری و نیرز بسرتهبنردی و
توزیع نا :انجام شده است ( Andersson et al., 1994; Braschkat

 .)et al., 2003مجموعه نتایج این تحقیقات نشا :داده است که تولید
گندم بهصورت ارگانیز ،استفاده از آسیابهای صنعتی ،تولیرد نرا :در
کارخانجات با تولید باال و کوتاه بود :فاصرله محرل تولیرد و مصررف
(حمل و نقل کمتر) مناسبترین روشها با حداقل اثرات محیطی می-
باشررند .برنررت روه و همکررارا )Brentrup et al., 2004( :اثرررات

1- Life Cycle Assessment

سیستمهرای گلخانرهای ،هیردروپونیز و مزرعرهای ( Anton et al.,

 ،)2005تولیررد برررنج (،)Roy et al., 2005( )Oryza sativa L.
مقایسه واریتههای دستکاری ژنتیکی شده چغندرقند ( Beta vulgaris

 )L.با واریترههرای طبیعری ( ،)Bennett et al., 2004و حتری تولیرد
کچاه گوجرهفرناری ( )Andersson et al., 1998توسرط محققرین
انجام شده اسرت .روی و همکرارا )Roy et al., 2009( :در بررسری
جامعی نتایج حاصل از انجام اجرای  LCAدر مناطق مختلرف جهرا:
بر روی برخی محصوالت کشراورزی را مرورد تجزیره و تحلیرل قررار
دادهاند .هدف از ذکر این موارد ارائه مثالهایی از دامنه وسیع مطالعات
 LCAمیباشد تا اهمیت و جایاراه آ :در پرژوهشهرای اکولروژی و
نقش آ:ها در بهبود روشهای مدیریت پایردار نظرامهرای کشراورزی
آشکار گردد.
در ایرا :نیز طی سالهای اخیرر ارزیرابی چرخره حیرات برر روی
برخی محصوالت زراعی انجام شده که از جملره آ:هرا مریتروا :بره
اجرررای  LCAبرررای گنرردم در گرگررا،)Soltani et al., 2010( :
چغندرقنررد در اسررتا :خراسررا ،)Bazrgar, 2011( :سرریبزمینرری در
فریدو:شهر اصفها ،)Khoshnevisan et al., 2013( :سریبزمینری
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در اسرتا :همردا ،(Zangeneh et al., 2010( :تولیردات گلخانرهای

اطالعات مربوط به تعردای از شهرسرتا :در پایاراه اطالعرات وزارت

اسرتا :تهررا )Banaeian et al., 2011( :اشراره کررد .البتره ایرن

جهاد کشاورزی ثبت شده است و در نتیجه این پژوهش نیز با استفاده

مطالعات همای در مقیاس منطقهای انجام شدهاند و بهنظر مریرسرد

از همین دادهها انجام گرفت .بر اساس این اطالعرات برومنظرامهرای

که با بررسی اثرات محیطی ناشی از فعالیتهای کشاورزی در مقیاس

تولید گندم در هر استا :بسته به میزا :مصرف نهادهها در سره گرروه

ملی اطالعات جامعتری بهدست خواهد آمد.

کم نهاده ،متوسط نهاده و پر نهاده گروهبنردی شردند .گرروهبنردی از

بر این اساس ،هدف از اجرای این تحقیق ارزیابی چرخه حیات در

طریق آنالیز خوشهای (کالستر) بر روی دادههرای موجرود از مصررف

بومنظامهای تولید گندم کشرور و مقایسره اثررات محیطری حاصرل از

نهادهها در شهرستا:های هر استا :انجام شد و نظامهرای تولیرد برر

تولید گندم بر اساس سطح مصرف نهادهها میباشد.

مبنای حداقل  60درصد تشابه خوشهبندی شردند .بردیهی اسرت کره
سطح مصرف نهادهها در یز نظام تولید (بررای مثرال کرم نهراده) در
تمام استا:ها یکسا :نمیباشد ،برای حل این مشکل آنالیز خوشرهای

مواد و روشها
در این مطالعه ارزیابی چرخه حیات در چارچوب مراحل ارائه شرده
در  ISO 14040اجرا شرد کره در آ LCA :شرامل تعریرف هردف و
محدوده عمل ،1ممیزی چرخه حیرات ،)LCI( 2ارزیرابی ترأثیر چرخره
حیات )LCIA( 3و تفسیر 4نتایج میباشد (.)ISO, 2006

مجددا برای هر یز از نظامهای تولید در  14استا :نیز انجام گرفرت
تا بومنظامهای استا:ها از نظر سرطح مصررف نهراده ترا حرد ممکرن
مشابه شوند (جدول  .)1الزم به ذکر است که گروهبندی برومنظرامهرا
نشا:دهنده درجه فشردهسازی یا بهعبارت دیار ،دسترسی کشراورزا:
به منابع تولید میباشد .به این ترتیب برای مثال ،برومنظرامهرای کرم
نهاده برا تعریرف اکولوژیرز آ )Parr et al., 1990( :کره مبتنری برا

هدف و محدوده عمل

هرردف و محرردوه عمررل شررامل تعریررف سیسررتم تحررت بررسرری،
سناریوهای بهکار رفته در مطالعه و مشخص کررد :واحرد کرارکردی
میباشد .در این پژوهش ارزیابی چرخه حیات بر روی برومنظرامهرای
تولید گندم ایرا :که دارای دامنه وسیعی از روشهای مدیریت هستند،
اجرا شد .به این منظور ابتدا بر اسراس آمرار سرال زراعری 1389-90
( 14 )MJA, 1390استا( :خوزستا :فارس ،خراسا :رضوی ،گلستا،:
اصفها ،:همدا ،:اردبیل ،تهرا ،:کرمانشاه ،آذربایجا :غربی ،مرکرزی،
آذربایجا :شرقی ،لرستا :و قزوین) که مجموعرا  80درصرد از سرطح
زیر کشت و تولید گندم کشور را بهخرود اختصرام مریدهنرد ،بررای
اجرای  LCAانتخاب شدند.
دادههای مربروط بره مصررف نهرادههرا در هرر اسرتا :از پایاراه
اطالعات وزارت جهراد کشراورزی ( )MJA, 1390اسرتخرا گردیرد،
الزم بهذکر است که دادههای موجود مربوط به نهادههای مصررفی در
شهرستا:های هر استا :میباشند .البته در حال حاضر برای هر استا:
1- Goal and scope definition
2- Life cycle inventory
3- Life cycle impact assessment
4- Interpretation

کاهش هدفدار نهادهها به منظور کاهش آلودگیهای محیطی اسرت،
منطبق نمیباشد.
مرزهای سیستم برای اجرای  LCAاز مبدأ تولیرد مرواد اولیره ترا
خروجی مزرعه 5در نظر گرفته شد (شکل  )1بدین معنیکه پیامردهای
محیطی مربوط به ساخت نهادههای ورودی به مزرعه (ماشرین آالت،
بذر و نهادههای شیمیایی) در محاسربات منظرور شرده ولری از اثررات
محیطی ناشی از فرآیندهای بعد از برداشت (حمل و نقل ،تولیرد آرد و
نا :و توزیع آ ):صرفنظر شده است.
الزم به ذکر است که  LCAرا بسته به اهداف مطالعه و دسترسی
به دادهها میتوا :در محدودههای مختلف بررای مثرال از مبردا مرواد
اولیه تا مصرف فرآورده نهایی ،6یا از ورودی تا خروجی مزرعره 7اجررا
کرد (.)Bennett et al., 2001
8

واحد کارکردی نشا:دهنرده معیراری کمری از عناصرر تولیرد یرا
محصول نهایی است که اثرات محیطی بر مبنای آ :محاسبه میشرود
( ،)ISO, 2006در این مطالعه ،یز تن دانه گندم و نیرز یرز هکترار

5- Cradle to gate
6- Cradle to grave
7- Gate to gate
8- Functional unit
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زمین در سال بهعنوا :واحد کارکردی در نظر گرفته شده است.
جدول  -1میانگین میزان مصرف نهادهها در بومنظامهای کم ،متوسط و پر نهاده تولید گندم در  14استان منتخب کشور همراه با  95درصد فاصله
اطمینان ()CI
Table 1- Average input levels in low, medium and high input wheat production systems in 14 selected provinces with 95%
)confidence interval (CI

شکل  -1محدوده عمل و مرزهای سیستم در ارزیابی چرخه حیات در بومنظامهای تولید گندم
Fig. 1- Scope and boundaries for life cycle assessment of wheat production systems

ممیزی چرخه حیات ()LCI

ممیزی عبارت از جمعآوری کلیه ورودی و خروجیهرای سیسرتم

تحت بررسی که شامل دادههای مربوط بره مصررف منرابع و انررژی،
انتشار آالیندهها و پسماندهای حاصل از هر یز از فعالیتهای مرتبط
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با تولید محصول نهایی میباشد .در ایرن مرحلره هرر یرز از اجرزای

کارکردی محاسبه شد .برا توجره بره ایرنکره تولیرد برذر معمروال در

زنجیره تولید تفکیز شده و عواملی که باید در محاسبات مورد توجره

نظامهای پر نهاده انجام میشود ،انرژی مربوط به تولید بذر بر مبنرای

قرار گیرند تعریف میشوند .سپس دادههای مربوط به هر فرآیند جمع-

ممیزی این نظامها برآورد گردید ،بهعالوه انرژی الزم بررای فررآوری

آوری شده و در مورد فرآیندهای چند کارکردی 1تخصیص 2الزم اجررا

بذر نیز بر اسراس دادههرای نراراین و سرینگ (

میشود .تخصیص یعنی تقسیم کرد :اثرات محیطی بین کارکردهرای

 )1998بهدست آمد و به آ :افزوده شد.

Narain & Singh,

مختلف یز سیستم تولید ( )Bennett et al., 2001که به روشهای
مختلف انجام میشود ،ولی رایجترین توع آ :تخصیص اقتصادی است

ممیزی انتشار در طی چرخه حیات

که در آ :سهم هر کارکرد بر اساس نسبت قیمت آ :به کارکرد اصلی

برای محاسبه میزا :انتشار از سیستم تولید سه روش اصلی وجود

برآورد میگردد ( .)Guinee et al., 2004برای مثال ،در ایرن مطالعره

دارد اندازه گیری مستقیم در مزرعه ،بهکارگیری مدلهای پیشبینی و

تولید دانه گندم کارکرد اصلی بومنظام میباشد ،در حالیکه در انتهرای

استفاده از ضرایب مربوط به انتشار .انردازهگیرری مسرتقیم بسریار پرر

چرخه حیات کاه نیز تولید خواهد شد .بنابراین ،اثرات محیطی باید بین

هزینه بوده و به ابزارهای دقیرق نیراز دارد و از ایرن رو ،چنردا :رایرج

این دو کارکرد بر اساس نسبت قیمت آ:ها تخصیص یابد .در جردول

نمیباشد ( ،)Andersson & Ohlsson, 1999استفاده از مردلهرای

 2انواع ورودیها و مواد انتشار یافته و پسماندهای حاصل از آ:هرا در

شبیهسازی نیز باوجود دقت مطلوب مستلزم واسنجی و تعیرین اعتبرار

بومنظامهای گندم همراه با منابع دادههای مرورد اسرتفاده در ممیرزی

مدلها بر اساس اندازهگیری است ،بنابراین ،ضرایب انتشار مربوط بره

چرخه حیات ارائه شده است.

گازهای مختلف که در منابع علمی ارائه شردهانرد روشری مترداول در

ممیزی چرخه برون مزرعهای

مطالعات  LCAمیباشند ( ،)Bennett, 2000که در این پژوهش نیرز

انرژی و مواد بهکار رفته در سراخت تراکترور و ادوات کشراورزی

بهکار برده شد.

طبق روش ارائه شده توسط نمچز ( )Nemecek, 2003برر اسراس

مواد انتشار یافته در طی فرآیند تولید نهادهها (بیررو :مزرعره) برر

وز :ماشینآالت و ساعت کار آ:ها محاسبه شد و دادههای مربوط به

اساس مقادیر و ضرایب ارائه شده توسرط  Ecoinventمحاسربه شرد.

مواد و انرژی مصرف شده در سراخت ماشرینآالت و گازهرای انتشرار

گازهای حاصل از سوخت مصررف شرده در عملیرات زراعری (شرامل

یافترره در طرری ایررن فرآینررد از پایارراه  Ecoinventبررهدسررت آمررد

 CH4, CO2, SO2و  )NOxبر اساس ضریب انتشار مربوط به گازهای

(.)Ecoinvent, 2007

حاصل از هر واحد سوخت برآورد شد (.)Ecoinvent, 2007

انرژی مصرفی برای تعمیرات تراکتور و ادوات نیز از حاصل ضرب

تصعید  NH3از کودهای معدنی نیتروژنی بر اساس ضریب انتشرار

انرژی مصرف شده برای ساخت در ضریب تعمیر مربوط به هر وسریله

ثابت محاسبه شرد ( )ECETOC, 1994کره بسرته بره نروع کرود و

برآورد شد ،این ضریب برای تراکترور  0/20و بررای ادوات کشراورزی

شرایط منطقه در دامنه  15تا  20درصد قرار دارد ،این مقدار برای کود

 0/54میباشد (.)Nemecek, 2003

اوره معادل  17/5درصد از نیتروژ :کودی در نظر گرفته شد.

انرژی (سوخت های فسریلی) مصررف شرده در سراخت کودهرای

انتشار نیترات بهشدت تابع میزا :کرود نیترروژ :مصررف شرده و

شیمیایی ،منابع تخلیه شده (سنگ فسفات و نمزهای پتاسیم) بررای

شرایط محیطی بوده و در نتیجره بررآورد دقیرق آ :دشروار مریباشرد

تولید کودهای فسفر و پتاس و انرژی مصرف شده بررای تولیرد انرواع

( .)Audsley, 1997در این تحقیرق مقردار انتشرار نیتررات بره روش

سموم (علفکش ،حشرهکش و قارچکش) از دادههرای ارائره شرده در

بیال :نیتروژ :تخمین زده شد ،در روش بیال :نیتروژ :میزا :آبشویی

پایااه دادههای  Ecoinvetبرآورد شد (.)Ecoinvent, 2007

نیترات برابر است با تفاضل میزا :نیتروژ :خاک (نیترروژ :کرودی +

میزا :انرژی مصرف شده و انتشار ترکیبات مختلف در تولیرد برذر

نیتروژ :اولیه خاک) از مجموع نیترروژ :جرذب شرده توسرط گیراه و

گندم بر اساس زمین مورد نیاز برای تولید بذر مصررفی برهازای واحرد

میزا :سایر اشکال نیترروژCharles et al., ( )N2O+NOX+NH3( :

 .)2006مقادیر نیتروژ :غیرکودی خاک و نیتروژ :برداشت شده بره-
1- Multifunctional
2- Allocation

وسیله گندم در بومنظامهای کشور توسط نصیری محالتی و کروچکی

ارزیابی چرخه حیات در بومنظامهای تولید گندم...

( )Nassiri Mahallati & Koocheki, 2014برآورد شده است .بره-

آمونیاک و  2/5درصد بهصورت نیترات انتشار مییابد (

عالوه از کل نیتروژ :غیر کودی خاک نیز ساالنه یز درصد بهصورت

.)al., 2003
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De Vries et

جدول  -2فعالیتهای برون و درون مزرعهای و مواد انتشار یافته از این فعالیتها در ممیزی چرخه حیات بومنظامهای گندم
Table 2- Off/on farm activities and the resulting emissions which in life cycle inventory of wheat production systems

بر اساس برآورد مجمع بین دول تغییرر اقلریم ،مجمروع خروجری

در سال در نظر گرفته شد.

 N2Oاز سیستمهای زراعی ،شامل انتشار مستقیم از مزرعه (ناشری از

فسفر اساسا به سه صورت انتشار مرییابرد از طریرق روانراب ،برا

مصرف کود) و غیر مستقیم (از طریق آبشویی نیترات و رسوب مجردد

آبشویی و بهوسیله فرسایش ،تلفات این عنصرر در دو حالرت اول بره-

 Nتصعید شده) معرادل  1/25درصرد از کرل نیترروژ :مصررف شرده

صورت  ،PO43-و در حالت سوم بهصورت  P2O5میباشد ،میزا :انتشار

میباشد ( .)IPCC, 2006الزم به ذکر است که چو :تصعید  NH3در

فسفر به روش ارائه شده در پایاراه  LCAبررای کشراورزی سروئیس

هناام مصرف کرود صرورت مریگیررد ،میرزا :انتشرار  N2Oپرس از

1

(  )SALCAمحاسبه شد ( .)Nemecek et al., 2001

محاسبه تصعید بر مبنای باقیمانده نیتروژ :محاسبه شد .میزا :انتشار

انتشار فلزات سناین بر اساس ضرایب ارائه شرده توسرط گینره و

مسررتقیم  NO( NOxو  )NO2بررا اسررتفاده از روش نمچررز و کرراگی

همکارا )Guinee et al., 2002( :و انتشار آفت کرشهرا برر اسراس

( )Nemecek & Kägi, 2007معادل  21درصد از کرل  N2Oانتشرار

روش هاوس چایلید ( )Hauschild, 2000برآورد شد.

یافته برآورد شد.
انتشار متا :از بومنظامهای زراعی غیر غرقابی بسیار ناچیز بوده و

ارزیابی اثرات محیطی ()LCIA

اغلب در محاسبات منظور نمیشود ،البتره مصررف کودهرای حیروانی

مرحلهای است کره در آ :دادههرای جمرعآوری شرده در مرحلره

مهمترین منبع انتشار این گاز از مزارع اسرت و میرزا :آ :برر اسراس

ممیزی معادلسازی شده و اثرات محیطی مربوط بره آ:هرا محاسربه

Van der Hoek & Van

میشود .در ادامه اثرات محیطی بهصورت کمی به گروههرای مختلرف

گرزارش وانردر هروک و وا :شریندل (

 0/37 )Schijndel, 2006گرم متا :به ازای هر کیلوگرم کود حیوانی
1- Swiss Agriculture Life Cycle Assessment
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تأثیر که در اهداف مطالعه تعریف شدهاند منسروب مریشرود ،در ایرن

( )Brentrup et al., 2004ارائه شده است .البته ضرایب مورد استفاده

بخش که اصطالحا ویژهسازی 1نامیده میشود اثرات محیطی با واحرد

جهت نرمالسازی و وز:دهی به نتایج اختصاصی بوده و برای شررایط

مشترک مربوط به هر گروه تأثیر بهصورت کمی محاسربه مریگردنرد

محلی باید بهطور جداگانه برآورد شروند و در نتیجره ایرن مراحرل برر

( .)ISO, 2006در این پرژوهش  LCIAبرر روی شرش گرروه ترأثیر
شامل کاربری زمرین 2تخلیره منرابع غیرر زنرده ،3پتانسریل گرمرایش
جهانی ،4پتانسیل پرر غرذایی ،5پتانسریل اسریدی شرد ،6:و پتانسریل
سمیت اکولوژیکی( 7شامل سمیت برای انسا ،8:سمیت برای محریط-
9

اساس دستورالعمل  ISOاختیاری میباشند (.)ISO, 2006
جهت ارزیابی دقیقتر نتایج ،اثرات محیطی حاصل از بومنظامهای
تحررت بررسرری بررا اسررتفاده از مرردل خطرری تجزیرره واریررانس شررد و
میاناینهای مربوط به نظامهای تولید گندم با آزمرو LSD :مقایسره
شدند.

10

های آبی و سمیت در خشکیها ) اجرا شد.
برای مثال ،اسیدی شد :یکی از اثرات محیطری ناشری از چرخره
حیات است که انتشار  NH3 ،SO2و  NOxعامل ایجاد آ :میباشرند.

نتایج و بحث
تخلیه منابع غیر قابل تجدید

مقادیر انتشار این مواد در طی زنجیرره تولیرد و در محردوده مرزهرای

در شکل  2میزا :کل انرژی مصرفی برای تولید گندم در محدوده

سیستم قبال در مرحله ممیزی برآورد شده است .پتانسیل اسیدی شد:

مرزهای سیستم (مبدا تولید مواد اولیه تا خروجری مزرعره) نشرا :داده

برای هر سه گاز باید با واحد یکسانی (برای مثال ،معرادل  )SO2بیرا:

شده است .تفاوت سه نظام تحت بررسری از نظرر مصررف انررژی در

شود .به این منظور مقدار انتشار هر گاز در ضریب معادل مربوط به آ:

واحد سطح معنیدار و میزا :کل انرژی مصرف شده از 15/3 GJ.ha-1

که اصطالحا ضریب ویژهسازی )CF( 11نامیده میشرود ،ضررب شرد.

در نظام کم نهاده تا  27/1 GJ.haدر نظام پرر نهراده در تغییرر برود

مقدار  CFبرای  NH3 ،SO2و  NOxبهترتیب معرادل  1/88 ،1و 0/7

(شکل  .)2aبا تغییر واحد کارکردی از هکتار به ترن دانره گنردم برین

میباشد ،بنابراین ،انتشرار هرر کیلروگرم  NH3معرادل  1/88کیلروگرم

نظامهای کم و متوسط نهاده از نظر مصرف انرژی اختالف معنیداری

-1

-1

 SO2میباشد .در جدول  3عوامل دخیل در هر یز از اثرات محیطری

مشاهده نشد ،ولی مصرف انررژی در نظرام پرر نهراده ( )6/4 GJ.ha

و ضرایب ویژهسازی مربوط به آ:ها که در این پژوهش برهکرار رفتره

بیش از دو نظام دیار بود (شکل  .)2bبر اساس هر دو واحد کارکردی

ارائه شده است .در ادامه هر یز از اثرات محیطری برر اسراس واحرد

سهم انرژی مصرف شده در بیرو :مزرعه کمتر از میرزا :مصررف آ:

کارکردی تعریف شده محاسبه شد .برای مثال پتانسیل اسریدی شرد:

در درو :مزرعه بود و در نظامهای کم ،متوسط و پر نهراده برهترتیرب

بهصورت کیلوگرم معادل  SO2بهازای تن دانه گندم ( )kg SO2eq/tیا

معادل  34 ،35و  37درصد کل انرژی مصرف شده را بهخود اختصام

به ازای هکتار ( )kg SO2eq/haبرآورد گردید .آخرین مرحله در اجرای

داد .الزم به ذکر است که تخلیه منابع بر اسراس ماراژول انررژی بره

 LCAتفسیر نتایج است ،البته دادههای حاصل از  LCIAرا مریتروا:

ازای واحد کارکردی بیا :میشود و در نتیجه میتوا :مقردار آ :را برا

نرمال کرده و هر یز از گروههای تأثیر را با الاروی خاصری مروزو:

کل انرژی مصرف شده در سیستم جمع کرد (.)ISO, 2006

کرد که ضرایب مربوط به آ :برای اروپرا توسرط برنردآه و همکرارا:

سوختهای فسیلی و منابع معردنی اسرتخرا شرده بررای تولیرد
کودهای فسفر و پتاس (سنگ فسفات و نمزهای پتاسیم) مهمتررین

1- Characterization
2- Land use
3- Abiotic resource depletion
4- Global warming potential
5- Eutophication potential
6- Acidification potential
7- Ecotoxicity potential
8- Human ecotoxicity
9- Aquatic ecotoxisity
10- Terrestrial ecotoxicity
11- Characterization factor

منابع غیرقابل تجدید مصرف شده در چرخره حیرات گنردم محسروب
میشوند .البته سهم منابع معدنی در مقایسه با سوختهای فسیلی بره
مراتب کمتر است .برای مثال در بومنظامهای رایج تولید گندم آمریکرا
کودهای پتاسیم در حدود چهار درصد از کل انرژی مصررفی را شرامل
مریشروند ( )Piringer & Steinberg, 2006و  84درصرد از انررژی
مربوط به ساخت کودهای فسفره در حفاری و استخرا سنگ فسفات
از معاد :مصرف میشود (.)EERE, 2000
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...ارزیابی چرخه حیات در بومنظامهای تولید گندم

) مربوط به هر گروه تأثیر استفاده شده در ارزیابی اثرات چرخه حیاتCF(  عوامل مؤثر بر آنها و ضرایب معادل، گروههای تأثیر-3 جدول
) در بومنظامهای گندم کشورLCIA(
Table 3- Impact categories and contributing factors with the related characterization factor (CF) used for life cycle impact
assessment (LCIA) in wheat production systems of Iran

. اکوسیستمهای آبی یا خشکی متفاوت میباشد،: بسته به فلزات و سمیت برای انساCF ( مقدارa
. اکوسیستمهای آبی یا خشکی متفاوت میباشد،: بسته به آفتکش و سمیت برای انساCF ( مقدارb
a) Different CF values depending on type of metals and Human, aquatic or terrestrial ecotoxicity.
b) Different CF values depending on type of pesticide and Human, aquatic or terrestrial ecotoxicity.

) گیگاژول بهازایb ،) گیگا ژول در هکتارa  میزان تخلیه منابع غیر قابل تجدید (بر حسب معادل انرژی) در بومنظامهای تولید گندم کشور-2 شکل
تن دانه گندم
.)P≤0.05( میاناینهای دارای حروف مشترک تفاوت معنیداری ندارند
Fig. 2- Depletion of non-renewable resources (energy equivalent) in wheat production systems over the country a) GJ.ha-1
and b) GJ.t-1 grain

Means with similar letters are not significantly different (P ≤0.05).
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مقادیر گزارش شده در مورد میزا :انرژی مصرفی در بومنظامهای

همکارا )Brentrup et al., 2004( :نشا :دادند که مصرف انرژی در

تولید گندم دارای دامنه تغییرات وسیعی میباشد .بررای مثرال ،میرزا:

بومنظامهای تولید گندم تابع درجره فشرردهسرازی و برهویرژه میرزا:

مصرف انرژی در بومنظامهرای تولیرد گنردم کشرور انالسرتا20/2 :

مصرف نیتروژ :میباشد .بهطوریکه با افزایش نیتروژ :کرودی از 48

گیااژول در هکتار بوده است ( )Hulsbergen & Kalk, 2001که از

به  144کیلوگرم در هکتار انرژی مصرف شده در بومنظرام از  6/7بره

نظامهای پر نهاده ایرا :کمتر است .البته میرزا :عملکررد گنردم ایرن

 10 GJ.ha-1رسید با این وجود در سطوح براالی نیترروژ :بره دلیرل

کشور نیز به مراتب باالتر میباشرد .برر اسراس بررآورد مسرترلینگ و

افزایش عملکرد ،مصرف انرژی بر حسب تن دانه کاهش یافت.

همکرارا ،)Meisterling et al., 2009( :انررژی مصررفی در چرخره
حیات گندم آبی در کشور آمریکا از مبداء مواد اولیره ترا دروازه مزرعره

کاربری زمین

 3/2گیااژول به ازای تن دانه است که با احتساب عملکرد  2/8تن در

مقدار زمین الزم برای تولید یز تن گنردم متناسرب برا افرزایش

هکتار ،معادل  8/96گیااژول در هکتار میباشد .از سوی دیار پرینار

عملکرد بومنظام بهطور معنریداری کراهش یافرت .برهطروریکره در

و اشتلنبرگ ( )Piringer & Steinberg, 2006مقدار این انرژی را در

بومنظامهای کم نهاده با میاناین عملکررد  2/6ترن در هکترار بررای

سیستمهای رایج تولید گندم این کشور  3/9گیااژول بر تن دانه گندم

تولید هر تن گندم بهطور متوسط به  3850مترمربع زمین نیاز است در

گزارش کردند .سایر محققین این انرژی را برای نظامهای تولید گندم

حالیکه در بومنظامهای پر نهاده یز تن دانه گندم از زمینری معرادل

در اروپا در محدوه  1/8تا  3/5گیااژول برر ترن دانره تخمرین زدهانرد

 2374مترمربع بهدست میآید و بومنظامهای متوسط نهراده برا 2977

( )Nemecek & Erzinger, 2005; Dalgaard et al., 2001کره

مترمربع بهازای تن دانه در بین دو نظام دیار قرار دارند (شکل .)3

البته این دامنه تغییر بهدلیل تفراوت عملکررد مریباشرد .برنرت راه و

شکل  -3میانگین زمین الزم برای تولید یک تن دانه گندم در بومنظامهای گندم کشور همراه با عملکرد دانه در هر بومنظام
خطوط عمودی انحراف معیار میاناینهای عملکرد میباشند ،میاناینهای مساحت زمین با حروف مشترک تفاوت معنیداری ندارند (.)P≤0.05
Fig. 3- Mean land area required per ton grain in wheat production systems over the country
Vertical bras show standard error of means for grain yield, means of land area with the same letters are not significantly different
(P≤0.05).

برر اسراس بررآورد پیمنترال ( ،)Pimentel, 2003سررانه اراضری

در حال حاضر سرانه این اراضی تنها  0/24هکتار میباشد .بنابراین ،به

زراعی الزم برای تغذیه کامل مردم جها 0/5 :هکتار اسرت .در حرالی

نظر میرسد که در آینده زمین زراعی بیش از سایر منابع محدودکننده

که بر اساس دادههای سازما :خواروبار جهرانی ()FAOSTA, 2012

تولید غذا در جها :باشد و در نتیجه افزایش کارآیی بهرهبرداری از آ:

ارزیابی چرخه حیات در بومنظامهای تولید گندم...
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از اهمیت ویژهای برخوردار خواهد بود .نتایج تحقیق حاضر از یز سرو

بیشترین انتشار در واحد سطح مربوط به نظامهای پر نهاده بود (شکل

نشا:دهنده پایین بود :کارآیی استفاده از زمین در بومنظامهرای کرم

 ،)4aولی با تغییر واحد کارکردی به تن دانه اختالف برین نظرامهرای

نهاده کشور است و از سروی دیارر حراکی از آ :اسرت کره افرزایش

تحت بررسی با مقدار انتشار از هر بومنظام و عملکرد آ:هرا متناسرب

عملکرد در بومنظامهای پر نهاده با درجه فشردهسازی متناسب نمری-

بود ،بهطوریکه در مورد  NO3تفاوت بین بومنظامها همچنا :مشهود

باشد.

بود ،ولی برای  SO2یا  NOxبومنظامهای پر نهاده انتشار کمترری بره

در مطالعررات  LCAمعمرروال زمررین اشررغال شررده برررای تولیررد

ازای هر تن دانه داشتند (شکل  .)4bمقدار انتشار فسفر کل (مجمروع

محصوالت کشاورزی بهدلیل تغییر کاربری اراضی طبیعری برهعنروا:

 P2O5و  )PO4از کلیه بومنظامها انردک و از  0/4کیلروگرم در هکترار

یکی از اثرات محیطی ارزیابی میشود ،ولی ترأثیر اسرتفاده از زمرین و

تجاوز نکرد.

تداوم عملیات زراعی بر کیفیت خاک مورد توجه قررار نمریگیررد .برا

انتشار این مواد هم در بیرو :و هم درو :مزرعه صورت میگیررد

وجودیکه شواهد قطعی در مورد اهمیت حیاتی خاک و کیفیرت آ :در

و مصرف سوختهای فسیلی منشاء بسیاری از آ:هاسرت (جردول .)2

حفظ کارکردهای اصلی بومنظامها بهدست آمده ،ولری روش پذیرفتره

الزم به ذکر است که گاز متا :نیز از جمله خروجیهای بومنظامهرای

شدهای برای سنجش کیفیت خاک در ارزیابی چرخه حیات ارائه نشده

کشاورزی محسوب میشود ،ولی بهعلت کوچرز برود :مقردار آ :در

Milài

شکل  4نشا :داده نشده است .انتشار این مواد اثرات محیطی مختلفی

 )Canals et al., 2007ضررمن بررسرری اهمیررت کیفیررت خرراک در

را بههمراه دارد که در ادامه به تفکیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

است ( .)Garrigues et al., 2011مریال کانرالز و همکرارا( :

مطالعات  LCAروشهای بررسی کیفیت خاک را مرور کرده و نشرا:
دادند که میزا :ماده آلی مهمترین شاخص کیفیت خاک بروده و از آ:
میتوا :بهعنوا :معیاری برای  LCAاستفاده کرد.

پتانسیل گرمایش جهانی ()GWP

1

بهطور کلی ،با افزایش سطح مصررف نهرادههرا مقردار  GWPدر

بهعالوه تأثیر تغییر کاربری اراضی طبیعی به زراعری و پیامردهای

واحد سطح بهطور معنیداری افزایش یافت و در بومنظامهای پر نهاده

روشهای فشرده مدیریت این اراضی برر تنروع زیسرتی نیرز از جملره

تولید گندم به  2911 kg CO2eq/haرسید ،در حالیکه ایرن پتانسریل

تبعات منفی کاربری اراضی بررای تولیردات کشراورزی اسرت کره در

در نظامهرای کرم نهراده در حردود  1600 kg CO2eq/haیعنری 45

چررارچوب رایررج  LCAبررسرری نمرریشررود .نمچررز و همکررارا:

درصد کمتر از نظام پر نهاده بود (شکل  .)5aپتانسیل گرمایش بهازای

( )Nemecek et al., 2010در مقایسره چرخره حیرات سیسرتمهرای

هر تن دانه گندم اختالف ناچیزی بین سه بومنظام داشت بهطوریکه

ارگانیز (زیستی) و رایج کشور سوئیس ،تنوع زیستی را نیز برهعنروا:

 GWPدر نظام پرنهاده ( )691 kg CO2eq/tتنها  11درصد بیشرتر از

یکی از پیامدهای مهم تغییر کاربری اراضی مورد ارزیابی قرار دادند.

نظام کم نهاده بود (شکل .)5b
در میا :گازهای گلخانهای کمترین ترأثیر گرمایشری در هرر سره

انتشار مواد به محیط

بوم نظام تحت بررسی مربوط به مترا :برود (شرکل  )5زیررا اگرر چره

در شکل  4نتایج ممیزی چرخه حیرات در مرورد انتشرار مرواد بره

پتانسیل گرمایش آ 21 :برابرر دیاکسرید کرربن مریباشرد ( IPCC,

محیط بسته به سطح مصرف نهادهها ارائه شده اسرت .از نظرر میرزا:

 ،)2006ولی میزا :انتشار آ :در مقایسه با دو گاز دیار ناچیز برود .در

انتشار  CO2بیشترین مقدار را در بین سایر مواد داشت و مقدار انتشرار

شرایط غیر غرقابی (هوازی) کودهای دامری مهمتررین منشراء انتشرار

آ :در واحد سطح ( )kg/haدر نظام پر نهاده بهطور معنیداری بیش از

متا :در مزرعه مریباشرند (

دو نظام دیار بود (شکل  ،)4aدر حالیکه نظامهای کم نهاده در واحد

 )2006و کاربرد بسیار محدود این نوع کود در برومنظرامهرای گنردم

عملکرد ( )kg/tمقدار بیشتری از این گاز را انتشرار مریدهنرد (شرکل

کشور (جدول  )1باعث کاهش سهم این گراز در  GWPشرده اسرت.

.)4b

شواهد آزمایشی نشا :داده است که شرایط بیهوازی در خاک زمرانی

میزا :انتشار سایر مواد در هیچیز از نظامهای تولیرد گنردم از 3

Van der Hoek & Van Schijndel,

آغاز میشود که آب حداقل  65درصد از خلرل و فرر خراک حراک را

کیلوگرم بهازای تن دانه گندم ( 10کیلوگرم در هکترار) تجراوز نکررد.
1- Global warming potential
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پرکرده باشد ( ،)Del Grosso et al., 2005.نترایج برخری مطالعرات

شرایطی در مزارع مناطق سرد ایجاد شرده و موجرب انتشرار مقرداری

حاکی از آ :است که در زمسرتا :برهدلیرل ذوب شرد :بررف چنرین

متا :میشود ( )Lal, 2004که البته برآورد میزا :آ :دشوار میباشد.

شکل  -4میانگین میزان انواع انتشار در بومنظامهای تولید گندم کشور  )aکیلوگرم در هکتار )b ،کیلوگرم بهازای تن دانه گندم
خطوط عمودی انحراف معیار میاناینها میباشند.
Fig. 4- Mean values of different emissions from wheat production systems over the country a) kg.ha-1 and b) kg.t-1 grain
Vertical bras show standard error of means.

شکل  -5پتانسیل گرمایش جهانی ( )GWPبرای انواع گازهای گلخانهای انتشار یافته در بومنظامهای تولید گندم کشور  )aکیلوگرم معادل CO2
در هکتار )b ،کیلوگرم معادل  CO2به ازای تن دانه گندم
میاناینهای دارای حروف مشترک از نظر  GWPکل تفاوت معنیداری ندارند (.)P≤0.05
Fig. 5- Global warming potential (GWP) due to different greenhouse gas emissions from wheat production systems over the
country a) kg CO2eq/ha and b) kg CO2eq/t grain
Means with similar letters are not significantly different for total GWP (P≤0.05).

مصرف سوختهای فسیلی مهمترین عامل تولید دیاکسید کربن

مااژول میباشد ( .)Wackernagel et al., 2005با وجودیکه میزا:

در بومنظامهای زراعی محسوب میشود و میزا :انتشار  CO2ناشی از

انتشار  CO2از هر سه بومنظام تحت بررسی 100

برابر بیشتر از N2O

مصرررف سرروختهررای فسرریلی معررادل  0/07کیلرروگرم  CO2بررهازای

بود (شکل  ،)4ولی  N2Oدر مقایسه با دی اکسید کربن سهم بهمراتب
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بیشتری در  GWPداشت ،زیرا دیاکسید نیترروژ )N2O( :گرازی برا

شرریمیایی بیشررترین تررأثیر را بررر پتانسرریل اسرریدی شررد :دارنررد

طول عمر زیاد و اثرات شدید گلخانهای محسوب میشود ،بهطوریکه

( .)ECETOC, 1994اندازهگیریهرا نشرا :داده اسرت کره هرر چره

CO2

سیستم تولید فشردهتر باشد سهم  NH3که بهدلیرل تصرعید از کودهرا

میباشد ( .)IPCC, 2006بهعالوه با افزایش سطح مصررف نهرادههرا

انتشار مییابد در اسیدی شد :محیط بیشرتر شرده و از سرهم  NOxو

تأثیر  N2Oبر پتانسیل گرمایش برومنظرامهرا افرزایش یافرت و از 65

 SO2کاسته میشود ( .)Brentrup et al., 2004نتایج تحقیق حاضرر

درصد در نظام کم نهاده به  80درصد در نظرامهرای پرر نهراده تولیرد

نشا :داد که با افزایش سرطح مصررف نهرادههرا سرهم آمونیراک در

گندم رسید (شکل  .)5در واقع تغییرات میزا :نیتروژ :موجود در خاک

اسیدی شد :از  44به  59درصد رسرید و در مقابرل از نقرش  NOxو

منبع اصلی انتشار این گاز به اتمسفر مریباشرد .کروترز :و همکرارا:

 SO2در بروز این تأثیر بهترتیب هفرت و هشرت درصرد کاسرته شرد.

( )Crutzen et al., 2008نشرا :دادنرد کره هرچره میرزا :مصررف

(شکل .)6

قدرت گرمایشی هر کیلوگرم از این گراز معرادل  310کیلروگرم

کودهای نیتروژنی بیشتر شود سهم  N2Oافزایش یافته در صورتیکره
با کاهش مصرف این کودها نقش  CO2در پتانسیل گرمرایش بیشرتر

پتانسیل پر غذایی (اوتریفیکاسیون) ()EUTP

2

مشابه سایر اثرات محیطی پتانسیل پرر غرذایی نیرز در پاسر بره

خواهد شد.
با وجودیکه در اکثر منابع مقردار انتشرار  N2Oبرین یرز ترا دو

افزایش سطح مصرف نهادهها بهطور معنیداری افرزایش یافرت ،بره-

درصد از نیتروژ :کودی مصرف شده ذکر شده است ،ولی ایرن مقردار

طوریکه میزا :این تأثیر بر حسب هکتار در نظام پر نهاده در مقایسه

ممکن است تا پنج درصد هرم برسرد ( )Crutzen et al., 2008زیررا

با نظام کم نهاده بیش از  2/4برابر افزایش یافت و به  3/9کیلوگرم در

 N2Oدر اثر دنیتریفیکاسیو :تولید شده و از مقدار کل نیتروژنی که در

هکتار معادل  PO4رسید (شکل  .)7aمحاسبه با واحرد کرارکردی ترن

معرض این فرآیند قرار میگیرد  3/5درصد آ :به  N2Oتبردیل مری-

دانه نیز حاکی از آ :بود که عملکرد بیشتر گندم در نظامهای پر نهاده،

شود ،البته در خاکهایی که ماده آلی آ:ها زیاد باشد این مقدار ممکن

افزایش انتشار در این بومنظامها را جبرا :نکرده و در نتیجره

است به هفت درصد نیز برسد (.)De Vries et al., 2003

در آ:ها  1/02کیلوگرم بر تن معادل  PO4بود که  1/6برابر بزرگترر از

EUTP

نظامهای کم نهاده تولید گندم کشور میباشد (شکل .)7b
پتانسیل اسیدی شدن ()AP

سهم فسفر انتشار یافته به محیط (مجموع انتشرار  PO4و )P2O5

1

با افزایش میزا :مصرف نهادهها پتانسیل اسیدی شرد :در واحرد

در این گروه تأثیر اندک است و بین  13تا  8درصد از کل پتانسیل پرر

سطح بهطور معنیداری افزایش یافت ،بهطوریکره پتانسریل اسریدی

غذایی را بهترتیب در نظامهای کم و پر نهاده شامل شرد .برا افرزایش

شد :در بومنظامهای پر نهاده گندم  35درصد بیشتر از نظام کم نهاده

سطح مصرف نهاده از نقش  NH3و  NOxدر  EUTPکاسته شد و در

بود (شکل  .)6aالبته پتانسیل اسیدی شد :بر اسراس واحرد عملکررد

مقابل سهم  NO3بشدت افزایش یافت و از  10درصد کل پتانسیل پر

رابطهای منفری برا سرطح مصررف نهراده داشرت و میرزا :آ :از

kg

غذایی در نظام کم نهاده به  33درصد در نظام پر نهاده رسرید (شرکل

 3/75 SO2eq/tدر بومنظامهای کمنهاده با  5/3درصد کاهش ،به

kg

.)7

 3/55 SO2eq/tدر نظام کمنهاده رسید (شکل .)6b

انتشار نیترات بیش از هر چیز بره شررایط اقلیمری و خصوصریات

پتانسیل اسیدی شد :محیط بهوسیله  NH3بهترتیرب  1/8و 2/7

خاک بستای و در شرایط ثابت محیطی تابع میزا :مصررف نیترروژ:

برابر بیشتر از  NOxو  SO2میباشد .بنرابراین برا وجرودیکره میرزا:

است .برای مثال ،در مطالعهای بر روی گندم گزارش شد که برا تغییرر

انتشار آ :از  4/7کیلوگرم در هکترار تجراوز نکررد (شرکل  ،)4aولری

میزا :مصرف نیتروژ :از  100به  220کیلوگرم در هکتار پتاتسیل پرر

پتانسیل اسیدی شد :حاصل از آ :در نظام کم نهاده  44درصد بود و

غذایی در واحد سطح بیش از  50درصد افزایش یافرت (

در بومنظامهای پر نهاده به حدود  60درصد از کرل پتانسریل اسریدی

.)al., 2006

Charles et

شد :رسید (شرکل  .)6از برین نهرادههرای تولیرد ،مصررف کودهرای
1- Acidification potential

2- Eutophication potential
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شکل  -6پتانسیل اسیدی شدن ( )APناشی از انواع مواد انتشار یافته در بومنظامهای تولید گندم کشور  )aکیلوگرم معادل  SO4در هکتار)b ،
کیلوگرم معادل  SO4بهازای تن دانه گندم
میاناینهای دارای حروف مشترک از نظر  APکل تفاوت معنیداری ندارند (.)P≤0.05
Fig. 6- Acidification potential (AP) due to different emissions from wheat production systems over the country a) kg SO4
eq/ha and b) kg SO4eq/t grain
Means with similar letters are not significantly different for total AP (P≤0.05).

شکل  -7پتانسیل پر غذایی ( )EUTPناشی از انواع مواد انتشار یافته در بومنظامهای تولید گندم کشور  )aکیلوگرم معادل  PO4در هکتار)b ،
کیلوگرم معادل  PO4بهازای تن دانه گندم
میاناینهای دارای حروف مشترک از نظر  EUTPکل تفاوت معنیداری ندارند (.)P≤0.05
Fig. 7- Eutophication potential (EUTP) due to different emissions from wheat production systems over the country a) kg PO 4
eq/ha and b) kg PO4eq/t grain
Means with similar letters are not significantly different for total EUTP (P≤0.05).

با افزایش مصرف کودهای نیتروژنی سهم  NO3-در پتانسریل پرر
غذایی از سایر عوامل مؤثر بر این گروه افزایش مییابد .برنرت راه و

 144و  288کیلوگرم نیتروژ :در هکتار برهترتیرب بره  5/3 ،1/7و 63
کیلوگرم در هکتار رسید.

همکارا )Brentrup et al., 2004( :میزا :انتشار  NO3-را در سطوح
مختلف مصرف نیتروژ :کودی بررسی کرده و نشا :دادند که انتشار

-

پتانسیل سمیت اکولوژیکی

 NO3در مقادیر کم مصرف نیترروژ :انردک بروده ،ولری برا افرزایش

بهطور کلی ،در هر سه بومنظام تحرت بررسری پتانسریل سرمیت

مصرف کود بهطور نمایی افزایش یافت .بهطروریکره برا کراربرد ،48

اکولوژیکی برای انسا :بیشتر از سمیت در محیطهرای آبری و شردت
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سمیت در محیطهای خشکی نیز در مقایسه برا دوگرروه دیارر بسریار

 ،)8aولی عملکرد بیشتر گندم در بومنظامهای پر نهاده باعث شد کره

اندک بود (شکل  .)8با وجودیکه با افزایش سطح مصرف نهادهها هر

پتانسیل سمیت آبی و خشکی و تا حردودی سرمیت بررای انسرا :برر

سه نوع سمیت در واحد سطح بهطور معنیداری افزایش یافت (شرکل

حسب تن دانه کاهش یابد (شکل .)8b

شکل  -8پتانسیل سمیت اکولوژیکی ناشی از انتشار مواد برای انسان ،محیط آبی و محیط خشکی در بومنظامهای تولید گندم کشور  )aکیلوگرم
معادل  1,4 DBدر هکتار )b ،کیلوگرم معادل  1,4 DBبهازای تن دانه گندم
در هر یز از گروههای سمیت میاناینهای دارای حروف مشترک تفاوت معنیداری ندارند (.)P<0.05
Fig. 8- Eutophication potential (EUTP) due to different emissions from wheat production systems over the country a) kg PO 4
eq/ha and b) kg PO4eq/t grain
Means with similar letters are not significantly different for total EUTP (P<0.05).

مواد انتشار یافته از مصرف سوختهای فسیلی ،سراخت و کراربرد

باشد برای مثال ،سمیت انسانی ناشی از بقایای علف کرش  2,4-Dدر

سموم شیمیایی مهمترین عوامل ایجاد سمیت برای انسرا :محسروب

خرراک برحسررب معررادل  1و -4دی کلروبنررز :بررر کیلرروگرم (

میشوند ،بروز سمیت برای محیطهای آبی و خشکی نیز بریش از هرر

 47 )DBeq/kgمیباشد که در حدود  100برابر بیشتر از بقایای قارچ-

عاملی ناشی از تولید و مصرف نهادههای شیمیایی میباشند بهطوری-

کش بنومیل است .در حالیکه سمیت حاصرل از تجمرع فلرز کرادمیم

که  51تا  68درصد از این دو نوع سرمیت تنهرا مربروط بره سراخت و

( )610 1,4 DBeq/kgتقریبا  15برابرر علرفکرش  2,4-Dمریباشرد

کاربرد کودهای شیمیایی است ( )NRMRL, 2003و به همین دلیرل

(.)Guinee et al., 2004.

1,4

افرررایش سررطح مصرررف نهررادههررا باعررث افرزایش پتانسرریل سررمیت
اکولوژیکی در بومنظامهای زراعی خواهد شد .نتایج چارلز و همکرارا:

مقایسه اثرات محیطی در بومنظامها

( )Charles et al., 2006نیز حاکی از آ :است که هر سه نوع سمیت

در شکل  9تغییر اثرات محیطی در بین بومنظامها نسبت به نظرام

اکولوژیکی بسته به سطح مصرف نیتروژ :افزایش مییابد .بهطوریکه

کم نهاده ارائه شده است .در نتیجه شدت کلیه اثررات محیطری بررای

با دو برابر شد :کاربرد کودهای نیتروژنی در گندم سمیت برای انسا،:

این نظام معادل  1خواهد شد و از این طریق میتوا :گروههای ترأثیر

سمیت برای محیط آبی و سمیت بررای خشرکی در واحرد کرارکردی

را علیرغم تفاوت در واحد اندازهگیری با هرم مقایسره کررد .ارزیرابی

هکتار بهترتیب  50 ،100و  230درصد بیشتر شد.

اثرات محیطی بر حسب هکتار نشا:دهنده شدت فشردهسازی در نظام

البته درجه سمیت مواد انتشار یافته به محیط بسیار متفاوت مری-

تولید است .بنابراین ،هر چه میزا :مصرف نهادهها کمتر باشرد اثررات
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 83درصد بیشتر از نظام کم نهاده میباشد (شکل  .)9aبر اساس ایرن

محیطی برحسب این واحرد کرارکردی کروچکتر خواهرد برود

) .)Nemecek 2010چنین وضعیتی در مورد همه اثرات محیطی ،به-

نتایج بیشترین اختالف بین نظامهرا مربروط بره پتانسریل پرر غرذایی

جز کاربری زمین ،در نظامهای کم نهاده تولید گندم ایرا :نیز مشرهود

( )EUTPو کمترین آ :مربوط به سمیت برای محیط آبری ()ECTA

است ،برای مثال ،شدت تخلیه منرابع غیرر قابرل تجدیرد (برر اسراس

است.

انرژی) و پتانسیل گرمایش ( )GWPدر نظام پر نهاده به ترتیرب  77و

شکل  -9مقدار محاسبه شده هر یک از گروههای تأثیر در بومنظامهای مختلف نسبت به بومنظام کم نهاده (تأثیر نسبی) در دو واحد کارکردی )a
هکتار )b ،تن دانه گندم ( :GWPپتانسیل گرمایش جهانی :AP ،پتانسیل اسیدی شدن :EUTP ،پتانسیل پر غذایی :ECTH ،سمیت برای
انسان :ECTA ،سمیت در محیط آبی و  :ECTTسمیت در محیط خشکی)
)Fig. 9- Calculated value of each impact category in different production systems relative to low input system (relative impact
in two functional units a) ha, b) t wheat grain (GWP: global warming potential, AP: acidification potential, EUTP:
)eutrophication potential, ECTH: human ecotoxicity, ECTA: aquatic ecotoxicity and ECTT: terrestrial ecotoxicity

با ارزیابی اثرات محیطی بر حسب واحد کارکردی هکتار میتروا:
آ :دسته از گروههای تأثیر که بیشتر از بقیه به فشردهسرازی حسراس

برای محیطهای آبی و خشکی حساسیت کمتری بره شردت فشررده-
سازی دارند (شکل .)9a

میباشند را تشخیص داد .بر اساس ایرن نترایج ،پتانسریل پرر غرذایی

با تغییر واحد کارکردی به تن دانه گندم تفاوت بین برومنظرامهرا

حساسترین گروه نسبت به افزایش مصرف نهاده بوده و تخلیه منرابع

الاوی دیاری بهخود گرفت ،زیرا با افزایش مصرف نهادههرا عملکررد

غیر قابل تجدید (انرژی) ،پتانسیل گرمایش ،پتانسیل اسریدی شرد :و

دانه در هکتار افزایش مییابد و در نتیجه زمین کمتری برای تولید هر

سمیت برای انسا :در رتبههای بعدی قرار داشتند ،در حالیکه سرمیت

تن دانه نیاز خواهد بود و بر این اساس ،کاربری زمین در نظامهای پرر

ارزیابی چرخه حیات در بومنظامهای تولید گندم...
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نهاده گندم کشور نسبت به نظامهای کم نهاده  38درصد کمتر اسرت

بهدلیل پایین بود :کارآییهای نیتروژ ،:انتشار اضافی ترکیبرات فرو

(شکل  .)9bاین امر باعث خواهد شد تا انتشار اضافی ناشی از فشرده-

را جبرا :نکرده و پتانسیل گرمایش و پر غذایی به ازای عملکرد دانره

سازی که در شکل  9aمشاهده شرد از طریرق عملکررد بیشرتر دانره

در این بومنظامها بهترتیب  13و  60درصد بیشتر از نظرام کرم نهراده

جبرا :شود.

است (شکل .)9b

چرارلز و همکرارا )Charles et al., 2006( :برا ارزیرابی چرخره
حیات گندم نشا :دادند که با افزایش مصرف نیتروژ :از  140به 220

نتیجهگیری

کیلوگرم در هکتار سمیت آبی ،کاربری زمین و پر غرذایی برهازای هرر

در این پژوهش ،اثرات محیطی حاصل از بومنظامهای تولید گندم

تن دانه کاهش یافت ،ولی پتانسیل گرمایش ،سمیت انسا :و سرمیت

در  14استا :کشور

بر اساس میزا :مصرف نهادهها برا اجررای LCA

خشکی بهازای تن دانه در سطوح باالی مصرف نیتروژ :نیز بیشرتر از

مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت .نتایج نشا :داد کره فشرردهسرازی

سطوح پرایین آ :برود .بنرابراین ،عملکررد بیشرتر در صرورتی اثررات

نظام تولید کلیه اثرات زیست محیطی را در واحد سطح افرزایش مری-

محیطی حاصل از مصرف نهادهها را کاهش میدهد که میزا :افزایش

دهد و پتانسیل پر غذایی ،پتانسیل گرمایش ،مصرف منابع غیرر قابرل

Tzilivakis et al.,

تجدید و سمیت برای انسرا :در مقایسره برا سرایر گرروههرای ترأثیر

 .)Nemecek et al., 2010 ،2005نتایج این تحقیق نیز نشا :داد که

حساسیت بیشتری به شدت فشردهسازی دارند .از سوی دیار افرزایش

سمیت آبی و خشکی ( )ECTTنظامهای پر نهاده برهازای ترن گنردم

عملکرد ناشی از فشردهسازی از طریرق براالبرد :کرارآیی اسرتفاده از

بهترتیب  29و 18درصد کمتر از بومنظامهای کم نهاده است و چنرین

زمین موجب خواهد شد تا اثرات محیطی بهازای واحرد عملکررد (ترن

کاهشی در مورد پتانسیل اسیدی شد )AP( :و سرمیت بررای انسرا:

دانه گندم) نسبت به نظامهای کم نهاده کراهش یابرد .برهطروریکره

( )ECTHنیز هر چند به میزا :انردک وجرود دارد (شرکل  .)9bالبتره

پتانسیل سمیت اکولوژیکی و پتانسیل اسیدی شد :بومنظرامهرای پرر

عملکرد بیشتر در نظامهای پر نهاده قادر بره جبررا :مصررف انررژی،

نهاده گندم در این واحد کارکردی کمتر از نظامهای کرم نهراده برود.

پتانسیل گرمایش و پتانسیل پر غذایی نبروده و در نتیجره شردت ایرن

البته این وضعیت در صورتی تحقق مییابد که کارآیی استفاده از منابع

اثرات محیطی بر حسب تن دانه در این بومنظامها بیشرتر از دو نظرام

بهطور قابل توجهی بهبود یابد .برر ایرن اسراس پتانسریل پرر غرذایی،

دیار است.

پتانسیل گرمایش و مصرف انرژی در بومنظامهای پر نهاده بر حسرب

عملکررد بیشرتر از شردت فشرردهسرازی باشرد (

در واقع ،توصیف اثرات محیطی بر اساس واحرد عملکررد نشرا-:

تن دانه بهدلیل کارآیی پایین مصرف نیتروژ :بیشتر از نظامهرای کرم

دهنده کارآیی بومنظامها در استفاده از منابع میباشد .بهعبارت دیارر،

نهاده بود .بهنظر میرسد افزایش کارآیی استفاده از نهادهها و جایازین

مصرف کمتر نهادهها الزاما باعث کاهش اثرات محیطی ناشی از تولید

کرد :نهادههای خارجی راهکرارهرای مناسربی بررای کراهش اثررات

بومنظامهای زراعی نخواهد شد و درصورتیکه بومنظرامهرای فشررده

محیطی همراه با حفظ عملکرد باال خواهد بود.

نهادههای ورودی را با کارآیی براال بره عملکررد تبردیل کننرد اثررات
محیطی آ:ها کمتر از نظامهای کم نهاده میباشد .برای مثال ،کارآیی
جذب و مصرف نیتروژ :در بومنظامهای تولید گندم ایرا :پرایین و در
حدود  40درصد اسرت ()Nassiri Mahallati & Koocheki, 2014

و باقیمانده نیتروژ :به طرر

مختلرف از جملره  NO3- ،N2Oو NH3

انتشار مییابد (شکل  .)4گاز اول دارای پتانسیل گرمایشی شدید بروده
(شکل  )5و دو ترکیب بعدی نقرش تعیرین کننردهای در پتانسریل پرر
غذایی دارند (شکل  )7در نتیجه عملکرد گندم در نظامهای پرر نهراده

قدردانی
بودجه این تحقیق از محل اعتبار طررح پژوهره شرماره 1/14926
مورخ  89/4/1توسط معاونت پژوهشی دانشااه فردوسی مشهد ترأمین
شده که بدینوسیله سپاسازاری میشود.
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Introduction
Agricultural intensification has serious environmental consequences such as depletion of non-renewable
resources, emission of greenhouse gases, threatening of biodiversity and pollution of both surface and
underground water resources. The life cycle assessment (LCA) provides a standard method for assessing
environmental impacts from various economic activities, including agriculture, and covers a wide range of
impact categories across the entire production chain. Over the past few decades, food production in Iran has been
increased drastically due to heavier use of chemical inputs. Since the use of LCA method is overlooked for
assesseing the effects of agricultural intensification in Iran and few researches are conducted at local level (such
as province, cities), the purpose of this research is evaluation of wheat production systems throughout the
country based on the level of intensification using LCA method.

Materials and Methods
Fourteen provinces covering 80 percent of total cultivated area of wheat production in the country were
subjected to a cradle to gate LCA study using the standard method. The selected provinces were classified as
low, medium and high input based on the level of intensification and all inputs and emissions were estimated
within the system boundaries during inventory stage. Required data for yield, and level of applied inputs for 14
provinces were collected from the official databases of the Ministry of Jihad Agriculture. The various
environmental impacts including, abiotic resource depletion, land use, global warming potential, acidification
and eutrophication potential, human, aquatic and terrestrial ecotoxicity potential of wheat production systems
over the country was studied based on emission coefficients and characterization factors provided by standard
literatures. The integrated effects of emission of each impact category were calculated per functional units
(hectare cultivated area as well as ton grain) and three production systems were compared for the intensity of
environmental impacts of each category.

Results and Discussion
The results indicated that on per hectare basis all impact categories increased significantly with increasing
inputs level. However, with grain yield ton as a unit of functional variable, results were obtained due to yield
differences in wheat production systems. Depletion of non-renewable resources (fossil fuels and P+K resource)
in high input systems was 27.1 GJ ha-1 which is almost 1.8 times higher than low input systems. However,
energy consumption per unit of yield was exceeded in intensified system only by 10% because 1 ton of grain
yield in high input systems was obtained from 2374 m2 area compared to 3850 m2 required for the same amount
of yield in low input systems. Higher yield of intensified systems when calculated per ton grain was led to lower
acidification potential, aquatic toxicity and terrestrial toxicity. However, global warming potential,
eutrophication potential and human toxicity was not compensated by yield advantage and these impacts were
higher in high input systems with both functional units. Global warming potential (GWP) in high input systems
reached to 2911 kg CO2eq ha-1 but it was 45% lower (1600 kg CO2eq ha-1) in low input systems. When
calculated with ton grain as functional unit, GWP of high input systems (1600 kg CO2eq t-1) was only 11%
1- Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Ferodwsi University of Mashhad,
Mashhad, Iran.
(*- Corresponding author Email: akooch@um.ac.ir)
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greater than that of low input systems.

Conclusion
Global warming potential, depletion of non-renewable resources, eutrophication potential, and human
toxicity were identified as the most sensitive impact groups to intensification in wheat production systems of
Iran, compared to other impact categories. In general environmental impacts of high input systems were greater
than low input systems and the difference was very clear when the area was used as functional unit. It seems that
increasing the use efficiency of inputs together with management practices based on the replacement of external
inputs, is an appropriate approach to reduce environmental impacts while sustaining high yields. Further analysis
at provience level is needed to compare the spatial variation of environmental impacts of wheat production
systems in the country.
Keywords: Energy use, Environmental impacts, High input system, Sustainability, Wheat
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چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی جنبههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،زراعی و مدیریتی پایداری دو نظام تولید پسته ( )Pistacia vera L.و گنددم
( )Triticum aestivum L.که غالبیت کشت را در استان کرمان دارا هستند ،اجرا شد .اطالعات مربوط به این نظامهای کشاورزی شامل سنجههدای
اجتماعی -اقتصادی ،تولید محصوالت زراعی و دامی ،کود و نهادههای شیمیایی ،مدیریت بقایای گیاهی ،منابع آب و آبیاری ،شخم و مکانیزاسیون ،تندو
گونهای کشاورزی و مدیریت علفهای هرز در مناطق اصلی مورد کشت این دو گیاه در سالهای  1393و  1394مدورد تجزیده و تحلیدل قدرار گر.دت.
بررسی ویژگیهای .ردی کشاورزان نشان داد که میانگین سنی آنها در نظامهای تولید گندم و پسته بهترتیب حدود  43و  39سال بود .در هر دو نظدام
مورد بررسی ،ا.راد با تحصیالت دیپلم باالترین .راوانی را داشتند .میانگین عملکرد گندم  3460و پسته  573کیلوگرم در هکتار برای استان گزارش شدد.
نتایج نشان داد که میزان مصرف کود و نهادههای شیمیایی ،در هر دو محصول و بهویژه در پسته بهشدت باال بوده که این امر مغایر با اهداف کشداورزی
پایدار میباشد .متوسط درآمد ساالنه برای گندم و پسته بهترتیب  4و  18میلیون تومان بود .بررسی سنجههای مختلف پایدداری نشدان داد کده شدا
پایداری در گندم  47/26و در پسته  44/22بود که هر دو در گروه تا حدودی ناپایدار قرار می گیرند .سنجههای مدیریت بقایدای گیداهی در نظدام تولیدد
گندم و سنجه اجتماعی-اقتصادی در پسته نسبت به دیگر سنجهها از وضعیت مناسبتری بر وردار بودند .به طور کلی ،نهادههای شیمیایی ،آب آبیاری و
عدم ثبات اقتصادی کشاورزان ،اصلیترین مشکالت در زمینه پایداری بوده و برای حصول به پایداری باید جنبههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،زراعی و
مدیریتی مورد بازبینی و اصالح قرار گیرد.
واژههای کلیدی :جنبههای اقتصادی -اجتماعی ،درآمد ،سنجه ،شا

مقدمه

1

در سه دهه ا یر بحث پایداری بومنظامهای زراعدی از توجده روز
ا.زونی بر وردار بوده است که دلیل آن را میتوان نگرانیهای مربوط
به زوال منابع محیطی ،دغدغههای مربوط به کیفیدت مدواد غداایی از
سوی مصرفکنندگان و روند نزولی کیفیت زندگی در جوامع روستایی
 -1استادیار ،گروه تولیدات گیاهی ،دانشکده کشاورزی بردسیر ،دانشگاه شهید بداهنر
کرمان ،کرمان
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(* -نویسنده مسئول:
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 ،مدیریتی

دانست ( .)Kamkar & Mahdavi Damghani, 2008واژه پایدداری
که در طی دهه  70میالدی بهندرت و صر.ا در مورد مندابع جنگلدی و
نحوه بهرهبرداری از جنگلها مورد استفاده قرار میگر.ت ،امدروزه بده
یکی از متداولترین اصطالحات در عرصههای اقتصدادی و اجتمداعی
بهطور عام و در علدوم محیطدی بدهطدور دا

تبددیل شدده اسدت

( .)Gupta, 1997; Koocheki et al., 2017ا.زایش آگاهی از تدثثیر
.عالیتهای انسان از جمله کشاورزی بر محیط و منابع پایه باعث شده
است که در طی دهههای گاشته مفاهیمی همچون "توسعه پایدار" و
"کشاورزی پایدار" توسط محققین مطرح و ضرورت تغییر سیستمهای
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اقتصادی ،اجتماعی و کشاورزی به سمت پایدداری مدورد تثکیدد قدرار

اندازهگیری و یا بهصورت سادهتر توصدیف موضدوعات ویدژه در یدک

گیرد ( .)Koocheki & Nassiri Mahallati, 2005طی سدالهدای

چدارچوب پویدا را بدر عهدده دارندد (.)Alibeigi & Baboli, 2009

ا یر ،ضرورت پردا تن به مسئله پایداری نظام بهرهبرداری کشداورزی

شا

پایداری کشاورزی ،مجموعهای از سنجههای پایدداری اسدت

و توجه به معیارها و اصول توسعه و کشاورزی پایدار مورد تثکیدد قدرار

که پایداری یک کشت بوم را به شکل کمی تعیین میکند .سنجههای

گر.ته است ( .)Hasanshahi et al., 2009از طر.ی ،با وجود اینکده

پایداری باید کلیه مسائل بنیادی یک کشتبوم نظیدر عوامدل زراعدی،

ایران کشوری وسیع با آب و هوای متنو مدیباشدد و امکدان کشدت

بومشنا تی ،اقتصادی و .ناوریهای استفاده شدده را مدورد بررسدی و

بسیاری از محصوالت در مناطق مختلف آن .راهم مدیباشدد ،بخدش

تحلیل قرار دهند و هر یک را به شکل کمی بیان کنند (

کشاورزی نتوانسته به تقاضای .زاینده برای مواد غاایی پاسخ گویدد و

.)Schilizzi, 1999

واردات محصوالت کشاورزی بهطور قابل مالحظدهای ا.دزایش یا.تده
است.

& Pannell

یکی از نخستین پژوهشهای مربوط به کمی کدردن پایدداری در
ایران توسط حیداتی و کرمدی ( )Hayati & Karami, 1997صدورت

اصلیترین مفهوم توسعه پایدار تضمین نیازهای نسل کنونی بدون
به طر اندا تن توانایی نسل آینده در تثمین نیازهایشان می باشد کده
توسط کمسیون جهانی محیطزیست و توسعه بیان شده است (

Xu et

گر.ت .ایشان میدزان پایدداری نظدامهدای تولیدد گنددم (

Triticum

 )aestivum L.را به شکلی کاربردی مدورد سدنجش و ارزیدابی قدرار
دادند .بر اساس این تحقیق ،پایداری نظام تولید گندم در چهدار سدط

 .)al., 2006در واقع توسعه پایدار بر محدودیتها داللت دارد ،امدا نده

بسیار ناپایدار ،ناپایدار ،نسدبتا پایددار و پایددار دسدتهبنددی گردیدد .در

بهصورت محدودیتهای مطلق ،بلکه محددودیتهدایی کده بدهدلیدل

پژوهشی دیگر ،مقدار پایداری کشت بومهدای سده اسدتان مازنددران،

وضعیت کنونی تکنولوژی و اجتماعی بر منابع محیطی تحمیدل مدی-

اصفهان و آذربایجان غربی بهصورت کمدی و در قالدب یدک شدا

شود.

پایداری تعیین شد ( .)Koocheki, 1998مهدوی دامغانی ( Mahdavi

پژوهشگران به منظور ایفای نقش کلیدی دود در دسدتیابی بده

 )Damghani, 2005با تدوین یک شا

به مطالعه پایدداری بدوم-

توسعه پایدار ،مقوله کشاورزی پایدار را مطرح کردهاند و شاید بتوان بدا

شنا

اطمینان گفت که دسدتیابی بده پایدداری در بخدش کشداورزی ،بد

 )L.و گندددم-چغندددرقنددد ( )Beta vulgaris L.در اسددتان راسددان

دشوارتر از دستیابی به پایداری در بخش صنعت اسدت (

& Kamkar

تی دو سامانه کشاورزی گندم-پنبه ( Gossypium herbaceum

پردا ت .میانگین امتیاز شا

پایداری در این دو سدامانه بدهترتیدب

 .)Mahdavi Damghani, 2008از سدوی دیگدر ،مهمتدرین چدالش

 44و  49بود که حاکی از شرایط نامطلوب این کشت بدومهدا از نظدر

کشاورزی ایران برای آینده ،امنیت غاایی جمعیت در حال رشدد مدی-

پایداری بود .هدف از این تحقیق ،بررسی کمی میزان پایداری نظدام-

باشد و برای غلبه بر این چالش باید از رهیا.تی سیستمی و مبتندی بدر

های کشاورزی گندم و پسته ( )Pistacia vera L.در اسدتان کرمدان

مفاهیم پایداری بهره گر.ت .برای دستیابی به کشت بدومهدای پایددار

در ابعاد مختلف و تعیین اصلیترین عامل تثثیرگاار بر توسعه پایدداری

کشاورزی باید کارایی عملیدات. ،رآینددها و نهدادههدا را ا.دزایش داد،

این نظامهای کشاورزی بود.

نهادههای بومسازگار را جایگزین نهادهها و عملیات زیانبار کدرد و در
نهایت سامانههای نوینی مبتنی بر اصدول بدوم شدنا تی ایجداد کدرد
( .)Kamkar & Mahdavi Damghani, 2008پای دداری بخددش
کشاورزی در بعد کلدی دارای سده بعدد اقتصدادی ،زیسدتمحیطدی و
اجتماعی میباشد ( .)Aghapoor & Rafiei, 2010توسعه کشاورزی
پایدار یک هدف مهم در بهبود طرح های اقتصدادی و توسدعه جوامدع
انسانی در سراسر جهان میباشد
امروزه نیاز به کمی کردن بسیاری از جنبههای کیفی پایداری بوم
شنا تی کشاورزی احساس میشود .شا

ها ابدزاری توانمندد بدرای

مواد و روشها
این تحقیق در مقیداس منطقدهای و در سدط اسدتان کرمدان در
سالهای  1393و  1394انجام گر.ت .دو نظام کشدت گنددم و پسدته
بهعنوان مهمترین گیاهان زراعی و باغی موجود در استان برای مطالعه
حاضر انتخاب شدند.
طراحی سنجهها و شااص

هاای ااداداری :بدر اسداس

عوامل زراعی ،اجتماعی ،اقتصادی و بومشدنا تی ،سدنجههدای مدورد
استفاده در این تحقیق به دو نو زراعی -بدومشدنا تی و اجتمداعی-

بررسی ابعاد مختلف پایداری در نظامهای تولید گندم...

پایدداری در ایدن

اقتصادی تقسیمبندی شد .بدرای محاسدبه شدا

تحقیق از  82سنجه برای گندم و پسته استفاده شد .امتیاز تعلق گر.ته
بدده هددر سددنجه بددر اسدداس مطالعدده مهدددوی دامغددانی (

Mahdavi

 )Damghani, 2005تعیین شد.
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در نظر گر.ته شد ،اولویت و اهمیت باالی بر ی سنجهها بدود .بدرای
پایداری در مجمو  100امتیاز منظور شد.

شا
پ

از طراحدی و تثییدد سدنجههدا  295و  234پرسدشنامده بده

مناطقی از استان کرمان که بهترتیب کشت و کار پسته و گنددم در آن

سنجه های زراعی -بوم شاناصیی :ایدن سدنجه هدا شدامل

ها غالب است ارسال شد و پ

از تکمیل ،اطالعات آن مورد اسدتفاده

سنجههای تولید (سط زیر کشت و عملکرد هر محصول و همچندین

قرار گر.ت .تعداد پرسشنامه برای هر محصول یا بهعبارتی تعداد ا.دراد

میزان تولید محصوالت دامی) ،کودهای شیمیایی و آلی و آ.دتکدش-

نمونه با استفاده از .رمول کوکران (معادالت  1و  )2تخمدین زده شدد

های شیمیایی ،مدیریت بقایای گیداهی (بازگردانددن بقایدا بده دا ،

(:)Snedecor & Cochran, 1976

سوزاندن بقایا و تغایه دام از بقایا) ،آبیاری (مقددار بارنددگی ،پدراکنش
بارندگی ،مقدار مصرف آب ،منبع تثمین آب ،سیستم آبیاری ،عمق چاه
و نو پمپ آب) ،شخم و مکانیزاسیون (وسیله شدخم ،تعدداد شدخم و

معادله ()1
معادله ()2

𝑁(𝑠 × 𝑡)2
(𝑁 − 1)𝑑 2 + (𝑠 × 𝑡)2
𝑠×𝑡

=𝑛

𝑛√

=𝑑

ادوات و ماشینآالت شخم) ،تنو گونهای (استفاده از آیش ،بقدوالت و

در ایددن معادلدده  :tبرابددر اسددت بددا ( 1/96در سددط اطمینددان 95

تنو محصوالت زراعی و دامی) و مدیریت علدفهدای هدرز (روش و

درصد) :s ،پیش برآورد انحراف معیار جامعه :d ،دقت احتمالی مطلوب،

د.عات کنترل علفهرز) بود.

 :Nحجم جامعه و  :nحجم نمونه است .اطالعات از طریق پرسشدنامه

سنجه هاای اجیمااعی -اقیصاادی :در بخدش اجتمداعی،

و مصاحبه حضوری بهدست آمد .برای تجزیه و تحلیل دادهها (اشدتباه

سنجههای سن کشاورز ،میزان تحصیالت ،تعداد ا.دراد دانوار ،وجدود

استاندارد) از نرما.زار  SASنسخه  9/2اسدتفاده شدد .رسدم شدکلهدا

کار انوادگی در مزرعه ،نو مالکیت زمین زراعی ،تعداد قطعات زمین

توسط نرما.زار  EXCELانجام پایر.ت.

زیر کشت ،اندازه مزرعه ،سط کل زمینهای زیر کشت. ،اصله مزرعه
تا محل سکونت زار  ،دسترسی راحت به نهادههای تولید ،بیمه ،وام و
اعتبارات بانکی و دسترسی به مهندسدین و کارشناسدان مددنظر قدرار
گر.ت .سنجههای اقتصادی نیز شامل درآمدد هدر هکتدار از محصدول
زراعی ،درآمد ساالنه از محصوالت دامی ،صنایع دسدتی ،قدالیبدا.ی و
سایر درآمدهای کشاورز از منابع دیگر و همچندین کلیده هزیندههدای
تولید بود.

نیادج و بحث
ودژگیهای شخصی و حرفهای کشاورزان :نتایج بررسی-
ها نشان داد که میانگین سنی کشاورزان برای گندم و پسته بهترتیدب
حدود  43و  39بود (جدول  .)1بر این اسداس و همچندین از آنجدایی
که که حداقل سن کشاورزان پستهکار ( 22سدال) کمتدر از گنددم (28
سال) بود ،میتوان چنین نتیجه گر.ت که بهطور کلی در کشت پسدته

پایداری از روش مجمو وزنی 1استفاده شد

ا.راد جوانتری نسبت به کشت گندم .عالیت دارند .در نظامهای کشت

( .)Andreoli & Tellarini, 2000براسداس ایدن روش ،بدرای هدر

گندم و پسته ،میانگین تعداد ا.راد دانواده بدهترتیدب  4/5و  4/2بدود

سنجه امتیاز اصی تعیین شد .بهطوریکه امتیاز هر سنجه از صفر تدا

(جدول  .)1بهنظر میرسد که با توجه به سیاستگااریهای دو دهده-

سقف ( 1 ،0/5و  )2متغیر است که بده مقدادیر مختلدف سدنجه تعلدق

های  70و  80در رابطه با تنظیم انواده باعث شده اسدت بده تددریج

گر.ت .به عالوه برای هر سنجه ،یک دامنه مقادیر در نظر گر.ته شدد

تعداد ا.راد انوار حتی در جوامع روستایی به شکل قابلتوجهی کاهش

که بر اساس آن به بهترین حالت ،حداکثر امتیاز و بده ندامطلوبتدرین

پیدددا کنددد .مهدددوی دامغددانی ( )Mahdavi Damghani, 2005در

از تعیین امتیاز هر

مطالعه پایداری بر ی نظامهای زراعی در استان راسان تثییدد نمدود

سنجه ،مجمو امتیاز سنجهها جمدع شدده و بدهعندوان امتیداز نهدایی

که در دهههای ا یر ،تبلیغات مستمر رسانههای عمومی به شکل قابل

منظور شد .علت اینکه برای سنجههای مختلف ،امتیازهدای متفداوتی

در و پایرش از سوی جوامع کشاورزی و همچندین ملمدوس بدودن

برای محاسبه شا

حالت ،امتیاز صفر یا حداقل امتیاز تعلق گر.ت .پ

مشکالت انوادههای گسترده برای کشاورزان و جدایگزینی تددریجی
1- Weighting sum

ماشینآالت و نهادههای نوین با نیروی کار انسانی باعث شدده اسدت
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که جوامع کشاورزی به سمت تشکیل انوادههای کوچکتدر حرکدت

کشاورزی پایدار دارد ،بهویژه اینکه امروزه بحث نظامهای کشداورزی

کنند .کوچکتر شدن انواده بهمعنی آسیبپدایری کمتدر کشداورز در

بومسازگار ،کم نهاده و ارگانیک در جهان بسیار مطرح میباشد .حددود

مندابع بیشدتر بده هدر یدک از ا.دراد

 36درصد کشاورزان در دو نظام کشاورزی مدورد بررسدی تحصدیالت

مواجهه با مشکالت و تخصی

دیپلم و دانشگاهی داشتند (نتایج نشان داده نشده است) .بنابراین ،بده-

انواده است.
از نظر میزان تحصیالت در هر دو نظام کشاورزی گنددم و پسدته،

نظر میرسد با آموزش صدحی و مناسدب بتدوان گدرایش بده سدمت

.عالیدت

کشاورزی پایدار و زیستی را در بین کشداورزان منطقده تقویدت نمدود.

دارند .میانگین سط تحصیالت در نظام گندم  9/41و پسته  9/7سال

نقش مثبدت میدزان تحصدیالت در ا.دزایش کدارایی انتقدال مفداهیم

بود (جدول  .)1میزان تحصیالت کشاورزان نقدش مهدم و اساسدی در

کشاورزی پایدار به کشاورزان توسط محققین مختلف تثیید شده اسدت

آگاهی از طرات و مضرات اسدتفاده از نهدادههدای شدیمیایی و در

(.)Comer et al., 1999; Verma et al., 2015

ا.راد با سط تحصیالت مختلف از بیسواد تا .دو لیسدان

جدول  -1ودژگیهای فردی و حرفهای کشاورزان در نظامهای گندم و اسیه
Table 1- Personal and professional characteristics of farmers in wheat and pistachio systems

اسیه
Pistachio
حداکثر
Maximum

حداقل
Minimum

گندم
Wheat
انحراف
معیار
SE

میانگین
Mean

حداکثر
Maximum

حداقل
Minimum

انحراف
معیار
SE

میانگین
Mean

66

22

12

39.2

68

28

16

43.4

8

3

1.6

4.20

8

3

1.8

4.50

18

0

4.7

9.70

18

0

4.5

9.41

125

0.3

28.4

3.82

40

0.45

14.8

1.98

1300

145

189.2

573.0

7500

1500

1840

3460

350

50

103.3

198.0

300

0

84.54

161. 7

300

50

89.21

107.2

200

0

41.61

95.83

150

0

44.58

88.31

100

0

23.00

45.83

25

0

18.3

4.60

10

0

0.90

1.67

6

0

1.54

1.71

3

0

0.11

0.53

12

2

3.18

3.12

2

0

0.09

0.49

3

0

0.62

0.47

1.5

0

0.07

0.26

400

45.00

96.70

180.0

85.00

17.00

21.10

40.00

میغیر
Variable
سن (سال)
)Age (Year
تعداد ا.راد انوار
Household size
میزان تحصیالت (سال)
)Educational level (Year
اندازه زمین (هکتار)
)Farm size (ha
عملکرد (کیلوگرم در هکتار)
)Yield (kg.ha-1
نیتروژن (کیلوگرم اوره در هکتار)
)N (kg Urea.ha-1
.سفر (کیلوگرم در هکتار)
)P (kg.ha-1
پتاسیم (کیلوگرم در هکتار)
)K (kg.ha-1
ریز مغای (کیلوگرم در هکتار)
)Micronutrient (kg.ha-1
علفکش (لیتر در هکتار)
)Herbicide (l.ha-1
حشره کش (لیتر در هکتار)
)Insecticide (l.ha-1
قارچکش (لیتر در هکتار)
)Fungicide (l.ha-1
درآمد (میلیون ریال در هکتار در سال)
Income
)(Millions Rial.ha-1.year-1

بررسی ابعاد مختلف پایداری در نظامهای تولید گندم...

در ارتباط با مساحت مزار مورد بررسی ،میانگین مساحت مدزار
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نگران کنندهای در هردو محصول مورد بررسی مشاهده شد .بهطدوری

گندم حدود دو هکتار و پسته حدود چهار هکتار بود (جدول  .)1انددازه

که ،میزان مصرف این نهاده در گنددم بدهطدور میدانگین حددود 162

مزار گندم بین  0/45تا  40هکتار متفاوت بود .ایدن محددوده بدرای

کیلوگرم در هکتار بوده و کشاورزان منطقه از صفر تا  300کیلوگرم در

باغات پسته بین  0/3تا  125بود .با کوچک شدن اندازه مزرعه امکدان

هکتار برای تولید این محصول کود شیمیایی نیتروژن استفاده میکنند.

استفاده از ماشینآالت و تجهیزات کاهش پیدا میکندد .ایدن موضدو

میانگین مصرف این نهاده شیمیایی در پسته ( 198کیلوگرم در هکتار)

باعث کاهش کارایی عملیات کشاورزی و در نتیجه تولید واهدد شدد.

باالتر از گندم و با حداقل و حداکثر میزان مصرف بهترتیب  50و 350

اسمیت و مک دونالدد ( )Smith & McDonald, 2008علدت عمدده

کیلوگرم اوره در هکتار بود .نکته اساسی اینکه ،نتدایج پرسشدنامههدا

پایداری کم مزار کوچک را محددودیتهدا بدرای ورود دام و زراعدت

نشان داد که اکثر کشاورزانی که کود کمتری مصرف مینمایند ،نه بده

گیاهان علو.دهای در مدزار عندوان کردندد .محمددیانفر و همکداران

دلیل آگاهی از پیامدهای زیستمحیطی کودهای شیمیایی بوده ،بلکده

( )Mohamadianfar et al., 2013اظهار داشدتند از جملده نگراندی-

به دالیل باال بودن قیمت کود شیمیایی و یدا عددم دسترسدی بده آن

هایی که در ارتباط با کوچک شدن اندازه مزار وجود دارد ایدن اسدت

میباشد .میانگین مصرف کودهای شیمیایی .سفر و پتاسیم نیز بدرای

که با توجه به سا تار اجتماعی و قوانین حقدوقی موجدود ،چشدماندداز

گندم بهترتیب حدود  96و 46کیلدوگرم در هکتدار و بدرای پسدته نیدز

روشنی در مورد اندازه زمینهای کشاورزی در این نظامها وجود ندارد،

حدود  107و  88کیلوگرم در هکتار می باشد (جدول  .)1میزان مصرف

بلکه چنین پیشبینی میشود که با گاشدت زمدان بدر تعدداد قطعدات

ریزمغایها در گندم در محدوده صفر تا 10کیلوگرم یا لیتر در هکتار و

زمینهای کوچک ا.زوده شود .زیرا ،هر چند سدال یکبدار زمدینهدای

برای پسته بین  0تا  25کیلوگرم در هکتار بود ،که نشان میدهد پسته

کشاورزی به تعداد .رزنددان دانواده تقسدیم مدیشدود و بده قطعدات

با میانگین  4/6کیلوگرم یا لیتر در هکتار وضعیت و یمتری نسبت بده

کوچکتری تبدیل میشود و با توجه به اینکه در کشور ما قانونی برای

گندم با میانگین  1/67کیلوگرم یا لیتر در هکتار دارد .مصرف بدیش از

عدم تقسیم و نگهداری زمینهای کشداورزی در همدین ابعداد موجدود

حد کودهای شیمیایی ،عالوه بر باال بردن هزینههای تولیدد و کداهش

وجود ندارد تا از قطعه قطعه شدن و کوچکتر شدن زمینها جلدوگیری

کارایی استفاده از کود ،باعث آلودگیهدای زیسدتمحیطدی مدیشدود.

کند ،پیشبینی میشود در آینده زمینهای کشاورزی کوچکتر از حدد

دهقدانی و عبداس ندژاد ( )Dehghani & Abbasnejad, 2010بددا

امروز بشوند.

بررسی آلودگی سفره آب زیرزمینی در بخشهایی از کرمان به نیترات،

عملکرد گندم در مزار استان کرمان بین  1840تا  7500و باغات

سرب ،آرسنیک و کادمیوم ،میزان نیترات را در بسیاری از مناطق باالتر

پسته  145تا  1300کیلوگرم در هکتار متفاوت بود (جدول  .)1میانگین

از حد مجاز گزارش نمودندد کده منبدع اصدلی آن کودهدای شدیمیایی

عملکرد گندم و پسته در استان بهترتیب حدود  3460و  1840کیلوگرم

مصر.ی در بخش کشاورزی میباشد .بنابراین ،لدزوم کداهش مصدرف

در هکتار بهدست آمد .تثیید شدده اسدت کده ا.دزایش تولیدد یکدی از

این نهادهها از طریق روشهای مختلف ضروری و حیاتی بهنظر مدی-

کلیدهای اساسی ا.زایش پایداری یک نظام کشاورزی میباشد .بنا بده

رسد.

گزارش مهدوی دامغدانی ( )Mahdavi Damghani, 2005دسدتیابی

مصرف آفتکشهای شیمیادی :بررسدی میدزان اسدتفاده از

به پایداری نظامهای کشاورزی هرگز بهمعنی توجه صرف به جنبههای

آ.تکشهای شیمیایی در استان کرمدان نیدز نشدان داد کده مصدرف

زیستمحیطی و بومشنا تی نیسدت و در آن بایدد تولیدد نیدز در حدد

علفکش و حشرهکش در گندم بهطدور میدانگین حددود ندیم لیتدر در

مطلوبی حفظ شود ،چراکه اگر نظام کشاورزی از بُعد عملکرد در سط

هکتار و مصرف قارچکش  0/26لیتر در هکتدار بدود (جددول  .)1ایدن

مطلوب نباشد ،دستیابی به پایداری امکانپایر نخواهد بود.

میزان برای باغ هدای پسدته بده مراتدب بداالتر از مدزار گنددم بدود.

مصرف کودهای شیمیادی :بررسیها نشدان داد کده بدهطدور

بهطوریکه مصرف علفکش ،حشرهکش و قارچکش در این محصول

کلی مصرف این نهاده های شیمیایی در پسته به مراتب بیشتر از گندم

بهترتیب برابر با  3/1 ،1/7و  0/47لیتر در هکتار بود .بیشترین میدزان

میباشد (جدول  .)1در زمینه مصدرف کدود شدیمایی نیتدروژن ،روندد

مصرف در بین این نهادههای شیمیایی مربوط به حشرهکش بدود کده
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حتی تا  12لیتر در هکتار نیز گزارش شدد .بددیهی اسدت کده میدزان

همانطور که در شکل  1مشاهده میشود ،در زراعت گندم ،حددود 17

پایداری نظام کشاورزی رابطه کامال معکوس بدا مصدرف نهدادههدای

درصد کشاورزان درآمد قالیبا.ی 44 ،درصد درآمدد حاصدل از پدروش

شیمیایی دارد .بنابراین ،وضعیت موجود در مزار گندم و پسته اسدتان

دام در مزرعه و  38درصد درآمدهای دیگر غیدرکشداورزی داشدتهاندد.

کرمان بهشدت مغایر با اصول پایداری میباشد .نتدایج مشدابه توسدط

میزان این درآمدهای غیرکشاورزی در پسته نیز به ترتیب حدود 32 ،9

جلیلیان ( )Jalilian, 2012گزارش شده است.

و  59درصد برای قالیبا.ی ،پرورش دام و منابع درآمدی دیگر میباشد
(شکل  .)1در هیچکدام از نظامهدای کشداورزی مدورد بررسدی درآمدد

درآمد کشاورز :میانگین ساالنه هر هکتار درآمد حاصل از تولید
گندم و پسته در اسدتان کرمدان بدهترتیدب  40و  180میلیدون ریدال

حاصل از صنایع دستی گزارش نشدد .کدامر و همکداران (

گزارش شد (جدول  .)1بیشک یکی از عناصر کلیددی بدرای توسدعه

 )al., 1999تثکید نمودند کشاورزانی که درآمد غیرکشاورزی بیشدتری

پایدار ،داشتن درآمد و ر.اه اقتصادی برای انواده مدیباشدد .امدا بایدد

دارند ،از پایداری کشاورزی باالتری بر دوردار مدیباشدند .بدر اسداس

توجه نمود که در حصول درآمد ،به مسائل زیسدتمحیطدی ،سدالمت

گزارش مهدوی دامغانی و همکاران (

بشر و ا ال در کشاورزی نیز توجه نمود .نتایج مصداحبات نشدان داد

 )2005اهمیت درآمد غیر کشاورزی از این نظر است که در مواقع بروز

که بسیاری از کشاورزان در استان کرمان عالوه بدر درآمدد حاصدل از

هر نو مشکل ،کشاورزان را از تنگندا نجدات واهدد داد و بده ثبدات

زراعت پسته و گندم ،بده دیگدر مندابع درآمددی نیدز متکدی هسدتند.

اقتصادی جوامع کشاورزی منجر واهد شد.

Comer et

Mahdavi Damghani et al.,
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شکل  -1فراوانی روشهای کسب درآمد غیرکشاورزی در نظامهای تولید گندم و اسیه اسیان کرمان
Fig. 1- Frequency of non-agricultural income in wheat and pistachio systems of Kerman

آب و آبیاری :بررسیها نشان داد که در نظدام کشدت گنددم در

توجه اینکه عمق بسیاری از چاه ها حتی تا  300متر نیز میرسدد .بدا

استان کرمان ،منبع تثمین آب در منداطق مختلدف متفداوت مدیباشدد

توجه به آ.ت ساالنه سفرههای آب زیر زمینی و این واقعیدت کده آب

(شکل  .)2بهطوریکه ،چشمه ،رود انه ،قنات و چاه عمیق بدهترتیدب

قابل شرب و کشاورزی تا عمدق معیندی از سدط زمدین وجدود دارد،

حدود  18 ،18 ،9و  64درصد از منبع تثمین آب آبیاری را بدرای نظدام

اتکای بیش از حد به این منابع تثمین آب بهعنوان تنهاترین منبدع آب

کشت گندم تشکیل میدهند .این شدرایط بدرای نظدام کشدت پسدته

آبیاری ،بهشدت پایداری نظام کشاورزی را در پسدته تهدیدد مدیکندد.

متفاوت بود .بهطوریکه تمام ( 100درصد) نیاز آبدی باغدات پسدته در

نتایج مشابه برای استان راسان توسط مهدوی دامغدانی و همکداران

استان کرمان از طریق چاه عمیق تثمین میشود (شکل  .)2نکته قابل

( )Mahdavi Damghani et al., 2005گدزارش شدده اسدت .ایدن

بررسی ابعاد مختلف پایداری در نظامهای تولید گندم...

پژوهشگران همچنین اظهار نمودهاند که مشکالتی نیز در مدورد شدور
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شرایط موجود میا.زاید.

شدن و آلودگی منابع آب زیرزمینی وجدود دارد کده بده حدادتر شددن
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شکل  -2سهم منابع مخیلف در تأمین آب مورد نیاز برای تولید گندم و اسیه در اسیان کرمان
Fig. 2- Share of various water supplies for wheat and pistachio production systems in Kerman province
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شکل  -3فراوانی روشهای مخیلف آبیاری برای نظامهای تولید گندم و اسیه در اسیان کرمان
Fig. 3- Frequency of different irrigation methods for wheat and pistachio systems in Kerman

در رابطه با چگونگی سیستم آبیاری نیز مشاهده شد که در زراعت

مبنی بر استفاده از آبیاری تحت .شار (قطرهای یا بارانی) مشاهده نشد

گندم حدود  79درصد سیستم آبیاری بهصورت کرتی 7 ،درصد نشدتی

و حدود  93درصد کشاورزان باغات ود را بهصورت کرتی و بقیه نیدز

و  14درصد بارانی میباشد (شکل  .)3در نظدام پسدته هدیچ گزارشدی

بهصورت نشتی آبیاری مینمایند (شکل  .)3استفاده از سیستم آبیداری
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کرتی بهدلیدل تلفدات بسدیار زیداد آب کده بخدش عمددهای از آب از

نقش مثبت و کنترل شیمیایی نقدش منفدی در بهبدود پایدداری نظدام

دسترس محصول ارج شده و صدرف تولیدد نمدیشدود ،از کدارایی و

کشاورزی ایفا میکنند .روشهای وجین دستی و کنترل زیستی از نظر

پایداری بسیار پایینی بر وردار میباشد .استفاده از روشهدای آبیداری

پایداری مناسبترین روشهای کنترل علفهای هرز میباشند .بهطور

بارانی و قطرهای مدیتواندد بده پایدداری بیشدتر نظدامهدای مختلدف

کلی ،انجام وجین دستی در باغ نسبت به نظام زراعی راحتتر بدوده و

کشاورزی کمک نماید.

به همین دلیل از .راوانی بیشتری بر وردار میباشد .با وجود ایدنکده،

مددردت علفهاای هارز :در ایدن زمینده ،نتدایج حاصدل از

روش کنترل مکانیکی علفهای هرز به دلیل استفاده از ماشینآالت و

پرسشنامهها نشان داد کده در نظدام تولیدد گنددم در کرمدان ،کنتدرل

نهادههای بیرونی (سو ت) پیامدهای زیستمحیطدی بده دنبدال دارد،

شیمیایی باالترین ( 43درصد) .راوانی را در بدین روشهدای مختلدف

ولی با اینحال ،به دلیل مشکل و هزینهبر بودن وجین دستی در ابعداد

کنترل علفهرز دارا میباشد (شکل  .)4روشهای مکدانیکی و وجدین

وسیع و همچنین عدم شدرایط مناسدب بدرای کنتدرل زیسدتی ،روش

(استفاده از بیل) علفهای هدرز نیدز بدهترتیدب حددود  38و  4درصدد

کنترل مکانیکی به مراتب مناسبتر و مقبدولتدر از روش شدیمیایی از

.راوانی را شامل میشوند .کنترل زیستی علفهای هرز در نظام تولیدد

نظر پایداری نظام کشاورزی میباشد .عددم اسدتقبال از روش کنتدرل

گندم مشاهده نشد .در رابطه با نظام کشت پسته نیز ،کنترل مکدانیکی

زیستی در درجه اول مدیتواندد بده دلیدل عددم آگداهی کشداورزان و

و شیمیایی علفهای هرز بهترتیب با حدود  71و  67درصدد بداالترین

بهعبارتی عدم شناسدایی مناسدب ایدن روش بده کشداورزان از سدوی

درصد .راوانی را در بین روشهای مختلدف دارا بودندد (شدکل  .)4در

کارشناسان و مهندسین کشداورزی باشدد (

نظام تولید پسته حدود  57و  4درصد از کشداورزان نیدز از روشهدای

 .)2005روشهای مختلف مدیریت پایدار علفهای هرز در کشاورزی

وجیندستی و کنترل زیستی علفهای هرز استفاده میکنند .اسدتفاده

حفاظتی توسط باجوا ( )Bajwa, 2015گزارش شده است.

Mahdavi Damghani ,

از روشهای وجین دستی ،کنترل مکانیکی و زیستی علدفهدای هدرز
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شکل  -4فراوانی روشهای مخیلف کنیرل علف هرز در مزارع گندم و اسیه اسیان کرمان
Fig. 4- Frequency of various methods of weed control in wheat and pistachio systems of Kerman

اادداری :امتیاز مربوط بده هدر کددام از

گندم ،مدیریت بقایدای گیداهی بیشدترین درصدد امتیداز کسدب شدده

پایدداری در جددول  2نشدان

( 69/91درصد) را شامل شد .این موضو میتواند نشداندهندده ایدن

داده شده است .از بین سنجههای مختلف مورد بررسی در نظام کشت

مطلب باشد که در بین سدنجههدای مدورد بررسدی ،مددیریت بقایدای

سنجهها و شاص

سنجههای پایداری و همچنین شدا

بررسی ابعاد مختلف پایداری در نظامهای تولید گندم...

گیاهی در این نظام به شدکل مطلدوبی صدورت گر.تده و در راسدتای

میزان شا
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پایداری برای نظامهای کشدت گنددم و پسدته بده

پایداری میباشد .مصاحبات حضوری با کشاورزان نشان داد کده اکثدر

ترتیب  47/26و  44/22بهدست آمد (جدول  .)2بنا به گزارش کوچکی

آنها بقایای حاصل از گندم را یا به مصرف دام رسانده و یا به .دروش

( )Koocheki, 1998وضعیت پایداری یک نظام کشاورزی بهصدورتی

میرسانند .هیچ گزارشی مبنی بدر سدوزاندن بقایدای گنددم در مدزار

است که امتیاز  0-25ناپایدار 26-50 ،تا حدودی ناپایددار 51-75 ،تدا

کرمان مشاهده نشد .همچنین ،بر ی از کشاورزان بقایای گیاهی را به

حدودی پایدار و  76 -100پایددار مدیباشدد .بندابراین ،هدر دو نظدام

بر میگردانند .احتماال این مدوارد دود در بهبدود وضدعیت ایدن

کشاورزی گندم و پسته در استان کرمان در گروه تدا حددودی ناپایددار

ا

سنجه پایداری نقش داشته است .باز گرداندن بقایای گیاهی به دا

قرار مدیگیرندد .کدوچکی ( )Koocheki, 1998پایدداری نظدامهدای

نقش مثبتی در بهبود با.ت ا ( ،)Kramberger et al., 2014ماده

کشاورزی سه اسدتان مازنددران ،اصدفهان و آذربایجدان غربدی را بده

( Campiglia et al.,

پایداری تعیین کدرد .بدر اسداس

آلی ا ( ،)Smith, 2004عناصر غاایی ا

صورت کمی و در قالب یک شا

 ،)2014جمعیت ریزموجدودات دا ( )Ito et al., 2015و سدالمت

نتایج بهدست آمده ،پایداری نظامهای کشاورزی اصفهان ،مازنددران و

ا ( )Silva et al., 2011ایفا میکندد کده دود مدیتواندد میدزان

آذربایجان غربدی بدهترتیدب بدا کسدب  60 ،62و  51امتیداز در گدروه

پایداری نظام زراعی را به نحو چشمگیری تضمین نماید .سنجه تندو

نظامهای نسدبتا پایددار قدرار گر.تندد .مهددوی دامغدانی (

گونهای کشاورزی در نظام کشت گندم نیز نیمی از درصد مورد نظر را

 )Damghani , 2005نیز با بررسی پایداری بر ی نظامهدای زراعدی

کسب نمود و نسبت به دیگر سنجهها از وضعیت مناسبتری بر وردار

در استان راسان گزارش نمود کده کلیده ایدن نظدامهدا در گدروه تدا

بود (جدول  .)2این موضو میتواند بهدلیل حضور زیداد دام در مدزار

حدودی ناپایدار قرار گر.تند.

Mahdavi

گندم استان ،استفاده از تناوب و آیش توسط بسدیاری از زارعدین و در

حیاتی و کرمدی ( )Hayati & Karami, 1997بدا مطالعده دود

موارد اندکی استفاده از بقوالت علو.های باشد .سنجه تولید محصوالت

نشان دادند که  51درصد از مزار استان .ارس جزء مزار ناپایدار و 8

زراعی کمترین ( 36/53درصد) امتیاز را در بین سنجههای مختلدف در

درصد جزء مزار

پایدار قرار دارند .عربیون و همکداران ( Arabion et

نظام کشت گندم دارا بود (جدول  .)2همانطور کده در جددول  1نیدز

 )al., 2010نیز با بررسی سط پایداری نظام کشت گنددم در اسدتان

قابل مشاهده است ،بهنظر می رسد که پایین بودن سط قطعات زیدر

.ارس اظهار داشتند که حدود  60درصد مزار استان در گروه ناپایددار

کشت و همچنین عملکرد گندم در بسیاری از مزار دلیل این موضو

قرار دارند .جلیلیان ( )Jalilian, 2012پایدداری نظدام زراعدی گنددم-

باشد.

چغندرقند را در استان آذربایجان غربی مورد بررسی قدرار داد و نتیجده

در نظام کشاورزی تولید پسته نیز نتایج نشان داد که سدنجههدای
اجتماعی -اقتصادی با حدود  68درصد از امتیاز این سدنجه بیشدترین

گر.ت که وضعیت پایداری ایدن نظدام کشداورزی نیدز بدهصدورت تدا
حدودی ناپایدار میباشد.

درصد امتیاز کسب شده در بدین سدنجههدای مختلدف را شدامل شدد
(جدول  .)2بهنظر میرسد که درآمد مناسب ،سط مناسب تحصیالت،
سن پایین (جدول  ،)1اشتغال به سایر مشاغل (شدکل  )1و همچندین
دسترسی مناسب به نهادهها و مروجین کشاورزی از مهمترین عوامدل
مؤثر در باال بودن میزان این سنجه باشد .کمترین درصد کسدب شدده
مربوط به سنجه تولید محصوالت دامی ( 8/33درصد) بود (جددول .)2
در نظام کشت پسته بر الف گندم ،درصد امتیاز کسدب شدده توسدط
سنجه تنو گونهای (حدود  31درصد) بسیار کم بود (جدول  .)2دلیدل
این نتایج میتواند حضور کم دام در باغدات (شدکل  ،)1عددم امکدان
استفاده از تناوب و آیش و همچنین تمایل کم کشاورزان به نظامهای
کشت مخلوط و بقوالت باشد.

نییجهگیری
نتایج این تحقیق نشان داد که بهطور کلی ،نظامهای کشت گندم
و پسته از نظر سط تحصیالت اکثر کدارورزان در سدط راهنمدایی و
دبیرستان بودند .متثسفانه مصرف کود و نهادههای شیمیایی در هدردو
گیاه مورد بررسی و بخصو

در پسته بسیار بداال بدوده کده بدر الف

اصول کشاورزی پایدار میباشد.
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جدول  -2امییاز سنجههای مخیلف مورد بررسی در نظامهای تولید گندم و اسیه در اسیان کرمان
Table 2- Indicators score for wheat and pistachio systems in Kerman province

گندم
Wheat

امییاز از کل

اسیه
Pistachio

 100امییاز
امییازکسب

شاص اادداری
Sustainabilit
y score of
100
29.50

درصد امییازکسب شده
Observed score
percentage

امییازکسب شده
Observed
score

درصد امییازکسب شده
Observed score
percentage

67.69

19.97

43.39

12.80

29.73

2.23

36.53

2.74

7.50

8.33

0.25

41.67

1.25

3.00

21.72

3.15

42.00

6.09

14.50

50.96

2.93

69.91

4.02

5.75

30.20

4.53

46.80

7.02

15.00

49.02

7.72

53.59

8.44

15.75

31.17

1.87

57.00

3.21

6.00

52.33

1.57

49.33

1.48

3.00

-

44.22

-

47.26

-

میزان درآمد مزار گندم استان کرمان بهطور میانگین پایین بدود،

شده
Observe
d score

سنجه
Indicator

اجتماعی -اقتصادی
Socioeconomic
تولیدمحصوالت
زراعی
Crop
production
تولید محصوالت
دامی
Livestock
products
کود و مواد شیمیایی
Fertilizers
and
pesticides
مدیریت بقایای
گیاهی
Residual
management
آب و آبیاری
Water and
irrigation
شخم و
مکانیزاسیون
Tillage and
mechanizatio
n
تنو گونهای
کشاورزی
Agrobiodiversity
مدیریت علف های
هرز
Weed
management
پایداری
شا
Sustainabilit
y index

ولی در رابطه با پسته از این نظر وضعیت مناسبی وجود دارد .در زمینه
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...بررسی ابعاد مختلف پایداری در نظامهای تولید گندم

 نتایج بررسدیهدا.عالیتهای آموزشی و ترویجی واهد داشت. یق.تو

 هر دو نظام مدورد بررسدی در گدروه نظدامهدای تدا،پایداری

شا

نشان داد که یکی از مهمترین معضالت موجود در بومنظامهای گنددم

 تنها سنجههای مدیریت، در نظام تولید گندم.حدودی پایدار قرار دارند

،و پسته استان کرمان که بر الف نگرش کشاورزی پایدار مدیباشدد

بقایای گیاهی و تا حدودی تنو گونهای از وضدعیت مناسدبی از نظدر

 از آنجداییکده امدروزه.استفاده مفرط از نهادههای شیمیایی میباشدد

پایداری بر وردار هستند و دیگر سدنجههدا کمتدر از نیمدی از

 راهکارها و روشهای بومسازگار کاربردی زیادی وجود دارند کده،مواد

 اقتصادی تنها- سنجه اجتماعی.ت نمودند.امتیاز کل هر سنجه را دریا

، بنابراین.میتوانند جایگزین نهادههای شیمیایی موجود در مزرعه شود

سنجهای از نظام کشت پسته در استان کرمدان بدود کده امتیداز قابدل

آموزش و امکان دسترسی آسان کشاورزان به این موارد میتواند گامی

قبولی را کسب نمود و دیگر سنجههای مورد بررسی وضعیت مناسدبی

.مهم در راستای نیل به کشاورزی پایدار و سالمت بشر باشد

.دارا نبودند

شا

 برای نیل بده کشداورزی،با توجه به نتایج موجود بهنظر میرسد

سپاسگزاری
بدینوسیله از دانشجویان محترم گروه زراعت دانشگاه شهید باهنر
و همچنین مراکز محترم جهاد کشاورزی مناطق مختلف استان کرمان
،که در تهیه اطالعات مربدوط بده ایدن تحقیدق همکداری داشدتهاندد
 هزینه این پژوهش توسط معاونت محترم پژوهشی و.قدردانی میشود
ناوری دانشگاه شهید باهنر کرمان تثمین شده است که بددین وسدیله.
.سپاسگزاری میشود

دزایش در و. ا،پایدار اولین مسئلهای که بایدد مدد نظدر قدرار گیدرد
-آگاهی کشاورزان برای پایرش عملیاتِ همسو با کشاورزی پایدار می
دراهم. ،ارغ التحصدیالن بخدش کشداورزی.  با وجود تعداد زیاد.باشد
سا تن بسترهای مناسب برای اشتغال آنهدا بدهصدورت کداربردی در
-دراد مدی.بخش کشاورزی و آموزش و ترویج کشاورزان توسط این ا
 آمدوزش مسدتمر و پیوسدته.دع ایدن بحدران کمدک کندد.تواند بده ر
کشاورزان نقش قابل توجهی در بهبود پایداری ایدن نظدامهدا واهدد
 توجه به سط سواد کشاورزان و انتقدال مفداهیم پایدداری بده.داشت
 نقشدی مهدم در،هم و پدایرش باشدد. شکلی که از سوی آنها قابل
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Introduction
Agricultural sustainability is the ability of an agro-ecosystem to either maintain or to implement the
productive characteristics and taking into consideration both the ecological-environmental and socio-economic
aspects. Sustainable agriculture implies long term maintenance of natural systems, optimal production with
minimum input, adequate income per farming unit, fulfillment of basic food needs, and provision for the
demands and necessities of rural families and communities. All definitions of sustainable agriculture promote
environmental, economic and social harmony in an effort to attain the meaning of sustainability. The purpose of
this study was to develop a sustainability index for quantifying the different aspects of sustainability as
economical, social, agronomical and management for wheat and pistachio production systems which are
dominant systems in Kerman province.
Materials and Methods
In the present study all aspects of agricultural sustainability including ecological, social and economic was
selected. Accordingly, the sustainability index, a set of 82 indicators for wheat and pistachio crops were
designed, to collect data through questionnaires and then analyze it. Sustainability indices include socioeconomic indices, fertilizer and chemicals, crops and livestock production, crop residue management, irrigation
water, diversity of agricultural systems, mechanization, tillage and weed management in the main cultivation
area in 2014 and 2015 were analyzed. Sustainability index was calculated using the weighting sum. Therefore
the rate of contribution for each specific indicator in the final index and rating of all indicators were done from
zero to its maximum rated indicators with regard to the most unfavorable situation to the most favorable
indicators. After scoring each measure, the total scores of indicators is accumulated and was introduced as the
final score. After designing the indicators, 295 and 234 questionnaires were completed for wheat and pistachio,
respectively. Farms were selected randomly. Data were analyzed using Excel and SAS software.
Results and Discussion
The Study of individual characteristics of farmers showed that the average age of farmers for wheat and
pistachios production systems was about 43 and 39 years respectively. Age was considered as an important
factor in displaying the features of one’s personality. Therefore, young group is more zealous and earnest in their
work and can handle farming activities more efficiency. In both studied systems, those who had high school
education had the highest frequency. Education may enhance farm productivity directly by improving the quality
of labor, increasing the ability to adjust to disequilibria, and through its effect upon the propensity to adopt
innovation successfully. Average yield was reported 3460 kg ha-1for wheat and 573 kg ha-1for pistachios. Crop
production is an indicator of system efficiency, in regard to genetic potential, ecological conditions,
management, capital investment and labor use. The results showed that, unfortunately, the fertilizer and chemical
inputs, especially in pistachio, is extremely high, which is inconsistent with the approaches of sustainable
agriculture. The average annual income in wheat and pistachio was gained 4 and 18 million tooman,
respectively. Non-agricultural income sources make sure to provide sufficient income to the farmers. Reduction
1- Assistance Professor, Department of Plant Productions, Agricultural Faculty of Bardsir, Shahid Bahonar University
of Kerman, Iran.
(*- Corresponding author Email: r.moradi@uk.ac.ir)
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in rural incomes will lead to different immigration outcomes. Family economic security directly affects on the
economic sustainability of agriculture. Assessing various sustainability indicators showed that the sustainability
index in wheat and pistachio was 47.2 and 44.2, respectively, and also that these agro-ecosystems are not
sustainable. Crop residue management indicator in wheat and socio-economic in pistachios production systems
had a better condition than other indicators. The results indicated that chemical inputs, irrigation water and the
lack of economic stability for farmers, are the main problems in the field of sustainability and to achieve the
stability in wheat and pistachio agro-ecosystems, various aspects of economic, social, agronomic and
management should be reviewed and revised.
Conclusion
In generally, to increase the sustainability of the wheat and pistachio agro-ecosystems, the following
strategies are suggested: The sprinkler irrigation method must be developed and use of urea fertilizer and
pesticide should be decreased. The best managements of chemical fertilizers and pesticides, social- individual
characteristics of farmers, crop production and crop residual management can cause the sustainability.
Keywords: Index, Income, Indicator, Management, Socio- economic
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بررسی توزيع جغرافيايی بارندگی و دمای بهينه در مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا
( )Brassica napus L.ديم با استفاده از  GISدر استان خوزستان
4

رشيد چراغی ،*1محمود رمرودی ،2جواد طائی سميرمی 3و شاپور لرزاده

چراغی ،ر ،.رمرودی ،م ،.طائی سمیرمی ،ج ،.و لرزاده ،ش .1396 .بررسی توزيع جغرافیايی بارندگی و دمای بهینه در مرحله "کاشت تا سبز شدن"
کلزا ( )Brassica napus L.ديم با استفاده از  GISدر استان خوزستان .بومشناسی کشاورزی.1007-1019 :)4(9 ،

چکیده
شناخت چگونگی توزيع جغرافیايی بارندگی و دمای بهینه و در نتیجه استفاده کارآمدتر و تطابق بیشتر اين منابع حین عملیات کاشتت ،جوانتهزنتی و
سبز شدن گیاهان زراعی ،الزمه هرگونه عملیات زراعی میباشد .لذا اين تحقیق به منظور بررسی توزيع جغرافیايی احتمال بارندگی و دمای بهینه مرحله
"کاشت تا سبز شدن" کلزا ( )Brassica napus L.ديم در استان خوزستان انجام شد .در اين پژوهش از دادههای روزانه  17ساله هواشناسی و هچنین
پارامترهای بارندگی مؤثر ،تاريخ کشت و درجه روز رشد ( )GDDاستفاده گرديد .درجه روز رشد ( )GDDمناسب برای تکمیل مرحله "کاشت تتا ستبز
شدن" کلزا از منابع مختلف استخراج گرديد و با توجه بهمیزان بارندگی بهینه و دمای بهینه برای آن مرحله ،توزيع جغرافیايی احتمال وقوع بارندگی بهینه
و دمای بهینه در اين مرحله رشدی کلزا ديم در محیط  GISحاصل گرديد .نتايج نشان داد که توزيع جغرافیايی احتمال وقتوع بارنتدگی بهینته و دمتای
بهینه برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا ديم در نقاط مختلف استان خوزستان متفاوت میباشد .همچنین نتايج نشان داد که نقتاط مختلتف استتان
خوزستان از نظر زمان شروع و پايان مرحله "کاشت تا سبز شدن" گیاه کلزا متفاوت می باشند که اين میتوانتد بتهدلیتل وجتود شترايط آ و هتوايی و
اقلیمی متفاوت در منطقه مطالعاتی باشد.
واژههای کلیدی :اقلیم ،امکانپذيری ،درجه روز رشد ،دمای پايه

مقدمه

1

کلزا ( )Brassica napus L.در بین دانههای روغنتی يت ستاله
جايگاه بسیار مهمی را به خود اختصاص داده کته از نظتر ستطز زيتر
کشت مقام دوم و از نظر تأمین روغن مصرفی پس از سويا ( Glycine

 )max L.و نخل روغنی ( ،)Guineensis elaeis L.رده ستوم تولیتد
روغن جهان را به خود اختصاص میدهد و گسترش سطز زير کشتت
و تولید آن بیش از ساير محصوالت میباشد ( .)FAO, 2007کلزا نیز
مثل ساير محصوالت زراعی و بتاغی دارای ويژگتیهتای اکولتوييکی
 3 ،2 ،1و  -4بهترتیب مربی (دانشآموخته کارشناسی ارشد) ،دانشیار ،گتروه زراعتت،
دانشتکده کشتتاورزی ،دانشتتگاه زابتتل ،استتاديار،گروه زراعتتت ،دانشتتکده کشتتاورزی،
دانشگاه جیرفت و استاديار ،گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشتگاه آزاد استیمی
واحد شوشتر
(* -نويسنده مسئول)Email: r.cheraghi3094@gmail.com :
DOI:10.22067/JAG.V9I4.49563

خاص خود میباشد که نبود هر ي

از اين ويژگیها منجر به عدم رشد

و نمو محصول در بعضی از مناطق کشور میگردد .از جمله اين شرايط
میتوان به بارندگی ،دما و تأثیر مستقیم و متقابتل آنهتا اشتاره کترد.
میزان بارندگی الزم برای کل دوره رشدی کلزا ديم حدود  400تا500
میلی-متر میباشد و کمبود آ و بروز تنش رطوبتی در مرحله کاشتت
و سبز شدن موجب بهوجود آمدن گیاهچه ضعیف و در نهايت کتاهش
عملکرد میشتود ( .)Saeedi Tabar, 2006درجته حترارت مطلتو
برای رشد و نمو اين گیتاه  25تتا  30درجته ستانتیگتراد متیباشتد و
دماهای طوالنی باالی  35درجه سانتیگراد سبب از بین رفتن قابلیت
جوانهزنی و قابلیت دانه گرده متیگتردد ( .)Qadami, 2010از بطتن
تکامل زراعت توجه آدمی به درک ارتباط بین گیتاه زراعتی و عوامتل
محیطی معطوف بوده است کته امتروزه تحتت عنتوان اقلتیمشناستی
کشاورزی مورد توجه خاص قرار میگیرد .شناخت پتانسیلهای اقلیمی
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هر منطقه و تطابق آنها با عوامل اقلیمی و در نهايت اقلیم زراعی هر

و کلیماتولويی منطقه مورد مطالعه از ابتدای تاريخ کاشتت تتا انتهتای

منطقه از جمله مباحث و پیشرفتهای اقلیمشناسی کشاورزی میباشد.

مرحله مورد نظر ،شرايط دمای متوسط روزانه مورد بررسی قرار گرفت.

در بسیاری از مناطق کشاورزی ،بیشتر گیاهان زراعی بهصورت ستنتی

سپس احتمال وقوع دماهای مناسب جوانهزنتی محاستبه گرديتد و در

و با اتکا به تجربه و بتدون بررستی تطتابق نیازهتای اقلیمتی مراحتل

محیط  GISبه نقشه رقومی تبديل شد .در نهايت با توجه بته شترايط

رشدی آنها با عوامل محیطی انجام متیشتود کته نهايتتا منجتر بته

اقلیمی مطلو مورد نیاز برای کشت گندم ديم در موقتع جوانتهزنتی،

کاهش و عملکرد و هدر رفتن منتابع اقلیمتی متیگتردد .بنتابراين بته

کیسهها و مناطق دارای وضعیت مختلف تعريتف شتدند .علیجتانی و

منظور بهرهبرداری مناسب از شرايط اقلیمی ،شتناخت دقیتق نیازهتای

دوستتان ) )Alijani & Doustan, 2006در طتی شناستايی نتواحی

اقلیمی گیاه و کشت آن در منطقه مناسب از اهمیت خاصی برختوردار

( )Berberis vulgaris L.در استتان خراستان

مستعد کشت زرشت

میباشد .در واقع اگر بتوان بتا توجته بته نیازهتای دمتايی و رطتوبتی

جنوبی مشخ

گیاهان زراعی ،مناطق مناسب کشت آنها را شناسايی کرد ،در عمتل

شناسايی مناطق مستعد دارند و در اکثر نقاط استان متفاوت میباشتد.

میتوان به عملکرد بیشتری در واحد سطز دست يافت که خود ستبب

ايشان با مقايسه نقشه نهايی با محدوده باغات منطقه بته ايتن نتیجته

بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان و سطز درآمتد ملتی خواهتد شتد.

دست يافتند که در ناحیه جنو خراسان مناطق مستعد کشت زرشت

رسولی و قائمی ) )Rasuoli & Qaemi, 2010در پژوهشتی مشتابه،

بسیار بیشتر از آنچه که در شرايط فعلی کشت میشتود ،متیباشتد و

نیازهای دمايی کلزا در استانهای خراسان را مورد بررسی قرار دادنتد.

مناطق وسیعی در منطقه قابلیت کشت ايتن گیتاه را دارنتد .رستولی و

ايشان به اين نتیجه رسیدند که احتمال وقوع دماهای مناسب "کاشت

همکاران ) )Rasouli et al., 2005در پژوهشی تحتت عنتوان نقتش

تا سبز شدن" در شهرستان بجنورد کمترين مقدار میباشد و نظتر بته

بارش و ارتفاع در تعیین مناطق مستاعد بترای کشتت گنتدم ديتم بتا

اينکه شرايط دمايی برای سبز شدن مناسب نمیباشد ،بايد تمهیتدات

استفاده از سامانه اطیعات جغرافیايی در استان اردبیل به ايتن نتیجته

الزم از جمله شرايط بذری و خاکی مناسب در نظر گرفته شود تتا بته

رسیدند که مقادير بارش و ارتفاع از شاخ های مؤثر در کشت گنتدم

آنها جوانهزنی و سبز شدن بهتر انجام گردد .همچنین در ايتن

ديم محسو میشوند .از نتايج ديگتر ايتن تحقیتق ،کشتف توانتايی

گرديتد کته در شهرستتان بیرجنتد احتمتال وقتوع

سیستم اطیعات جغرافیايی در ترکیب و تولیتد اطیعتات فضتايی بتا

دماهای مناسب "کاشت تا سبز شدن" بیشترين مقدار بتوده و شترايط

لحاظ نمودن دادههای غیرفضايی است که میتواند مديران و تصمیم-

دمايی بسیار مطلوبی جهت کاشت کلزا مهیا میباشد .ايشان در بررسی

گیرندگان را برای دسترسی به اطیعات ياری نموده و با توجه به نتوع

احتمال وقوع دماهتای مناستب "کاشتت تتا ستبز شتدن" در منطقته

برنامهريزی زراعی ،مدل متناسب ساخته و بترای استتفاده ارائته کنتد.

مطالعاتی خويش به ايتن نتیجته رستیدند کته نقتاط مختلتف منطقته

ايشان به اين منظور ،ابتدا دادههای بارندگی  15ايستگاه هواشناسی از

مطالعاتی از لحاظ تأمین دماهای بهینه برای مرحله"کاشتت تتا ستبز

سال  1355الی  1382را جمعآوری و تجزيه و تحلیل نمودند .سپس با

شدن" کلزا متفاوت بوده و منطقه مطالعتاتی بته چهتار قستمت قابتل

بهرهگیری از نقشه توپوگرافی رقومی استان مناطق مساعد برای کشت

میباشد .ساری صراف و همکاران ()Sarisaraf et al., 2009

گندم ديم با استفاده از سامانه اطیعات جغرافیايی را شناسايی کردنتد.

در پژوهشی تحت عنوان پهنهبندی پتانسیلهای اقلیمی کشتت گنتدم

در اين مطالعه نیز با استفاده از اطیعات هواشناسی و جغرافیايی اقدام

( )Triticum aestivum L.ديم در استان آذربايجتان غربتی بته ايتن

به شناسايی منتاطق دارای شترايط بهینته دمتايی و رطتوبتی مرحلته

از عناصر اقلیمتی دمتا و بتارش،

"کاشت تا سبز شدن" کلزا ديم با هدف اجرای موفقتر فعالیتتهتای

متناسب با مراحل مختلف رشد ،در مناطق مختلف استان متفاوت می-

زراعی در زمینه کشت کلزا ديم در استتان خوزستتان و ستاير منتاطق

باشد .ايشان اظهار داشتند که درجه حرارت مناسب مرحله "کاشت تتا

دارای اقلیم مشابه گرديد .کلزا از جمله محصوالت متورد نیتاز و مهتم

سبز شدن" گندم ديم  8-14درجه سانتیگراد است و دمتا در مراحتل

بخش زراعی بوده که جهت دستیابی به تولید اقتصتادی و استحصتال

ابتدايی رشد گیاه بهويژه در دوره "کاشت تا سبز شدن" اثر قابل توجه

بهتر آن در واحد سطز و برای رسیدن به خودکفايی و قطع وابستتگی

کم

پژوهش مشتخ

تفکی

نتیجه دست يافتند که نقش هر ي

بر گیاهان سبز دارد .بنابراين برای هر ي

از ايستگاههای ستینوپتی

کردند که عوامتل بتارش و دمتا تتأثیر بتهستزايی در

به واردات روغن ختوراکی بايتد دستتانتدرکاران و بهترهوران بختش
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کشاورزی توجه خاصی به ايتن محصتول معطتوف دارنتد .از طرفتی،

خوزستان با مساحت بیش از  67000کیلومتر مربع طبتق طبقتهبنتدی

نبودن مناطق مستعد کشت ديم اين محصتول از مشتکیت

و

مشخ

مهم بر سر راه کشت مطمئن آن در کشور و استان خوزستان میباشد.

اقلیمی بر اسا

روش دومارتن ،دارای سه اقلیم خش  ،نیمهخش

مديترانهای میباشد که در شتکل  1نشتان داده شتده استت .متوستط
بارندگی سالیانه در اين استان حتدود  266میلتیمتتر و دوره بارنتدگی
معموال بین مهرماه تا ارديبهشت ماه است .متوستط درجته حترارت در

مواد و روشها
موقعیت جغرافیایی :استان خوزستان در محدوده  47درجته و
 42دقیقه تا  50درجه و  39دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرينويچ
و  29درجه و  58دقیقه تا  32درجه و  58دقیقه شمالی از خط استتوا
قراردارد .شمال و شرق خوزستان را سلسله جبال زاگتر

فترا گرفتته

است که ارتفاعات آن در جهت جنو غربی کاهش متیيابتد .استتان

دوره گرما ،که از ارديبهشت ماه آغاز شده و تا مهرماه ادامه دارد ،حدود
 31/2درجه سانتیگتراد و حتداکثر آن گتاهی بته بتیش از  50درجته
سانتیگراد نیز میرسد .در طول زمستان متوسط درجه حترارت حتدود
 14/9درجه سانتیگراد و حداقل آن بهندرت ممکن است به چند درجه
زير صفر نیز برسد.

شکل  -1منطقه مورد مطالعه
Fig. 1- The study area

پارامترهای مورد مطالعه در اين پژوهش شتامل بارنتدگی روزانته،

عوامل مزرعهای ،نیازمند دريافت میزان حرارتی است که تحت عنوان

دمای ماکزيمم روزانه و دمای مینیمم روزانه بودند که از دادههتای 17

درجه حرارت تجمعی يا درجه روز رشد تعريف میگردد (

ساله  11ايستگاه هواشناسی موجود در استان خوزستان که دارای آمار

 .)& Sarmadnia, 2012درجه روز رشد مورد نیاز بترای هتر مرحلته

کامل و بلند مدت بودند جمع آوری و در نرمافزارهای آماری  EXELو

رشدی گیاه کلزا ،میزان حرارتی است که بايد طی ي

دوره زمتانی در

 SPSSنسخه  20متورد تجزيته و تحلیتل قترار گرفتنتد .مشخصتات

طول شبانهروز تجمع پیدا کنتد و موجتب عبتور گیتاه از يت

ايستگاههای منطقه مورد مطالعه در جدول  1نشان داده شده است.

رشدی به مرحله بعد و نهايتا تکمیل سیکل رشد گردد ( Azizi et al.,

تعیین شروع و پایان مرحله "کاشت تا سبز شددن":

Koocheki

مرحلته

 .)2006در اين پژوهش نیز برای تعیین زمتان دقیتق انتهتای مرحلته

تاريخ دقیق شروع اين مرحله کلزا در هر ايستگاه ،بتا در نظتر گترفتن

"کاشت تا سبز شدن" کلزا از شاخ

زمان دقیق وقوع بارندگی مؤثر به میزان  10میلیمتر و بیشتر در طتی

گرديد .درجه روز رشد مورد نیاز برای هر مرحله رشدی گیاه کلزا ،طبق

سالهای آماری استخراج گرديد .هرگیاه برای تکمیل يت

مرحلته از

رشد خود و ورود به مرحله بعد ،با شرط فراهم بتودن رطوبتت و ستاير

جدول  2میباشد.

درجه روز رشد ( )GDDاستفاده
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نشریه بوم شناسی کشاورزی ،جلد  ،9شماره  ،زمستان 1396

جدول  -1مشخصات ایستگاههای منطقه مورد مطالعه
Table 1- View stations in the study area

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع از سطح دریا (متر)

ایستگاه

Latitude

Longitude

)Elevation (m

Station

48 40 E

31 20 N

22.5

48 50 E

32 3 N

67

48 23 E

32 24 N

143

48 15 E

30 22 N

6.6

49 52 E

31 51 N

767

49 17 E

31 56 N

320.5

50 14 E

30 36 N

313

49 39 E

30 46 N

34.9

49 36 E

31 16 N

150.5

48 0 E

31 43 N

7.8

49 9 E

30 33 N

6.2

اهواز
Ahvaz

شوشتر
Shoushtar

دزفول
Dezfoul

آبادان
Abadan

ايذه
Izeh

مسجدسلیمان
Masjed soleyman

بهبهان
Behbahan

امیديه
Omidieh

رامهرمز
Ramhormoz

بستان
Bostan

ماهشهر
Mahshahr

جدول  -2درجه روز رشد الزم مراحل رشدی کلزا -با در نظر گرفتن دمای پایه پنج درجه سانتیگراد (سیدالووسکاس و برنوتاس)2003 ،
)Table 2- GDD necessary canola growth stages, considering the base temperature 5°C (Sidlauskas & Bernotas, 2003

درجه روز رشد

مراحل نمو

GDD

Development stages

120

دوره جوانه زنی وسبز شدن
Germination period

دوره رويشی

360

Vegetative period

دوره زايشی

400

Reproductive period

دوره رسیدگی

320

Maturity

جمع

1200

Total

برای محاسبه درجه روز رشد تجمعی مورد نیاز مرحله "کاشت تتا

 Tb ،TM ،Tmبهترتیب حداقل دمای روزانته ،حتداکثر دمتای روزانته و

& Koocheki

دمای پايه برحسب سانتیگراد میباشند .قابل ذکر است که دمای پايه،

ستبز شتتدن" کلتتزا از رابطتته زيتتر استتتفاده گرديتتد (

پايینترين دمايی است که فرض میشود پايینتر از آن رشتدی وجتود

.)Sarmadnia, 2012
معادله ()1

) - Tb

𝑚𝑇 𝑇𝑀 +
2

(

𝑁

∑ = 𝐷𝐷𝐺

𝑛=1

که در ايتن معادلته :GDD ،درجته روز رشتد (حترارت تجمعتی)،

ندارد که اين مقدار برای کلزا پنج درجه سانتیگراد تعیین شتده استت
(.)Qadami, 2010
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احتمال وقوع بارندگی بهینه در مرحله "کاشت تا سبز

بارندگی و دمای بهینه در مرحله "کاشت تا ستبز شتدن" کلتزا ديتم،

شدن" :به منظور تعیین احتمال وقتوع بارنتدگی الزم بترای مرحلته

همپوشانی اليه بارش بهینه و دمای بهینه در محیط  Arc GISانجام

"کاشت تا سبز شدن" گیاه کلزا ،با توجه به میزان بارندگی الزم برای

گرديد .نقشه نهايی معرف نقاط دارای پتانسیل و درجه اهمیت متفاوت

اين مرحله که  50میلتیمتتر متیباشتد ( ،)Saeedi Tabar, 2006از
توزيع لوگ پیرسون نوع سوم استفاده شد .به اين منظور ،بترای همته

از نظر وقوع بارش و دمای بهینه برای مرحله "کاشت تا ستبز شتدن"
کلزا ديم در استان خوزستان میباشد.

ايستگاهها مجموع بارندگی مرحله "کاشت تا سبز شدن" طی هر سال

کاربری اراضی منطقه مورد مطالعده :بتا استتناد بته نقشته

محاسبه گرديد .ستپس لگتاريتم ،میتانگین ،انحتراف معیتار و ضتريب

کاربری اراضی استان خوزستان ،نقاطی که قابلیتت زراعتت نداشتته و

چولگی دادهها برای اين مرحله محاسبه شد .در مرحله بعد با استتفاده

دارای کاربری غیر زراعی میباشند شناسايی گرديتد و در نقشتههتای

از جتتداول مربوطتته ،احتمتتال بتتروز بارنتتدگی بهینتته محاستتبه گرديتتد

خروجی بصورت هاشور نمايش داده شده و تحت عنوان منتاطق غیتر
2

(.)Mahdavi, 2007

قابل زرع معرفی گرديد.

احتمال وقوع دمای بهینه در مرحله "کاشت تدا سدبز
شدن" :پس از استخراج دادههای دمايی  17ساله مرحله "کاشت تتا

نتایج و بحث

سبز شدن" مربوط به همه ايستتگاههتا ،تستت نرمتال دادههتا انجتام

بازه زمانی مرحله "کاشت تا سبز شتدن" کلتزا ديتم :بتر استا

گرديد .سپس از دادههای مربوطه میانگین و انحراف معیار گرفته و بتا

يافتههای اين تحقیق زمان تجمع درجه روز رشتد الزم بترای مرحلته

استفاده از رابطه توزيع نرمال و با توجه به دمای بهینه اين مرحله کته

"کاشت تا سبز شدن" کلزا ديم در هر ي

بین  10تتا  25درجته ستانتیگتراد متیباشتد ( Rasuoli & Qaemi

میباشد .متفاوت بودن اين بازه زمانی در ايستگاههای منطقه میتواند

 ،)2010احتمال وقوع دمای بهینه برای اين مرحله تعیین شتد .بترای

به جهت وجود شرايط آ و هوايی متفاوت باشد .با توجه به جتدول 3

محاسبه احتمال وقوع دمای بهینه در مرحله "کاشت تا سبز شتدن" از

درجه روز رشد تجمعی الزم برای مرحله "کاشت تا سبز شتدن" کلتزا

معادله زير استفاده شد (.)Yazdisamadi et al. 2009
̅
X−X

معادله ()2

S

از ايستگاهها باهم متفاوت

ديم در ايستگاه بستان ديرتر از بقیه مناطق و در ايستگاه ايذه زودتر از
=𝑍

که در معادله ( :Z ،)2سطز احتمال :X̅ ،میانگین :S ،انحراف معیار،
و  :Xبه عنوان دمای مورد نظر میباشد.
توزیع جغرافیایی احتمال وقوع بارندگی و دمای بهینده
در مرحله "کاشت تا سبز شدن" :برای ايتن منظتور ،احتمتال

بقیه مناطق استان حاصل میشود.
توزیع جغرافیایی احتماالت وقوع بارندگی بهینه بدرای
مرحله "کاشت تا سبز شددن" کلدزا دید  :جهتت بررستی
وضعیت بارندگی نقاط مختلف منطقه مطالعاتی برای مرحله "کاشت تا
سبز شدن" کلزا ديم ،ابتدا احتمال وقوع بارندگی بهینه در اين مرحلته

وقوع بارندگی بهینه و احتمال وقوع دمای بهینه ايستگاههای مختلتف،

رشدی برای همه ايستگاههای استان محاسبه شد سپس اقدام به تهیه

برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" گیاه کلزا ديتم ،بتهصتورت بانت

نقشه توزيع جغرافیايی احتمال وقتوع بارنتدگی بهینته در ايتن مرحلته

اطیعاتی ذخیره گشتت .ستپس در محتیط نترم افتزار  ،1GIS 9.3بتا

رشدی کلزا ديم در محیط  GISگرديد .همانگونه کته در جتدول  4و

اطیعاتی ايجاد شتده ،اليته احتمتال وقتوع بارنتدگی

شکل  2نشان داده شده است ،بیشترين احتمتال وقتوع بتارش بهینته

استفاده از بان

بهینه و اليه احتمال وقوع دمای بهینه استخراج شد .هر کدام از اليه-

برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلتزا ديتم بتهترتیتب مربتوط بته

های تولید شده به ترتیب معرف نقتاط دارای قابلیتت بتارش و دمتای

ايستگاههای بهبهان ،ايذه و غر بستتان متیباشتد و در اکثتر نقتاط

متفاوت بوده و احتمال وقوع بارش و دمای بهینه برای مرحله "کاشت

منطقه بارندگی بهینه برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا ديم به-

تا سبز شدن" کلزا ديم را در نقاط مختلف منطقه مطالعاتی نشان می-

طور چشمگیر حصول نمیگردد .در توجیه اين مورد میتوان به پتايین

دهد .در انتها جهتت تولیتد و استتخراج نقشته نهتايی احتمتال وقتوع

بودن میزان بارش و همچنتین عتدم پتراکنش مناستب آن در منطقته

1- Geographical Information System

2- Non Cultivable
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مطالعاتی اشتاره نمتود .بتا توجته بته اهمیتت تغییترات آ و هتوا در

بوده و دارای دو کی

کشاورزی و وابستگی میزان عملکرد محصوالت زراعتی بته نتزوالت

تأمین رطوبت مهمترين عامل در تعیین نقتاط مستاعد کشتت ديتم و

جوی ،رطوبت از عوامل مؤثر بر زراعت بهخصوص زراعت ديم میباشد

موفقیت اين روش کشت میباشد ،لذا توجه به اين مهم بترای مرحلته

و ارائه اطیعات صحیز در زمینه بارندگی در سالهای گذشته مفیتد و

"کاشت تا سبز شدن" کلزا ديم در استتان خوزستتان و ستاير منتاطق

کارا میباشد (.)Safikhani, 2007

دارای اقلیم مشابه معطوف میباشد.

جدول  -3تاریخ تجمع درجه روز رشد الزم برای مرحله "کاشت تا
سبز شدن" کلزا دی در استان خوزستان
Table 3- Join the accumulation of growing degree days for
the "planting to emergence" of rainfed canola in
Khuzestan province

ایستگاه

GDD= 120

Station

اهواز

 28آبان تا  6آذر
19 Nov-27 Nov

Ahvaz

 3آذر تا  12آذر

شوشتر

24 Nov-3 Dec

Shoushtar

دزفول

 25آبان تا  3اذر

Dezfoul

16 Nov-24 Nov

 13آذر تا  24آذر

آبادان

4 Dec-15 Dec

Abadan

 21آبان تا  2آذر

ايذه

12 Nov-23 Nov

Izeh

 27آبان تا  5دی
18 Nov-26 Dec

مسجدسلیمان
Masjed soleyman

 9آذر تا  20آذر
30 Nov-11 Dec

بهبهان
Behbahan

 30آبان تا  9آذر
21 Nov-30 Nov

امیديه
Omidieh

 30آبان تا  8آذر
21 Nov-29 Nov

رامهرمز
Ramhormoz

بستان

 13اذر تا  26آذر

Bostan

4 Dec-17 Dec

 13آذر تا  24آذر

ماهشهر

4 Dec-15 Dec

Mahshahr

همانگونه که در جدول  5نشان داده شتده استت ،احتمتال بتروز
بارندگی بهینه ( 50میلیمتر و بیشتر) در مرحله "کاشت تا سبز شدن"

خیلی ضعیف و ضعیف میباشد .نظر به اينکه

جدول  -4احتمال وقوع بارندگی بهینه ( 50میلیمتر و بیشتر) در
مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دی
Table 4- The probability of suitable rainfall (50 mm or
more) in the "planting to emergence" of rainfed canola
احتمال وقوع ()%

ایستگاه

)Probability (%

Station

اهواز

1.10

Ahvaz

شوشتر

18.00

Shoushtar

دزفول

3.50

Dezfoul

آبادان

22.00

Abadan

ايذه

29.00
1.00

Izeh

مسجدسلیمان
Masjed soleyman

36.00
6.20
5.10

بهبهان
Behbahan

امیديه
Omidieh

رامهرمز
Ramhormoz

بستان

25.00
18.00

Bostan

ماهشهر
Mahshahr

جدول  -5وضعیت بارندگی اراضی قابل کشت برای مرحله "کاشت
تا سبز شدن" کلزا دی
Table 5- Rainfall arable land status in the "planting
to emergence" of rainfed canola

کلزا ديم در  14درصد از اراضتی قابتل کشتت استتان  25-50درصتد

احتمال وقوع بارندگی بهینه ()%

مساحت ()%

وضعیت

است که بیانگر تناسب ضعیف اين قسمت در اين مرحله بوده و در 86

)Optimal rainfall probability (%

)Area (%

Status

درصد از اراضی قابل کشت استان کمتر از  25درصد است که بیتانگر
تناسب خیلی ضعیف اين قسمت در اين مرحله میباشد.
با توجه به شکل  2عامل بارش در تمام نقاط منطقه مطالعاتی به-
صورت بهینه و يکنواخت تأمین نمتیگتردد و احتمتال بتروز بارنتدگی
بهینه ( 50میلیمتر و بیشتر) در کل نقاط منطقته کمتتر از  50درصتد

25-50

14

<25

86

ضعیف
Poor

خیلی ضعیف
very poor

رسولی و همکاران ) (Rasouli et al., 2005در پژوهشی تحت
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عنوان نقش بارش و ارتفاع در تعیین مناطق مساعد برای کشت گنتدم

در فرآيند کشت گندم ديم میباشد و در تمام نقاط منطقه مورد مطالعه

ديم با استفاده از سامانه اطیعات جغرافیايی در استان اردبیل بته ايتن

بهصورت بهینه و يکنواخت تأمین نمیگردد.

نتیجه رسیدند که عامل بارش و نحوه توزيع آن از شاخ هتای متؤثر

شکل  -2توزیع جغرافیایی احتمال وقوع بارندگی بهینه مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دی
Fig. 2- Geographical distribution of the suitable rainfall probability in the "planting to emergence" of rainfed canol

توزیع جغرافیایی احتماالت وقوع دمدای بهینده بدرای
مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دی  :برای اين منظور ابتدا
احتمال وقوع دمای بهینه در اين مرحله رشدی برای همه ايستگاههای

جدول  -6احتمال وقوع دمای بهینه ( 10-25درجه سانتیگراد) در
مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دی
Table 6- The probability of suitable temperature (2510°C) in the "planting to emergence" of rainfed canola

استان محاسبه شد سپس اقدام به تهیه نقشه توزيع جغرافیايی احتمال

احتمال وقوع ()%

ایستگاه

)Probability (%

Station

وقوع دمای بهینه در ايتن مرحلته رشتدی کلتزا ديتم در محتیط GIS

27

گرديد .با توجه به جدول  6احتمال وقوع دمتای بهینته بترای مرحلته
"کاشت تا سبز شدن" کلزا ديم در کل منطقه مورد مطالعته وضتعیت

58

قابل توجهی نداشته و بیشترين مقدار آن مربوط به ايستگاه شوشتر به

14

میزان  58درصد می باشتد .نکتته حتائز اهمیتت در ايتن متورد وجتود

38

دماهای باال در منطقه ولی عدم تطابق آنها با مرحله "کاشت تا ستبز
شدن" کلزا ديم میباشد.
همانگونه که در جدول  7نشان داده شده استت احتمتال وقتوع
دمای بهینه ( 10تا  25درجه سانتیگراد) در مرحلته "کاشتت تتا ستبز
شدن" کلزا ديم ،در شش درصد از اراضی قابل کشت استتان 50-75
درصد است ،که بیانگر تناسب متوسط اين قسمت در اين مرحله متی-

26
40
27
0

باشد ،در  60درصد از اراضی قابل کشت استان  25-50درصتد استت

36

که بیانگر تناسب ضعیف ايتن قستمت در ايتن مرحلته بتوده و در 34

25

درصد از اراضی قابل کشت استان کمتر از  25درصد است که بیتانگر

41

تناسب خیلی ضعیف اين قسمت در اين مرحله میباشد.

اهواز
Ahvaz

شوشتر
Shoushtar

دزفول
Dezfoul

آبادان
Abadan

ايذه
Izeh

مسجدسلیمان
Masjed soleyman

بهبهان
Behbahan

امیديه
Omidieh

رامهرمز
Ramhormoz

بستان
Bostan

ماهشهر
Mahshahr
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جدول  -7وضعیت دمایی اراضی قابل کشت برای مرحله "کاشت تا
سبز شدن" کلزا دی
Table 7- Temperature arable land status e in the
"planting to emergence" of rainfed canola
احتمال وقوع دمای بهینه ()%
Optimal tempruture
)probability (%

مساحت ()%
)Area (%

وضعیت
Status

50-75

6

متوسط

25-50

60

<25

34

با توجه به شکل  3میتوان اذعان داشت که عامتل دمتا در تمتام
نقاط منطقه مطالعاتی بصورت بهینه و يکنواخت تتأمین نمتیگتردد و
احتمال وقوع دمای بهینه برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا ديم
در کل نقاط منطقه کمتر از  75درصد بوده و دارای سه کی

خیلتی

ضعیف ،ضعیف و متوسط میباشد.
کتاملی و همکتاران ( )Kamali et al., 2008نیتز در پژوهشتی

Intermediate

جهت پتانسیليابی اقلیمی کشت گندم ديم در استان آذربايجان شرقی

ضعیف

به اين نتیجه رسیدند که توزيع جغرافیايی وقتوع درجته حترارتهتای

Poor

مناسب مرحله جوانیزنی بهصورت غیر يکنواخت بوده و شتامل چهتار

خیلی ضعیف
Very Poor

کی

متفاوت میباشد.

شکل  -3توزیع جغرافیایی احتمال وقوع دمای بهینه مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دی
Fig. 3- Geographical distribution of the suitable temperature probability in the "planting to emergence" of rainfed
canola

توزيع جغرافیايی احتمال وقوع بارندگی و دمای بهینه برای مرحله

بهینه برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کمتتر از  25درصتد استت و

"کاشت تا سبز شدن" کلتزا ديتم :از همپوشتانی نقشتههتای توزيتع

 33/7درصد از اراضی قابل کشت استان را شتامل متیشتود و بیتانگر

جغرافیايی احتمال وقوع بارندگی بهینه ،احتمال وقتوع دمتای بهینته و

تناسب خیلی ضعیف اين مناطق در مرحله "کاشت تا سبز شدن" می-

نقشه کاربری اراضی استتان در محتیط نترم افتزار  ،Arc Mapنقشته

باشد .مناطقی که در آنها احتمال وقوع بارندگی و دمتای بهینته بترای

توزيع جغرافیايی احتمال وقوع بارندگی و دمتای بهینته بترای مرحلته

مرحله "کاشت تا سبز شدن" بین  25تا  50درصتد متیباشتد و 66/2

"کاشت تا سبز شدن" گیاه کلزا ديم در استان خوزستان حاصل شتد.

درصد از اراضی قابل کشت استان را پوشش میدهد و بیانگر تناستب

طبق جدول  ،8اراضی قابل کشت منطقه مطالعتاتی بته سته قستمت

ضعیف اين مناطق است .مناطقی که در آنها احتمال وقوع بارندگی و

تقسیمبندی گرديد .مناطقی که در آنها احتمال وقوع بارندگی و دمای

دمای بهینه برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" بین  50تتا  75درصتد

بررسی توزیع جغرافيایی بارندگی و دمای بهينه در مرحله "کاشت تا سبز شدن...
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میباشد که  0/01درصد از اراضی قابل کشت استان را پوشتش متی-

"کاشت تا سبز شدن" کلتزا ديتم کمتتر از  25درصتد بتوده و بیتانگر

دهد و معرف تناسب متوسط اين مناطق از نظر تأمین دمتا و بارنتدگی

وضعیت خیلی ضعیف اين مناطق میباشد .در شهرستتانهتای اهتواز،

بهینه برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" میباشد.

شوشتتتر ،گتونتتد ،رامهرمتتز ،باغملت  ،مسجدستتلیمان ،اللتتی ،آبتتادان،

جدول  -8وضعیت توزیع جغرافیایی احتمال وقوع بارندگی و دمای
بهینه برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دی
Table 8- The geographical distribution of probability
of suitable temperature and suitable rainfal in the
"planting to emergence" of rainfed canola
وضعیت
احتمال وقوع ( )%مساحت ()%

خرمشهر ،شادگان ،سوسنگرد ،بهبهان و جنو شهرستانهتای ايتذه و
بستان احتمال حصول دما و بارش بهینه برای مرحله "کاشت تا ستبز
شدن" کلزا ديم بین  25-50درصد بوده و بیانگر وضعیت ضعیف ايتن
مناطق میباشد .همانطور که در شکل  4مشتاهده متیشتود تنهتا در
بخش اندکی از جنو شهرستان آبادان احتمال حصتول دمتا و بتارش

)Probability (%

)Area (%

Status

50-75

0.01

متوسط

بهینه برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا ديم بین  50-75درصد

Intermediate

بوده که مبین امکان موفقیت بیشتر کشت کلزا بهصورت ديتم در ايتن

25-50

66.2

ضعیف

منطقه میباشد .نتايج اين تحقیق با نتايج پژوهشهای زيادی از قبیل

<25

33.7

Poor

خیلی ضعیف

پتژوهش کتاملی و همکتاران ) ، (Kamali et al., 2008رستولی و

Very Poor

قائمی ) ،)Rasuoli & Qaemi, 2010علیجانی و دوستان

همانطور کته در شتکل  4میحظته متیشتود احتمتال حصتول

) & doustan, 2006و ساری صراف و همکاران

(Alijani

(Sarsaraf et al.,

پارامترهای دما و بارش بهینه در همه نقاط منطقه متورد مطالعته بته-

) 2009مطابقت دارد .ايشان نیز به اين نتیجه دست يافتند که عوامتل

صورت ايدهآل تأمین نمیشود .با توجه به شتکل  4متیتتوان اذعتان

اقلیمی بارش و دما در مراحل رشتدی مختلتف گیاهتان زراعتی دارای

داشت کته در شهرستتانهتای انديمشت  ،دزفتول ،شتوش ،امیديته،

پراکندگی غیر يکنواخت بوده و در همه نقاط منطقه مورد مطالعه بته-

هنديجان ،شمال شهرستانهای اللی ،ايذه ،بستتان و اراضتی جنتو

صورت بهینه و يکنواخت تأمین نمیگردد.

غربی اهواز و بهبهان احتمال حصول دما و بارش بهینه بترای مرحلته

شکل  -4توزیع جغرافیایی احتمال وقوع بارندگی و دمای بهینه مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دی
Fig. 4- Geographical distribution of the probability of suitable temperature and suitable rainfall in the "planting to
emergence" of rainfed canola
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شرايط بهینه دمايی و بارندگی برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا

نتیجهگیری
با توجه به اهمیتت عناصتر و عوامتل اقلیمتی در کشتت گیاهتان
زراعی ،مطالعه تأثیرات آ و هوايی بتر روی محصتوالت زراعتی بته
خصوص دانههای روغنی از اهمیت زيادی برخوردار است .با توجه بته
نتايج اين تحقیق عامل بارندگی به عنوان ي

عامل محدودکننتده در

مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا ديم شناسايی شد و در اکثر منتاطق
اراضی قابل کشت استان ،میزان رطوبت الزم برای اين مرحله رشدی
کلزا ديم تأمین نمیشود ،لذا با توجه به اهمیت رطوبت برای جوانهزنی
بذور گیاهان زراعی و نظر به اينکه شرايط رطوبتی موجود در استتان
برای جوانهزنی و سبز شدن کلزا ديم مساعد نمیباشد ،توصیه میشود
برای فراهم شدن نیاز آبی اين مرحله رشتدی و جهتت استتقرار بهتتر
گیاهچهها و ورود بهتر به مراحتل بعتدی رشتد و در نهايتت افتزايش
عملکرد ،آبیاری با مديريت صتحیز و در زمتان مناستب انجتام شتود.
همچنین از اين مطالعه میتوان نتیجه گرفتت کته شترايط دمتايی در
نقاط مختلف استان خوزستان متفاوت بوده و هر نقطه از استان از نظر
احتمال وقوع دمای بهینه برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا ديم
دارای درجه اهمیت خاصی میباشد .لذا پیشنهاد متیشتود ،تمهیتدات
الزم برای سبز شدن اين گیاه زراعی از قبیل شرايط ختاکی ،بتذری و
مديريتی مناسب در نظر گرفته شود تا به کم

آنها جوانهزنی و سبز

شدن بهتر انجام شود و گیاه زراعی به نحو بهتتری استتقرار يابتد .بتا
توجه به جدول  8و شکل  4میتتوان دريافتت کته بارنتدگی و دمتای
بهینه برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلتزا ديتم در قستمتهتای
شمالی و قسمتی از جنو اراضی قابتل کشتت استتان دارای احتمتال
وقوع کمتر از  25درصد میباشند .در نتیجه نیازمنتد توجته بیشتتر بته
نحوه کشت و تأمین نهادههای مورد نیاز کشت ديتم کلتزا متیباشتد.
همچنین شکل  4نشان دهنده اين مهتم استت کته قستمت میتانی و
جنو شرقی اراضی قابل کشت استان دارای احتمال وقوع بارندگی و

ديم نمیباشند .همانطور که از شکل  4نمايتان استت ،تنهتا قستمت
کوچکی از جنو شهرستان آبتادان دارای احتمتال وقتوع بارنتدگی و
دمای بهینه  50تا  75درصد میباشد که با رنگ سیاه نشان داده شتده
است .همانطور که در شکل  4مشتاهده متیشتود در هتیچ نقطته از
اراضی قابل کشت استان ،احتمال وقوع بارندگی و دمای بهینته بترای
مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا ديم  75تا  100درصد نمیباشد که
اين بیانگر پتانسیل بسیار ضعیف منطقه برای اين مرحله رشتدی کلتزا
ديم میباشد و میبايست با اتکا به متديريت صتحیز ستاير شترايط و
منابع موجود ،برای حصول بیشترين بازده در اراضی قابل کشت استان
تیش نمود .همچنین با توجه به نتايج اين تحقیق میتوان گفتت کته
نقاط مختلف استان خوزستان از لحاظ تتاريخ شتروع و پايتان مرحلته
"کاشت تا سبز شدن" گیاه کلزا متفتاوت متیباشتند و ايتن ناشتی از
تفاوت اقلیمی موجود و همچنین متفاوت بودن میتزان دمتای هتوا در
نقاط مختلف و در نتیجه تفاوت در مجموع انريی حرارتی دريتافتی در
نقاط مختلف استان خوزستان میباشد .نظر به اينکه تجمع درجه روز
رشد تعیینکننده ورود گیاهان زراعی از ي

مرحله به مرحله بعد می-

باشد ،پس توجه بیشتر به انتخا تاريخ کشت گیتاه کلتزا ديتم بترای
تجمع درجه روز رشد الزم و مطابقت بیشتر مراحل حسا

اين گیاه با

بارندگیهای منطقه توصیه میشود .در نهايت میتوان نتیجته گرفتت
که هر قسمت از استان از لحاظ شترايط بهینته بارنتدگی و دمتايی در
مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا ديتم دارای درجته اهمیتت خاصتی
میباشد و بايد با تیش فراوان و تعیین مناطق مختلف منطقه و فراتر
از آن تمامی مناطق مناسب برای زراعت ،بهترين محصول را در زمان
مناسب در آن منطقه کشت کترد و از خطترات احتمتالی کاستت و بتا
احتمال موفقیت بیشتر اقدام به کشتت نمتود تتا بته بیشتترين ستطز
عملکرد دست يافت.

دمای بهینه بین  25تا  50درصد میباشد که ايتن منتاطق نیتز دارای
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Introduction
Specific characteristics of canola and its adaptability to the various climatic conditions, have increased the
importance of this product, and has turned it into a hope to supply the edible oil needs of the country. Canola,
like other crops, with its own ecological characteristics, with the lack of any of these features lead to the
development of the crop in some parts of the country. The total rainfall for the growing season dry land canola
about 400-500 millimeters and lack of water and drought at planting and seedling emergence can result in a
weak and ultimately reduce performance. The temperature suitable for the development of this plant is 25 to 30 °
C and temperatures over 35 ° C cause prolonged loss of germination ability and the ability of pollening. A study
to compare the thermal needs of rape in the provinces of Khorasan came to the conclusion that different parts of
the study area in terms of providing optimal temperatures are different for canola. Study as potential climatic
zoning wheat cultivation in West Azerbaijan province, it concluded that the role of each of temperature and
rainfall, according to the different stages of development in different regions is different.The study also aimed to
assess the distribution of suitable rainfall and suitable temperature in the "planting to emergence" of rainfed
canola was conducted in various parts of the Khuzestan province.

Materials and Methods
Khuzestan province in the range of 47 degrees and 42 minutes to 50 degrees and 39 minutes east of
Greenwich and 29 degrees 58 minutes to 32 degrees and 58 minutes north of the equator is located. According to
the climatic classification based on Domarten, the Khuzestan province has three arid, semi-arid and is
Mediterranean. Parameters studied were daily maximum and minimum temperature, total daily precipitation,
Growth Degree Day (GDD) and land topography condition.
To determine the exact time of the end of "planting to emergence" rainfed canola index GDD was used.
Rainfed canola GDD required for this stage is 120.
N
 T  Tm 
GDD    M
  Tb
2

n 1 

In order to determine probability of rainfall for the "planting to emergence" of rainfed canola, according to
the amount of precipitation for this period is 50 mm, the log-Pearson Type III distribution was used.
To determine probability of suitable temperature stage "planting to emergence" of canola rainfed, normal
distribution was used. Suitable temperature at this stage is between 10 and 25 °C,
𝑋−𝑋̅
Z=
𝑆
Z= level probability, ̅
X= Average, S= standard deviation, and X as desired temperature us.
The feasibility of canola
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For this purpose, probability suitable rainfall and suitable temperatures of different stations in the GIS
software was used.

Results and Discussion
Humidity is an important factor affecting agriculture, especially in rainfed agriculture, and correct
information is useful in precipitation during the last few years. Geographical distribution of the suitable rainfall
probability in the "planting to emergence” of canola rainfed was reached. Geographical distribution of the
suitable temperature probability in the "planting to emergence" of rainfed canola was reached. The overlay map
of the geographic distribution of probability of suitable rainfall, and map of the geographical distribution of
probability of suitable temperatures, and land use map of the province, the software Arc Map, map of the
geographical distribution of probability of suitable rainfall and temperatures for rainfed canola was obtained.
Conclusion
According to the results, arable land study area was classified into three parts. Very poor areas, which
probability of suitable rainfall and temperatures for the "planting to emergence " is less than 25 percent, and
33.7% of the arable land in the province are included. A poor area, which probability of suitable rainfall and
temperatures for the "planting to emergence" is between 25 to 50 percent and 66.2% of the arable land covers the
province. A middle-class area, which probability of suitable rainfall and temperatures for the "planting to
emergence" of 50 to 75 percent, which is 0.01% of the arable land, covers the province.
Keywords: Climate, GDD, Probability, Rainfed, Suitability, Temperature
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چکیده
در سالهای اخیر نگرانیهای زیادی دربار اثرات آف ک ها روی موجودات غیر هدف بهوجود آمد اس  .بقایای ناشی از مصرف ستووم شتیویایی
آف ک سبب آلودگی محیطزیس گردید و سالمتی انسانها را در معرض خطر جدی قرار داد اس  .محدود مطالعتایی هرتتگرد بتا وستعتی حتدود
 1170کیلومتر مربع بدلیل نزدیکی به کالنشهر یهران و یورکز یعداد زیاد واحدهای کراورزی ،صتنعتی وختدمایی دارای موقعیت سیاستی -اقتصتادی
مهوی میباشد .این مقاله اثرات منفی حرر ک های عود مصرف شد در منطقه هرتگرد و میزان ریسک بتالقو و محیطتی آنهتا را بتا استتفاد از
شاخص یأثیر زیس محیطی ( )EIQمورد بحث و بررسی قرار می دهد .نتایج این یحقیق نران میدهد در میان حرر ک های عود مصرفی در منطقه
هرتگرد سوی بالقو ایویداکلوپراید (کنفیدور) و یأثیر محیطی مزرعهای ماالییون بیرتر بود اس  .بیرتربن خطتر در هتر سته جتزر کتارگران مزرعته،
مصرف کنند و اکولوژیک مربوط به سم ایویداکلوپراید بود که این سم را به عنوان خطرناکیرین حرر ک عود مصرفی در منطقه مطرح کرد .شاخص
 EIQبرای سووم ایویداکلوپراید ،دیازینون ،ماالییون و فوزالون بیرترین یأثیرپذیری را از بخ اثر اکولوژیک گرفته که بهیرییب 63/25 ،81/75 ،105/7
و  58/25بود اس  .در خصوص سم دلتامترین قسو کارگران مزرعه بیرترین یأثیر را بر روی نور نهایی  EIQداشته اس  .همچنین نتایج نران داد
که بر اساس شاخص یأثیر زیس محیطی ،بیرترین مخاطرات زیس محیطی ناشی از سوم حرر ک در منطقه هرتگرد بهدلیل عدم شناخ مناستب و
انتخاب غیرصحیح برخی از حرر ک ها و استفاد بی از انداز آنها میباشد.
واژههای کلیدی :آف ک  ،اثر اکولوژیکی ،ایویداکلوپراید ،دیازینون

مقدمه

1

محصوالت زراعی و در نتیجه به خطرافتادن سالم و بهداش انسان

مصرف سووم و کودهای شیویایی در یولید محصوالت کراورزی
گرچه سبب افزای

عولکرد و اریقتار کیفیت محصتوالت کرتاورزی

میشود ،ولی بهدنبال خود آثار مخربی را بههورا دارد کته نوتییتوان
آنها را نا دید گرفت  .آلتود کتردن محتیطزیست بتهویته آبهتای
زیرزمینی ،یجوع مواد آالینتد نيیتر نیتترات در انتدامهتای مصترفی
 2 ،1و  - 3بهیرییب دانرجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی ،استاد ،گرو زراعت
و استادگرو اقتصاد کراورزی ،پردیس کراورزی و منتابع طبیعتی دانرتگا یهتران،
کرج
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و دام نوونههایی از اثرات مضر مصترف بتیرویته ستووم و کودهتای
شتیویایی متیباشتد (

BayBordi, 2000; Malakouti et al.,

 .)2001مرکلی که هووار در اریباط با آف ک ها وجود دارد ،مربوط
به مخاطرات متعدد زیس محیطی و یهدید سالم انسان اس که در
سطوح مختلف چرخه استفاد از آنها از جوله یولید ،فتروش ،استتفاد
در مزارع و در نهای  ،بهصورت بقایتا در متواد غتذایی بتروز متیکنتد
( .)Holvoet, 2006آف ک ها بر حسب یأثیری کته روی ستالم
انسان دارند و اثرشان روی محیط بتا یکتدیگر متفاوینتد (

Jansen et

.)al., 1995
از جوله شاخصهای جبری که بهمنيور برآورد ستوی خطترات

بررسی مخاطرات زیستمحیطی حشرهکشهای پر مصرف در منطقه هشتگرد...

زیس محیطی سووم دفع آفات شتیویایی از آنهتا استتفاد متیشتود،

بر روی سووم حرر ک

1021

مصرفی در محصوالت زراعی و باغی منطقه

1

هرتگرد انجام گرفتته در گتام اول شناستایی پتنج حرتر کرتی کته

و شاخص یأثیر زیس محیطی ( 2)EIQرا نام برد .شاخص متکالف به

بیرترین مصرف را دارند و سپس بررسی اثرات منفی حرر ک هتای

عنوان اولین شاخص جبتری شتناخته متیشتود و زیربنتای گستترش

عود مصرف شد در منطقه هرتگرد و یعیتین میتزان خطتر بتالقو و

شاخصهای جبری دیگر را فراهم ساخته اس  .شاخص  POCERنیز

بالفعل آنها با استفاد از شاخص  EIQمیباشد ،بهطوریکه در نهای

از جوله این شاخصها اس که از  10قسو از جولته ستوی بترای

بتوان حرر ک های پرخطر منطقه را شناسایی کرد.

مییوان شاخص متکالف ( ،)Metcalef, 1982شاخص POCER

کاربران ،کارگران مزرعه و پرندگان یرکیل شد اس  .برای هر قسو
از این مدل سوی بین صفر یا یک میباشد .نور حاصتله بترای هتر
قسو مییواند بهصورت مجزا و یا بته صتورت مجوتوع بترای بیتان
ستوی

بترای انستان و محتیط زیست

متورد بررستی قترار گیترد

(.)Vercruysse & Steurbaut, 2002
شاخص یتأثیر زیست محیطتی ( )EIQشتکل یکامتل یافتته دو
شاخص قبلی بود و انتخاب آف کت هتا طبتق ایتن شتاخص بترای
محیطزیس مطلوب بهنير میآید .با استفاد از این شاخص مییتوان
سووم دفع آفات شیویایی را بتر استاس مختاطرات زیست محیطتی و
خطرات موجود برای سالم انسان طبقهبنتدی کترد و ستوومی کته
حداقل مخاطرات را بهدنبال دارنتد ،انتختاب نوتود ( Kovach et al.,

 .)1972; Kovach et al., 1992; Deihimfard et al., 2007از
آنجایی که سهول و سادگی در انداز گیری از مرخصههای مناستب
شاخصهای ارزیابی زیس محیطی بهشوار متیرود ،و شتاخص

EIQ

این مرخصه را دارد در این مطالعه از این شاخص استتفاد شتد .هتم
چنین محاسبه شاخص  EIQبه ما نران میدهد که کتدامیک از سته
بخ

مصرفکنند  ،کارگران مزرعته و اکولوژیتک بیرتتر در معترض

خطرات استفاد از سووم شیویایی قرار می گیرند .بهعنتوان ماتال ،در
یک پهوه

که بر روی یوامی حرر ک

های ثبت شتد در ایتران

انجام گرف  ،نور نهایی  EIQدر درجه اول بیرترین یأثیرپذیری را از
قسو اثرات اکولوژیک ( )79/20و در درجه دوم از قستو کتارگران
مزرعته ( )59/26گرفتتته است ( .)Moeinodini et al., 2014در
پهوه های دیگر بیرترین اثر منفی کاربرد آف ک ها را بتهیرییتب
مربوط به جزر اکولوژیکی ،کارگران مزرعه ،مصرفکنندگان و آبرتویی
دانستهاند (.)Bues et al., 2004; Soltani et al., 2011
هدف از این پهوه

که در قالب یک پروژ پیوایرتی -یحلیلتی

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

کل کرور از ش

حوضه آبریز اصلی و  30حوضه آبریز درجته 2

یرکیل شد اس  .در یک یقسیمبنتدی دیگتر ،کتل کرتور بته 609
محتدود مطالعتایی مختلتف یقستیم شتد است  .محتدود مطالعتتایی
هرتگرد یکی از  609محدود مطالعایی کرور و بخ هایی از حوضه
آبریز درجه  2یح عنوان حوضه آبریز دریاچه نوک را شامل میشود
(.)Report of Tehran Regional Water Company, 2013
مساح اریفاعات و دش در ایتن محتدود بتهیرییتب  579و 591/6
کیلومترمربع (در مجووع  1170/6کیلومترمربتع) و حتداکار و حتداقل
اریفاع بهیرییب  4058و  1133متر میباشد .ایتن محتدود مطالعتایی
بخ هایی از دو شهرستان ساوجبالغ (قطب باغی استان البرز) و نير
آباد (قطب زراع استان) و بی

از  90درصد زمتینهتای کرتاورزی

این دو شهرستان را شامل میشود .در این مطالعه ،داد های مربوط به
این دو شهرستان بهعنوان داد های محدود مطالعایی هرتگرد منيور
میگردد .از مهوترین بخ های موجتود در ایتن محتدود مطالعتایی
مییوان به چندار ،چهارباغ و ینکوان اشار نوود (شکل  .)1یعداد کتل
بهر برداران در محدود مطالعایی حدود  16800نفر میباشتد و ستهم
شاغالن بخ

کراورزی  7/6درصد از کل جوعی منطقه ( 220هزار

نفر) میباشد (

Alborz Province Agricultural Organization,

 .)2013موقعی جغرافیایی محدود مطالعتایی هرتتگرد در شتکل 1
نران داد شد اس .
میانگین بارندگی ساالنه این منطقه حدود  200الی  340میلیمتر
بود و بی

از یک میلیون ین در سال محصتوالت کرتاورزی یولیتد

میکند .به استناد داد های سازمان جهاد کرتاورزی استتان البترز ،در
منطقه هرتگرد  18محصول زراعی مختلف در مساح  35818هکتار

1-Pesticide Occupational and Environmental Risk
Indicator
2- Environmental Impact Quotient

و بی

از  15نوع محصول بتاغی در مستاح  16600هکتتار کرت

میشوند.
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شکل  -1مختصات جغرافیایی محدوده مطالعاتی هشتگرد
Fig. 1- The geographical coordinates of the Hashtgerd study area

حدود  80درصد از سطح زیر کر محصوالت زراعی متعلتق بته

جمعآوری اطالعات

چهتتار محصتتول شتتامل گنتتدم ( )Triticum aestivum L.و جتتو
( 51( )Hordeum vulgare L.درصد) ،ذرت علوفهای (

اطالعتتات مربتتوط بتته نتتوع و مقتتدار ستتووم مصتترفی از طریتتق

Zea mays

پرسرنامه و مصاحبه با کرتاورزان کلیته محصتوالت زراعتی و بتاغی

 23/5( )L.درصتد) و یونجته ( 5/2( )Medicago sativa L.درصتد)
می باشد و بی

موجود در منطقه (یعداد  120پرسرنامه در چهتار شتهر منطقته متورد

از  50درصد سطح زیر کر محصوالت باغی متعلق

بته سته محصتول هلتو ( ،)Prunus Persica L.شتلیل (

Prunus

 )Persica L.و آلو ( )Prunus domestica L.متیباشتد (

Alborz

آن در جدول  1نران داد شد اس ) جوتع

مطالعه که نحو پراکن

آوری گردید .یعداد پرسرنامه در شهرستانهای نيرآباد و هرتگرد به-
دلیل وجود بهر بردار بیرتر ،باالیر در نير گرفته شد.

.)Province Agricultural Organization, 2013

جدول  -1پراکنش پرسشنامههای جمعآوری شده
Table 1- Distribution of the collected questionnaire

نظرآباد

هشتگرد

تنکمان

چهارباغ

شهرستان

Nazarabad

Hashtgerd

Tankaman

Charbagh

Region

40

40

20

یعداد

20

Number

مأخذ :یافتههای مطالعه
Source: Study Findings

اطالعات مربوط به نوع و مقدار سووم مصرفی و روش سمپاشی
از کراورزان و اطالعات ضرایب مربوط به شاخص یتأثیر زیستتی هتر
سم از پایگا هتای اطالعتایی ایحادیته بتینالوللتی شتیوی محت

و

کاربردی ( )IUPACو کتابچه راهنوای آفت کت
 ) Manual, 1997و کتاب حفاظ
 )2003استخراج گردید.

( The Pesticide

از محصول ( Crop Protection,

بررسی مخاطرات زیستمحیطی حشرهکشهای پر مصرف در منطقه هشتگرد...
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جدول  -2مشخصات سموم پرمصرف منطقه هشتگرد
Table 2- Specifications of high consumption toxins in Hashtgerd region

ویژگیها

محصوالت

آفات

نام تجاری

نام عمومی

Features

Application

Pests

Trade
Name

Common
Name

مرکبات ،پسته و پنبه
Citrus, pistachio
and cotton

مینوز مرکبات ،شته جالیز و
مگسها
Citrus leafminer,
aphids, flies

کنفیدور
Confidor

محصوالت زراعی و باغی
Crops and garden

سن گندم ،مینوز ،پرودنیا
Sun Pest, leafminer

سیستویک با اثر یواسی و
گوارشی
Systemic with
contact and digestive
effect
گوارشی ،یواسی و غیر
سیستویک
Digestive, contact,
Non- systemic
گوارشی،یواسی،غیر سیستویک
Digestive, contact,
Non- systemic

درختان میو سردسیری،
جالیز و سبزی ،محصوالت
زراعی

شتهک و کنهک
Aphid insecticides
and acaricide

Cold fruit trees,
kitchen garden and
vegetable crops

دسیس

دلتامترین

Decis

Deltametrin

ماالییون

ماالییون

Malathion

Malathion

گوارشی ،یواسی ،ینفسی و غیر
سیستویک
Digestive, contact,
respiratory and Nonsystemic

محصوالت زراعی و باغی
Crops and garden

آفات مکند  ،جوند و کنهها
Sucking pests,
rodents and ticks

بازودین
Bazodin

فسفر یواسی و گوارشی
P-contact and
digestion

محصوالت زراعی و باغی
Crops and garden

سرخرطومی یونجه ،کرم و
پسیل درختان میو
Alfalfa weevils,
caterpillars and fruit
trees psylla

زولون
Zolon

1

ایویداکلوپراید
Imidacloprid

دیازینون
Diazinon

فوزالون
Phosalon

ردیف
Row

1

2

3

4

5

بار بودن ،نور یک ،سه یا پنج را به خود اختصاص میدهند .نوتر 1

محاسبه شاخص )(EIQ

اجزای یوصیف کنند شتاخص یتأثیر زیستتی در معادلته  1بیتان

هنگامی که آف ک

دارای سوی پایینی اس و یا اینکه یأثیر کوی

گردید اس و برای محاسبه آن از  11متغیر استفاد می شود .مقتدار

بر آن متغیر دارد (بترای ماتال ،دور کویتا یوتاس بتا ستم) ،نوتر 3

عددی  EIQمیانگین سه جزر اصلی شامل آسیب بالقو برای سالم

هنگامی که دارای سوی و یا یأثیر متوسط اس و نور  5هنگامی که

کارگران مزرعه ،آسیب بتالقو بترای مصترفکننتدگان از طریتق اثتر

آف ک

مستقیم مواد ستوی باقیوانتد در محصتوالت غتذایی و یتا از طریتق

زیس دارد ،یعلق میگیرد (

آلودگی آبهای زیر زمینی و اثرات منفی بتالقو بترای محتیطزیست

 .)2011معادله  1روش محاسبه شاخص  EIQرا نران میدهد.

شامل موجودات زند آبزی و خرکیزی را نرتان متیدهتد .جزییتات
محاسبه هریک از این سته بخت

یوستط ()Kovach et al., 1992

ارایه گردید اس که در معادله  1آورد شد است  .یوتامی داد هتای

دارای سوی باالیی اس و یا یأثیر منفی زیادی بتر محتیط
Kovach et al., 1992; Sande et al.,

EIQ={𝐶[(𝐷𝑇 × 5) + (𝐷𝑇 × 𝑃)] + [(𝐶 × ((𝑆 +
÷ )𝑃 𝑃) ÷ 2) × 𝑆𝑌) + (𝐿)] + (𝐹 × 𝑅) + (𝐷 × ((𝑆 +
2) × 3) + (𝑍 × 𝑃 × 3) + (𝐵 × 𝑃 × 5)]} ÷ 3

معادله ()1

ورودی چه داد های عددی ( 6متغیر) و چه داد های قیاسی ( 5متغیر)

در این معادله  :DTسوی پوستی :C ،سوی مزمن  :Sنیوه عور

که بهصورت یأثیر کم ،متوسط و زیاد قضاوت میگردند به نسب زیان

 :L ،پتانستیل آبرتویی:SY،

در ختاک  :Pنیوته عوتر در ستطح گیتا

سیستویک بودن :R ،پتانسیل روان آب :F ،سوی برای ماهیهتا:Z ،
1- Environmental Impact Quotient

سوی برای زنبور عسل :D ،سوی برای پرندگان و  :Bسوی بترای
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ها نور ای یرکیبی با

در این معادله :EIQFUR ،شاخص یأثیر زیس محیطی مزرعهای

بندپایان سودمند اس  .برای هر کدام از آف ک

استفاد از معادله جبری  1محاسبه میشود و به این یرییب عددی که

محیطتی:RA ،

در واحد هکتار می باشد :EIQ .شاخص یتأثیر زیست

به هر کدام از این متغیرها نسب داد میشود با هتم یرکیتب شتد و

میزان مصرف حرر ک

حاصل آن یک عدد نهایی اس  .مقدار ضریب  EIQکته بتدین روش
محاسبه میشود ،سوی بالقو یک آف ک

میباشد.

را نران میدهد .با یوجه

به این نکته که موکن اس درصد متاد متؤثر یتک آفت کت  ،دز

نتایج و بحث

مصرف آن (کیلوگرم در هکتتار) و یعتداد دفعتات سوپاشتی بترای هتر
فرموالسیون متفاوت باشد ،به هوین دلیتل پتس از محاستبه شتاخص
یأثیر زیستی ،از معادله  2میزان  EIQهر آف کت

در ستطح مزرعته

اطالعات مربوط به میزان مصرف آف ک ها و نوع آن در جدول
 3آمد است  .بیرتترین مصترف ستم مربتوط بته کلتم (

Brassica

 ،)oleracea L.کتتتاهو ( )Lactuca sativa L.و لوبیتتتا ستتتبز

محاسبه میشود (.)Levitan, 1997

( )Phaseolus vulgaris L.با مصرف  15لیتر در هکتار انواع ستووم

× 𝐸𝐼𝑄Field Use Rating = 𝐸𝐼𝑄 × RAper hectar
𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑡𝑐𝑒𝑠𝑛𝐼𝑖𝑎

معادله ()2

موثر حرر ک

در واحتد هکتتار مزرعته و  :aiمیتزان متاد

دفع آفات بود اس .

جدول  -3مصرف انواع سموم حشرهکشدر هر هکتار از محصوالت زراعی و باغی
Tabale 3- Useage rates of insecticide per hectare of crops and garden

میزان مصرف آفتکش در هکتار(لیتر)
)Pesticide use per hectare (L

The type of poison consumed

4

دلتامترین ،دیازینون

نام محصول
Plant name
گندم

Deltametrin

Wheat

نوع سم مصرفی

3
3

4/5
6
15
12

13
6
12

از میان حرتر کت

Deltametrin

دیازینون ،فوزالون

ذرت علوفهای

Diazinon

Forage maize

فوزالون،ماالییون

یونجه

Phosalon

Alfalfa

دیازینون ،ایویداکلوپراید

کلزا

Diazinon, Imidacloprid

Canola

دیازینون ،دلتامترین
Diazinon, Deltametrin

دیازینون ،دلتامترین
Diazinon, Deltametrin

فوزالون

10
15

دلتامترین ،دیازینون

جو
Barley

Phosalon

ماالییون ،ایویداکلوپراید
Malation, Imidacloprid

دلتامترین،فوزالون،دیازینون
Deltametrin, Phosalon

دیازینون،ماالییون
Diazinon, Malation

لوبیا سبز
Green bean
خیار
Cucumber
گوجه فرنگی
Tomato
کلم و کاهو
Cabbage and lettuce
هلو و شلیل
Peach and nectarin
انگور
Grapes

فوزالون ،ماالییون،دیازینون
Phosalon, Malation, Diazinon

هتای عوتد مصترفی در منطقته هرتتگرد،

بیرترین سوی بالقو زیس محیطی میباشد و پس از آن بتهیرییتب

ایویداکلوپراید (کنفیدور) با شاخص یأثیر زیس محیطتی  105/7دارای

دلتامترین ،ماالییون ،دیازینون و فوزالون در ریبههای بعد قرار داشتتند

بررسی مخاطرات زیستمحیطی حشرهکشهای پر مصرف در منطقه هشتگرد...

(جدول .)4هوانطور که در جدول  4قابل مراهد اس  ،شاخص
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EIQ

کار میرود ،به دلیل اثتر زیتاد بتر کتارگران مزرعته و خطتر یخریتب

برای سووم ایویداکلوپراید ،دیتازینون ،متاالییون و فوزالتون بیرتترین

دیگتری جتایگزین

یأثیرپذیری را از بخ

اکولوژیک یوصیه نویشود و بهتر اس حرر ک

اثر اکولوژیک گرفتته کته بتهیرییتب ،169/75

آن شود .دلتامترین (دسیس) بهدلیتل خاصتی کرتندگی قتوی بترای

 63/25 ،81/75و  58/25بود اس  .در خصوص این سووم مییتوان

حررات مفید نیتز مرتکل ایجتاد متیکنتد و متییوانتد آفتایی ماننتد

اینطور نتیجهگیری کرد که در اراضی که آف ک های مذکور متورد

مصترفکننتد

شپرکها ،کنهها و پروانهها را طغیتانی نوایتد .بخت

استفاد می باشند ،موجودات زنتد اکوسیستتم بتا شتدت بیرتتری در

نسب به دو بخ

معتترض خطتتر قتترار متتیگیرنتتد .در یتتک مطالعتته کتته مختتاطرات

بود اس  .حرر ک

زیس محیطی یولید پنبه ( (Gossypium herbaceum L.در یرکیته

استفاد در منطقه بود از نير شاخص یأثیر زیس محیطی نستب بته

اثرات اکولوژیک سووم مصترفی در

سایر حرر ک های مورد استفاد مناسب بته نيتر متیآیتد .الزم بته

شتتاخص یتتأثیر زیس ت محیطتتی از بخ ت هتتای کتتارگران مزرعتته و

ذکراس که در سالهای اخیر با معرفی ستووم بیولتوژیکی ماتل ،BT

مصرفکنند بیرتتر بتود ( .)Turgut & Erdgan, 2005در بررستی

استتفاد

مورد بررسی قرار گرفته بود ،نق

سووم آف ک

دیگر در هوه سووم مصرفی ،کوتتر مختاطر آمیتز
دیازینون که پرمصرفیرین حرتر کت

بیرتر کراورزان در کر صیفی و سبزی از این آفت کت

ثب شد در ایاالت متحد امریکا نیز ستوی بخت

متورد

میکنند .در هوین زمینه یحقیقی درآلوتان انجتام شتد کته شتاخص
 BT & HTرا با روش معوول منطقه در

کارگران مزرعه ،مصرف کنند و اکولوژیتک بتهیرییتب  8 ،37و 84/4

 EIQمربوط به دو آف ک

بهدس آمد و میانگین نهایی  EIQبرای سووم حرر ک ثبت شتد

زراع ذرت ( )Zea mays L.مقایسه کرد و نتایج نران داد استتفاد

برابر  43/1بود (.)Kovach et al., 1992

از این دو محصول بیولوژیک یأثیر زیس محیطی کوتری ،نستب بته

در خصوص سم دلتامترین قسو کارگران مزرعه بیرترین یتأثیر

روش رایج منطقه داشتته است ( .)Nillesen et al., 2006کوتترین

را بر روی نور نهتایی  EIQداشتته است  .بتاالبودن یتأثیر کتارگران

خطر در جزر مصرف کنند و اکولوژی متعلق به حرر کت

فوزالتون

مزرعه با عدم رعای اصول ایونی در هنگام سمپاشی بتاالیر متیرود.

(بتتهیرییتتب  1/75و  )58/25و در جتتزر کتتارگران مزرعتته متعلتتق بتته

استفاد از حرر ک

حرر ک

دلتامترین که بیرتر جه کنترل سن گنتدم بته

دیازینون ( )17/47بود اس .

جدول  -4شاخص تأثیر زیستمحیطی و اجزای مختلف آن برای حشرهکشهای پرمصرف منطقه هشتگرد
Table 4- Environmental impact quotient (EIQ) and its component for major insecticide in Hashtgerd area
موجودات

برداشت

کارگران

کننده
Picker
effects

مزرعه
Farm
workers

75

37.5

112.5

33.75

58.25

19.125

87.37

4.077

1

15

7.5

22.5

5.25

1

6.25

11.65

5.825

17.47

4.077

1

5.077

3

12

12.5

37.5

1.75

1

2.75

5

کارگر سمپاش
Applicator
effects

آبشویی+

شاخص

مصرف کننده
Consumer
effects

آبشویی
Leaching

مصرف کننده
Consumer+
leaching

ماهیها
Fishes

پرندگان
Birds

زنبور
Bee

سودمند
Benefit
organisms

اکولوژی
Ecology

1

34.75

1

56.25

37.5

75

169.75

105.7

5.077

5

5.25

37.5

15

62.75

51.7

5

15.75

37.5

15

63.25

37

26.25

37.5

15

81.75

34.8

15.75

22.5

15

58.25

32.8

با وجود کارایی باالی شاخص یتأثیر زیست محیطتی در ارزیتابی

نام سم
Common name

تأثیر
محیطی
EIQ

ایویداکلوپراید
Imidacloprid
دلتامترین
Deltametrin
ماالییون
Malathion
دیازینون
Diazinon
فوزالون
Phosalon

برآورد صحیحی از مقایسه دو آف کری با هم اختالف فاح

از نيتر

سوی بالقو سووم آف ک  ،ایرادایی نیز به این شاخص وارد است .

سوی دارند و دارای الگوی مصرف متفاویی باشند را نران ندهتد .در

یکی از این ایرادات این اس کته چتون دامنته نوتر دهتی بترای هتر

عین حال از آنجا که متغیرهای این شاخص بهویه پتانسیل آبرتویی

آف ک

در این شتاخص پتایین یتر است ( 3، 1و  ،)5موکتن است

دارای وزن ثابتی هستند ،استفاد گسترد از این شاخص جه مقایسه
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مناطق زراعی مختلف بتا اقلتیمهتای متفتاوت (پتانستیل آبرتویی در

ریبه بعد قرار گرف  .با وجود آنکه سم کنفیدور نسب به دیگر سووم

مناطق مختلف بر مبنای میتزان بارنتدگی آنهتا متفتاوت متی باشتد)

مصرفی دارای شاخص یأثیر زیس محیطی باالیری بود یعنی ستوی

می دهد .با وجود معایبی که این شتاخص

بالقو بیرتری داش  ،ولی بهدلیل ماد مؤثر و دز مصترفی پتایین ،از

احتوال بروز خطا را افزای

دارد در مناطقی که اطالعات کوی در خصوص ختاک و میتزان نفتوذ

نير شاخص یأثیر محیطی مزرعهای در ریبه سوم قرار گرف  .بنابراین،

وجود ندارد ،بسیار مناستب و کتارا متیباشتند ( Moeinodini et al.,

یأثیر سم بر محیطزیس و موجوات زند با یوجه به نوع سم مصترفی

.)2014

و میتتزان مصتترف آن متفتتاوت متتیباشتتد .در یتتک مطالعتته اثتترات
زیس محیطی کنترل شیویایی آفات و بیواریها در مزارع برنج کالت
نادر مورد بررسی قرار گرف  ،نتایج حتاکی از آن بتود کته قتار کت

شاخص تأثیر زیستمحیطی مزرعه

کاربندازیم با شاخص یأثیر زیس محیطی مزرعتهای برابتر  54/1و در

نتایجی که یاکنون بیان شد ،ستوی بتالقو ستووم را نرتان داد،

بین حرر ک

لیکن برای یعیین میزان سوی بالفعل و واقعی ،میتزان ستم مصترف

 58/9بیرترین خطرآفرینی را دارا بود اس  .در این مطالعته شتاخص

شد و وماد مؤثر در فرموالسیون سم نیز الزم اس  .بر ایتن استاس

یأثیر زیس محیطی مزرعهای ماالییون  23/2ثبت گردیتد (

شاخص دیگری به نام ضریب اثر محیطی مزرعه ای برای آف ک ها

 .)2015در یک پهوه

مطرح میگردد .با یوجه به جدول  5مراهد متیگتردد ،حرتر کت

Agah.,

برای ارزیابی مخاطرات زیس محیطی یولیتد

ستتیب طتتی ستتالهتتای  2001یتتا  2009در ایتالیتتا از شتتاخص یتتأثیر

ماالییون در منطقه هرتگرد با شاخص یأثیر محیطی مزرعهای 42/18

زیس محیطی استتفاد گردیتد .نتتایج ایتن پتهوه

به عنوان پرخطریرین سم برای محیطزیس شناخته شد اس و پس
از آن حرر ک

ها دیازینون با شاخص یأثیر زیس محیطتی مزرعتهای

کتاه

اثترات

محیطی استفاد از آف ک ها را با استفاد بیرتتر از آفت کت هتای

پرمصرف دیازینون کته بیرتترین مصترف را از نيتر

انتخابی و مدیری یلفیقی آفات اثبات کرد (.)Iorriatti et al., 2011

فراوانی استفاد داش  ،با شاخص یأثیر محیطتی مزرعتهای  41/76در

جدول  -5شاخص تأثیر زیستمحیطی مزرعه سموم حشرهکش عمده مصرفی در منطقه هشتگرد
Table 5- The farm Environmental Impact Quotient ofmajor insecticidein Hashtgerd area

دز مصرفی

شاخص تأثیر زیستی

شاخص تأثیر زیستمحیطی مزرعه (EIQ

مقدار ماده موثره ()%
The amount ofactive
)ingredient (%

quotient

0.5

2.5

51.7

64

2

60

34.8

41.76

2

35

32.8

22.96

2

57

37

42.18

0.75

35

105.7

27.7

(لیتر)
Dosage
)(L

( Enviromental impact

درهکتار)
The farm Environmental impact
quotient

نام سم
Common
name

دلتامترین
Deltametr
in

دیازینون
Diazinon

فوزالون
Phosalone

ماالییون
Malathion

ایویداکلوپراید
Imidaclop
rid

حرر ک دلتامترین بهدلیل دز مصرفی پایین و ماد مؤثر کوتتر،

زیس محیطی آف ک های مصرفی در گندم و جو در مرهد را متورد

مقدار بسیار ناچیزی از شاخص  EIQFURرا به خود اختصاص داد که

بررسی قرار دادند ،یطابق داش و بنابراین بترای کنتترل ستن گنتدم

بتتا نتتتایج متتالکی و هوکتتاران ( )Maleki et al., 2015کتته یتتأثیر

استفاد از دلتامترین با یوجه به شاخص یأثیر زیس محیطتی مزرعته،
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اکولوژیک مربوط بته ستم کنفیتدور بتود کته ایتن ستم را بتهعنتوان

 شتاخص یتأثیر زیست محیطتی.مناسبیر از دیازینون بهنير میرسد

. پرمصرف منطقه هرتگرد مطرح کرد اس

قابل محاسبه اس و با یوجه به اینکته

مزرعهای برای هر حرر ک

متفاوت و متعددی استتفاد متیشتود

برای هر گیا سووم حرر ک

خطرناکیرین حرر ک

در خصوص سوومی مال کنفیدور و دلتامترین که اثتر جتزر کتارگران
 رعای اصول ایونتی ستم پاشتی، باال بودEIQ مزرعه بر نور نهایی
-فوزالون به

 حرر ک.خواهد داد

یعنی برای کنترل آفات یک گیتا موکتن است از چنتد حرتر کت

اثرات این جزر را به مرایب کاه

 شاخص یأثیر زیس محیطتی مزرعتهای بترای، بنابراین،استفاد شود

دلیل کسب شاخص زیس محیطی پایینیر به عنتوان کتمخطتریترین

.گیا محاسبه نویشود

 با یوجه به.پرمصرف منطقه از نير سوی بالقو یعیین شد

حرر ک

ضرورت برنامهریزی جه استفاد سووم و آگتا ستازی کرتاورزان از
مخاطرات مصرف و یوجه به استفاد از آف ک های کتم خطتریتر و
سیاس گذاری در جه انتخاب آفت کت هتای کتمآستیب پیرتنهاد
می شود این شاخص در خصوص کلیه آف ک های مورد استتفاد در
 و انتخاب سووم در برنامههای مدیری یلفیقتی،منطقه محاسبه گردد
.آفات با یوجه به این شاخص صورت پذیرد

نتیجهگیری
با گسترش روشهای زیس بوم محور در راستای مدیری آفات و
-  مییوان مخاطرات زیست،استفاد از روشهای یلفیقی کنترل آفات
 در.محیطی ناشی از استفاد حرر ک ها را یا حتد زیتادی کتاه داد
میان حرر ک های عود مصرفی در منطقه هرتگرد ستوی بتالقو
.ایوداکلوپراید (کنفیدور) و یأثیر محیطی مزرعهای ماالییون بیرتر بود
 مصترفکننتد و،بیرتربن خطتر در هتر سته جتزر کتارگران مزرعته
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Introduction
Recently, there is an increasing concern about the effects of pesticides on non-target organisms. Residual of
pesticides cause environmental pollution and put in danger the human health. The problem is always in contact
with pesticides, there are numerous risks related to the environmental and human health threat at different levels
of their cycle, including production, sale, use in the field and ultimately for residue in food occurs. This study
consider the harmful effects of pesticides in Hashtgerd study area and their potential and environmental risks
using EIQ index. Environmental Impact Quotient (EIQ) is a model based on algebraic equations which by it can
be classification chemical pesticides based on environmental hazards and risks to human health and toxins that
cause minimal risk are selected. The ultimate purpose of this study was to determine 5 insecticide have been the
highest consumption in the region Hashtgerd and then determine the potential environmental risks of them by
EIQ index, so that eventually we can identify and eliminate hazardous insecticides.

Materials and Methods
Hashtgerd study area is one of 609 countries study area that is located in the Alborz province. This area with
an extent of about 1170 km-2 because of the proximity to the metropolis of Tehran and focus a large number of
agricultural, industrial and service units has an important economic and political position. The numerical value
of the EIQ is average of the three main components include of the potential damage to the health of farm
workers, the potential damage to consumers through the direct effect of toxic residues in food products or
through ground water contamination and potential negative effects on the environment, including aquatic and
terrestrial organisms show. The describes components of the EIQ are contains 11 variables. All input data for the
impact of low, medium and high are judged to be harmful than, the one, three or five into account. Information
on types of pesticides through questionnaires and interviews with farmers of all crops and gardens in the area
(120 questionnaires in four cities in the study area) were collected. Information on pesticides and their effects
from data bases IUPAC and the Pesticide Manual, 1997and Crop Protection, 2003 were collected.
Results and Discussion
Because EIQ index for imidacloprid, diazinon, malathion and phosalone pesticides has been most affected by
the ecological effects, It can be concluded that in the land area that these insecticides were used, biotic intensity
are at highest risk. In a study that examined environmental hazards of cotton production in Turkey, the role of
ecological effects of pesticides on EIQ was more than consumer parts and farm workers. In examining of the
pesticides registered in the United States, toxicity of farm workers, consumers and ecological were 37, 8 and
84.4 respectively and the final average EIQ for insecticides registered was 43.1. According to this another factor
considered is the farm environmental impact of pesticides. Malathion insecticide in Hashtgerd region with farm
environmental impact 42.18 as the most dangerous environmental toxins known and then insecticide diazinon
that had the highest consumption in frequency of use, with farm environmental impact 41.76 was next in rank.
1, 2 and 3- PhD Student in Crop Ecology, Professor, Department of Crop Ecology, Associate Professor, Department of
Agricultural Economics, College Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran, respectively.
(*- Corresponding author Email: jahansuz@ut.ac.ir)
DOI:10.22067/JAG.V9I4.50487
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Although Imidaclopride compared to other pesticides had a higher EIQ index so the potential toxicity was more
but because of active ingredient and low dosage in terms of farm environmental impact was in third place.
Therefore, with the expansion of the ecosystem-based approach to manage pests and method of integrated pest
management, it can be greatly reduced environmental hazards arising from the use of insecticides. Among the
major insecticides used in the Hashtgerd region potential toxicity of imidaclopride and farm environmental
impact of malathion was more. The highest risk in all three components of farm workers, consumers and
ecological related to Imidaclopride that has raised the most dangerous insecticides name as the main
consumption in the Hashtgerd region. The results showed that based on the environmental impact index, most of
environmental hazards of insecticides in the Hashtgerd region are due to lack of proper knowledge and incorrect
selection of some insecticides and their use is excessive. In Imidaclopride and deltamethrin that farm workers
effect of them on the final score EIQ was high, safety spraying will reduce the effects of this component by far.
Conclusion
The results showed that among major consumed insecticides in the area Hashtgerd, potential toxicity of
Imidacloprid and farm Environmental impact of Malathion was greater. Highest risk of all three components of
farm workers, consumers and ecological, related to Imidaclopride insecticide that referred to as the most
dangerous major pesticide consumption in the Hashtgerd region.
Keywords: Ecological Effect, Environmental impact quotient, Pesticides
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بررسی تأثیر ورمیکمپوست ،گل گوگرد و تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
خاک و عملکرد ذرت دانهای ) )Zea mays L.در منطقه دشت بخش جوین
محمود احمدی ،1شاهین شاهسونی ،*2حمید عباسدخت ،3حمیدرضا اصغری 3و شاهرخ قرنجیک
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احمدی ،م ،.شاهسونی ،ش ،.عباسدخت ،ح ،.اصغری ،ح.ر ،.و قرنجیک ،ش .1396 .بررسی تأثیر ورمیکمپوست ،گل گلوگرو و تیوباسلیوو

بلر

برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عموکرو ذرت وانهای ) )Zea mays L.ور منطقه وشت بخش جوین .بومشناسی کشلاوریی:)4(9 ،
.1031-1049

چکیده
بهمنظور بررسی اثر گ گوگرو،کوو آلی ورمیکمپوست و باکتری تیوباسیوو بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عموکرو ذرت وانله-
ای )( )Zea mays L.سینگ کرا  )704ور منطقه وشت بخش جوین ،آیمایشی بهصورت فاکتوری بر پایه طرح بووکهای کامل تصلاوفی بلا سله
تکرار ور  36کرت آیمایشی ور سال  1391اجرا گروید .فاکتور گ گوگرو ور سه سطح  =S0علدم مصلر  =S1 ،مصلر  500کیولوگرم ورهکتلار=S2 ،
مصر  1000کیووگرم ور هکتار ،کوو آلی ورمیکمپوست ور وو سطح  =V0عدم مصر  =V1 ،مصر  5000کیووگرم ورهکتار و فاکتور تیوباسیوو که
ور وو سطح عدم مصر ( )T0و مصر ( )T1اعمال گروید .نتایج تجزیه واریلان واوههلا نشلا واو کله ترکیل سله عامل گل گلوگرو ،کلوو آللی
ورمیکمپوست و باکتری تیوباسیوو بهصورت مستق یا توأم با هم باعث افزایش هدایت الکتریکی ( )ECو افزایش فراهمی فسفر ،آهن ،روی ،سولفات
قاب جذب و کاهش اسیدیته خاک گرویدند .ورصد کربن آلی ،نیتروژ ک  ،ورصد رطوبت اشباع و ورصد ظرفیت یراعی ور تیمارهای بهخصلو وارای
کوو آلی ورمیکمپوست افزایش معنیواری نشا واوند .تیمار کاربرو ورمیکمپوست و سطح کاربرو  1000کیوو گرم گ گوگرو بیشترین عموکلرو وانله را
بر میزا  9/1تن ور هکتار و کمترین عموکرو وانه ور تیمار شاهد ،عدم مصر گ گوگرو و عدم کاربرو ورمیکمپوست حاص شد .ور یک جمل بنلدی
کوی میتوا نتیجه گرفت که اثر متقاب مصر گ گوگرو با کوو آلی ورمیکمپوست و اثر متقاب کاربرو تیوباسیوو و گ گوگرو بلهطلور معنلیواری
عموکرو وانه ذرت را افزایش واو.
واژههای کلیدی  :اسیدیته خاک ،کووآلی ،مایه توقیح ،هدایت الکتریکی

مقدمه

1

استفاوه بیش ای حد کووهای شیمیایی بله بیشلتر شلد آللووگی
محیطییست می افزاید .به سب استفاوه نامتعاول ای کووهای شیمیایی
ور تولیدات کشاوریی ،حاصوخیزی خاک وستخوش تغییلر شلده اسلت
 3 ،2 ،1و  -4بهترتی وانشجوی سابق کارشناسی ارشد ،استاویار ،گروه عووم خلاک،
وانشیار و استاویار ،گلروه یراعلت و اصلنح نباتلات ،وانشلکده کشلاوریی ،وانشلگاه
صنعتی شاهروو
(* -نویسنده مسئول)Email: shahsavani2001@yahoo.com :
DOI:10.22067/JAG.V9I4.50902

( .)Aveyard, 1988ای این رو میتوا با استفاوه ای کووهای ییستی ای
این خطرات جووگیری کرو .کاربرو مواو آلی کمپوست شلده ور خلاک
می تواند اثرات مفیدی بلر کیفیلت شلیمیایی ،بیوشلیمیایی و فیزیکلی
خاک و افزایش ظرفیت مواو غذایی مورو نیای گیاه ور خاک واشته باشد
( .)Kowaljow & Mazzarino, 2007تهیله ورملیکمپوسلت ای
ضایعات آلی و افزوو آ به خاک سب کاهش آلووگی محیطییست و
افلزایش فعالیلت ریلز جانلدارا

ور خلاک ملیشلوو ( ;et al., 2000

 .)Arnaud Asghari et al 2011ور پهنلههلای وسلی خلاکهلای
مناطق خشک و نیمهخشک ،ساختما خاک به واسطه مدیریت غولط
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تخری شده است .ور این نواحی افزوو بقایای آلی بله خلاک باعلث

گیاها است .عوارض نامطووب مصر ورای مدت و بیرویه کووهلای

افزایش معنیوار ورصد خاکدانههای پایدار گرویلده اسلت ( & Baure

شیمیایی ثابت شده است .بنابراین ،افزایش مواو آللی نله تنهلا تلأمین

 .)Black, 1992ور تحقیقی نشا واوه شد که کاربرو ورمیکمپوسلت

مواو غذایی مورو نیای گیاها و بهبوو شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک

( 7تن ور هکتار) سب افزایش تعداو برگ ،وی خشک ساقه و ارتفلاع

را بهونبال وارو بوکه یلک سلایشپلذیری مطولوب بلین ملاوه آللی و

گیاه ذرت ) )Zea mays L.ور مقایسه با شاهد گروید که سلب آ را

شیمیایی وجوو واشته و کاستیهای یکدیگر را رف میکنند

افزایش ظرفیت نگهلداری خلاک وانسلتند

Cardoso

(Gutie´rrez-Miceli et

) .)& Kuper 2006وریی ) (Darzei, 2008نشا واوند که استفاوه

).al., 2008
تعاول عناصر غذایی که ور کووهای آلی وجوو وارو باعلث تولیلد

ای انواع کووهای آلی شرایط مساعدی را بلرای جلذب ایت و فسلفر و
پتاسللیم ور خللاکهللای متفللاوت فللراهم مللیکنللد .هللمچنللین خویفلله

گیاهانی میشوو که ای سنمتی بیشتری برخوروارند و انرژی کله بایلد

( )Khalifa, 1993گزارش کرو که مقدار ک و قابل وسلتر

برای مباریه با آفات و بیماریها استفاوه شوو ور گیاه ذخیره شلده و ای

فسفر و پتاسیم بهطور معنیواری ور خاکهایی که بلهمقلدار ییلاو بلا

آ ور جهت افزایش رشد و عموکرو گیاه استفاوه میشوو (

Phukan,

.)1993

ایت،

کووهای آلی تیمار شده بوو ،افزایش یافت .ور تحقیقی ویگر ،رضاییا
نژاو و افیونی ) (Rezaeinezhad & Afeyoni, 2000به این نتیجله

مقدار گوگرو ور گیاه تقریباً برابلر بلا فسلفر ( 0/2ورصلد) اسلت.

رسیدند که ای بین سه کوو لجلن فاضلنب ،کلوو گلاوی وکمپوسلت،

کمبوو گوگرو اثری مهم ور کاهش رشد گیاه واشته و به ولی شلرکت

کمپوست با واشتن نسبت کربن به نیتروژ بیشتر ور مقاب کوو گاوی

ور ترکیبات پروتئینی کمبوو آ با رنگ پریدگی ور بلرگهلای جلوا

و لجن فاضنب وارای تأثیر کمتری ور عموکلرو ذرت بلوو .بعضلی ای

مشخص میشوو ( .)Hagin & Tucker, 1982گوگرو با موفقیت بلا

محققین معتقدند به والی مختوف اضافه کرو ملواو آللی بله خلاک

مواوی ماننلد اوره ،آمونیلاک بلی آب ،سلوپر فسلفات غولی (،)CSP

ممکن است موج کلاهش محصلول شلوو کله یکلی ای والیل آ

آمونیوم فسفات و مواو جامد یا مای  NPKبهکار بروه شده است .البته

محبللو

فایده آ به میزا سولفات بستگی وارو .اگر میزا این عنصر ور خاک

بنابراین ،ور هنگام استفاوه ای پسلماندههلای آللی بلرای جولوگیری ای

ور سطح کافی حف نشوو لگومها ای تناوب خارج میشوند ،ییرا گوگرو

کمبوو نیتروژ باید ای کووهای نیتروژ وار استفاوه کرو .هد ای انجام

برای تثبیت نیتروژ بهوسیوه ریزوبیومها ضروری اسلت (

Babaei et

 .)al 2011این کاهش یملانی کله گل گلوگرو هملراه مایله توقلیح

تیوباسیوو

مصر شوو میتواند قاب توجه بووه و ای طرفی مواو آلی

شللد نیتللروژ اسللت (.)Malakoti & Nafisi, 1988

این تحقیق ،بررسی تأثیر ورمیکمپوست ،گ گوگرو و تیوباسیوو

بر

برخی خصوصیات فیزیکو شیمیایی خلاک و عموکلرو ذرت وانلهای ور
منطقه وشت شهرستا جوین میباشد.

قاورند با گرفتن یا رهلا کلرو یلو  H+تغییلرات ییلاو  pHخلاک را
تعدی کنند ور نتیجه آ را ور حالت خنثی یا مناس برای رشلد یلک
محصول خا

نگه وارند ( .)Majedian et al., 2005کووهای وامی

و آلی موج باال برو ظرفیت تباول کاتیونی میشوند ایلن خاصلیت
هم ای نظر تغذیه گیاه و هم ای نظر جووگیری ای توفات کلوو ور نتیجله
آبشویی ،اهمیت فوقالعاوه ای وارو ( .)Ferrol et al., 2009تشلکی
کمپوک

بین یو های فوزی و مواو آلی خاک اهمیت فلوق العلاوهای

ور نگهداری و قابویت تحلرک آالینلدههلای فولزی خلاک و آب وارو.
واکنش بین مواو آلی محوول ،مواو آلی معوق و مواو آلی تهنشین شلده
با یو های فوزی واکنشهایی هستند که ور تشکی کمپوک ها نقش
وارند ) )Bara et al., 2005کووهای شلیمیایی و آللی الیم و مولزوم
یکدیگر بووه ،نیای به هر وو برای ایجاو شلرایط مناسل جهلت رشلد

مواد و روشها
این تحقیق ور منطقه وشت شهرستا جوین ور سلال 1391اجلرا
گروید .شهرستا جوین با مساحت حدوو  3000کیوومترمرب ای طلر
شمال به استا خراسا شمالی ،ای طر شرق به شهرستا خوشلاب،
ای طر جنوب به شهرستا سبزوار و ای طلر غلرب بله شهرسلتا
جغتای منتهی میشوو که بین مدارهای 57ورجله و  25وقیقله طلول
جغرافیایی و  36ورجه  42وقیقه عرض جغرافیای واق است .میلانگین
بارندگی  10ساله  228/4میولیمتلر ،حلداکثر ورجله حلرارت  40/4و
حداق آ  -8/8ورجه سانتیگراو ،وارای رطوبلت نسلبی  48ورصلد،
تعداو رویهای یخبندا  59روی ،تعداو ساعات آفتلابی  3120سلاعت و
میانگین ارتفاع شهرستا ای سطح وریلا  1100متلر اسلت .ور ابتلدای

بررسی تأثیر ورمیکمپوست ،گل گوگرد و تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی...
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و جهت تجزیه آیمایشهای اولیه به آیمایشگاه خاکشناسی منتق کله

مورو نظر ،نمونه مرکبی ای اعماق  0-30سانتیمتری خاک جمل آوری

نتایج آ ور جدول شماره  1آمده است.

جدول  -1برخی از خصوصیات خاک مورد نظر قبل از اجرای طرح ()0-30 cm
)Table 1- Some soil properties (0-30 cm

وزن مخصوص
ظاهری (گرم
بر سانتی متر
مکعب)
Bulk density
))g.cm-3
1.38

پتاسیم قابل

فسفر قابل
جذب (میلیگرم
بر کیلو گرم)
Absorable.P
))Mg.kg-1
7.2

کربن آلی

جذب (میلی -

نیتروژن

(درصد)

گرم بر کیلو

کل (درصد)

گرم)

Total N
)(%

Organic
Carbon
()%

0.02

0.32

Available. K
)(mg.kg-1
284

شوری (میلی-
زیمنس بر

pH

سانتیمتر)

بافت
Texture

EC
mS.cm-1
8.42

7.82

لومی
Loam

این تحقیق به صورت فاکتوری سه عاموی بر پایه طرح بووکهای

هر نمونه خاک به طور جداگانه کوبیده ،ای الک  2میویمتری گذرانلده،

کام تصاوفی اجرا گروید .ور ایلن تحقیلق سله عامل گل گلوگرو،

آ گاه اقدام به انجام آنالیزهای اندیهگیری هدایت الکتریکی ور عصاره

ور سله تکلرار و  36کلرت

گ اشباع و  ECمتر مدل  ،Jenwayاندایهگیری و اسلیدیته خلاک ور

آیمایشی قرار گرفتند .فاکتور گ گوگرو ور سه سلطح علدم مصلر ،

عصاره گ اشباع با وستگاه  pHمتر مدل  ،Jenwayورصد کربن آلی

1

مصر  500کیووگرم ور هکتار ،مصلر  1000کیولوگرم ورهکتلار و

( )OCبه روش واکوی و بوک ) ،(Walkley & Black, 1934ورصلد

کوو آلی ورمیکمپوسلت ور وو سلطح علدم مصلر  ،مصلر 5000

ایت ک به روش کجودال ،اندایهگیری فسفر خاک به روش اولسلن و

ورمیکمپوست و مایه توقیح تیوباسلیوو

کیووگرم ور هکتار و فاکتور تیوباسیوو
و کاربرو تیوباسیوو ور نظر گرفته شد.

که ور وو سطح عدم مصلر

2

وی اتیون پنتا استیک اسید ( ،)DTPAاندایهگیری سولفات بله روش

یمین مورو نظر که ور سال قب شخم خوروه بلوو ،ور ارویبهشلت
 1391ابتللدا تسللطیح اجمللالی و پلل

همکارا ) (Olsen et al., 1954اندایهگیلری روی و آهلن بله روش

ای آ کووه لای پایلله بوسللیوه

کولتیواتور تا عمق حدوو  15سانتیمتری ییر خلاک رفلت .تیمارهلای

گوگرو ،ورمیکمپوست (جدول  )3و مایه توقیح تیوباسیوو

توربیمتری ،3ورصد رطوبلت اشلباع )SP( 4و ورصلد رطوبلت ظرفیلت
یراعی )FC) 5تعیین گروید .بذر ذرت ملورو اسلتفاوه هیبریلد سلینگ
کرا

( 704ویر ر  ،تک بنل و وندا اسبی) بوو.

کلامنً بلا

تراکم کاشت حدوو  65000بوتله ور هکتلار بلوو .کلوو اوره 300

خاک مخووط و ور عمق کمتر ای کووهلای پایله بله سلطح یملین بلا

کیووگرم ور هکتار بر اسا

توصیه کووی طی سه مرحوله بلهصلورت

کولتیواتور ووم ییر خاک بروه شد .آ گاه با اسلتفاوه ای رویلف کلار وو

مساوی ور مراح  -1همزما با کاشت (ارویبهشلت  -2 )1391قبل

رویفه ذرت (بدو بذر) رویلفهلا آملاوه شلدند .هلر کلرت آیمایشلی

ای گودهی و  -3مرحوه پر شد وانهها به خاک واوه شلد .وور آبیلاری

متشک ای  5رویف  6متری به فواص  80سانتیمتر ای یکدیگر بلوو و

به فاصوه  9روی بوو و ور طی مرحوه واشت ووبار کوو میکرو (فوسامکو

فاصوه بذور روی رویف ها  20سانتیمتر و ور روی هر پشته وو رویلف

 )4همللراه سللولوپتا

( 20کیوللوگرم ور هکتللار) و حشللرهکللشهللای

بذر ور عمق  5سانتیمتری کاشته شد .کرتها همگی بهوسیوه پشلته

(ویمیتوات و ویایینو ) با سمپاش ور وو مرحوه محوولپاشی شد .یما

ای همد یگر جدا شده و وو جوی اصوی انتقال آب طوری طراحلی شلد

رسید فیزیولوژیک (اوای شهریور  )1391ای ابتدا و انتهای هر کلرت

تا تمامی کرتها ور سه رویف  12تایی جا گرفته و بلهخلوبی آبیلاری

 0/5متر به عنوا حاشیه اطمینا حذ و نمونهها ای وو رویف وسلط

صورت گیرو .نتایج آب مورو استفاوه ور این پژوهش ور جدول شلماره
 2نشا واوه شده است.
پ

ای انتقال نمونههای خاک به آیمایشگاه و هوا خشک شد ،

1- Organic Carbon
2- Diethylene Triamine Pentaacetic Acid
3- Turbidometry
4- Saturated Paste
5- Field Capacity
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برای اندایهگیری فاکتورهای مختوف یراعی برواشلت (اواخلر شلهریور

(ساقه ،بنل و اجزای ویگر) آ تفکیک ،شمارش ،اندایهگیری ،تلویین

 )1391و به آیمایشگاه منتق شدند .ور آیمایشگاه بوتههلا بله اجلزای

و ثبت شد .ارتفاع گیاه (ای باالی سطح خاک) اندایهگیری شد.

جدول  -2خصوصیات آب مورد استفاده در طرح
Table 2- Water quality prperties

سولفات
(میلی اکی
واالن بر
لیتر)
SO4-2
)(meq.l-1

کلر

بی کربنات

کربنات

سدیم

منیزیم

کلسیم

(میلی اکی

(میلی اکی

(میلی اکی

(میلی اکی

(میلی اکی

(میلی اکی

واالن بر

واالن بر

واالن بر

واالن بر

واالن بر

واالن بر

لیتر)

لیتر)

لیتر)

لیتر)

لیتر)

لیتر)

Cl-1
)(meq.l-1

HCO3-1
)(meq.l-1

CO 3-2
)(meq.l-1

Na
)(meq.l-1

Mg
)(meq.l-1

Ca
)(meq.l-1

Total
Dissolv
ed
Solid
)(mg l-1

0000

0.6

2.8

2.6

627

2.2

1.3

6.8

نسبت

شوری

جذب

(میکرو

سدیم

زیمنس

Sodium
adsorpti
on ratio

بر متر)
EC
µS.m-1

3.65

980

pH

7.5

جدول  -3برخی از خصوصیات ورمیکمپوست مورداستفاده
Table 3- Some properties of used vermicompost

شوری
اسیدیته
pH

(میلی-

کلسیم

زیمنس بر

(در صد)

سانتی متر

)(%

Ca

EC
mS.cm-1

کربن آلی
(درصد)
Organic.
Carbon
()%

پتاسیم
(در
صد)

عناصر میکرو

فسفر

(میلیگرم بر کیلو گرم)

(در

-1

صد)
P

)K (%

()%

1.13

1.06

مس
Cu
7.6

3.8

3.1

31

این سه عام با همدیگر کامنً مخووط و یک ماه قبل ای کشلت

رطوبت

( )mg.kg

(در صد)

(در صد)

()Micro element

Moisture

Prosity
)(%

منگنز
Mn

62.01

تخلخل

294.15

روی

آهن

Zn

Fe

37.27

4717

نتایج حاص ای تجزیه واریان

)(%

منیزیم
Mg
0.57

21

34.5

واوهها نشلا واو کله تیملار سله

ذرت به خاک واوه شد تا میکرو ارگانیسمها با استفاوه ای رطوبت خاک

جانبه گوگرو ،ورمیکمپوست و تیوباسیوو

شروع به اکسیداسیو گوگرو نمایند .ور هنگام کاشت نیز مقلدار 150

معنیوار باعث افزایش  8/3ورصدی شوری خاک گروید .بهطوری کله

کیوللوگرم ور هکتللار فسللفات ویآمللونیم ( 46ورصللد  )P2O5و 150

حللداکثر شللوری ور مصللر 1000کیوللوگرم گللوگرو 5000 ،کیوللوگرم

توصلیه

ورمیکمپوست و مصر تیوباسیوو
گوگرو ،ورمیکمپوست و تیوباسیوو حاوث شد (جدول  .)4کلوو آللی

کیووگرم ور هکتار سولفات پتاسیم ( 50ورصد  )K2Oبر اسا

کووی آیمایشگاه یک ماه قب ای کشت بهصورت یکسا بلرای همله
کرتها استفاوه شد.
تجزیه واریان

ور سطح پنج ورصد بهطور

و حلداق آ ور علدم مصلر

ورمیکمپوست عنوه بر اینکله وارای مقلدار ییلاوی عناصلر قویلایی
واوههای خام با استفاوه ای نلرمافلزار  SAS 9.4و

محوول است (جدول  )3مصر آ با گوگرو و باکتری تیوباسیوو

ای

برای مقایسه میانگینها ای آیمو  LSDور سطح احتمال پلنج ورصلد

طریق تجزیه مواو آلی و اکسیداسیو گوگرو سب تولید اسیدهای آلی

استفاوه شد .نمووارها و جلداول نیلز بلا اسلتفاوه ای نلرم افلزار Excel

و معدنی میشوو تولید اسید باعث کاهش  pHخاک و حنلیت بیشلتر

ترسیم و تنظیم گرویدند.

عناصر قویایی ور محوول خاک میشوو .وروو عناصر قویایی به محوول
خاک سلب افلزایش غوظلت آ شلده و  ECرا بلاال ملیبلرو .سلایر

نتایج و بحث
شوری خاک

تیمارهای مورو مطالعه تأثیر معنیواری بر شوری خاک نداشت .نتلایج
میانگین واوههای صفت شوری و اسیدیته خاک نشا وهنلده افلزایش

بررسی تأثیر ورمیکمپوست ،گل گوگرد و تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی...

هفت ورصدی شوری خلاک ور تیملار تلوأم مصلر  1000کیولوگرم

گوگرو همراه با تیوباسیوو
کوو ورمیکمپوست گاوی پ

نسبت به شاهد بوو .مواو آلی بهخصلو

گروو و گوگرو با تیوباسیوو
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تأثیر معنیواری ورسطح یک ورصلد بلر

میزا کربن آلی خاک واشته و باعث کاهش آ گشته است (جدول 4

ای وروو به خاک و تجزیه آ هلا تولیلد

و  .)5مقایسه میانگین واوهها نشا واو که حداکثر میزا کربن آلی ور

 CO2و اسیدهای آلی نمووه که باعث انحنل نملکهلا شلده کله ور

اثر توأم  1000کیووگرم گوگرو با  5000کیولوگرم ورملیکمپوسلت ور

ورایمدت موج افزایش شوری خاک میگروو ).(Ebtisam, 2007

هکتار اتفاق افتاوه و افزایش  10ورصدی نسبت بله شلاهد نشلا واو
(شک  3و  .) 4ولی احتمالی این افلزایش ور تیملار اخیلر ملیتوانلد

اسیدیته ()pH

مصللر کللوو آلللی ورمللیکمپوسللت و گ ل گللوگرو بللدو مصللر

نتایج حاص ای تجزیه واریان

گوگرو و تیوباسیوو

واوهها نشا واو کله اثلر متقابل

و اثلر متقابل گلوگرو و ورملیکمپوسلت تلأثیر

تیوباسیوو
باکتری تیوباسیوو

برای تجزیه مواو آلی باشد .چرا که ملواو آللی ور حضلور
و تهویه کافی تجزیله شلده و کلربن آللی خلاک

معنیواری ور سطح یک ورصد بر میزا  pHخاک واشت (جلدول ،)4

کاهش خواهد یافت .بقیه تیمارهای گوگرو ،تیوباسیوو  ،اثلر متقابل

بهطوریکه کاهشی را به اندایه  7/9ورصلد و  6/4ورصلد نسلبت بله

کوو ورمیکمپوست با تیوباسیوو
ورمیکمپوست و تیوباسیوو تأثیر معنلیواری بلر کلربن آللی خلاک
نگذاشتند .بهنظر میرسد حضور تیوباسیوو و گوگرو هملراه بلا ملواو

و تیمار توأم  1000کیولوگرم گلوگرو بلا  5000کیولوگرم

آلی سب تجزیه سری مواو آلی آ شده و مقدار کلربن آللی کلاهش

ورمی کمپوست مشاهده شد (شک هلای 1و  .)2مصلر گل گلوگرو

مییابد .ای طرفی ترکی این سه ماوه ملذکور باعلث افلزایش عناصلر

سلب تولیلد اسلیدهای

غذایی و انحنل بیشتر آ ها به محوول خاک میشوو .تجزیه مواو آلی

آلی ای قبیل اسلید اسلتیک ،بوتیریلک و اسلید معلدنی بسلیار قلوی

توسط میکروارگانیسمها تشکی خاکدانه ،افزایش نفو پذیری ور خاک-

سولفوریک میشوو .بهطوریکه هر چقدر گ گوگرو و ورمیکمپوست

های سنگین ،افزایش ظرفیت نگهداشت آب ،افزایش ظرفیلت تبلاول

بیشتر مصر شوو کاهش  pHبیشتر خواهد بوو .کمبوو عناصر غذایی

کاتیونی و تهویه سب بهبوو شرایط فیزیکی خاک گرویده و عموکلرو

ور اراضی کشاوریی عمدتاً ور اثر شرایط نامساعد محیطی بووه و کمتر

گیاه را افزایش میوهد که خلوو سلب تولیلد باقیمانلدههلای گیلاهی

به واسطه کمبوو مطوق یک عنصر ور خاک می باشد .یکی ای علواموی

بیشتری ور خاک خواهد شد .ور مناطق خشک و نیمهخشک بلهولیل

که قابویت جذب عناصر را ور خاک محدوو میکند pH ،بلاالی خلاک

شرایط گرمایی ییاو ،ماوه آلی سری تجزیه خواهد یافلت للذا افلزوو

است ( .)Besharati, 2003با پوسیده شد کوو وامی به تدریج بر اثر

مواو آلی به خاک برای فراهم آورو شرایط مطووب ضروری بلهنظلر

فعالیت میکرو ارگانیسمهای خاک ،مقدار ییاوی اسیدهای آلی ای جموه

میرسد .امرویه به عو مختوفی مصر کووهای آلی کاهش یافتله و

اسیدهومیک تولید شده ،و این اسیدها به مرور بر اثر تداوم اسلتفاوه ای

نیای غذایی گیاها عمدتاً ای طریق مصر کووهلای شلیمیایی تلأمین

کاهش اسیدیته خاک ملیشلوو ( Khademi et al.,

میشوو که استفاوه بیش ای حد ای کووهای شیمیایی و عمویات یراعلی

شللاهد نشللا واونللد .مقایسلله میللانگین واوههللای تیمارهللا نشللا واو
بیشترین کاهش اسلیدیته ور تیملار تلوأم  1000کیولوگرم گلوگرو بلا

تیوباسیوو

ورمیکمپوست ور حضور باکتری تیوباسیوو

این کوو ،موج

 .)2001ایللن کللاهش یمللانی کلله گ ل گللوگرو همللراه مایلله توقللیح

تیوباسیوو

و تیمار سه جانبه گ گوگرو ،کلوو

ناورست ور طی سالیا متوالی مث سلویاند بقایلای گیلاهی سلب

مصر شوو ملیتوانلد قابل توجله باشلد نتلایج مشلابه

کاهش شدید مقدار ماوه آلی خاک و تخریل خصوصلیات فیزیکلی و

& Koocheki

شیمیایی و بیولوژیکی خاک میگروو (.)Kazemainei et al., 2008

توسللطمحققا ویگللر نیللز بدسللت آمللده اسللت (

بر این اسا

.)Khaleghi, 1998

ضروری است تا مقدار ماوه آلی خاکها را افزایش وهیم

( .)Tejada & Gonzalez, 2003محققین با مصر کمپوست و کوو
کربن آلی ()OC

نتایج حاص ای تجزیه واریان

وامی ور یک ووره پنج ساله ور خاک ،افلزایش معنلیواری ور ورصلد
واوهها نشا واو که اثر اصوی کوو

ورمی کمپوست ،اثرات توأم گ گوگرو همراه با ورمیکمپوسلت تلأثیر
معنیواری بر میزا کربن آلی خاک واشته و باعث افلزایش آ ملی-

کربن آلی خاک مشاهده نمووند که با نتایج این تحقیق مشلابهت وارو
(.)Baure & Black, 1992

محققا افزایش کربن آلی خاک را ور اثر مصر کوو هلای آللی
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گزارش کروند .ور تحقیقی ویگر ،افزایش ورصد کربن آلی خلاک را ور

معنی وار گروید .بهطوریکه مقدار فسلفر محولول ور آب ور تیملار 10

اثر مصر کوو وامی نسبت به تیملار کلوو شلیمیایی گلزارش کرونلد

ورصد گوگرو وو برابر تیمار بدو مصلر گلوگرو گرویلد  .تیملار 20

(Damodar Reddy et al., 2001؛ (Kanchikerimath & Singh,

ورصد نیز افزایش معنی واری نسبت به شاهد و تیمار  10ورصد واشت.

 2001محققین ویگری نیز افزایش کربن آلی خاک را ور نظام ییستی

ور تیماری که هیچ گوگروی مصر نشد عام مهم ور افزایش فسفر

Clark et

محوول مایه توقیح بوو .حداکثر فسفر محوول ور آب ور هلر وو حاللت

ور مقایسه با نظامهای کم نهاوه و متداول گزارش کرونلد (

 .)al., 1998گزارشها نشا واوه است استفاوه ملداوم ای کلوو هلای

مصر و بدو مصر ورمیکمپوست یمانی بوو که توقیح بلا قلارچ و

شیمیایی ور خاک به عوت تغولی بیشلتر نملک ور محولول خلاک ،ای

باکتری صورت گرفت .مصر ورمی کمپوست باعث یک و نلیم برابلر

طریق کاهش تعداو کونیهای باکتری و قارچ و نیز کرمهلای خلاکی،

شد انحنلپذیری فسفر شد .مصر ورمی کمپوست تأثیر معنی واری

میزا مواو آلی خاک را کاهش میوهد (.)Yanai et al., 1996

بر فراهمی فسفر واشت و باعث شد اثر کاربرو گوگرو ور تیمارهای 10
و  20ورصد بر فراهمی فسفر تشدید گروو .محققین بسیاری نیز تلأثیر
کاربرو گوگرو بر افزایش قابویت جذب فسفر را گزارش کروهاند کله بلا

نیتروژن کل

نتایج حاص ای تجزیه واریان

نتایج این تحقیق مشابهت وارو ()Modaihsh et al., 1989

واوهها نشا واو کله اثلر متقابل
ورسطح پنج ورصد تلأثیر

ورآیمایشی اثر کاربرو گوگرو ،میزا فسلفر قابل جلذب خلاک را

معنیواری بر میزا نیتروژ ک خاک واشت و باعث افزایش آ شلد

افزایش واو ولی این افزایش ور باال بلرو غوظلت فسلفر بلرگ تلأثیر

(جدول  .)4مقایسه میانگین واوهها نشا واو این افزایش ور اثر متقاب

چشمگیری نداشت .عوت این امر میتواند حساسیت فلوقالعلاوه ییلاو

عللدم کللاربرو گ ل گللوگرو بللا کللاربرو  5000کیوللوگرم ور هکتللارکوو

فسفر به  pHخاک باشد .هر چند که  pHور اثر کاربرو گوگرو کاهش

ورمیکمپوست بیشترین مقدار بوو و حدوو  50ورصد نسبت بله شلاهد

یافت ولی ور pHباالتر ای  7/5که عموماً یو کوسلیم فعلال فراوانلی

بیشتر بوو .آیاوسایی تدریجی عناصر غلذایی کلوو واملی ور افلزایش

حضور وارو ،ترکیبات نامحوول عمدتاً به صورت فسفاتهای کوسیم به-

غوظت نیتروژ خاک ور این تیمار مؤثر بوو .میلزا نیتلروژ معلدنی

وجوو میآید ( .)Koochakzadeh et al., 2004کووهای آلی موجل

گاهی ای اوقات بهویژه ور اوای فص رشد ور نظام ییستی کمتر ای حد

افزایش ظرفیت جذب فسفر میشوند ( .)Six et al., 1998هما طلور

بهینه میباشد که منجر به محدوویت نیتروژ برای محصوالت با نیای

که اشاره گروید بسیاری ای تحقیقات واللت بر افزایش قابویلت جلذب

باال میشوو .مصر کوو های آلی عنوه بر افزایش مواو آللی خلاک،

فسفر ور حضور مواو آلی وارند .تولید اسلید کربنیلک ای گلای کربنیلک

منجر به افزایش محتوی عناصر غذایی خاک بهویژه نیتروژ میشوو.

تولید شده طی فرآیند تجزیه مواو آلی ور خاک و آب موجوو ،تشلکی

اساساً نیتروژ ک خاک با مصر کووهای آللی و عمویلات ملدیریت

ترکیبات فسفوهومیک که با سلهولت بیشلتر جلذب گیلاه ملیشلوند،

ییستی افزایش مییابد (.)Drinkwater et al., 1995

جایگزینی یو هومات به جای فسلفاتهلای جلذب سلطحی شلده و

کاربرو گوگرو ،ورمیکمپوست و تیوباسیوو

آیاوسایی یو فسفات ،رقابت ترکیبلات آللی بلا یلو فسلفات بلرای
فسفر قابل جذب

مکا های جذبی بر سطح ذرات کربنات کوسیم و پوشیده شد سطوح

نتایج حاص ای تجزیه واریان

واوهها نشا واو که اثر متقاب سه

ر ها و ذرات اکسیدهای آهن و آلومینیوم توسط مواو آلی که ظرفیت

ور خلاک افلزایش 165/5

جذب فسفات را کاهش میوهد ،برخی ای والی احتمالی این امر ذکلر

جانبه گوگرو ،ورمیکمپوست و تیوباسیوو

ورصدی فسفر قاب جذب نسبت به تیمار شاهد واشت ،بلهطلوریکله

شدهاند (.)Malakoti, 1997

حداکثر فسفر قاب جذب ور تیمار سه جانبه  1000کیووگرم ور هکتلار

گوگرو 5000 ،کیولوگرم ور هکتلار ورملیکمپوسلت و تیوباسلیوو

و

حداق آ ور تیمار شاهد اتفاق افتاو (جدول  .)4ور تحقیقلی روی اثلر

گوگرو ،تیوباسیوو

و ورمی کمپوست را روی سنگ فسلفات مشلاهده

گروید که اثر گوگرو بر میزا فسفر محوول ور آب ور سطح پنج ورصد

روی قابل جذب

نتایج حاص ای تجزیه واریان

واوهها نشا واو که تمامی اثلرات

اصوی کووی ،اثرات متقاب ووگانه و سهگانه آ ها بر میزا روی قاب
جذب خاک ورسطح یک ورصد معنلیوار و باعلث افلزایش آ شلدند

بررسی تأثیر ورمیکمپوست ،گل گوگرد و تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی...
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(جللدول  .)4ور تیمارهللای سلله جانبلله گللوگرو ،ورمللیکمپوسللت و

تیوباسیوو  ،حداکثر آهن قاب جذب ور تیمار  1000کیووگرم گلوگرو

تیوباسیوو  ،حداکثر روی قاب جلذب ور تیملار  1000کیولوگرم گل

با  5000کیووگرم ورمیکمپوست و کاربرو تیوباسیوو

گوگرو با  5000کیووگرم ورملیکمپوسلت بلههملراه کلاربرو بلاکتری

تیمار شاهد اتفاق افتاو (جدول  .)5ای آ جایی که اغو عناصر غلذایی

و حداق آ ور تیمار شاهد اتفاق افتاو (جدول  .)5روی ای

پر مصر و کم مصر ور محدووه  6/5 pHتا  7بیشلترین حنلیلت

مهمترین عناصر کم مصر میباشد که کمبوو آ ور خاکهای یراعی

خوو را واشته و قاب جذب گیاه میباشد لذا فراهم آورو شرایطی که

عمومیت وارو .نتایج تجزیه خاکهای یراعی و همچنین گیاهلا مؤیلد

بتواند  pHخاک را به این محدووه نزویک نماید میتواند مقدار ییاوی

آ است که کمبوو روی ور این خاکها و گیاها بهوالیل متعلدوی ای

ای عناصر نامحوول که غیر قاب جذب بلرای گیلاه ملیباشلند را حل

جموه آهکی بوو آ ها ،اسیدیته باال ،حضور بیکربنات فلراوا ور آب-

نمووه و به محوول خاک وارو کند .نتایج واوهها ور این تحقیلق نشلا

های آبیاری ،شوری خاک و پایین بلوو ملواو آللی خلاک شلای اسلت

واو بهترین ترکی تیملاری کله بیشلترین حنلیلت عناصلر را بلرای

( .)Islam et al., 2009; Kaya et al., 2009آیملو خلاک جهلت

گیاها فراهم میآورو ترکی گ گوگرو ،ورملیکمپوسلت و بلاکتری

تعیین وضعیت عناصر غذایی ور خاکهای قویایی و آهکی نشا میوهد

تیوباسیوو

تیوباسیوو

که عویرغم وجلوو مقلاویر فلراوا

و حداق آ ور

ور شرایط محیطی مناس ای قبی رطوبت کافی ،حلرارت

برخلی ای عناصلر غلذایی ( P, Fe,

و تهویه مناس میتواند عناصر غذایی پر مصر مث فسفر ،پتاسیم و

… )Zn,ور این خاکها فرم محوول و قاب جذب ایلن عناصلر کمتلر ای

گوگرو و عناصر کم مصر ای قبی آهن ،روی و ...ور محوول خاک را

مقدار الیم برای رشد و نمو مناس گیاه میباشد .کمبوو عناصر غلذایی

افزایش وهد .باکتری تیوباسیوو

یکی ای عوام محدووکننده ور تولید محصول با کمیت و کیفیت باال ور

مقدار خیوی کم) با استفاوه ای مواو آلی برای جذب غذا و انرژی سلب

این خلاکهلا محسلوب ملیشلوو ( .)Kaplan & Orman, 1998ور

اکسیداسیو گوگرو و تولید اسید سولفوریک و اسلیدهای آللی ییلاوی

کشوری مث ایرا که وارای مناب عظیمی ای گوگرو میباشد استفاوه ای

میشوند .تولید اسید سب کاهش  pHشلده و حنلیلت عناصلر را ور

گوگرو عنصری بهعنوا یک ماوه اسیدیا بهمنظور افزایش قابویت جذب

محوول خاک به مقدار ییاوی افزایش میوهد .ور اثر افزوو گوگرو به

عناصر غذایی ای اهمیت خاصی برخوروار است (.)Islam et al., 2009

خاک و اکسیداسیو این عنصر pH ،خاک کاهش یافته و چو بهایای

اکسیداسلیو گلوگرو ور خلاک عملدتاً توسلط بلاکتریهلای

هر واحد کاهش  ،pHغوظت یو آهن ور محوول خاک هزار برابر می-

انجام میشوو که جمعیت این باکتریهلا ور خلاکهلای

شوو .لذا ور اثر افزوو گوگرو به خاکهای اسیدی ،غوظلت آهلن بله-

ایرا بهولی پایین بوو مواو آلی ناچیز است ،بنابراین افزوو مواو آلی

شدت افزایش مییابد .با افزوو مواوآلی و تجزیه این مواو ور خلاک،

بهعوت اثرات مفیدی که ور خاک وارو باعث افزایش فعالیلت بلاکتری-

گیاها قلرار ملی-

تیوباسیوو

های تیوباسیوو

و افزایش سرعت اکسیداسیو گلوگرو خواهلد شلد

و بعضی گونههای ویگر باکتری (به

منگنز موجوو ور این کووها آیاو شده و ور وستر

گیرو و مواو آلی میتوانند با کنت کرو عناصر کلم مصلر قابویلت

( .)Kariminia & Shabanpoor, 2002افلزایش جلذب روی ور

وسترسی این عناصر را افزایش وهند ( .)Kulkarni, 2009علزایی و

واکنش به گوگرو ممکن است بهعولت افلزایش سلطح ریشله ور اثلر

همکارا ) (Azzazy et al., 1994ور تحقیقات خلوو پلی بلرو کله

فراهمی گوگرو بووه که ور نتیجه باعث رشد بهتر ریشه ملیگلروو .ور

توقیح خاک با باکتری تیوباسیوو

واق بهعوت شرایط اسیدی که ور نتیجه اکسیداسیو گوگرو بهوجلوو

غذایی مث روی ،منگنز و آهلن ور ییتلو ( (Olea europaea L.را

میآید قابویت جذب عناصر غذایی توسط گیاه افزایش مییابد.

نسبت به حالتی که گوگرو بهتنهایی استفاوه شده بوو افزیش واو.

آهن قابل جذب خاک

سولفات خاک

نتایج حاص ای تجزیه واریان

واوهها نشا واو که تمامی اثرات

نتایج حاص ای تجزیه واریان

بله هملراه گلوگرو جلذب عناصلر

واوهها نشا واو که تمامی اثلرات

اصوی کووی ،اثرات متقاب وو جانبه و سه جانبه آ ها بر میلزا آهلن

اصوی کووی ،اثرات متقاب وو گانه و سه گانه آ ها بر میزا سولفات

قاب جذب خاک ور سطح یک ورصد معنیوار و باعث افزایش آ شد

قاب جذب خاک ورسطح یک ورصد معنیوار و باعث افزایش آ شده

(جللدول  .)4ور تیمارهللای سلله گانلله گللوگرو ،ورمللیکمپوسللت و

است (جلدول  .)4اثلر متقابل سله گانله گلوگرو ،ورملیکمپوسلت و
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تیوباسیوو

میانگین افزایش  246ورصلدی سلولفات قابل جلذب را

نسبت به تیمار شاهد نشلا واو .بلهطلوریکله حلداکثر مقلدار آ ور

نموو و مشکنت تغذیهای گیاها را ور خاکهای مذکور تلا حلدووی
برطر

نموو (.)Chapman, 1989

تیمللار 1000کیوللوگرم گلل گللوگرو بللا  5000کیوللوگرم کللوو آلللی

ورمیکمپوست بدو مصر باکتری تیوباسیوو

و حداق آ ورتیمار

شاهد بوو (جدول  .)5مصر گ گوگرو و ورمیکمپوسلت ور حضلور
سب تولید اسیدهای معدنی و آللی ییلاوی ملی-

باکتری تیوباسیوو

گروو .عمده اسید تولید شده اسید سلولفوریک بلووه کله مقلدار آ ور
محوول خاک افزایش چشمگیری نشا میوهد .برخی ای عناصر غذایی
مورو نیای گیاها ب ولی شرایط حاکم بر خاکهای آهکی و قویایی که
سطح وسیعی ای اراضی کشاوریی ایرا را تشکی میوهند تثبیتشده
و ای وستر

گیاه خارج میشوند .ای طرفی ،ساالنه بیش ای یک میویو

تن گوگرو ور صنای نفت و گای واخ کشور تولید شده و با بهای اریا

خواص فیزیکی خاک
درصد رطوبت اشباع ()SP

نتللایج حاصل ای تجزیلله واریللان

نشللا واو کلله اثللرات اصللوی

تیمارهللای گللوگرو  ،ورمللیکمپوسللت و اثللر تللوأم گلل گللوگرو بللا

ورمیکمپوست و تیوباسیوو

تأثیر معنیواری بر میزا ورصد رطوبت

اشباع خاک وارو (جدول  .)4بهطوریکه ورصد رطوبت اشباع خاک ور
تیمار گ گوگرو کاهش هشت ورصدی و ور تیمار کوو ورمیکمپوست
افزایش شش ورصدی نسبت به تیمار شاهد نشا واو.

قاب وستیابی است .لذا میتوا ای گوگرو بهعنوا عام اسیدیا استفاوه

No vermicompost

No thiobacillus

Vermicompost

Thiobacillus

شکل  -1اثرات متقابل سطوح گوگرد و تیوباسیلوس بر میانگین

شکل  -2مقایسه میانگین اسیدیته خاک تحت تأثیر اثر متقابل

اسیدیته خاک

سطوح مختلف گوگرد با ورمیکمپوست

Fig. 1- Interaction effecte of different sulphur levels and
thiobacillus on soil reaction

Fig. 2- Interaction effecte of different sulphur levels
and vermicompost on soil reaction

No thiobacillus
No vermicompost
Thiobacillus

شکل  -3مقایسه میانگین درصد کربن آلی خاک تحت تأثیر اثر

متقابل سطوح مختلف گوگرد و تیوباسیلوس
Fig. 3- Mean comperision of soil organic-C effected by
interaction effect of sulphur different levels with
thiobacillus

Vermicompost

شکل  -4مقایسه میانگین درصد کربن آلی خاک تحت تأثیر اثر
متقابل سطوح مختلف گوگرد و ورمیکمپوست
Fig. 4- Mean comperision of soil organic-C effected by
interaction effect of sulphur different levels with
vermicompost

بررسی تأثیر ورمیکمپوست ،گل گوگرد و تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی...
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No vermicompost

No thiobacillus

Vermicompos
t

Thiobacillus

شکل  -5مقایسه میانگین درصد رطوبت اشباع خاک تحت تأثیر

اثر متقابل سطوح مختلف گوگرد با تیوباسیلوس
Fig. 5- Mean comperision of soil moisture% effected by
interaction effect of sulphur different levels with
thiobacillus

نتایج آیمایش گت ریلز و همکلارا ))Gutie´rrez et al., 2008

شکل  -6مقایسه میانگین درصد رطوبت اشباع خاک تحت تأثیر
اثر متقابل سطوح مختلف گوگرد با ورمیکمپوست
Fig. 6- Mean comperision of soil moisture% effected
by interaction effect of sulphur different levels with
vermicompost

(جدول  .)5این افزایش میتواند بهعوت مصر  5000کیولوگرم ملاوه

نشا واو که کوو ورملیکمپوسلت سلب افلزایش تعلداو بلرگ ،وی

آلی ورمیکمپوست باشد که بهطور مستقیم ای طریق باال برو ظرفیت

خشک گیاه ،ارتفاع و ور نهایت سیستم ریشه گیاه ذرت ور مقایسله بلا

نگهداشت آب خاک و بهطلور غیلر مسلتقیم افلزایش حجلم خلاک و

شاهد گروید که عمدتاً بهخاطر افزایش ظرفیت نگهداری خلاک ملی-

ظاهری ذخیره آب را ور واحلد حجلم افلزایش

باشد .تیمار اصوی تیوباسیوو

تأثیر معنیواری بر ورصد اشلباع خلاک

کاهش وی مخصو

وهد .افزوو ماوه آلی بهخصو

ورمیکمپوست به خاک که یک کوو

نسبت به تیمار شاهد ور این آیمایش نشا نداو (جدول  .)4اثر متقاب

آلی نیمه تجزیه شده است بهویژه ور مناطق خشک ایلرا کله مقلدار

گ گوگرو با ورمیکمپوست ور سطح پنج ورصد معنیوار شد (جلدول

بسیار کمی ماوه آلی وارند میتواند اثر سریعی بلر بعضلی خصوصلیات

تلأثیر

فیزیکی خاک ای جموه ظرفیت یراعی خلاک واشلته باشلد .ملاوه آللی

معنیواری بر ورصد اشباع خاک نسبت بله تیملار شلاهد نشلا نلداو

عنوه بر اینکه چند برابر وی خوو میتواند آب را جلذب و نگهلداری

(جلدول  .)4کلاربرو کووهلای آللی ور کشلاوریی علنوه بلر بهبلوو

نماید با انعقاو و اتصال ذرات خاک به همدیگر سب ایجاو خاکدانههلا

حاصوخیزی خاک ،میتواند بر خصوصیات فیزیکلی خلاک ملؤثر باشلد

و افزایش حجم خاک شده ور نتیجه ظرفیت یراعی خلاک را افلزایش

( .(Zaeari et al., 2006عمدهترین مناب تأمین مواو آلی ور خاکهلا

میوهد .توانایی نگهداری آب خاک یکی ای خصوصیات اصلوی خلاک

عبارتند ای فضوالت وامی ،بقایای گیاهی ،لجن فاضنبها و کمپوست

است که تحت اثر بسیاری ای خصوصیات فیزیکلی و شلیمیایی خلاک

یباله شهری که امرویه با توجه به اهمیت کشلاوریی ارگانیلک بیشلتر

مرتبط با مقدار رطوبت خاک ،حرکت سیاالت ور خاک و یما آبیلاری

مورو توجه قرار گرفته است (.)Meirzaei-Talarposhtei, 2008

و یهکشی است (.)Ebtisam, 2007

درصد رطوبت ظرفیت زراعی ()FC

وزن صد دانه ذرت

 )4اثر متقاب سه گانه گوگرو ،ورمیکمپوسلت بلا تیوباسلیوو

نتایج حاص ای تجزیه واریان

واوهها نشا واو که اثر متقاب سه

جانبه ورمیکمپوست ،تیوباسیوو

و گوگرو ور سطح پلنج ورصلد بلر

گوگرو ،ورمیکمپوست ،تیوباسیوو  ،تأثیر معنلیواری ور سلطح یلک

ورصد رطوبت ظرفیت یراعی معنیوار شد (جلدول  .)4ور مطالعله اثلر

ورصد بر وی صد وانه ور ذرت واشتند (جدول  .)6بهطوریکه استفاوه

سهجانبه گوگرو ،ورمیکمپوست و تیوباسیوو

افزایشی بهاندایه 11/9

ورصد نسبت به شاهد مشاهده شد بهطوریکه حداکثر ظرفیت یراعلی

ور کللاربرو تیوباسللیوو

نتایج حاص ای تجزیه واریان

واوهها نشا واو که اثلرات اصلوی

ای هزار کیووگرم گوگرو ور هکتار ،حدوو سه ورصد (شک  ،)7مصلر

پنج تن ورمیکمپوست  2/5ورصد و تیوباسیوو

 2/5ورصد وی صد

بللا  5000کیوللوگرم ورمللیکمپوسللت و 500

وانه را نسبت به شاهد افزایش واوند .هیچ یک ای اثلرات متقابل وو و

بلا

سه جانبه تیمارهای کووی ،تأثیر معنیواری بر وی صد وانه نداشلتند.

کیووگرم گوگرو و حلداق آ ور تیملار علدم کلاربرو تیوباسلیوو

 5000کیووگرم ورمیکمپوست و  1000کیووگرم گوگرو مشلاهده شلد
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ور تحقیقی نشا واوه شده که استفاوه ای  7/5تن کوو ورمیکمپوسلت
ور هکتار عموکرو را  39ورصد افزایش واوه که این افلزایش عموکلرو
ممکن است بهولی افزایش حجم ریشه و نیز بلهعولت افلزایش ملواو
غذایی خاک و عناصر قاب ور وسلتر

باشلد (

Giusquiani et al.,

.)1995

عملکرد دانه ذرت

نتایج حاص ای تجزیه واریان

واوهها (جدول  )6نشا واو که اثلر

متقاب تیمارهای گ گوگرو با ورمیکمپوست و اثر متقاب گلوگرو بلا

تیوباسیوو

ور سطح پنج ورصد معنیوار شد بلهطلوریکله ور تیملار

کاربرو گوگرو و ورمیکمپوسلت افلزایش چهلار ورصلدی و ور تیملار
طول بالل ذرت

نتایج حاص ای تجزیه واریان

کاربرو گوگرو و تیوباسیوو
واوههلا نشلا واو کله تیمارهلای

اصوی گوگرو ،ورمیکمپوست و تیوباسیوو  ،تأثیر معنیواری ور سطح
یک ورصد بر طول بنل ور ذرت واشلتند (جلدول  .)6بلهطلوریکله

افزایش  12/7ورصدی نسبت بله شلاهد

مشاهده شد (شک 11و  .)12اثر متقاب ورمیکمپوست و تیوباسیوو
و تیمار سه گانه گوگرو ،ورمیکمپوست با تیوباسیوو تأثیر معنیواری
بر عموکرو وانه نسبت به شاهد نداشتند.

اسلتفاوه ای 1000کیولوگرم گلوگرو ور هکتلار  5/6ورصلد (شلک ،)8

مصر پنج تن ورمیکمپوست  6/2ورصد و تیوباسلیوو

 6/5ورصلد

عملکرد بیولوژیک ذرت

طول بنل را نسبت به شاهد افزایش واوند .هیچ یک ای اثرات متقابل

اثر متقاب سه جانبه گوگرو ،ورملیکمپوسلت و تیوباسلیوو

وو و سه جانبه تیمارهای کووی ،تأثیر معنیواری بر وی خشک طول

معنیواری را ور سطح پنج ورصد بر صفت عموکلرو بیولوژیلک نشلا

بنل نداشتند.

واو (جدول  .)7نتایج تحقیقات مشابه تحقیلق عیلدییاوه و همکلارا

اثلر

( )Edizadeh et al., 2010نشا واو کله اسلتفاوه ای پلنج تلن کلوو
تعداد ردیف در بالل

نتایج حاص ای تجزیه واریان

ورمیکمپوست ور هکتار عموکرو بیولوژیلک را  39ورصلد نسلبت بله
واوهها (جدول  )6نشا واو که اثر

شاهد افزایش واو .این افزایش عموکرو ( 39ورصد) ممکن اسلت بله-

اصللوی تیمارهللای گللوگرو ،ورمللیکمپوسللت و تیوباسللیوو  ،تللأثیر

ولی افزایش حجم ریشه و نیز بهعوت افزایش عناصلر غلذایی خلاک

معنیواری ور سطح یک ورصد بر صفت تعلداو رویلف ور بلنل ذرت

باشللد ( .)Phukan, 1993ور مطالعلله تللأثیر انللواعی ای بللاکتریهللای

واشت .استفاوه ای هزار کیووگرم گ گوگرو ور هکتار حدوو  3/3ورصد

محرک رشد ور شرایط مختوف آب و هوایی مشخص گروید که توقیح

(شک  ،)9مصر پلنج تلن ورملی کمپوسلت  3/3ورصلد و بلاکتری

با این باکتریها میتواند اثرات متفاوتی بر وی اجزای مختولف گیلاه

 2/4ورصد تعداو رویف ور بنل را نسبت به شاهد افزایش

ذرت واشته باشد بهطوریکه ور برخلی ملوارو اثلرات منفلی ناشلی ای

واو .هیچ یک ای اثرات متقاب وو و سه جانبه تیمارهای کلووی ،تلأثیر

توقیح نیز مشاهده شد .شاهارونا ) )Shaharoona, 2006با مطالعه اثر

معنیواری بر وی خشک تعداو رویف نداشتند.

سویههای مختوف باکتریها بر رشد ذرت و ور شرایط مختوف کلووی

تیوباسیوو

نشا واو که باکتریها میتوانند وی خشک بنل را با توجه به میزا
تعداد دانه در ردیف

نتایج حاص ای تجزیه واریان

کوو نیتروژ مورو استفاوه بلین  15/2تلا  19/7ورصلد ور مقایسله بلا
واوهها (جدول  )6نشا واو که اثلر

اصللوی تیمارهللای گللوگرو ،ورمللیکمپوسللت و تیوباسللیوو

تللأثیر

شاهد افزایش وهند .سایر محققا نیز افزایش ماوه خشلک کل را ور
محصوالتی نظیر چغندرقند ( (Beta vulgaris L.ناظری و همکارا

معنیواری ور سطح یک ورصد بر صفت تعداو وانه ور رویلف ور ذرت

( )Nazari et al., 2006مشاهده نمووند .یهیلر و همکلارا

واشت (جدول  .)6استفاوه ای  1000کیووگرم گلوگرو ور هکتلار ،حلدوو

(Zahir et al.,افزایش  18ورصدی وی خشلک بوتله ذرت کله بلذر

هفت ورصد (شک  ،)10مصر پنج تن ورمیکمپوست  7/4ورصلد و

تیوباسیوو

 4/5ورصد صفت تعداو وانه ور رویف ذرت را نسلبت بله

شاهد افزایش واو .هیچ یک ای اثرات متقاب وو و سه جانبله تیملارهلا
تأثیر معنیواری بر صفت تعداو وانه ور رویف نداشت.

های آ با باکتریهای ایتوباکتر و سووومونا

فوورسن

بووند را گزارش نمووند .همچنین روسلتا و همکلارا

)1998

توقیح شلده
Rosta et al.,

) )1997افزایش وی خشک بوته ذرت را ور اثر توقیح بذر با باکتری-
های جن

ایتوباکتر لیپوفروم مشاهده نمووند.
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 طول بالل ذرت تحت تأثیر سطوح مختلف گوگرد-8 شکل

 وزن صد دانه تحت تأثیر سطوح مختلف گوگرد-7 شکل

Fig. 8- Corn length under effected by different sulphur
levels

Fig. 7- Hundred seed weight under effect of different
sulphur levels

 تعداد دانه در ردیف ذرت تحت تأثیر سطوح مختلف- 10شکل
گوگرد
Fig. 10- No of seed in rows of corn under effect of
different sulphur levels
No thiobacillus
Thiobacillus

 تعداد ردیف در بالل ذرت تحت تأثیر سطوح مختلف- 9شکل
گوگرد
Fig. 9 - No of row in corn under effect of different
sulphur levels
No vermicompost

Vermicompost

 مقایسه میانگین عملکرد دانه ذرت تحت تأثیر اثرات-12 شکل

 مقایسه میانگین عملکرد دانه ذرت تحت تأثیر- 11 شکل

متقابل سطوح مختلف گوگرد با تیوباسیلوس

اثرات متقابل سطوح مختلف گوگرد با ورمیکمپوست

Fig. 12- Mean comparison of yield in corn under
interaction effect of different sulphur levels and
thiobacillus

Fig. 11- Mean comparison of yield in corn under
interaction effect of different sulphur levels and
vermicompost
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 ورصد رطوبت اشباع و ظرفیت یراعی، سولفات، آهن، فسفر، روی، ک

 اثر متقاب وو جانبه گ گلوگرو و تیوباسلیوو.بهطور معنیوار گروید
سب افزایش معنیوار تمام صفات مورو مطالعه ور خاک بله اسلتثنای
 تلأثیر متقابل وو. ظرفیت یراعی و اسیدیته خاک گروید،ورصد اشباع
سلب افلزایش

جانبه کوو آلی ورمیکمپوست با باکتری تیوباسلیوو

. سولفات و ظرفیت یراعی بهطور معنی وار گرویلد، آهن،حنلیت روی
اثرات متقاب ووجانبه عوام فوق ور گیاه فقط بر عموکرو بیولوژیک و
 کلوو، اثر سه جانبه گ گلوگرو.عموکرو وانه تأثیر معنیواری گذاشتند
سلب افلزایش هلدایت

آلی ورمیکمپوسلت و بلاکتری تیوباسلیوو

 و ظرفیلت یراعلی، سلولفات، آهلن، فسلفر، روی،  ایت ک،الکتریکی
خاک گروید و ور گیاه ذرت اثر سه جانبه عوام فوق تنهلا بلر صلفت
.عموکرو بیولوژیک افزایش معنیواری واشت

نتیجهگیری
نتایج حاص ای این پلژوهش نشلا واو کله گل گلوگرو باعلث
 حنلیلت عناصلر،کاهش اسیدیته خاک و افزایش هلدایت الکتریکلی
 کللوو آلللی. آنیللو سللولفات ور خللاک گرویللد، فسللفر، آهللن،روی
.ورمیکمپوست سب افلزایش کلربن آللی و ایت کل خلاک گرویلد
،با خاک توانست سب کاهش اسیدیته

اختنط مایه توقیح تیوباسیوو

 افلزایش، افلزایش هلدایت الکتریکلی،ورصد ظرفیلت یراعلی خلاک
 کلوو، گل گلوگرو. فسفر و سولفات بشوو، آهن،حنلیت عناصر روی
باعلث افلزایش معنلیوار

آلی ورمیکمپوست و بلاکتری تیوباسلیوو

 تعداو رویف، طول بنل، وی صد وانه،تمامی صفات مانند ارتفاع گیاه
 عموکلرو وانله و عموکلرو بیولوژیلک ور، تعداو وانه ور رویف،ور بنل
 اثر متقاب وو جانبه گ گلوگرو و،  ای بین اثرات متقاب.گیاه ذرت شد
 ایت، افزایش کربن آلی،کوو آلی ورمیکمپوست سب کاهش اسیدیته
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Introduction
The excessive use of chemical fertilizers causes environmental pollution that is led to imbalance of essential
elements in agricultural production system. Organic matter application as compost in the soil can improve
chemical quality and biochemical properties that increase essential elements for plant nutrition. Application of
organic manure can significantly increase the soil aggregate as well. Reported that application of 7 ton ha -1 of
vermicompost increased number of leaves, stem dry weight, and corn plant height as compared to control and
water holding capacity increases. Sulphur in plant is near to phosphorus (0.2%). Sulphur deficiency cause severe
reduction in plant growth and due to participation in protein building and its deficiency cause yellowish in
younger leaves. Sulphur can be applied as elemental sulphur, with ammonium and super phosphate to the soil.
Iran is situated in arid and semi arid region of the world and need to reduce the pH with sulphur application due
to high pH above 8 in some parts. The aim of this research was to study the effect of above factors in yield and
yield components of maize and reducing environmental pollution.

Materials and Methods
This research carried out at 2012 in Jovein Distract suberb of Sabzevar city. Before conducting the research
soil sample were collected from 0-30 cm depth and physical and chemical properties of the soil were estimated.
Treatments including sulphur, thiobacillus and vermicompost were applied to soil and well mixed with soil
before sowing. Each plot consists of five rows with six m length by 80 cm from each other. Seeds were sown at
the depth of five cm and 20 cm from each other. This research carried out as a factorial experiment on the basis
of randomized complete block design. In this research three factors including elemental sulphur, vermicompost
and thiobacillus were used with three replications. Elemental sulphur in three levels (control, 500 kg ha -1 and
1000 kg ha-1), Vermicompost at two levels (control and 5000 kg ha -1 and thiobacillus with two levels (control
and application) were applied. All three treatments were mixed with each other and applied to soil one month
before sowing that sulphur oxidation take place. At the time of sowing basal fertilizer were applied as
diammonium phosphate as (P2O5) at the rate of 150 kg ha-1 and potassium sulphate at the rate of 150 kg ha-1 as
(K2O) on the bases of local recommendations. Analyses of variance were done with MSTATC and SAS and
means compared with least significant difference test at 5% level. Figures were done with Excel 2007.
Results and Discussion
Analysis of variance showed that interaction effect of sulphur, vermicompost and thiobacillus were
significant on soil EC at 5% level. The highest EC was observed in 1000 kg ha -1 sulphur, 5000 kg ha-1
vermicompost and thiobacillus treatments. Analysis of variance showed that interaction effect between sulphur
and thiobacillus and interaction effect of sulphur and vermicompost were significant on soil pH at 1% level.
Mean comparison of data showed that highest decrease of soil pH achieved in 1000 kg ha -1 sulphur. Main effect
of vermicompost and interaction effect of elemental sulphur with vermicompost and sulphur with thiobacillus
1, 2, 3 and 4- Former MSc student, Assistant Professor, Department of Soil Science, Asociate Professor and Assistante
Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology,
Shahrood, Iran, respectively.
(*- Corresponding author Email: Shahsavani2001@yahoo.com)
DOI:10.22067/JAG.V9I4.50902
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had significant effect on soil organic carbon at 1% level. Interaction effect of sulphur and vermicompost were
significant on soil nitrogen at 5% level. Mean comparison of data showed that this increase was due to using
5000 kg ha-1 and not using sulphur. Interaction effect of sulphur, vermicompost and thiobacillus had significant
on available phosphorus. Main effect of three factors and their interactions on available zinc, iron and available
sulphate were significant at 5% levels.
Conclusion
The results of this research showed that application of elemental sulphur were significant on soil moisture,
field capacity and soil pH and caused increase in soil EC and availability of soil zinc, iron, phosphorus, and
sulphate. Organic manure like vermicompost increased soil organic carbon and soil nitrogen.
Keyworlds: Elemental sulfur, Inoculation, Organic manure, Seed corn, Thiobacillus thiooxidans,
Vermicompost
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ارزیابی عملکرد و جنبههای اکوفیزیولوژیک کشت مخلوط گوار
و آفتابگردان

()Helianthus annuus L.

()Cyamopsis tetragonoloba L.

تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن

مهدی مؤمن کیخا ،1عیسی خمری ،*2مهدی دهمرده 3و محمد فروزنده

4

تاریخ دریافت1394/08/28 :
تاریخ پذیرش1395/06/24 :

مؤمن کیخا ،م ،.خمری ،ع ،.دهمرده ،م ،.و فروزنده ،م .1396 .ارزیابی عملکرد و جنبههای اکوفیزیولوژیک

کتکم مخلکوو رکوار ( Cyamopsis

 )tetragonoloba L.و آفتابگردان ( )Helianthus annuus L.تحم تأثیر سطوح مختلف نیتروژن .بومشناسی کتاورزی.1050 -1069 :)4(9 ،

چكيده
کتم مخلوو عبارت اسم از کتم دو یا چند محصول زراعی بهطور همزمان در ی مزرعه .اصلیترین هدف کتم مخلوو ،حصول عملکرد بیتتر
در ی قطعه زمین و استفاده از منابعی که در غیر این صورت توسط ی نوع محصول نمیتوان مورد استفاده قرار داد .اهداف عمده کتم مخلوو شامل
کاهش جمعیم آفات و بیماری های ریاهی ،کاهش فرسایش و حداقل رسانیدن هزینه نیروی کاررری در کنترل علفهای هرز هستند .به منظور ارزیابی
جنبههای اکوفیزیولوژی کتم مخلوو روار ( )Cyamopsis tetragonoloba L.و آفتابگردان ( )Helianthus annuus L.تحکم تکأثیر سکطوح
مختلف کود نیتروژن ،آزمایتی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوكهای کامل تصکادفی بکا سکه تککرار در مزرعکه تح ی کاتی پژوهتککده
کتاورزی دانتگاه زابل (چاه نیمه) در سال زراعی  1391- 92اجرا رردید .عامل اصلی شامل سه سطح کود نیتروژن  100 ،0و 150کیلوررم در هکتکار و
عامل فرعی ،نسبم مختلف کتم شامل کتم خالص آفتابگردان ،کتم خالص روار 75 ،درصد روار 25 +درصد آفتابگردان 50 ،درصد روار 50 +درصد
آفتابگردان 25 ،درصد روار 75 +درصد آفتابگردان بود .نتایج تجزیه دادهها نتان داد که سطوح مختلف کود نیتروژن ،نسبمهای کاشم و برهمکنش آن-
ها تأثیر معنیداری بر عملکرد زیسمتوده دو ریاه آفتابگردان و روار داشم .باالترین عملکرد دانه آفتابگردان ( 1633/33کیلوررم در هکتکار) از الگوهکای
کاشم  75درصد روار 25 +درصد آفتابگردان همراه با مصرف  100کیلوررم در هکتار کود نیتروژن و در روار ( 4356/7کیلوررم در هکتار) از  75درصد
روار 25 +درصد آفتابگردان و کاربرد  150کیلوررم درهکتار کود نیتروژن بهدسم آمد .سطوح مختلف کود و نسبمهای کاشم تأثیر معنیداری بکر عکدد
اسپد در دو ریاه آفتابگردان و روار داشم .بیتترین و کمترین م دار نیتروژن خاك بهترتیب با میانگین  0/2و  0/17درصد از کتم خالص روار و کتکم
خالص آفتابگردان بهدسم آمد .باالترین نسبم برابری زمین ( )2/73از مخلوو  75درصد روار 25 +درصد آفتابگردان بهدسم آمکد .در خصکو کنتکرل
علفهای هرز ،بیتترین وزن خت علفهرز بهترتیب با میانگین  192/2و  156/6ررم در مترمربع از کتم خالص آفتابگردان و کتم خالص روار بکه-
دسم آمد و کمترین میزان آن نیز با میانگین 153/3ررم در مترمربع از  75درصد روار 25 +درصد آفتابگردان متاهده شکد .بکاالترین عملککرد دانکه در
آفتابگردان و روار بهترتیب در تیمار مخلوو  25درصد روار 75 +درصد آفتابگردان و  75درصد روار 25 +درصد آفتابگردان حاصل شد .همچنکین میکزان
وزن خت علفهای هرز مربوو به کتم خالص آفتابگردان بود ،اما کتم خالص روار و تمامی نسبمهای کتم مخلوو باعک ککاهش وزن ختک
علفهای هرز رردید.
واژههای كليدی :الگوی کتم ،عدد اسپد ،علف هرز ،کتم خالص ،نسبم برابری زمین

مقدمه

1

درسال های اخیر نگرانیهای جهانی درباره عواقب و اثرات جکانبی

برخی از فعالیم های کتاورزی نوین بر محیط زندری انسکان افکزایش
یافته و مح ان را به تفککر بیتکتر و نگکاهی عمیکق تکر در ایکن بکاره
واداشته اسم ،بنابراین دانتمندان علوم مختلکف بکهدنبکال روشهکای
کتاورزی جایگزینی هستند که بدون تهدید های کنونی برای سالمم

 3 ،2 ،1و  -4بهترتیب دانتجوی کارشناسی ارشد اررواکولوژی ،استادیار و دانتکیار،
رروه زراعم ،دانتکده کتاورزی و مربی پژوهتکده کتاورزی ،دانتگاه زابل
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انسان و محیط زیسم ،تأمین کننده امنیم غکاایی و توسکعهی پایکدار
کتککاورزی باشککند (
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 .)Extension Organization, 2014آلیتکری ) (Altieri, 1999بکا

ثانویه و نفوذ به اعماق بیش از دو متکر سکبب شکده در شکرایطی ککه

مطالعه ن ش اکولوژیکی تنوع در اکوسیستمهای زراعی اظهار داشکم

زراعمهای دیگر صدمه شدید میبینند محصول رضایم بختی مکی-

که اهمیم تنوع ،فراتر از تولید مواد غاایی بوده و اثرات مثبتکی نظیکر

دهد ( .)Farokhi et al., 2015روغن آن به علکم بکاال بکودن ارزش

رردش مواد غاایی ،کنترل آفات ،بیماریها و علفهای هکرز را در بکر

غاایی و ف دان فاکتورهای ضد تغایهای ،برای تغایه بتر مفید اسکم

دارد .با وجودی که مح کین حضکور کتکمهکای مخلکوو را یککی از

(.)Sosulski, 1979

شاخصههای مهم در تنوع نظامهای زراعکی مکیداننکد (et al., 2003

در بررسکی کتکم مخلکوو ذرت ( )Zea mays L.و لوبیکا چتکم

 ،)Nassiri Mahallatiاما وجود این نوع کتم در نظامهکای زراعکی

بلبلی ( )Dahmardeh, 2010( )Hassk vigna sinensis L.و کتم

(Koocheki

مخلوو رنکدم ( )Triticum aestivum L.و بکاقال ()Vicia faba L.

) .et al., 2004نظام کتم مخلوو ،با افزایش تعکداد رونکه در واحکد

( )Ghanbari, 2000افزایش جاب نور را به عنوان یکی از منابع مهم

راهحل برای افزایش تولید در کتاورزی پیترفته

محیطی عامل افزایش عملکرد در کتم مخلوو اعالم شکده و تأکیکد

پیتنهاد شکده اسکم ) .(Brummer, 1998اهکداف رونکارونی بکرای

شده اسم که اجزای مخلوو در مصرف منکابع مکمکل هکم بکودهانکد.

کتم مخلوو در نظر ررفته میشود که عمدهترین آنهکا عبارتنکد از؛

عالوه بر آن در کتم مخلوو به علم بیتتر بودن ب ایکای ریکاهی در

استفاده بهتر از عوامل محیطی موجود ،افزایش عملکرد در واحد سطح،

سطح خاك ،کیفیم فیزیکی و شیمیایی خاك بیتتر میشود ( Raiesi,

ثبات عملکرد در شرایط نامطلوب محیطی ،افکزایش کیفیکم و کمیکم

 .)2006چاوش لی و همککاران ( )Chavoshgholi et al., 2015نیکز

محصول ،افزایش راندمان مصرف آب ،کنترل فرسایش خاك و کاهش

اظهار داشتند عدم وجود رقابم برون رونکهای مکؤثر ،کتکم مخلکوو

ایران بسیار محدود و در واقع قابل چتم پوشی میباشد
سطح ،به عنوان ی

مصکرف سکموم و آفکمککشهکای شکیمیایی (

Tsubo & Walker,

.)2003

تأثیری منفکی بکر عملککرد آفتکابگردان و لوبیکا چیتکی (

Phaseolus

 )vulgaris L.نداشته اسم .مح ان دیگری با ارزیابی کتم مخلوو

ریکککاه رکککوار ( )Cyamopsis tetragonoloba L.در دسکککته

عنوان کردند که کتم مخلوو تاخیری آفتابگردان و باقال افکزون بکر

لگومهای ی ساله طب هبندی میشود که در برابر شرایط سخم جوی

ایجاد تنوع در اکوسیستمهای کتاورزی و همچنین ایجکاد پایکداری و

نظیر کمآبی ،زمینهای سنگی و تابش شدید نورآفتاب م کاوم بکوده و

ثبات تولید ،میتواند در افزایش درآمد اقتصادی و بهرهوری اسکتفاده از

توانایی رشد در مناطق کم آب را نیز دارد .این ریاه دارای ریته ت ریباً

زمکینهککای کتککاورزی بککه طککور چتککمگیری مکؤثر باشککد (Rezaei-

عمیق بوده و دارای برگهای نسبتاً زبر و ختن میباشد .البته واریته-

) .Chiyaneh et al., 2015تح ی ات در زمینه کتم مخلوو ارزن دم

هایی از آن دارای برگهای صاف هستند .این ریاه حکدود  2 -1متکر

روبکاهی ( )Setaria italica L.و مکاش ( )Vigna radiata L.نیکز

ارتفاع دارد و هر خوشه دارای  21 -15دانه اسم (.)Sij et al., 2002

متخص کرد که همه تیمارهای مخلوو نسبم برابری زمین بیتکتری

زمینی که در آن روار کتم شده باشد ،بهعلم همزیستی ریتکههکای

نسبم به کتم خالص داشتند که نتاندهنده مزیکم کتکم مخلکوو

روار با باکتریهای تثبیمکننده نیتروژن پس از اینکه شخم زده می-

نسبم به خالص اسم (.)Khatamipour et al., 2014

شود و در این زمین کتم صورت ریرد ،بازده محصول افکزایش مکی-

بنابراین ،با توجه به اینککه افزایش رونکد جمعیکم منجر به ایجاد

یابد .زیرا قابلیم دسترسی نیتروژن توسط ریته ریکاه در خکاك بهبکود

فتار بکککر روی منکککابع طبیعککککی و تهدیککککد سیککککستمهککککای

مییابد ( .)Undersander et al., 1997روار اصوالً بهخکاطر م کادیر

کککتاورزی پایککدار شده ،نیککاز بکککه طراحکککی و اجکککرای نظکام-

زیاد صمغ راالکتومانان در دانه به عنوان غلیظکننکده در صکنایع لبنکی

هککای برخککوردار از پایککداری و عملکککرد بککاال مورد تأکید خواهکد

استفاده میشود .هتتاد درصد روار مصرفی جهان در کتور هند تولید

بود .لاا این پژوهش بهمنظور بررسی کتم مخلکوو دو ریکاه رکوار و

میرردد (.)Rahman & Leithon, 1968

آفتابگردان با خصوصیات رشدی متفاوت انتخاب شدهاند.

آفتککابگردان ( )Helianthus annuus L.یکککی از مهککمتککرین
ریاهان روغنی جهان ،ریاهی بسیار متحمل به ختککی نیسکم ،ولکی
ویژریهایی مانند سیستم ریته متراکم و منعتکب ،قکدرت رسکترش

مواد و روشها
بهمنظور ارزیابی جنبههای اکوفیزیولوژی

کتم مخلکوو رکوار و
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آفتابگردان تحم سطوح مختلف ککود نیتکروژن ،آزمایتکی در مزرعکه
تح ی اتی پژوهتکده کتاورزی دانتگاه زابل (چاه نیمکه) در سکال 92
 1391اجرا رردید .آب و هوای منط ه بر اساس طب کهبنکدی ککوپنجزء اقلیمهای خت و بسیار ررم با تابستانهای ررم و خت مکی-
باشد .میانگین دراز مدت ( 30سکال) بارنکدری در منط که مطالعکه 63
میلیمتر و میزان تبخیر سالیانه بهطور متوسکط  4500-500میلکیمتکر

پژوهتکده کتاورزی دانتگاه زابل تهیه شد .بهمنظکور دسترسکی بکه
تراکم مطلوب مورد نظر دو تا سه هفته بعد از سکبز شکدن بوتکههکا در
مرحله چهار برری بوتههای اضکافی تنک رردیکد .پکس از رسکیدری
فیزیولوژی آفتابگردان در تاریخ  16مکرداد ورکوار درتکاریخ  23مهکر،
عملیات برداشم توسط داس از نزدی سطح خاك و با در نظر ررفتن
اثرات حاشیه (حاف ی ردیف از طرفین و انتهای هکر ککرت) انجکام

میباشکد ( .)Iran Meteorological Organization, 2012قبکل از

شد .ویژریهای مورد بررسی شامل ارتفاع ریاه ،عملکرد زیسمتوده،

شروع آزمایش بهمنظور بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خکاك
محل آزمایش ،تعداد ده نمونکه بکه صکورت تصکادفی از عمکق 0-30
سانتیمتری تهیه و در آزمایتگاه مورد تجزیه قرار ررفم .نتایج حاصل
بهشرح ذیل؛ اسیدیته  ،7/7هدایم الکتریکی عصکاره اشکباع ()dS.m-1
 ،2/8ماده آلکی (،Mn:1/5 )mg.kg-1( ،Fe:0/7 )mg.kg-1( ،0/79 )%
()%( ،K :153 )mg.kg-1( ،P:21 )mg.kg-1( ،Zn:1/5 )mg.kg-1
 N:0/09و دارای بافم لومشنی بود .آزمایش بهصورت کرتهای خکرد
شده در قالب طرح بلوكهای تصادفی با سه تکرار اجرا رردید .فاکتور
اصلی شامل سه سطح  100 ،0و  150کیلوررم در هکتار کود نیتروژن
(از منبع اوره) که در سه مرحله ،ی سوم در هنگام کاشم ،ی سکوم
در مرحله  3تا  5برری و ی سوم هم در آغاز رلدهی در نظکر ررفتکه
شد .کرتهای فرعی شامل پنج نسبم کاشم (کتم خالص روار75 ،
درصککد رککوار 25 +درصککد آفتککابگردان 50 ،درصککد رککوار 50 +درصککد
آفتابگردان 25 ،درصد روار 75 +درصکد آفتکابگردان و کتکم خکالص
آفتابگردان) بودند .عملیات کتم دو رونه در 20فکروردین مکاه انجکام
ررفم و تراکم بوتهای کتم خالص روار و آفتابگردان بهترتیکب  25و
 8بوته در مترمربع منظور رردید .تیمارهای کتکم مخلکوو بکه روش
جایگزینی انجام شد .در این آزمایش طول هر کرت چهار متر و عرض
هر کرت دو متر متتمل بر چهار ردیکف بکا فاصکله  50سکانتیمتکر از
یکدیگر بوده و فاصله بین دو پالت اصلی و بکین تکرارهکای مختلکف
 1/5متر در نظر ررفته شد تا کرتهای مجاور اثری روی هم نداشکته
باشند .اولین آبیاری بالفاصله پس از کاشم بهصکورت جکوی و پتکته
انجام شد .پس از آن آبیاری هر سه روز ی بار صورت ررفم که پس
از سبز شدن هر دو ریاه هر پنج روز یکبار آبیاریهکا انجکام شکد و در
نهایم به منظور رسیدن دانهها ،آبیاریها هر هتم روز ی بار صورت
ررفم .آفتابگردان مورد استفاده رقم چرنیانککا  66از مرککز تح ی کات
سیستان تهیه رردید ،و طکول دوره رویکش آن  80تکا  100روز مکی-
باشد.روار با طول دوره رشد  120تا  150روز ،رقمی رشکد نامحکدود و
تیپ رشدی بوتهای بوده و بهاره کتم میشود .رقم مکورد اسکتفاده از

وزن طبق ،میانگین قطر طبق ،عملکرد دانه ،وزن هزار دانه ،شکاخص
برداشم ،عدد اسپد برگ ،وزن خت علفهای هرز ،درصکد نیتکروژن
خاك و جهم ارزیابی کتم مخلوو نسبم به کتم خالص از نسکبم
برابری زمین (معادله  )2استفاده شد .در این آزمایش هیچ رونکه اقکدام
کنترلی علیه علفهای هرز صورت نگرفم در نهایم قبکل از برداشکم
ریاهان با استفاده از ی کوآدرات یک متکرمربعکی نمونکهبکرداری از
علفهای هرز جهم تعیین وزن خت آنها صورت پکایرفم سکپس
نمونهها در آون در دمای  60درجه سانتیرکراد بکه مکدت  48سکاعم
خت و وزن شد .برای اندازهریکری میکزان عکدد اسکپد ،بکرگهکا در
مرحله پر شدن دانهها توسط دستگاه کلروفیل متر مدل SPAD 502
 Plusاز هر ریاه سه برگ انتهایی و در سه ن طه از هر برگ قرائکم و
میانگین آن بهدسم آمد.
برای محاسبه درصد نیتروژن ابتدا  0/5ررم از خاك خت شکده
داخل لوله آزمایش ریخته و ی
اسید سولفوری

عدد قر

کجلکدال و  20سکیسکی

به آن اضافه شد .سپس لولههای آزمایش به دسکتگاه

هضم با درجه حرارت  420درجه سانتیرراد انت کال داده شکد .پکس از
آنکه محلول داخل لوله آزمایش به رنگ سبز فسفری درآمد دسکتگاه
خاموش و پس از سرد شدن لولههکا ،در دسکتگاه کجلکدال اتوماتیک
مدل آرمیناد قرار ررفم و مرحله ت طیر برای هر نمونکه بکه مکدت 18
دقی ه صورت پایرفم .سپس بهازای هر لوله هضم چند قطکره معکرف
کجلدال داخل ی

ارلن ریخته و در دستگاه کجلدال قرار ررفم .پس

از پایان کار ت طیر ،تیتراسیون با استفاده از اسکید کلریکدری

صکورت

پایرفم .پس از آنکه رنگ محلول داخل ارلن بکه رنکگ قرمکز اولیکه
تبدیل شد ،حجم اسید مصرفی یادداشم و با اسکتفاده از معادلکه یک
درصد نیتروژن بهدسم آمد (.)Bremner & Mulvaney, 1982
معادله (:)1
معادله (:)2

× 100

 ×0.0014حجم اسید مصرفی )(cc
وزننمونه )ررم(

= درصد نیتروژن

/Yaa + Yba /Ybb LER1 = Yab

1- Land equivalent ratio
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:Yabعملکرد رونه  aدر کتم مخلوو :Yaa ،عملککرد رونکه  aدر

بوته آفتابگردان معنیدار بود (جدول  .)1م ایسه میانگین نسکبمهکای

کتم خالص Yba ،عملکرد رونه  bدر کتم مخلکوو :Ybb ،عملککرد

مختلف کاشم نتان داد که باالترین ارتفکاع بوتکه مربکوو بکه تیمکار

رونه  bدر کتم خالص.

مخلوو  75درصد رکوار 25 +درصکد آفتکابگردان بکود (جکدول  .)2در

برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها از نرمفزار آماریSAS 9.1.3

بررسی کتم مخلوو ذرت و لوبیا چتم بلبلی بیان شد که ارتفاع ذرت

نسخه  Portableاستفاده رردید و م ایسه میانگین تیمارها با اسکتفاده

در مخلوو با لوبیا چتم بلبلی افزایش یافکم و علکم افکزایش ارتفکاع

از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد.

ذرت در مخلککوو را بککه تککامین بهتککر نیتککروژن توسککط جککزء لگککوم
دانستند ) .)Hakan et al., 2008در مخلوو غلکه -لگکوم

(Ghosh,

نتایج و بحث

) 2004و در مخلوو ذرت -نخود )Watiki ( )Cicer arietinum L.

ارتفاع بوته آفتابگردان

 ،)et al.,1993بیتترین طول ساقه در باالترین تراکمها بهدسم آمکد
و دلیل آن رقابم برای دریافم نور و تحری

سطوح مختلف کود نیتروژن و نسبمهای مختلف کاشم بر ارتفاع

تولید اکسین عنوان شد.

جدول  -1تجزیه واریانس (ميانگين مربعات) صفات اندازهگيری شده آفتابگردان تحت تأثير الگوی كاشت و سطوح مختلف كود نيتروژن
Table 1- Analysis of variance (means of squares) for measured traits of sunflower under sowing pattern and different levels
of nitrogen fertilizer

شاخص برداشت

عملكرد دانه

عملكرد زیست توده

Harvest Index

Seed yield

Biological yield

0.00043 ns

10277.77 ns

18958.33 ns

**

0.0017

**

0.00017
0.00054 ns

**

**

عدد اسپد

وزن 1000دانه

قطر طبق

ارتفاع بوته

درجه

SPAD
reading

1000- seed
weight

Head
diameter

Plant
height

آزادی
Df

S.O.V

175

2

تکرار

775

2

21.87

4

348.14

3

6

**

3.83

**

*

4.86 ns
**

555277.77

8471458.33

10.50

311.11

9444.44

119116.67

0.81

36.11

2215069.44

**

147291.66

**

2319791.67

**

81666.66

**

2.56

**

6.56

**

**

0.89

**

**

5.19

77.77 ns

5.43

177.7

**

0.95 ns

9.28 ns

0.00028

18888.88

167523.15

0.33

28.47

0.63

36.80

18

8.5

11.7

6.9

5.3

6.6

8.2

6.5

-

 * ،nsو ** :به ترتیب عدم وجود اختالف معنیدار و معنیدار در سطح پنج و ی

درصد میباشد.

**

0.00053

Replication

کود (نیتروژن)

10.13

**

منابع تغييرات

Fertilizer
)(nitrogen

اشتباه اصلی
Main error

الگوی کاشم
Sowing pattern

کود× الگوی کاشم
× Fertilizer
Sowing pattern

اشتباه فرعی
Sub error

ضریب تغییرات ()%
)CV (%

ns ,* and **: are non-significant, significant at 5 and 1% probability levels, respectively.

از نظر م ادیر مختلف مصرف کود نیتروژن باالترین میزان ارتفاع

قطر طبق آفتابگردان

بوته آفتابگردان برابکر بکا  99/7سکانتیمتکر همکراه بکا مصکرف 100

تأثیر سطوح مختلکف ککود نیتکروژن و نسکبمهکای کاشکم بکر

کیلوررم در هکتار کود نیتروژن بهدسم آمد ولی اختالف معنکیداری

میانگین قطر طبق در ریاه آفتابگردان اثر معنیداری در سطح احتمال

نسبم به تیمار 150کیلوررم در هکتار ککود نیتکروژن متکاهده نتکد

ی

درصد نتان داد و بکرهمکنش تیمارهکای فکوق بکر قطکر طبکق

(جدول .)2

معنیدار نبود ( جدول  .)1از نظر نسبمهای مختلف کاشم بکاالترین
میانگین قطر طبق  10/94سانتیمتر از تیمار مخلوو  75درصد رکوار
 25 +درصد آفتابگردان بهدسم آمد که اختالف معنیداری بین ایکن
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تیمار با سایر تیمارها وجود داشم (جدول  .)2با توجه به غالب بکودن

اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر میانگین قطر طبق نتکان داد

کانوپی آفتابگردان در م ایسه با کتم مخلوو ،چنین بهنظر میرسکد

که کمترین میانگین قطر طبق برابر با  8/9سانتیمتر در تیمکار عکدم

که کتم خالص آفتابگردان بهدلیکل افکزایش رقابکم درون رونکه ای

اعمال کود و باالترین میانگین قطر طبق برابر با  10/37سکانتیمتکر

برای جاب نور سبب افزایش رشد رویتکی آفتکابگردان شکده اسکم.

همراه با مصرف  150کیلوررم در هکتار کود نیتروژن بهدسم آمد .با

نتایج بررسی انجام شده روی کتم مخلوو آفتابگردان ،لوبیکا قرمکز

افزایش م ادیر کود نیتکروژن از  100کیلکوررم بکه  150کیلکوررم در

( )Phaseolus calcaratus L.و کنجد ()Sesamum indicum L.

هکتار میانگین قطر طبق احتماأل بهدلیل جاب بهتر نیتروزن افزایش

نتان داد که با جابهجایی از کتم خالص به سمم کتکم مخلکوو،

یافته اسم (جدول  .)2در آزمایتی بر روی آفتابگردان متخص شکد

میانگین قطر طبق در آفتابگردان افزایش پیدا ککرد (

Koocheki et

.)al., 2015

که کود ازته باع افزایش قطر طبق در آفتابگردان میشود

(Rafiae

).et al., 2004
جدول  -2مقایسه ميانگينهای صفات اندازه گيری شده آفتابگردان تحت تأثير الگوی كاشت و سطوح مختلف كود نيتروژن

Table 2- Mean comparison measured traits of sunflower under sowing pattern and different levels of nitrogen fertilizer

شاخص

عملكرد دانه

برداشت

(كيلوگرم در

(درصد)

هكتار)

عملكرد زیست
توده (كيلوگرم در

عدد اسپد

هكتار)

SPAD
reading

Harvest
index

Seed yield
()kg.ha-1

Biological
yield
()kg.ha-1

()%

وزن هزار
دانه (گرم)
1000- seed
weight
( )g

قطر طبق
(سانتی-
متر)
Head
diameter
()cm

ارتفاع
بوته
(سانتی-
متر)

تيمارها
Treatments

Plant
height
()cm

كود نيتروژن (كيلو گرم در
هكتار)
19.57 b
22.15 a
18.39 b

966.67 c
1212.5 b
1350 a

4991.7 c
6108.3 b
6637.5 a

11.44 a
11.29 a
9.75 b

75 b
81.66 ab
85 a

8.89 b
9.62 ab
10.37 a

*84.16 b
96.66 a
99.16 a

20.60 a

1166.67 b

5616.7 b

b11.13 a

82.22 a

8.70 c

87.77 b

19.44 a

1144.44 b

5796.4 b

10.89 b

83.33 a

10.94 a

101.1 a

19.81 a

1105.56 b

5594.4 b

11.53 a

80 ab

10.05 b

95.55 a

20.28 a

1288.89 a

6644.4 a

9.76 c

76.66 b

8.80 c

88.88 b

Nitrogen fertilizer
)(kg.ha-1
شاهد Control
100
150

الگویهای كاشت
Sowing patterns

کتم خالص آفتابگردان
Sole crop of sunflower

 75درصد روار25 +درصد
آفتابگردان
75% guar+ 25%
sunflower

 50درصد روار 50 +درصد
آفتابگردان
50% guar+ 50%
sunflower

 25درصد روار 75 +درصد
آفتابگردان
25% guar+ 75%
sunflower

*حروف متابه در هر ستون و برای هر جزء نتانگر عدم اختالف معنیدار در سطح پنج درصد بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن میباشد.
*Means with at least one similar letter in each column and for each component, are not significantly different (p≤0.05) based on
Duncan multiple range test.
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جدول  -3مقایسه ميانگين برهمكنش صفات اندازهگيری شده آفتابگردان تحت تأثير الگوی كشت مخلوط با گوار و سطوح مختلف كود نيتروژن
Table 3- Means comparison of interaction of measured traits of sunflower under sowing patterns with guar and different
levels of nitrogen fertilizer

شاخص
برداشت
(درصد)
Harvest
index
()%

عملكرد دانه
(كيلوگرم در
هكتار)

عملكرد زیست
توده (كيلوگرم در
هكتار)

Seed yield
()kg.ha-1

Biological yield
()kg.ha-1

عدد اسپد

وزن هزار دانه
(گرم)

SPAD
reading

1000- seed
weight
( )g

16.45 c

800 g

4866.7 de

83.33 b

*12.65 a

16.86 c

883.3 b

5250 d

70 c

12.80 a

20.40 abc

1083.33 def

5316.7 d

73.33 bc

11.47 abc

24.57 a

1100 de

4533.3 e

73.33 bc

8.83 e

23.19 ab

1333.33 bc

5433.3 d

80bc

12.04 ab

24.87 a

1250 bcd

6583.3 bc

100 a

10.18 cde

20.48 abc

1083.33 def

5266.7 d

83.33 b

12.54 a

20.06 abc

1433.33 b

7150 b

76.66 bc

10.42 cd

22.16 ab

1450 ab

6550 bc

83.33 b

8.71 e

16.61 c

916.67 efg

5550 d

80 bc

9.69 de

18.57 bc

1150 cd

6200 c

83.33 b

10.58 bcd

16.23 c

1633.33 a

8250a

80bc

10.02 cde

تيمارها
Treatments

کتم خالص آفتابگردان
Sole crop of sunflower

 75درصد روار25 +درصد
آفتابگردان
75% guar+ 25%
sunflower

 50درصد روار 50 +درصد
آفتابگردان

شاهد
Control

50% guar+ 50%
sunflower

 25درصد روار 75 +درصد
آفتابگردان
25% guar+ 75%
sunflower

کتم خالص آفتابگردان
Sole crop of sunflower

 75درصد روار25 +درصد
آفتابگردان
75% guar+ 25%
sunflower

 50درصد روار 50 +درصد
آفتابگردان
50% guar+ 50%
sunflower

 100کیلوررم در
هکتار
100 kg.ha-1

 25درصد روار 75 +درصد
آفتابگردان
25% guar+ 75%
sunflower

کتم خالص آفتابگردان
Sole crop of sunflower

 75درصد روار25 +درصد
آفتابگردان
75% guar+ 25%
sunflower

 50درصد روار 50 +درصد
آفتابگردان
50% guar+ 50%
sunflower

 150کیلوررم در
هکتار
150 kg.ha-1

 25درصد روار 75 +درصد
آفتابگردان
25% guar+ 75%
sunflower

*حروف متابه در هر ستون نتانگر عدم اختالف معنیدار در سطح  5درصد بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن میباشد.
*Means with at least one similar letter in each column, are not significantly different (p≤0.05) based on Duncan multiple range test.
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مصرف نیتروژن ،عدد اسپد برگ کاهش مییابد که ایکن امکر احتمکاأل

وزن هزار دانه آفتابگردان

بر اساس نتایج تجزیه واریانس دادهها اثکر سکطوح مختلکف ککود

بهدلیل توسعه بیتتر سطح برگ و در نتیجه کاهش غلظکم کلروفیکل

نیتروژن بر وزن هزار دانه آفتابگردان معنکیدار بکود امکا تحکم تکأثیر

در واحد سطح برگ بود (جکدول  .)2عکدد اسکپد در ریکاه بکه قابلیکم

نسبمهای کتم معنیداری نبود .همچنکین بکرهمکنش بکین ککود و

دسترسی نیتروژن خاك و توانایی جاب نیتروژن توسط ریکاه ،وابسکته

درصد معنکیدار

اسم و اینها از جمله عوامل مهم مدیریم در مزارع بهشمار میرونکد

شد (جدول  .)1در بین سطوح مختلف کود نیتروژن بیتترین وزن هزار

( .)Jongschaap & Booij, 2004م ککادیر میککانگین نسککبمهککای

دانه با میانگین  85و  81/66ررم بهترتیب مربوو به تیمارهای مصرف

مختلف کاشم نتان داد باالترین میانگین از تیمکار  50درصکد رکوار+

 150و  100کیلوررم در هکتار کود نیتروژن بود که نسکبم بکه شکاهد

 50درصد آفتابگردان و کمترین از تیمار  25درصکد رکوار 75 +درصکد

(عدم مصرف کود نیتروژن) بهترتیب  13/3و  8/8درصد افزایش نتان

آفتابگردان حاصل شد (جدول  .)2بکاالترین میکانگین کلروفیکل بکرگ

داد (جدول  .)2در آزمایتی رزارش رردید کود ازته باع افزایش وزن

آفتابگردان نیز از تیمار  75درصد روار 25 +درصد آفتکابگردان همکراه

هزار دانه در آفتابگردان میشود ( .)Rafiae et al., 2004همچنین در

با مصرف  100کیلوررم در هکتار کود نیتروژن حاصل شد (جدول .)3

نسبمهای کاشم بر صفم فوق در سطح احتمال ی

بررسکی سکطوح مختلکف ککود ازتکه بکر روی سکورروم (

Sorghum

 )bicolor L.متاهده شد که رابطه مست یمی بین کود ازته و عملکرد
ماکزیمم دانه ،ماده ختک

و وزن هزاردانکه وجکود دارد

عملکرد زیستتوده آفتابگردان

& (Powell

اثر سطوح مختلف کود نیتروژن ،نسبمهای کاشکم و بکرهمکنش

) .Hons, 1992دلیل افزایش وزن هزاردانه را میتوان افزایش بافکم

آنها بر عملکرد زیسمتوده در سطح احتمال ی

درصد معنیدار بکود

سبز ،افزایش فتوسنتز و مواد فتوسنتزی دانسم .در بکین نسکبمهکای

(جدول .)1بیتترین عملکرد زیسمتوده با میکانگین  6644/4کیلکوررم

کاشم بیتترین وزن هزاردانکه از تیمکار  75درصکد رکوار 25 +درصکد

در هکتار از تیمار  25درصد روار 75 +درصد آفتابگردان حاصکل شکد،

آفتابگردان برابر با  83/3حاصکل و کتکم خکالص آفتکابگردان (82/2

که نسبم به کتم خالص آفتابگردان  18/2درصد افزایش نتکان داد

ررم) و  50درصدروار 50 +درصد آفتابگردان ( 80رکرم) بکهترتیکب در

(جدول  .)2سایر تیمارهای کتم مخلوو با کتم خکالص آفتکابگردان

رتبههای بعدی قرار ررفتند .همچنین ،کمترین م کدار آن بکا میکانگین

از نظر عملکرد زیسکمتکوده تفکاوت معنکیداری نداشکتند (جکدول .)2

 76/6ررم از تیمار  25درصد روار 75 +درصد آفتابگردان بهدسم آمد

توحیدی نژاد و همکاران ) (Tohidy Nejad et al., 2004در ارتبکاو

( جدول  .)2بر اساس نتایج م ایسه میانگین اثرات مت ابکل ،بیتکترین

با کتم مخلوو ذرت و آفتابگردان متخص نمود که کتم مخلککوو

وزن هزار دانه با میکانگین  12/8رکرم از تیمکار  75درصکد رکوار25 +

ذرت و آفتککابگردان نسککککبم بککه تکک کتککتی ذرت و تکک

کتککتی

درصد آفتابگردان و عدم کوددهی حاصل شد (جدول  .)3ککاهش وزن

آفتککابگردان برتککری دارد و ترکیککب  75درصککد ذرت 25 +درصککد

هزار دانه آفتابگردان با افزایش تراکم آن اغلب ناشی از تتدید رقابکم

آفتابگردان  32درصد بیتتر از کتم خالص آفتکابگردان و  12درصکد

درون رونهای بر سر استفاده از منابع موجود بوده اسم .آفتکابگردان در

بیتتر از کتم خالص ذرت علوفه تر بهدسم آمده اسم که بکا نتکایج

تراکمهای مختلف قادر اسم که از مواد فتوسنتزی بهره الزم را ببرد و

این آزمایش مطاب م دارد.

دانههایی با میانگین وزن متابه در تراکمهکای مختلکف تولیکد نمایکد
(.)Moadab Shabestari & Mojtahedi, 2009

از نظر م ادیر مختلکف ککود نیتکروژن بکاالترین میکزان عملککرد
زیسمتوده برابر با  6637/5کیلوررم در هکتار با مصرف  150کیلوررم
در هکتار کود نیتروژن بهدسم آمد ،که اخکتالف معنکیداری بکا سکایر

عدد اسپد آفتابگردان

تیمارها داشم و نسبم به شاهد و کاربرد  100کیلوررم در هکتار بکه-

عدد اسپد برگ در آفتکابگردان بکهطکور معنکیداری تحکم تکأثیر

ترتیب  22/4و  32/9درصد افزایش نتان داد (جکدول  .)2بکر اسکاس

الگوهای کاشم ،کود نیتروژن و بکرهمکنش آنهکا در سکطح احتمکال

نتایج جدول اثرات مت ابل باالترین م کدار صکفم مکاکور از تیمکار 25

درصد قرار ررفم ( جکدول  .)1نتکایج نتکان داد ککه بکا افکزایش

درصد روار 75 +درصد آفتابگردان همراه با مصرف  150کیلوررم کود

ی
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بهدسم آمد که با سایر تیمارها اختالف معنیدار نتان داد (جکدول .)3

احتمال ی

این مطلب بیانگر تأثیر مثبم نیتروژن بر افزایش عملکرد زیسکمتکوده

را نتان نداد (جدول  .)1بر اساس نتایج بکرهمکنش دادههکا بیتکترین

بوده که میتوان دلیل آن را افزایش رشد سبزینهای و افزایش سرعم

شاخص برداشم از تیمار  75درصد روار 25 +درصد آفتکابگردان بکه-

رشد ساقه و برگ و در نتیجه ماده خت

و زیسمتوده ریاه دانسم.

درصد معنیدار بود اما نسبمهای کاشم تأثیر معنکیداری

دسککم آمککد (جککدول  .)3مح ککان در کتککم مخلککوو ذرت و سککویا
( )Glycine max L.بیان کردند که تیمارهکای مختلکف کاشکم روی
شاخص برداشم تأثیری نداشته اسم که این حالم میتوانکد ناشکی از

عملکرد دانه آفتابگردان

اثککر سککطوح مختلککف کککودی ،نسککبمهککای کاشککم و همچنککین

تغییرات هماهنگ عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک

در واحکد سکطح

درصد بر ایکن صکفم معنکیدار

باشد ( .)Rahimi et al., 2002نتایج آزمایتی در کتم مخلوو ذرت

بود (جدول  .)1نتایج نتان داد با افزایش مصرف نیتروژن عملکرد دانه

و خیکار ( )Cucumis sativus L.نتکان داد ککه بکاالترین شکاخص

افزایش و در سطح کودی  150کیلوررم در هکتار به بکاالترین میکزان

برداشم ،در بین نسبمهای مختلف از کتم خالص ذرت بهدسم آمد

( 1350کیلککوررم در هکتککار) رس کید (جککدول  .)2در ریککاه آفتککابگردان

( .)Gokar, 2005در بکین سکطوح مختلکف ککود نیتکروژن ،بکاالترین

استفاده از کودهای دارای نیتروژن بهمیکزان  150کیلکوررم در هکتکار

شاخص برداشم از تیمار 100کیلوررم در هکتار حاصکل ککه بکا سکایر

بهنحوی که نیتکروژن موجکود در خکاك بکه  300کیلکوررم در هکتکار

تیمارها نیز اختالف معنیداری داشم (جدول  .)2همچنین در آزمایتی

رسیده ،موجب افزایش عملکرد دانه و درصد روغکن دانکه و در نهایکم

رزارش رردید که نیتروژن باعک افکزایش شکاخص آفتکابگردان رقکم

عملکرد روغن شده اسم ( .)Scheiner et al., 2002در میکان الگکو-

رلتید میشود ( .)Rafiae et al., 2004برهمکنش نسبمهای کاشم

های کتم ،بیتکترین عملککرد دانکه بکا میکانگین  1288کیلکوررم در

و سطوح مختلف کود بر شاخص برداشکم معنکیدار شکد (جکدول .)1

هکتار از تیمار  25درصد روار 75 +درصکد آفتکابگردان متکاهده شکد،

همچنین نصیرپور ) )Nasirpour, 2010نیز در بررسی کتم مخلوو

سایر تیمارها هم تفاوت معنیداری نداشتند (جکدول  .)2ایکن بکه ایکن

ارزن و لوبیا چتم بلبلی به نتیجه متابهی دسم یافم.

برهمکنش آنها در سطح احتمال ی

معناسم که همجواری دو ریاه سبب مکیرکردد تکا از کتکم مخلکوو
محصول بیتتری نسبم به ت کتتی برداشم شود .دلیل آن را مکی-

وزن نیام گوار

توان در تثبیم بیولوژیکی نیتروژن توسط ریتههکای رکوار و افکزایش

نتایج جدول تجزیه واریانس دادهها نتان داد سطوح مختلف ککود

جاب نور جستجو کرد .در بررسی کتم مخلوو ذرت و لوبیا رکزارش

نیتروژن و نسبمهای کاشم تأثیر معنیداری بکر وزن نیکام در سکطح

رردید که در کتم مخلوو عملکرد بهطور معنیداری نسبم به کتم

احتمال ی

درصد دارد (جدول  .)4م ایسه میانگین دادههکا نتکان داد

خککالص افککزایش یافککم ).(Nassiri Mahallati, et al., 2015

که در بین نسبمهای مختلکف کاشکم ،تیمکار  75درصکد رکوار25 +

برهمکنش عملکرد دانه آفتابگردان نتان داد که بیتترین عملککرد از

درصد آفتابگردان ،بیتترین وزن نیام ( 411ررم در مترمربکع) را تولیکد

تیمار  75درصد آفتکابگردان 25 +درصکد رکوار تکوأم بکا ککاربرد 150

کرد (جدول  .)5بیتترین وزن نیام ( 404/83ررم در مترمربع) از تیمار

کیلوررم در هکتار کود نیتروژن بهدسم آمد (جدول  .)3افزایش تولیکد

عدم اعمال کود و کمترین میزان وزن نیام از تیمکار  100کیلکوررم در

در کتم مخلوو به سرعم رشد بیتکتر و اسکتفاده بهتکر از منکابع در

هکتار کود نیتروژن حاصل شد (جدول  .)5نتکایج بکرهمکنش تیمارهکا

دسترس بهدلیل تفاوت رونهها نسبم داده شکده اسکم ( Gustave et

نتان داد باالترین میزان وزن نیام  469ررم در مترمربکع از تیمکار 75

.)al., 2008

درصدروار 25 +درصد آفتابگردان بکدون اعمکال ککود بکهدسکم آمکد
(جدول .)6

شاخص برداشت آفتابگردان

تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر شکاخص برداشکم در سکطح
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جدول  -4تجزیه واریانس (ميانگين مربعات) صفات اندازهگيری شده گوار تحت تأثير الگوی كشت مخلوط با آفتابگردان و سطوح مختلف كود
نيتروژن
Table 4- Analysis of variance (Means of squares) for measured traits of guar under sowing patterns with sunflowers and
different levels of nitrogen fertilizer

عدد اسپد

شاخص برداشت

عملكرد دانه

عملكرد زیستتوده

Harvest index

Seed yield

Biological yield

2.5ns

1144.4ns

87052.7 ns

*

13745219.4

**

**

26.53

**3234136.1

4.09
**

66823.6

1034386.11

Pod weight

1000- seed
weight

آزادی
df

S.O.V

1064.08

25 ns

2

تکرار

133.3

2

11.54

*

26.86

**

0.476

Fertilizer
)(nitrogen

اشتباه اصلی

1441.9
59738.8

70.37

*

3

37.03ns

6

18
-

4.24

26876.1

628775

2.87

241.08

20.37

5.56

4.74

8.53

7.28

4.33

5.52

2.64ns

کود (نیتروژن)

20.83

32.22

**

Replication

4

**

**

2328108.33

**

00227.3

3433.07

274987.96

5421025

**

**

35.27

2349874.07

**

وزن نيام

دانه

**

52.87

**

**

SPAD
erading

وزن 1000

درجه

منابع تغييرات

Main error

الگوی کاشم
Sowing pattern

کود × الگوی کاشم
× Fertilizer
Sowing pattern

اشتباه فرعی
Sub error

ضریب تغییرات ()%
)CV (%

 * ،nsو ** :بهترتیب عدم وجود اختالف معنیدار و معنیدار در سطح پنج و ی درصد میباشد.
ns,* and **: are non-significant, significant at 5 and 1% probability levels, respectively.
کود نیتروژنه ،در مطالعات مرادی بناب و همکاران ( Madadi Bonab

وزن هزار دانه گوار

نتایج تجزیه واریانس نتان داد که اثر سیستمهای مختلف کتکم

 )et al., 2013بککر روی شککوید ) (Anethum graveolens L.و

و سطوح مختلف کود نیتروژن بر وزن هزار دانه معنیدار شکد (جکدول

( )Faraji & Mirlohi, 1998در برنج ( )Oriza sativa L.مطاب م

 .)4بیتترین وزن هزاردانه  85/55رکرم از تیمکار مخلکوو  25درصکد

داشم .کود نیتروژن عملکرد دانه رلرنگ (

روار 75 +درصد آفتابگردان بهدسم آمد که اختالف معنیداری با سایر

 )L.را عمدتاً از طریق تأثیر بر تعداد طبق در بوتکه افکزایش مکیدهکد

تیمارها داشم .کمتکرین وزن هزاردانکه  78/88رکرم از تیمکار کتکم

( .)Gilbert & Tucker, 1987تعداد دانه در طبق با شکدت کمتکری

خالص روار بود (جکدول  .)5فتحکی ) (Fathi, 2010در آزمایتکی بکر

تحم تأثیر نیتروژن واقع میشود و وزن هزار دانه چندان تحکم تکأثیر

روی ماش بیان کرد که وزن هزار دانه آن همبستگی مثبتی با عملکرد

نیتروژن قرار نمیریرد .برهمکنش نسبمهای کاشم و سطوح مختلف

دانکه دارد .در بررسکی کتکم مخلکوو اثکر تکراکم چکاودار (

Secale

Carthamus tinctorius

کود نیتروژن بر وزن هزار دانه معنیدار نتد ( جدول .)4

 )montanum Guss.بر صفات زایتی رندم نتایج متکابهی رکزارش
شده اسم ) .(Haryanvi et al., 2005کمتکرین وزن هزاردانکه رکوار

عدد اسپد گوار

برابر با  78/33همراه با مصرف  100کیلوررم در هکتار کود نیتروژن و

عدد اسپد در ریاهان یکی از عوامل مهم حفظ ظرفیم فتوسنتزی

بیتترین آن با میانگین  85ررم از تیمار شاهد بهدسم آمد (جدول .)5

اسم .همچنین بین عدد اسپد و عملکرد همبستگی مثبتی وجکود دارد

احتماالً دلیل کاهش وزن هزار دانه ،افکزایش رشکد رویتکی (سکاقه و

که نتاندهنده اهمیم حفظ میزان مطلوب این رنگدانکه بکرای تولیکد

برگ) و کاهش رشد زایتی در شکرایط وجکود نیتکروژن بکاال و وجکود

عملککرد بکاال مکیباشکد ( .)Sivasemardeh., 2003تکأثیر سکطوح

رطوبم کافی اسم و اینکه ریاه نتوانسته از ازت ت سکیطی در مراحکل

مختلف کود نیتروژن و نسبمهای کاشم بر عدد اسپد رکوار در سکطح

کوددهی بهخوبی استفاده کند .کاهش وزن هزار دانه با افزایش م کدار

درصکد معنکیدار بکود (جکدول  .)4بیتکترین عکدد اسکپد

احتمال ی
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( )25/17از کتم خالص روار بهدسم آمد .در صورتیکه این تیمار بکا

داری نداشم .در بین تیمارهای کودی نیز باالترین عدد اسپد از کاربرد

تیمار مخلوو  75درصد روار 25 +درصد آفتکابگردان اخکتالف معنکی-

 100کیلوررم اوره در هکتار حاصل شد (جدول .)5

جدول  -5مقایسه ميانگين صفات اندازهگيری شده گوار تحت تأثير الگوی كشت مخلوط با آفتابگردان و سطوح مختلف كود نيتروژن
Table 5- Mean comparison measured traits in guar under sowing patterns with sunflowres and different levels of nitrogen
fertilizer

عملكرد دانه

عملكرد زیست توده

شاخص برداشت
(درصد)

(كيلوگرم درهكتار)

(كيلوگرم درهكتار)

Harvest index
)(%

Seed yield
)(kg.ha-1

Biological yield
)(kg.ha-1

وزن  1000دانه
عدد اسپد
SPAD
reading

(گرم)
1000- seed
weight
)(g

وزن نيام
تيمارها

(گرم بر مترمربع)

Treatments

Pod weight
) (g.m-2

كود نيتروژن (كيلو گرم در
هكتار)

-

Nitrogen fertilizer
()kg.ha-1

35.36 b
37.41 ab
38.25 a

2851.7 b
3754.2 a
3747.5 a

8058.3 b
10016.7 a
9785.8 a

24.02a
24.25 a
21.55 b

85 a
78.33 b
81.66 ab

*404.83a
309.67 c
360 b

34.01 c

2861.1 c

8405.6 b

25.17 a

78.88 b

236.66 c

39.94 a

4108.8 a

10297.8 a

24.76 a

81.11 ab

411 a

37.23 b

3427.7 b

9222.2 b

21.27 b

81.11 ab

391.55 b

36.85 b

3406.6 b

9222.2 b

21.89 b

85.55 a

393.44 b

شاهد Control
100
150

الگویهای كاشت
Sowing patterns

کتم خالص روار
Sole crop of guar

 75درصد روار 25 +درصد آفتابگردان
75% guar+ 25% sunflower

 50درصد روار 50 +درصد آفتابگردان
50% guar+ 50% sunflower

 25درصد روار 75 +درصد آفتابگردان
25% guar+ 75% sunflower

*حروف متابه در هر ستون نتانگر عدم اختالف معنیدار در سطح پنج درصد بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن میباشد.
*Means with at least one similar letter in each column, are not significantly different (p≤0.05) based on Duncan multiple range test.

کاهش غلظم کلروفیل مکیتوانکد ناشکی از تجزیکه کلروفیکل در
شکرایط تککنش تغایکهای باشکد (.)Pour Mousavi et al., 2007

کتم خالص ،محبوس شدن به دلیل افکزایش تکراکم و سکایهانکدازی
علفهای هرز در این تیمار میباشد.

افزایش کود میتواند از فراهمی جاب بیتکتر عناصکر غکاایی ،سکبب
افزایش میزان فتوسنتز و مکاده ختک

ریکاه شکود (

Atiyeh et al.,

 .)2001همچنین ،باالترین میانگین کلروفیل بکرگ ( )29/61از تیمکار

عملکرد زیستتوده گوار

تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن ،نسبمهکای مختلکف کاشکم و

کتم خالص روار همراه با عدم اعمال کود بهدسم آمد و ایکن تیمکار

برهمکنش آنها بر عملکرد زیسمتوده رکوار در سکطح احتمکال یک

اختالف معنیداری را با سایر تیمارهکا نتکان داد .کمتکرین م کدار آن

درصد معنیدار بود ( جکدول  .)4در میکان سکطوح مختلکف نیتکروژن،

( )17/49از تیمار  50درصد روار 50 +درصد آفتابگردان و عدم اعمکال

تیمارهککای مصککرف  100و  150کیلککوررم در هکتککار نیتککروژن م ککدار

کود حاصل شد (جدول  .)5دلیل افزایش میزان کلروفیل در تراکمهای

عملکرد زیسمتوده را نسبم به شاهد بهترتیب به میزان  24/3و 21/4

زیاد و در حالم کتم مخلکوو ،افکزایش سکایهانکدازی بوتکههکا روی

درصد افزایش داد (جدول  .)5با توجه به اینکه مصرف ککود نیتکروژن

یکدیگر اسم .ریاه زراعی در شرایط سایهاندازی برای به دام انکداختن

باع افزایش رشد رویتی و تجمع ماده خت

در ریاهان مکیشکود،

هرچه بیتتر نور برای تولید فتوآسمیالت میزان کلروفیل برگ خکود را

طبیعی اسم که عملکرد زیسمتوده در اثکر ککاربرد نیتکروژن افکزایش

افزایش میدهد .ظاهرا دلیل افزایش غلظم کلروفیل رکوار در شکرایط

مییابد .از نظر نسبمهای کاشم نیز باالترین م دار عملکرد زیسکم-
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توده مربوو به تیمار مخلوو  75درصد رکوار 25 +درصکد آفتکابگردان

آهسته این ریاه در اوایل فصل رشد درصد فضای بیتکتری در اختیکار

بود (جدول  .)5بیتترین عملکرد زیسمتوده در تیمار  75درصد رکوار+

علفهای هرز قرار ررفته و در نتیجکه تعکداد علفهای هکرز در واحکد

 25درصد آفتابگردان همراه با مصرف  100کیلکوررم در هکتکار ککود

سطح افزایش یافم ،بهطوریکه قدرت رقابتی ریاه زراعی با افککزایش

متاهده شد و کمترین م دار آن نیز مربوو به  25درصکد رکوار 75 +

بکاروری خاك بهعلم افزودن کود نیتروژن کمتر شد (

درصد آفتابگردان و عدم مصرف کود نیتروژن بود (جدول  .)5با توجکه

)et al., 2002

Ahmadvand

به این نتایج ،میتوان نتیجه ررفم که در کتم خالص ،به دلیل رشد
جدول  -6مقایسه ميانگين برهمكنش صفات اندازهگيری شده گوار تحت تأثير الگوی كشت مخلوط با آفتابگردان و سطوح مختلف كود نيتروژن
Table 6- Means comparison of interaction of measured traits in under sowing patterns with sunflowres and different levels of
nitrogen fertilizer

عملكرد دانه

عملكرد زیست توده

(كيلوگرم درهكتار)
Seed yield
)(kg.ha-1

(كيلوگرم درهكتار)
Biological yield
)(kg.ha-1

عدد اسپد
SPAD
reading

وزن نيام
(گرم بر مترمربع)
Pod weight
)(g.m-2

2583.3de

e 7950d

29.61a

*256e

3650b

9733.3abc

25.61bc

469a

2856.7cd

7933.3de

17.49f

423b

2316.7e

6616.7e

23.38bc

471.33f

2986.7c

8533.3cd

26.37b

383.33c

4320a

10966.7a

25.02bc

365.67bc

3736.7b

9916.7abc

23.27bc

382d

3973.3b

10650a

22.34cde

307.67de

3013.3c

8733.3bcd

19.55ef

270.67de

4356.7a

10193.3ab

23.66bc

398.33be

3690b

9816.7abc

23.04bcd

369.67c

3930b

10400a

19.96def

401.33bc

تيمارها
Treatments
کتم خالص آفتابگردان
Sole crop of sunflower

 75درصد روار25 +درصد آفتابگردان
75% guar+ 25% sunflower

شاهد

 50درصد روار 50 +درصد آفتابگردان

Control

50% guar+ 50% sunflower

 25درصد روار 75 +درصد آفتابگردان
25% guar+ 75% sunflower

کتم خالص آفتابگردان
Sole crop of sunflower

 75درصد روار25 +درصد آفتابگردان
75% guar+ 25% sunflower

 50درصد روار 50 +درصد آفتابگردان

100کیلوررم در هکتار
100 kg.ha-1

50% guar+ 50% sunflower

 25درصد روار 75 +درصد آفتابگردان
25% guar+ 75% sunflower

کتم خالص آفتابگردان
Sole crop of sunflower

 75درصد روار25 +درصد آفتابگردان
75% guar+ 25% sunflower

 50درصد روار 50 +درصد آفتابگردان

150کیلوررم در هکتار
150 kg.ha-1

50% guar+ 50% sunflower

 25درصد روار 75 +درصد آفتابگردان
25% guar+ 75% sunflower

*حروف متابه در هر ستون نتانگر عدم اختالف معنیدار در سطح پنج درصد بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن میباشد.
*Means with at least one similar letter in each column, are not significantly different (p≤0.05) based on Duncan
multiple range test.

عملکرد دانه گوار

کیلککوررم در هکتککار) از تیمککار مخلککوو  75درصککد رککوار 25 +درصککد

این صفم بهطور معنکیداری تحکم تکأتیر نسکبمهکای مختلکف

آفتابگردان و کمترین آن ( 2861/1کیلوررم در هکتار) از تیمار کتکم

کاشم ،کوددهی و برهمکنش آنها قرار ررفکم (جکدول  .)4م ایسکه

خالص روار بهدسم آمد (جدول  .)5دلیل این امکر مکیتوانکد افکزایش

میککانگین دادههککا نتککان داد کککه بککاالترین عملکککرد دانککه (4108/89

رقابم بهعلم حضور سایر رونههکا در شکرایط کتکم خکالص و عکدم

ارزیابی عملکرد و جنبههای اکوفیزیولوژیک کشت مخلوط گوار...
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کنترل علفهرز باشد که سبب کاهش منابع محیطی در دسترس ریاه

درصد از کتم خالص روار بکهدسکم آمکد (جکدول .)5علکم افکزایش

زراعی میرردد و همچنین نتکایج نتکان داد ،بیتکترین تکراکم و وزن

شاخص برداشم در کتم مخلوو نسکبم بکه کتکم خکالص رکوار را

کتتی بود (جدول .)9

ممکن اسم به دریافم بهتر نور در کتم مخلوو نسبم داد و اینککه

در تح یق حمزهای و سکیدی ( Hamzei & Seyedi,)2014در مکورد

در این شکرایط از تتعتکع و سکایر منکابع در جهکم افکزایش اجکزای

عملکرد ،اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف هرز دو ریکاه نخکود و

عملکرد ،بیتتر از دیگر تیمارها استفاده ککرده و همکین عامکل سکبب

جو ) (Hordeum vulgare L.در شرایط کتم مخلوو ،شکاخههکای

افزایش شاخص برداشم در این تیمار نسبم بکه دیگکر تیمارهکا شکده

فرعی ،تعداد دانه در غالف و عملکرد دانه نخکود در تیمارهکای بکدون

اسم .احتماالً یکی از عواملی که باع کاهش عملکرد ریاهان زراعی

کنترل علف هرز به طکور معنکیداری ککاهش یافکم .نتکایج م ایسکه

میشود ،علفهای هرزی هستند که در بین ریاهان زراعی رشد ککرده

میانگینها نتان داد که مصرف  100و  150کیلکوررم ککود نیتکروزن

و بر سر نور ،فضا ،آب و هوا و مواد غاایی با ریکاه زراعکی بکه رقابکم

عملکرد دانه را بهترتیب  31/6و  31/4درصد نسبم به شاهد افکزایش

میپردازند .نتایج م ایسه میانگینها نیز حاکی از تأثیر مثبکم نیتکروژن

داد (جدول  .)5به نظر میرسد افزایش عملکرد دانه در اثر مصرف کود

بر این شاخص بود به طوری که مصکرف  100و  150کیلکوررم ککود

به دلیل ن ش اساسی نیتروژن در ساختمان کلروفیل و سنتز پروتئینها

نیتروژن این شاخص را نسبم به شاهد بکه ترتیکب  5/7و  8/1درصکد

و آنزیمها ،توسعه سطح برگ و در نتیجه افزایش مواد فتوسنتزی باشد.

افزایش داده اسم (جکدول  .)5افکزایش شکاخص برداشکم بکا ککاربرد

همچنین بیان شده که نیتروژن باعک افکزایش طکول عمکر تخمک ،

نیتروژن به علم کمتر بودن رشد ساقه ،برگ و وزن ختک

آن بکود.

افزایش زمان رردهافتانی مؤثر و کیسه جنینکی قکوی شکده و درصکد

افزایش شاخص برداشم با افزایش م دار ککود نیتکروژن در مطالعکات

تتکیل دانه را افزایش میدهد .باالترین میزان عملکرد دانه بهترتیکب

کتکفی و همککاران ( )Kashfi et al., 2011روی نخکود در شکرایط

برابر بکا میکانگین  4356/7و  4320کیلکوررم در هکتکار ،از تیمکار 75

کرج نیز رزارش شده اسم.

خت

علفهای هرز نیز مربوو به شرایط ت

درصد روار 25 +درصد آفتابگردان همراه با کاربرد  150کیلوررم ککود
و مخلوو  75درصد روار 25 +درصد آفتابگردان همراه با مصرف 100

نسبت برابری سطح زمین

کیلوررم در هکتار کود نیتروژن بهدسم آمد (جدول  .)6نتایج متابهی

معیاری که اغلب جهم داوری در مؤثر بودن کتم مخلوو مکورد

در کتم مخلوو ذرت و سویا متاهده رردید ککه بیتکترین عملککرد

استفاده قرار میریرد ،نسبم برابری زمین می باشد .این معیکار نسکبم

محصول از تیمار  50درصد ذرت  50 +درصد سویا در شرایط مصکرف

میزان زمین الزم برای ت کتتی ها را در م ایسکه بکا کتکم مخلکوو

 100درصد توصیهی کودی نیتروژن حاصکل رردیکد ( Pahlavanloo

توصیف میکند .نسبم برابکری زمکین در همکه آرایکش هکای کاشکم

 .)et al., 2016بهنظر میرسکد ککه وجکود شکرایط مناسکب از جملکه

مخلوو بیتتر از ی

افزایش دسترسی به نیتروژن برای رشد روار تحم تکأثیر نسکبمهکای

افزایش بهرهوری از منابع اسم .نسبم برابری زمین تحم تأثیر نسبم

کتم مخلوو از طریق بهبود رشد ،عملکرد را نیز بهبود داده اسم .در

کاشم و سطوح مختلف کود نیتروژن تفاوت معنکیداری را نتکان داد

بررسی کتم مخلوو ارزن و لوبیا رزارش رردید که م کادیر مختلکف

(جدول  .)7بر اساس نتایج م ایسه میانگینها باالترین نسبم برابکری

کودهای دامی و شیمیایی اثر معنکیداری بکر عملککرد دانکه و علوفکه

زمین از  75درصد روار 25 +درصد آفتابگردان معادل  2/73بکهدسکم

دو ریاه ارزن و لوبیا دارند ).(Tavasoli et al., 2010

آمد ( جدول  .)8بر این اساس ،عملکرد حاصل از کتم مخلوو در این

خت

بود ککه نتکان از اثکر مفیکد کتکم مخلکوو در

تیمار نسبم به ت کتتی افزایش نتان داده اسم این بدان معناسکم
که کتم دو ریاه روار و آقتابگردان سبب میرردد تا از کتم مخلوو

شاخص برداشت گوار

م ادیر مختلف کود نیتکروژن و نسکبمهکای مختلکف کاشکم اثکر

محصول بیتتری نسبم به ت کتتی برداشم شود و دلیل آن تثبیکم

درصد بر این صکفم داشکم (جکدول

بیولوژیکی نیتروژن توسط ریتکههکای ریکاه رکوار و اسکتفاده بهتکر از

 .)4باالترین شاخص برداشم روار با میانگین  39/94درصکد از تیمکار

عوامل محیطی بوده اسم .بانی

و همکاران )(Banik et al., 2006

 75درصد رکوار 25 +درصکد آفتکابگردان و کمتکرین آن برابکر 34/01

نیز با بررسی کتم مخلوو افزایتی نخود و رندم مالحظه کردند ککه

معنیداری در سطح احتمال ی
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تولیدکل و ظرفیم استفاده از زمین در تیمارهای کتم مخلوو بیتکتر

ماش

از کتم خالص هر دو ریاه بود .در کتم مخلوو ذرت و لوبیکا چتکم

در م ایکسه با کتکم خالص دو ریاه زراعی LER ،باالتری داشته ککه

بلبلی رزارش شد که  LERدر همه تیمارهای کتم مخلوو بکاالتر از

و ککاهش

ی

زراعی ( )Vicia sativa L.اعالم رردید که عمکلکرد مخکلوو

این امر به دلیل بهرهریری ارزن از ب ایای نیتروژن ماشک

رقابم درون رونهای میباشد ).(Sirous mehr et al., 2003

بود که ایکن نتکاندهنکده سکودمندی کتکم مخلکوو مکیباشکد

( .)Dahmardeh, 2010در سیستم کتم مخلکوو ارزن نوتریفیکد بکا
جدول  -7تجزیه واریانس (ميانگين مربعات) صفات اندازهگيری شده گوار و آفتابگردان تحت تأثير الگوی كشت مخلوط و سطوح مختلف كود نيتروژن
Table 7- Analysis of variance (mean of squares) for measured traits of guar and sunflower under sowing patterns of intercropping and
different levels of nitrogen fertilizer

وزن خشک علفهای هرز

نيتروژن خاک

 LERكل

 LERآفتابگردان

 LERگوار

Weeds dry weight

Soil nitrogen

Total LER

Sunflower LER

Guar LER

1187.2 ns

0.55ns

0.040ns

*

*

آزادی

S.O.V

0.031

2

تکرار

0.16

2

0.13

*

19175.5

100.02

0.16

**

0.12

**

672.2

1.28

0.042

0.024

13.47

0.11

*

0.055ns

**

2361.6

0.49ns

0.048ns

0.027ns

**

**

**

**

**

2130

**

درجه

منابع تغييرات

0.18

df

4

0.22

2

0.68

4

11136.6

11.73

0.019

0.024

0.80

12

12.9

3.65

5.34

11.32

6.53

-

Replication

(نیتروژن) کود
)Fertilizer (nitrogen

اشتباه اصلی
Main error

الگوی کاشم
Sowing pattern

کود× الگوی کاشم
Fertilizer×Sowing pattern

اشتباه فرعی
Sub error

ضریب تغییرات ()%
)CV (%

 * ،nsو ** :بهترتیب عدم وجود اختالف معنیدار و معنیدار در سطح پنج و ی درصد میباشد.
ns ,* and **: are non-significant, significant at 5 and 1% probability levels, respectively.

کاهش معنیدار وزن خت

وزن خشک علفهای هرز

علکفهکای هکرز در برخکی از تیمارهکای

مصرف نیتروژن و نسبمهای کاشم ،همچنین برهمکنش این دو

کتم مخلوو نسبم به ت کتتی شده اسم .عکدم جوانکهزنکی بکاور

علفهای هرز در سطح احتمال ی

درصد

علفهای هرز به وسیله دریافم کامل نور توسط ریاه همکراه و یکا بکه

معنیدار بود (جدول  .)7نتایج م ایسه میانگینهای وزن خت

علف-

علم خاصیم آللوپاتی آنها در مطالعه سایر مح ین نیکز بیکان شکده

هرز نتان داد که مصرف  100و  150کیلوررم در هکتار کود نیتروژن،

اسم ( .)Poggio, 2005بر اساس نتایج اثرات مت ابل باالترین میزان

علفهای هرز را بهترتیب به میزان  23/6و  53/8درصکد

علفهای هرز از تیمارهای کتم خالص رکوار همکراه بکا

فاکتور بر روی وزن خت

وزن خت

وزن خت

نسبم به عدم مصرف کود افزایش داد (جدول  .)9علم این امر را به

مصرف  150کیلوررم در هکتار کود نیتکروژن و  25درصکد رکوار75 +

حریصتر بودن علفهای هرز در جاب نیتروژن میتکوان نسکبم داد.

درصد آفتکابگردان همکراه بکا مصکرف  150کیلکوررم در هکتکار ککود

علکف-

نیتروژن حاصل شده اسکم (جکدول  .)10نتکایج متکابهای در کنتکرل

های هرز از تیمکار مخلکوو  75درصکد رکوار 25 +درصکد آفتکابگردان

علفهای هرز توسط کتم مخلوو رندم و نخود بهدسم آمد و اعالم

علفهای هکرز نیکز از تیمکار کتکم

رردید مزیم کتم مخلوو این دو ریاه بیتتر از کتم خکالص آنهکا

خالص آفتابگردان حاصل شد (جدول  .)9بهنظکر مکیرسکد ککه فتکار

میباشد ( .(Banik et al., 2006همچنین در کتکم مخلکوو جکو و

رقابتی ناشی از حضور آفتابگردان و روار در کنکار یککدیگر منجکر بکه

باقال ،افزایش عملکرد در کتم مخلوو نسبم به ت کتکتی دو ریکاه

همچنین در بین تیمارهای کتم مخلوو کمترین وزن خت
بدسم آمد .بیتترین وزن خت

ارزیابی عملکرد و جنبههای اکوفیزیولوژیک کشت مخلوط گوار...

به دلیل کنترل بهتر علفهای هرز در کتم مخلکوو صکورت ررفتکه
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جدول  -8مقایسه ميانگين نسبت برابری زمين برای عملكرد دانه گوار و آفتابگردان تحت تأثير الگوی كشت مخلوط و سطوح مختلف كود نيتروژن
Table 8- Means comparison of land equivalent ratio for seed yield of guar and sunflower under sowing patterns of
intercropping and different levels of nitrogen fertilizer
 LERگوار
 LERآفتابگردان
 LERكل
الگوی كاشت Sowing pattern
Guar LER
Sunflower LER
Total LER
2.73 a

1.29 a

*1.43 a

2.64 ab

1.45 a

1.19 b

2.5 b

1.36 a

1.14 b

 75درصد روار 25 +درصد آفتابگردان
75% guar+ 25% sunflower

 50درصد روار 50 +درصد آفتابگردان
50% guar+ 50% sunflower

 25درصد روار 75 +درصد آفتابگردان
25% guar+ 75% sunflower

*حروف متابه در هر ستون نتانگر عدم اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن میباشد.
*Means with at least one similar letter in each column, are not significantly different (p≤0.05) based on Duncan multiple range test.

میزان نیتروژن به ترتیب از کتم خالص روار ( 0/20درصد) و کتکم

نیتروژن خاک

نسبمهای کاشم و م ادیر مختلف کود نیتروژن تأثیر معنکیداری

خالص آفتابگردان ( 0/17درصکد) بکهدسکم آمکد .در مجمکوع ،میکزان

بر میزان نیتروژن خاك بعکد از برداشکم محصکول داشکم .همچنکین

نیتروژن خاك در کتمهای مخلوو بیتتر از ت

کتکتی آفتکابگردان

برهمکنش سطوح مختلف کود نیتروژن و سیستمهای مختلف کاشکم

بود و تفاوت معنیداری میان تیمارهای کتم مخلوو و کتم خکالص

اثر معنیداری بر درصد نیتکروژن خکاك نداشکم (جکدول  .)7م ایسکه

دو ریاه زراعی در میزان نیتروژن خاك بعکد از برداشکم متکاهده شکد

میانگینهای نسبمهای کاشکم نتکان داد ککه بیتکترین و کمتکرین

(جدول .)8

جدول  -9مقایسه ميانگين نيتروژن خاک و وزن خشک علفهای هرز تحت تأثير الگوی كشت مخلوط و سطوح مختلف كود نيتروژن
Table 9- Mean comparison of soil of nitrogen and weeds dry weight under sowing patterns of intercropping and
different levels of nitrogen fertilizer

نيتروژن

وزن خشک علفهای هرز

تيمارها

(درصد)

(گرم در مترمربع)

Treatments

Nitrogen
()%

Weeds dry weight
()g.m-2

0.16c

*132.6c

كود نيتروژن (كيلوگرم در هكتار)
(Nitrogen Fertilizer)kg.ha -1
شاهد

0.19b
0.21a

164b
204a

0.17d

192.2a

0.20a

156.6b

0.19b

153.3b

0.19b

163.3b

0.18c

168.89b

Control
100
150

الگویهای كاشت
Sowing patterns

کتم خالص آفتابگردان
Sole crop of sunflower

کتم خالص روار
Sole crop of guar

 75درصد روار 25 +درصد آفتابگردان
75% guar+ 25% sunflower

 50درصد روار 50 +درصد آفتابگردان
50% guar+ 50% sunflower

 25درصد روار 75 +درصد آفتابگردان
25% guar+ 75% sunflower

*حروف متابه در هر ستون نتانگر عدم اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن میباشد.
*Means with at least one similar letter in each column, are not significantly different (p≤0.05) based on Duncan multiple
range test.
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بنابراین ،میتوان نتیجهریکری نمکود ککه علکم افکزایش میکزان

میزان مواد آلی خاك که عمدهترین منبع برای نیتروژن هسکتند ،بکه

نیتروژن خاك در کتم خالص روار بهدلیل تثبیکم نیتکروژن توسکط

دالیل مختلف از جمله بارندری کم ،تناوب زراعی نامناسب ،پوشکش

روار میباشد در حالی که کاهش نیتروژن خاك پکس از برداشکم در

ریاهی ناچیز و عدم مصرف کودهای دامکی و ککود سکبز ککم اسکم.

کتم خالص آفتابگردان بهعلم جاب بیتتر عناصکر غکاایی توسکط

م ایسه میانگینهای نیتروژن خاك نتان داد که مصرف  100و 150

و نیمهخت  ،نیتکروژن

کیلوررم در هکتار کود ،نیتروژن خکاك را بکهترتیکب  21/04و 31/2

آفتابگردان میباشد .در مزارع مناطق خت

نخستین عنصری اسم که کمبود آن مطرح اسم ،زیرا در این مناطق

درصد نسبم به شاهد (عدم مصرف کود) افزایش داد (جدول .)9

جدول  -10مقایسه ميانگين برهمكنش وزن خشک علفهای هرز تحت تأثير الگوی كشت مخلوط و سطوح مختلف كود نيتروژن
Table 10- Means comparison of interaction of weed dry weight under sowing patterns of intercropping and different
levels of nitrogen fertilizer

وزن خشک علفهای هرز
تيمارها

(گرم بر مترمربع)

Treatments

Weeds dry weight
)(g.m-2
*135fgh
103.3h
116.67gh
170cdef
138.3efgh
186.6bcd
180bcde
146.67defgh
160cdefg
146.67defgh
255a
186.67bcd
196.67bc
160cdefg
221.67ab

کتم خالص آفتابگردان
Sole crop of sunflower

کتم خالص روار
Sole crop of guar

 75درصد روار 25 +درصد آفتابگردان

شاهد

75% guar+ 25% sunflower

Control

 50درصد روار 50 +درصد آفتابگردان
50% guar+ 50% sunflower

 25درصد روار 75 +درصد آفتابگردان
25% guar+ 75% sunflower

کتم خالص روار
Sole crop of guar

کتم خالص آفتابگردان
Sole crop of sunflower

 75درصد روار 25 +درصد آفتابگردان
75% guar+ 25% sunflower

 100کیلوررم در هکتار
-1

100 kg.ha

 50درصد روار 50 +درصد آفتابگردان
50% guar+ 50% sunflower

 25درصد روار 75 +درصد آفتابگردان
25% guar+ 75% sunflower

کتم خالص روار
Sole crop of guar

کتم خالص آفتابگردان
Sole crop of sunflower

 75درصد روار 25 +درصد آفتابگردان
75% guar+ 25% sunflower

150کیلوررم در هکتار
-1

150 kg.ha

 50درصد روار 50 +درصد آفتابگردان
50% guar+ 50% sunflower

 25درصد روار 75 +درصد آفتابگردان
25% guar+ 75% sunflower

*حروف متابه در هر ستون نتانگر عدم اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن میباشد.
*Means with at least one similar letter in each column, are not significantly different (p≤0.05) based on Duncan multiple range
test.
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 نسبم به سکایر تیمارهکای مخلکوو و نیکز دارا بکودن بیتکترین2/73
 کیلکوررم در هکتکار) مناسکبتکرین تیمکار در1633/33( عملکرد دانه
 باالترین میزان نیتروژن خاك نیز.کتم مخلوو روار و آفتابگردان بود
از کتم خالص روار و کمترین میزان نیتروژن خاك از کتم خکالص
آفتابگردان حاصل شد که این موضوع مؤید این مطلب اسم که کتم
 میتوان عالوه بر ایجکاد تنکوع،مخلوو رونههایی با فنولوژی متفاوت
 ایجاد پایداری و ثبات تولید از طریق کاهش مصرف نهادههای،زیستی
.شیمیایی بهطور قابل مالحظهای مؤثر باشد

نتيجهگيری
باالترین عملکرد دانه در آفتکابگردان و رکوار بکهترتیکب در تیمکار
25 + درصد رکوار75  درصد آفتابگردان و75 + درصد روار25 مخلوو
 همچنکین در بکین نسکبمهکای کاشکم.درصد آفتابگردان حاصل شد
علفهای هرز مربکوو بکه کتکم خکالص

باالترین میزان وزن خت

 اما کتم خالص رکوار و تمکامی نسکبمهکای کتکم،آفتابگردان بود
 در مجمکوع.علفهای هکرز رردیکد

مخلوو باع کاهش وزن خت

 معکادلLER  درصکد آفتکابگردان بکا تولیکد25 + درصد روار75 تیمار
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Introduction
Intercropping is the cultivation of two or more crops simultaneously on the same field. The most common
goal of intercropping is to produce a greater yield on a given piece of land by making use of resources that would
otherwise not be utilized by a single crop. The main aims of intercropping are reduces the insect populations and
plant diseases, reduces hillside erosion and minimizes labor cost on the control of weeds. Guar belongs to the
legume family and drought resistant plant which is cultivated as a forage and seed crop and vegetable in warm
and dry regions of Asia and Africa. This plant is a precious plant in intercropping system, because it had a
development root system as a source of fertilizer and located in symbiosis with nitrogen- fixing bacteria. In fact,
use guar is necessary for second crop.

Materials and Methods
In order to investigate the physiological aspects of guar and sunflower intercropping under different levels of
nitrogen a split plot experiment was conducted as based on randomized complete block design with three
replications at the farm research of Agricultural Research Institute of University of Zabol (Chah nimeh), Iran in
2012-13 growing season -. Main factor was included 0, 100 and 150 kg ha -1 of nitrogen (N) (urea source) and
sub factor was different planting ratio including: sole crop of sunflower, sole crop of guar, guar 75%+ sunflower
25%, sunflower 50%+ guar 50% and guar 25%+ sunflower 75%. Traits such as plant height, head diameter,
1000- seed weight, chlorophyll index, biological yield, seed yield, harvest index, guar LER, sunflower LER,
total LER, soil nitrogen percentage and weeds dry weight were evaluated. Determination of soil nitrogen
percentage carried out by using of Kjeldahl apparatus and measured leaf chlorophyll content by SPAD 502 Plus
chlorophyll meter.

Results and Discussion
The statistical analysis showed that different levels of nitrogen fertilizer, planting ratios and interactions
between them had significant effect on biological yield of sunflower and guar. The highest seed yield (1633.33
kgha-1) in sowing pattern of sunflower were achieved from 75% guar+ 25% with consumption of 100 kgN ha-1
and in guar (4356.7 kg ha-1) from 75% guar+ 25% sunflower and application of 150 kgN ha -1 of . Different levels
of fertilizer and planting ratios had significant effect on chlorophyll index in sunflower and guar. The highest
chlorophyll index of sunflower were achieved from 100 kg ha-1 nitrogen application and %75 guar+
%25sunflower treatment with mean of 100 values and in guar plant this trait was 29.6 values from non
application fertilizers (control) and sole crop treatment. The maximum and minimum the soil nitrogen ratio were
obtained on sole crop of guar and sole crop of sunflower with mean 0.2% and 0.17%, respectively. The highest
land equivalent ratio (2.73) was obtained from 75% guar+ 25% sunflower and the lowest of value was obtained
1, 2, 3 and 4- MSc Student in Agroecology, Assistant Professor, Associate Professor, Department of Agronomy,
Faculty of Agriculture and Instructor, Agricultural Research Institute, University of Zabol, Zabol, Iran, respectively.
(*- Corresponding author Email: Ikhammari@gmail.com)
DOI:10.22067/JAG.V9I4.51084
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from 25% guar + 75% sunflower treatment with mean of 2.5. On account of weed control, the highest weed dry
weight were obtained from sole crop of sunflower and sole crop of guar with mean 192.2 and 156.6 g m -2,
respectively and the lowest of weed dry weight showed that from 75% guar+ 25% sunflower with mean 153.3 g
m-2. Based on the results of mean comparison, the highest of LER (2.73) was obtained from 75% guar + 25%
sunflower treatment.

Conclusion
The highest seed yield of sunflower and guar were obtained from mixed 25% guar + 75% sunflower and
75% guar+ 25% sunflower treatment respectively. Also weed dry weight was highest in sole crop of sunflower,
but sole crop of guar and all ratios of intercropping reduced weed dry weight. The maximum of soil nitrogen was
obtained from sole crop of guar and minimum value from sole crop of sunflower.
Keywords: Chlorophyll index, Land equivalent ratio (LER), Planting ratio, Sowing pattern, Weeds
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ارزیابی تأثیر کودهای شیمیایی و دامی بر تولید خالص اولیه ،تنفس خاک و بیالن کربن در
بومنظام زراعی گندم ( )Triticum aestivum L.در شرایط آب و هوایی مشهد
یاسر علیزاده ،1علیرضا کوچکی  *2و مهدی نصیری محالتی

2

تاریخ دریافت1391/10/30 :
تاریخ پذیرش1392/09/23 :

علیزاده ،ی ،.کوچکیی ،ع ،.و نصیری محالتی ،م .1396 .ارزیابی تأثیر کچدهای شیمیایی و دامی بر تچلید خالص اولیه ،تنفس خاک و بیالن کربن
در بچمنظام زراعی گندم ( )Triticum aestivum L.در شرایط آب و هچایی مشهد .بچمشناسی کشاورزی.1070 -1083:)4(9 ،

چکیده
این مطالعه بهمنظچر بررسی بیالن کربن و مطالعه اثر کچدهای شیمیایی و دامی بر تچلید خالص اولیه ،تنفس خاک و بیالن کربن در گندم پاییزه (L.
 )Triticum aestivumدر مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال زراعی  1389-90و  1390-91انجام شد .تیمارهای آزمایشوی شوام ؛
 150کیلچگرم نیتروژن ( 250 ،)F1کیلچگرم نیتروژن ( ،)F2کچد دامی ( ،)Mمخلچط کچد دامی و  150کیلچگرم در هیتار کچد نیتروژن ( ،)F-Mتیمار شاهد
( ) Cو یک تیمار بدون گیاه و بدون استفاده از کچد ،برای جداسازی تنفس هتروتروفی از تنفس خاک در نظر گرفته شد .آزمایش در قالب طرح بلچکهای
کام تصادفی با سه تیرار انجام شد .بیالن کربنی در هر دو سال با استفاده از تینیکهای اکچلچژیک برآورد گردید .تچلید خالص اولیه در تیموار  F-Mو
 F2بهترتیب با  6294و  6467کیلچگرم در هیتار در سال اول و  6410و  6260کیلچگرم در هیتار در سال دوم بهطچر معنیداری باالتر از تیمارهای دیگر

بچد و کمترین میزان تچلید خالص اولیه در دو سال آزمایش در تیمار شاهد با  2965و  2740کیلچگرم در هیتار بهدست آمد .باالترین نسبت ساقه به ریشه
( )6نیز در تیمار  F2مشاهده شد و کمترین میزان ساقه به ریشه در تیمار کنترل با  5/2و  5/1بهترتیب در سال اول و دوم بهدست آمد .روند جریان دی-
اکسید کربن  160 ،170 ،200 ،220 ،250و  55میلیگرم کربن در مترمربع در ساعت بهترتیب در تیمارهای  F1 ،F2 ،M ،F-Mو تیمار بدون گیواه بوه-
دست آمد .باالترین تنفس ساالنه خاک و تنفس هتروتروفی خاک در تیمار  M-Fبهترتیب بوا  3257و  1150کیلوچگرم کوربن در هیتوار در سوال اول و
 3310و  1250کیلچگرم کربن در هیتار در سال دوم مشاهده شد و کمترین میزان تنفس خاک و تنفس هتروتروفی نیز در تیمار شاهد بهترتیب بوا 1878
و  745کیلچگرم کربن در هیتار در سال اول و  1753و  740کیلچگرم کربن در هیتار در سال دوم آزمایش مشاهده گردید .بیشترین میزان تچلید خوالص
اکچسیستم ( )NEPدر سال اول و دوم  5000کیلچگرم کربن در هیتار بچد که در تیمار  M-Fحاص شد و کمترین آن در هر دو سال مربوچط بوه تیموار
شاهد با  2065و  1825کیلچگرم کربن در هیتار در سال بچد .تچلید خالص بیچم ( )NBPتنها در تیمارهایی که کاربرد کچد دامی داشتند مثبوت بوچد و در
بقیه تیمارها بیالن کربنی منفی مشاهده شد ،بهطچریکه ،بیشترین کاهش کربن در سال اول با  300کیلچگرم کوربن در هیتوار و در سوال دوم بوا 400
کیلچگرم کربن در هیتار در تیمار شاهد مشاهده شد و تیمار  Mبا  1400و  1200کیلچگرم در هیتار افزایش ساالنه کربن باالترین تچلید خوالص بیوچم را
داشت .نتایج به دست آمده از این آزمایش نشان داد که در صچرت برداشت از اندام هچایی گندم به شی رایج برای جلچگیری از کاهش کربن آلوی خواک
کاربرد کچد دامی ضروری میباشد.
واژههای کلیدی :تنفس هتروتروفی ،تنفس خاک ،تچلید خالص بیچم ،تچلید خالص اکچسیستم

مقدمه

1

از زمان شروع انقالب صنعتی غلظوت گواز دی اکسوید کوربن در
اتمسفر از  270به بیش از  380قسمت در میلیچن رسویده اسوت و بوه

 2 ،1 - 1و  -3بهترتیب استادیار ،گوروه زراعوت و اصوالح نباتوات ،دانشوگاه ایوالم
(دانشآمچخته سابق دکتری دانشگاه فردوسی مشهد) و استاد ،گروه زراعت و اصوالح
نباتات ،دانشیده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
)Email:akooch@um.ac.ir
(* -نچیسنده مسئچل:
DOI:10.22067/JAG.V9I4.51341

نظر میرسد تا اواخر قرن  21به  600قسمت در میلیچن برسد که ایون
امر باعث افزایش دمای سالیانه زمین به میزان  1تا  4/5درجه سانتی-
گوراد مویگوردد ( .)Korner, 2003خچدریوان ()Goudriann, 1995
بیان نمچد که غلظت  CO2اتمسفر بوا سورعتی معوادل  2/4درصود در

ارزیابی تأثیر کودهای شیمیایی و دامی بر تولید خالص اولیه ،تنفس خاک و بیالن کربن...

سال در حال افزایش است ،که این امر باعث باال رفتن درجه حرارت و
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بسیار مؤثر باشد ( .)Shimizu et al., 2009افزایش و کواهش کوربن
4

تغییر الگچهای بارندگی در مناطق مختلف جهان شوده و در نتیجوه در

در اکچسیستم ،تچلید خالص اکچسیستم ( )NEPگفته میشچد .بهطوچر

آینده بر کارکرد بچمنظامهای زراعی و تچلید محصچالت مختلف ،توأثیر

کلی اگر یک اکچسیستم را گیاهان زنده ،گیاهان مرده و خاک در نظور

خچاهد گذاشت ( .)Nassiri et al, 2006در این راستا بخش کشاورزی

بگیریم که گیاهان دی اکسیدکربن را از اتمسفر جوذب کورده و موچاد

حدود  12-10درصد انتشار گازهای گلخانهای را شام میگوردد کوه

آلی تچلید میکنند که بخشی از این مچاد آلی به خاک بر میگردد .مچاد

این سهم با افوزایش اراضوی زیور کشوت و فشوردگی مودیریتهوا در

آلووی در پییووره گیاهووان موورده بوواقیمانووده و بووه کمووک تجزیووه

اکچسیستمهای کشاورزی جهان رو به افزایش میباشد ( Osborne et

مییروارگانیسمها ،به خاک برمیگردد کوه ایون مییروارگانیسومهوای

 .)al., 2010بررسیِ منبع یا مخزن بچدن اکچسیستمهای کشاورزی که

خاک در نتیجه فرآیند تنفس میزانی از کربن را آزاد کرده و به اتمسفر

تحت تأثیر اثرات طبیعی و کوه متواثر از رو هوای مودیریت ،نقوش

باز میگردانند ،بنابراین ،تچلید خالص اکچسیستم از کربن خالص جذب

مهمی را در راستای مطالعات برای تخفیف 1و سازگاری 2بوه تغییورات

5

شده تچسط گیاه (تچلید خالص اولیه  )NPPمنهای تنفس هتروتروفوی

اقلیمی ذکر شده ایفا میکند و تنها در صچرت پیدا کردن بینش درستی

 )RH(6تخمین زده میشوچد .البتوه دیاکسویدکربن متصواعد شوده از

از تبادالت گازهای گلخانهای بین اتمسفر و اکچسیستم زمینی میتچان

خاک تنها مربچط به تنفس هتروتروفی نبچده و دیاکسیدکربن حاصو

به استفاده پایدار از اکچسیستمهای کشواورزی امیودوار بوچد (

Katrin

Prescher et al., 2010; Beziat et al., 2009; Soussana et al.,
 .)2007بوورآورد بوویالن کووربن در اکچسیسووتمهووای زراعووی ییووی از

راهیارهووای اساسووی بوورای درک ایوون مچضووچع اسووت کووه آیووا یووک
اکچسیستم زراعی در منطقهای مشوخص ،منبوع دیاکسوید کوربن یوا
مخزن آن میباشد ( )Twine & Kucharik., 2009و از آنجاییکوه
در نظامهای زراعی ،تنچع محصچالت ،سیسوتمهوای زراعوی متنوچع و
عملیات کشاورزی مختلف وجچد دارد ،بنابراین برآوردهوای اختصاصوی
تخمین کربن برای هر منطقوه موچرد نیواز اسوت (

Lehuger et al.,

.)2010
بیشتر مطالعات انجام شده در زمینوه بویالن کوربن بوا اسوتفاده از
تینیکهای هچاشناسی( 3از قبی

از تنفس ریشه گیاهان  )RR(7نیز جزیی از آن میباشود کوه مجموچع
8

تنفس هتروتروفی و تنفس ریشه گیاهان ،تنفس خواک ( )RSنامیوده
میشچد ( .)Hanson et al., 2000انتقال کربنی ذکر شوده توا کنوچن
تنها انتقال عمچدی میباشد در صچرتیکه در اکچسیستمهای کشاورزی
ما ورود و خروج افقی کربن نیز از طریوق عملیواتی نظیور برداشوت و
دادن کچدهای آلی به خاک انجام میگیرد که بورآورد مجموچع ورود و
خروج کربن را تچلید خالص بیچم (NBP)9مینامنود (

Kutsch et al.,

.)Schulze et al., 2000 ، 2010
با تچجه به محتچی پایین ماده آلوی در خواکهوای کشواورزی در
کشچر و نبچد اطالعات کافی و مستند از وضوعیت تبوادالت کربنوی در
مدیریتهای زراعی مختلف هدف از این آزمایش ،ارزیابی توأثیر کوچد

 )Eddy covarianceمیباشود کوه

نیتروژن و کچد دامی بر میزان تچلید خالص اولیه ،تنفس خاک و بیالن

این تینیکها بهطچر مستقیم و مداوم تبادالت کربنی بین اکچسیسوتم

کربنوی در اکچسیسووتم زراعوی گنوودم ( )Triticum aestivum L.در

خاکی و اتمسفر را اندازهگیری مویکننود (

Katrin Prescher et al.,

; ،)Wofsy et al., 1993 2010اما نتایج حاص از ایون رو هوا بوه
میزان باالیی با عدم قطعیت روبه رو میباشود ( Massman & Lee.,

شرایط آب و هچایی مشهد بچد.

مواد و روشها

 .)2002استفاده از تینیکهای هچاشناسی بوه تنهوایی شورح جوامع و

این تحقیق در مزرعوه تحقیقواتی کشواورزی دانشوگاه فردوسوی

کاملی از تغییرات ساالنه و فصلی بیالن کربن برای پیشبینی منبع یوا

مشهد واقع در  10کیلچمتری شور مشوهد بوا عورر جغرافیوایی 36

مخزن بچدن یک اکچسیستم برای کربن ارائه نمویدهود و یوک رو
اکچلچژیک میتچاند در بررسوی دقیوق تغییورات کربنوی در اکچسیسوتم
1- Mitigation
2- Adaptation
3- Micrometeorological assessment techniques

4- Net ecosystem production
5- Net primary production
6- Heterotrophic respiration
7- Root respiration
8- Soil respiration
9- Net biome production
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درجه و  16دقیقه شمالی و طوچل جغرافیوایی  59درجوه و  36دقیقوه

بهترتیب  42و  -27/8درجه سانتیگراد میباشد .مزرعه مچرد آزموایش

شرقی و ارتفاع  985متوری از سوطد دریوا .در دو سوال زراعوی -90

در سووال قب و از شووروع آزمووایش تحووت کشووت گنوودم بووچده اسووت.

 1389و  1390-91اجرا شد .متچسط بارندگی سالیانه محو آزموایش

خصچصیات فیزییی و شیمیایی خواک مزرعوه و کوچد داموی (گواوی)

 286میلیمتر و حداکثر و حداق دمای مطلق سواالنه در ایون منطقوه

استفاده شده در جدول  1و  2آورده شده است.

جدول -1خصوصیات فیزيکو شیمیايي خاک مزرعه مورد آزمايش
Table 1- Physico-chemical properties of the soil of field

کربن آلي

اسیديته

(درصد)

هدايت الکتريکي (دسي

پتاسیم(میليگرم

زيمنس بر متر)

بر کیلوگرم)

فسفر(میلي-
گرم بر

نیتروژن

بافت

(درصد)

کیلوگرم)

Organic
)carbon (%

pH

)EC (dS.m-1

(K)mg.kg-1

(P)mg.kg-1

(N)%

0.55

7.46

3.36

122

13.8

0.0164

Texture

لچمی رسی
ClayLoam

کرتهایی به ابعاد  2×3مترمربع و در هور کورت  10خوط کاشوت بوه

تیمارها و طرح آزمایشی

تیمارهای آزمایشی شام دو سطد کچد شیمیایی نیتروژن 150 ،و

فاصله  20سانتیمتر از ییدیگر ایجاد شده و بذر گندم بوه فاصوله 1/3

 250کیلچگرم در هیتار ( F1و  ،)F2یک سطد کچد داموی 10 ،تون در

سانتیمتر روی خط کاشت (تراکم  400بچته در مترمربع) و عمق 3-2

هیتار ( 150 ،)Mکیلچگرم کچد شیمیایی نیتروژن به همراه  10تون در

سانتی متر ،در اوایو آبوان مواه سوال  89و  90کاشوته شود .آبیواری

هیتار کچد دامی ( )F-Mو تیمار کنترل ( )Cبدون استفاده از هور نوچع

بالفاصله بعد از کاشت و بعد از آن هر  15روز ییبار بهصوچرت نشوتی

کچدی بچد که در قالب طرح بلچکهای کامال تصوادفی بوا سوه تیورار

صچرت گرفته و از  15اسفند آبیاری هر  7روز یکبار انجام شد .کوچد

انجام شد .همچنین در هر تیرار ،یک کرت آزمایشی بودون گیواه ،بوه

دامی بهطچر کام در زمان کاشت به مزرعه داده شد

منظچر جداسازی تنفس هتروتروفی از تنفس ریشه در نظر گرفته شود.
جدول  -2خصوصیات کود دامي استفاده شده در دو سال آزمايش
Table 2- Physico-chemical properties of the manure

کربن آلي

اسیدي

پتاسیم

ته

(میليگرم بر کیلوگرم)

فسفر (میليگرم بر کیلوگرم)

نیتروژن
(درصد)

سال

Organic carbon
)(%

pH

)K (%

)P (%

)N (%

Year

28

7.4

1.4

3.5

1.2

1389-90

28

7.3

1.4

3.3

1.3

2010-2011

1390-91
2011-2012

کچد نیتروژنه به صچرت اوره در دو مرحله به مزرعه داده شد در مرحله
اول  50درصد کچد نیتروژن و نیم دیگر در زمان ساقه رفتن گندم داده
شد .که در سال دوم نیز تیمارها و عملیات کوامال مشوابه بوچد و عینوا
تیرار گردید.

سانتیمتری برداشت گردید و سپس در دمای  70درجه آون به مودت

تولید خالص اولیه

 72ساعت خشک گردیده و سپس بخش دانه و بیچماس گیاه هریوک

ک بیچماس گیاه به دو بخش باال و پوایین سوطد زموین تقسویم

شده که در پایان فص رشود برداشوت شوده و انودازه گیوری گردیود.
بیچماس باالی سطد زمین شام بخشهای زنده و مورده گیواه بواهم
بچد که از پنج سانتیمتری سطد زموین بوا کوچادراتهوای 100× 100

بهطچر جداگانه وزن گردید .ریشه نیز بهطچر کام از خاک خارج شوده

ارزیابی تأثیر کودهای شیمیایی و دامی بر تولید خالص اولیه ،تنفس خاک و بیالن کربن...

و با استفاده از غربال با مش پنج میلیمتر کامال گ و الی کسبیده به
ریشه شسته و پاک شده و سپس در دمای  70درجه آون بهمودت 72
ساعت خشک گردیده و وزن شد.
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اندازهگیری جریان دیاکسیدکربن از خاک

دیاکسیدکربن انتشار یافته از سطد خاک از رو

محفظه بسته

3

(;Crill, Melling & Hatano, 2005; Toma & Hatano, 2007

سپس میزان تچلید خالص اولیه بر اساس کربن ( )NPPcاز طریق
معادله  1محاسبه شد:

 )1991در تیمارهای کچد شویمیایی ،کوچد داموی و تیمارهوای کنتورل
ریشه اندازهگیری شد .قاب ذکر است که تیموار بودون گیواه عواری از

معادله )(1

NPPc = CP + CS + CR+CE

ریشه هر نچع گیاهی بچد و این کنترل با دست انجام گرفوت و هوی -

بر اساس منابع مختلف در هر گرم ماده خشک حودود  0/45گورم

گچنه کچد نیز در آن به کار نرفت .اندازهگیری انتشار دیاکسید کربن 6

کربن ( 45درصد) مچجچد میباشد ( .)Bolinder et al, 2007بنابراین

بار در طچل فص رشد انجام گرفت و این اندازهگیریها به منظچر کوم

برای محاسبه میزان کربن مچجچد در بخشهای مختلوف گیواه (انودام

کردن اثر خطای تغییرات دمای روزانه بوین سواعت  8الوی  11صوبد

اقتصادی ،کاه و کلش و ریشه) که در شی  1نشان داده شده است ،از

انجام گرفت ( .)Shimizu et al., 2009طچل و قطر محفظههوا بوه-

معادلههای  2تا  5استفاده گردید:

ترتیب  50و  30سانتی متر بچدنود کوه لبوههوای آن در زموان نمچنوه

معادله )(2

 × 0/45عملیرد اندام اقتصاد = CP

برداری سه سانتیمتر در خاک فرو داده میشد به شیلی که هی تچده

معادله )(3

بیچماس = CS

زنده گیاه در آن قرار نگیرد و ابتدای قرار دادن محفظه  250میلیلیتور

معادله )(4

× 0/45ریشه = CR

از گاز آن را با سرنگهای خأل کشیده و پوس از دو سواعت دو مرتبوه

معادله )(5

CE = CR × 0/65

همین کار تیرار شد و سپس نمچنههای گازی برداشت شده به منظوچر

که در این معادالت  :NPPcتچلید خالص اولیه بر اساس کوربن در

آنالیز به آزمایشگاه فرستاده شد .دمای خاک نیز در زمان انودازهگیوری

ک گیاه :CS ،کربن مچجچد در کاه و کلش :CP ،کربن مچجچد در انودام

انتشار دیاکسید کربن تا عمق پنج سانتیمتری خاک اندازهگیری شود

اقتصادی :CR ،کربن مچجچد در ریشه و  :CEکربن ترشوحات ریشوه و

برای ارزیابی رابطه بین دمای خاک و انتشار دی اکسویدکربن از توابع

کربن غیر قاب محاسبه میباشد که مقدار این کربن بر اسواس منوابع

نمایی  10استفاده شد (.)Shimizu et al., 2009

مختلف ( )Bolinder et al., 2007حدود  65درصد کوربن مچجوچد در

معادله)(10

× 0/45عملیرداقتصادی -ک

ریشه در نظر گرفته شد .همچنین تچلید خالص اولیه بر اسواس کوربن
برای اندام هچایی  )ANPPc(1و زیرزمینی  )BNPPc(2نیز بهترتیوب از

)𝑡𝑏(𝑝𝑥𝑒 𝑎 = 𝐹

که در این معادله  :Fانتشار دی اکسیدکربن :T ،دمای خاک و  aو
 ،bضرایب معادله میباشد.

میزان کربن اختصاص یافته به اندامهای هوچایی (شوام  CSو  )CPو

بهمنظچر جدا کردن تنفس هتروتروفی از تنفس اتچتروفی از رو

زیرزمینی (شام  CRو  )CEبرآورد شد .همچنین سهم نسبی هر کدام

حذف ریشه 4استفاده گردید ( .)Hanson et al., 2000بودین صوچرت

از اندامهای مختلف گیاهی از تچلید خالص کربن با استفاده از معادالت
 6تا  9محاسبه گردید:
معادله )(6

RP = CP / NPPc

معادله )(7

RS = CS / NPPc

معادله )(8

RR = CR / NPPc

معادله )(9

)RE = 1- (RP + RS + RR

که در این معادالت RR ،RS ،RP ،و  :REبوهترتیوب نشواندهنوده
سهم نسبی اندام اقتصادی ،کاه و کلش ،ریشوه و ترشوحات و بقایوای
مرده ریشه از ک کربن مچجچد در گیاه میباشند.
)1- Above-ground net primary production (ANPP
)2- Below-ground net primary production (BNPP

که در هربار اندازهگیری از انتشار دیاکسویدکوربن ،سوطد زمینوی در
حودود  0/25مترمربووع (کووچادراتهووای  0/5 ×0/5متوور) تووا عمووق 30
سانتیمتری با بی کنده شده و ریشهها با غربال الوک شوده و خوارج
گردید و خاک به جای خچد

برگشت داده شود و پوس از آن انتشوار

دیاکسیدکربن سطد مچرد نظر انودازهگیوری شود ،بنوابراین در هربوار
اندازهگیری انتشار دیاکسیدکربن از هر تیمار دو اندازهگیری انجام شد
ییی در حضچر ریشه و دیگری در عودم حضوچر ریشوه کوه از طریوق
اختالف این دو ،سهم انتشار دی اکسویدکربن منتشور شوده از تونفس

3- Closed- chamber method
4- Root exclusion
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نتیجه ورودی کربن کمتر به خاک میباشد ،بنابراین میتچان بیان کرد

اتچتروفی و هتروتروفی مشخص شد.
محاسبه NBP1و  NEPبرای برآورد بیالن کربنی از معادلوههوای

که اثر ایون دو عامو (شواخص برداشوت و نسوبت انودام هوچایی بوه
زیرزمینی) بر میزان تچلید خالص کربن و همچنین ورودی کربن منفی

 11و  12انجام شد ()olinder et al., 2007

میباشد (.)Bolinder et al., 2007

معادله )(11

NEP= NPP-RH

معادله )(12

NBP=NEP+Cm-Ch

بنابراین ،اگر صرفا برای گیاه گندم ،خروج دانوه از مزرعوه مودنظر

که در این معادله :RH ،تنفس هتروتروفوی خواک و  :Cmکوربن

قرار گیرد به دلی کاهش شاخص برداشت میزان بازگشوت کوربن بوه

آلی اضافه شده از طریق کچد دامی و  :Chکربن خارج شده از سیستم

خاک افزایش مییابد .برآورد ضرایب نسبی تسهیم کربن به اندامهوای

با برداشت میباشد

مختلف ،میتچاند سهم هر یک از اندامهای گیواهی را از میوزان دی-

آنالیز دادهها با نرم افزار  ،SASمقایسه میانگینها تچسوط آزموچن

اکسید کربن جذب شده برآورد و تعیین کند و با تچجه به مقدار بقایوای

 LSDدر سطد احتمال پنج درصد انجام گرفت برای محاسبه ضورایب

برگشت داده شده به خاک از طریق اندامهای مختلف میتچان میوزان

معادالت رگرسیچنی از نرمافزار  Slide writeاستفاده گردیوده و رسوم

ترسیب کربن تچسط هر محصچل را بورآورد کورد (

نمچدارها نیز در محیط  Excelانجام شد.

 .)al., 2010سهم نسبی کربن در اندامهای مختلف گیاه از ک کوربن

Khorramdel et

مچجچد در گیاه نیز در جدول  2آورده شده است .از طرفوی ،ایون نیتوه
نیز حایز اهمیت است که اگرکه نسبت ساقه بوه ریشوه در تیمارهوای

نتايج و بحث
شاخص برداشت و ضرایب تسهیم کربن

در هر دو سال آزمایش اثر تیمارهای کچدی بر شواخص برداشوت،
نسبت ساقه به ریشه و ضرایب تسهیم کربن بین اندامها معنیدار بوچد
(جدول .)3با افزایش مصرف کچد شیمیایی شواخص برداشوت کواهش
داشت و از طرفی نسبت ساقه به ریشه بزرگتر شده بهطچریکه تیموار
 250کیلچگرم نیتروژن در هیتار کمترین شاخص برداشت ( 42درصد)
و باالترین نسبت ساقه به ریشه ( )6را در هور دو سوال آزموایش دارا
بچد .همچنین در سال اول آزمایش تیموار کوچد داموی هوی گچنوه اثور
معنیداری را نسبت به تیمار شاهد در هی یک از صوفات نشوان نوداد
این در حالی بچد که در سال دوم آزمایش اثر کوچد داموی بور شواخص
برداشت نسبت به شاهد معنیدار شد .ضریب تسهیم کربن به ساقه در
شرایط استفاده از کچد شیمیایی و دامی افزایش یافت (جدول .)3
بهطچر کلی در سطچح باالتر مصورف نیتوروژن ،سوهم اختصواص
کربن به اندامهای هچایی بیش از ریشه بچد که این به خاطر اختصاص
بیشتر کربن به اندام رویشی باالی سوطد زموین بوچد و هموین دلیو
عمدهای بچد که اگرکه سهم اندامهای بواالی سوطد زموین از کوربن
افزایش داشت ،ولی شاخص برداشت کاهش نشان داد (جودول  .)3بوا
تچجه به اینکه باالتر بچدن شاخص برداشت و همچنین نسوبت انودام
هچایی به زیرزمینی به مفهچم خارج شدن کربن بیشوتر از مزرعوه و در
1-Net Biome Production

کچد آلی و کچد شیمیایی افزایش داشت ،ولی ایون بوه معنوای کواهش
رشد ریشه نبچد بلیه نشاندهنده این امر است که افزایش رشد انودام-
های هچایی در شرایط استفاده از کچد دامی و شیمیایی بویش از رشود
اندام زیرزمینی گندم بچد ،پس بهطچر کلی ،میتچان ایونگچنوه عنوچان
کرد که استفاده ازکچد دامی و شیمیایی میزان ورود کربن بوه خواک را
افزایش داده است (.)Brar et al., 2013
تولید خالص اولیه بر اساس کربن ()NPPc

میزان تچلید خالص اولیه بر اساس کربن در هر دو سوال آزموایش
هم در اندام هچایی و هم برای بخشهای زیرزمینی با استفاده از کوچد
شیمیایی و داموی افوزایش یافوت (جودول  .)4در سوال اول آزموایش
باالترین تچلید خالص اولیوه را تیموار  250کیلوچگرم نیتوروژن داشوت
( 6467کیلچگرم کربن در هیتار در سوال) کوه البتوه بواالتر بوچدن آن
نسبت به تیمار مخلچط کچد دامی و نیتروژن معنیدار نبچد (جدول.)4
باالترین میزان تچلید در بخش زیرزمینی مربچط یه تیمار مخلوچط
کچد دامی و نیتروژن بچد ( 1544کیلچگرم کربن در هیتار در سوال) .در
سال دوم آزمایش نیز باالترین تچلید خالص اولیه مربچط بوه دو تیموار
 250کیلچگرم نیتروژن و تیمار مخلچط کچد دامی و نیتروژن بچد با ایون
تفاوت که افزایش کمی در تیمارهای کچد دامی نسوبت بوه تیمارهوای
کچد شیمیایی مشاهده شد که اگر که این اختالف معنیدار نبچد ،ولوی
بهنظر میرسد بهدلی تجزیه کچد دامی به جا مانده از سال قبو بوچده

ارزیابی تأثیر کودهای شیمیایی و دامی بر تولید خالص اولیه ،تنفس خاک و بیالن کربن...

که فضا را برای رشد بهتر ریشه و جذب بهتر مچاد فراهم کرد محققان
دیگری نیز در آزمایشات مشابه همین امر را گزار

کردند (
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جدول  -3اثر تیمار کود دامي و کود شیمیايي بر شاخص برداشت ( ،)HIنسبت اندام هوايي به زيرزمیني ( )S:Rو ضريب تسهیم کربن در اندامهای مختلف
گیاه گندم در سال 1389-91
Table 3-Treatments effect on harvest index (HI), shoot-to-root (S:R) ratio and allocation coefficients in different parts of
crops in 2010-2012
شخص
نسبت اندام
سهم نسبي کربن
سهم نسبي کربن
سهم نسبي کربن سهم نسبي کربن
سال
تیمار
برداشت
هوايي به
در ترشحات
ساقه
دانه
ريشه
(درصد)
زيرزمیني
ريشه ای
C allocation
C allocation
C allocation
C allocation
Treatment
Shoot: Root
Year
)HI (%
coefficients in coefficients in coefficients in
extra-root
s
ratio
straw
seed
root
material
C
48
5.2
0.39
0.36
0.14
0.09
M
46
5.4
0.41
0.35
0.14
0.09
F1
45
5.7
0.42
0.34
0.13
0.09
2010-2011
F2
42
6
0.45
0.32
0.12
0.08
F-M
45
5.7
0.43
0.34
0.13
0.08
)LSD (5%
3.20
0.20
0.03
0.03
0.3
0.02
C
49
5.1
0.38
0.36
0.15
0.09
M
45
5.3
0.41
0.36
0.15
0.09
F1
45
5.7
0.43
0.34
0.12
0.09
F2
42
6
0.46
0.31
0.12
0.08
2011-2012
F-M
43
5.7
0.45
0.33
0.13
0.08
0.02

0.04

0.03

0.04

0.28

3.00

)LSD (5%

 F2 ، F1 ،M ،Cو  :F-Mبهترتیب شاهد ،کچد دامی 150 ،و  250کیلچگرم در هیتار کچد شیمیایی نیتروژن و  150کیلچگرم نیتروژن به همراه کچد دامی میباشد.
C, M, F1, F2 and F-M: indicate: control, animal manure, 150 and 250 kg.ha-1 chemical nitrogen and 150 kg.ha-1 chemical nitrogen
plus animal manure, respectively.

جدول  -4میزان تولید خالص اولیه گندم بر حسب کیلوگرم کربن در هکتار در سال در کل گیاه گندم و سهم بخش هوايي و زيرزمیني در تیمارهای
مختلف در سالهای 1389-91
Table 3- The total, below and above net primary production of wheat (Kg.C.ha-1.year-1) in different treatments in 2010-2012

تولید خالص اولیه
(کیلوگرم کربن در هکتار در
سال)
Net Primary Production
)(Kg.C.ha-1.year-1

تولید خالص اندام هوايي

تولید خالص اندام هوايي

(کیلوگرم کربن در هکتار در سال)

(کیلوگرم کربن در هکتار در سال)

belowground Net Primary
Production
)(Kg.C.ha-1.year-1
715c
1043b
963bc
1367a
1544a
261
790
1150
950
1310
1610
340

Aboveground Net Primary
Production
)(Kg.C.ha-1.year-1
2250
3150
3600
5100
4750
541
1850
3200
3400
4950
4800
330

تیمار

Treatments
C
M
F1
F2
F-M
)LSD (5%
C
M
F1
F2
F-M
)LSD (5%

سال

Year

2965
4193
4563
2010-2011
6467
6294
320
2740
4350
4350
2011-2012
6260
6410
210
 F2 ، F1 ،M ،Cو  :F-Mبهترتیب تیمار ،شاهد ،کچد دامی 150 ،و  250کیلچگرم در هیتار کچد شیمیایی نیتروژن و  150کیلچگرم نیتروژن به همراه کچد دامی میباشد.
C, M, F1, F2 and F-M: indicate: control, animal manure, 150 and 250 kg.ha-1 chemical nitrogen and 150 kg.ha-1 chemical nitrogen
plus animal manure, respectively.
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در یک آزمایش که اثر کچدهای دامی و کچد شویمیایی بور بویالن
کربنی در کراگاه ژاپن بررسی و گزار

مشاهده شد.

شد که استفاده از هر دو نوچع

معادله نمایی و ضرایب بهدست آمده در هور دو سوال آزموایش در

کچد ،تچلید خالص اولیوه بخوش زیرزمینوی و بخوش بواالی زموین را

جدول  5آمده است که از روی این معادلوه انتشوار سواالنه دیاکسوید

افزایش داده ،ولی بین کچد شیمیایی و کچد دامی اخوتالف معنویداری

کربن از خاک اندازهگیری شد .رابطه نمایی بین دمای خواک و تونفس
شوده اسوت (

مشاهده نگردید .اگرکه در سال دوم آزمایش کوچد داموی اثور بهتوری

خاک تچسط محققان دیگور نیوز گوزار

نسبت به سال اول نشان داده بچد ،ولی باز هم این اثر نسبت بوه کوچد

.)2013; Chen et al., 2011; Shimizu et al., 2009

Brar et al.,

شوویمیایی اخووتالف معنوویداری در سووال دوم آزمووایش نیووز نداشووت

کون و همیواران ( (Chen et al., 2011سورعت انتشوار دی-

Anthoni et al.,

اکسیدکربن را در دمای  26درجه سانتیگراد تا  440میلیگرم کربن در

 )2004در تحقیقات خچد بر تغییرات کربنوی اکچسیسوتمهوای زراعوی

مترمربع در ساعت برای گندم زمستانه گزار

کردند که این تقریبا دو

گندم زمستانه در آلمان میزان تچلید خالص اولیوه بور اسواس کوربن را

برابر باالترین تنفس انودازهگیوری شوده در ایون آزموایش مویباشود.

برای گندم  5900کیلچگرم در هیتار در سال اعالم کردند .در مطالعات

آزمایش کن و همیاران ) )Chen et al., 2011در مزرعوه تحقیقواتی

شده است که استفاده از کوچد

نانجینگ با بارندگی  1100میلیمتر ساالنه و حدود  4درصد ماده آلوی

شیمیایی نیتروژن و کچد دامی تا حدود  60درصد میزان تچلیود خوالص

خاک انجام گرفت که قابلیت باالی تجزیوه در خواک ایون منطقوه را

;Lee et al., 2007; Jones et al., 2006

نشان میدهد که همه این عچام نشاندهنده باال بچدن تنفس خواک

( .)Shimizu et al., 2009آنتوچنی و همیواران (

مختلف بر روی گیاهان مختلف گزار
اولیه را افزایش میدهد (
)Byrne et al., 2005

در آن منطقه نسبت به مشهد میباشد.

میزان انتشار دیاکسید کربن از سطح خاک

تخمین میزان تنفس ساالنه خاک

با افزایش دموای خواک میوزان انتشوار دیاکسویدکربن از خواک

مجمچع انتشار دیاکسید کربن سواالنه از سوطد خواک از معادلوه

افزایش نشان داد (شی  .)1روند جریوان دیاکسویدکربن ،220 ،250

نمایی که در جدول  5آمده است با تچجه به ضورایب محاسوبه شوده و

 160 ،170 ،200و  55میلیگرم کربن در مترمربع در ساعت بهترتیوب

دمای خاک تخمین زده شد که نتایج آن در جدول  6نشان داده شوده

در تیمارهای مخلچط نیتروژن و کچد دامی ،کچد داموی 250 ،کیلوچگرم

است.

نیتروژن 150 ،کیلوچگرم نیتوروژن ،تیموار شواهد و تیموار بودون گیواه
جدول-5توابع نمايي استفاده شده بر اساس دمای خاک تا عمق  5سانتيمتر برای پیشبیني سرعت جريان در اکسید کربن از سطح خاک.
Table 5-The exponential regression model used based on soil temperature at 5 cm depth for predicting CO2 flux.
2010-2011
2011-2012
سال

ضريب تعیین

معادله

ضريب تعیین

معادله

Year

R2

Equation

R2

Equation

تیمار

0.80
0.81
0.82
0.84
0.87
0.92

)F=7.7exp(0.103T
0.85
)F=7.1exp(0.092T
)F=4.3exp(0.086T
0.79
)F=4.1exp(0.076T
)F=10.5exp(0.085T
0.89
)F=10.2exp(0.081T
)F=13.4exp(0.080T
0.87
)F=12.9exp(0.079T
)F=13.5exp(0.083T
0.92
)F=14.1exp(0.084T
)F=15.1exp(0.080T
0.90
)F=15.2exp(0.085T
مدل استفاده شده  ،F = a exp (bT),است که  :Fدیاکسیدکربن انتشار یافته و  :Tدمای خاک تا عمق پنج سانتیمتری.

Treatments
C
F1
F2
M
M+F
C

Model uses is F = a exp (bT) where F is the CO2 flux (mgC.m-2.h-1) and T is soil temperature at 5 cm soil depth (0C).
 F2 ، F1 ،M ،Cو  :F-Mبهترتیب شاهد ،کچد دامی 150 ،و  250کیلچگرم در هیتار کچد شیمیایی نیتروژن و  150کیلچگرم نیتروژن به همراه کچد دامی میباشد.
C, M, F1, F2 and F-M: indicate: control, animal manure, 150 and 250 kg.ha-1 chemical nitrogen and 150 kg.ha-1 chemical nitrogen
plus animal manure, respectively.
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شکل -1رابطه بین انتشار دیاکسید کربن و دمای خاک در تیمارها شاهد ( ،)aبدون ريشه گیاه ( ،)bکود نیتروژن ( )cو کود دامي ( .)dضرايب مدلها
در جدول  5ارايه شده است.
 F2 ، F1 ،M ،Cو  :F-Mبهترتیب تیمار ،شاهد ،کود دامي 150 ،و  250کیلوگرم در هکتار کود شیمیايي نیتروژن و  150کیلوگرم نیتروژن به همراه
کود دامي ميباشد.
Fig. 1- Relationship between CO2 flux and soil temperature in control plot (a), root-excluded plot (b), Nitrogen fertilizer plot
(c) and manure plot (d). Model coefficients are described in table 5.
C, M, F1, F2 and F-M: indicate: control, animal manure, 150 and 250 kg.ha-1 chemical nitrogen and 150 kg.ha-1 chemical
nitrogen plus animal manure, respectively.

تنفس هتروتروفی ( )RHنیز با به تچجه به معادله نمایی و ضرایب

در تنفس خاک که تنفس ریشه نیز در آن دخی است تیمارهوای

محاسبه شده از کرت بدون ریشه گیاه (جدول  )6و با تچجه بوه دموای

نیتروژن نسبت به تیمار شاهد بهطچر معنیدار تنفس بیشتری داشتند و

خاک هر یک از تیمارهای مختلف محاسوبه گردیود .بواالترین میوزان

اختالف آن بوا تیموار کوچد داموی نیوز معنویدار نبوچد ،اموا در تونفس

تنفس خاک در سالهای اول و دوم مربچط به تیمار مخلچط کچد دامی

هتروتروفی اختالف معنیداری بین تیمار شاهد و تیمار کوچد نیتوروژن

و کچد نیتروژن به ترتیب با  3257و  3310کیلچگرم کربن در هیتار در

مشاهده نشد و از طرفوی تیموار کوچد داموی و مخلوچط کوچد داموی و

سال بچد و کمترین میزان تنفس ساالنه خاک در سالهوای اول و دوم

نیتروژن بهطچر معنیداری از تنفس هتروتروفوی بواالتری نسوبت بوه

نیز مربچط به تیمار شاهد بهترتیب با  1878و  1753کیلچگرم کربن در

تیمارهای دیگر برخچردار بچدند .تنفس خاک اندازه گیری شده در ایون

هیتار در سال به دست آمد .بهطچر کلی تیمارهای کچد دامی نسبت به

آزمایش کمتر از گزار

کن و همیاران ) (Chen et al., 2011بوچد

تیمارهای دیگر از تنفس خاک و تنفس هتروتروفی باالتری برخوچردار

که تنفس ساالنه خاک را در گندم زمستانه تا  5100کیلچگرم در هیتار

بچدند.

در سووال گووزار

کردنوود و یووا دوییوور و الل

(Duiker & Lal,
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)2000تنفس خاک را در سیستم با بقایای گندم تا  6500کیلوچگرم در
هیتار در سال نیز گزار

آزمایش بسیار باالتر میباشند.

نمچدند که از تنفس اندازهگیری شده در این

جدول  -6تنفس ساالنه خاک ( )RSو تنفس هتروتروفي خاک ) (RHsبر حسب کیلوگرم کربن در هکتار در سال
)Table 6- Annual soil respiration (RS) and heterotrophic respiration of soil (RHs) (KgC. ha-1. year-1
2010-2011
2011-2012

تنفس هتروتروفي

تنفس اتوتروفي

تنفس هتروتروفي

تنفس اتوتروفي

(کیلوگرم کربن

(کیلوگرم کربن

(کیلوگرم کربن

(کیلوگرم کربن

سال

در هکتار در سال)

در هکتار در سال)

در هکتار در سال)

در هکتار در سال)

Treatments

Heterotrophic respiration
)(KgC. ha-1. year-1
740
810
830
990
1250
104

Soil respiration
)(KgC. ha-1. year-1
1753
2150
2510
2766
3310
290

Heterotrophic respiration
)(KgC. ha-1. year-1
745
804
835
970
1150
101

Soil respiration
)(KgC. ha-1. year-1
*1878d
2265
2630
2710
3257
128

C
F1
F2
M
M+F
)LSD (5%

 F2 ، F1 ،M ،Cو  F-Mبهترتیب تیمار ،شاهد ،کچد دامی 150 ،و  250کیلچگرم در هیتار کچد شیمیایی نیتروژن و  150کیلچگرم نیتروژن به همراه کچد دامی میباشد.
C, M, F1, F2 and F-M indicate treatment of experiment: control, animal manure, 150 and 250 kg.ha -1 chemical nitrogen
and 150 kg.ha-1 chemical nitrogen plus animal manure.

در این آزمایش میزان ماده آلی خاک بسیار پایینتور از آزمایشوات

سطد زمین و تنفس خاک یک رابطه خطی وجوچد دارد و یوک دلیو

ذکر شده بچده بهطچریکه وقتی کچد دامی به مزرعه اضافه گردید بوه

کمتر بچدن تنفس خاک در این آزمایش پایینتر بوچدن تچلیود خوالص

دلی کربن آلی مچجچد در آن تنفس هتروتروفوی و بوالطبع آن تونفس

اولیه نسبت به آزمایشات دیگر بر گندم میباشد (شی  )2کوه ایشوان

خاک افزایش یافت .ری و تچفیگسویگلچ
 2000در یک مطالعه گزار

(Raich & Tufekcioglu,

میزان تنفس خاک را باالتر گزار

نمچدند.

نمچدند که بین تچلید خالص اولیه باالی

شکل  -2ارتباط بین تنفس خاک و تولید خالص اولیه باالی سطح زمین
Fig. 2- Relationship between soil respiration and ANPP

دلی این ارتباط میتچاند تچلید بیشتر ماده آلی و برگشت بیشتر آن

به خاک در طچل دوره رشد گیاه باشد و همچنوین رشود بیشوتر انودام
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زیرزمینی که ماده آلی باالتری را بورای فعالیوت مییروارگانیسومهوای

مییروارگانیسمها میباشد با کاربرد نیتروژن به دلی سایهاندازی بیشتر

خاک پدید آورده و از طرفی تنفس اتچتروفی ریشه نیز با بیشوتر شودن

و زودتر گیاه بر سطد زمین دمای خاک پایین آمده و این دلی کاهش

حجوم آن بیشوتر مویگوردد (;Raich & Shimizu et al., 2009

تنفس خاک میباشد که البته در این آزمایش نتیجه کواربرد نیتوروژن

.)Tufekcioglu, 2000
در مچرد تأثیر کاربرد نیتوروژن بور تونفس خواک نتوایج متفواوتی

افزایش تنفس خاک بچد که این افزایش نیز بیشتر به تنفس اتوچتروفی
مربچط میگردید .زیرا ماده آلی خاک به حدی نبچد که نیتوروژن توأثیر

شده است .کاربرد نیتروژن به دو دلی تنفس خاک را افوزایش

معنیداری در افزایش تجزیه آن نشان دهود بوه هموین دلیو تونفس

می دهد ییی بوه دلیو افوزایش بیچمواس گیواه و بواال بوردن تونفس

هتروتروفی شاهد و کاربرد نیتروژن معنیدار نبچد ولی وقتی نیتروژن به

اتووچتروفی و دیگووری بووه دلی و افووزایش تجزیووه مووچاد آلووی تچسووط

همراه کچد دامی به کار رفت اثر افزایش تجزیه آن نسبت به کچد دامی

مییروارگانیسمهای خاک و بواال بوردن تونفس هتروتروفوی .راسو و

خالص مشاهده گردید.

همیاران ) (Russell et al., 2009با بررسی تأثیر نیتروژن بر بیالن

ارزيابي بیالن کربن خاک

گزار

کربنی گزار

کردند که با کاربرد نیتروژن در ذرت میزان انتشوار دی

اکسید کربن از سطد خاک افزایش یافت و دلی این افوزایش انتشوار

افزایش خالص کربن تچسط گیواه (تچلیود خوالص اولیوه) منهوای

دیاکسیدکربن را دو عام افزایش تجزیه مچاد آلی و افزایش زیست-

تنفس هتروتروفی از خاک را تچلید خالص اکچسیستم گچیند که در این

(Shimizu et al.,

مطالعه از تفاوت بین تچلید خالص اولیوه و تونفس هتروتروفوی خواک

کردنود کوه

محاسبه شد ( .(Schulze., 2000که در جدول  6آمده اسوت و تچلیود

میزان تنفس خاک در تیمار شاهد نسوبت بوه تیموار کواربرد نیتوروژن

خالص بیچم ،میزان کربنی که در اکچسیستم زراعوی بواقی مویمانود را

باالتر بچد .فچگ ) (Fog, 1988نیز در یک بررسی بور روی  60مقالوه

نشان میدهد .بقایای گندم در مزرعه شام اندام زیرزمینی و درصدی

مختلف نشان داد که نیتروژن یا تاثیری بر افوزایش تجزیوه در خواک

از بیچماس باالی سطد زمین که به خاک برمویگوردد ،بوچد ،بور ایون

ندارد و یا اثر منفی دارد .یک دلی برای این نتایج متفاوت میتچاند اثر

اساس میزان تچلید خالص بیچم محاسبه گردید کوه در جودول  7آموده

نیتروژن بر سایهاندازی بیشتر گیواه و کواهش دموای خواک باشود .در

است.

تچده گیواه بیوان داشوتند .اماشویمیزو و همیواران

) 2009در بررسی بیالن کربنی کراگاه در ژاپون گوزار

منوواطق معتوودلتوور کووه دمووا یووک عاموو کاهنووده بوورای فعالیووت
جدول -7تولید خالص ساالنه اکوسیستم( )NEPو تولید خالص بیوم ( )NBPبر حسب کیلوگرم کربن در هکتار در سال
)Table 7- Annual net ecosystem production (NEP) and net biome production (NBP) (KgC. ha-1. year-1
2010-2011
2011-2012

تولید خالص بیوم

تولید خالص اکوسیستم

تولید خالص بیوم

تولید خالص اکوسیستم

(کیلوگرم کربن در هکتار در

(کیلوگرم کربن در هکتار در

(کیلوگرم کربن در هکتار در

(کیلوگرم کربن در هکتار در

تیمار

سال)

سال)

سال)

سال)

Treatments

NBP
)(KgC. ha-1. year-1
-400
-300
-200
1200
1100

NEP
)(KgC. ha-1. year-1
1825
3365
5100
3185
5000

NBP
)(KgC. ha-1. year-1
-300
-200
-150
1400
1300

NEP
)(KgC. ha-1. year-1
2065
3604
5077
3068
5000

C
F1
F2
M
M+F

 F2 ، F1 ،M ،Cو  F-Mبهترتیب شاهد ،کچد دامی 150 ،و  250کیلچگرم در هیتار کچد شیمیایی نیتروژن و  150کیلچگرم نیتروژن به همراه کچد دامی میباشد.
C, M, F1, F2 and F-M: indicate treatment of experiment: control, animal manure, 150 and 250 kg.ha-1 chemical nitrogen
and 150 kg.ha-1 chemical nitrogen plus animal manure, respectively.

باالترین  NEPدر این آزمایش مربچط به تیمارهایی بچد که تچلیود

دو سال آزمایش مربچط به تیمار  250کیلچگرم کوچد نیتوروژن بوچد بوا

خالص اولیه باالیی داشتند و باالترین تچلید خالص اکچسیسوتم در هور

 5077و  5100کیلچگرم در هیتار در سال بهترتیب در سالهای اول و
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داشتند که تچلید خالص بیچم در تمامی اکچسیستمهوا در شورایط عودم

5000 NEP دوم که البته تیمار مخلچط کچد دامی و نیتروژن نیست با

استفاده از ماده آلی منفی میباشد که نتایج آنها با نتایج بهدست آمده

 اما در،کیلچگرم در سال نیز تچلید خالص اکچسیستم باالیی را نشان داد

در این آزمایش مطابقت دارد آنها بیان داشتند که اگور در سوالهوای

 بهطوچریکوه بیشوترین کواهش،تچلید خالص بیچم شرایط متفاوت بچد

اخیر کشاورزان اروپایی صرفا از کوچد شویمیایی اسوتفاده مویکردنود و

300 کربن آلی خاک در تیمار شاهد در هر دو سال آزمایش با کواهش

بخشی از بقایا را به خاک بواز نمویگرداندنود و یوا از کچدهوای داموی

 کیلچگرم کربن در هیتار در سوال مشواهده شود و هموینطوچر400 و

.استفاده نمیکردند تمامی ماده آلی خاک از دست میرفت

بیالن کربنی تیمارهای استفاده شده از کچد نیتروژن نیز منفی بچده در
حالییه تیمارهای که در آنها از کچد داموی اسوتفاده شوده بوچد دارای

نتیجهگیری

دادند که کاربرد

 محققان دیگری نیز گزار.بیالن مثبت کربن بچدند

نتایج این آزمایش حاکی از آن است که خروج ساالنه کربن از بچم

کچد دامی بیالن کربنی را مثبوت کورده و میوزان مواده آلوی خواک را

نظامهای زراعی تحت کشت گندم پاییزه به شی رایج بیش از ورود

Jarecki & Lal, 2003; Lee et al., 2007;

( افوزایش مویدهود

 اگرکه تچلید خالص اکچسیستم مثبت بچده ولی.کربن به خاک میباشد

 لوی و همیواران.)Shimiu et al., 2009; Kutsch et al., 201

بهدلی خروج سطد باالیی از اندام اقتصادی بوه هموراه کواه و کلوش

 سانتی30 ) با اندازه گیری ماده آلی خاک تا عمقLee et al., 2007(

خاکهای کشاورزی را به سمت هرکه بیشتر خالی شدن ماده آلوی آن

متر در یک آزمایش کهار سواله در منطقوه داکچتوای آمرییوا گوزار

سچ میدهد و همچنین نتایج آزمایش نشان داد که اسوتفاده از کوچد

 کیلوچگرم کوربن در2100 کردند که استفاده از کچد دامی گاو سواالنه

دامی سطچح باالیی از کربن آلوی را وارد خواک کورده و مویتچانود در

(Kutsch et al.,

.بهبچد کربن آلی خاک نقش مؤثری داشته باشد

 کخ و همیاران.هیتار به ماده آلی خاک افزوده شد

 در بررسی بیالن کربنی اکچسیستمهای زراعی در اروپوا بیوان2010)
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Introduction
The imbalance between anthropogenic emissions of CO2 and the sequestration of CO2 from the atmosphere
by ecosystems has led to an increase in the average concentration of this greenhouse gas (GHG) in the
atmosphere. Enhancing carbon sequestration in soil is an important issue to reduce net flux of carbon dioxide to
the atmosphere. Soil organic carbon content is obtained from the difference between carbon input resulting from
plant biomass and carbon losses the soil through different ways including soil respiration. CO 2 emission varies
largely during the year and is considerably affected by management type. The goal of this investigation was to
study the effects of application of manure and chemical fertilizer on CO 2 flux and carbon balance in agricultural
system.

Materials and Methods
In order to evaluate the carbon dynamics and effect of fertilizer and manure management on soil respiration
and carbon budget for winter wheat, an experiment was conducted as a randomized complete block design with
three replications in research field of Faculty of Agriculture of Ferdowsi University of Mashhad for two years of
2010-2011 and 2011-2012. The experimental treatments were 150 and 250 kg chemical nitrogen (N1 and N2),
manure (M), manure plus chemical nitrogen (F-M) and control (C). CO2 emission was measured six times during
growth season and to minimize daily temperature variation error, the measurement was performed between 8 to
11 am. Chambers length and diameter were 50 cm and 30 cm, respectively and their edges were held down 3 cm
in soil in time of sampling so that no plant live mass was present in the chamber. Carbon budgets were estimated
for two years using an ecological technique.

Results and Discussion
The net primary production (NPP) was significantly higher in the F2 and F-M treatments with 6467 and
6294kg ha-1 in the first year and 6260 and 6410 kg ha-1 in the second year, respectively. The highest shoot to root
ratio was obtained in F2 and the lowest was observed in control plot with 5.1 and 5.2 for first and second years,
respectively. The trend of CO2 flux as 250, 220, 200, 170, 160 and 155 mg C m-2 h-1 was gained in the F-M, M,
F2, F1 and root-excluded plots, respectively. In general, manure treatments had the highest heterotrophic
respiration. The highest of annual soil respiration and heterotrophic respiration were also in M-F treatment with
3257 and 1150 kg C ha-1 for the first year and 3310, 1250 kgC ha -1 in second year, respectively. The annual NPP
was 5000 and 5000 kg C ha-1 year-1 for M-F, 5077 and 5100 kgC ha-1 year-1 in F1 and 2065 and 1865 kg C ha-1
year-1 for the control treatment in 2010 and 2011, respectively. The range of annual net biome production (NBP)
in the fertilizer and control treatments ranged from -400 to -150 kg C ha-1 year-1, suggesting the loss of carbon in
the field. On the other hand, NBP in the M was 1400 and 1200 kg C ha-1 year-1 in 2010 and 2011, respectively
and the M-F was 1300 and 1100 kgC ha-1 year-1 in 2010 and 2011, respectively.

1 and 2- Asisstant professor, Department of Agronomy and Plant Breeding Sciences, Faculty of Agriculture, University
of Ilam (Former PhD student in Ferdowsi University of Mashhad) and Professor, Department of Agronomy and Plant
Breeding, Faculty of Agriculture, Ferodwsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
(*- Corresponding author Email: akooch@um.ac.ir)
DOI:10.22067/JAG.V9I4.51341
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Conclusion
The results of this experiment showed that in the wheat ecosystem, the carbon emission is higher than the
carbon entry into the soil. The results also indicated that manure application in agro-ecosystems is a necessary
approach to mitigate carbon losses in the winter wheat ecosystem and the results indicated a high correlation (>
0.9) between soil temperature and CO2 flux which was positive and exponential. Soil respiration increased under
the influence of fertilizer treatments (both chemical fertilizer and manure) but, the main reason for the increased
soil respiration under application of chemical fertilizers was autotrophic respiration. While both respiration of
autotrophic and heterotrophic increased in manure treatment.
Keywords: Heterotrophic respiration, Net biome production, Net ecosystem production, Net primary
production, Soil respiration
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تأثیر تراکم علفهرز و سطوح مختلف کود نیتروژن بر شاخصهای رشدی ذرت
( ،)Zea mays L.تاج خروس ریشه قرمز ( )Amaranthus retroflexus L.و ارزن

( Panicum

)miliaceum L.
وحید محمدی 1و سجاد رحیمی مقدم

*2

تاریخ دریافت1394/11/25 :
تاریخ پذیرش1395/08/09 :

محمدی ،و ،.و رحیمیمقدم ،س .1396 .تأثیر تراکم علفهرز و سطوح مختلف کود نیتروژن بر شاخصهای رشددی ذرت ( ،)Zea mays L.تدا
خروس ریشه قرمز ( )Amaranthus retroflexus L.و ارزن ( .)Panicum miliaceum L.بومشناسی کشاورزی. 1084-1098 :)4(9 ،

چکیده
به منظور بررسی تأثیر تراکم علفهرز و سطوح مختلف کدود نیتدروژن بدر شداخصهدای رشددی ذرت ( ،)Zea may L.تدا خدروس ریشده قرمدز
( )Amaranthus retroflexus L.و ارزن ( ،)Panicum miliaceum L.آزمایشی در سال  1388در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشداورزی تربید
مدرس به صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام پذیرف  .بر همین اساس ،سه عامل کود نیتروژن (،138
 184و  230کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) ،گونه علفهرز (تا خروس و ارزن) و تراکم علفهرز (بهترتیب  5و  25بوته در مترمربع برای تا خروس
و  7/5و  37/5بوته در متر مربع برای ارزن) در نظر گرفته شد .نتایج نشان داد که بیشترین مقدار وزن ماده خشک کدل ( 2429/39گدرم) در تیمارهدای
کنترل علفهرز و  230کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بهدس آمد .ذرت در رقاب با علفهرز ارزن بیشینه سدرع رشدد محصدول را در تیمدار کدم
علفهرز و  138کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار کسب کرد .همچنین ذرت در رقاب با تا خروس بیشینه سرع رشد محصول و بیشینه سرع رشد
نسبی را به ترتیب با مقدارهای  30/83گرم بر مترمربع در روز و  ·/055گرم بر گرم در تیمار کم علفهدرز و  138کیلدوگرم نیتدروژن خدالص در هکتدار
کسب کرد .بهطور کلی نتایج مشخص کرد ،در مزراعی که علفهرزهای نیتروژن دوستی مانند تا خروس غالب هستند ،افزایش میزان مصرف کدود نده
تنها موجب افزایش ماده خشک و شاخص سطح برگ ذرت نمیشود ،بلکه ضمن کاهش آنها ،موجبات آلودگی بیشتر محیط زیس را فراهم میآورد.
واژههای کلیدی :رقاب  ،سرع رشد محصول ،شاخص سطح برگ ،ماده خشک ،نیتروژن دوس

مقدمه

1

 40درصد غذای جهان و  25درصد کالری مصدرفی در کشدورهای در

در میدان گیاهدان زراعدی مختلدف ،ذرت ( ،)Zea may L.یکدی از
مهم ترین گیاهان زراعی در جهان محسوب میشود بده گوندهای کده
سهم عمدهای در تأمین غذای بسیاری از مدردم جهدان دارد (

Liu et

 .)al., 2010; Jans et al., 2010; Panda et al., 2004در حددود
 1و  -2بهترتیب دانشآموخته دکتری زراعد  ،گدروه زراعد  ،دانشدکده کشداورزی،
دانشددهاه زابددل و دانددشآموختدده دکتددری کشدداورزی اکولوژیددک ،گددروه کشدداورزی
اکولوژیک ،پژوهشکده علوم محیطی ،دانشهاه شهید بهشتی
(* -نویسنده مسئول)Email: sajadr.moghaddam@yahoo.com :
DOI:10.22067/JAG.V9I4.52787

حال توسعه توسط ذرت تأمین می شود .از طدرف دیهدر ذرت یکدی از
گیاهان علوفدهای مهدم در دنیدا نیدز مدیباشدد (
 .)1994در ایران نیز ،این گیاه پد

Tollenaar et al.,

از گنددم ( Triticum aestivum

 ،)L.بددرنج ( )Oryza sativa L.و جددو ()Hordeum vulgare L.
مهمترین گیاه زراعی بوده و بیشترین سدطح زیدر کشد را بده خدود
اختصاص داده اس  .بر اساس آمار ( )FAO, 2012سطح زیر کش و
متوسط عملکرد دانه این گیداه در ایدران بدهترتیدب 350000هکتدار و
 3494کیلوگرم در هکتار بوده اس .
رقاب علفهای هرز با گیاهان زراعی از طریق تسخیر منابع مورد

تأثیر تراکم علفهرز و سطوح مختلف کود نیتروژن بر شاخصهای رشدی ذرت...

نیاز رشد مانند نور ،آب و مواد غذایی موجب کداهش رشدد و عملکدرد
گیاهان زراعی شده و بنابراین ،حضدور علدف هدای هدرز از مهمتدرین
عوامل محددود کنندده عملکدرد گیاهدان زراعدی محسدوب مدیشدود
(  .)Teasdale & Cavigelli, 2010مشداهدات نشدان داده کده در
صورت عدم کنترل علفهای هرز مزرعه ذرت عملکدرد ایدن گیداه تدا
بدیش از  80درصدد کداهش مدییابدد (.)Baghestani et al., 2007
بنابراین مدیری علفهای هرز در مزارع ذرت بسیار حائز اهمی اس
( .)Oerke & Dehne, 2004یکی از مسدائلی کده در زمینده کداهش
عملکرد ذرت در حضور علفهرز مطدرح اسد رقابد بدر سدر مندابع
غذایی بهویژه نیتدروژن مدی باشدد .نیتدروژن جدز مهمتدرین عوامدل
تأثیرگذار بر رشد رویشی گیاهان بهویژه توسعه سطح برگ و بهتبع آن،
توسعه سایهانداز گیاهی اس  .نیتروژن با تأثیر بر اندازه و طول عمر هر
برگ ،سبب افزایش شاخص سطح برگ می شدود .بدهعدووه ،کدارایی
دریاف و جذب تشعشع توسط یک گیاه تا حدد زیدادی تدابع شداخص
سطح برگ اسد

( Goksoy et al., 2004; Werker & Jaggard,

 )1997و یکی از بارزترین اثرات کاهش رشد گیاه ،کاهش سطح برگ
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Zimdahl, 1991; Radosevich & Holt, 1984; Mahmoudi et
 .)al., 2014وزن خشک گیاه ،ارتفاع بوته ،شاخص سطح برگ ،نسب

ریشه به شاخساره و روند رشد گونهها ،هر یک بده ندوعی بازگوکنندده
نحوه رقاب گونهها بدا یکددیهر مدیباشدند (

Dunan & Zimdahl,

 .)1991; Mahmoudi et al., 2014تجزیه و تحلیدل صدفاتی نظیدر
سرع رشد گیاه ،سطح برگ و وزن خشک گوندههدای مختلدف کده
روی قدرت رقاب آنها بسیار تأثیرگذار میباشدد ،مقیاسدی از قابلید
تولید و ظرفی فتوسنتزی آنها را ارائه مدیکندد (

Hargood et al.,

 )1981; Weiner et al., 2001و این مسدئله بدرای گونده زراعدی و
علفهرز نیز صادق میباشد .در این میان ،بررسی همزمدان شداخص-
های رشد و تغییرات ماده خشک گونههای مختلف علدفهدرز و گیداه
زراعی از اهمی بیشتری برخوردار اس  .بنابراین ،این مطالعده نیدز بدا
هدف ارزیابی تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم علفهدرز بدر
شاخصهای رشدی ذرت ،تا خدروس ریشده قرمدز (

Amaranthus

 )retroflexus L.و ارزن ( ،)Panicum miliaceum L.بده انجدام
رسیده اس .

اس  .بنابراین ،حتی در صورتیکه میزان فتوسنتز در واحد سطح بدرگ
تغییر نکند ،میزان تولید ماده خشک بهدلیل کاهش میزان فتوسدنتز در
کل گیاه (که حاصل کاهش سطح برگ فتوسنتزکننده اسد ) کداهش
خواهد یاف (.)Munns & Passioura, 1984
از دیهر عوامل تأثیرگذار در میزان کداهش عملکدرد گیداه زراعدی
میتوان به تراکم علفهرز اشاره نمدود (.)Gill & Davidson, 2000
در بسیاری از موارد مشاهده شده اس که رابطه بین تراکم علفهرز و
اف عملکرد گیاه زراعی یدک رابطده نمدایی مدیباشدد (

Cousens,

 .)1985عملکرد مطلق و یا نسدبی (نسدب عملکدرد دانده در شدرایط
رقاب و عدم رقاب ) با افزایش تدراکم علدفهدرز بده صدورت نمدایی
کاهش یافته که سرع اف عملکرد به نوع علفهرز نیز بستهی دارد
( .)Gill & Davidson, 2000در آزمایش نادری و غدیری ( Naderi

 )& Ghadiri, 2010روی تددراکمهددای مختلددف خددردل وحشددی
( )Sinapis arvensis L.و مقدادیر مختلدف نیتدروژن در گیداه کلدزا
( ،)Brassica napus L.مشدخص شدد کده افدزایش مصدرف کدود
نیتروژن بیش از مقدار بهینه ،غالبدا موجدب افدزایش قابلید رقابد
علفهای هرز در مقابل گیاه زراعی شد.
یکی از روشهای سنجش رقاب بین گیاهان زراعی و علفهدای
هرز ،مقایسه خصوصیات مرتبط با رشد آنهدا مدیباشدد (

& Dunan

مواد و روشها
این تحقیق در مزرعده تحقیقداتی دانشدکده کشداورزی دانشدهاه
تربی مدرس واقع در کیلومتر  16اتوبدان تهدران – کدر و در سدال
زراعی  1388انجدام پدذیرف  .محدل اجدرای آزمدایش در مختصدات
جغرافیایی  51درجه و  43طول شرقی و  35درجه و  8دقیقده عدر
شمالی واقع می باشد .متوسط درجه حرارت ساالنه ایدن منطقده 17/6
درجه سانتیگراد می باشد .باف خاک محدل اجدرای آزمدایش از ندوع
لومی -شنی اسد  .خصوصدیات فیزیکدی و شدیمیایی خداک مزرعده
آزمایشی در جددول  1نشدان داده شدده اسد  .آزمدایش بده صدورت
فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح بلوکهای کامدل تصدادفی در سده
تکرار انجام گرف  .عامل اول متشکل از سه سطح کود نیتروژن شامل
 75( 138درصددد بهیندده)( 184 ،بهیندده) و  125( 230درصددد بهیندده)
کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار (بهترتیب برابر با  400 ،300و 500
کیلوگرم اوره) بود .منظور از مقدار بهینه کود نیتدروژن ،میدزان کدودی
اس که برای دس یابی به عملکرد مطلوب [عملکردی که در شرایط
عدم تنش به عنوان مثال ،عدم تنش علفهرز بهدس میآید .مبندای
محاسبه مقدار بهینه کود نیتروژن به کدار رفتده ،پتانسدیل عملکدرد و
درصد پروتئین استحصالی در دانه رقم زراعدی مدورد اسدتفاده در ایدن
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آزمایش بوده اس ( )Connor et al., 2011مورد نیداز اسد  .عامدل

موضوع بزرگ بودن حجم بوته گیاه تا خروس نسب به ارزن اس ).

دوم شامل دو گونه علفهرز تا خروس و ارزن میباشند .این دو گونه

بدین ترتیب ،تا خروس در تراکمهدای  5و  25بوتده در متدرمربدع و

علفهرز از علدفهدای هدرز چهدار کربندهای مدیباشدند کده از نظدر

ارزن ( )Massinga et al., 2003; Knezevic et al., 1994در

ویژگیهای تا پوشش کامو متفاوت با یکدیهر میباشند ،بهطوریکه

تراکمهای  7/5و  37/5بوتده در متدر مربدع (

تا خروس یک گونه ایستاده با شاخهدهی فراوان بوده و ارزن ،گیاهی

 )Wilson et al., 1991کش گردیدند .توجه به این نکتده ضدروری

باریک برگ با حجم کانوپی کوچکتر و توان پنجدهزندی بداال اسد .

اس که با توجه به ساختار متفاوت تا پوشش علدفهدای هدرز تدا

عامل سوم تراکم علفهرز در دو سطح کم و زیداد مدیباشدد (مبندای

خروس و ارزن ،یکسان در نظر گرفتن تراکمهای کدم و زیداد ایدن دو

انتخاب دو سطح کم و زیاد ،اعمال کمینه و بیشدنیه فشدار رقدابتی بدر

گیاه با یکدیهر از نظر بیولوژیک صحیح نبوده ،زیرا مانع اعمدال فشدار

ذرت و همچنین بررسی بهتر مدیری نیتدروژن در دو سدطح تراکمدی

رقابتی بیشینه ،دس کدم در یکدی از گوندههدا مدیشدود .عدووه بدر

) ( Massinga et al., 2003; Knezevic

تیمارهای آزمایشی فوقالذکر ،سده واحدد آزمایشدی در هدر تکدرار بده

 .)et al., 1994; James et al., 2010; Wilson et al., 1991بدر

عنوان شاهد به کش ذرت در شرایط عدم رقاب با علفهدرز در هدر

این اساس ،قدرت رقاب هر بوته تدا خدروس بدا توجده بده سداختار

یک از سطوح کودی اختصاص داده شد.

متفاوت علفهرز بوده اس

متفاوت کانوپی این گیاه معادل  1/5بوته ارزن فر

;James et al., 2010

شدد (علد ایدن

جدول  -1خصوصیات فیزيکوشیمیايي خاك قبل از کاشت
Table 1- Physical and chemical characteristics of soil before planting

ويژگيهای شیمیايي

ويژگيهای فیزيکي
Physical characteristics
وزن مخصوص
ظاهری خاك
شن

سیلت

رس

(گرم بر

(درصد)

(درصد)

(درصد)

سانتيمتر

Sand
)(%

Silt
)(%

Clay
)(%

مکعب)
)BD (g.cm-3

35
34.5
39.5

1.5
1.5
1.5

21.5
26.5
21.5

53.5
39
39

Chemical characteristics
هدايت
الکتريکي

کربن آلي
خاك
(درصد)

SOM
)(%
0.81
0.66
0.55

(میکروموس
اسیديته

بر سانتي-

pH

متر)

7.18
7.18
7.18

EC
(mS.cm1
)
1.4
1.4
1.4

عمق نمونه-

نیترات

آمونیوم

پتاسیم

فسفر

(گرم بر

(گرم بر

(گرم بر

(گرم بر

کیلوگرم)
NO3)(g.kg-1

کیلوگرم)
NH4+
)(g.kg-1

کیلوگرم)
K
)(g.kg-1

کیلوگرم)
P
)(g.kg-1

(سانتي متر)
Sampling
depth
)(cm

0.006
0.009
0.009

0.008
0.85
0.093

0.041
0.2
0.134

0- 15
15- 30
30- 60

0.018
0.032
0.02

برداری

زمین محل اجرای آزمایش (که در سال قبدل تحد کشد ذرت

برطددرف مددینمددود ،هددیچ گوندده کددود نیتروژنددی (اوره) نیددز در زمددان

بود) در پاییز سال  1387با گاوآهن برگرداندار شخم عمیق زده شد و

آماده سازی زمین به کار برده نشد .همچنین بده منظدور انددازهگیدری

از گداورو شددن زمدین نسدب بده

حجم آب به کار رفته در مزرعه در طدول دوره رشدد ذرت ،اقددام بده

در اواخر فروردین سال  1388پ

عملیات تهیه زمین شامل شدخم ،دیسدک ،تسدطیح و ایجداد جدوی و

نصب یک دستهاه کنتور آب در محل منبع آبیاری گردید.

پشته و نهایتا بلوکبندی اقدام گردید .هر واحدد آزمایشدی متشدکل از

بهمنظور اطمینان از حصول بیشینه سطح سبز در مزرعده ،کشد

شش ردیف شدش متدری بدود .فاصدله بدین ردیدفهدای کاشد 75

بذر ذرت به صورت هیرمکاری انجام شد ،بدین مفهوم که دو الی سده

سانتیمتر و بین کرتهای آزمایشی  1/5متر در نظدر گرفتده شدد .بدا

روز قبل از تاریخ مورد نظر برای کاش  ،مزرعه به شیوه ردیفی آبیاری

توجه به نتایج آزمون خاک ،هیچ گونه نیازی به کاربرد کودهای فسدفر

شددد و سددا

کاش د ذرت روی خددط آب (دار آب) صددورت گرف د .

و پتاس در ابتدای آزمایش نبود .همچندین بدا توجده بده آنکده مقددار

عملیات کاشد ذرت (در ایدن تحقیدق از رقدم سدینهل کدراس 602

نیتروژن معدنی موجود در خاک نیاز ذرت را تدا مرحلده گیاهچدهای را

استفاده شد) در  9تیر ماه و بده فاصدله  17/5سدانتیمتدر روی ردیدف

تأثیر تراکم علفهرز و سطوح مختلف کود نیتروژن بر شاخصهای رشدی ذرت...
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کاش انجام شد .برای اطمینان از دس یابی به تراکم هدف ( 7/6بوته

رنگ در محل اتصال دانه بده محدور بدول ( 50درصدد از بوتدههدای

ذرت در مترمربع) ،در هر چاله که بهعمق  2/5سانتیمتر حفر گردیدده

عوم گذاری شده) بود.

بود ،دو عدد بذر ذرت رقم سینهل کراس  OSSK 602که جزو ارقدام

بهمنظور بررسی روند تغییرات سطح برگ و مداده خشدک ذرت و

متوسط رس ذرت میباشد ،کش شد .شایان ذکر اس که بدذور ذرت

علفهای هرز تا خروس و ارزن ،نمونهبرداری تخریبی از گیاهدان در

پیش از کاش با استفاده از قارچکش ویتاواک
بوفاصله پ

چهار مرحله شامل اواسط دوره رشد رویشی ( 35روز پد

ضدعفونی شدند.

از اتمام عملیات کاش ذرت ،شیارهای طولی در دو

حدودا  8برگی) ،مرحله گلدهی ( 62روز پ

از کاشد ،

از کاش ) ،مرحله شدیری

طرف خط کش ذرت ایجاد شد و بذور علفهای هرز تدا خدروس و

شدن دانه ( 84روز پ

ارزن با چند برابر تراکم هدف به صدورت دسدتااش در داخدل شدیارها

از کاش ) انجام شد .در هر یک از سه مرحله اول نمونهبرداری تعدداد

ریخته شد و شیارها با خاک پوشانده شدند .چنین شدیوه کاشد بدذور

چهار عدد بوته در هر واحد آزمایشی (سطحی معادل  0/525متر مربع)

علف های هرز شرایط رقابتی نزدیک تری مشدابه بدا آنچده در مزرعده

به همراه تمامی بوتههای تا خروس و یا ارزن موجود در این فضدا از

واقعی کشاورز اتفاق می افتد را فراهم نمود .بدین ترتیب ،فاصدله بدین

سطح خاک کفبر شده و بوفاصله به آزمایشهاه منتقل شد .در مرحله

از

بلور فیزیولوژیک با رعای اثر حاشیه تمامی بوتههای ذرت و علفهرز

اتمام عملیات کاش ذرت و علفهای هرز مزرعه آبیاری گردید .برای

دو ردیف میانی هر واحد آزمایشی (مساحتی معدادل  7/9متدرمربدع) از

پرهیز از وقوع هر گونه تنش خشکی ،آبیاری مزرعه بده دلیدل سدبک

سطح خاک کفبر گردیدند.

ردیفهای کاش علفهای هرز  37/5سانتیمتر بود .بوفاصله پ

بودن خاک آن طی دوره رشد رویشی هفته دو بار و از مرحله گلددهی

از کاش ) و بلور فیزیولوژیک ( 130روز پد

برای انجام محاسبات مربوط به تجزیههای رشد چنین فر

می-

به بعد و با توجه به پوشش کامدل سدطح خداک توسدط گیاهدان و در

شود ( )Battery, 1969که تغییرات وزن خشک گیاه ( )TDW1و نیدز

نتیجه کاهش تبخیر از سدطح خداک ،هدر شدش روز یدکبدار انجدام

سطح برگها (شاخص سطح برگ )2از چند جملهای درجده  2پیدروی

پذیرف  .به منظور دستیابی به تراکمهای هددف ،در مرحلده سده الدی
چهار برگی ذرت ،اقدام به تنک کردن گیاه زراعی و علدفهدای هدرز
گردید .همچنین بهمنظور عداری نهدهداشدتن واحددهدای آزمدایش از
علف های هرز غیر هدف ،دوبار و طی مراحل چهار برگی و تاسلدهی
ذرت ،عملیات وجین انجدام شدد .بوفاصدله پد

از عملیدات تندک و

وجین ،مزرعه آبیاری میگردید تا شوک ناشی از این عملیات بدر گیداه
زراعی و علف های هرز هدف در حداقل مقدار ممکن باشد .به منظدور
هماهنگ نمودن زمان اعمال تیمارهای کود نیتروژن با زمان او نیداز
گیاهان و نیز برای کاهش آبشویی کود به کار رفته ،اقدام بده تقسدیط
کود نیتروژن گردید .بدین ترتیب که نیمی از کود در مرحله پنج برگی
ذرت و نیمی دیهر در مرحله تاسلدهی این گیاه به کار برده شد .طدی
دوره رشد ،هیچ گونه آف و بیماری خاصی که بتواند بده ذرت آسدیب
معنیدار رسانده و در نتیجه موجبدات مبدارزه بدا آنهدا را فدراهم آورد
مشاهده نهردید .با نزدیک شدن ذرت به انتهای دوره رشد و به منظور
مشخص نمودن زمان برداش نهایی ،شش عدد از بوتههای ذرتی که
در هر واحد آزمایشی از ابتدای دوره رشد عوم گذاری شده بودند ،دو

میکند .بدینترتیب و با تبدیل ایدن دو بده لهداریتم نادرین ( )Lnبده
منظور کاهش هر چه بیشتر وابستهی واریان ها نسب به میانهینها،
روابط زیر برقرار خواهد بود:
معادله ()1

) 𝐿𝑛 𝑇𝐷𝑊 = (𝑎 + 𝑏𝑡 + 𝑐𝑡 2

معادله ()2

) 𝐿𝑛 𝐿𝐴𝐼 = (𝑎1 + 𝑏1 𝑡 + 𝑐1 𝑡 2

برای محاسبه بقیه شاخصهای رشدی با توجه به این دوشداخص
از روش خودریدان و وان الر ()Goudriaan & Van Laar, 1994
استفاده شد بهطوریکه:
𝑡𝑐𝑅𝐺𝑅 = 𝑏 + 2

معادله ()3
معادله ()4

𝑊𝐷𝑇 × )𝑡𝑐𝐶𝐺𝑅 = (𝑏 + 2

در این معادالت 𝑅𝐺𝑅 ،و 𝑅𝐺𝐶 :بهترتیب سرع رشدد نسدبی و
سرع رشد محصدول مدیباشدند .همچندین 𝑎 𝑐 ،𝑏1 ،𝑏 ،𝑎1 ،و :𝑐1
ضرایب رگرسیون معادالت و 𝑡 تعدداد روز پد
جه

از کاشد مدیباشدد.

برازش معادالت و رسم شکلهدا از ندرمافدزار OriginPro 9.1

( )Seifet, 2014استفاده گردید.

بار در هفته مورد ارزیابی قرار گرفتند .معیار رسیدن بوتههای ذرت بده
مرحله بلور فیزیولوژیک و در نتیجه برداش نهایی ،تشکیل الیه سیاه

1- Total Dry Weight
)2- Leaf Area Index (LAI
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شکل  1مشاهده میشود ،بیشینه سدرع

نتايج و بحث
شاخصهای رشدی ذرت در شرایط عدم رقابت علفهرز

بیشددترین مقدددار وزن مدداده خشددک کددل ( 2429/39گددرم) در
تیمارهای کنترل علفهرز و  230کیلوگرم نیتروژن خدالص در هکتدار
بهدس آمد (شدکل  .)1همچندین بیشدینه سدرع رشدد محصدول و
شاخص سطح برگ در همین تیمار کودی بهدس آمده ،در حدالیکده
بیشینه سرع رشد نسبی مربدوط بده تیمدار  184کیلدوگرم نیتدروژن
خالص در هکتار بود (شکل  .)1بهطور کلی ،افزایش نیتروژن از طریق
افزایش سطح سبزینهای گیاه باعث افزایش شاخص سطح برگ گیداه
میشود ( .)Hani et al., 2006افزایش سطح برگ خود باعث افزایش
جذب نور و به تبع آن افزایش سرع رشد محصول میشود کده ایدن
خود باعث افزایش وزن ماده خشک در ذرت میشود .همانطور که در

رشدد محصدول و شداخص

سطح برگ در تیمار  230کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بدهدسد
آمده اس و روند تغییرات سرع رشد محصول از روند شاخص سطح
برگ تبعی کرده اس  .بهطوریکه روند این دو شاخص نشدان مدی-
دهد که در  62روز پ

از کاش به بیشینه مقدار خود رسیدهاند و بعد

از آن یک روند کاهشی را دنبال میکنند .همدانطدورکده در شدکل 1
مشاهده میشود سرع رشد نسدبی از ابتددا تدا پایدان دوره رشدد بده
صورت خطی کاهش مییابد .از آنجا که با افزایش سن گیاه بر باف -
های ساختمانی گیاه افزوده میشود و این باف های ساختمانی سهمی
در رشد ندارند ،به همین دلیل سرع رشد نسبی با گذش زمان و در
نتیجه رشد گیاه و افزایش مقدار تنف

در اواخر فصل رشد منفی مدی-

گردد.

شکل  -1وزن ماده خشک کل ،سرعت رشد نسبي ،شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول ذرت در
تیمارهای مختلف نیتروژن در شرايط کنترل علفهای هرز
Fig. 1- TDW, RGR, LAI and CGR of corn in different levels of nitrogen and weed control
conditions

شاخصهای رشدی ذرت در شرایط رقابت با علفهرز

پ

از کاش به صورت صعودی بوده و از این تاریخ به بعدد بصدورت

همانطور که در شکلهای  2و  3مشاهده میشدود روندد سدرع

نزولی تغییر یافته اس  ،با این تقاوت کده رفتدار ذرت در تدراکمهدای

رشد محصول و شاخص سطح برگ ذرت از زمان سبز شدن تا  63روز

مختلف علفهرز ،سدطوح مختلدف نیتدروژن و ندوع گونده علدفهدرز

تأثیر تراکم علفهرز و سطوح مختلف کود نیتروژن بر شاخصهای رشدی ذرت...
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متفاوت بوده اس بهطوریکه ذرت در رقاب با علفهرز ارزن بیشینه

کند ،هیبریدهایی با کانوپی بزرگ ،تحمل بداالیی بده ایدن علدفهدرز

سرع رشد محصول را تیمار کم علفهرز و  138کیلدوگرم نیتدروژن

نشان میدهند و اثر رقابتی بیشتری بر رشد و تولیدد دانده ارزن مدی-

خالص در هکتار کسب کرده اس (شکل  .)2حال آنکه بیشینه سطح

گذارند .همچنین در این تحقیق نشان داده شد که بسته شدن سریع و

برگ را در سطح زیاد (همچنین کم) علفهرز و  184کیلوگرم نیتروژن

بزرگ کانوپی با توانایی رقابتی ارتباط مستقیم دارد که از عوامل مدؤثر

خالص در هکتار بهدس آورده اس (شکل  .)2در این بدین بداالترین

در آن سرع رشد نسبی باالی ذرت در طول دوره رشد رویشی بود.

سرع رشد نسبی نیز مربوط به تیمار سطح زیاد علفهرز ارزن و 184

شاخصهای رشددی ذرت در رقابد بدا تدا خدروس مقددارها و

کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بود .نکته قابدل توجده در شدکل 2

روندهای متفاوتی در سطوح مختلف کودی نسب به علدفهدرز ارزن

این اس که تیمار کودی  184کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار ،چه

نشان دادند (شکل  .)3بیشینه سرع رشد محصول و بیشینه سدرع

در سطح زیاد و چه در سطح کم علفهرز ارزن توانسته باعدث بهبدود

رشد نسبی به ترتیب با مقدار  30/83گرم بر مترمربع در روز و 0/055

شاخصهای رشدی ذرت در رقاب با علفهرز ارزن بشود ،بهطوریکه

گرم بر گرم مربوط تیمار کم علفهرز و  138کیلوگرم نیتروژن خالص

باالترین سرع رشد نسبی و سرع رشد محصدول مربدوط بده ایدن

در هکتار بدود (شدکل  .)3همچندین بیشدینه وزن مداده خشدک کدل

تیمار کودی بوده و شاخصهای وزن خشک کل و سطح برگ نیدز در

( 1815/92گرم بر مترمربع) و شاخص سطح برگ ( )5/1مربوط تیمدار

این تیمار خود را در مقدار بداالیی نشدان دادندد .ایدن موضدوع نشدان

کم علفهرز و  184کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بود (شدکل .)3

می دهد که کاربرد مقدار بهینه کود نیتروژن در هنهام رقابد ذرت بدا

با وجود باال بودن سرع رشد نسبی و سرع رشد محصول در تیمار

علفهرز ارزن موجب بهبود شاخصهای رشدی ذرت و به موجدب آن

کم علفهرز و  138کیلدوگرم نیتدروژن خدالص در هکتدار ولدی مداده

& Cathcart

خشک تولیدی آن نسدب بده تیمدار کدم علدفهدرز و  184کیلدوگرم

 .)Swanton, 2004در واقع ذرت در این تیمار با داشتن سرع رشدد

نیتروژن خالص در هکتار کمتر بوده اس  .عل این موضدوع را مدی-

نسبی باال به سدرع کدانوپی خدود را افدزایش داده و مقددار کدانوپی

توان دیرتر تشکیل شدن بیشینه کانوپی این تیمار دانس  ،بهطوریکه

بیشتری در واحد سطح به وجود میآورد و در نتیجه بدا سدرع رشدد

در تمامی سطوح نیتروژن و تدراکم علدفهدرز بده غیدر از تیمدار کدم

نسبی باال فرص بیشتری برای بهدس آوردن سهم بیشتری از منابع

علف هرز و  138کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتدار بیشدینه شداخص

افدزایش عملکدرد مداده خشدک ایدن گیداه مدیشدود (

محدودی مانند مانند نور ،نیتروژن و آب نسب به علفهرز بده دسد

سطح برگ در  62روز پ

مدیآورد ( .)Mohammadi, 2007سدهم سدرع رشدد نسدبی را در

این تیمار بیشینه شاخص سطح برگ دیرتر و در  84روز پ

بهبود رشد ذرت بیشتر مربوط به طول دوره رشد رویشی میباشد چدرا

بهدس آمده اس  .بهطور کلی ،روند شاخصهای رشدی نشان مدی-

که بعد از آن به سرع کاهش مییابد .در طول فصل رشد همانطور

دهد که با افزایش تراکم علدفهدرز تدا خدروس در تمدامی سدطوح

که گفته شد ،سرع رشد نسبی باال باعث میشود کده ذرت کدانوپی

مختلف نیتروژن شاخصهای رشدی ذرت کداهش پیددا کدرده اسد

خود را زودتر و بزرگتر ببند چیزی که در تیمدار کدودی  184کیلدوگرم

(شکل  )3و این موضوع قدرت رقابتی تا خدروس را در تدراکمهدای

از کاشد در شدکل 2

باالتر این علفهدرز نشدان مدیدهدد .در آزمایشدی توسدط بهشدتی و

نیتروژن خالص در هکتار در  62و  84روز پ

از کاش بهدس آمده اسد در حدالی در
از کاش

مشاهده میشود .این موضوع دو پیامد مهم در پی دارد ،اول با افزایش

موسددوی سددروینه بدداغی (

شاخص سطح برگ و زودتر بسته شدن ،افزایش جذب نور و به واسطه

 )Baghi, 2009بددر روی اثددرات رقددابتی تددا خددروس و سددورگوم

آن افزایش سرع رشد محصول اتفاق میافتد (چیدزی کده در  62و

( )Sorghum bicolor L. Moenchدر سطوح مختلف تراکم گیداهی

از کاش در تیمار کودی  184کیلوگرم نیتروژن خالص در

نشان داده شد که با افزایش تدراکم تدا خدروس ،بیومداس سدورگوم

هکتار اتفاق افتاده) ،دوم باعث کداهش ندور بده قسدم هدایی پدایین

کاهش یاف  .همچنین همانطور که در شکل  3مشدخص مدیشدود،

کانوپی و وارد آوردن فشار رقابتی بر علفهرز میشود (& Schippers

روند شاخصهای رشدی ذرت در سدطوح پدایین نیتدروژن نسدب بده

 .)Kropff, 2001در آزمایشدی توسدط سدو و همکداران ( So et al.,

سطوح باالی نیتروژن بهویژه در تراکمهای پایین علفهرز تا خروس

 )2009مشخص شد وقتی که ارزن وحشی با ذرت شیرین رقاب می-

مقدار باالتری به خود اختصاص دادهاند.

 84روز پ

Beheshti & Moosavi Sarveeneh
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شکل  -2وزن ماده خشک کل ،سرعت رشد نسبي ،شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول ذرت در تیمارهای مختلف
نیتروژن و شرايط رقابت با علفهرز ارزن
Fig. 2- TDW, RGR, LAI and CGR of corn in different levels of nitrogen and competition with millet

عل این موضوع به ماهی نیتروژن دوس بودن علفهدرز تدا

علفهرز در برابر ذرت میشود .بلکشاو ( )Blackshaw, 1993اظهدار

خروس و قدرت باالی جذب نیتروژن توسط این علفهرز بر میگدردد

داش که رابطه مستقیم و مثبتی بین ارتفاع گیاه و قدرت رقابتی وجود

( .)Teyker et al., 1991در آزمایشی دیهر توسط ندادری و غددیری

دارد.

( )Naderi & Ghadiri, 2010بر روی رقاب خردل وحشی و کلزا در
سطوح مختلف نیتروژن و تراکمهای مختلف خردل وحشی نشان داده
شد با افزایش تراکم خردل وحشی بیوماس کلزا کاهش یاف .
بهطورکلی ،باتوجه به شکلهای  2و  3مشخص اس که علدف-

شاخصهای رشدی علفهای هرز

روند شاخصهای رشدی در ارزن و تا خروس نشان میدهد که
این دو علفهرز بیشینه شاخصهای رشدی خدود را در تمدام سدطوح

هرز ارزن نسب به علفهرز تا خروس دارای قدرت رقابتی بداالتری

نیتروژن و تراکمهای مختلدف علدفهدرز ،در  62روز پد

در برابر ذرت میباشد .شاخصهای رشدی ذرت در  62و  84روز پ

تشکیل میدهند (شکلهای  4و  .)5با این وجود در سطوح مختلدف و

از کاش در رقاب با علفهرز تا خروس مقدار باالتری را در مقایسه

تراکمهای مختلف علف هرز دارای مقدار و روندهای متفاوتی هسدتند.

با رقاب با ارزن (در اکثر تیمارهای نیتروژن) به خود اختصاص دادهاند

در علفهرز ارزن بیشینه سرع رشد محصول ،سدرع رشدد نسدبی،

(شکل  2و  .)3باالتر بودن قدرت رقابتی ارزن (نسب به تا خدروس)

وزن ماده خشک کل و شاخص سدطح بدرگ در تیمدار  230کیلدوگرم

در برابر ذرت احتماال به خصوصیات رشدی مشابه (با توجه به باریدک

نیتروژن خالص در هکتار و تراکم کم و زیاد علفهرز بدهدسد آمدده

برگ بودن) این علفهرز نسب به ذرت میباشد .همچنین با توجه به

اس (شکل  .)4همانطور که در شکل  4مشاهده میشود ،در این دو

مشاهدات مزرعهای ،ارزن نسب به تا خروس میتواند کانوپی خود را

تیمار اختوف شاخص سطح برگ ارزن نسب به بقیده تیمارهدا قابدل

در ارتفاعات باالتری تشکیل دهدد و ایدن باعدث مزید رقدابتی ایدن

موحظه میباشد .در واقع شاخص سطح برگ در این دو تیمدار باعدث

از کاشد

تأثیر تراکم علفهرز و سطوح مختلف کود نیتروژن بر شاخصهای رشدی ذرت...
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افزایش قدرت رقابتی بیشتر این علفهدرز در مقابدل گیداه ذرت شدده

رابطه هال و سوانتن ( )Hall & Sowanton, 1994در بررسدی خدود

اس  .در تحقیقی بر روی تأثیر زمان سدبز شددن علدفهدرز بدر روی

دریافتند که در اثر تداخل علفهدای هدرز ،سدطح بدرگ ذرت شددیدا

رقابدد سددورگوم و علددف علددفهددرز توسددط کنددزویچ و همکدداران

کاهش مییابد .از آنجا که بین کاهش عملکرد ذرت و شاخص سطح

( )Knezevic et al., 1997مشخص شد کده شداخص سدطح بدرگ

کدرد کده،

علفهرز یکی از عوامل اصلی تداخل و منکع

کننده قددرت رقابد

برگ همبستهی وجود دارد ،در این مورد مدیتدوان فدر

علفهای هرز عمدتا از طریق کاهش این دو پارامتر موجبدات کداهش

علفهرز میباشد .افزایش قدرت رقاب علفهرز ارزن را در این تیمدار

عملکرد گیاه زراعی را فراهم میکنند .بارکر و همکداران ( Barker et

کودی را نیز میتوان در شکل  2نیز مشاهده کرد ،همانطوریکده در

 )al., 2006گزارش کردند که افزایش میدزان کدود نیتدروژن ،تدراکم

این شکل مشاهده میشود شاخصهای رشدی ذرت بهویدژه شداخص

علفهرز و اثر متقابل آنها تأثیر معنی داری بر شداخص سدطح بدرگ

سطح برگ در رقاب با ارزن در تیمار  230کیلوگرم نیتروژن خالص در

گاوپنبه ( )Abutilon theophrasti medic.داشتند .بهطدوریکده بدا

هکتار مقدار کمتری به خود اختصاص دادهاندد و بدهموجدب آن دارای

افزایش تراکم علفهرز و کود نیتروژن شاخص سدطح بدرگ گاوپنبده

سرع رشد محصول کمتر و ماده خشک کمتدری هسدتند .در همدین

افزایش و قدرت رقاب آن افزایش پیدا نمود.

شکل  -4وزن ماده خشک کل ،سرعت رشد نسبي ،شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول علفهرز ارزن در سطوح
مختلف نیتروژن در شرايط رقابت با ذرت
Fig. 4- TDW, RGR, LAI and CGR of millet in different levels of nitrogen and competition with corn

در شکل  5میتوان روندد شداخصهدای رشددی تدا خدروس را

کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار رخ داده اس (شکل  .)5در واقع ،در

مشاهده کرد که بیشینه شاخص سطح برگ ،سرع رشد محصدول و

این سطح از تراکم و کود نیتروژن تا خروس بیشترین قدرت رقابد

سرع رشد نسدبی ایدن علدف در تدراکم کدم و سدطح کدودی 230

را با گیاه ذرت از خود نشان داده اس  .همدانطدوریکده در شدکل 3
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نشان داده شده در این تیمار شاخصهای رشددی ذرت دچدار کداهش

رقاب درون گونهای تا خروس مربوط دانس  .بهطدورکلدی ،رقابد

محسوسی نسب به تیمارهای دیهر در شرایط رقاب با علفهرز تدا

درون گونهای نسب به رقابد بدین گوندهای دارای شددت بیشدتری

خروس شدهاند .مقایسه روند شاخصهای رشدی ذرت نشان میدهدد

هس ( )Vail & Oliver, 1993و عل کاهش شداخصهدای رشدد

که با همزمان با افزایش سطح کودی و افزایش تراکم قددرت رقدابتی

تا خروس را در سطح کودی  230کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار

این علفهرز نیز افدزایش یافتده و شداخصهدای رشددی مقددارهای

و تراکم زیاد این علفهرز را میتوان افزایش رقاب درون گونهای این

باالتری به خود اختصاص میدهند .ولدی شداخصهدای رشددی تدا

علددفهددرز نسددب داد .در مطالعددهای توسددط کدداظمینی و همکدداران

خروس در سطح کودی  230کیلوگرم نیتدروژن خدالص در هکتدار در

( )Kazemeini et al., 2013بر روی تأثیر تراکمهای مختلف یوالف

تراکم زیاد نسب به تراکم کم در همین سطح کودی مقدار کمتری به

( )Avena sativa L.وحشی و نیتروژن بر روی عملکدرد کلدزا نشدان

خود اختصاص دادهاند (شکل  .)5عل این موضوع به را میتدوان بده

داده شد که یوالف وحشی در شرایط باالی نیتروژن رشد بهتری دارد.

شکل  -5وزن ماده خشک کل ،سرعت رشد نسبي ،شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول علفهرز تاج خروس در
سطوح مختلف نیتروژن در شرايط رقابت با ذرت
Fig. 5- TDW, RGR, LAI and CGR of redroot pigweed in different levels of nitrogen and competition
with corn

اما در شرایط تراکم باالی ایدن علدفهدرز رقابد درون گوندهای

استاتزل ( )Rohrig & Stutzel, 2001نیدز در تحقیدق خدود رقابد

باعث کاهش رشد و ماده خشک یوالف وحشی میشود .در آزمایشدی

درونگونهای را در سلمهتره ( )Chenopodium album L.با افزایش

دیهر ،توسط ویدل و اولیدور ( )Vail & Oliver, 1993علد کداهش

تراکم آن از  17بوته در مترمربدع بده  42بوتده در متدرمربدع گدزارش

بیوماس علفهرز سوروف ()Echinochloa crus- galli L. Beauv

کردند.

در تراکمهای باالتر ،رقاب درونگوندهای گدزارش شدد .روهریندگ و

تأثیر تراکم علفهرز و سطوح مختلف کود نیتروژن بر شاخصهای رشدی ذرت...
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همبستگی عملکرد دانه ذرت و شاخصهاای رشادی ذرت و

 .)et al., 2015bاز طرف دیهر همانطور که بیان شد عملکدرد دانده

علفهای هرز

ذرت با شاخص سطح برگ دو علفهرز همبستهی منفی و معنیداری

نتایج همبستهی عملکرد دانه ذرت و شاخصهای رشددی ذرت و

دارد که در واقع افزایش شاخص سطح برگ علفهدرز باعدث کداهش

علفهرز تا خروس ریشه قرمز نشان داد که عملکرد دانه بدا ضدریب

عملکرد دانه ذرت میشود .افزایش شاخص سطح بدرگ علدفهدرز از

 0/71همبستهی مثب و معنیداری بدا وزن مداده خشدک کدل ذرت

طریق افزایش سرع رشدد نسدبی و سدرع رشدد محصدول باعدث

داش (جدول  .)2همچنین در این سطح رقدابتی همبسدتهی منفدی و

افزایش وزن ماده خشک کل علفهرز میشود ،که این موضوع باعدث

معنیداری با ضریب  -0/71بین عملکرد دانه ذرت و شداخص سدطح

افزایش قدرت رقابتی آن نسب به ذرت میشود .نتایج همبستهی بین

برگ علفهرز تا خروس ریشه قرمز وجود داش (جدول  .)2شدرایط

شاخص سطح برگ تا خروس ریشده قرمدز و سدرع رشدد نسدبی،

مشابهی نیز در سطح رقابتی علفهرز ارزن وجدود داشد بدهطورکده

سرع رشد محصول و وزن ماده خشک کل تا خروس ریشه قرمدز

عملکرد دانه ذرت با ضریب  0/62همبستهی مثبد و معندیداری بدا

(بهتر تیدب بدا ضدرایب  0/82 ،0/73و ( )0/91جددول  )2و همچندین

وزن ماده خشک کل ذرت داش و همچنین عملکرد دانه همبسدتهی

همبستهی بین شاخص سطح برگ ارزن و سرع رشد نسبی ،سرع

منفی و معنیداری با ضریب  -0/71با شاخص سطح برگ علدفهدرز

رشد محصول و وزن ماده خشک کل ارزن (بهتر تیب با ضدرایب ،0/8

ارزن وجود داش (جدول .)3

 0/81و ( )0/77جدول  )3نیز مؤید این موضدوع اسد  .در واقدع ایدن
موضوع نشاندهنده اهمی باالی شاخص سطح بدرگ علدفهدرز در

همبستسهی معنیدار و مثب بین مداده خشدک ذرت و عملکدرد

شرایط رقابتی با گیاه زراعی اس  .بارکر و همکاران (

دانه این گیاه که ماده خشک باالتر میتواند در زمان پرشدن دانده بده

Barker et al.,

Rahimi Moghaddam et al.,

 )2006گزارش کردند که با افزایش تراکم علفهدرز و کدود نیتدروژن

 )2015bبسیاری از مطالعات نشان دهنده ارتباط مستقیم و همبستهی

شاخص سطح برگ گاوپنبه افزایش و قدرت رقابد آن افدزایش پیددا

مثب بین ماده خشک کل ذرت و عملکرد دانه ایدن گیداه مدیباشدند

نمود.

عملکدرد دانده ذرت کمدک کندد (

( Rahimi Moghaddam et al., 2015a; Rahimi Moghaddam
جدول  -2همبستگي بین عملکرد دانه و شاخصهای رشدی ذرت و تارج خروس ريشه قرمز
Table 2- Correlation coefficients between grain yield and growth indexes of maize and redroot pigweed
)(9

)(8

)(7

)(6

)(5

)(4

)(3

)(2

)(1

-0.31ns

-0.2ns

*-0.59

-0.49ns

0.45ns

0.12ns

0.26ns

*0.71

1

*-0.76

*-0.75

*-0.75

**-0.82

**0.84

0.16ns

*0.55

1

0.05ns

0.04ns

-0.45ns

-0.13ns

0.27ns

0.28ns

1

-0.37ns

-0.35ns

-0.41ns

-0.35ns

0.51ns

1

*-0.77

*-0.81

*-0.64

*-0.74

1

**0.95

**0.91

**0.91

1

**0.82

*0.73

1

**0.96

1

1

صفات
Traits

عملکرد دانه
)Grain yield (1

وزن ماده خشک کل ذرت
)TDW of maize (2

شاخص سطح برگ ذرت
)LAI of maize (3

سرع رشد نسبی ذرت
)RGR of maize (4

سرع رشد محصول ذرت
)CGR of maize (5

وزن ماده خشک کل تا خروس ریشه قرمز
)TDW of redroot pigweed (6

شاخص سطح برگ تا خروس ریشه قرمز
)LAI of redroot pigweed (7

سرع رشد نسبی تا خروس ریشه قرمز
)RGR of redroot pigweed (8

سرع رشد محصول تا خروس ریشه قرمز
)CGR of redroot pigweed (9

** :معنیداری در سطح یک درصد :* ،معنیداری در سطح پنج درصد و  :nsغیر معنیدار.
: Significant at 1% level, *: Significant at 5% level and ns: non-significant.

**
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جدول  -3همبستگي بین عملکرد دانه و شاخصهای رشدی ذرت و ارزن
Table 3- Correlation coefficients between grain yield and growth indexes of maize and milt
)(9

)(8

)(7

)(6

)(5

)(4

)(3

)(2

)(1

-0.53ns

-0.55ns

*-0.78

-0.48ns

0.52ns

0.36ns

0.35ns

*0.62

1

*-0.52

*-0.67

-0.42ns

*-0.6

**0.87

0.26ns

*0.68

1

*-0.7

*-0.69

-0.64ns

-0.74ns

0.6ns

0.03ns

1

0.14ns

-0.32ns

-0.38ns

-0.16ns

**0.64

1

-0.44ns

*-0.63

-0.54ns

-0.51ns

1

**0.99

**0.97

**0.77

1

**0.81

*0.8

1

**0.95

1

صفات
Traits

عملکرد دانه
)Grain yield (1

وزن ماده خشک کل ذرت
)TDW of maize (2

شاخص سطح برگ ذرت
)LAI of maize (3

سرع رشد نسبی ذرت
)RGR of maize (4

سرع رشد محصول ذرت
)CGR of maize (5

وزن ماده خشک کل ارزن
)TDW of milt (6

شاخص سطح برگ ارزن
)LAI of milt (7

سرع رشد نسبی ارزن
)RGR of milt (8

سرع رشد محصول ارزن

1

)CGR of milt (9

** :معنیداری در سطح یک درصد :* ،معنیداری در سطح پنج درصد و  :nsغیر معنیدار.
**

: Significant at 1% level, *: Significant at 5% level and ns: non-significant.

نتیجهگیری
نتایج آزمایش نشان میدهد که تأثیر افزایش میزان مصدرف کدود
نیتروژن بر افزایش ماده خشک و بهبود شاخصهدای رشددی ذرت در
شرایطی که مزرعه آلوده به علفهدرز مدیباشدد ،بدهگونده علدفهدرز
بستهی دارد .بهعبارت دیهر در مزارعی که علفهرز نیتدروژن دوسد
غالبی بیشتری دارند ،افزایش میزان مصدرف کدود نده تنهدا موجدب
افزایش ماده خشک و شاخص سطح برگ ذرت نمیشود بلکده ضدمن
کاهش آنها ،موجبات آلودگی بیشتر محیط زیس را فراهم مدیآورد،
ولی بهطور کلی استفاده از سطح بهینه کدود نیتدروژن ( 184کیلدوگرم

شاخصهای رشدی و افزایش قدرت رقابتی ذرت میشدود .همچندین
مشخص شد که شاخص سطح برگ یکی از مهمترین شداخصهدای
رقابتی ذرت در مقابل علفهای هرز ارزن و تا خروس مدیباشدد .در
نهای می توان پیشنهاد کرد که به کار بردن مقدار بهینه کود نیتروژن
( 184کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) در شرایطی کده گوندههدای
علفهرز ارزن و تا خروس در مزرعه وجود دارند ،میتواند بدهعندوان
راهکاری مناسب جه بهحداقل رساندن اف عملکرد ذرت و کداهش
مخاطرات زیس محیطی ناشی از مصرف این مواد شیمیایی محسدوب
میشود.

نیتروژن خالص در هکتار) در شرایط رقابد علدفهدرز باعدث بهبدود
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Introduction
Competition for nutrient sources, especially nitrogen, is one of the reasons of corn yield reduction in the
presence of weed. Weeds compete with corn for nitrogen uptake and affect its growth and development. Thus
management and optimum application of nitrogen fertilizer may help corn to compete against weeds. More
consumption of nitrogen fertilizer would change the competition ability of weed and crop. Comparison of cropweed growth-related characteristics is a way to assess their rate of competition. The main objective of the current
study was to evaluate the effects of different weed densities and nitrogen levels on growth indices of corn, red
root pigweed and millet.

Material and Methods
In order to study the effects of different weed densities and nitrogen levels on growth indices of corn, red root
pigweed (Amaranthus retroflexus) and millet (Panicum miliaceum), a field experiment was conducted in 2009 in
the research fields of Tarbiat Modares University of Tehran with factorial arrangement of treatments based on
Randomized Complete Block Design with three replications. Accordingly, three factors included different
nitrogen fertilizers (75% optimum or 138 kg N ha-1, optimum or 184 kg N ha-1 and 125% optimum or 230 kg N
ha-1), weed species (redroot pigweed and millet) and weed densities (5 and 25 plants.m-1 for redroot pigweed and
7.5 and 37.5 plants.m-1 for millet) was considered as main plot. Destructive sampling was carried out in four
stages (including mid-vegetative growth [35 days after planting], Tasseling [62 days after planting], milky stage
[84 days after planting] and physiological maturity [130 days after planting]), to measure changing trend of the
leaf area and dry matter in corn, red root pigweed and millet. Four plants were used at each destructive sampling.
The OriginPro 9.1 software was used to fit equations and draw figures.

Results and Discussion
The highest dry matter (2429.39 gr), CGR (38.38 g m-1 day-1) and LAI (4.57) was achieved for the treatment
of 230 kg N ha-1 and weed control. However, the highest RGR with 0.06 g.g-1 was obtained in at the treatment of
184 kg N ha-1 and weed control. Corn in competition with millet was achieved the maximum CGR in 138 kg N
ha-1 and 7.5 millet m-1 and also the maximum RGR was obtained in 184 kg N ha-1 and 7.5 millet m-1. Corn in
competition with redroot pigweed was achieved the maximum CGR (30.83 g m-1 day-1) and RGR (0.055 g) in
138 kg N ha-1 and 5 redroot pigweed m-1 and also the maximum TDW (1815.92) and LAI (5.1) belonged to in
184 kg N ha-1 and 5 redroot pigweed m-1. Generally, analyzing the trends of growth indicators shows that the
corn growth indices are reduced more by increasing the weed density in high levels of nitrogen and as a result,
the competitive ability of weeds is more in high levels of nitrogen. The Millet and redroot pigweed growth
indices show that their maximum TDW, CGR and RGR (In all different levels of nitrogen and weed densities)
occurred at 62 days after planting. However, they have different values and trends at different levels of nitrogen

1 and 2- Former PhD student of Agronomy, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Zabol University and
Former PhD student in Agroecology, Department of Agroecology, Environmental Sciences Research Institute, Shahid
Beheshti University, Tehran, Iran, respectively.
(*-Corresponding author Email: sajadr.moghaddam@yahoo.com)
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and weed densities.

Conclusion
The results of this study show that the species of weeds in the farm is a determinative factor impress on the
role of increasing application of Nitrogen for improving dry matter production and growth indices of corn.
Totally, the results indicate that increasing N application beyond the optimum rate not only do not increases corn
growth but also reduces its yield, where nitrophile species are the dominants in farms, and leads to
environmental pollution .
Keywords: Density, Dry Matter, Leaf Area Index, Nitrophile, Weed
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تأثير ميكوريزا بر كاهش اثرات تنش خشكي در برخي خصوصيات رشدي تودههاي محلي كنجد
()Sesamum indicum L.
اسماعيل قلي نژاد

*1

تاریخ دریافت1394/11/17 :
تاریخ پذیرش1395/04/07 :

قلی نژاد ،ا .1396 .تأثير ميكوريزا بر كاهش اثرات تنش خشكی در برخی خصوصيات رشدي تودههاي محلی كنجد (.)Sesamum indicum L.
بومشناسی كشاورزي.1099-1116 :)4(9 ،

چکيده
بهمنظور بررسی اثرات دو گونه قارچ ميكوريزا بر كاهش تنش خشكی روي عملكرد و صفات فيزيولوژيک هشت توده محليی كنجيد ( Sesamum

 ،)indicum L.آزمايشی بهصورت فاكتوريل اسپليت پالت بر پايه طرح بلوکهاي كامل تصادفی با سه تكرار در مزرعه تحقيقاتی هنرسيتا كشياورزي
اروميه در سال زراعی  1392-93اجرا شد .فاكتور اول شامل سطوح مختلف آبياري شامل آبياري نرمال (آبياري بعد از  70ميلیمتر تبخير و تعرق گيياه)،
تنش ماليم (آبياري بعد از  90ميلیمتر تبخير و تعرق گياه) و تنش شديد (آبياري بعد از  110ميلیمتر تبخير و تعرق گياه) ،فاكتور دوم شامل تلقيح گونيه
قارچ ميكوريزا در سه سطح گلوموس موسهآ ،گلوموس اينتراراديسز و عدم تلقيح با قارچ ميكوريزا و فاكتور سوم شامل هشت توده محلی كنجد به نامهاي
جيرفت  ،13محلی طارم زنجا  ،محلی مغا  ،ناز چند شاخه ،TS-3 ،TC-25 ،داراب  14و دشتستا  5بود .نتياي نشيا داد بيا افيزايش شيدت تينش
خشكی ،تمامی صفات مورد مطالعه به جز وز ويژه برگ ،كاهش معنیداري يافت .تنش شديد خشكی عملكرد دانه و محتواي نسبی آب برگ را نسيبت
به تيمار شاهد بهترتيب بهميزا  63و  30درصد كاهش داد .استفاده از دو گونه قارچ ميكوريزا نسبت به حالت عدم اسيتفاده ،صيفات عملكيرد دانيه (33
درصد) ،شاخص سطح برگ ( 40درصد) و محتواي نسبی آب برگ ( 20درصد) را افزايش داد .ژنوتيپهاي محلی مغيا و محليی طيارم زنجيا از نظير
عملكرد دانه و شاخصهاي فيزيولوژيک بر ساير تودههاي محلی برتري داشتند .باالترين ضريب همبستگی بين عملكرد دانيه بيا شياخص سيطح بيرگ
(** )r=0/82بهدست آمد .بر اساس نتاي اين تحقيق ،تودههاي محلی مغا و طارم زنجا جهت كشت در شرايط آبياري مطلوب و تنش خشكی ماليم و
شديد ،همچنين همزيستی قارچ ميكوريزاي گلوموس موسهآ با بذر كنجد جهت افزايش عملكرد دانه در شرايط مطليوب آبيياري و جليوگيري از كياهش
بيشتر عملكرد دانه در شرايط تنش خشكی شديد توصيه میگردد.
واژههاي کليدي :سطح ويژه برگ ،شاخص سطح برگ ،كم آبياري ،وز ويژه برگ

مقدمه

1

سطح زير كشت كنجد ( )Sesamum indicum L.در ايرا حدود
 40000هكتار و توليد آ حدود  28000تن با متوسيط عملكيرد 700
كيلوگرم در هكتار است ( .)FAO, 2012كنجد بهدليل محتواي روغن
 -1دانشيار ،گروه علمی علوم كشاورزي ،دانشگاه پيام نور ،تهرا  ،ايرا
(* -نويسنده مسئول)Email: gholinezhad1358@yahoo.com :
DOI:10.22067/JAG.V9I4.53336

باال ( 47-52درصد) و كيفيت مناسب (ميزا كيم كلسيترول و وجيود
برخی آنتی اكسيدا ها) روغن دانههاي آ  ،نقش مهميی در سيالمت
انسا دارد ( .)Kassab et al., 2005كنجد گياهی يکساله بوده و از
قديمیترين گياها دانه روغنی كه سازگار به نواحی گرم و نيميهگيرم
است ،ولی توليد ارقام مناسب موجب گرديده كه كشت آ در منياطق
ديگر گسترش يابد (.)Weiss, 2000
تنش خشكی مهمترين تنش غيرزيستی است كه رشد و عملكيرد
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گياه را تحت تأثير قرار میدهد ( .)Abbasi, 2003در ارزيابی كيارايی

دانه ژنوتيپهاي كنجد در منطقه جيرفت نشا دادند كيه بيا افيزايش

مصرف آب و عملكرد دانيه ارقيام كنجيد در شيرايط آبيياري متفياوت

تنش خشكی ،عملكرد دانه كنجد كاهش يافيت و بيشيترين عملكيرد

از  250 ،200 ،150و  300ميليیمتير تبخيير از تشيتک

روز بهدست آمد ( Saeidi et

(آبياري پي

دانه از ژنوتيپ  JI13و از دور آبياري پن

تبخير) ،گزارش گرديده است كه با افزايش شدت كمبود آب عملكيرد

 .)al., 2012در بررسی تأثير مقادير آبياري بير خصوصييات رشيدي و

دانه كاهش يافت و باالترين كارآيی مصرف آب از ژنوتييپ  TS3بيه-

عملكرد چهار اكوتيپ كنجد گزارش گرديد كه افزايش مقدار آبياري از

دست آمد .همچنين بيشترين كيارآيی مصيرف آب در شيرايط كمبيود

 2000به  4000مترمكعيب در هكتيار موجيب افيزايش تعيداد شياخه

شديد آب بهدست آمد كه نشا میدهد گياه زراعی كنجد بيا مصيرف

جانبی ،تعداد كپسول ،تعداد دانه و وز  1000دانيه كنجيد بيهترتييب

كم آب قادر به توليد عملكرد مناسب ميیباشيد (

Eskandari et al.,

برابر با  55 ،57و  36درصد شد (.)Koocheki et al., 2016

 .)2010با توجه به اينكه عمدهتيرين عاميل مي ثر بير رشيد و تولييد

تحقيقات متعدد حاكی از آ است كه ميكوريزا قادر اسيت اثيرات

گياها زراعی ميزا جذب نور توسط برگهيا و تبيديل آ بيه ميواد

نامطلوب تنش خشكی را در گياهيا

تعيديل نماييد ( ;Barea, 1992

فتوسنتزي است ،افزايش ميزا سطح برگ در مزرعه باعي افيزايش

 .)Heidari & Karami, 2014هيدايت آبيی سيامانه ريشيه گياهيا

ميزا جذب نور خواهد شد كه به افيزايش عملكيرد منجير ميیشيود

ميكوريزايی بيشتر از گياها غير ميكوريزايی است كه اين امر در اثير

( .)Sajadi Nik & Yadavi, 2014; Nurbakhsh et al., 2014در

افزايش سطح م ثر ريشه و يا كل طول ريشهاي ميكوريزايی میباشد.

مطالعات ديگر ،مشخص شده است كه تنش كمآبيی ،شياخص سيطح

همچنين هدايت آبی در واحد طول ريشه ميكوريزايی میتوانيد دو تيا

برگ را بهدليل كاهش اندازه و توليد برگهاي جديد و افزايش رييزش

سه برابر افزايش يابيد ( .)Troehzaloyanchan, 2003كلنيیسيازي
1

آ ها كاهش میدهد و چنين نتيجيهگييري شيده اسيت كيه تولييد و

ميكوريزايی بهويژه توسط گونه گلوموس موسهآ سبب بهبود مقاوميت

گسترش برگ به تنش كمآبی خيلی حساس میباشند و بنابراين در اثر

به تنش خشكی و جبرا بخشی از كاهش عملكرد گياه پايه مركبيات

& Mehrabi

مكييزيكن اليييم 2گرديييده اسييت (.)Haghighatnia et al., 2013

 .)Ehsanzadeh, 2012در آزمايشيی بيا هيدف بررسيی تيأثير تينش

همچنين افزايش وز خشک اندام هيوايی ،سيرعت رشيد محصيول،

خشكی و مقادير كود نيتروژ بر شاخصهاي فيزيولوژيک ذرت دانيه-

سرعت رشد نسبی و شاخص سطح بيرگ در تلقييح بيذر لوبييا قرميز

اي ( )Zea mays L.نشا داده شد كه با افزايش طول دوره آبياري از

( )Phaseolus vulgaris L.بييا ميكييوريزا گييزارش شييده اسييت

 50به  200ميلیمتر تبخير از تشتک تبخير كاهش قابيل مالحظيهاي

( .)Rajabzadeh Motlagh, 2011قارچهاي ميكيوريزا در طيی دوره

در ميزا شاخص سطح برگ ،نسبت سطح برگ و نسيبت وز بيرگ

تنش خشكی با افزايش محتواي نسبی آب برگ و نيز افزايش مييزا

بهوجود آمد ( .)Tarigholeslami et al., 2013محققيا بيا بررسيی

جذب آب در واحد زما و در واحد طول ريشه گياه ميزبا قادر اسيت

تغييرات شاخصهاي رشد پن هيبريد ذرت در دو رژيم مختلف آبياري

اثرهاي تنش خشكی در گياه را كاهش دهند (

گزارش كردند كه كمآبی اثر معنیداري بر شاخص سيطح بيرگ دارد.

 .)2014آزمايشی مشخص شد كه تلقيح بيا قيارچ ميكيوريزي كياربرد

همچنين همبستگی مثبيت معنيیداري بيين شياخص سيطح بيرگ و

قارچ ميكوريزا سبب افزايش مقاومت به تنش خشكی در گياه مرزه شد

& Nouriazhar

( .)Esmaeilpour et al., 2014علیرغم تحقيقات گستردهاي كه در

 .)Ehsanzadeh, 2007پژوهشگرا با بررسی اثرات تنش خشكی بر

مورد همزيستی قارچهاي ميكوريزايی با گياها مختلف زراعی صورت

عملكرد دانه و برخی صيفات فيزيولوژييک سيه رقيم گلرنير بهياره

گرفته ( ،)Mosavi, 2006; Soleimanzadeh, 2010هنوز اطالعات

( )Carthamus tinctorius L.اظهيار داشيتند كيه گيياه گلرنير بيا

محدودي در رابطه با همزيستی گياه كنجد با اين قيارچهيا در شيرايط

كاهش سطح ويژه برگ (افيزايش ضيخامت بيرگ) در شيرايط تينش

بروز تنش خشكی وجود دارد ،لذا اين آزمايش با هيدف بررسيی تيأثير

خشكی ،ضمن كاهش ميزا تلفات آب ،محتواي نسبی آب برگ را در

همزيسييتی دو گونييه مختلييف از قييارچهيياي ميكييوريزا بيير عملكييرد و

تنش كمبود آب شاخص سطح برگ كاهش ميیيابيد (

عملكييرد ميياده خشييک گييزارش گرديييده اسييت (

Esmaeilpour et al.,

حد مطلوب حفظ مینمايد (.)Baghkhani & Farahbakhsh, 2009
محققا در بررسی تأثير تنش خشكی بر عملكيرد و اجيزاي عملكيرد

1 - Glomus mosseae
2- Mexican lime
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شاخصهاي فيزيولوژيكی تودههاي محلی كنجد تحيت تيأثير سيطوح

سال  1393با فاصله رديف  50و فاصيله بوتيه  15سيانتیمتير كشيت

مختلف تنش خشكی در اروميه انجام گرفت.

شدند .هر كرت داراي شش خط كاشت بهطول شش متر بود .كاشيت
بهصورت جوي و پشته و آبياري به روش نشتی انجام گرفت در موقي

مواد و روشها
آزمايش به صورت فاكتوريل اسپليت پالت در قالب طرح بليوک-

كاشت در هر كپه سه عدد بذر قرار داده شد كه بعيداً در مرحليه دو تيا
چهار برگی بوتههاي اضافی تنک شدند .همه تيمارها تا مرحليه دو تيا

هاي كامل تصيادفی بيا سيه تكيرار در مزرعيه تحقيقياتی هنرسيتا

چهار برگی و استقرار كامل گياهچه بهطور يكسا آبياري شدند و بعد

كشاورزي اروميه در سال زراعی  1392-93اجرا شد .طول جغرافييايی

از اين مرحله سطوح مختلف تنش خشكی اعمال شد.

محل آزمايش  45درجه و 2دقيقه ،عير

جغرافييايی آ  37درجيه و

 32دقيقه و ارتفاع از سطح دريا  1332متير ميیباشيد .براسياس آميار
هواشناسييی  20سيياله منطقييه بييا داشييتن  150تييا  180روز خشييک،

كليه اندازهگيريها بر اساس فرمولها و روشهاي استاندارد انجام
گرفت (.)Mosavi & Akhavan, 2008
معادله ()1

× ρ × D × MAD

FC−PWP
100

= RAW

زمستا هاي سرد و مرطوب و تابستا هاي گرم و خشک بيا متوسيط

در اين رابطه :RAW2،آب سهل الوصول (ميلیمتر) :FC ،رطوبت

بارندگی ساالنه  280ميلیمتر جزء رژيم رطوبتی خشک و نيمه خشک

خاک در حد ظرفيت زراعيی : PWP 3 ،رطوبيت خياک در حيد نقطيه

محسوب میشود .فاكتور اول سطوح مختليف آبيياري شيامل آبيياري

پژمردگی دايم : ρ ،وز مخصوص ظاهري :D ،عمق توسعه ريشه بير

نرمال (آبياري بعد از  70ميلیمتر تبخير و تعرق گياه ييا  ،)ETcتينش

حسب ميلیمتر و  :MAD 4ضريب آب سهل الوصول میباشد.

ماليم (آبياري بعد از  90ميلیمتر تبخير و تعرق گياه يا  )ETcو تنش
شديد (آبياري بعد از  110ميلیمتر تبخير و تعرق گياه يا  ،)ETcفاكتور

دوم دو گونه قارچ ميكوريزا گلوموس موسهآ ،گلوميوس اينتراراديسيز

1

جهت تعيين رطوبت وزنی خاک در شرايط ظرفيت مزرعه و نقطه
پژمردگی دايم از دو عمق  30-0سانتی متري و  60-30سانتیمتيري
خاک از تكرارهاي هر آزمايش نمونهبرداري شد و با استفاده از دستگاه

(قارچهاي ميكوريزا از شركت تحقيقاتی زيست فناوري تورا شياهرود

صفحه فشار اندازهگيري شد .درصد رطوبيت وزنيی آ هيا در شيرايط

تهيه شد و در زير ميكروسكوپ اسپورهاي موجود بررسی گردييد و در

ظرفيت زراعی با استفاده از معادله  )Fajeria, 1996( 2تعيين گرديد:

تيمارهاي مربوطه در هر چاله  10گرم قارچ ريخته شيده سيپ

روي

قارچ با خاک به اندازه دو سانتیمتر پوشيش داده شيده و بيذرها روي
خاک كاشته شدند و مجدداً روي بذرها حدود سه سانتیمتير بيا خياک
پوشانده شد .قارچ ميكوريزا شامل مخليوطی از شين ،ماسيه اسيتريل،
خاک ريشه ،هيف قارچ و تعداد  20اسپور در هر گرم بود) و عدم تلقيح
با قارچ ميكوريزا و فاكتور سوم شامل هشت تودههاي محلی كنجد بيه
نامهاي جيرفت ( 13بومی جيرفت -چنيد شياخه -تيک گيل -بيدو
كرک) ،محلی طارم زنجا (بومی طارم -چند شاخه -تک گل -بدو
كرک -مخصوص مناطق شمال) ،محلی مغيا (كيم كيرک -ارتفياع
زياد -چند شاخه -تک گل-كپسول بلند -مخصوص منياطق شيمال)،
ناز چند شاخه (چند شاخه -سه گل -مخصوص مناطق

شيمال)TC- ،

( 25تک گل -چند شاخه)( TS-3 ،بدو كرک -چنيد شياخه) ،داراب
 ( 14بومی داراب -تک گل -چند شاخه -بدو كرک) و دشتسيتا 5
(بومی دشتستا  -تک گل -چنيد شياخه -بيدو كيرک) بيود كيه از
م سسه نهال و بذر كرج تهيه شد .بذرها در پنجم و ششم خيرداد مياه
1 - Glomus intraradices

معادله ()2

× 100

𝑤2 −𝑤1
𝑤1

= 𝑚𝑤

 =wmدرصد رطوبت وزنی خاک  =w2وز خاک مرطوب با واحد
گرم و  :w1وز خاک خشک به گرم میباشد.
در خاک لومیرسی رطوبت خاک در حد ظرفيت زراعی خياک 27
درصد و نقطه پژمردگی دايم  13درصد بهدست آميد .وز مخصيوص
ظاهري خاک  1/35بهدست آمد .عمق توسيعه ريشيه در كنجيد 600
ميلیمتر در نظر گرفته شد .ضريب آب سهل الوصول يا  Fييا MAD

يا  θمیباشد.
معادله ()3

× 1.35 × 600 × 0.65

27−13
100

= 𝑊𝐴𝑅

در اين معادله =MAD ،ضريب آب سهل الوصول هما آب قابل
استفاده است كه بين ظرفيت زراعی و نقطه پژمردگی دايم قرار گرفته
است .اين ضريب در آبياري مطلوب  0/65در تينش مالييم  0/8و در
تنش شديد  0/95در نظر گرفته شد.
2 - Readily Available Water
3 - Permanent Wilting Point
4 - Management Allowed Deficit
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جدول  -1خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک محل آزمايش
Table 1- Physical and chemical properties of site soil
پتاسيم

فسفر

(ميليگرم

(ميليگرم

در

در

کيلوگرم)

کيلوگرم)

K
(mg.kg1
)

P
(mg.kg1
)

221

5.21

نيتروژن
(درصد)

0.11

)N (%

کربن آلي
(درصد)

هدايت

رطوبت

الکتريکي

شن

سيلت

رس

آهک

اشباع

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

اسيدي

(درصد)

(دسي-

ته

زيمنس

Organic
carbon
)(%

Sand
)(%

Silt
)(%

Clay
)(%

Lime
)(%

Saturated
moisture
)(%

pH

1.11

26

36

38

-

30

7.69

عمق خاک
(سانتيمتر)

بر متر)
EC
)(dS.m-1

Sampling
depth
)(cm

بافت
Texture

لومی-
رسی
0.77

Loamclay

0-30

لومی
Loam

40

)(Rainfall

)(Temperature

30

35
25
)Rainfall (mm

)Temperature (0C

30
20
25
15

20
15

10
10
5
5
0

0
)(July) (Agust

)(May
)(June
()Month

)(March) (April

شکل  -1شرايط آب و هوايي منطقه در طول مراحل رشد گياه در مزرعه
Fig. 1- Weather conditions of region during the stages of plant growth in the field

در شرايط آبياري مطلوب ،تنش ماليم و تنش شديد خشيكی آب

:)Akhavan, 2008

سهل الوصول يا  RAWبهترتيب برابر  90 ،70و  110ميلیمتير بيه-

معادله ()4

دست آمد كه معادل تبخير و تعرق گياه يا  ETcدر نظير گرفتيه شيد.

معادله ()5

مقدار آبی كه براي هر تيمار داده شد برابير اسيت بيا ( & Mousavi

معادله ()6

3

2

𝑚 × 30 𝑚 = 2.1

× 30 𝑚2 = 2.7 𝑚3
× 30 𝑚2 = 3.3 𝑚3

𝑚𝑚 70

𝑚𝑚
𝑚

1000

𝑚𝑚 90

𝑚𝑚
𝑚

1000

𝑚𝑚 110
𝑚1000 𝑚𝑚/

=𝑉

=𝑉
=𝑉

تأثير ميكوریزا بر کاهش اثرات تنش خشكی در برخی خصوصيات رشدی تودههای محلی کنجد...

در معادالت باال :V ،حجم آب آبياري براي هر تيمار در هر نوبيت
آبياري :70 ،تبخير و تعرق گياه بيراي آبيياري مطليوب :90 ،تبخيير و
تعرق گياه براي تنش ماليم خشكی :110 ،تبخير و تعرق گيياه بيراي
تنش شديد خشكی و  :30مساحت هر بلوک در هير تيميار ميیباشيد.
بدين ترتيب حجم آب مورد نيياز در هير مرتبيه آبيياري در هير تيميار
محاسييبه و بيير اسيياس كييارآيی توزيي آب  90درصييد بييا اسييتفاده از
هيدروفلوم و كورنومتر بهصورت يكنواخت توزي

گردييد ( Ashrafi et

.)al., 1997

سطح برگ) سانتیمتر مرب
وز

برگ)گرم(

(

= سطح ويژه برگ )سانتیمتر مرب

1103
بر گرم(

بيراي انيدازهگييري وز وييژه بيرگ از معادليه  12اسيتفاده شيد
(:)Arias, 2007
معادله ()12
وز

برگ) گرم(

سطح برگ)سانتیمتر مرب

( = وز ويژه برگ ) گرم بر سانتیمتر مرب

(

براي اندازهگيري نسبت سطح برگ از معادله  13استفاده شد:
LA

معادله ()13

TDW

= LAR

معادله ()7

𝑝𝐾 × 𝑝𝑇𝐸 = 𝑜𝑇𝐸

در اين معادله :LAR ،نسبت سطح برگ (سانتیمترمرب برگيرم)،

معادله ()8

𝑐𝐾 × 𝑜𝑇𝐸 = 𝑐𝑇𝐸

 :LAسطح برگ (سانتیمترمرب ) و  :TDWوز خشک كيل (گيرم)

در معادلههاي  7و  :ETo ،8تبخير و تعرق پتانسيل گيياه،

:ETp

تبخير و تعرق تشتک تبخير :ETc ،تبخير و تعرق گياه :Kc ،ضيريب
گياهی كنجد و  :Kpضريب تشتک تبخير میباشد .برداشت نهيايی از
 30شهريور شروع و بهمدت يک هفتيه اداميه يافيت .بيراي محاسيبه

میباشد.
براي اندازهگيري نسبت وز برگ از معادله  14استفاده شد:
LDW

معادله ()14

TDW

در اين معادله :LWR ،نسبت وز

= LWR

بيرگ (گيرم برگيرم):LDW ،

عملكرد دانه از خطوط وسط به مساحت  2مترمرب بعد از حذف اثرات

وز خشک برگ (گرم) و  :TDWوز خشک كل (گرم) ميیباشيد.

حاشيهاي استفاده شد و نمونهها را به مدت  48ساعت در داخل آو با

تجزيه و تحليل آمياري دادههيا بيا اسيتفاده از نيرمافيزار  SAS 9.1و

نمونيههيا بيا اسيتفاده از تيرازوي

 MSTATC 1.42انجام و مقايسه ميانگينها نيز توسط آزمو توكی

دماي  75درجه قيرار داده و سيپ

ديجيتالی دقيق با دقت  0/01توزين شدند .محتواي نسبی آب برگ با

در سطح پن درصد صورت پذيرفت.

استفاده از معادله  9محاسبه شد (:)Winkens & Noorfolk, 2009
RWC  wf wd 100
wswd
معادله ()9

نتايج و بحث

در معادلييه  :RWC ،9محتييواي نسييبی آب بييرگ :Wf ،وز تيير
برگ :Wd ،وز خشک برگ و  :Wsوز اشباع برگ میباشد .بيراي
اندازهگيري فاصله اولين شاخه فرعی از زمين ،پن نمونه انتخاب شيده
و با استفاده از خطكش فاصله زميين تيا شيروع اوليين شياخه فرعيی
اندازهگيري شد و سپ

ميانگينگيري بهعمل آمد .براي انيدازهگييري

شاخص سطح برگ ،پن بوته از هر تيمار انتخاب شد ابتدا بيرگهياي
هر بوته از ساقه جدا گرديد و با استفاده از معادليه  10شياخص سيطح
برگ اندازهگيري شد (:)Moll & Kamparth, 1977
معادله ()10

A = L × W × 0.75

در اين معادله :A ،مساحت برگ :L ،طول بيرگ :W ،بزرگتيرين
پهناي برگ میباشد.
براي اندازهگيري سيطح وييژه بيرگ از معادليه  11اسيتفاده شيد
(:)Arias, 2007
معادله ()11

محتواي نسبي آب برگ

مقايسه مييانگين تيمارهيا نشيا داد بيشيترين وكمتيرين مقيدار
محتواي نسبی آب برگ بهترتيب در شرايط آبيياري مطليوب و تينش
خشكی شديد بهدست آمد (جدول  .)2تنشهاي خشكی شديد و ماليم
در مقايسه با آبياري مطلوب ،محتواي نسبی آب برگ را بهترتييب بيه
ميزا  30و  14درصد كاهش داد .محققا نشا دادند كيه بيشيترين
محتواي نسبی آب برگ در گياه كنجيد از ژنوتييپهياي خيواف  1در
تيمار آبياري پي

از تخلييه  55درصيد آب قابيل دسيترس ،ژنوتييپ

شهرضا در تيمار آبياري پ

از تخليه  75درصد آب قابيل دسيترس و

ژنوتيپ رشخوار در تيمار آبيياري پي

از تخلييه  85درصيد آب قابيل

دسيترس بيهدسيت آميد ( .)Kadkhodaie et al., 2014در مطالعيه
محققا فوق كمترين مقدار محتواي نسبی آب بيرگ نييز از ژنوتييپ
اولتا حاصل شد .نتاي مشابهی توسط ساير محققا در گياها گندم
( (Triticum aestivum L.و نخيود ( (Cicer arietinum L.نييز
گزارش شده است ( Ganji Arjenaki et al., 2012; Talebi et al.,
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 .)2013محتواي نسبی آب برگ يک شياخص قابيل اعتمياد و مي ثر

ميكيييوريزا در گيييياه ميييرزه ( (Satureja hortensis L.شيييد

است و بهطور وسيعی براي تعيين حساسيت و تحمل گياها به تينش

( .)Esmaeilpour et al., 2014ساز و كارهاي مختلفی بيراي تخفييف

Gunasekera & Berkowitz,

اثر منفی تنش خشكی بر رشد گياه به واسطه همزيستی با قيارچ ميكيوريزا

 .)1992; Sanchez-Rodriguez et al., 2010قارچ ميكيوريزا گونيه

عنوا گرديده است كه از جمله آ ها به افزايش پتانسيل آب برگ ،آهنير

گلوموس موسهآ نسبت به عدم كاربرد قارچ ميكوريزا ،محتيواي نسيبی

جذب و تركيب گاز كربنييک و آهنير تعيرق،)Emerian et al., 2001( ،

آب بييرگ را بييهميييزا  18درصييد افييزايش داد (جييدول  )5بيشييترين

اصيالح تغذييه فسيفر گيياه ميزبيا (،)Bethlenfalvay et al., 1988

محتواي نسبی آب برگ از تودههاي محلی مغيا و طيارم زنجيا بيا

افزايش جذب آب بيهوسييله ريسيههيا ( ،)Faber et al., 1991افيزايش

كاربرد قارچ ميكوريزا گونه گلوموس موسهآبيهدسيت آميد و كمتيرين

دانسيته طول ريشيه ( )Brylaa & Duniway, 1997و تنطييم اسيمزي

مقدار نيز به توده محلی مغيا و عيدم كياربرد ميكيوريزا مربيوط بيود

بهوسيله افزايش جذب نمکهاي محلول كلسييم ،پتاسييم ،منييزيم ،و نييز

(جدول  .)5ساير محققا نيز گزارش كردند كه قارچ ميكيوريزا باعي

قندها و نشاسته قابل حل در برگها ( )Wu & Xia, 2006میتوا اشياره

افزايش معنی دار محتيواي نسيبی آب بيرگ نسيبت بيه تيميار بيدو

نمود.

خشكی مورد استفاده قرار میگييرد (

جدول  -2مقايسه ميانگين اثرات ساده آبياري بر صفات مورد مطالعه کنجد
Table 2- Mean comparisons of simple effects of irrigation on studied traits of sesame

وزن ويژه برگ

سطح ويژه برگ

(گرم بر سانتي-

محتواي نسبي آب برگ

عملکرد دانه

(سانتيمترمربع بر

(درصد)

مترمربع)

گرم)

Specific leaf weight
)(g.cm-2

Specific leaf area
)(cm2.g-1

Relative water
content
)(%

1934.3 a

15.12 a

0.015 b

73.45 ab

*38.35 a

1334.1 b

18.34 a

0.013 b

79.56 a

33.18 b

Moderate drought
stress

717.2 c

7.57 b

0.028 a

52.32 b

26.95 c

تنش شديد خشكی

(کيلوگرم بر
هکتار)
Seed yield
)(kg.ha-1

نسبت سطح
برگ
Leaf area
ratio

آبياري
Irrigation

آبياري مطلوب
Optimum irrigation

تنش ماليم خشكی

Severe drought stress

*بر اساس آزمو توكی ميانگينهايی كه حروف مشابه دارند از نظر آماري اختالف معنیدار در سطح احتمال يک درصد ندارند.
*Means with the same letter(s) in each column are not significantly different at 1% level of probability based on Tukey test.

جدول  -3مقايسه ميانگين اثرات ساده ميکوريزا بر صفات مورد مطالعه کنجد
Table 3- Mean comparisons of simple effects of mycorrhizal on studied traits of sesame

عملکرد دانه
(کيلوگرم بر هکتار)
)Seed yield (kg.ha-1
1553.5 a
1385.9 ab
1046.2 b

شاخص سطح برگ
Leaf area index
*0.92 a
0.67 b
0.54 b

تيمار
Treatment
Glomus mosseae mycorrhizal
Glomus intraradices mycorrhizal

بدو ميكوريزا
Without mycorrhizal

*ميانگينهاي كه در هر ستو حروف مشابه دارند از نظر آماري اختالف معنیدار در سطح احتمال يک درصد بر اساس آزمو توكی ندارند.
*Means with the same letter(s) in each column are not significantly different at 1% level of probability based on Tukey test.

فاصله اولين شاخه فرعي از زمين

بيشتر باشد میتوا برداشت را بهصورت مكانيزه بهراحتيی انجيام داد.

فاصله اولين شاخه فرعی از زمين از نظر برداشت مكيانيكی مهيم

مقايسه ميانگين تيمارها نشا داد كه بيشيترين فاصيله اوليين شياخه

میباشد ،بهطوريكه هر چه فاصله اولين شاخه فرعی از سيطح زميين

فرعی از زمين در شرايط آبياري مطليوب و از تيوده محليی مغيا بيه

تأثير ميكوریزا بر کاهش اثرات تنش خشكی در برخی خصوصيات رشدی تودههای محلی کنجد...
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مقدار  20/58سانتیمتر حاصل شد (جدول  .)6كمترين فاصيله اوليين

زمين میگردد نتاي ساير محققا نيز يافتههاي اين تحقييق را تأيييد

شاخه فرعی از زمين از شرايط تينش خشيكی مالييم و از تيودههياي

میكنند (.)Pourmosavi et al., 2010; Aminifar et al., 2014

محلی  TS-3و جيرفت  13بهدست آمد .محققا ديگر نيز در بررسيی
تأثير كم آبياري بير عملكيرد ،اجيزاي عملكيرد و بهيرهوري آب رقيم

شاخص سطح برگ

 T.215سويا ( )Glycine max L.اظهار داشتند كه با افيزايش تينش

مقايسه ميانگين تيمارها نشا داد بيشترين شاخص سطح برگ در

خشكی ،فاصله اولين شاخه فرعی از زمين كاهش معنیداري يافت ،به

شرايط آبياري مطلوب و از توده محلی مغا به مقدار  2/43حاصل شد

طوري كه اين مقدار از  10/44سانتیمتر در شرايط آبيياري كاميل بيه

(جدول  .)6كمترين شاخص سطح برگ از شرايط تنش خشكی شيديد

Aminifar et al.,

و از تودههاي محلی  TS-3بهدست آمد در شرايط تنش خشكی شديد

 .)2014اين نتاي با يافتههاي اين تحقيق مطابقت داشت .بهنظر می-

بين تودههاي محلی ناز چند شاخه ،TC-25 ،داراب  14و دشتسيتا 5

رسد كه آبياري با افزايش طيول سياقه و فاصيله مييانگرههيا موجيب

با توده  TS-3تفاوت معنیداري وجود نداشت (جيدول  .)6عليت زيياد

افزايش فاصله اولين شاخه از سطح زمين میگردد .ساير محققا نييز

بود شاخص سطح برگ در توده محلی مغا و كمتر بيود شياخص

در كاهش فاصيله اوليين غيالف از سيطح زميين را در شيرايط تينش

سطح برگ توده  TS-3احتماالً توانايی بياالي تيوده مغيا در جيذب

خشكی در گياه سويا گزارش نمودهاند (.)Pourmosavi et al., 2010

مناب بوده و به سيرعت سيطح بيرگ خيود را توسيعه داده و اسيتفاده

همچنين در شيرايط كياربرد قيارچ ميكيوريزا گونيه گلوميوس موسيهآ

بيشتري از نور برده و به تب آ حداكثر عملكرد دانه را نيز توليد كرده

بيشترين مقدار فاصله اولين شاخه فرعی از زمين به توده محلی مغيا

است كه با نتاي ساير محققا نييز مطابقيت دارد (

ال دلييل ايين افيزايش بيا تلقييح قيارچ
مربوط بود (جيدول  .) 5احتميا ً

 .)2016ضريب همبستگی باالي شاخص سطح برگ با عملكرد دانيه

 6/83سانتیمتر در شرايط بيدو آبيياري رسييد (

ميكوريزا ،تأثير مثبت ميكوريزا بر افزايش ارتفاع گياه و افزايش فاصيله

Foroghi et al.,

**

(  )r=0/91نيز نشا دهنده همين موضوع است (جدول .)8

ميانگرهها بوده است كه باع افزايش فاصيله اوليين شياخه فرعيی از
جدول  -4مقايسه ميانگين اثرات ساده ژنوتيپ بر صفات مورد مطالعه کنجد
Table 4- Mean comparisons of simple effects of genotype on studied traits of sesame

عملکرد دانه (کيلوگرم بر

نسبت سطح برگ

مترمربع)

Leaf area ratio

تيمار
Ttreatment

)Seed yield (kg.ha-1

ژنوتيپ
Genotype
9304 e

*13.91 a

1779.6 b

16.12 a

2063.6 a

16.50 a

1052.6 de

11.60 a

1474.4 c
861.5 e
1282.9 cd

15.05 a
11.80 a
11.92 a

1183.3 d

12.52 a

جيرفت 13
Jiroft 13

محلی طارم زنجا
Zanjan Tarom
landrace

محلی مغا
Moghan landrace

ناز چند شاخه
Naz of several
branches
TC-25
TS-3

داراب 14
Darab 14

دشتستا 5
Dashtestan 5

* ميانگينهاي كه در هر ستو حروف مشابه دارند از نظر آماري اختالف معنیدار در سطح احتمال يک درصد بر اساس آزمو توكی ندارند.
*Means with the same letter(s) in each column are not significantly different at 1% level of probability based on Tukey test.
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 مقايسه ميانگين برهمکنش ميکوريزا و ژنوتيپ بر صفات مورد مطالعه کنجد-5 جدول
Table 5- Mean comparisons of interaction effects of mycorrhizal and genotype on studied traits studied traits of sesame

ميکوريزا × ژنوتيپ

)%( محتواي نسبي آب برگ

)فاصله اولين شاخه فرعي از زمين (سانتيمتر

Mycorrhizal × genotype

Relative water content
(%)
32.44 b-f*

First sub branches distance from ground level
(cm)
8.27 fgh

39.43 ab

18.62 ab

41.96 a

21.38 a

33.81 b-e

9.15 e-h

37.65 abc
31.35 c-f
36.66 abc

15.40 bcd
7.64 fgh
12.51 c-f

35.49 a-d

10.13 d-g

30.91 c-f

7.70 fgh

37.00 abc

13.89 b-e

32.21 c-f

17.35 abc

33.03 b-f

8.90 e-h

35.56 a-d
29.47 def
32.17 c-f

12.54 c-f
6.10 gh
6.62 gh

30.95 c-f

9.19 e-h

29.20 def

6.64 gh

33.70 b-e

8.22 fgh

26.02 f

9.87 e-h

31.51 c-f

7.27 fgh

31.91 c-f

8.10 fgh

26.85 ef

4.76 h

13  × جيرفتGlomus mosseae
Jiroft 13 × Glomus mosseae
 × محلی طارم زنجاGlomus mosseae
Zanjan Tarom landrace × Glomus mosseae
 × محلی مغاGlomus mosseae
Moghan landrace × Glomus mosseae
 × ناز چند شاخهGlomus mosseae
Naz of several branches × Glomus mosseae
TC-25× Glomus mosseae
TS-3× Glomus mosseae
14  × دارابGlomus mosseae
Darab 14 × Glomus mosseae
5  × دشتستاGlomus mosseae
Dashtestan 5 × Glomus mosseae
13  × جيرفتGlomus intraradices
Jiroft 13 × Glomus intraradices
× محلی طارم زنجاGlomus intraradices
Zanjan Tarom landrace × Glomus
intraradices
× محلی مغاGlomus intraradices
Moghan landrace × Glomus intraradices
 × ناز چند شاخهGlomus intraradices
Naz of several × Glomus intraradices
branches
TC-25 × Glomus intraradices
TS-3 × Glomus intraradices
14  × دارابGlomus intraradices
Darab 14 × Glomus intraradices
5  × دشتستاGlomus intraradices
Dashtestan 5 × Glomus intraradices
13 بدو ميكوريزا × جيرفت
Jiroft 13 × without mycorrhizal
بدو ميكوريزا × محلی طارم زنجا
Zanjan Tarom landrace × without
mycorrhizal

بدو ميكوريزا × محلی مغا
Moghan landrace × without mycorrhizal
بدو ميكوريزا × ناز چند شاخه
Naz of several branches × without
mycorrhizal
TC-25 × بدو ميكوريزا
TC-25 × without mycorrhizal
TS-3 × بدو ميكوريزا
TS-3 × without mycorrhizal

30.69 c-f
5.64 gh
14 بدو ميكوريزا × داراب
Darab 14 × without mycorrhizal
27.81 ef
8.24 fgh
5 بدو ميكوريزا × دشتستا
Dashtestan 5 × without mycorrhizal
. اختالف معنیدار در سطح احتمال يک درصد ندارند،* ميانگينهاي كه در هر ستو حروف مشابه دارند بر اساس آزمو توكی
*Means with the same letter(s) in each column are not significantly different at 1% level of probability based on Tukey test.
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...تأثير ميكوریزا بر کاهش اثرات تنش خشكی در برخی خصوصيات رشدی تودههای محلی کنجد

 مقايسه ميانگين برهمکنش آبياري و ژنوتيپ بر صفات مورد مطالعه کنجد-6 جدول
Table 6- Mean comparisons of interaction effects of irrigation and genotype on studied traits of sesame
عملکرد دانه
شاخص سطح
)متر
(سانتي
زمين
از
فرعي
شاخه
اولين
فاصله
برگ
وزن
نسبت
بر
(کيلوگرم
آبياري × ژنوتيپ
برگ
First sub branches distance from ground
Leaf weight
)هکتار
Irrigation × Genotype
Leaf area
level (cm)

13 آبياري مطلوب × جيرفت
Optimum Irrigation × Jiroft 13

آبياري مطلوب × محلی طارم زنجا
Optimum Irrigation × Zanjan Tarom
landrace

آبياري مطلوب × محلی مغا
Optimum Irrigation × Moghan landrace

آبياري مطلوب × ناز چند شاخه

index

ratio

Seed yield
(kg.ha-1)

9.75 c-g*

0.47 de

0.187 a-h

1325.5 e-j

17.81 ab

1.81 ab

0.253 abc

2603.6 b

20.58 a

2.43 a

0.263 ab

3179.4 a

Optimum Irrigation × Naz of several
branches
TC-25 × آبياري مطلوب
Optimum Irrigation × TC-25
TS-3 × آبياري مطلوب
Optimum Irrigation × TS-3

9.88 c-g

0.50 de

0.181 b-h

1467.9 d-h

12.75 b-e

1.28 bc

0.240 a-e

2179.0 bc

6.60 fg

0.35 e

0.186 a-h

1222.2 g-k

14 آبياري مطلوب × داراب

9.14 d-g

0.77 cde

0.183 a-h

1815.6 cde

11.41 c-f

0.61 cde

0.157 e-i

1681.1 d-g

5.85 g

0.54 cde

0.237 a-e

1027.9 h-l

13.41 bcd

1.28 bc

0.238 a-e

1755.1 c-f

14.89 bc

1.65 b

0.265 a

1875.7 cd

Optimum Irrigation × Darab 14

5 آبياري مطلوب × دشتستا
Optimum Irrigation × Dashtestan 5

13 تنش ماليم خشكی × جيرفت
Moderate drought stress × Jiroft 13

تنش ماليم خشكی × محلی طارم زنجا
Moderate drought stress × Zanjan
Tarom landrace

تنش ماليم خشكی × محلی مغا
Moderate drought stress × Moghan
landrace

تنش ماليم خشكی × ناز چند شاخه
Moderate drought stress × Naz of
several branches
TC-25 × تنش ماليم خشكی
Moderate drought stress × TC-25
TS-3 × تنش ماليم خشكی
Moderate drought stress × TS-3

6.83 fg

0.49 de

0.218 a-f

1128.1 h-k

13.70 bcd

1.12 bcd

0.242 a-d

1408.6 d-i

5.24 g

0.37 e

0.200 a-g

956.0 i-l

14 تنش ماليم خشكی × داراب

8.50 d-g

0.71 cde

0.230 a-e

1281.3 f-j

7.72 efg

0.60 cde

0.217 a-f

1239.4 g-k

7.00 fg

0.11 e

0.133 ghi

437.7 m

9.52 d-g

0.52 d

0.237 a-e

980.3 h-l

13.13 bcd

0.72 cde

0.211 a-g

1134.2 h-k

Severe drought stress × Naz of several
branches
TC-25 × تنش شديد خشكی
Severe drought stress × TC-25
TS-3 × تنش شديد خشكی
Severe drought stress × TS-3

8.61 d-g

0.12 e

0.116 hi

561.7 lm

9.59 c-g

0.26 e

0.174 c-h

835.5 j-m

6.66 fg

0.04 e

0.077 i

406.5 m

14 تنش شديد خشكی × داراب

7.12 fg

0.18 e

0.167 d-h

751.8 klm

d-g

e

f-i

629.4 lm

Moderate drought stress × Darab 14

5 تنش ماليم خشكی × دشتستا
Moderate drought stress × Dashtestan 5

13 تنش شديد خشكی × جيرفت
Severe drought stress × Jiroft 13

تنش شديد خشكی × محلی طارم زنجا
Severe drought stress × Zanjan Tarom
landrace

تنش شديد خشكی × محلی مغا
Severe drought stress × Moghan
landrace

تنش شديد خشكی × ناز چند شاخه

Severe drought stress × Darab 14

5 تنش شديد خشكی × دشتستا

8.42

0.14

0.142

Severe drought stress × Dashtestan 5

. اختالف معنیدار در سطح احتمال يک درصد بر اساس آزمو توكی ندارند،*اعدادي كه در هر ستو حروف مشابه دارند از نظر آماري
*Means with the same letter(s) in each column are not significantly different at 1% level of probability based on Tukey test.
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نشریه بوم شناسی کشاورزی ،جلد  ،9شماره  ،4زمستان 1396

تنش خشكی شديد و ماليم در مقايسه با آبياري مطلوب ،شاخص

وجود نداشت (جدول .)2

سطح برگ تودههاي محلی را بيه ترتييب بيهمييزا  75و  18درصيد

سطح ويژه برگ ،نسبت سطح برگ به وز خشک بيرگ بيوده و

كاهش داد (جدول  .)6احتماالً دليل عميده كياهش مييزا سيرعت و

در اصل ،نشا دهنده ضخامت برگ است و هرچه مقدار آ بزرگتير

گسترش سطح برگها به واسطه اختالل در فتوسنتز و كاهش آمياس

باشد برگ نازکتر و هر چه كوچکتر باشد برگ ضخيمتر اسيت و در

سلولی و مخصوصاً زردي برگها و ريزش آ ها در زما شيروع رشيد

واق  ،غلظت كلروپالست ،كلروفيل و تعيداد سيلولهياي مزوفييل آ

Rezvani

بيشتر میباشد لذا نوري كه از آ عبور ميیكنيد ،كمتير بيوده و تيوا

زايشی بوده است كه با نتاي ساير محققا مطابقيت دارد (

Moghaddam et al., 2006; Moghanibashi & Razmjoo,

 .)2013ساير محققا نيز نشا دادند كه تأثير رژيم آبياري بر شاخص
سطح برگ معنیدار بوده است بهطوريكه سطح آبيياري اول (آبيياري
بعد از  75ميلیمتر تبخير از تشتک تبخير) با  2/46بيشيترين و سيطح
آبياري سوم (آبياري بعد از  145ميلیمتر تبخير از تشيتک تبخيير) بيا
 1/10كمترين مقدار شاخص سيطح بيرگ را داشيتند (

& Mehrabi

 .)Ehsanzadeh, 2012در مطالعيه ايين محققيا ارقيام كنجيد نييز
اختالف معنیداري را از نظر شاخص سطح برگ نشا دادند و رقم ناز
تک شاخه با  1/98باالترين و رقم ورامين با  1/45كمتيرين مقيدار را
داشتند .كاربرد قارچ ميكوريزا گونه گلوموس موسيهآ نسيبت بيه عيدم
مصرف قارچ ميكوريزا ،شاخص سطح بيرگ را بيه مييزا  42درصيد
افزايش داد به نظر میرسد ميسيليومهاي قارچ با گسترش مناسيب در
خاک ميزا جيذب آب ،نيتيروژ و فسيفر را در گياهيا تلقييح شيده
افزايش داده و برآيند آ ها باع گسترش بيشتر سيطح بيرگ شيده و
شاخص سطح برگ نيز افزايش میيابيد (

Alizadeh & Alizadeh,

 .)2008بين كاربرد قارچ ميكوريزا گونه گلوموس اينتراراديسيز و عيدم
كاربرد ميكوريزا از نظر شاخص سطح برگ تفياوت معنيیداري وجيود
نداشت (جدول  .)3در سويا نيز بيشترين ميزا شاخص سطح برگ در
تيمار كود سيوپر فسيفات تريپيل بيه هميراه ميكيوريزا مشياهده شيد
( .)Rezvani et al., 2011تحقيقات فوق نتاي اين مطالعيه را تأيييد
میكنند.
سطح و وزن ويژه برگ

مقايسه ميانگين نشا داد كه تنش خشكی شيديد در مقايسيه بيا
آبياري مطلوب ،سطح ويژه برگ را به ميزا  30درصد كاهش داد به-
طوريكه بيشترين مقدار آ از تيميار تينش مالييم خشيكی (73/45
سانتیمترمرب بر گرم) و كمترين مقدار آ از تيمار تنش خشكی شديد
( 52/32سانتیمترمرب برگرم) بهدست آمد بين تيميار تينش خشيكی
ماليم با آبياري مطلوب از نظر سطح وييژه بيرگ تفياوت معنيیداري

فتوسنتزي آ بيشتر است .در شرايط تنش خشيكی ،گيياه بيا كياهش
تعداد و كوچکتر كرد برگ ،سطح فتوسينتز كننيده خيود را كياهش
میدهد و متعاقب كاهش سطح برگ ،ظرفيت فتوسنتزي گياه كياهش
میيابد ( )Gordner et al., 1985و اين عميل باعي تلفيات بيشيتر
برگ و كاهش سطح فتوسنتز كننده میگردد .محققيا اعيالم كردنيد
سازگاري بالقوه باقال به تنش خشكی ،كاهش مييزا توسيعه بيرگ و
توليد برگهاي با سطح ويژه پايين و كياهش ارتفياع گيياه ميیباشيد
( .)Husain et al., 1988تنش خشكی ،ميزا فتوسنتز برگ و كارايی
مصرف نور را كاهش میدهد ( .)Xia, 1997كاهش سطح ويژه بيرگ
موجب كاهش تعداد كلروپالسيت در واحيد سيطح و افيزايش كيارايی
مصرف آب میگردد كه بهدليل سطح برگ كمتر همراه با كلروپالست
بيشتر میباشد .میتوا گفت به منظور كاهش تعرق و حفيظ رطوبيت
گياه در مناطق خشک بايد سيطح بيرگ كياهش يابيد كيه هميراه بيا
افزايش در ضخامت برگ میباشد (.)Abbasi, 2003
بهطور كلی ،در اين تحقيق تأثير بيشتر تنش آب بير سيطح بيرگ
نسبت به وز برگ باع كاهش سطح ويژه برگ يا بهعبيارت ديگير،
افزايش وز ويژه برگ در گياها تحت تنش نسبت بيه شياهد شيد.
كاهش سطح ويژه برگ به دليل تنش خشكی احتماالً ناشيی از تيأثير
بيشتر تنش خشكی بر رشد و توسعه سلول نسبت بيه تقسييم سيلولی
است ( .)Kriedman, 1986همبستگی مثبت معنیداري بين عملكيرد
دانه با سطح ويژه برگ وجود داشت (جدول  .)8مقايسه مييانگين وز
ويژه برگ هم نشا داد تنش خشيكی شيديد در مقايسيه بيا آبيياري
مطلوب ،وز ويژه برگ را بهميزا  47درصد افزايش داد بهطوريكيه
بيشترين مقدار آ از تيمار تنش شديد خشكی ( 0/028گرم بر سانتی-
مترمرب ) و كمترين مقدار آ از تيميار تينش خشيكی مالييم (0/013
گرم بر سانتیمترمرب ) بدست آمد بين تيمار تنش خشيكی مالييم بيا
آبياري مطلوب از نظر وز ويژه برگ تفاوت معنیداري وجود نداشيت
(جدول  .)2بررسی ضرايب همبستگی نيز نشيا داد (جيدول  )8بيين

تأثير ميكوریزا بر کاهش اثرات تنش خشكی در برخی خصوصيات رشدی تودههای محلی کنجد...
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وز ويژه برگ با عملكرد دانيه همبسيتگی منفيی معنيیداري وجيود

دانه همبستگی مثبت معنیداري وجود داشيت (** )r= 0/51بنيابراين،

داشت (** )r= -0/43بنابراين ،میتيوا تيودههيايی را جهيت كشيت

میتوا با افزايش نسبت سطح برگ و انتخاب تودههايی كيه نسيبت

انتخاب كرد كه وز ويژه برگ كمتري داشته بهعبارت ديگير بيرگ-

سطح برگ باالتري داشته باشند عملكرد دانه كنجد را بهبود بخشيد.

هاي نازکتري ،سطح برگ بيشتر و فتوسنتز بيشتري داشته و از ايين
نسبت وزن برگ

طريق بتوا عملكرد دانه بيشتري را توليد كرد.

مقايسه ميانگين نشا داد كه تنش خشكی شيديد در مقايسيه بيا
آبياري مطلوب ،نسبت وز برگ را به ميزا  25درصد كاهش داد به-

نسبت سطح برگ
مقايسه ميانگين نشا داد تنش خشكی شديد در مقايسه با آبياري
مطلوب ،نسبت سطح برگ را به مييزا  50درصيد كياهش داد ،بيه-
طوريكه بيشترين مقدار آ از تيميار تينش مالييم خشيكی (18/34
سانتیمترمرب بر گرم) و كمترين مقدار آ از تيمار تنش خشكی شديد
( 7/57سانتیمترمرب بر گرم) بهدست آمد بيين تيميار تينش خشيكی
ماليم با آبياري مطلوب از نظر نسبت سطح بيرگ تفياوت معنيیداري
وجود نداشت (جدول  .)2نسبت سطح برگ بيا كننيده نسيبت سيطح
پهنک برگ (بافت هياي فتوسينتز كننيده) بيه وز خشيک كيل گيياه
(بافتهاي تنف كننده) میباشد همچنين اين شياخص نشيا دهنيده
پربرگی يک گياه است و ميزا سرمايهگذاري گياه در توليد برگهيا را
نشا میدهد و بر حسب سانتیمترمرب برگرم بيا

میشود ( Karimi

 .)& Azizi, 1994گياه در مراحل ابتدايی رشيد سيرمايهگيذاري را در
برگها افزايش داده و سپ

آ را كاهش ميیدهيد پي

در ابتيداي

1

فصل رشد ميزا نسبت سطح بيرگ (  )LARافيزايش يافتيه تيا بيه
حداكثر ميزا خود برسد و در اواخر فصل رشد با كاهش ميزا سيطح
برگ به علت خشک شد برگها و همچنيين افيزايش وز خشيک
گياه ،نسبت سطح برگ كاهش میيابد .محققيا معتقدنيد كيه تينش
خشكی از طريق تسري پيري و ريزش برگها اثر خود را روي كاهش
سطح برگ میگذارد كه به اين ترتيب نسبت سطح برگ را متأثر می-
كند ( .)Silim et al., 1993در بين تيودههياي محليی نييز بيشيترين
مقدار نسبت سطح برگ از تيودههياي محليی مغيا و طيارم زنجيا
حاصل شد (جدول  .)4زيادتر بود نسبت سطح برگ به ايين مفهيوم
است كه نسبت بافتهاي فتوسنتزكننده به مجموع بافتهاي تينف -
كننده در اين تودههاي محلی بيشتر میباشد .بهعبارت ديگر ،اين امير

طوري كه بيشترين مقدار آ از تيمار تينش مالييم خشيكی و بيدو
ميكوريزا ( 0/26گرم برگرم) و كمترين مقدار آ از تيمار تنش خشكی
شديد و بدو ميكوريزا ( 0/13گرم برگرم) بهدست آمد (جيدول  .)6در
شرايط آبياري مطلوب بيشترين مقدار نسبت وز بيرگ از تيودههياي
محلی مغا و طارم زنجا بهدست آمد كيه ايين تيمارهيا در شيرايط
تنش خشكی ماليم نيز تفاوت معنیداري بيا شيرايط نرميال نداشيتند
(جدول  .)6نكته مهمی كه میتوا از جدول  7استنباط كرد اين است
كه در شرايط تنش خشكی شديد در مقايسه با شرايط آبياري مطليوب
و تنش خشكی ماليم كاربرد قارچ ميكوريزا در مقايسه با شرايط عيدم
كاربرد قارچ ،نسبت وز برگ را افزايش داده است .به عبارتی ،استفاده
از قارچ ميكوريزا توانسته است تأثير تنش خشكی شيديد روي نسيبت
وز برگ را تعديل نمايد .نسبت وز خشک برگ به وز خشک كل
گياه را نسبت وز برگ میگويند .نسبت وز بيرگ ( )LWR2نشيا
دهنده پربرگی است و واحد آ گرم بر گرم میباشد .شاخصی از ميزا
دارايی برگ در قبال وز خشک گياه است .چو هزينه نسبی مصرف
در اندامهاي بالقوه فتوسنتز كننده را شامل میشود معياري از سيرمايه
توليدكننده گياه محسوب میشود .در مناطقی كه شدت نيور باالسيت
نياز به گياهانی میباشد كه نسبت وز برگ آ ها باالست در مناطقی
كه هوا ابري و نور كم است نياز به واريتههيايی ميیباشيد كيه داراي
برگهاي پهن و نازک باشند تا بتوانند نور بيشتري را دريافيت نماينيد
( .)Rahnama Ghahfarkhani, 2003با توجه به وجيود همبسيتگی
مثبت معنیدار بيين نسيبت وز بيرگ بيا عملكيرد دانيه (جيدول ،)8
هرعاملی كه بتواند نسبت وز برگ را افزايش دهد بيهطيور مسيتقيم
تأثير مثبتی روي عملكرد دانه خواهد داشت.

نشا دهنده پربرگی گياها در اين تودهها میباشد .بررسيی ضيرايب
همبستگی نيز نشا داد (جدول  )8بين نسبت سطح برگ بيا عملكيرد

1 - Leaf area ratio

2 - Leaf weight ratio
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جدول  -7مقايسه ميانگين برهمکنش آبياري و ميکوريزا بر نسبت وزن برگ کنجد
Table 7- Mean comparisons of interaction effects of irrigation and mycorrhizal on leaf weight ratio of sesame

تيمار

نسبت وزن برگ

Treatment

Leaf weight ratio

آبياري × ميکوريزا

Irrigation × Mycorrhizal
*0.18 bc
0.20 abc

Glomus mosseae
Glomus intraradices
Optimum irrigation

0.23 ab

بدو ميكوريزا (شاهد)

0.20 abc
0.22 ab

Without mycorrhizal
Glomus mosseae
Glomus intraradices
Moderate drought stress

0.26 a

بدو ميكوريزا (شاهد)

0.17 bc
0.16 bc

Without mycorrhizal
Glomus mosseae
Glomus intraradices
Severe drought stress

0.13 c

بدو ميكوريزا (شاهد)

×

×

×

آبياري مطلوب

تنش ماليم خشكی

تنش شديد خشكی

Without mycorrhizal

*بر اساس آزمو توكی اعدادي كه حروف مشابه دارند از نظر آماري اختالف معنیدار در سطح احتمال يک درصد ندارند.
*Means with the same letter(s) in each column are not significantly different at 1% level of probability based on Tukey test.

جدول  -8ضرايب همبستگي صفات مورد مطالعه کنجد
8

7

5

6

Table 8- Corrolation coefficients of studied traits of sesame
1
2
3
4
1

1

1

**0.82

1

**0.67

**0.78

1

**0.84

**0.71

**0.91

1

**0.44

0.18ns

**0.45

**0.42

1

**-0.70

**-0.40

-0.20ns

**-0.48

**-0.43

1

**-0.58

**0.82

**0.60

*0.27

**0.51

**0.51

**0.79

**-0.32

**0.37

**0.60

**0.34

**0.47

**0.51

 -1عملکرد دانه
1- Seed yield

 -2محتواي نسبي آب برگ
2- Biological yield

 -3فاصله اولين شاخه فرعي از زمين
3- First sub branches distance from ground level

 -4شاخص سطح برگ
4- Leaf area index

 -5سطح ويژه برگ
5- Specific leaf area

 -6وزن ويژه برگ
6- Specific leaf weight

 -7نسبت سطح برگ
7- Leaf area ratio

 -8نسبت وزن برگ
8- Leaf weight ratio

*** ،و  :nsبهترتيب اختالف معنیدار در سطح احتمال يک درصد ،پن درصد و غير معنیدار.
**, * and ns: are significant at 1, 5% probability levels and non-significant, respectively.

عملکرد دانه

و  31درصد كاهش داد (جدول  .)2كياهش عملكيرد دانيه در شيرايط

مقايسه ميانگين نشا داد كه بيا افيزايش شيدت تينش خشيكی

تنش خشكی میتواند ناشی از بسته شد روزنهها ،افزايش آنزيمهاي

عملكرد دانه كاهش معنیداري يافت ،بهطوريكه تنش خشكی شديد

تجزيهكننده پروتئينها و كلروفيلها باشد كه باع كاهش سيرعت و

و ماليم نسبت به شرايط آبياري مطلوب ،عملكرد دانه را بهمييزا 63

ميزا فتوسنتز ،مقدار مواد فتوسنتزي و در نهايت عملكرد دانيه گيردد

تأثير ميكوریزا بر کاهش اثرات تنش خشكی در برخی خصوصيات رشدی تودههای محلی کنجد...

1111

( .)Fayaz & Talebi, 2010; Gholinezhad et al., 2011عليت

 11درصد بهبود بخشيد دليل اين امر ممكن است با تأثير ميكوريزا بير

بيشتر بود عملكرد دانه در شرايط آبياري مطليوب بيهدلييل كياهش

تثبيت فسفر ،ماندگاري بيشتر برگها روي گياه ،حفظ و افزايش اندازه

رقابت بين گياها  ،افزايش علت بيشتر بود عملكرد دانيه در شيرايط

برگ و نيز انجام فتوسنتز بيشتر به واسطه كلروفيل بيشتر مرتبط باشد.

آبياري مطلوب به دليل كاهش رقابت بين گياهيا  ،افيزايش شياخص

ساير پژوهشگرا نيز در بررسی تأثير كودهاي زيسيتی بير عملكيرد و

سطح برگ و توليد ماده خشک بيشتر میباشد وجود همبستگی مثبيت

اجزاي عملكرد دانيه گيياه گلرنير بيه چنيين نتيايجی دسيت يافتنيد

بين شاخص سطح برگ با عملكرد دانه نيز نشيا دهنيده ايين نتيجيه

( .)Haghighatnia et al., 2013تأثير ميكوريزا در بهبود عملكرد دانه

است (جدول .)6

در شرايط تنش خشكی شديد م ثرتر از شرايط آبيياري مطليوب بيوده

تلقيح قارچ ميكوريزا گونه گلوموس موسهآ و گلوموس اينتراراديسز

است.

نسبت بهعدم مصرف قارچ ميكوريزا ،عملكرد دانيه را بيه مييزا  33و
جدول -9نتايج تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) صفات فيزيولوژيکي تودههاي محلي کنجد تحت تأثير ميکوريزا و سطوح مختلف تنش خشکي
کنجد
Table 9-The results of variance analysis (mean of squares) of physiological traits of sesame landraces under mycorrhizal and
different drought stress levels of sesame

نسبت وزن
عملکرد دانه

برگ

نسبت

وزن ويژه

سطح برگ

برگ

شاخص فاصله اولين شاخه
سطح ويژه سطح
فرعي از زمين
برگ
برگ
First sub

محتواي
نسبي آب

درجه

Specific
leaf area

Leaf
area
index

branches
distance from
ground level

برگ
Relative
water
content

آزادي
df

S.O.V

*0.0021

4989.29ns

*0.97

49.23ns

**155.04

2

بلوک

*11.50** 14715.52

**241.73

**2347.46

2

**2.61

**554.00

**736.04

2

3.35ns

5.03ns

4

19.61

16
7

Seed yield

Leaf
weight
ratio

*167556.78

0.012ns

202.85ns

**1908992.48

**0.101

**2198.29

**0.0046

**1316265.33

0.0087ns

59.30ns

0.0005ns

868.24ns

90166.85ns

*0.0160

178.12ns

0.0001ns

1935.88ns

0.22ns

33869.81

0.0048

159.50

0.00051

3503.34

0.27

16.98

**1465993.13

*0.031

*108.56

0.00022ns

206.17ns

**6.14

**316.11

**151.63

**35806.38

**0.0048

40.45ns

0.00032ns

582.42ns

**0.61

**28.34

20.81ns

14

**34119.25

0.0010ns

17.41ns

0.000077ns

340.67ns

0.14ns

**40.73

**42.68

14

4646.09ns

0.00092ns

23.63ns

0.000083ns

405.33ns

0.019ns

4.26ns

8.56ns

28

4658.27

0.00211

48.88

0.00023

890.63

0.17

8.65

15.41

126

14.33

23.13

21.10

24.46

23.09

20.87

26.90

11.95

-

Specific Leaf area
leaf weight
ratio

منبع تغييرات

Block

آبياري
)Irrigation (I

ميكوريزا
Mycorrhizal
)(M

آبياري × ميكوريزا
I × M

خطاي اصلی ()Eab
Main error

ژنوتيپ
)Genotype (G

آبياري × ژنوتيپ
I × G

ميكوريزا × ژنوتيپ
M× G

آبياري × ميكوريزا ×
ژنوتيپ
I × M×G

*** ،و  :nsبهترتيب اختالف معنیدار در سطح احتمال يک درصد ،پن درصد و غير معنیدار.
**, * and ns: are significant at 1, 5% probability levels and non-significant, respectively.

خطاي فرعی ()Ec
ضريب تغييرات
(درصد)
Coefficient of
)variation (%
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وز ويژه برگ) نشا میدهد كيه از عواميل مي ثر بير رشيد و تولييد
گياهی ميزا جذب نور توسط برگها و تبديل آ ها با مواد فتوسنتزي
 افزايش ميزا سطح برگ در مزرعه باع افزايش ميزا جيذب،است
. منجر به افزايش عملكرد دانه ميیگيردد،نور خواهد شد كه در نهايت
- ژنوتيپ،در بين هشت توده محلی كنجد مورد بررسی در اين تحقيق
-هاي محلی مغا و محلی طارم زنجا از نظر عملكرد دانه و شاخص
 با توجيه بيه.هاي فيزيولوژيک بر ساير تودههاي محلی برتري داشتند
 استفاده از قارچهياي ميكيوريزا بيه خصيوص گونيه،نتاي اين تحقيق
گلومييوس موسييهآ جهييت افييزايش عملكييرد دانييه و بهبييود صييفات
.فيزيولوژيک م ثر در عملكرد دانه توصيه میگردد
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نتيجهگيري
،نتاي اين تحقييق نشيا داد بيا افيزايش شيدت تينش خشيكی
 نسيبت، محتيواي نسيبی آب بيرگ، شاخص سطح برگ،عملكرد دانه
 فاصله اوليين شياخه فرعيی از زميين و، نسبت وز برگ،سطح برگ
 افيزايش، اما وز ويژه برگ،سطح ويژه برگ كاهش معنیداري يافت
 استفاده از دو گونه قارچ ميكوريزا نسيبت بيهحاليت.معنیداري داشت
 شياخص سيطح بيرگ و،عدم مصرف ميكوريزا صفات عملكيرد دانيه
 همچنين مشخص گردييد كيه.محتواي نسبی آب برگ را افزايش داد
بخش عمدهاي از كاهش عملكرد دانه در نتيجه تنش خشكی ناشی از
 وجود.كاهش شاخصها و صفات فيزيولوژيک مورد مطالعه بوده است
همبستگی مثبت بين عملكرد دانه با شاخصهاي فيزيولوژيک (به جيز
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Introduction
Sesame (Sesamum indicum) plays an important role in human health because of its high oil capacity (47 52%).. Arbuscular mycorrhizal symbiosis protects host plants against the detrimental effects of drought stress
through mechanisms of drought avoidance. Strategies of drought avoidance in mycorrhizal plants rely on the
ability to maintain an adequate hydration status on the level of whole plants as characterized by relative water
content. So the aim of current study was to evaluate the symbiosis effect of two different species of mycorrhizae
fungi on yield and physiological characteristics of sesame landraces under different drought stress levels in
Urmia.

Materials and Methods
This experiment was conducted in 2014-2015 by using factorial split plot based on randomized complete
block design with three replications in the research field of Urmia agricultural high school with 12 Km distance
from Urmia. The main plot factor was consisted of different irrigation levels: normal irrigation (irrigation after
70 mm evaporation of crop (ET C)), moderate drought stress (irrigation after 90 mm evaporation of crop (ET C))
and severe drought stress (irrigation after 110 mm evaporation of crop (ET C)). Also three levels of Sub plot
factors included two species of mycorrhizae fungi )Glomus mosseae, Glomus intraradices) and no -inoculation
(control). Sub-sub plot factorss consisted of eight landraces of sesames (named Jiroft13, Zanjan Tarom landrace,
Moghan landrace, Naz of several branches, TC-25,TS-3, Darab 14 and Dashtestan 5). Then Leaf Area Index
(LAI), Total Dry Matter (TDM), Leaf relative water content (RWC), Specific leaf area (SLA), Specific leaf
weight (SLW), Leaf Area Ratio (LAR), Leaf Weight Ratio (LWR) of different landraces calculated using SAS
and MSTATC.
To compare the means, Tukey's test at 5% probability level was used.

Results and Discussion
The results of the experiment showed that with increasing the levels of drought stress, RWC, LAI, seed yield
and LAR decreased significantly. Severe drought stress reduced RWC, LAI and LAR about 30 and 75 and 50
percent, respectively. The reason of LAI reduction in drought stress conditions was due to decreasing cellular
turgecense and falling leaves at the onset of reproductive growth stage. By inoculation with mycorrhizal fungi
species Glomus mosseae and Glomus intraradices in compare to non-inoculation, seed yield improved about 33
and 11 percent, respectively. It may be due to the effects of mycorrhizae on absorption of phosphorus and sulfur,
lasting more leaves on the plant, maintaining and increasing the leaf size and improving the photosynthesis by
more chlorophylls. Mycorrhizae application caused an increase in seed yield and improvement of physiological
traits in compare to no inoculation (control). Among different sesame landraces studied in this research, Moghan
and Zanjan Tarom landraces showed a superiority in seed yield, LAI, RWC, LWR and the first lateral stem
above ground in compare to other landraces. It was also found that a significant proportion of seed yield
reduction caused by drought stress was due to deterioration of physiological traits studied in this study.
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Conclusion
The results showed that increasing LAI caused more absorption of light and ultimately seed yield
incensement. Among different sesame landraces studied in this research, Moghan and Zanjan Tarom landrace
showed a superiority in yield and physiological indices in compare to other landraces. Also it was found that a
significant proportion of yield reduction caused by drought stress was due to deterioration of physiological
indices studied in this study. Based on the results of this study, application of Mycorrhizae species, especially G.
mosseae, is recommended as an effective approach for increasing seed yield and improvement physiological
traits in sesame.
Keywords: Deficit-Irrigation, Genotype, Leaf Area Index, Specific Leaf Area, Specific Leaf Weight
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تأثير تغيير اقليم برتوليد سيبزمينی ( )Solanum tuberosum L.در منطقه فريدونشهر اصفهان
 -Iرشد و نمو
ظهراب اداوي *1و محمودرضا تدين

2

تاریخ دریافت1394/11/23 :
تاریخ پذیرش1395/04/27 :

اداوي ،ظ ،.و تدین ،م.ر .1396 .تأثير تغيير اقليم برتوليد سيبزمينی ( )Solanum tuberosum L.در منطقه فریدونشهر اصفهان  -Iرشد و نمو.
بومشناسی کشاورزي.1117-1135 :)4(9 ،

چکيده
هدف از این مطالعه شبيهسازي اثرات تغيير اقليم بر مراحل فنولوژیکی ،شاخص سطح برگ ،عملکرد زیستتوده و غدده سديبزميندی ( Solanum
 )tuberosum L.در شرایط تغيير اقليم آینده منطقه فریدونشهر اصفهان بود .براي این منظدور پدي بيندی دو مدد ردردع عمدومی  HadCM3و
 IPCM4تحت سه سناریوي  B1 ،A1Bو  A2در سا هاي  2060 ،2030و  2090بهکار ررفتده شدد .بدراي شدبيهسدازي پارامترهداي اقليمدی از مدد
 LARS-WGو براي شبيهسازي مراحل رشد سيبزمينی از مد  SUBSTOR-Potatoو نرمافزار  DSSATاستفاده رردید .نتایج ارزیدابی مدد
 SUBSTOR-potatoنشان داد مد برآورد مناسبی ( )RMSE≤10براي پي بينی صفات عملکرد غده ،حداکثر شاخص سطح برگ ،روز تا رلدهی

و روز تا رسيدری فيزیولوژیک رياه سيبزمينی در شرایط آب و هوایی فریدونشهر دارا میباشد .نتایج شبيهسازي نشان داد که در تمام سناریوهاي مدورد
بررسی ،رشد و نمو سيبزمينی تحت تأثير پدیده تغيير اقليم در آینده قرار خواهد ررفت و عملکرد آن نسبت به سا مبنا کاه خواهد یافت .بهطوريکه
بيشترین کاه عملکرد غده در سناریوي  A2و در سا  2090براي هر دو مد رردع عمومی  HadCM3و  IPCM4شبيهسازي شد .ميزان کاه
عملکرد غده در سناریوي  B1نسبت به دو سناریوي دیگر کمتر بود .رياه سيبزمينی در سناریوي  A2در مقایسه با دو سناریوي دیگر از شداخص سدطح
برگ کمتري برخوردار بود .همچنين طو مرحله کاشت تا رلدهی و مدت زمان رسيدری سيبزمينی در منطقه فریدونشهر در شرایط تغيير اقلديم آیندده
نسبت به شرایط فعلی کاه خواهد یافت که دليل اصلی این کاه  ،افزای درجه حرارت (بسته به سناریوهاي مختلف بين  1/1تا  5/4درجه سدانتی-
رراد) و در نتيجه افزای سرعت رشد رياه در شرایط تغيير اقليم آینده میباشد.
واژههاي کليدي :سناریوهاي انتشار ،شبيهسازي عملکرد ،مد  ،LARS-WGمراحل فنولوژیکی

مقدمه

1

تغيير اقليم آینده با تأثير بدر خووصديات فيزیولدوژیکی و فنولدوژیکی

در سا هاي اخير تغييرات قابل توجهی در دما و بارنددری در بعدد
جهانی و منطقهاي ،از لحاظ مقدار و زمان وقوع بهعنوان تغييدر اقلديم
اتفاق افتاده است که بهتبع آن اثرات مختلفی بر نهدادههدا و توليددات
کشاورزي رذاشته است ( .)Wolf et al., 2010افزای

دما در شرایط

رياهان ،رشد و نمو رياهان را تحت تأثير قرار داده و در نهایدت مقددار
عملکرد رياهان را نسبت به شدرایط کندونی تغييدر خواهدد داد .مدرا و
همکاران ( )Mera et al., 2006تأیيد کردند که در شرایط تغيير اقليم
در آینده ،افزای

درجه حرارت بيشدترین تدأثير را بدر مرحلده رلددهی

رياهان رذاشته و با کاه
 1و  -2بهترتيب استادیار ،رروه کشاورزي ،دانشکده کشاورزي ،دانشدگاه پيدام ندور و
دانشيار ،رروه زراعت ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه شهرکرد
)Email: Z_adavi@pnu.ac.ir
(* -نویسنده مسئو :
DOI:10.22067/JAG.V9I4.53529

درصد و دوره تلقيح رل ،منجر به کداه

عملکرد رياهان میشود .ایشان همچنين اشاره کردند کده افدزای
درجه دما باعث کاه

دو

دوره رلدهی در رياه ذرت ( )Zea mays L.از

 10به  8روز شده که تأثير بهسزایی در کاه

تشدکيل تعدداد دانده و
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عملکرد ذرت داشته است .در مطالعه هولدن و همکاران ( Holden et

احتمالی اقليمی در این مناطق اثرات قابل مالحظهاي بر سيستمهداي

 )al., 2003نيز بر اساس پي بينی مد رردع عمومی  HadCM3و

توليد کشاورزي به همراه داشته باشد ( .)Fischer et al., 1994با این

با فرض سناریوي تغيير اقليم بر مبناي افزای

 1/6درجهسدانتیردراد

اثددر تغييددرات اقليمددی بددر عملکددرد غددده سدديبزمينددی (

Solanum

 )tuberosum L.براي دوره زمانی  2055و  2075شبيهسازي ،کاه
عملکرد سيبزمينی تحت شرایط تغيير اقليم آینده را رزارع نمودند.
با وجودي که در سا هداي اخيدر ،آزمدای هداي انجدام شدده در
محيطهاي کنتر شده اطالعات زیادي را در مورد تأثير افزای

درجه

حرارت و یا غلظت دياکسيدکربن بر فرآیندهاي رشد و نمدو رياهدان
فراهم کرده است ،ولی این نوع مطالعات بسيار پر هزینه بوده و اجراي
آنها به وجود ابزار دقيق وابسته اسدت (.) Koocheki et al., 2002
توسعه روعهاي مد سازي جایگزینی مناسب و کمهزینه بدراي ایدن
نوع مطالعات است که در حا حاضر مورد توجه محققين قرار ررفتده-
است .مد هاي رردع عمومی ابزاري مفيد براي پي بينی شدرایط
اقليمیآینده بوده و دادههاي الزم براي اجراي مد هداي شدبيهسدازي
رشد و نمو محووالت زراعی فراهم میسدازند(.)Jones et al., 2003
با این حا  ،استفاده از این مد ها تنها راهحل موجدود جهدت مطالعده
اثرات تغيير اقليم در مقياس منطقهاي و جهانی میباشدد (

Krishnan

 .)et al., 2007رشد و نمو رياهان زراعی تحت تأثير تغييرات اقليمدی
مددیتوانددد بددهوسدديله مددد هددایی چددون ،WOFOST، DSSAT
 APSIM ، SUCROSو غيره مورد ارزیابی قرار ريرد ( Reidsma et

 .) al., 2010در این مد ها نه تنها از تعداد زیادي پارامتر (براي ريداه
و خددا ) و توابددع شددبيهسددازي اسددتفاده شددده اسددت ،بلکدده روابددط و
مکانيزمهاي پيچيده به کار برده شده در این مد ها براي کمیسدازي
رشد و نمو ،چگونگی تفسير خروجدی آنهدا را در برخدی از مدوارد بدا
مشکل مواجه ساخته است (.)Goudriaan & Van Laar, 1994
دستيابی به اطالعات دقيقتر در مورد پدیده تغيير اقليم در ایدران،

حا  ،علیرغم اینکه اغلب مناطق خشدک و نيمدهخشدک جهدان در
کشورهاي در حا توسعه واقع شدهاند ،تحقيقات و پژوه هاي علمی
مربوط به اثرات تغيير اقليم در این مناطق بسيار محدود میباشد.
سدديب زمينددی بعددد از رندددم ( ،)Triticum aestivum L.بددرنج
( )Oryza sativa L.و ذرت ،بيشددترین سددهم را در ميددزان توليددد
محووالت غذایی دارد و نق

مهمی در تغذیه و سبد غذایی جمعيدت

جهان دارد ( )Fabeiro et al., 2001و در ایران بعد از رندم رتبه دوم
را به خود اختواص داده است ( .)Sadr Gaen et al., 2011متوسدط
سرانه سيب زمينی در ایدران ،بدي

از  50کيلدوررم در سدا اسدت و

مورف آن روز به روز در حا افزای

است و با توجه به روند افزای

جمعيت ،نياز به توليد بيشتر این محوو بدا در نظدر ردرفتن شدرایط
کشور اجتناب ناپذیر است ( .)Afzali Nya, 2006مجموع سطح زیدر
کشت سيب زمينی در سا زراعدی  1392 -1393دراسدتان اصدفهان
حدود 17600هکتار رزارع شده است و تقریباً  440هزار تن از توليدد
سيب زميندی کشدور را شدامل مدیشدود ( )Adavi, 2014و منطقده
فریدون شهر با سطح زیدر کشدت بدي

از  2000هکتدار و ميدانگين

عملکرد غده  22تن در هکتار ،یکی از مهمترین مناطق مستعد کشدت
سيب زمينی در کشور میباشد ( .)Adavi, 2014هدف از این پژوه
بررسی خووصيات رشد ،فنولوژي و عملکرد غده سيب زميندی تحدت
تأثير شرایط اقليمی آینده براي منطقه فریدونشدهر بدهعندوان قطدب
توليد سيب زمينی در استان اصفهان بود.

مواد و روشها
مدل اقليمي

براي بررسی شرایط اقليمی آینده در منطقه فریدونشهر از پدي

مستلزم انجام مطالعات رسدترده در مقيداس منطقدهاي و پدي بيندی

بينی دو مد رردع عمومی )Mitchel et al., 1995 ( HadCM3

سيستمهاي توليد کشاورزي هر منطقه به ایدن تغييدرات مدی-

و  )Stratonovitch & Semenov, 2010( IPCM4بر اساس سده

واکن

باشد( .)Rahmani et al., 2016اقليمهاي خشک و نيمهخشدک کده

سناریوي  SRES-B1 ،SRES-A2و ( SRES-A1B

کشور ما نيز در رروه آنها قرار دارد ،به دليل ساختار اکولوژیکی خاص

 )2011در سه دوره زمانی  2015ميالدي تدا  2045مديالدي (2030

از سایر اقليمها نسبت به تغييرات محيطی حسداس بدوده و

ميالدي) 2046 ،ميالدي تا  2075مديالدي ( 2060مديالدي) و 2076

خود ،بي

Olesen et al.,

آسيبپذیري بيشتري دارند .بنابراین ،بهنظر میرسد که وقوع تغييرات
1- General circulation model

2- United Kingdom Met Office Hadley Center
3- Institute Pierre Simon Laplace
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ميالدي تا  2105ميالدي ( 2090ميالدي) استفاده شدد .دوره مبندا در

بر اساس ضرایب ژنتيکی که بدهعندوان یکدی از وروديهداي مدد

این تحقيق از سدا  1988مديالدي تدا  2012مديالدي (سدا 2012

میباشد ،تنظيم میشوند ( Jones et al., 2003; Hoogenboom et

ميالدي) در نظر ررفته شد .الزم به ذکر است در هر دوره زمانی ،داده

.)al., 2010

هاي اقليمی یک سا نمونه که براي هر دوره در داخل پدارانتز نشدان
داده شده است ،استفاده رردید .همچنين براي تهيه پارامترهاي اقليمی

واسنجي 2و اعتبارسنجي 3مدل رشد سيب زميني

بهصورت روزانه از مد  LARS-WGاستفاده شد .شبيهسازي شرایط

مددد  SUBSTOR-Potatoبددا اسددتفاده از دادههدداي حاصددل از

اقليمی و تعيين اعتبار و نتدایج آن در مطالعده اداوي ))Adavi, 2014

آزمایشی دو ساله که در سا زراعی  1391-1392و  1392-1393در

رزارع شده است.

ناحيه فریدون شهر واقع دراستان اصفهان بهصورت کدرتهداي خدرد
شده بر پایه طرح بلو هاي کامل توادفی در سه تکدرار انجدام شدده

مدل گياهي مورد استفاده

بود ،واسنجی و تعيين اعتبارشد .در این آزمای

به منظور شبيهسازي پارامترهاي مختلف رشد و نمو سيب زمينی،

فداکتور اصدلی شدامل

تاری کاشت در سه سطح ( 15اردیبهشدت1 ،خدرداد و  15خدرداد) در

از مد  SUBSTOR-Potatoکه یکی از  16مد تعبيه شده در نرم-

کرتهاي اصلی و فاکتور فرعی شامل ارقام سيب زمينی در سه سطح

افزار  DSSATمیباشد ،استفاده رردید ( .)Jones et al., 2003مدد

(آریندا ،سانته و آرریدا ،کده بدهترتيدب زودرس ،ميدانرس و دیدررس

هاي موجود در  DSSATمد هاي پي بينی دیناميدک هسدتند و بدر

میباشند) در کرتهاي فرعی بودند .عمليات کاشت ،داشت و برداشت

اساس فعاليتهاي فيزیولوژیکی رياه طراحی شدهاند .این مدد هدا در

در دو سا آزمای

محدودهاي از شرایط آب و هوایی ،خا  ،و شرایط مختلدف مددیریتی

از دادههاي سا او و براي اعتبارسنجی مد از دادههداي سدا دوم

قابل اجدرا مدیباشدند ( .)Goudriaan & Van Laar, 1994در ایدن

آزمای

شدامل

تحقيق از نسخه  4/5نرمافدزار  DSSATاسدتفاده شدده اسدت .مدد

ش

 SUBSTOR-Potatoبراي شبيهسازي اثر رقم ،تراکم کاشدت ،آب و

و فاصله بين بوتهها روي ردیف  25سانتیمتدر (تدراکم بوتده  5/33در

و نيتروژن بدر رشدد ،نمدو و عملکدرد محودو در

مترمربع) در نظر ررفته شد .براي کاشت ارقام سيب زمينی از غدههاي

شرایط پتانسيل و محدودیت آب و عناصر غذایی طراحی شدده اسدت.

بذري کالس  Eبهقطر  35تا  55ميلیمتر اسدتفاده شدد .ميدزان کدود

این مد یک مد مکانيستيکی میباشد که بر اسداس اسدتانداردهاي

مورفی نيز بر اساس آناليز خا محل آزمدای

و توصديه آزمایشدگاه

 FORTRAN77طراحی و به سهولت در هر کامپيوتري قابدل اجدرا

مقدار  350کيلوررم اوره در هکتار و  100کيلوررم سوپر فسفات تریپل

است ( .) Hodges & Ritchie, 1991وروديهاي ایدن مدد شدامل

به خا اضافه رردید .نيمی از کود مودرفی در زمدان کاشدت و نديم

عمليات مدیریتی در مزرعه (اختالفات ارقام ،نوع و خووصيات خا و

دیگر در دوره رلدهی به خا

از

اطالعات آب و هوایی) پارامترهاي مددیریتی (تداری کاشدت ،تدراکم،

کاشت و آبياريهاي بعدي هر هفت روز یکبدار و بدهصدورت بدارانی

عمق کاشت ،فواصل بوته ،رطوبدت و حاصدلخيزي خدا ) و جزئيدات

صورت ررفت .براي اندازهريري شاخص سطح برگ از دستگاه

برداشت میباشد .پارامترهاي مورد نياز براي رقم نيز شامل تعداد برگ،

 Area Meterمد  Licorاستفاده شد .حجم آب مورفی براي ارقام

شاخه جانبی و مراحل فنولوژیکی میباشد.

آریندا ،سانته و آرریا با توجه بده طدو دوره رشدد هدر رقدم زودرس،

هوا ،رطوبت خا

پارامترهاي تاب

به صورت مشابه انجام ررفت .براي واسنجی مد

استفاده شد .براي اجراي آزمای

هدر کدرت آزمدای

خط کاشت ،به طو پنج متر ،فاصله بين ردیفها  75سانتیمتدر

اضدافه رردیدد .اولدين آبيداري پد

Leaf

خورشديدي ،حدداقل و حدداکثر دمداي روزانده،

ميانرس و دیررس بهترتيب حدود  14 ،12و  16هدزار متدرمکعدب در

سرعت باد و بارندری روزانده بدراي شدرایط اقليمدی و همچندين وزن

هکتار بود .در طو فول رشد ،وجين علف هرز در سه نوبت با دسدت

مخووص ظاهري خا  ،درصد رس ،شن و ماسه خا  ،ميزان عناصر

انجام ررفت.

خا  ،ظرفيت مزرعهاي ،نقطه پژمردری و ميزان رطوبت خا

بدراي

دادههاي خا مورد نياز است .در این مد ارقام مختلف سيب زميندی
داراي واکن هاي متفاوتی به تغييرات فاکتورهاي محيطدی هسدتند و

1- Genetic Coefficients
2- Calibration
3- Validation
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بهمنظور واسنجی مد ضرایب ژنتيکدی  G2و  G3کده بدهترتيدب

فرض

 TCنياز به آزمایشات جدارانه و رستردهاي بود و دادههاي پي

سرعت نمو سطح برگ (سانتیمتر مربع بر مترمربع در روز) و سدرعت

سایر ارقام نيز نتيجه مطلوبی نداشتند و خطاي زیادي ایجاد مدیکدرد،

رشد غده (ررم بر مترمربع در روز) می باشند ،بدا اسدتفاده از دادههداي

بنابراین براي محاسبه این دو ضریب از یک رقمی که ضرایب آن به-

محاسبه و اصدالح شددند .سدایر ضدرایب

دست آمده و در نرمافزار وجود داشت استفاده رردیدد و ضدرایب رقدم

ژنتيکی ارقام سيب زمينی که شامل  P2و  TCبهترتيب شدروع غدده-

مذکور با تغييرات جزئی مورد استفاده قرار ررفت .نظدر بدهایدنکده در

دهی با فتوپریود (بدون واحد) ،شروع غدهدهی با دمدا (درجده سدانتی-

بخ

واسنجی مد هدف تغيير ضرایب مد و بده حدداقل رسداندن

ررداد) بودند ،با تغيير مقادیر این ضرایب به صورتیکده صدفات مدورد

خطاي شبيهسازي میباشد ،بنابراین تغييرات دو ضدریب مدذکور را تدا

اندازهريري عملکرد دانه ،بيشترین مقدار شاخص سطح برگ ،کاشت تا

جایی ادامه دادیم تا کمترین خطا بين دادههداي شدبيهسدازي شدده و

رلدهی (روز) و کاشت تا رسيدری (روز) با مقادیر شبيهسازي شده این

اندازهريري شده براي صدفات مدورد مطالعده بدهدسدت آیدد .ضدرایب

صفات توسط مد کمترین اختالف را داشته باشند ،برآورد رردید .به-

ژنتيکی مورد استفاده براي ارقدام مختلدف مدورد اسدتفاده در مدد در

عبارت دیگر ،با توجه به اینکه براي بهدسدت آوردن دو ضدریب  P2و

جدو  1ارائه شده است.

مزرعهاي سا او آزمای

جدول  -1ضرايب ژنتيکي ارقام مختلف مورد استفاده سيبزميني در مدل رشد سيب زميني
Table 1- Genetic coefficients of used potato varieties in the potato growth model
G3

G2

TC

P2

20

1550

18

0.4

22

1600

19

0.4

25

1800

20

0.3

ارقام
Varieties

آرریا
Agria

سانته
Santeh

آریندا
Arinda

 G2 ،TC ،P2و  G3بهترتيب شروع غدهدهی با فتوپریود (بدون واحد) ،شروع غدهدهی با دما (درجه سانتیرراد) ،سرعت نمو سطح برگ (سانتیمترمربع بر مترمربع در روز) و
سرعت رشد غده (ررم بر مترمربع در روز)
P2 ،TC ،G2 and G3: tuber initiation sensitivity to long photoperiods (no unit), critical temperature for tuber initiation (˚C), leaf area
expansion rate (cm2.m−2.d) and tuber growth rate (g.m−2.d(, respectively.

مربعات خطا ،جذر ميانگين مربعات انحرافها ،کارایی مد  ،خدط 1:1

تعيين اعتبار مدل گياهي

در مد هاي شدبيهسدازي فرآینددهاي رشدد ،در رياهدان زراعدی

و رررسيون خطی براي مقایسه نتایج مد با واقعيت استفاده شد ،کده

مقایسه بين مقادیر پي بينی شده توسط مد با مقدادیر انددازهريدري

از روابط زیدر محاسدبه شددند (,1991; Nash & Sutcliffe, 1970

شده (واقعی) ،مرحله مهمی قبل از بهکارريري مد در انجام مطالعات

:(Loague & Green

شددبيهسددازي اسددت ( .)Hoogenboom & Jones, 2010در اکثددر

معادله ()1

تحقيقات از روعها و شاخصهاي رونارونی براي واسدنجی و تعيدين

معادله ()2

اعتبار مد ها استفاده شده است که میتوان به جذر ميانگين مربعدات

معادله ()3

خطا نرمدا شدده ( ،)RMSE-Nجدذر ميدانگين مربعدات انحدرافهدا

2
𝑛∑
) 𝑖𝑂𝑖=1(𝑃𝑖 −

𝑛

√×

100
Ō
𝑖𝑂𝑃𝑖 −

= )RMSE-N (%
100

∑𝑛𝑖=1
Ō
𝑛
𝑛
2
2
𝑛∑
) 𝑖𝑂𝑖=1(𝑂𝑖 −Ō) −∑𝑖=1(𝑃𝑖 −
2
𝑛∑
)𝑖=1(𝑂𝑖 −Ō

= RMD
= ME

 :Piمقادیر پي بينی شده،

( ،)RMSDرررسدديون خطددی و ضددریب تبيددين ( ،)R2کددارایی مددد

 :Oiمقادیر اندازه ريري شده،

( ،)MEخط  1:1و غيره اشاره کرد .در این تحقيدق از جدذر ميدانگين

 :nتعداد مشاهدات،
 :ميانگين دادههاي اندازهريري شده.

1- Root mean squared error
2- Root mean squared deviation
3- Model efficiency

شاخص ) RMSE-N (%ميانگين فاصله مقادیر پي بينی شده از
مقادیر واقعی را بهصدورت درصدد نشدان داده ،در صدورتیکده RMD
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ميزان انحراف سيستماتيک مد را نشان میدهد (
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Brisson et al.,

نشان داد که ميزان عملکرد غده ،حداکثر شاخص سطح بدرگ ،روز تدا

 ME .)2002کارایی مد را در رابطده بدا ميدانگين مشداهدات بيدان

رلدددهی و روز تددا رسدديدری بددهترتيددب بددا اخددتالف ،±3/53 ،±4/99

مدیکندد ( .)Bannayan & Hoogenboom, 2008مقددار مطلدوب

 ±3/87و  ±2/24درصد از دادههاي اندازهريدري شدده توسدط مدد ،

براي شاخص  MEبرابر یک میباشدد و مقدادیر منفدی نشداندهندده

شبيهسازي شد (جدو  .)2نتدایج اعتبدارسدنجی نشدان داد کده مدد

انحراف زیاد در نتایج پي بينی شده در مقایسه با مقادیر مشاهده شده

 SUBSTOR-potatoصفت روز تا برداشدت را بدا دقدت بيشدتري و

را نشان میدهد .هرچده مقدادیر ) RMSE-N (%و  RMDبده صدفر

عملکرد غده را با دقت کمتري نسبت به سدایر صدفات شدبيهسدازي

نزدیکتر باشد ،نشاندهنده دقت بيشتر مد میباشد .رررسيون خطی

نموده است ،با این وجود ،مقادیر شاخص  RMSEنرمدا شدده بدراي

نيز ميزان همبستگی بين مقادیر پي بيندی شدده و مشداهده شدده را

تمام صفات کمتر از  10درصد محاسبه شد که بيانگر دقت و اطميندان

نشان داده و بيانگر دقت مد است.

مد در شبيهسازي رشد و نمو رياه سيب زمينی اسدت (جددو  .)2بدا
توجه به مقادیر پایين  MEو  RMDمیتوان بيان کرد که مد تمدام
صفات مورد مطالعه را با دقت باالیی شبيهسازي نموده است( .جددو

نتايج و بحث

 .)2با توجه به شاخص  MEمیتوان به کارایی باالي مد در شبيه-

تعيين اعتبار مدل SUBSTOR-potato

نتایج ارزیابی مد  SUBSTOR-potatoبراساس شداخصهداي
آماري نشانداد که این مد برآورد مناسبی براي پدي بيندی صدفات
عملکرد غده ،حداکثر شاخص سدطح بدرگ ،روز تدا رلددهی و روز تدا
رسيدری رياه سيب زمينی در شرایط آب و هوایی فریددون شدهر دارد
(جدو

 .)2مقادیر محاسبه شده بر اسداس شداخص )RMSE-N (%

سازي صفت روز تا رسيدری در مقایسه با سایر صفات اشاره نمدود .در
مطالعه یوري ( )Yauri, 1997و استاستنا و همکداران (

Stastna al.,

 )2010نيز به کارایی باالي مد  SUBSTOR-potatoرا در شدبيه-
سازي رشد سيبزمينی بهترتيب براي شرایط آب و هوایی کشور پرو و
چک اسلواکی بيان داشتند.

جدول  -2تعيين اعتبار مدل در شبيهسازي صفات مورد بررسي در سيب زميني بر اساس شاخصهاي آماري  ME ،RMSE-Nو RMD
Table 2- Validation of the model for simulationg of the stiuded traits in potato based on statistical indexs as RMSE-N, ME
and RMD
RMD

ME

RMSE)N(%

مقادير شبيهسازي

مقادير اندازهگيري شده

شده

Measured

0.514

0.828

4.99

Simulated
32.07

31.55

2.653

0.447

3.53

4.69

4.56

0.00

0.875

3.87

57.89

58.44

0.092

0.958

2.24

121.04

120.22

صفات
Traits

عملکرد غده (تن در هکتار)
)t.ha-1) Tuber yield
حداکثر شاخص سطح برگ
(مترمربع)
)Max LAI (m2

روز تا رلدهی (روز)
)Days to anthesis (day

روز تا رسيدری (روز)
)Days to maturity (day

مقایسه مقادیر مشاهده شده و پي بينی شدده صدفات براسداس

مد مقدار این صفت را بيشتر از مقدار اندازهريري شده براي آن شبيه

خط  1:1نيز نشان داد که مد حداکثر شاخص سطح برگ را بيشتر از

سازي می نماید (شکل  .)2بنابراین مقادیر شبيهسازي شدده شداخص

مقدار مشاهده شده شبيهسازي نموده ،بهطوريکه تمام نقاط مربوط به

سطح برگ از مقادیر اندازهريري شده بيشتر خواهد بدود بدا توجده بده

حداکثر شاخص سطح برگ در باالي خط  1:1قرار ررفتند ،بهعبدارتی

ضریب تبيين باال در تمام صفات مورد ارزیابی ( ،)R2 ≥0/85میتوان

قرار ررفتن نقاط در باالي خط  1:1بيانگر این موضوع مدی باشدد کده
1- Overestimate
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نتيجه ررفت که رابطه قابل قبو و معنیداري بين دادههداي انددازه-

برداشت با ضریب تبيين  0/96و کمترین همبستگی مربوط به صدفت

ريري شده و شبيهسازي شده وجدود دارد .بيشدترین همبسدتگی بدين

روز تا رلدهی با ضریب تبيين  0/88بود (شکل  1تا .)4

دادههاي اندازهريري شده و شبيهسازي شده مربوط بده صدفت روز تدا
40

y=x
y = 1.1219x - 3.684
R² = 0.8902

35
Simulated
30

25
40

30

35

25

Measured
شکل  -1مقايسه خط  1:1و خط رگرسيون برازش داده شده بين مقادير اندازگيري شده و پيشبيني شده براي عملکرد غده سيب زميني (تن در
هکتار)
Fig. 1- Comparison of the 1:1 line and the fitted regression line between the measured and predicted values for potato tuber
)yield (t.ha-1

5.5

y=x

y = 1.2691x - 1.1077
R² = 0.9055

5
Simulated
4.5

4
5.5

4.5

5

4

Measured
شکل  -2مقايسه خط  1:1و خط رگرسيون برازش داده شده بين مقادير اندازهگيري شده و پيشبيني شده براي حداکثر شاخص سطح برگ
Fig. 2- Comparison of the 1:1 line and the fitted regression line between the measured and predicted values for maximum leaf
area index

تأثير تغيير اقليم برتوليد سيبزمينی...

1123

70

65

y = 0.924x + 4.444
R² = 0.877

y=x

55

Simulated

60

50

45
65

70

60

50

55

45

Measured
شکل  -3مقايسه خط  1:1و خط رگرسيون برازش داده شده بين مقادير مشاهده شده و پيشبيني شده براي روز تا گلدهي
Fig. 3- Comparison of the 1:1 line and the fitted regression line between the measured and predicted values for days to
)anthesis (DTA

150
145
140

y = 1.037x - 4.365
R² = 0.963

y=x

135

125
120

Simulated

130

115
110
105
100
150

140

120
130
Measured

110

100

شکل  -4مقايسه خط  1:1و خط رگرسيون برازش داده شده بين مقادير مشاهده شده و پيشبيني شده براي روز تا رسيدگي
Fig. 4- Comparison of the 1:1 line and the fitted regression line between the measured and predicted values for days to
)maturity (DTM

اثر تغيير اقليم بر رشد و نمو سيب زميني
شاخص سطح برگ سيب زميني

نتایج شبيهسازي نشان داد که شاخص سطح برگ در رياه سديب
زمينی تحت تأثير تغيير اقليم قرار خواهد ررفت و در تمام سدناریوهاي

مورد بررسی شاخص سطح برگ نسبت به سا مبندا کداه
یافت (جدو  .)3بهدليل افدزای
کاه

درجده حدرارت رياهدان بدهمنظدور

تعرق سطح برگ خدود را کداه

دماهاي باالتر از دماي اپتيمم ،تنف

خواهدد

خواهندد داد و همچندين در

رياه افدزای

یافتده و در نتيجده
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توليد و اختواص مواد فتوسنتزي به برگ ها نيدز کداه

مدییابدد

دوره پایه برابر با  10/09درصد و در مدد ردردع عمدومی

IPCM4

( .)Reddy & Hodges, 2000در سا هاي آینده در تمام سناریوها و

معاد  11/34درصد برآورد رردید (شکل  5و  .)6در بين سناریوهداي

در هر دو مد رردع عمومی ،صفت حداکثر شاخص سطح بدرگ در

مختلف ،در مد رردع عمومی  ،HadCM3سناریوي  A2در مقایسده

B1

با سناریوهداي  A1Bو  B1از حدداکثر شداخص سدطح بدرگ کمتدري

درجده حدرارت (،)Adavi, 2014

حداکثر شاخص

رياه سيبزمينی کاه
بهدليل پدي

خواهد یافت که این کاه

بيندی کمتدر افدزای

نسبت به دو سناریوي دیگر در هر دو مد

در سناریوي

رردع عمومی HadCM3

برخوردار خواهد بود (جدو  ،)3بنابراین درصد کاه

سطح برگ نسبت به دوره پایده ( )1988-2012در ایدن سدناریو و در

و  IPCM4کمتر خواهد بود (جدو  )3و ایدن موضدوع علدت کداه

تمام سا ها بيشتر از دو سناریوي دیگر میباشدد (شدکل  .)5در مدد

کمتر شاخص سطح برگ در این سناریو میباشد .در شرایط تغيير اقليم

رردع عمومی  IPCM4نيز نتایج شبيهسازي ،مشابه نتایج برآورد شده

آینده بيشترین کاه

در ميزان حداکثر شاخص سطح برگ در هدر دو

در مد رردع عمومی  HadCM3میباشد ،بهطوريکه ،در این مد

مد رردع عمومی ،تحت سناریوي  A2در سا  2090اتفاق خواهدد

رردع عمومی نيز بيشترین درصد کداه

افتاد که ميزان این کاه  ،نسدبت بده دوره پایده ( )1988-2012در

سناریوي  A2شبيهسازي شد (شکل  .)6بهطورکلی ،با توجه به یافتده-

مد رردع عمومی  HadCM3و  IPCM4بهترتيب برابر با  24/78و

هاي بهدست آمده در این مطالعه ،میتوان بيدان داشدت کده در مدد

 27/52درصد خواهد بود ( شدکل  5و  .)6کمتدرین کداه

نسدبت بده دوره پایده در

شداخص

رردع عمومی  ،IPCM4تأثير منفی تغيير قليم آینده بدر رشدد و نمدو

سطح برگ نيز مربوط به سناریوي  B1در سا  2030می باشدد .بده-

سيبزمينی بيشدتر از مدد ردردع عمدومی  HadCM3خواهدد بدود

طوريکه در مد رردع عمومی  HadCM3درصد کاه

نسبت بده

(جدو .)3

جدول  -3شبيهسازي ميزان عملکرد غده ،حداکثر شاخص سطح برگ ،روز تا گلدهي و روز تا رسيدگي سيب زميني رقم آگريا بر اساس پيش
بيني دو مدل گردش عمومي  HadCM3و  IPCM4تحت سناريوهاي  B1 ،A1Bو  A2در منطقه فريدون شهر اصفهان
Table 3- Simulation of tuber yield, maximum leaf area index, days to anthesis (DTA) and days to maturity (DTM) of
Agriya variety based on the prediction of two general circulation model (GCM) HadCM 3 and IPCM4 under A1B, B1 and
A2 scenarios in Feridonshahr region of Isfahan

عملکرد غده (تن
در هکتار)

روز تا

روز تا

حداکثرشاخص

رسيدگي

گلدهي

سطح برگ

سال هدفTarget yield

سناريو

مدل گردش عمومي

Tuber yield
GCM
Scenario
Max LAI
DTA
DTM
)(t.ha-1
دوره پایه Base period
4.57
65
137
29.15
2030
3.87
62
133
24.18
*
A1B
2060
3.76
60
129
23.44
2090
3.74
59
127
23.23
2030
3.76
60
129
23.44
HadCM3
A2
2060
3.64
60
129
22.52
2090
3.44
58
125
21.13
2030
4.11
60
129
25.88
B1
2060
4.03
61
131
25.32
2090
3.91
61
131
24.48
2030
3.79
62
133
23.61
A1B
2060
3.75
59
127
23.34
2090
3.71
59
127
23.06
2030
3.73
60
129
23.19
IPCM4
A2
2060
3.57
58
125
22.09
2090
3.31
57
123
20.24
2030
4.05
63
135
25.48
B1
2060
3.95
62
133
24.77
2090
3.83
61
131
23.93
*  :A2تأکيد بر هویت منطقه اي و حفظ آنها :B1 ,تأکيد در استفاده از انرژيهاي پا محيط زیست و اقتواد در سطح جهانی :A1B ,تأکيد بر استفاده متعاد از انواع منابع انرژي.

*A2: Demonstrating and preserving regional identity, B2: Emphasis on the use of clean environments and economies globally, A1B:
Emphasizing the balanced use of a variety of energy sources.

تأثير تغيير اقليم برتوليد سيبزمينی...
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30
24.78

25
20.46

A1B

14.43

15

11.81

A2

10.09
10

B1

)Decrease (%

18.26

17.63

17.64
15.35

20

5
0
2090

2030

2060
Year

شکل  -5درصد کاهش حداکثر شاخص سطح برگ در شرايط تغيير اقليم آينده نسبت به دوره پايه ( )1988-2012تحت سناريوهاي مختلف در
مدل گردش عمومي HadCM3
Fig. 5- Decrease percentage of maximum leaf area index in the future climate change conditions compared to the base period
(1988-2012) under different scenarios in general circulation model HadCM3

30

27.52

25

21.81
16.11
13.53

A1B

15
11.34

A2

10

B1

)%( Decrease

18.79

17.94

18.39
17.10

20

5
0
2090

2030

2060
Year

شکل  -6درصد کاهش حداکثر شاخص سطح برگ در شرايط تغيير اقليم آينده نسبت به دوره پايه ( )1988-2012تحت سناريوهاي مختلف در
مدل گردش عمومي IPCM4
Fig. 6- Decrease percentage of maximum leaf area index in the future climate change conditions compared to the base period
(1988-2012) under different scenarios in general circulation model IPCM 4

تعداد روز از کاشت تا گلدهي

تعداد روز از کاشت تا رلدهی سيب زمينی در هر دو مد ردردع
عمومی و سا هاي پي بينی شده تحت سدناریوهداي مختلدف تغييدر

اقليم نسبت به شرایط کنونی منطقه فریدونشهر کاه

خواهد یافدت

(جدو  .)3کمترین تعداد روز از زمان کاشدت تدا رسديدن بده مرحلده
رلدهی در ريداه سديب زميندی در دو سدناریوي  A2و  A1Bدر سدا
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 2090در مد رردع عمومی ( HadCM3بهترتيب بدا  58و  59روز)

مشاهده پي بينی تعداد روز تدا رلددهی سديبزميندی در تمدامی

مشاهده شد (جدو  .)3بدر اسداس ایدن دو سدناریو در مدد ردردع

سناریوها (بهجز سناریوي  B1در مد ردردع عمدومی  )HadCM3و

عمومی  ،HadCM3تعداد روز تا رلدهی سيب زمينی بهترتيدب حددود

هر دو مد رردع عمومی نشان داد که در کليه سناریوها ،با افدزای

 10/77و  9/23درصد نسبت بده دوره پایده ( )1988-2012در سدا
 2090کاه

کاه

زمان ،تعداد روز تا رلدهی در رياه سيب زمينی کاه

خواهد یافت (شکل  .)7در مد رردع عمومی

خواهدد یافدت،

بهطوريکه در سا  2090ميالدي تعداد روز تا رلدهی نسبت به سا

 ،IPCM4کمترین تعداد روز تا رلدهی در سناریوي  A2و در سا هاي

هاي  2030و  2060بيشترین کاه

 2090و  2060بهترتيب با  57و  58روز شبيهسازي رردید (جدو ،)3

هر دو مد رردع عمومی ،سناریوي  A2و  B1به ترتيب بيشدترین و

 12/31و  10/77درصدي در تعداد روز تا رلددهی

طو دوره رویشی را نشان دادند که با توجه به اینکه

که بهترتيب کاه

کمترین کاه

در مقایسه با شرایط کنونی را نشان میدهد (شدکل  .)8بدهطدورکلدی،

کاه

نتایج شبيهسازي نشان داد که تعداد روز از کاشت تا رلدهی در منطقه

احتماالً منجر به کاه

فریدون شهر تحت تأثير تغييرات اقليمی پي

را خواهد داشدت (جددو  .)3در

طو دوره رشد به دليل کاه

مدت زمدان اسدتفاده از مندابع

عملکرد غده در رياه سيبزمينی خواهد شدد،

رو نسدبت بده وضدعيت

بنابراین به نظر میرسد که بهترتيب کمترین و بيشترین عملکرد غدده

کنونی کاه

خواهد یافت (جدو  .)3بهنظر میرسد دليل اصلی ایدن

در سدناریوهاي مدذکور مشداهده شدود .در مطالعده مدزا و همکداران

اتفاق ،افزای

دماي هدوا بدين  1تدا  5درجده سدانتی ردراد (

2007,

( )Meza et al., 2008تأثير تغييدرات اقليمدی بدر عملکدرد و مراحدل

دمدا منجدر بده

درجه حرارت باعث تسدریع

 ،)IPCCبر اساس سناریوهاي مدذکور باشدد .افدزای

فنولوژیکی ذرت رزارع کردند که افزای

تسریع در رشد ريداه شدده و در نتيجده دوره رلددهی و رسديدری در
رياهان کوتداه تدر مدیشدود ،بندابراین کداه

در مراحل فنولوژیکی و افزای

سرعت نمو ذرت شده است .همچنين

طدو فودل رشدد و

بيان داشتندکه در شرایط شبيهسازي شده تغييدر اقلديم مقددار درجده

زمدين در آیندده

روز-رشد ( )GDDمورد نياز براي تکميل رشد رياه در زمان کوتاهتري

عملکردرياهان در اثر تغيير اقليم جهدانی و ررمدای

دریافت خواهد شد

مورد انتظار است (.)Nassiri Mahallati et al., 2003

12

10.77
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9.23
7.69 7.69
6.15

A1B

6
4.62
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Fig. 7- Decrease percentage of days to anthesis in the future climate change conditions compared to the base period (19882012) under different scenarios in general circulation model HadCM3
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Fig. 8- Decrease percentage of days to anthesis in the future climate change conditions compared to the base period (19882012) under different scenarios in general circulation model IPCM 4

شيب کند افزای

تعداد روز از کاشت تا رسيدگي

درجه حرارت در سناریوي  B1در شرایط تغيير اقليم

تعداد روز از کاشت تا رسيدری فيزیولوژیکی نيدز براسداس پدي

آینده نسبت به دو سناریوي دیگر نسبت داد ( )IPCC ،2007که داده-

بينی مد هاي ردردع عمدومی و تحدت سدناریوهاي مدورد مطالعده

هاي اقليمی شبيهسازي شدده توسدط مدد  LARS-WGدر منطقده

از  2/92تدا

فریدددون شددهر نيددز مویددد ایددن مطلددب مددیباشددد (.)Adavi, 2014

 8/76درصد براي مد  HadCM3و بين  1/46تا  10/22درصد براي

دما در شرایط تغيير اقليم آینده منجدر

نسبت به شرایط کنونی کاه

یافت که دامنه این کاه

مد  IPCM4متغير بود (جدو  .)3بيشترین ميزان کداه

مرحلده

رسيدری نسبت به شدرایط کندونی در هدر دو مدد ردردع عمدومی
 HadCM3و  IPCM4تحت سناریوي A2در سا ( 2090بهترتيب بدا
 125و 123روز) مشاهده شد که درصد این کاه

بدهترتيدب  8/76و

همانطورکه اشاره شد ،افزای

به تسریع مراحل نموي و در نتيجه موجب کاه

طو زمان رسيدری

در رياهان مدیردردد ).)Koocheki & Nassiri Mahallati, 2009
افزای

درجه حرارت سرعت رشد و نمو محووالت زراعی را افدزای

خواهد داد ،با این حا نتایج برخی آزمای

هدا نشدان داده اسدت کده

 10/22درصد محاسبه شد ( شکل  9و  .)10نتدایج نشدان داد کده بدا

تحت این شرایط ،طو دوره رسيدری در رياهان کوتاهتر خواهدد شدد

رذشت زمان در آینده ،دوره رشد سيب زمينی تقریباً در کليه سدناریوها

که با نتایج شبيهسازي شده در این مطالعده مطابقدت دارد (

Parry et

خواهد یافت ،بهطوريکه سا  2090نسدبت بده

 .)al., 2004کوچکی و نويري محالتی در مطالعهاي ابراز داشتند که

سا هاي  2060و  2030کمترین طدو دوره رشدد را خواهدد داشدت

افزای

قابل توجه

(جدو  .)3در بين سدناریوهاي مدورد بررسدی نيدز ،سديب زميندی در

طو دوره رسيدری در رياه رندم میشدود (

و هر دو مد کاه

درجه حرارت در شرایط اقليمی آینده ،باعث کاه

سناریوي  B1در مقایسه با سایر سناریوها از طو دوره رشدد بيشدتري

 .)Mahallati, 2009کاه

برخوردار خواهد بود ،با این وجود در این سناریو نيدز طدو دوره رشدد

 ،)& Jonesسویا ( ،(Mall & Aggarwal, 2004رندم ( & Lawlor

خواهدد

Van Oijen & Ewert, ; Prasad et al., 2006; Mitchell, 2000
 )1999و برنج ( )Prasad et al., 2006نيز در مطالعدات تغييدر اقلديم

سيب زمينی در مقایسه با دوره پایده ( )1988-2012کداه

یافت (جدو  .)3بيشتر بودن تعداد روز از کاشدت تدا زمدان رسديدری
فيزیولوژیک در سناریوي  B1در مقایسه با  A1Bو  A2را میتدوان بده

طو

Koocheki & Nassiri

دوره رشدد ذرت (Kiniry , 2003

رزارع شده است .مقایسه بين دو مد رردع عمومی نيز نشدان داد
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سناریوها و زمانها کوتاهتر خواهد بود (جدو .)3

که در مد رردع عمومی  IPCM4طدو فودل رسديدری در ريداه
سيب زميندی نسدبت بده مدد ردردع عمدومی  HadCM3در اکثدر
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Fig. 9- Decrease percentage of days to maturity in the future climate change conditions compared to the base period (19882012) under different scenarios in general circulation model HadCM3
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Fig. 10- Decrease percentage of days to maturity in the future climate change conditions compared to the base period (19882012) under different scenarios in general circulation model IPCM4
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خواهد یافت .این محققان در مطالعه خود ميزان افدزای

عملکرد غده

1129

غلظدت دي

نتایج شبيهسازي نشدان داد کده عملکدرد غدده سديب زميندی در

اکسيد کربن را تحدت دو سدناریوي A1Fو  B1بدهترتيدب  593و 489

خواهدد یافدت .بده-

ميلددیرددرم بددر کيلددوررم در مددد رددردع عمددومی  HadCM3در

طوريکه این صفت تحت تاثير سناریوهاي مورد بررسی ( A2 ،A1Bو

نظرررفتند ،در صورتیکه غلظت دي اکسيدکربن در سا مبنا را حدود

 )B1براي هر دو مد رردع عمومی و در تمدامی سدا هداي مدورد

 330مدنظر قرار دادند.

شرایط تغيير اقليم در منطقه فریدون شهر کاه

نشدان داد.

سناریوي  A2در هر دو مد رردع عمومی براي سا  2090نيز

عملکرد غده در شرایط اقليمی آینده نسبت به دوره پایه

کمترین عملکرد غده ( 21/13تن در هکتار براي مد رردع عمومی

(1988-2012ميالدي) بين  11/21تا  27/53درصد براي مد رردع

 HadCM3و  20/24تددن در هکتددار بددراي مددد رددردع عمددومی

عمومی  HadCM3و از  12/60تا  30/58درصد بدراي مدد ردردع

 )IPCM4را بر اساس پي بينیها براي شرایط اقليمی آینده در منطقه

عمومی  IPCM4متغير بود (شدکلهداي  11و  .)12در مدد ردردع

فریدون شهر نشان داد که بهترتيب کاه

 27/53و  30/58درصددي

عمومی  HadCM3و  IPCM4سناریوي  B1در سدا  2030مديالدي

عملکرد غده سيب زمينی را در مقایسه با دوره پایه ( )1988-2012در

بهترتيب با  25/88و  25/48تن غده در هکتار ،کمترین اختالف را بدا

پی خواهد داشت ( شکلهاي  11و  .)12بهطور کلی ،نتایج نشدان داد

شدرایط کنددونی (29/15( )1988-2012تددن غددده در هکتددار) داشددت

رددردع عمددومی  HadCM3و IPCM4

ارزیابی در این آزمای  ،نسبت به شدرایط کندونی کداه
ميزان کاه

(جدو  .)3ميزان کاه

عملکرد در این سدناریو ،نسدبت بده شدرایط

کدده سددناریوي  B1در مددد

نسبت به دیگر سناریوها داراي کمترین کاه

عملکرد در مقایسه بدا

کنونی ( )1988-2012حدود  11/21درصد خواهد بود (شدکل  .)11در

شرایط کنونی ( )1988 – 2012خواهد بود و بيشترین کاه

مد رردع عمومی  IPCM4نيز بيشترین عملکرد غده با عملکدردي

نيز در سناریوي  A2پدي بيندی شدد (جددو  .)3نتدایج شدبيهسدازي

معاد  25/48تن در هکتار تحت سناریوي  B1در سا  2030شدبيه-

همچنين حاکی از آن است که در طی زمان هاي آینده ميزان کداه

سازي شد (جدو  )3که درصد کاه

عملکرد غده آن در مقایسه بدا

عملکرد غده سيب زمينی افزای

عملکرد

مییابد ،بهنحويکه در تمام سناریو-

دوره پایه ( )1988-2012برابر  12/60درصد خواهد بدود (شدکل .)12

هاي مورد مطالعده ،سدا  2090از کمتدرین عملکدرد غدده برخدوردار

هولدن و همکاران ( )Holden et al., 2003نيز اثر تغييرات اقليمی را

خواهد بود ،به طدوريکده در سدناریوهاي  A2 ،A1Bو  B1بدهترتيدب

بر عملکرد غده سيبزمينی بدراي دوره زمدانی  2055و  2075شدبيه-

 27/53 ،20/29و  16/04درصدي عملکرد غدده را نسدبت بده

سازي کردهاند و کاه

عملکرد سيبزمينی تحت شرایط تغيير اقلديم

آینده را رزارع نمودهاند .این پژوهشگران براي ارزیابی اثر تغيير اقليم
بر ميزان عملکرد سديبزميندی از مدد ردردع عمدومی

HadCM3

کاه

دوره پایدده ( )1988-2012بددراي مددد
(شکل  )11و کاه

افزای

نکته مهمی کده در مطالعدات تغييدر اقلديم و تدأثيرآن بدر ميدزان

 30/58 ،20/88و  17/90درصددي بدراي مدد

رردع عمومی  IPCM4پي بينی شده است (شکل .)12
کاه

استفاده کردند و سناریوي تغيير اقلديم در مطالعده خدود را بدر مبنداي
 1/6درجهسانتیرراد شبيهسازي نمودند.

رددردع عمددومی HadCM3

عملکرد سيبزمينی در سناریوهاي مختلف تغيير اقلديم در

منطقه فریدون شهر را میتوان به افزای

درجه حرارت در این منطقه

نسبت داد ،بهطوريکه شبيهسدازي دادههداي اقليمدی در ایدن منطقده

عملکرد رياهان زراعی بایستی مد نظر داشت توجه به تدأثير افدزای

نشان داد که در سناریوهاي مختلف در هر دو مد رردع عمومی ،با

دياکسيدکربن میباشد ،بهطوريکه در مطالعاتی کده ميدزان افدزای

رذشت زمان ،دماي منطقه افدزای

مدییابدد ( .)Adavi, 2014ایدن

غلظت دياکسيدکربن در شبيهسازي تغييرات اقليم درآینده مدنظر قرار

موضوع به نوبه خود با تأثير بر مراحل نموي و فتوسنتز رياه بر ميدزان

ررفته ،نتایج متفاوتی رزارع شده است .فابيرو و همکاران ( Fabeiro

دمدا عدالوه بدر

عملکرد غده سيبزمينی اثر منفی میرذارد .افدزای
طو دوره رشد ،منجر به افزای

تنف

 ) et al., 2001با بررسی تغييرات اقليمی تا سدا  2050بدر عملکدرد

کاه

سيبزمينی در انگلستان رزارع کردند کده عملکدرد غدده در منداطق

و در نتيجه کاه

مختلف انگلستان از  2/9تا  6/2درصد نسدبت بده دوره پایده افدزای

به دنبا خواهد داشت ( .)Kafi et al., 2009نتایج شبيهسدازي داده-

توليد مواد فتوسنتزي و کاه

در رياهان خواهد شد
عملکرد رياهدان را
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هاي اقليمی منطقه نشان داد که سناریوي  B1در هر دو مد ردردع

الکسداندرو و هورنبدوم ))Alexandrov & Hoogenboom, 2000

دماي کمتري نسبت به دو سناریوي دیگر برخوردار

طو دوره رشد در رياهدان را بده عندوان یکدی از مهدمتدرین

عمومی از افزای

خواهد بود ( )Adavi, 2014که این موضدوع کداه

کاه

کمتدر عملکدرد

عملکرد رياهان در شرایط تغيير اقليم آینده بيان کردند.

عوامل کاه

غده سيب زمينی در این سناریو را منجر خواهد شد .در چندين شدرایط

بر اساس نتایج شبيهسازي در این تحقيق نيز بهنظر میرسدد افدزای

عالوه بر طو فول رشد بيشتر که منجر به اسدتفاده و بهدرهبدرداري

دما تحت سناریوهاي مورد بررسی بر طو فول رشد و مرحله رلدهی

بيشتر از منابع توليد میشود ،ميزان افزای

تنف

سيبزمينی تأ ثير منفدی رذاشدته و از ایدن طریدق منجدر بده کداه

رياه نيدز بده دليدل

درجه حرارات کمتر در این سناریو نسبت به سدناریوهاي دیگدر کمتدر

11/21تا  30/58درصدي عملکرد سيبزمينی ( شکلهداي  11و )12

خواهد بود .کربنل-بوجولو و همکاران ( Carbonell-Bojollo et al.,

تحت تأثير سناریوها و مد هاي رردع عمومی مختلف شده است.

 )2001تأیيد کردند که افزای

درجده حدرارت بيشدترین تدأثير را بدر

مرحله رلدهی رياهان داشته و با کداه
منجر به کاه
که افزای

درصدد و دوره تلقديح ردل،

نتيجهگيري

عملکرد رياهان میشود .ایشان همچنين اشاره کردند

دو درجه سانتیرراد دما باعث کاه

نتایج ارزیدابی مدد  SUBSTOR-potatoنشدان داد کده مدد

دوره رلدهی در رياه

ذرت از  10به  8روز شده که تأثير بدهسدزایی در کداه

برآورد قابل قبولی ( )RMSE≤10بدراي پدي بيندی عملکدرد غدده،

تعدداد دانده

حددداکثر شدداخص سددطح بددرگ ،روز تددا رلدددهی و روز تددا رسدديدری

تشکيل شده و عملکرد ذرت داشته است .شواهد موجود نشان دهندده
این است که کاه

طو دوره پر شدن دانه ناشی از افدزای

حرارت مهمترین عامل کاه

فيزیولوژیکی رياه سيب زمينی در شرایط آب و هوایی فریددون شدهر

درجده

دارا میباشد.

عملکرد رياهان زراعی در شرایط تغيير

اقليم میباشدد (.)Challinor et al., 2007; Asseng et al., 2009
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Fig. 11- Decrease percentage of potato tuber yield in the future climate change conditions compared to the base period (19882012) under different scenarios in general circulation model HadCM 3
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Fig. 12- Decrease percentage of potato tuber yield in the future climate change conditions compared to the base period (19882012) under different scenarios in general circulation model IPCM4

 نتایج نشان داد که تعداد روز مورد نيداز از کاشدت تدا،بهطور کلی
رلدهی و همچنين زمان رسيدری سيبزمينی در منطقه فریدون شدهر
تحت تأثير تغييرات اقليمی آینده نسبت بده وضدعيت کندونی کداه
درجده حدرارت

 افدزای، خواهد یافت که دليدل اصدلی ایدن کداه

،نتایج شبيهسازي نشان داد که در تمام سناریوهاي مورد بررسدی
عملکرد سيبزمينی تحت تأثير تغيير اقليم آینده نسبت بده دوره مبندا
عملکدرد غدده در

 بهطوريکه بيشدترین کداه،خواهد یافت

کاه

 بدراي هدر دو مدد ردردع عمدومی2090  و در سداA2 سناریوي

 درجه سدانتیردراد) و در5/4  تا1/1 (براساس سناریوهاي مختلف بين

عملکرد غدده در

.سرعت رشد رياه در شرایط تغيير اقليمی آینده میباشد

 نيزA2  نسبت به دو سناریوي دیگر کمتر بود و سناریويB1 سناریوي

نتيجه افزای

 ميزان کاه. شبيهسازي شدIPCM4  وHadCM3

.عملکرد را در تغيير اقليم آینده نشان داد
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Introduction
The historical trend of Iran annual average temperature of shows a 0.05 °C.year-1 increase which indicates
that future emissions of greenhouse gases will continue to increase temperature and consequently cause to
climatic change in the country. This change in environment will have a serious impact on different growth and
development processes of crops. Increasing temperature could affect physiological processes like photosynthesis,
respiration and partitioning of photo-assimilates. The negative impacts of climate change on potato production
are reported in the literature. The present study was conducted to quantify the potential impacts of climate
change on phenology, growth and tuber yield of potato.

Materials and Methods
The climate projections of Hadley Centre Coupled Model version 3 (HadCM3), France and Institute of Pierre
Simon Laplace (IPCM4), United Kingdom, was used to simulate the future conditions based on A2, B1 and A1B
SRES (Special Report on Emissions Scenarios) scenario at three time periods including 2015-2045 (2030), 20462075 (2060) and 2076-2105 (2090)with a baseline of 1988-2012 (2012). For each period, the year shown in the
parenthesis was considered as target year. The SUBSTOR-Potato model, one of the sixteen models embedded
within the DSSAT (v4.5) program, was used to simulate the baseline and future yield and growth characteristics
of potato. The model was calibrated and validated during 2012 and 2013 with two different farm experiments .
In these experiments, the effects of different amounts of nitrogen fertilizer on yield and morphological traits of
three potato cultivars were investigated. Six levels of nitrogen fertilizer (0, 50, 100, 200, 300 and 400 kg urea.
ha-1) and three commonly planted potato cultivars in the region (Arinda, Santeh and Agria as early, medium and
late maturity varieties, respectively) were studied as a factorial arrangement based on a randomized complete
block design with three replications. Several criteria were used to quantify the difference between simulated and
observed data. The root mean-squared error (RMSE-N (%)) was computed to measure the coincidence between
measured and simulated values, while mean deviation (RMD) was calculated to evaluate the systematic bias of
the model and model efficiency (ME) to estimate the model performance in relation to the observed mean.

Results and Discussion
The evaluation of the SUBSTOR-Potato model showed adequate accuracy for simulating tuber yield, LAI,
DTA and DTH of potato (Table 3). The results showed that the RMSE-N (%) was low for all the parameters. In
both GCMs, number of days from planting to anthesis stages of potato decreased in compare to baseline of
Fereydoon-Shahr region. Modeled values of day to anthesis in all scenarios and models (except B1 scenario in
HadCM3 model) showed a decrease over the time, with the lowest amount in 2090. Under all scenarios and
GCMs, the length of planting to harvest period will be declined in compareto baseline. Tuber yield will decline
in compare to the baseline with a reduction range from 11.21% to 27.53% for HadCM3 model and from 12.60%
to 30.58%for IPCM4 model. In HadCM3, B1 scenario in 2030 had the least difference with the baseline period
(29.15 t ha-1) (Table 5), which is about 11.21% lower than the current condition. In IPCM4 model, the highest
1 and 2- Assistant Professor, Department of Agriculture, Payame Noor University (PNU), Tehran and Associate
Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Iran, respectively.
(*- Corresponding author Email: Z_adavi@pnu.ac.ir)
DOI:10.22067/JAG.V9I4.53529
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tuber yield was simulated under B1 scenario in 2030 (25.48 t ha-1), which shows a reduction of about 12.60% in
compare to the baseline. A2 scenario in both GCMs showed the lowest tuber yield in 2090 (21.13 t ha -1 for
HadCM3 and 20.24 t ha-1 for IPCM4), means a drop of 27.53% and 30.58% in tuber yield in compare to the
baseline. In fact, in A1B, A2 and B1 scenarios, a decline of 20.29%, 27.53% and 16.04% in tuber yield for
HadCM3 and a reduction of 20.88%, 30.58% and 17.90% for IPCM4 model was simulated, respectively.

Conclusion
The results indicated that tuber yield of common varieties of potato under all scenarios (A1B, A2 and B1) in
both GCMs and during the evaluated years will decline in compare to the baseline in Fereydoon-shahr region.
Keywords: GCM, LARS Model, Scenario, Simulation
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چکیده
در بین عوامل مختلف تأثیرگذار در تولید محصوالت کشاورزی ،شرایط اقلیمی از مهمترین متغیرهای محیط طبیعی استت .از ستویی دی تر ،استاس
توسعه کشاورزی ،آگاهی دقیق از ویژگیهای محیطی در هر نقطه و اعمال مدیریت ویژه میباشد .پنبه ( )Gossypium hirsutum L.بهدلیل داشتن
ریشههای گسترده و نفوذپذیر و همچنین دارا بودن قابلیت تنظیم تعداد برگ و میوه زمانی که گیاه تحت شرایط تنش قرار میگیرد و نیز داشتن دوره
قوزهدهی قابل انعطاف از گیاهان مناسب برای کشت در مناطق خشك و نیمهخشك محسوب میشود .بر این اساس ،این تحقیق بته منظتور ارزیتابی
شرایط اقلیمی برای کشت پنبه در تاریخهای کشت مختلف در استان خراسان جنوبی در یك دوره آماری  25ساله ( )13۷4-1394صورت گرفتت .بتدین
منظور ،پانزده ایست اه هواشناسی استان خراسان جنوبی انتخاب و به کمك محیط نرمافزاری  Arc GISمدلسازی و تحلیل فضایی صورت گرفتت .بتا
بهرهگیری از شرایط اقلیمی مطلوب در هر مرحله از رشد پنبه ،الیههای اطالعاتی کالسبندی و ارزش وزنی هتر کتدام از عوامتل مشتخگ گردیتد .در
نهایت ،بهمنظور همپوشانی الیههای اطالعاتی با استفاده از روشهای تصمیمگیری چند معیاره مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی ( ،)AHPنقشههای
نهایی مربوط به هر تاریخ کشت از نیمه اول فروردین تا نیمه اول تیر براساس عوامل اقلیمی برای کشت پنبه در استان خراسان جنوبی تهیه گردید .نتایج
نشان داد که نقش هر یك از عناصر اقلیمی بارش و دما ،متناسب با هر تاریخ کشت ،در مناطق مختلف استان متفاوت بود و اهمیت آن بیشتر از عوامتل
زمینی بود و از بین همه تاریخهای کشت از فروردین ماه تا تیر ماه ،بهترین تاریخ کشت مربوط به نیمه اول و نیمه دوم اردیبهشت ماه بود ،چتون از نظتر
مساحت مناطق مناسب بهترتیب  56و  68درصد بیشترین مساحت را به خود اختصاص داده اند.
واژههای کلیدی :اقلیم ،تاریخ کاشت ،سیستم اطالعات جغرافیایی

مقدمه

1

عوامل اقلیمی و پارامترهای هواشناسی نقش بهسزایی در رشتد و
عملکتترد محصتتوالت در منتتاطق مختلتتف دنیتتا دارد .میتتزان تولیتتد
محصوالت کشاورزی همبست ی باالیی بتا نتزوالت جتوی و مناستب
 2 ،1و  -3بهترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد اکولوژی دانشکده کشاورزی دانش اه
بیرجند ،استاد ،گروه زراعت و اصالح نباتات و دانشیار ،گتروه علتوم و مهندستی آب،
دانشکده کشاورزی ،دانش اه بیرجند
(* -نویسنده مسئول)Email: mabehdani@birjand.ac.ir :
DOI:10.22067/JAG.V9I4.53655

بودن شرایط آب و هوایی در هتر ستال دارد .انتشتار آفتات و امترا
گیاهی تابع شرایط آب و هوایی است و پوشش گیاهی مراتتع و حتتی
فلور علفهای هرز مزارع نیز از شرایط آب و هتوایی تبعیتت متیکنتد
( ،)Khalili, 1974همچنین شرایط اقلیمتی از عوامتل مهتم تولیتد و
تعیین گونه محصول است و بهترهبترداری از زمتین عمتدتا براستاس
کیفیت این عامل استوار استت .از طرفتی ،بتا توجته بته تأثیرپتذیری
غیرقابل انکار گیاهان زراعی از تغییرات اقلیمی هر منطقه ،شناخت این
ویژگیها و خصوصیات در هر منطقه به برنامهریتزان و کشتاورزان آن
منطقه کمك مینماید تا با آگاهی کافی نسبت به امکان بروز حتواد
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جوی به تنظیم برنامه کشت و کتار و برداشتت محصتول و همچنتین

متناسب با هدف یا اهداف تصمیم توسط کارشناسان تعیتین و پت

انتخاب نوع کاشت اقتدام نماینتد ( .)Alijani et al., 2007آگتاهی از

وزندهی و اولویتبندی بهمنظور انجام ارزیابی توان و مکانیابی مورد

چ ون ی تناسب و انطباق فعالیتهای کشاورزی هر منطقه با شترایط

استفاده قرار میگیرند ( .)Xue et al., 2007یکی از مزیتهای فرآیند

آب و هوایی آن الزمه هر گونه فعالیت کشاورزی است .تتأثیر عوامتل

تحلیل سلسله مراتبی امکان بررسی سازگاری در قضاوتهتای انجتام

آب و هوایی بر کشاورزی از سایر فعالیتها بیشتتر بتوده و بته همتین

شده برای تعیین ضریب اهمیتت معیارهتا و زیرمعیارهتا استت .وقتتی

دلیل شناخت روابط متغیرهای اقلیمی بر محصوالت ،اهمیتت و ارزش

اهمیت معیارها نسبت به یکدی ر برآورد میشود احتمتال ناهمتاهن ی

اقتصادی و اجتماعی بتاالیی بترای کشتورها دارد (.)Kamali, 1997

در قضاوتهتا وجتود دارد .پت

بایتد ستنجهای را یافتت کته میتزان

برای تولید محصولی که از کمیت و کیفیت مناسبی برختوردار بتوده و

ناهماهن ی داوریها را نمایان سازد (.)Tofigh, 1994

ارزش تجارتی باالیی داشتته باشتد ،الزم استت پنبته (

Gossypium

از

مطالعهای بهمنظور پهنهبندی تاریخهای کاشتت ارقتام گلرنت

 )hirsutum L.را در مناطق گرم کشت نمود ،بهخصوص زمتانی کته

) )Carthamus tinctorius L.بهاره در استان اصفهان انجام شد .بتر

محصول آن میرسد ،اگر سرما و یا بارندگی در اوایل پاییز شروع شود،

طبق یافتههای این پژوهش ،چنانچه گلرنت

بتا توجته بته نیازهتای

امکان بهرهبرداری کافی از تمامی محصول این گیاه نبوده و پنبه تولید

گرمایی در مناطق مختلف اصفهان ،در تاریخهای کاشت مناسب ختود

شده ،ارزش تجارتی کمتری دارد و از طرف دی ر ارزش نساجی آن نیز

کشت گردد ،با دماهای بازدارنده روبرو نخواهد شتد

پایین میآید ،بنابراین ،باید پنبه را در مناطقی کشت کرد که آب و هوا

).)2012

از هر نظر برای رشد و نمو آن مناسب و محصول تولیتد شتده از نتوع
مرغوب و با ارزش تجارتی و نساجی بتاالیی باشتد (

Khodabande,

Yassari et al.,

در مطالعهای مناسبتترین تتاریخ بترای اولتین آبیتاری زعفتران
) )Crocus sativus L.با احتماالت  ۷5 ،50و  95درصد بترای نقتاط
مختلف استانهای خراسان رضوی ،شمالی و جنتوبی تعیتین و پهنته-

.)2007
سامانه اطالعات جغرافیایی 1یك بانك اطالعاتی نوین است کته

بندی الزم انجام شد .بر اساس نتایج حاصتله تتاریخ گلتدهی و زمتان

وجه تمتایز آن بتا یتك بانتك اطالعتاتی معمتولی ،فراگیتر بتودن و

انجام اولین آبیاری گیاه زعفران بسته به اقلیم و دمتای منطقته متورد

هوشمندی نسبی مکانی آن است ( .)Rahimi & Khaledi, 2005بر

مطالعه بسیار متفاوت است .در مکانهایی با ارتفاع باالتر از سطح دریا

این اساس ،شناستایی قابلیتتهتا و توانمنتدیهتای سترزمین قبتل از

و میان ین دمای کمتر ،معموال تاریخ گلدهی و زمان آبیاری زود هن ام

بارگذاری فعالیتهای گوناگون بسیار حایز اهمیت است .بتا توجته بته

و در اوایل پاییز میباشد .با کمشدن ارتفاع و باال رفتن دمای هوا تاریخ

اینکه سنجش تناسب اراضی در سطح منطقته متورد مطالعته نیتاز بته

گلدهی و زمان انجام اولین آبیاری به اواسط و حتتی بته اواختر پتاییز

لحاظ نمودن عوامل و معیارهای مختلف دارد ،الزم است از روشهای

منتقل میشوند (.)Alizadeh et al., 2009

تحلیتل چنتد معیتاره  )MCDA(2استتفاده شتود (

& Jafarbeyglu

 .)Mobaraky, 2008در این زمینه روشهای مختلفی وجود دارد کته
 AHP3یکی از گستردهترین ابزارهای تصمیمگیری چند معیتاره استت
( .)Omkarprasad & Sushil, 2004روش  ،AHPابتزاری جهتت

پهنهبندی آگروکلیمایی محصتول ذرت ))Zea mays L.را بترای
برزیل به انجام رستاندند .در ایتن بررستی اطالعتات هواشناستی دوره
 1945-19۷5به همراه دادههتای عملکترد ذرت متورد استتفاده قترار
گرفت .سپ

4

براساس تعداد درجه روزها ) (GDDو میزان کمبود آب

سادهسازی تصمیمگیریهای پیچیتده استت بتا ایتن توصتیف کته در

منطقه ،بهترین مناطق کشت ذرت مشخگ گردید .همچنین بهتترین

تحلیل تصمیم چندمعیتاره بته جتای استتفاده از یتك معیتار ستنجش

تتاریخ کاشتت ذرت در منطقته در اوایتل متاه دستامبر تعیتین گردیتد

بهین تتی از چنتتدین معیتتار ستتنجش ممکتتن استتت استتتفاده گتتردد
( .)Asgharpoor, 2006در این روش ابتدا مجموعتهای از معیارهتای

().Maluf, 1986

در تحقیقی به بررسی پهنه بندی مکانی کشتت زعفتران استاس
عوامل اقلیمی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در شهرستتان

1- GIS
2- Multi criteria decision making
3- Analytical Hierarchy Process

4- Growth Degree Days
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تربت حیدریه انجام شد نتایج نشان داد که نقش هتر یتك از عناصتر

تفاوت آب و هوایی و اقلیمی در این استان پهناور زیاد استت ،در ایتن

اقلیمی بارش ،دما و تعداد ساعات آفتابی ،متناسب بتا مراحتل مختلتف

مطالعه سعی بر آن است که بتا استتفاده از نترمافتزار  Arc GIS10و

رشتتد ،در منتتاطق مختلتتف شهرستتتان متفتتاوت استتت و از مجمتتوع

تحلیلهای حاصل از آن و استفاده از روشهتای تصتمیمگیتری چنتد

 95۷0/20۷0کیلومترمربتتع از مستتاحت شهرستتتان تربتتت حیدریتته4 ،

معیاره به کار برده شده در مکانیابی ،شرایط اقلیمی استتان خراستان

درصد از اراضی شهرستان دارای کیفیت بسیار مناستب 50/5 ،درصتد

جنوبی براساس نیازهای محصول پنبه ،بررسی شود.

دارای کیفیت مناسب 2۷ ،درصد دارای شرایط متوستط بترای کشتت،
 %8/5ضعیف و حدود  10درصد از اراضی منطقه را نقاط بسیار ضعیف
در بر میگیرند).(Rashid sorkhabadi etal., 2015
بررسی درجه حرارتهای حداقل ،میان ین و حتداکرر در خراستان
جنوبی به منظور شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران بتا استتفاده از
 GISانجام شد .نتایج نشان داد که درجه حرارت حداقل در متاههتای
مهر ،آبان ،آذر و دی تأثیرگذارتر بر عملکرد نسبت به سایر ماهها متی-
باشند .از نظر درجه حرارت میتان ین ،متاههتای مهتر ،آبتان ،آذر و دی
مؤثرتر میباشند .درجه حرارت حتداکرر در متاههتای آبتان ،آذر ،دی و
اسفند ،بیشترین تأثیر را بر عملکرد متیگتذارد

Koozehgran et al.,

).)2011

از آنجا که تاکنون مطالعهای در خصوص پهنهبندی مکتانهتای
مناسب تاریخ کشت پنبه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبتی در
استان خراسان جنوبی انجام نشده استت و بتا توجته بته سترمازدگتی

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :استان خراسان جنوبی با وستعتی در حتد
 14910۷کیلومتر مربع در شرق ایران واقع شده است کته بتین متدار
جغرافیایی 30درجه و  31دقیقه تا  34درجه و  53دقیقه عر

شمالی

و  5۷درجه و  3دقیقه تا  5۷درجه و  60دقیقه طول شرقی قرار گرفته
است .ارتفاعات خراسان جنوبی امتداد شمالی–جنوبی دارند و بلندترین
نقطه استان قله باقران با ارتفاع  3615متری و پستتترین منطقته در
دشت کویر با ارتفاع  650متر از سطح دریا واقتع شتده استت .استتان
خراسان جنوبی از شرایط اقلیمی خشك و بیابتانی در نتواحی پستت و
آب و هوای نیمهخشك در نواحی کوهستانی برخوردار است (شکل .)1
استان خراسان جنوبی با تولید  34هزار تن پنبه در سال و زیتر کشتت
 13هزار هکتار از اراضی آبی رتبه دوم تولید پنبه را در کشور دارد.

انتهای فصل ،تاریخ کشتت آن از اهمیتت ویتژهای برختوردار استت و

شکل -1موقعیت قرارگیری استان خراسان جنوبی در ایران
Fig. 1- The position of South Khorasan province in Iran

در پژوهش حاضر با توجه به تنوع اطالعات ،به منظور تحلیلهای

است که کالسبندی پارامترهای اقلیمی برای هر یك از مراحل رشتد

مکانی معیارهای مورد نیاز برای کشت پنبه ،روشهای تحلیل سلستله

پنبه برای تاریخهای کشت نیمه اول فروردین تا نیمه دوم تیتر انجتام

مراتبی ( )AHPبهعنوان مدل انتخاب شده و بتا استتفاده از آنهتا بته

شد .سپ

براساس مدل  AHPبه ارزشگتذاری عوامتل متؤثر اقتدام

همپوشانی و تجزیه و تحلیل الیهها اقدام شد .بدین منظور از نرمافزار

گردید.

سیستم اطالعات جغرافیایی  Arc GISاستفاده گردیتد .الزم بته ذکتر

پهنهبندی زمانی و مکانی اراضی مستعد کشت پنبه ...
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For cotton cultivation dates
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شکل -2سلسله مراتب تعیین مناسبترین مکانهای تاریخهای کشت پنبه در استان خراسان جنوبی
Fig. 2- Hierarchy to determine the most suitable areas for cotton cultivation dates in South Khorasan Province

پ

از ایجاد ساختار سلسله مراتبی ،بهمراحل بعدی این فرآیند که

در این تحقیق برای تعیین وزن کلی و ارجحیت عوامل مختلف و

محاسبه وزن معیارها و زیر معیارها ،محاسبه وزن گزینتههتا ،محاستبه

تبدیل آنها به مقادیر کمی ،از نظرات  15کارشناس استفاده شد .پ

امتیاز نهایی گزینهها و بررسی سازگاری منطقی در قضتاوتهتا متی-

از محاسبه امتیاز نهایی گزینهها و بررسی سازگاری منطقی قضاوتهتا

باشند) )Zebardast, 2003پرداخته شد .در ادامه مراحتل تعیتین وزن

با استتفاده از نترم افتزار  ،Expert Choice 11الیتههتای اطالعتات

الیههای مربوط به معیارهای مختلف با استتفاده از روش  AHPآورده

مکانی موردنیاز به وجود آمدند.
در منطقه مورد مطالعه تعداد  15ایست اه شناسایی شده که شتامل

شده است:
 -1تشکیل ساختار سلسلهمراتبی.

 8ایست اه اقلیمشناسی و  ۷ایست اه همدیدی میباشند .ایستت اههتای

 -2تعیین میزان اهمیت و ارزش هرکتدام از معیتارهتا نستبت بته

سینوپتیك در یك دوره آماری 25ساله ( )1990-2015و ایست اههتای

تعیین هدف با توجه به جدول  9کمیتی ساعتی.

کلیماتولوژی در یك دوره پنج ساله مورد بررسی قرار گرفت .موقعیتت

مقایسه زوجی معیارها.

ایست اههای مذکور را در منطقه مورد مطالعه نشان میدهد (شکل .)2

 -3تشکیل ماتری

شکل -3نمایش موقعیت قرارگیری ایستگاههای هواشناسی
Fig. 3-displays the position of weather stations
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برای انجام این تحقیق الزم بود درجه روز رشد متورد نیتاز بترای

کتته در آن :Tmean ،میتتان

ین دمتتای هتتوای روزانتته و :Tbase

مراحل مختلف رشد گیاه در دسترس باشد .بدین منظتور از اطالعتات

دمای پایه برای پنبه میباشد که معادل  15درجه سانتیگتراد در نظتر

دمایی پنبه استفاده گردید .در کنار جمتعآوری ایتن اطالعتات دربتاره

گرفته شد ( .)Michael &Wells, 1998مراحل رشد پنبته بته چهتار

مراحل فنولوژیتك و دادههتای زمینتی اطالعتات هواشناستی شتامل

دوره مهم تقسیمبندی شد که شامل کاشت تا جوانهزدن ،جوانهزدن تا

دماهای حداقل ،حداکرر و میان ین روزانه مربتوط بته هتر دوره نیتز از

گلدهی ،گلدهی تا قوزهدهی ،قوزهدهی تا رسیدگی بتود .در جتدول ،1

اداره هواشناسی استان تهیه شد.

معدل مقادیر  GDDدر مراحل مختلف آورده شده است .از این مقادیر

درجه روز رشد مورد نیاز برای مراحل مختلف رشد پنبه به صورت
زیر محاسبه شد:

برای شبیهسازی وقوع مراحل مختلف فنولوژیك هر گیاه در هر ستال
معین استفاده شد .برای دستیابی به تاریخ رسیدن به مراحتل فتوق ،از

معادله ()1

GDD= Tmean– Tbase

درجه-روزهای رشد ( )GDDاستفاده شد (.)Fageria, 1997

جدول -1مقادیر  GDDمورد نیاز برای مراحل مختلف رشد در پنبه (فاگریا)1997 ،
)Table. 1- GDD amount needed for the various stages of growth in cotton (Fageria, 1997

درجه روز رشد
(درجه سانتیگراد)
))GDD((C0
50-60

روزها

مراحل رشد

Days

Growth Stages

4-9

کاشت تا جوانه زنی

450-550

60-70

775-950

110-130

1800-2200

190-210

Planting and germination

کاشت تا گلدهی
Planting to flowering

کاشت تا قوزه دهی
Planting to boll

کاشت تا رسیدگی
Planting to ripening

بهطور کلی ،نرخ ناسازگاری معیاری است جهت تشتخیگ معنتی

مورد نیاز هر مرحله از رشد برای تمام تاریخهتای کشتت ایجتاد شتد.

داری ماتری های مقایسه زوجی و مقدار آن باید کمتتر از  0/1باشتد

نقشههای عوامل اقلیمی هر کدام از تاریخهای کشت و عوامل زمینتی

( .)Dey & Ramcharan, 2000با توجه به معیارهای موردنظر نظیتر

تلفیق شدند و نقشههای نهایی پهنهبندی در استتان خراستان جنتوبی

دما و بارش ،تجزیه و تحلیلها به کمتك نترم افتزار ARC GIS 10

برای هر کدام از تاریخهای کشت تهیه شد.

صورت گرفت این مهم در نرم افتزار بتا استتفاده از روشهتای زمتین

پهنهبندی نواحی مستعد کشت پنبه در تااریخ کشات

اماری و تهیه مدل مناسب نقشههای رستتری بتا انتداره ستلولهتای

نیمه اول فروردین ماه :نتایج پهنهبندی مناطق مستعد کشت پنبه

از انجام متدلستازی فضتایی و هتمپوشتانی

در نیمه اول فروردین ماه در هر مرحله از رشد ایتن گیتاه کته حاصتل

یکسان انجام شد و پ

اطالعات ،الیه نهایی تهیه گردید.

اعمال وزنهای  AHPدر نقشه شکل  4متیباشتد ،نشتان داده شتده
است .با توجه به نقشه پهنهبندی استتان در نیمته اول فتروردین متاه

نتایج و بحث

مشخگ است که قسمتهای نیمهغربی و قسمتی از نتواحی جنتوبی

به منظور تعیین نواحی مستعد کشت پنبه از نظتر تتاریخ کشتت و

منطقه از شرایط مناسب اقلیمی و توپوگرافی برخوردار متیباشتند .بتر

بررسی تغییرات زمانی و مکانی که از اهداف اصلی این پژوهش بتوده،

اساس طبقههای تعریف شده با توجه به شکل مشخگ میشتود کته

در گام اول با در نظر گرفتن مراحل رشد پنبه و با توجه به ایتن نکتته

منطقه کامال مناسب  0/9143هکتار (حدود شش درصد) از مساحت را

که هر مرحله به شرایط اقلیمی خاصی نیاز دارد ،نقشه عوامل اقلیمتی

در بر میگیرد و در قسمتهایی از نیمهغربی و بخشی از نواحی جنوبی

پهنهبندی زمانی و مکانی اراضی مستعد کشت پنبه ...

1141

استان قرار دارد .ناحیه مناستب  6/9689هکتتار ( 46درصتد) قستمت

همپوشانی و اعمال وزنهای  AHPدر نقشه (شکل  )6میباشد ،نشان

اعظم مساحت منطقه را در نیمتهغربتی و جنتوبی استتان بته صتورت

داده شده است .با توجه به نقشه که از چهار طبقه تعریف شده در این

پراکنده در بر میگیرد .منطقه نسبتا مناسب مستاحت  5/4993هکتتار

تاریخ کشت میتوان دریافت که منطقه کامال مناسب حتدود 1/0590

( 36درصد) را به خود اختصاص داده است که شامل مناطق شتمالی و

هکتار ( ۷درصد) از مساحت را در بر میگیرد و در قسمتهایی از نیمه

جنوبی میباشد .منطقه نامناسب مساحت بسیار کوچکی در حتدود 10

شمالی استان شامل شهرستانهتای سترایان ،بخشتی از حتاجی آبتاد،

درصد از مناطق شمالی و شرقی استان را تشکیل میدهتد (شتکل .)4

بیرجند و نهبندان قرار دارد .ناحیه مناسب  ۷/4090هکتار ( 49درصتد)

در این تاریخ کشت ،دمای حداقل در مرحله جوانهزنی در اکرر منتاطق

از مساحت منطقه را در نواحی مرکزی و جنوبی و قستمت کتوچکی از

استان به جز مناطق غربی و جنوبی (طب  ،معدن پرورده و نهبنتدان)

نواحی شمالی استان به صورت پراکنده در بر میگیترد .منطقته نستبتا

کاهش یافته است .بنابراین ،اگر پنبته در ایتن تتاریخ کشتت شتود بتا

مناسب در نیمه غربی و قسمتهای کوچکی از شرق استان را شتامل

کاهش دما در اوایل دوره رشد مواجه میشود که سبب افتزایش رشتد

شده است و  42درصد منطقه را به خود اختصاص داده استت .منطقته

Khajehpour,

نامناسب مساحت بسیار کوچکی از مناطق شتمالی و شترقی استتان را

رویشی و کاهش تعداد شاخه های زایشی متیگتردد (
.)2007

تشکیل میدهد .در تاریخ کشت نیمه اول اردیبهشت ،دمای حداقل در

پهنهبندی نواحی مستعد کشت پنبه در تااریخ کشات

بعضی مناطق (قاین ،فردوس ،ارسك ،آرین شهر و فتح آبتاد) کتاهش

نیمه دوم فروردین ماه :نتایج پهنهبندی مناطق مستعد کشت پنبه

یافته است و بهتر است در این مناطق پنبه در این تاریخ ،کشت نشتود

در نیمه دوم فروردین ماه در نقشه (شکل  )5نشان داده شده است .در

چون با کاهش دما در اول دوره مواجه میشود.

مورد تاریخ کشت نیمه دوم فروردین ماه همانطور که در نقشه پهنه-

پهنهبندی نواحی مستعد کشت پنبه در تااریخ کشات

بندی استان مشخگ است ،قسمتهای نیمهغربی و جنوبی منطقته از

نیمه دوم اردیبهشت ماه :بررسی نقشه های پهنهبنتدی منتاطق

شرایط مناسب اقلیمی و توپتوگرافی برختوردار متیباشتند .بتر استاس

مستعد کشت پنبه در نیمه دوم فروردین ماه در هر مرحله از رشد ایتن

طبقههای تعریف شده با توجه به شکل مشخگ میشتود کته ناحیته

گیاه که حاصل اعمال وزنهای  AHPدر نقشه (شتکل  )۷متیباشتد،

کامال مناسب در نیمهغربی و جنوبی استتان قترار دارد و بتا مستاحت

نشان داده شده است .بر طبق طبقههای تشکیل دهنده مشخگ می-

 1/۷060هکتار ( 11درصد) از منطقه را به ختود اختصتاص متیدهتد.

شود که  1/44۷0هکتار ( 9درصتد) از منطقته بته صتورت نتواری در

ناحیه مناسب بخشی از نیمهغربی و جنوبی استتان را در بتر گرفتته و

نواحی شمالی و بخش کوچکی از جنتوبی استتان در وضتعیت کتامال

حدود  42درصد از مساحت منطقه را بته ختود اختصتاص داده استت.

مناسب قرار دارند .قسمت اعظم منطقه ،در حدود  59درصد در نتواحی

ناحیه نسبتا مناسب در بخشهتایی از نیمته شتمالی ،جنتوبی و مرکتز

شمالی و جنوبی استان در وضعیت مناسب قرار دارند .وضتعیت نستبتا

استان قرار گرفته و مساحت  43درصد از مساحت منطقه را در بر می-

مناسب بخشهای شرقی و غربی منطقه را  22درصد شامل میشود و

گیرد .ناحیه نامناسب قسمتهایی از شهرستانهای سربیشه و قتاین را

وضعیت نامناسب که هفت درصد از مساحت استان را در بر میگیرد و

شامل میشود دو درصد از مساحت استان را به ختود اختصتاص متی-

عامل اصلی آن دمای حداکرر است که موجب از بتین رفتتن قتوزههتا

دهد .در نیمه دوم فروردین ماه ،وسعت مناطق غربی و جنوبی استتان

میگردد و می بایست تتا حتد امکتان از کشتت پنبته در ایتن منتاطق

افزایش یافته و تا ایست اههای بشرویه ،سرایان پیشروی کترده استت.

خودداری نمود .در تاریخ نیمه دوم اردیبهشت ،تنها در بخش کتوچکی

این ایست اهها جزء مناطق مناسب دمایی برای تأمین دمای  15درجته

از نواحی استان (قاین و سربیشه) در اوایل دوره رشد پنبه کاهش دمتا

سانتیگراد رشد و نمو پنبه در این تاریخ کاشت میباشند.

وجود دارد و در اکرر مناطق ،دما برای جوانهزنی پنبه فتراهم استت .در

پهنهبندی نواحی مستعد کشت پنبه در تااریخ کشات

نواحی شمالی و شرقی (قاین ،بیرجند ،سربیشه و آریتن شتهر) در آختر

نیمه اول اردیبهشت ماه :نتایج پهنهبندی مناطق مستتعد کشتت

دوره نیز پنبه با سرما مواجه میشتود .بتدین ترتیتب ،بهتترین نتواحی

پنبه در نیمه دوم فروردین ماه در هر مرحله از رشد ایتن گیتاه کته بتا

کشت پنبه در این تاریخ نواحی شمالی و جنوبی استان میباشد.
پهنهبندی نواحی مستعد کشت پنبه در تااریخ کشات
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نیمه اول خرداد ماه :نتایج پهنهبندی مناطق مستتعد کشتت پنبته

طریق آبیاری تأمین گردد .در این تاریخ کشت ،همه مناطق استتان از

برای دوره کاشت در نیمه دوم فروردین ماه در نقشه (شکل  ، )8نشان

نظر دمای الزم برای جوانهزنی پنبه را دارا میباشند ،ولی در آخر دوره

داده شده است .بر طبق طبقههای تشکیلدهنده مشخگ میشود که

در بیشتر مناطق استان به جز طب  ،ارسك و معدن پترورده پنبته بتا

 0/8143هکتار (پنج درصد) از مساحت منطقته بتهصتورت نتواری در

سرما مواجه میشود .این تاریخ برای اکرر مناطق به جز مناطق غربتی

نواحی شمالی و جنوبی شهرستان در وضعیت کامال مناسب قترار دارد.

برای کشت پنبه از شرایط مناسبی برخوردار نیست.

وضعیت مناسب حدود  31درصد از مساحت منطقه را تشکیل میدهتد

پهنهبندی نواحی مستعد کشت پنبه در تااریخ کشات

که قسمت اعظم آن در نواحی نیمهشمالی و جنوبی استان واقتع شتده

نیمه اول تیر ماه :نقشههای پهنهبندی مناطق مستعد کشت پنبه در

است .وضعیت نسبتا مناسب نواحی غربتی و شترقی منطقته را در 49

نیمه دوم فروردین ماه برای هر مرحله از رشد این گیاه در نقشه (شکل

درصد شامل میشود و وضعیت نامناستب بختش کتوچکی حتدود 12

 )10نشان داده شده است .مطابق طبقههای تشکیلدهنتده مشتخگ

درصد از مساحت شهرستان را در بر میگیرد .و عامل اصلی آن کمبود

میشود که ناحیه کامال مناسب  0/4538هکتار (سه درصد) از مساحت

بارندگی و افزایش دما است که موجب از بین رفتن قوزهها میگردد و

منطقه را در نواحی شرقی استان به صورت پراکنتده در بتر متیگیترد.

میبایست تا حد امکان از کشت پنبه در این مناطق خودداری نمود .در

ناحیه مناستب  2/۷920هکتتار ( 18درصتد) از مستاحت منطقته را در

تتتاریخ نیمتته اول ختترداد ،تنهتتا در نتتواحی شتتمالی و شتترقی استتتان (

نواحی شرقی و بخش کوچکی از نواحی جنوبی و شمالی استان در بتر

جوانه-

میگیرد .منطقه نسبتا مناسب بهصتورت عمتده در نتواحی مرکتزی و

زنی پنبه مناسب نیستت و همچنتین در آختر دوره شتهرهای (قتاین،

جنوبی متمرکز شده است و  46درصد از مستاحت منطقته را بته ختود

فردوس ،بیرجند و سربیشه) پنبه با سترما روبترو متیشتود .بنتابراین،

اختصاص داده است .منطقه نامناسب با مساحت  35درصد را تشتکیل

نواحی شمالی و قسمتی از نیمهجنوبی در این تتاریخ از شترایط ختوبی

میدهد که تنها در مناطق غربی استان واقع شده است و علت اصتلی

برای کشت پنبه برخوردار است.

وجود این مناطق کمبود بارندگی میباشد که میبایست آب مورد نیتاز

شهرستانهای قاین و سربیشه) دما کاهش یافته است که برای

پهنهبندی نواحی مستعد کشت پنبه در تااریخ کشات

گیاه در این مناطق از طریق آبیاری تأمین گردد و همچنین با افتزایش

نیمه دوم خرداد ماه :نتایج پهنهبندی مناطق مستعد کشت پنبه در

دما در اول دوره و کاهش دما در آخر دوره رشتد مواجته متیشتود .در

نیمه دوم فروردینماه در هر مرحله از رشد این گیاه که حاصل اعمتال

تاریخ نیمه اول تیر ،تمام نواحی استان از جهت تأمین دمای الزم برای

وزنهای  AHPدر نقشه (شکل  )9میباشد ،نشان داده شده است .بتر

جوانهزنی پنبه دارای شرایط مطلوبی میباشتند ،ولتی در آختر دوره در

اساس طبقههای تشکیل دهنده مشخگ میشتود کته ناحیته کتامال

اکرر نواحی استان به جز طب

و ارسك کشت پنبه بهعلت برخورد بتا

مناسب  0/6882هکتار (چهار درصد) از مساحت منطقته را در نتواحی

سرما با شکست مواجه میشود .این تاریخ برای بیشتر منتاطق استتان

مرکزی و قسمت کوچکی از نواحی شمالی و جنوبی استان به صتورت

به جز نواحی غربی برای کشت پنبه نیز مناسب نیست.

پراکنده در بر میگیرد .ناحیه مناسب  18درصد از مساحت منطقه را در
نواحی شمالی و مرکزی و قسمت کوچکی از نواحی شرقی استان را در

نتیجهگیری

بر میگیرد .منطقه نسبتا مناسب حدود  60درصد از مساحت منطقته را

بر اساس نتایج بهدست آمده در پهنهبندی تتاریخهتای کشتت ،در

در قسمتهای کوچکی از نواحی شمالی و جنوبی به صتورت پراکنتده

قسمتهای غرب و جنوب استان تاریخهای کاشت مناسب از نیمه اول

در بر میگیرد .منطقه نامناسب مساحتی در حدود  16درصد از منتاطق

و دوم فروردین متاه ادامته متییابتد .در منتاطق مرکتزی و شتمالی و

غربی و بخش کوچکی از شرق استان را تشکیل میدهد و علت اصلی

قستتمتی از جنتتوب استتتان تتتاریخهتتای کاشتتت از نیمتته اول و دوم

وجود این مناطق توزیع نامطلوب بارشهای پتاییزه و افتزایش دمتا در

اردیبهشت و نیمه اول خرداد ادامه خواهد یافت.

تابستان میباشد که میبایست آب مورد نیتاز گیتاه در ایتن منتاطق از
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) امتیاز نهایی و نرخ ناسازگاری معیارها (عوامل اقلیمی و توپوگرافی-2 جدول
Table 2-The final score and inconsistency rate of climatic and topographic parameters
0.833
عوامل اقلیمی
Climatic parameter
0.167

عوامل توپوگرافی
Topographic parameter

0

نرخ ناسازگاری
inconsistency rate

امتیاز نهایی و نرخ ناسازگاری زیر معیار عامل اقلیمی-3 جدول
Table 3-The final score and inconsistency rate of climatic parameters
0.123
بارندگی
Rain
0.183

دمای حداکثر
Maximum temperature

0.502

دمای حداقل
Minimum temperature

0.192

دمای میانگین
Average temperature

نرخ ناسازگاری

0.04

Inconsistency rate

امتیاز نهایی و نرخ ناسازگاری زیرمعیار عامل توپوگرافی-4 جدول
Table 4-The final score and inconsistency rate of topographic parameters
0.833
شیب
Slope

جهت شیب

0.167

Aspect

نرخ ناسازگاری

0

Inconsistency rate

 نقشه نهایی پهنهبندی تاریخ کشت نیمه دوم فروردین-5 شکل
Fig. 5- Zoning maps planting date second half of April

 نقشه نهایی پهنهبندی تاریخ کشت نیمه اول فروردین-4 شکل
Fig. 4- Zoning maps date planting the first half of April

1396  زمستان،4  شماره،9  جلد،نشریه بوم شناسی کشاورزی

 نقشه نهایی تاریخ کشت نیمه دوم اردیبهشت-7 شکل
Fig. 7- The final map of the second half of May planting
date

 نقشه نهایی تاریخ کشت نیمه دوم خرداد-9 شکل
Fig. 9- The final map on the cultivation of the second half of
June
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 نقشه نهایی پهنهبندی تاریخ کشت نیمه اول اردیبهشت-6 شکل
Fig. 6- Zoning map for the first half of May planting date

 نقشه نهایی تاریخ کشت نیمه اول خرداد-8 شکل
Fig. 8- Map the first half of June planting date

 نقشه نهایی تاریخ کشت نیمه اول تیر-10شکل
Fig. 10- The final map killed on the first half of July
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 جنوبی و قستمتی از،کشت نیمه اول و دوم اردیبهشت نواحی مرکزی

در نواحی شرقی استان تتاریخهتای کاشتت مناستب از نیمته دوم

 بهترین منتاطق.شمال استان مستعدترین مناطق کشت پنبه میباشند

 با توجه به نیازهتای اقلیمتی پنبته.خرداد و نیمه اول تیر ادامه مییابد

در تاریخ کشت نیمه اول و دوم خرداد نواحی شرقی و مرکتزی استتان

-چنانچه این گیاه در مناطق مختلف استان خراسان جنتوبی در تتاریخ

 مناطق شرقی، در نیمه اول تیرماه مناسبترین مناطق.واقع شده است

های کاشت مناسب خود کشت گردد با دماهای بازدارنده رشتد روبترو

 با تهیه نقشه پهنهبندی اراضی برای هریك، در نهایت.استان میباشد

.نخواهد شد و در نتیجه از لحاظ اقلیمی بازده مناسب حاصل میگتردد

 عالوه بر اینکه استعداد،از تاریخهای کشت نواحی مستعد کاشت پنبه

نتایج حاصل از تمامی نقشههای تاریخ کشت نشان میدهد که از بین

و قابلیتهای اراضی استان خراسان جنوبی برای کاشت پنبه مشخگ

 بهترین تاریخ کشتت،همه تاریخهای کاشت از فروردین ماه تا تیر ماه

 میتوان مشخگ کرد که پارامترهتای در نظتر گرفتته شتده،میشود

 چتون از نظتر،مربوط به نیمته اول و نیمته دوم اردیبهشتت متاه بتود

برای پهنهبندی در چه نقاطی در حد مطلتوب هستتند و چته منتاطقی

.مساحت مناطق مناسب بیشترین مساحت را به خود اختصاص دادهاند

، بته عنتوان مرتال.دچار کمبود و ضعف از نظر این پارامترها میباشند

 در.همچنین از نظر تمام شرایط اقلیمی بهترین شرایط را دارا میباشند

میتوان مشخگ کرد که کدام منطقه از بارش کافی و مناستب بترای

تاریخ کشت نیمه اول تیر ماه به دلیل کمبود بارندگی و افزایش دما در

 پ.پنبه برخوردار است و کدام منطقه از نظر بارشی دچار ضعف است

مرحله گلدهی و قوزهدهی پنبه مناسب نیست و در مرحله رسیدگی بتا

از مشخگ کردن این نقاط ضعف و مربت میتوان برای ایجاد بهینته

 همراه با کاهش محصتول خواهتد، بنابراین،کاهش دما روبرو میشود

مزارع پنبه و بهتترین تتاریخ کاشتت در ایتن منتاطق برنامتهریتزی و

 در تاریخ کشت نیمته اول و نیمته دوم فتروردین از نظتر منتاطق.بود

.مدیریت الزم را اعمال نمود

 در تاریخ. بهتر است در مناطق غربی و جنوبی پنبه کشت کرد،مناسب
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Introduction
Climatic conditions are the most effectiveness than from the natural environment variables for agricultural
production On the other hand the base of agriculture development, especially in semi-arid zone is the accurate
knowledge of environmental characteristics and its management practices. Cotton (Gossypium hirsutum L.), due
to the extensive roots and permeability and the ability to set the number of leaves and fruits under water stress, is
a suitable crop for planting in arid and semi-arid climates. South Khorasan Province is a dry, desert and
mountainous region with post-semi-arid and semi-arid climates. South Khorasan province produces 34000tons of
cotton annually with 13000 hectares of irrigated cotton lands and the second position in cotton production
ranking in Iran.

Materials and Methods
South Khorasan Province is located in the east of Iran with an area of 149,107 square kilometers and the
geographical coordinates of 30 degrees and 31 minutes to 34 degrees and 53 minutes of northern latitudes and 57
degrees and 3 minutes to 57 degrees and 60 minutes of eastern longitude. This study was performed to evaluate
the climatic conditions for the cultivation of cotton in the history of different cultures in South Khorasan
province in a 25-year period (1990-2015). For this purpose, fifteen stations of South Khorasan province was
chosen as target and modeling and spatial analysis was performed by Arc GIS. By using advantage of favorable
climatic conditions at each stage of cotton growth, was prepared data layers of classification and weighting
values for each of the zones. Eventually, in order to overlay layers using multi-criteria decision-making methods
based on the Analytic Hierarchy Process (AHP), the final maps was prepared for each date based on the climatic
factors of the cotton cultivation date in South Khorasan.

Results and Discussion
According to the results obtained from zonation of different cultivars, in the western and southern parts of the
province, the suitable planting date will be from the first to second half of the April. This is while the planting
date in the central and northern regions and some parts of the south of the province will continue from the first
month of cultivate (March) to the first half of the second month until the first half of May. In the eastern parts of
the province, suitable planting dates will continue from the second half of June to the first half of July.
Considering the cotton ecological needs, if the plant cultivated in suitable planting date in different regions of the
South Khorasan Province, there will be no growth inhibitory temperatures for this crop. The results of all cultivar
maps indicate that among all planting dates from April to July, the best cultivation date was the first half to the
second half of May, because they have the largest area in terms of area of suitable areas. The first half of July,
due to lack of rainfall and temperature increase, is not a suitable time for flowering stage of cotton, because of it
will be treated at a lower temperature when it is processed. Therefore, just with the reduction of the product. For
cultivation of cotton in the first and second half of April the appropriate areas are western and southern regions
of the province.
1, 2 and 3- MSc Student in Agroecology, Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding and Asociate
Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran, respectively.
(*- Corresponding author Email: mabehdani@birjand.ac.ir)
DOI:10.22067/JAG.V9I4.53655
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Conclusion
The results was showed that the role of temperature and precipitation as climatic factors, were difficult for
any cultivation date in different regions and cultures of all dates from April to July. The best planting date from
the first half and the second half of May, because of, respectively, 84,680 and 103,100 square kilometer area of
the right to have the largest area. For all climatic conditions also have an important loss condition.
Keywords: climate, date of sowing, GIS
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ارزیابی تأثیر ورمیکمپوست و کود زیستی نیتروژنه بر عملکرد سرشاخهگلدار ،میزان اسانس و
جذب عناصرمعدنی ) (N, P, Kدر گیاه دارویی مرزه تابستانه )(Satureja hortensis L.
محمد رضا حاج سید هادی *1و محمد تقی درزی

1

حاج سید هادی ،م.ر ،.و درزی ،م.ت .1396 .ارزیابی تأثیر ورمیکمپوست و کود زیستینیتروژنه بر عملکرد سرشاخهگلدار ،میزان اسانس و جذب
عناصرمعدنی ) (N, P, Kدر گیاه دارویی مرزه تابستانه ) .(Satureja hortensis L.بومشناسی کشاورزی.1149 -1167 :)4(9 ،

چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر ورمیکمپوست و باکتریهای تثبیتکننده نیتذروژن بذر عملکذرد و برخذی وی گذیهذای کییذی مذرزه تابسذتانه (Satureja
) ، hortensis L.آزمایشی در اراضی تحقیقاتی کشاورزی شرکت ران واقع در فیروزکذوه و در سذا  1394بذهصذورت فاکتوریذل در قالذ رذرپ ایذه

)و
بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور شامل کود زیستی نیتروژنه در سه سطح (عدم تلقیح ،تلقیح ببر با نیتروکسین و تلقذیح بذبر بذا سذو رنیترو
ورمیکمپوست در چهار سطح ( 10 ،5 ،0و  15تن در هکتار) و در سه تکرار انجام شد .صیات مورد بررسی شامل وزن تر و خشک بوته ،عملکرد سرشاخه
گلدار ،درصد اسانس و درصد عناصر نیتروژن ،فسیر و تاسیم در اندامهای هوایی بودند .نتایج نشان داد که بیشترین مقذادیر وزن تذر و خشذک بوتذه و
درصد اسانس با مصرف  10تن ورمیکمپوست حاصل شد و بیشترین عملکرد سرشاخه گلدار ،درصد نیتروژن و فسیر در اندامهای هوایی بذا کذاربرد 15
باعث بیشترین مقادیر در صیات اندازهگیری شده در مرزه تابستانه شد .بیشترین
تن ورمیکمپوست بهدست آمد .تلقیح ببر با کود زیستی سو رنیترو
درصد نیتروژن تجمع یافته در اندام های هوایی نتیجه مصرف نیتروکسین بود .نتایج اثرات متقابل تیمارها نیز نشذان داد کذه بیشذترین مقذدار تاسذیم در
حاصل شد.
اندامهای هوایی از کاربرد  15تن ورمیکمپوست همراه با سو رنیترو
واژههای کلیدی :سو رنیترو

مقدمه

 ،سیستم تولید ایدار ،ماده خشک ،ماده مؤثره ،نیتروکسین

1

کاربرد صحیح عناصر غبایی در تولید گیاهان دارویذی عذ وه بذر

مرزه تابستانه ( )Satureja hortensis L.گیاهی علیذی و یذک-
سذاله از خذانواده نعناعیذان

2

مذیباشذد ).(Mumivand et al., 2013

برگها و سرشاخه گلدار مرزه تابستانه با اثرات شناخته شده ضدنیذ،،
ضد د درد ،ضدتشنج ،ضدانگل ،مقویمعده ،محرک و خلذ آور مذورد
استیاده قرار میگیرد ( .)Leake et al., 2003بهرورکلی قسمتهذای
هوایی گیاه مرزه که معموالً در زمان گلدهی چیذده مذیشذود ،دارای
اثرهذای درمذانی مختلیذی مذیباشذد

(Alizadeh Sahzabi et al.,

) 2007که بهواسطه همین موضوع ،مصرف آن در صنایع داروسازی و
غبایی اهمیت فراوانی یافته است.
 -1دانشیار ،گروه زراعت ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اس می ،رودهن
(* -نویسنده مسئو )Email: hhadi@riau.ac.ir :
DOI:10.22067/JAG.V9I4.54711
2- Lamiaceae

افزایش عملکرد ،در کمیت و کیییت ماده مؤثره آنها نیز نقش مهمی
اییا میکند .نیتروژن یکی از عناصر غبایی مهم در رشد مرزه میباشد
) (Makkizadeh Tafti et al., 2012; Zare et al., 2013کذه
ع وه بر تأثیر بر وی گیهای رشذدی ،بذر عملکذرد یکذره رویشذی و
سرشاخه گلدار آن نیز مؤثر میباشذد

(Alizadeh Sahzabi et al.,

) .2007البته با وجود اهمیت نیتذروژن در تولیذد محصذوالتزراعذی و
دارویی ،بکارگیری این عنصر غبایی از منابع شیمیایی باعث مشک ت
زیست محیطی و آلودگی اکوسیستم جهانی شدهاسذت

(Haj Seyed

) .Hadi et al., 2011یکی از راهکارهای رفذع ایذن مشذکل ،اعمذا
روشهای مبتنی بر اصو کشاورزی اکولوژیک در بوم نظامهایزراعی
میباشد و در این بین ،کاربرد کودهذایزیسذتی ،از جملذه راهبردهذای
تغبیه گیاه برای نیل به اهداف کشاورزی
.)al., 2004

ایذدار اسذت ( Kapoor et
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کاربرد کودهایزیستی در یک نظامکشاورزی ایدار ،موج بهبذود
کمیت و کیییت ماده مؤثره در گیاهاندارویی میگردد ( Ratti et al.,
2001; Sharma, 2002; Kapoor et al., 2004; Darzi et al.,

 .)2012یکذذذی از کودهذذذای زیسذذذتی مهذذذم در کشذذذاورزی ایذذذدار،
ورمیکمپوست میباشد .کاربرد ورمیکمپوست عذ وه بذر کمذک بذه
افزایش جمعیت و فعالیت میکروارگانیسمهای مییذد خذاک ،در جهذت
فراهمی عناصر غبایی مورد نیاز گیاه مانند نیتذروژن ،فسذیر و تاسذیم
محلو عمل نموده و با تولید هورمونهای گیاهی سب بهبود رشذد و
عملکرد گیاهان زراعی میشود (.)Arancon et al., 2004

در تحقیقی که به منظذور بررسذی اثذر ورمذیکمپوسذت بذر گیذاه

ریشهای ،بهبود جب آ و عناصر غذبایی و تثبیذتزیسذتی نیتذروژن
) (Ishizuka, 1992اشاره کرد.
گذذزارش شذذده اسذذت کذذه اسذذتیاده از کذذودهذذای زیسذذتی حذذاوی
باکتریهای ازتوبذاکتر و آزوسذپیریلیوم در گیذاه مذریمگلذی

(Salvia

) ،officinalis L.باعث افزایش وزن تر و خشذک انذدامهذای هذوایی
گیاه شد ) .(Vande Broek, 1999اثر مثبت و میید کودهای زیستی
(ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم) بر عملکرد و اجزای عملکذرد گیذاه ریحذان
) (Ocimum basilicum L.ارائه شده است ( Ordookhani et al.,
.)2011

در بررسی تأثیر کودهای شیمیایی (اوره) ،ورمیکمپوست و زیستی

بادرشذذبی ) (Dracocephalum moldavica L.انجذذام گرفذذت،

(نیتروکسین) بر عملکرد کمی و کییی کنجذد

مشاهده شد که ورمیکمپوست بهرذور معنذیداری ( )p≥0/01باعذث

) L.مشاهده شد که با افزایش ورمذیکمپوسذت و تلقذیح کودزیسذتی

افزایش وی گیهایرشدی گیاه شذد ( .)Mafakheri et al., 2012در

نیتروکسین ،تعداد کپسو در بوته کنجد افزایش مییابد بهرذوریکذه

بررسی تأثیر نهادههای زیستی و آلی بر کمیت و کیییت اسذانس گیذاه

بیشترین تعداد کپسو در بوته مربذو بذه کذاربرد  10تذن در هکتذار

دارویی انیسون ) (Pimpinella anisum L.نیذز گذزارشگردیذد کذه

ورمیکمپوست بههمراه تلقیح با کودزیستی نیتروکسین بوده و کمترین

افزایش سطوپ ورمیکمپوسذت سذب بهبذود درصذد اسذانس ،میذزان

تعداد کپسو در تیمار عدم کاربرد ورمیکمپوست و عدم تلقیح حاصل

نیتروژن ،فسیر و

تاسیم دانه شد ).(Khalesro et al., 2012

(Sesamum indicum

شده است ).(Sajadi Nik et al., 2011

گزارشاتی از تأثیر مثبت ورمیکمپوست بر درصد فسیر دانه بذادام

در مطالعه اثر کودهای زیستی بذر رشذد ،عملکذرد و خصوصذیات

زمینذی ) (Mohanty et al., 2006) (Arachis hypogaea L.و

کییی گیاه دارویی زوفا ) (Hyssopus officinalis L.مشذاهده شذد

(Rezvani

کاربرد کودهای زیستی منجر به افزایش ارتیاع ،قطر بوتذه ،وزن تذر و

) Moghaddam et al., 2013ارائذه شذده اسذت .همننذین نتذایج

خشک بوته و عملکرد اسانس نسبت بذه شذاهد شذد و در ایذن بذین،

(Cannabis

بیشترین تأثیر را در افزایش صیات مورد مطالعه نشان

عملکذذرد بیولوژیذذک گیذذاه دارویذذی مذذرزه تابسذذتانه
مشابهی از تذأثیر مثبذت ورمذیکمپوسذت بذر شذاهدانه
) ،)Kumari, 2014( sativa L.گشذنیز

(Coriandrum sativum

) ،)Godara et al., 2014( L.بابونذذه آلمذذانی

سو رنیترو

داد ).(Koocheki et al., 2008

(Matricaria

در مطالعه رضوانی مقدم و همکذاران (Rezvani Moghaddam

) )Ansarifar et al., 2012( chamomilla L.و زیذذره سذذیاه

) et al., 2014مدیریتهذای مختلذ کذودی بذر روی مذرزه مذورد

) (Acimovic et al., 2015) (Carum carvi L.نیز وجود دارد.

بررسی قرار گرفت .نتایج آنها نشان داد کذه کودهذای زیسذتی تذأثیر

بذذاکتریهذذای تثبیذذتکننذذده نیتذذروژن از قبیذذل آزوسذذپیریلیوم
( )Azospirilumو ازتوباکتر ( )Azotobacterنه تنهذا باعذث تثبیذت

مثبت و معنیداری ( )p≥0/05بر وی گیهای رشدی مرزه داشذت .در
بین تیمارهای مختل مورد استیاده ،بیشترین تأثیر را کذاربرد تلییقذی

نیتروژن میشوند ،بلکه قادر به تولید فیتوهورمذونهذا بذوده و سذب

نیتروکسین و باکتریهای حلکننده فسیات داشتند.

تحریذذک رشذذد گیذذاه و جذذب مذذواد غذذبایی و فتوسذذنتز م ذیشذذوند

درخصوص تأثیر باکتریهذای تثبیذتکننذده نیتذروژن بذر درصذد

) .(Mahfouz & Sharaf-Eldin, 2007از فواید این باکتریها می-

عناصر معدنی در گیاهان مطالعات مختلیی انجذام شذده اسذت .تلقذیح

توان به تولید هورمونهای محرک رشد گیاه نظیر اکسذین و جیبذرلین

گیذذاه زیتذذون تلذذ )Azadirachat indica L.( ،بذذا ازتوبذذاکتر 1و

( ،)Bashan & Holguin, 1997سذیتوکنین ( Cacciari et al.,

2

آزوسپیریلوم باعث افزایش زیستتوده و جذب نیتذروژن و فسذیر در

 ،)1989ترشذذح مذذوادبیولذذوژیکی فعذذا ماننذذد ویتذذامینهذذای ،B
اسذید نتوتنیذک و بیذوتین ( ،)Kader et al., 2002توسذعه سیسذتم

1- Azotobacter chroococcum
2- Azospirillum brasiliense
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گیذذاه شذذد ( .)Sumana & Bagyaraj, 2002در چذذای تذذرش

مواد و روشها

) (hibiscus sabdariffa L.نیز مشاهده شد که اضذافه کذردن کذود

آزمایش در مزرعه تحقیقاتی شرکت کشذاورزی و دامپذروری ران

زیستی به  100درصد میزان توصیه شده کود شیمیایی بذهرذور قابذل

وابسته به بنیاد مستضعیان واقع در  10کیلومتری شهرستان فیروزکوه

م حظهای میزان نیتروژن برگ را نسبت به شاهد افزایش داده اسذت

با رو جغرافیایی  52درجه و  44دقیقه شرقی و عرضجغرافیذایی 35

) .(Abo-Baker & Gehan, 2011همننذذین در گیذذاه کلوسذذیا

درجه و  45دقیقه شمالی و ارتیاع  1930متر از سطح دریذا و در سذا

) (Celosia argentea L.مشاهده شد کذه تلقذیح بذا آزوسذپیریلیوم،

 1394اجرا شد .میانگین دمذای سذالیانه هشذت درجذه سذانتیگذراد و

غلظت نیتروژن ،فسیر و تاسیم در برگ و گذلآذیذن گیذاه را بذهرذور

مجمذذذوع بارنذذذدگی سذذذالیانه  296میلذ ذیمتذذذر اسذذذت ( Tehran

معنیداری افزایش داد ).(Rawia et al., 2006

 .)Meteorological Organization. 2014قبل از اعما تیمارهذا و

نتایج سایر تحقیقات انجامشده بر روی اس ،گیاهذاندارویذی بذه

کاشت ،از نقا مختل خذاک مزرعذه در عمذ  0-30سذانتیمتذری

باکتریهای تثبیذتکننذده نیتذروژن شذامل ازتوبذاکتر و آزوسذپیریلیوم

نمونهبرداری صورت گرفت و بعد از مخلو کردن نمونهها ،یک نمونذه

نشاندهنده افزایش وی گیهای رشدی و عملکذرد کمذی و کییذی در

ترکیبذی جهذذت تعیذذین خذذواص فیزیکذی و شذیمیایی بذذه آزمایشذذگاه

گیذاه رازیانذذه )Abdou et al., ( (Foeniculum vulgare Mill.

خاکشناسی خاک آزمون یشاهنگ واقع در شهر ورامین منتقل شد که

 ،)2004; Mahfouz & Sharaf Edin, Azzaz et al., 2009زوفذا

نتایج آزمایش خاک در جدو  1ارائه شده است .نتذایج آزمذون خذاک

( ،)Koocheki et al., 2008زیذره ( Saeid Nejad & Rezvani

نشانداد که بافت خاک محل آزمذایش سذیلتی لذومی بذوده و از نظذر

 )Moghadam, 2011و شوید ( )Darzi et al., 2012میباشند.

نیتروژن و فسیر ضعی است کذه ایذن موضذوع کذاربرد نیتروکسذین،

با توجه به موارد ذکر شده ،هدف از انجام ایذن ذ وهش ،مطالعذه

سو رنیترو

تأثیر ورمیکمپوست و باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن بذر عملکذرد

و ورمیکمپوست را توجیه نمود .همننین یک نمونذه

از ورمیکمپوست مورد استیاده در این تحقی نیز به آزمایشگاه انتقذا

سرشاخه گلدار ،میزان اسانس و درصد عناصر معدنی (نیتروژن ،فسیر

یافت که وضعیت شیمیایی آن در جدو  2قابل مشاهده است .در این

و تاسیم) مرزه تابستانه در منطقه فیروزکوه میباشد.

تحقی به جز تیمارهایآزمایشی ،از هیچگونه عنصذر غذبایی دیگذری
استیاده نشد.

جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
Table 1- Physical and chemical properties of experimental soil

درصد
درصد

مواد

اشباع

خنثی

S.P
)(%

شونده
C.C.E
)(%

کربن آلی

مواد آلی

نیتروژن کل

فسفر (میلی

پتاسیم

(درصد)

(درصد)

(درصد)

گرم بر

(میلیگرم بر

Organic
carbon
)(%

Organic
matter
)(%

Total
nitrogen
)(%

کیلوگرم)

کیلوگرم)

P
)(mg.kg-1

K
)(mg.kg-1

0.87

1.50

0.07

8.8

304

هدایت
الکتریکی
(دسیزیمنس
بر متر)

اسیدیته

بافت

pH

Texture

EC
)(dS.m-1

سیلتی لوم
33

42

8.02

1.13

Silty
Loam

جدول  -2مشخصات فیزیکی و شیمیایی ورمیکمپوست مورد استفاده در آزمایش
Table 2- Physical and chemical properties of vermicompost used in the experiment

فسفر (میلیگرم بر

پتاسیم (میلیگرم بر

کیلوگرم)

کیلوگرم)
-1

)P (mg.kg-1

) K (mg.kg

2.95

2.5

نیتروژن کل
(درصد)
Total
)nitrogen (%
3

مواد آلی (درصد)

هدایت الکتریکی (دسی

اسیدی

نسبت کربن به

زیمنس بر متر)

ته

نیتروژن (درصد)

Organic
)matter (%

) EC (dS.m

pH

)C/N (%

70.9

3.31

6.8

13.6

-1
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این آزمایش بهصورت فاکتوریل در قال ررپ ایذه بلذوک کامذل

تراکم بیشتر انجام گرفت و در مرحله چهار تا نج برگی نسبت به تنک

تصادفی با دو فاکتور شامل کود زیستی نیتروژنه در سذه سذطح (عذدم

آنها اقدام شد تا فاصله  37/5 × 10سذانتیمتذر (تذراکم  27بوتذه در

)و

مترمربع) حاصل گذردد ) .(Hasanzadeh Aval et al., 2012اولذین

ورمیکمپوست در چهار سطح ( 10 ،5 ،0و  15تن در هکتذار) بذا سذه

آبیاری ب فاصله س از کاشت انجام گرفت و بذه منظذور سذبز شذدن

تکرار انجام شد.

سریع و یکنواخت بوتهها ،دومین آبیاری سه روز بعد انجام شد .س از

تلقیح ،تلقیح ببر با نیتروکسذین و تلقذیح بذبر بذا سذو رنیترو

برای اجرای این آزمایش ،ابعاد کرتهذای آزمایشذی  2/5×3متذر،

آن با توجه به شرای اقلیمی منطقه ،آبیاری هر نج تا هیت روز یک-

فاصله بین تکرارها دو متر و فاصله بین کرتها از یکدیگر یک متذر،

بار تکرار گردید .در رو دوره رشد ،کنتر عل های هرز بذه صذورت

در نظر گرفته شدند .هر کرت دارای سه شته با فاصله  75سانتیمتذر

وجین دستی بود .الزم به ذکر است که از هیچ نذوع کذودشذیمیایی در

بود که بهصورت دو ردییه کشت انجام شده بود .بنابراین در هر کذرت

این آزمایش استیاده نشد.
در هر کرت آزمایشی دو ردی کناری و همننین نیممتر از دو سر

شش خ کاشت با فاصله ردی  37/5سانتی متر ایجادشد.
ببر مرزه تابستانه از واحد تحقیقات گیاهان دارویی و محصذوالت

هر کرت به عنوان حاشیه در نظر گرفته شد .صیات مذورد بررسذی در

فرعی ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع ربیعی استان اصیهان تهیذه

این آزمایش شامل وزن تر و خشذک بوتذه ،عملکذرد سرشذاخه گلذدار

شد .س از شخم و دیسک و ایجاد شیارهای کشت به کمک فذاروئر،

(سایه خشک) ،درصد اسانس ،درصد عناصر نیتروژن ،فسذیر و تاسذیم

نسبت به اعما تیمارها اقدام شد .ورمیکمپوست بر اسا

نقشه ررپ

در اندامهای هوایی بودند.

در کرتهای مربوره قرار گرفت و بر روی شیارهذای ایجذاد شذده بذر

در زمذذان نجذذاه درصذذد گلذذدهی بوتذذههذذا ،برداشذذت انجذذام شذذد

نج سانتیمتری خذاک روی شذته

) .(Makkizadeh Tafti et al., 2012بهمنظور اندازه گیری وزن تذر

شذد ).(Rezvani Moghaddam et al., 2013

بوتهها ،میانگین  10بوته مورد استیاده قرار گرفتند و به کمک ترازوی

سپس با مساعدشدن شرای اقلیمی در  25اردیبهشت ماه کشت انجام

دیجیتا توزین شدند .سپس بهمنظذور تعیذین وزن خشذک بوتذههذا،

نقشذه رذرپ بذا محلذو هذای

اندامها بهمدت  48ساعت در دمای  70درجذه سذانتیگذراد قذرار داده

روی شتهها ریخته شد و تا عم
ها بهخوبی مخلذو

شد .قبل از کاشذت ،بذبرها بذر اسذا
نیتروکسین یا سو ر نیترو

به مدت  10دقیقه در محل سایه تلقیح

شدند و س از آن وزن خشک نمونهها بهدست آمذد

(Hasanzadeh

شدند و س از قرار گرفتن به مدت  30دقیقه در محل سایه بهمنظذور

) .Aval et al., 2012بذهمنظذور تعیذین اسذانس نذیم متذرمربذع از

کاهش رروبت ،نسبت به کاشت آنها اقدام شد .نیتروکسذین و سذو ر

سرشاخههای گلدار ،از هر کرت برداشت گردیده و در محل سایه و در

نیتذرو

بذه مقذدار دو لیتذر در هکتذار مصذرف شذد

(Gholami

).Sharafkhane et al., 2015; Koocheki et al., 2008

نیتروکسین حاوی باکتریهای ازتوباکتر و ازوسپیریلوم است که در هر
گرم آن  107عدد باکتری زنده و فعا وجود دارد .سو ر نیترو
حذذذاوی بذذذاکتری هذذذای ،Azospirillum spp.

نیز

Pseudomonas

 fluorescensو  Bacillus subtilisاست .غلظت باکتریهای گذروه
تثبیتکننده ازت و محرک رشد در کودزیستی سو رنیترو

 108در

هر گرم یا میلیلیتر و  108اسپور و سلو زنذده  B.subtilisمذیباشذد
) .(Mohammadpour Vashvaei et al., 2015در تیمار عدم تلقیح
نیز ببرها مستقیماً در خاک کشت شدند .ببرها در عمذ  0/5تذا یذک
سانتیمتری خذاک قذرار گرفتنذد

(Rezvani Moghaddam et al.,

) 2014و بهمنظور ارمینان از وجود بوته کافی در مزرعذه ،کاشذت بذا

دمای اتاق معمولی ( 25درجه سانتیگراد) خشذک شذدند

(Ebadi et

) .al., 2011از نمونههای خشک شده در سذایه ،بذهمنظذور اسذتخراج
اسانس استیاده شد .س از آسیا کذردن نمونذههذای گیذاهی ،عمذل
اسانسگیری با دستگاه کلونجر و به روش تقطیر با بخذارآ

(Faraji

) Mehmani et al., 2015در موسسه تحقیقذات جنگذلهذا و مراتذع
کشور انجام شذد .بذه منظذور اسذتخراج اسذانس  50گذرم از بذرگ و
سرشاخهگلدار بخوبی خرد و در دیذگ کلذونجر بذه مذدت  3سذاعت
حرارت داده شدند .روغن اسانس بدست آمده توسذ سذولیات سذدیم
خشک و سپس توزین شد

).(Hadian et al., 2015

بهمنظور تعیین غلظت عناصر معدنی (نیتروژن ،فسیر و تاسیم) در
اندامهای هوایی مذرزه ،نمونذههذای خشذک شذده در آون (70درجذه
سانتیگراد به مدت  48ساعت) بهوسیله آسیا برقی ودر شذده و بذه

ارزیابی تأثیر ورمیکمپوست و کود زیستی نیتروژنه بر عملکرد سرشاخهگلدار...
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روش هضم توس اسید سولیوریک ،اسیدسالیسذیلیک و آ اکسذی نه،

اسانس شذد ) .(Mafakheri et al., 2012همننذین در بررسذی اثذر

عصاره آنها تهیه شد و برای تهیه کلیه عناصر از این عصاره اسذتیاده

فسیر ،ورمیکمپوست و زئولیت ربیعی بر خصوصذیات کمذی و کییذی

شد .میزان درصد نیتروژن با استیاده از روش تیتراسیون بعد از تقطیر و

گلآهار ) (Zinnia elegans L.گزارش شد کذه ورمذیکمپوسذت بذر

به کمک دستگاه کجلدا  ،مقدار فسیر با استیاده از روش رنگسنجی

بیشذذتر خذذواص رویشذی ماننذذد وزنتذذر کذذل گیذاه ،وزنخشذذک گذذل،

و به کمک دستگاه اسپکتروفتومتر و میزان تاسیم با اسذتیاده از روش

وزنخشک برگ ،وزنخشک ریشه و فتوسنتز گلآهار اثر مثبت داشت

نشر شعله ای و به کمذک دسذتگاه فلذیمفتذومتر انذدازهگیذری شذدند

).(Amjazi & Hamidpour, 2012

).(Emami, 1996

بین کاربرد نیتروکسین و سو رنیترو

تیاوت معنیداری از نظر

به منظور تجزیه و تحلیل دادههای حاصذل از آزمذایش از برنامذه

وزنتر بوته مشاهده نشد ،ولی بیشترین مقدار این صیت ( 40/21گذرم

 SAS 9.1استیاده شد .قبل از تجزیه واریانس دادهها ،تسذت نرمالیتذه

در بوته) با مصرف سذو رنیترو

و کمتذرین وزنتذر بوتذه (22/91

بهمنظور ارمینان از نرما بودن دادههای آزمذایش انجذام شذد .بذرای

گرم در بوته) نیز در تیمار عدم تلقیح ببر حاصل شد (جدو .)5

مقایسات میانگین تیمارهذا از آزمذون چنذددامنذهای دانکذن در سذطح

اثر مثبت و میید کودهایزیسذتی (ازتوبذاکتر و آزوسذپیریلیوم) بذر

احتما نج درصد و برای ترسیم نمودارها از نرمافزار  Excelاسذتیاده

عملکذذرد یکذذره رویشذذی گیذذاه ریحذذان نیذذز گذذزارش شذذدهاسذذت

شد.

( .)Ordookhani et al.,2011نتذذذذایج مشذذذذابهی از کذذذذاربرد

کودهایزیستی ازتوباکتر ،آزوسپیریلیوم و باسیلیو

نتایج و بحث
وزنتربوته 


در افذزایش رشذد

رویشذذی ،افذذزایش وزنتذذر و وزنخشذذک گیذذاه دارویذذی رازیانذذه
( )Foeniculum vulgare Mill.وجذذذود دارد ( & Mahfouz

نتایج تجزیه واریذانس دادههذا نشذان داد کذه ورمذیکمپوسذت و

 .)Sharaf- Eldin, 2007در بررسی کاربرد ازتوباکتر در گیاه دارویذی

باکتریهای تثبیذتکننذده نیتذروژن تذأثیر معنذیداری ( )p≥0/01بذر

رزماری ( ،)Rosemarinus officinalis L.ارتیاع گیاه ،تعذداد شذاخه

وزنتر بوته مرزه داشتهاند (جدو  .)3کمتذرین وزنتذر بوتذه (24/43

در بوته ،وزن تر و خشک گیاه و درصد اسذانس در مقایسذه بذا شذاهد

گرم در بوته) مربو به تیمار عدم مصرف ورمیکمپوسذت و بیشذترین

افذزایش قابذلتذوجهی یافذت ( .)Kartikeyan et al., 2008سذایر

وزنتذذر بوتذذه ( 41/10گذذرم در بوتذذه) در تیمذذار کذذاربرد  10تذذن

تحقیقات نیز به تأثیر مثبت نیتروکسین و بذاکتری ازتوبذاکتر بذر روی

ورمیکمپوست در هکتار بذهدسذت آمذد (جذدو  )4هرچنذد کذه بذین

رازیانذه اشذاره کذردهانذد ( Tehlan et al., 2004; Azzaz et al.,

مصرف  10و  15تن ورمیکمپوست در هکتار تیاوت معنیداری از نظر
وزن تر بوته مشاهده نشد.
افزودن ورمیکمپوست به خاک نه تنهذا فراهمذی عناصذر غذبایی
مورد نیاز گیاه را افزایش میدهذد بلکذه بذا بهبذود شذرای فیزیکذی و
فرآیندهای حیاتی خاک ،ضمن ایجاد یک بسذتر مناسذ بذرای رشذد
ریشه ،موجبات افزایش دسترسی به عناصر معدنی و در نهایذت بهبذود
رشد و عملکرد را نیز فراهم میآورد ).(Anwar et al., 2005

در بررسی تأثیر کذاربرد کودهذایزیسذتی بذر برخذی فاکتورهذای
فیزیولوژیکی ،مورفولوژیکی و مقذدار اسذانس گیذاه دارویذی بادرشذبی
مشاهده شد که ورمذیکمپوسذت از رریذ قذدرت زیذاد جذب آ و
تدارک مطلو عناصر غبایی رمصرف و کممصذرف بذر فاکتورهذای
فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی بادرشبی از جمله میزان فتوسنتز ،وزن تر
و وزنخشک یکر رویشی تأثیر مثبت گباشته و موج بهبود عملکرد

.)2009

وزنخشکبوته 


نتایج تجزیه واریذانس دادههذا نشذان داد کذه ورمذیکمپوسذت و
باکتریهای تثبیتکننده نیتروژن تأثیر معنیداری ( )p≥0/01بذر وزن
خشک بوته مرزه داشتهاند (جدو  .)3کمترین وزنخشک بوته (7/47
گرم در بوته) مربو به تیمار عدممصرف ورمیکمپوسذت و بیشذترین
وزنخشذذک بوتذذه ( 12/93گذذرم در بوتذذه) در تیمذذار کذذاربرد  10تذذن
ورمیکمپوست در هکتار بذهدسذت آمذد (جذدو  )4هرچنذد کذه بذین
مصرف  10و  15تن ورمیکمپوست در هکتار تیاوت معنیداری از نظر
وزن خشکبوته مشاهده نشد.
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بهبود ساختمان خاک و رشد بهتذر ریشذههذا و افذزایش جمعیذت

تیمار عدم مصرف ورمذیکمپوسذت و بیشذترین عملکذرد وزنخشذک

میکروبی خاک در افزایش فراهمی عناصرغذبایی و جذب آن توسذ

سرشاخهگلدار ( 2237/82کیلوگرم در هکتار) در تیمار کاربرد  15تذن

گیاه مؤثر است ) (Andre et al., 2003که این موضذوع در افذزایش

ورمیکمپوست در هکتار بهدست آمد (جدو  )4ولی بین مصرف  10و

وزنتر و خشک بوته بسیار مهم است .نتایج سایر تحقیقات انجام شده

 15تن ورمیکمپوست تیاوت ممعنیداری مشاهده نشد.

(Darzi

در بررسی اثر کودهایزیستی و آلی بر برخی صیات گیاه دارویذی

نیز با نتایج این تحقی مطابقت دارد .برای مثا  ،در آزمایشی

) et al., 2013بذر روی گیذاه انیسذون مشذاهده شذد کذه بیشذذترین

مرزه مشاهده شد که فرآیند رشد گیاه بذه میذزان زیذادی وابسذته بذه

وزنخشک این گیاه از مصرف  10تن ورمیکمپوست حاصل میشذود.

محتوای رروبتی گیاه است .لبا به نظر میرسد احتماالً ورمیکمپوست

همننین نتایج یک ذ وهش گلخانذهای ) (Sainz et al., 1998بذر

با افزایش ظرفیت نگهذداری رروبذت موجذود در خذاک باعذث ایجذاد

روی گیاهان شبدر قرمز ) (Trifolium pretense L.و خیار نشان داد

شرای مناس تر برای رشد مرزه و افزایش عملکذرد بیولوژیذک شذده

که مصرف ورمیکمپوست موج افزایش قابل م حظذه وزن خشذک

است ) .(Rezvani Moghadam et al., 2013ع وهبراین ،ظرفیذت

بوته وعملکرد بیولوژیک در مقایسه با شاهد شد.

تباد باالی کربن و موادهیومیک ) ،(Albaenell et al., 1998وجود

در مطالعهای دیگر که روی گیاه مرزه صورت ذبیرفت ،مشذخ

هورمونهای رشد در ورمذیکمپوسذت ) (Candellas et al., 2002و

شد که کاربرد ورمیکمپوست موج بهبذود عملکذرد بیولوژیذک شذد

افزایش جمعیت میکروبی خاک نیز بهرور غیرمستقیم در بهبذود رشذد

).(Rezvani Moghaddam et al., 2014

مؤثر میباشند ). (Arancon et al., 2005

همننذذذین بذذذین کذذذاربرد نیتروکسذذذین و سذذذو رنیترو
تیاوتمعنیداری از نظر وزنخشک بوته مشاهده نشد ،ولذی بیشذترین
مقدار این صیت ( 14/42گرم در بوته) بذا مصذرف سذو رنیترو

و

کمترین وزنخشک بوته ( 7/19گرم در بوته) نیز در تیمار عدم تلقذیح
ببر حاصل شد (جدو .)5
نتایج مطالعات حاکی از آن است که استیاده از کذودهذایزیسذتی
حاوی باکتریهای ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم در گیاه مریمگلذی ،باعذث

در مطالعذذهای دیگذذر بذذر روی مذذرزه تابسذذتانه اعذذ م شذذد
ورمیکمپوست تأثیر مثبت و معنیداری بر درصذد سرشذاخهگذلدار در
بوته مذرزه داشذته اسذت ).(Rezvani Moghaddam et al., 2014

نتایج سایر تحقیقات انجام شذده بذر روی مذرزه نیذز بذه تذأثیر مثبذت
ورمیکمپوست بر وزن اندامهای هوایی و سرشاخه گلدار اشاره کردهاند
).(Naiji & Soori, 2015; Hossaini et al., 2015

همننین بین کاربرد نیتروکسذین و سذو رنیترو

نیذز تیذاوت

افزایش عملکرد خشک اندامهای هوایی مذیشذود

(Vande Broek,

معنیداری مشاهده نشد ،ولی بیشترین مقذدار ایذن صذیت (2406/21

) .1999در تحقی دیگری روی گیذاه علذ لیمذو

(Cymbopogon

و کمترین وزن خشذک

کیلوگرم در هکتار) با مصرف سو رنیترو

) martinii var. motiaاعذ م شذذد کذذه کذذاربرد چنذذدین سذذوش از

سرشاخه گلدار ( 1160/36کیلوگرم در هکتار) نیز در تیمار عدم تلقیح

باکتریهای حلکننده فسذیات ،عملکذرد بیولوژیذک را در مقایسذه بذا

ببر حاصل شد (جدو .)5

شذذاهد افذذزایش داد ) .(Ratti et al., 2001همننذذین تلقذذیح بذذبر

وجود باکتریهای حل کننده فسیات و همننین آزوسذپیریلیوم در

سذذیاهدانه ) (Nigella sativa L.بذذا کودهذذایزیسذذتی ازتوبذذاکتر،

سو رنیترو

در افزایش عملکرد سرشاخهگذلدار تذأثیر معنذیداری

آزوسپیریلیوم و مایکوریزا باعث افزایش معنیدار عملکرد بیولوژیک شد

داشته است .آزوسپیریلیوم ع وه بر قابلیت تثبیت نیتذروژن ،بذا تولیذد

).(Khorramdel et al., 2008

مواد محرک رشد ،سب بهبود رشد ریشه و متعاق آن افزایش سرعت
جب آ و عناصر غبایی شده و از ایذن رریذ در افذزایش عملکذرد

گلدار(سایهخشک) 
عملکردسرشاخه 


نتایج تجزیه واریذانس دادههذا نشذان داد کذه ورمذیکمپوسذت و
باکتریهای تثبیذت کننذده نیتذروژن تذأثیر معنذیداری ( p≥0/01بذر
وزنخشذذک سرشذذاخهگذذلدار مذذرزه داشذذته انذذد (جذذدو  .)3کمتذذرین
وزنخشک سرشاخهگلدار ( 1450/25کیلوگرم در هکتذار) مربذو بذه

تأثیر گبار میباشد ).(Tilak et al., 2005
نتایج یک تحقی انجام شده بر روی مرزه گویذای آن اسذت کذه
باکتریهای ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم مذیتواننذد در افذزایش عملکذرد
سرشاخهگلدار مؤثر باشند .آنها در مطالعه خود نشان دادند که تلیی

ارزیابی تأثیر ورمیکمپوست و کود زیستی نیتروژنه بر عملکرد سرشاخهگلدار...

 50درصد کودهای شیمیایی همراه با کاربرد باکتریهای تثبیتکننذده

نهایذت بهبذود میذزان اسذانس را نیذز فذراهم آورد

نیتروژن باعث تولید بیشترین عملکرد سرشذاخه گذلدار در مذرزه شذد

) .2005نتایج تحقیقات انجام شذده بذر روی رازیانذه

).(Makkizadeh Tafti et al., 2012

در مطالعهای دیگر تأثیر مدیریتهای مختل کودی بر مرزه مورد
بررسذذی قذذرار گرفذذت و نتذذایج آن نشذذان داد کذذه کودهذذایزیسذذتی
نیتروکسین و بیوفسیر تأثیر مثبتی بر عملکرد سرشذاخه گذلدار مذرزه
داشتهاند ) .(Gholami Sharafkhane et al., 2015همننین ،نتایج
تحقی انجام شده نیز به تأثیر مثبذت کذاربرد همزمذان بذاکتریهذای

ازتوباکتر ،آزوسپیریلیوم و سودومونا

در افذزایش معنذیدار عملکذرد

سرشاخهگلدار در مرزه تابستانه اشاره کردهاند

(Faraji Mehmani et

).al., 2015
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(Anwar et al.,
(Darzi et al.,

) 2008و بابونه ) (Salehi et al., 2011با تحقی حاضذر همذاهنگی
دارد .نتایج مشابهی از تأثیر ورمیکمپوست بر روی درصد اسانس مرزه
سذهندی

)(Hossaini et al., (Satureja sahendica Bornm.

) 2015و مذرزه تابسذتانه )(Gholami Sharafkhane et al., 2015

نیز ارائه شده است.
همننذذین بذذین کذذاربرد نیتروکسذذین و سذذو رنیترو

تیذذاوت

معنیداری از نظر درصد اسانس مشاهده نشد ،ولی بیشترین مقدار این
صیت ( 2/05درصد) بذا مصذرف سذو رنیترو

و کمتذرین درصذد

اسانس ( 1/43درصد) نیز در تیمار عدم تلقیح ببر حاصل شذد (جذدو
.)5

درصداسانس 

نتایج تجزیه واریذانس دادههذا نشذان داد کذه ورمذیکمپوسذت و

بهرور کلی باکتریهای تثبیتکننده نیتروژن بیش از یذک نقذش

باکتریهای تثبیتکننده نیتروژن تأثیر معنیداری ( )p≥0/01بر درصذد

دارند .این باکتریها با کمک به جب عناصر غبایی ،به افزایش رشذد

اسانس مرزه داشتهاند (جدو  .)3کمترین درصد اسانس ( 1/51درصد)

گیاه و در نهایت افزایش کمیت و کیییت گیاهان کمک میکنند ( Wu

مربو به تیمار عدم مصرف ورمیکمپوست و بیشترین درصد اسذانس

 .)et al., 2005وهشگران دیگری نیز در مذورد تذأثیر کذود زیسذتی

( 2/01درصد) در تیمار کاربرد  10تن ورمیکمپوست در هکتار بهدست

ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم بر گیاه دارویی رازیانه و سذیاهدانه بذه نتذایج

آمد (جدو  )4هرچند که بین مصرف  10و  15تن ورمیکمپوسذت در

مشابهی دست یافتذه انذد ( Badran & Safwat, 2004; Abdou et

هکتار تیاوت معنیداری از نظر درصد اسانس مشاهده نشد.

.)al., 2004; Mahfouz & Sharaf- Eldin, 2007

اثر همافزایی و بهبود دهنده در کذاربرد ورمذیکمپوسذت بذر روی
میزان اسانس در مرزه به چشم میخورد .بهنظر مذیرسذد کذه حضذور
ورمذذیکمپوسذذت ،مذذیتوانذذد سذذب بهبذذود فعالیذذت بذذاکتریهذذا و
میکروارگانیسمها شود و شرای الزم برای فراهمذی عناصذرغذبایی را
ایجاد نماید و متعاق آن دسترسی گیاه به نیتروژن و فسیر را افزایش
دهد و از آنجا که نیتروژن و فسیر در تشکیل اسانس مؤثرند ،بنابراین
ورمیکمپوست میتواند در افزایش میزان اسانس مؤثر باشد

(Ghazi

) .Manas et al., 2013در همین رابطه نتایج وهشی که با استیاده
از مقادیر مختل ورمیکمپوست بر روی گیاه دارویی ریحذان صذورت
گرفت نشان داد که مصرف نج تن ورمذیکمپوسذت همذراه بذا کذود
شیمیایی ( NPKبه میزان  25 ،50و  25کیلذوگرم در هکتذار) برتذری
محسوسی از نظر میزان اسانس نسبت به کنتر داشت .آنهذا اظهذار
داشتند که افزودن ورمیکمپوست به خاک نذه تنهذا فراهمذی عناصذر
غبایی مورد نیاز گیذاه را افذزایش داده اسذت بلکذه بذا بهبذود شذرای
فیزیکی و فرآیندهای حیاتی خاک ،ضمن ایجذاد یذک بسذتر مناسذ
برای رشد ریشه ،موجبات افزایش دسترسذی بذه عناصذر معذدنی و در

گزارشی نیز حاکی از اثر مثبت کودزیسذتی ازتوبذاکتر در افذزایش
میزان اسذانس در گیذاه رزمذاری ارائذه شذده اسذت

(Leithy et al.,

) .2006آنها اع م نمودند که کاربرد کود زیسذتی نیتروژنذه در گیذاه
سب بهبود وضعیت نیتروژن آن مذی شذود و از آنجذایی کذه عنصذر
نیتروژن در تشکیل اسانس نقش دارد ،لبا میزان اسانس نیذز افذزایش
مییابد .در آزمایشی امکان استیاده از کودزیستی به جای کودشیمیایی
در گیاه رازیانه بررسی و مشخ

شد که میزان اسانس گیاه رازیانه در

تیمارهای کودزیستی افذزایش یافذت ( .)Azzaz et al., 2009نتذایج
تحقی دیگری نشان داد کذه اسذتیاده از بذاکتریهذای تثبیذتکننذده
نیتذروژن در گیذاه دارویذی مرزنجذوش )(Majorana hortensis L.

سب

افزایش درصد اسانس میگردد ).(Gharib et al., 2008

تحقیقات دیگری نیز به به تأثیر مثبذت و معنذیدار بذاکتریهذای
تثبیتکننده نیتروژن و حذلکننذده فسذیات بذر درصذد اسذانس مذرزه
تابستانه اشذاره کذردهانذد

;(Gholami Sharafkhane et al., 2015

).Rezvani Moghaddam et al., 2013 & 2014
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درصدنیتروژن 

و منگنز نقش مثبتی دارد ).(Mafakheri et al., 2012

نتایج تجزیه واریذانس دادههذا نشذان داد کذه ورمذیکمپوسذت و

نتذذایج مقایسذذه میذذانگین تیمارهذذا نشذذان داد کذذه بذذین کذذاربرد

باکتریهای تثبیتکننده نیتروژن تأثیر معنیداری ( )p≥0/01بر درصد

نیتروکسین و سو رنیترو

تیاوت معنیداری از نظر درصد نیتروژن

نیتروژن اندامهایهوایی مرزه داشذتهانذد (جذدو  .)3کمتذرین درصذد

مشاهده نشد ،ولی بیشترین مقدار این صیت ( 2/23درصد) با مصذرف

نیتروژن ( 1/75درصد) مربو به تیمار عدم مصرف ورمیکمپوسذت و

نیتروکسین و کمتذرین درصذد نیتذروژن ( 1/59درصذد) نیذز در تیمذار

بیشذذترین درصذذد نیتذذروژن ( 2/21درصذذد) در تیمذذار کذذاربرد  15تذذن

عدمتلقیح ببر حاصل شد (جدو .)5

ورمیکمپوست در هکتار بذهدسذت آمذد (جذدو  )4هرچنذد کذه بذین

با توجه به وجود باکتریهای تثبیتکننده نیتذروژن در تیمارهذای

مصرف  10و  15تن ورمیکمپوست در هکتار تیاوت معنیداری از نظر

نیتروکسذذین و سذذو رنیترو

 ،ایذذن کودهذذایزیسذذتی توانسذذتند در

درصد نیتروژن مشاهده نشد.

افزایش غلظت نیتروژن در اندامهای هوایی مرزه مؤثر واقع گردنذد .در

بهبود ساختمان خاک و رشد بهتر ریشههذا نیذز در جذب عناصذر

برخی مطالعات انجام شده نیذز نتذایج مشذابهی ارائذه شذده اسذت .در

غبایی و افزایش رشد گیاهذان در اثذر کذاربرد ورمذیکمپوسذت مذؤثر

مطالعه ای بر روی گیاه دارویی مرزه مشاهده شد که با افزایش سذطح

میباشند ) .(Andre et al., 2003در تحقیقی در شرای گلخانذهای و

نیتروژن میزان نیتروژن برگ بهصورت خطی افزایش یافت و رابطهای

روی گیاه جعیری فرانسذوی ) (Tagetes patula L.مشذاهده گردیذد

مستقیم بین نیتروژن مصرفی و میذزان نیتذروژن بذرگ و انذدامهذای

که مصرف ورمیکمپوست موج افزایش معنذیدار غلظذت نیتذروژن

هوایی در مطالعات آنها مشاهده شذد ).(Mumivand et al., 2013

برگ در مقایسه با شذاهد شذد ) .(Atiyeh et al., 2002در تحقیقذی

نتایج یک آزمایش گلخانهای نشان داد که مصرف کود نیتروژن تذأثیر

دیگر مقادیر مختل ورمیکمپوست و باکتریهای حلکننذده فسذیات

مثبتی بر تجمع نیتروژن در بذرگ مذرزه داشذت

بر روی رازیانه مورد بررسی قرار گرفتند .آنها مقذادیر  5 ،0و  10تذن

).)2006

ورمیکمپوست را مطالعه و اظهار داشتند که بیشترین درصد نیتروژن با
مصرف  10تن ورمیکمپوست حاصل شد ).(Darzi et al., 2009
سایر تحقیقات اشاره کردهاند که بهدلیل آزادسازی تدریجی عناصر
غبایی از ورمیکمپوست ،میزان جب عناصر غبایی از جمله نیتذروژن
توس گیاه افزایش مذییابذد ) .(Eskandari & Astaraei, 2007در
همین زمینه محققان اع م داشتند که بذهعلذت وی گذیهذای خذاص
ورمیکمپوست از جمله وجود محرکهای رشد در آن ،ورمیکمپوسذت
قذذادر بذذه افذذزایش جذذب غلظذذت نیتذذروژن در گی ذاه گوجذذه فرنگ ذی
) (Solanum lycopersicum L.نسبت به کمپوست بوده و عملکذرد
باالتری را تولیدکرده اسذت ) .(Alikhani & Mohamadi, 2008در
مطالعهای دیگر تأثیر مدیریتهای مختل کودآلی و زیسذتی بذر روی
گیاه دارویی مرزه مذورد بررسذی قذرار گرفذت و نتذایج نشذان داد کذه
ورمیکمپوست و بیوفسیات تأثیر معنیداری بر غلظت نیتروژن ،فسذیر
و

تاسیم اندامهای هذوایی مذرزه داشذت ).(Naiji & Soori, 2015

افذزایش غلظذذت فسذذیر و تاسذیم احتمذذاالً بذذه سذب بهبذذود فعالیذت
بیولوژیکی خاک و آزادسازی عناصر موجود در خاک میباشد کذه ایذن
موضوع در تحقی انجام شده بر روی گیاه بادرشبی نیز گذزارش شذده
است که ورمیکمپوست در بهبود جب عناصری نظیر نیتروژن ،آهذن

Dzida & Jarosz,

تحقیقذات انجذام شذده بذر روی جذو )(Hordeum vulgare L.
) ،(Hasanabadi et al., 2012گنذذدم )(Triticul aestivum L.
) ،(Mohtadi et al., 2015لوبیا قرمز )(Phaseolus coccineus L.

) (Ansari et al., 2015و گشذنیز ) (Jahanshahi et al., 2013نیذز
به تأثیر مثبت باکتریهای تثبیتکننده نیتروژن بر محتذوای نیتذروژن
دانه و اندامهوایی گیاه اشاره کرده اند.
درصدفسفر 

نتایج تجزیه واریذانس دادههذا نشذان داد کذه ورمذیکمپوسذت و
باکتریهای تثبیذتکننذده نیتذروژن تذأثیر معنذیداری ( )p≥0/01بذر
درصد فسیر اندامهای هوایی مرزه داشتهاند (جدو  .)3کمترین درصد
فسیر ( 0/40درصد) مربو به تیمذار عذدممصذرف ورمذیکمپوسذت و
بیشذذترین درصذذد فسذذیر ( 0/52درصذذد) در تیمذذار کذذاربرد  15تذذن
ورمیکمپوست در هکتار بذهدسذت آمذد (جذدو  )4هرچنذد کذه بذین
مصرف  10و  15تن ورمیکمپوست در هکتار تیاوت معنیداری از نظر
درصد فسیر مشاهده نشد.
نتذذایج تحقیقذذات مختلذذ گویذذای آن اسذذت کذذه بذذا کذذاربرد
ورمیکمپوست فراهمی عناصر غبایی در منطقه ریزوسیر ریشه بیشذتر
شده و در نتیجه ،جب عناصر غذبایی توسذ ریشذه و بذه دنبذا آن

ارزیابی تأثیر ورمیکمپوست و کود زیستی نیتروژنه بر عملکرد سرشاخهگلدار...
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(Eskandari & Astaraei,

های تثبیتکننده نیتروژن و همننین حلکننده فسیات بهره مذیبذرد،

) .2007همننین افزودن ورمیکمپوست با بهبذود شذرای فیزیکذی و

دارای تأثیر بیشتری در مقایسه با نیتروکسین بوده است و همذانرذور

فرآیندهای حیاتی خاک ،ضمن ایجاد یک بسذتر مناسذ بذرای رشذد

که مشاهده شد بیشترین غلظت فسیر اندام هوایی مرزه در اثر مصرف

ریشه ،موجبات کاهش  pHخاک و افزایش دسترسی به عناصر معدنی

این تیمار حاصل شد که این موضوع در تطاب با نتایج سایر تحقیقات

و در نهایت بهبود رشد و عملکرد را نیز فذراهم مذیآورد

(Anwar et

انجام شده میباشد.

) .al., 2005در گیاه خربزه درختذی ) (Carica papaya L.مصذرف
ورمیکمپوست سب بهبود قابل م حظه غلظت فسیر گیاه در مقایسه

درصدپتاسیم

بذذا شذذاهد شذذد ) .(Shivaputra et al., 2004در مطالعذذهای دیگذذر

نتایج تجزیه واریذانس دادههذا نشذان داد کذه ورمذیکمپوسذت و

مشاهده شد که کاربرد کودآلی کمپوست تأثیر معنذیداری بذر غلظذت

باکتریهای تثبیتکننده نیتروژن و همننذین اثذرات متقابذل تیمارهذا

عناصر معدنی نیتروژن ،فسیر و تاسیم در گیاه دارویذی همیشذه بهذار

تأثیر معنیداری ( )p≥0/01بر درصد تاسیم اندامهذای هذوایی مذرزه

دارد ).(Eslami Khalili et al., 2014

داشتهاند (جدو  .)3مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهذا نشذان داد

نتایج مشابهی از تأثیر مثبت ورمذیکمپوسذت در افذزایش درصذد

که کمترین درصد تاسیم ( 1/12درصد) مربو به تیمار عذدممصذرف

فسذیر در گیاهذان رازیانذه ) ،(Darzi et al., 2009فلیذل دلمذه ای

ورمیکمپوست و کاربرد نیتروکسین و بیشترین درصذد تاسذیم (1/50

)،(Capsicum annum L.) (Dehdashtizadeh et al., 2010

درصد) در تیمار کاربرد  15تذن ورمذیکمپوسذت در هکتذار همذراه بذا

گنذدم ) ،(Ahmadpoor Sefidkoohi et al., 2012گوجذه فرنگذی

بهدست آمد (شکل .)1

) ،(Zaller, 2007بذادام زمینذی ) (Mohanty et al., 2006و شذبدر
قرمز ) (Sainz et al., 1998وجود دارد.

افزایش فعالیتهای میکروبی ،وجود تنظیم کنندههای رشد گیاهی
و افذذزایش جذذب عناصذذر غذذبایی نظیذذر تاسذذیم در تیمذذار حذذاوی

همننذذین بذذین کذذاربرد نیتروکسذذین و سذذو رنیترو

تیذذاوت

معنیداری از نظر درصد فسیر مشاهده نشد ،ولی بیشترین مقذدار ایذن
صیت ( 0/49درصد) با مصرف سو رنیترو

مصرف سو رنیترو

و کمترین درصد فسیر

( 0/38درصد) نیز در تیمار عدمتلقیح ببر حاصل شد (جدو .)5

ورمیکمپوست ،به عنوان دالیل عمده افزایش غلظت تاسیم در گوجه
فرنگی در مقایسه با تیمار شذاهد بیذان شذده اسذت

(Zaller et al.,

) .2007در تحقیقی مشاهده شد که فراهمی و جب فسذیر و تاسذیم
توس گندم در تیمارهای ورمیکمپوسذت و کمپوسذت در مقایسذه بذا

آزوسپیریلیوم و ازتوباکتر ،ع وه بر قابلیت تثبیت نیتروژن ،با تولید

شاهد بیشتر بود ) .(Chaoui et al., 2003در سذایر مطالعذات انجذام

مواد محرک رشد ،سب بهبود رشد ریشه و متعاق آن افزایش سرعت

شده نیز به تأثیر مثبت ورمیکمپوست بر درصد تاسیم در آفتذابگردان

جب عناصر غبایی شده ) (Tilak et al., 2005و از ایذن رریذ در

)،(Heyderianpour et al., 2014) (Helianthus annus L.

تجمع عناصر معدنی در گیاه مؤثر واقع میگردند.

اسیناج )(Sheikhi & Ronaghi, 2013) (Spinacia oleracea L.

در گیذذاه بادرشذذذبی تذذأثیر مثبذذذت کذذذود بیوفسذذذیات (حذذذاوی

و بابونه ) (Salehi et al., 2011اشاره شده است.

 )Pseudomonas striataرا به بهبود جب فسیر در این گیاه نسبت

آزوسپیریلیوم و ازتوباکتر با توسعه سیستم ریشهای و بهبود جذب

دادهانذد ) .(Mafakheri et al., 2012در تحقیقذی روی درخذت انذار

آ و عناصر غبایی در تجمع این عناصر در اندامهذای هذوایی و دانذه

) (Punia granatum L.مشذذاهده شذذد کذذه تلق ذیح ایذذن گیذذاه بذذا

گیاهان مؤثر واقع میگردند ( .)Ishizuka, 1992همننذین بذاکتری-

تثبیتکنندههای نیتروژن (ازتوباکتر) میزان جذب عناصذر غذبایی ذر

های حلکننده فسیات نیز از رری تعدیل  pHخاک در افزایش جب

مصرف نیتروژن ،فسیر و تاسیم را افزایش داده است

(Aseri et al.,

) .2008همننین در مطالعه انجذام شذده بذر روی تمشذک
)L.

 occidentalisاع م شد که کاربرد بذاکتری باسذیلو

معنذیداری غلظذت فسذیر در گیذاه را افذزایش داد
) .2006در مطالعه حاضر تیمار سو رنیترو

(Rubus

بذهرذور

(Orhan et al.,

که از وجود بذاکتری-

عناصر غبایی مثذل نیتذروژن ،فسذیر و تاسذیم و برخذی عناصذر کذم
مصرف تأثیرگبار میباشند ).(Sharma, 2002
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شکل  -1اثر متقابل ورمیکمپوست و کود زیستی نیتروژنه بر درصد پتاسیم اندامهوایی مرزه تابستانه
Fig. 1- Interaction between vermicompost and nitrogen biofertilizer on K content in the shoot of summer savory

در مطالعهای تأثیر تلییقی کودهای شیمیایی و کودهایزیسذتی (از
جمله نیتروکسین وسو رنیترو

) بر جب عناصر معذدنی اصذلی در

گیاه چای ترش مورد بررسی قرار گرفت که نتایج گویای آن است که
کودهایزیستی مصرفی ،تأثیر معنیداری بر غلظت نیتذروژن ،فسذیر و
تاسذیم در کاسذبرگهذای ایذن گیذاه داشذتند

(Mohammadpour

).Vashvaei et al., 2015

همننین گزارش شده اسذت کذه کذاربرد بذاکتری سذودومونا
استریاتا 1باعث افزایش معنیدار میزان تاسیم در گیاه رازیانه میشذود
) .(Darzi et al., 2009احتماالً این کود از رری تأثیرات افزایشذی و
تقویتکننده در رشد و نمو ریشه ،موج افزایش جب عناصر معذدنی
نظیر تاسیم و بهبود غلظت آن در دانه رازیانه شده است .با توجذه بذه
وجذود بذاکتریهذای Pseudomonas ،Azospirillum lipoferum

 fluorescensو  Bacillus subtilisدر سذذو رنیترو

 ،افذذزایش

درصد تاسیم در تحقی حاضر در اثر کاربرد ایذن تیمذار قابذل توجیذه
میباشد.
در سایر گیاهذان زراعذی نیذز نتذایج مشذابهی در خصذوص تذأثیر
باکتریهای تثبیتکننده نیتروژن بر درصد تاسذیم گنذدم

& (Khan

) ،Zaidi, 2007ذرت علوفذهای )(Amirabadi et (Zea mays L.

) al., 2012و واریتههای مختل

) et al., 2003ارائه شده است.

توت )(Reddy (Morus alba L.

نتیجهگیری
کاربرد ورمذیکمپوسذت و کذود زیسذتی نیتروژنذه تذأثیر مثبذت و
معنیداری بر عملکرد سرشاخهگلدار ،درصد اسانس و میذزان عناصذر
معدنی (نیتروژن ،فسیر و تاسیم) موجود در انذدامهذای هذوایی مذرزه
تابستانه داشت .بیشترین مقادیر وزنتر و خشک گیاه و درصد اسذانس
با مصرف  10تن ورمیکمپوست و سایر صیات با بکذارگیری  15تذن
ورمذذیکمپوسذذت در هکتذذار حاصذذل شذذدند .در بذذین سذذطوپ مختلذ
کودزیستی ،مصرف سو رنیترو

تذأثیر بیشذتری بذر روی صذیات

مذذورد مطالعذذه داشذذت ،هرچنذذد کذذه بذذین مصذذرف نیتروکسذذین و
تیاوت معنیداری مشاهده نشد .در مورد صیت درصد

سو رنیترو

نیتروژن اندامهای هوایی ،تیمار نیتروکسین برتذر از سذو رنیتذرو
بود .بر اسا

نتایج آزمایش مصرف  15تن ورمیکمپوست همذراه بذا

سو رنیترو

باعث بیشذترین درصذد تاسذیم انذدام هذوایی مذرزه

تابستانه شد.

سپاسگزاری
این مقاله مستخرج از ررپ وهشی "مطالعه جنبههذای کمذی و

1- Pseudomonas striata
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...ارزیابی تأثیر ورمیکمپوست و کود زیستی نیتروژنه بر عملکرد سرشاخهگلدار

-بدینوسیله از زحمات معاونت محترم وهش و فناوری این واحد به

) در یذک سیسذتمSatureja hortensis L.( کییی گیاه دارویی مرزه

.واسطه تأمین اعتبار الزم برای اجرای ررپ تشکر و قدردانی میشود

.تولید ایدار" مصو دانشگاه آزاد اسذ می واحذد رودهذن مذیباشذد
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Evaluation of Vermicompost and Nitrogen Biofertilizer Effects on Flowering
Shoot Yield, Essential Oil and Mineral Uptake (N, P and K) in Summer Savory
(Satureja hortensis L.)
M.R. Haj Seyed Hadi1* and M.T. Darzi1

Haj Seyed Hadi, M.R., and Darzi, M.T. 2017. Evaluation of vermicompost and nitrogen biofertilizer effects on
flowering shoot yield, essential oil and mineral uptake (N, P and K) in summer savory (Satureja hortensis L.). Journal
of Agroecology 9(4):

Introduction
Summer Savory (Satureia hortensis L.) is the representative plants of Lamiaceae family, which has high
significant nutritional and taste values. Its pharmacopoeial raw material is herb (Satureiae herba), which
contains many different biologically active compounds beside essential oil and minerals like calcium, potassium,
magnesium, iron, and zinc. Sustainable agricultural systems has became an important issue throughout the
world. It is obvious that intensive cultivation has led to a rapid decline in organic matter and nutrient levels as
well as affecting the physical soil properties. The biofertilizers practice (such as vermicompost and biological
nitrogen fixing bacteria) has been recognized for a long time as an effective means of improving the structure
and fertility of the soil, increasing the microbial diversity, activity and population, improving the water storage
capacity of soils and crop yield.

Materials and Methods
This investigation was conducted at agricultural research fields of RAN Company at Firouzkuh, Iran during
2015. Factorial experiment based on randomized complete blocks design with two factors and three replications
were chosen as an experimental design. The factors were biological nitrogen fertilizer at three levels of Control,
Nitroxine and Supernitroplus, and vermicompost at four levels 0, 5, 10 and 15 t.ha-1. Measured traits consisted of
fresh and dry plant weight, flowering shoot yield, essential oil content, nitrogen, phosphorus and potassium
percentage in aboveground shoots. All data were subjected to statistical analysis (one-way ANOVA) using SAS
software. Duncan’s multiple range test (DMRT) at 5% probability level were performed to calculate means of
comparison. Data were transformed when necessary before analysis to satisfy the assumptions of normality.

Results and Discussion
Results showed that the highest fresh and dry plant weight (41.10 and 12.93g.plant-1, respectively) and
essential oil content (2.01%) were obtained by using 10 ton per hectare of vermicompost. Applying 15 ton per
hectare of vermicompost caused maximum flowering shoot yield (2237.82kg.ha-1), nitrogen (2.21%) and
phosphorus (0.52%) content in the aboveground shoot. Mean comparison indicated that seed inoculation with
Supernitroplus had significant effects on all measured traits except for nitrogen content in aboveground shoot.
The maximum fresh and dry plant weight (40.21 and 14.42g.plant-1), flowering shoot yield (2406.21kg.ha-1),
essential oil (2.05%), phosphorus (0.49%) and potassium (1.34%) were obtained by applying Supernitroplus.
The maximum nitrogen content (2.23%) was obtained by using Nitroxine. Results of interaction effects showed
that using supernitroplus and 15 ton per hectare of vermicompost caused maximum potassium content (1.50%)
in Savory shoots.
Several types of studies have shown a beneficial effect on crop plants by inoculation of seeds with
Azospirillum and Azotobacter strains. Inoculation of plants with Azospirillum and Azotobacter can results in
significant changes in various plant growth parameters. Positive effects of inoculation have been demonstrated
on including increase in root length and nutrition (NO3- , NH4+, P042- , K +, Rb+ and Fe++) uptake. Nitrogen and
phosphorus are the two major plant nutrients and combined inoculation of nitrogen fixers and PSM may benefit
the plants better than either group of organisms alone. Interaction studies have been done both in vitro and in
1- Associate Professor, Department of Agronomy, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
(*- Corresponding author Email: hhadi@riau.ac.ir)
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vivo. Nitrogen fixers and PSM when inoculated together colonized the rhizosphere and enhanced the growth of
crops by providing it with nitrogen and phosphate, respectively. Vermicompost contains most of the plant
nutrients such as nitrate, phosphates, exchangeable calcium and soluble potassium, and microelements which
result in improved plant growth and development and is responsible for increased qualitative and quantitative
yield of many crops.

Conclusion
The results of current experiment showed that vermicompost and nitrogen fixing bacteria have stimulatory
effects on the yield, essential oil and mineral elements (N, P and K) uptake by summer Savory and have thus
considerable potential for providing nutritional elements in Savory production, especially for the sustainable
production systems.
Keywords: Biofertilizer, Nitroxine, Summer Savory, Supernitroplus
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چكيده
بهرهگیری از مدیریت پایدار گندم ( )Triticum aestivum L.بهمنظور افزایش عملکرد و بهینهسازی در مصرف نهیادههیا و فااتیت از مطیی -
زیست امری ضروری است .لذا ،هدف از اید پژوهش ،ارزیابی بیالن انرژی و انتشار دیاکسید کربد در تولید گندم بود .برای انجام اید تطقیق ،ابتدا شش
مزرعه کاشت رایج گندم در شهرستانهای جویبار ،ساری و قائمشهر طی سال زراعی  1393-94شناسایی شدهاند .سپس ،با روش کاشت بهبود یافته (بر
اساس زراعت کمنهاده گندم طرافی شده توس مطققان) مقایسه شدهاند .اطالعات مربوط به انرژی ناشی از عملیات زراعی مزارع راییج و روش کاشیت
بهبود یافته ثبت و جمعآوری شدند .سپس ،مصرف انرژی در هشت بخش شامل تهیه زمید ،کاشت ،کوددهی ،فااتیت گییاه ،کنتیرل علی هیای هیرز،
آبیاری ،برداشت و فمل و نقل به کارخانه طبقهبندی شدند .پس از آن ،انرژی ورودی و خروجی ،شاخصهای انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی ()GWP
ناشی از انتشار دیاکسید کربد برآورد شدند .نتایج نشان داد که میانگید کل انرژی ورودی در چهار روش کاشت برابر  11811/61مگاژول در هکتار بود
که کم ترید میزان انرژی ورودی در روش کاشت بهبودیافته مشاهده شد .در بید تمامی ورودیها ،انرژی مصرفی مربوط به نیتروژن با  38/03درصید در
رتبه اول قرار گرفت .انرژی سوخت و بذر در رتبههای بعدی قرار گرفتند .بیشترید انرژی تولیدی در روش کاشت بهبودیافتیه بیهدسیت آمید کیه 36/34
درصد از آن مربوط به دانه و  63/66درصد مربوط به کاه و کلش بود .میانگید انرژی ورودی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در چهار روش کاشیت بیهترتیی
برابر  3071/28و  8740/33مگاژول در هکتار بود .میانگید کارایی انرژی در روشهای کاشت برابر  14/57بود که باالترید میزان آن مربیوط بیه روش
کاشت بهبودیافته بود .همچنید ،میانگید بهرهوری انرژی در چهار روش کاشت برابر  0/37کیلوگرم بر مگاژول فاصل شد .مییانگید پتانسییل گرمیایش
جهانی کل ناشی از فعالیتهای مختل در روشهای کاشت برابر  798/56کیلوگرم معادل  CO2در هکتار بود که بیشترید میزان انتشار دیاکسید کربد
و گرمایش جهانی به دلیل ورودی بیشتر مربوط به مصرف نیتروژن ،سوخت و بذر بوده است .میانگید پتانسیل گرمایش جهانی در وافد وزن دانه در چهار
روش کاشت برابر  184/2کیلوگرم معادل  CO2در هر تد دانه بود .میانگید پتانسیل گرمایش جهانی در وافید انیرژی ورودی و خروجیی در روشهیای
کاشت نیز بهترتی برابر  66/75و  4/94کیلوگرم معادل  CO2در گیگاژول بود .روش کاشت بهبودیافتیه بیا  4/35کیلیوگرم معیادل  CO2در گیگیاژول
کمترید پتانسیل گرمایش جهانی را در وافد انرژی خروجی دارا بود .بهطور کلی ،میزان  GWPارتباط مسیتقیمی بیا شییوه میدیریت مزرعیه و مصیرف
نهادهها نشان داد که در نظام تولید بهبودیافته اید شاخص در کمترید مقدار بود.
واژههاي كليدي :تغییر اقلیم ،گرمایش جهانی ،نظام کاشت بهبودیافته

مقدمه

1

تولید پایدار کشاورزی به کاهش هزینه تولید و افزایش بهیرهوری
 3 ،2 ،1و  -4بهترتی دانشیجوی دکتیری ،اسیتادیار ،گیروه زراعیت ،دانشیگاه آزاد
اسالمی ،وافد گرگان ،استادیار گروه زراعت ،دانشیگاه آزاد اسیالمی ،وافید جویبیار و
مطقق دوره پسادکتری زراعت مولکولی ،پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج
(* -نویسنده مسئول)Email: aghanbarym@yahoo.com :
DOI:10.22067/JAG.V9I4.54771

در استااده از منابع تولید و همچنید افزایش عملکرد مطصول در وافد
سطح بستگی دارد .از ایدرو ،یکی از رویکردهیای مناسی در جهیت
کاهش انرژیهای ورودی و از سوی دیگیر افیزایش انیرژی خروجیی،
بررسی و ارزیابی شاخصهای بیهدسیت آمیده از مطالعیات منطقیهای
میباشد .ایدکه چه عواملی چگونه و به چه میزان بیشترید تأثیر را در
مقدار اید شاخصها مییگذارنید ( .)Witney, 1995در کنیار بررسیی
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امکان جایگزینی آنها با سایر عوامل و با در نظیر گیرفتد مالفظیات

هکتار انرژی مصرف میکند که از اید میان انرژی ورودی سوخت بیا

اقتصادی و فنی ،در نهایت ،میتواند به بهینیهسیازی الگیوی مصیرف

 45/15درصد بیشترید سهم را در کل انرژی مصرفی داشیت (

انرژی در تولیدات کشاورزی منجر گردد ( .)Witney, 1995از طرفیی،

 .)et al., 2009همچنید ،دیگر مطققان با ارزیابی مصیرف انیرژی در

ارزیابی مصرف انرژی می تواند نشاندهنده چگیونگی کیاهش انیرژی

تولید گندم در منطقه گرگان بیان کردنید کیه متوسی انیرژی ورودی

Clements

برابر  15578/6مگاژول در هکتار در کیل میزارع بیود .انیرژی ورودی

 .)et al., 2005; Strapatsa et al., 2006بنابراید ،ارائه راهکارهیایی

کودهییای شیییمیایی ( 45/8درصیید) عمییدتات نیتییروژن ( 38/3درصیید)

برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و گرمایش زمید الزم میباشد.

بیشترید سهم را در کل انرژیهای ورودی دارا بیود و بیه دنبیال آن

همچنید ،زراعت گندم به عنیوان ییع عامیل قابیل توجیه در انتشیار

انرژی ورودی سیوخت ( 22/5درصید) قیرار داشیت (

گازهای گلخانه ای در کشاورزی مطسوب می شود .لذا ،ارزیابی چرخیه

.)2012

ورودی به نظامهای تولید و افزایش کارایی انرژی باشید (

زندگی و تولید گندم برای تعیید انرژی مؤثر در تولید و الگوی مصرف

Tipi

Rajabi et al.,

با وجود افزایش تولید در نظیامهیای میدرن کشیاورزی ،بیهدلییل

آن بهمنظور کاهش انتشار گازهای گلخانهای امری ضروری میباشد.

مصرف زیاد انرژی در مزرعه ،بازده انرژی در اید نظامها کاهش یافته

تجزیه و تطلیل الگیوی مصیرف انیرژی و کیارایی آن در نظیامهیای

و پایداری آنها با چالش مواجه شده اسیت و سیب نگرانییهیایی در

کشاورزی می تواند از طریق شناسایی نقاط هیدر رفیت انیرژی نقیش

رابطه با مصرف انرژی فسیلی ،افزایش قیمت انرژی و گرمایش جهانی

بسیار مهمی در توسعه شناخت نسبت به بومنظامهای زراعی داشیته و

( )Deike et al., 2008و از دست رفتد عناصیر غیذایی شیده اسیت

موج بهبود تصمیمگیریها و برنامهرییزیهیا در میدیریت و توسیعه

( .)Ozkan et al., 2004توسعه نظامهای زراعی بیا ورودی کیمتیر و

بخش کشاورزی شود ( .)Rathke & Diepenbrock, 2006سلطانی

بهرهوری زیادتر میتواند بیه کیاهش انتشیار گیاز گلخانیهای  CO2در

و همکاران ( )Soltani et al., 2013با ارزیابی انرژی ورودی در تولید

بخش کشاورزی کمع کنید ( .)Dalgaard et al., 2000کیوچکی و

گندم در منطقه گرگان دریافتند که از کل انرژیهای ورودی مستقیم،

همکاران ( )Koocheki et al., 2011با ارزیابی کل انرژی مورد نییاز

سوخت عملیات زراعی با میانگید  3390مگاژول در هکتار بیشتیرید

در مزارع لوبیا ( ،)Phaseolus vulgaris L.عدس ( Lens culinaris

مقدار را دارا بوده است و بعد از آن سوخت الکتریسیته با میانگید 309

 )L.و نخود ( )Cicer arietinum L.بیان داشتند که انرژی ورودی در

مگاژول در هکتار در جایگاه بعدی قیرار داشیت .همچنیید ،آنهیا بیا

مزارع لوبیا و عدس بهترتی برابر  23666/8و  14114/79مگاژول در

ارزیابی انرژی های ورودی غیرمستقیم در شش سناریو (روش) ،نشیان

هکتار بود .همچنید در کشت آبی و دیم نخود مییزان انیرژی ورودی

دادند که کود نیتروژن با متوس  5964مگاژول در هکتار بییشتیرید

بهترتی برابر  15756/21و  2630/12مگاژول در هکتار گزارش شید.

مقدار را در بید سایر کودهای شیمیایی نظیر فسار و پتاسیم با متوس

دیگر مطققان با ارزیابی مصرف انیرژی از  97مزرعیه گنیدم واقیع در

 738و  425مگاژول در هکتار داشته اسیت .تولیید همیه مطصیوالت

ایالت مارمارای ترکیه نشان دادند که تولید گندم بیه مییزان 20653/5

کشاورزی از جملیه گنیدم ( ،)Triticum aestivum L.بیرای انجیام

مگاژول در هکتار انرژی مصرف میکند که از اید میان انرژی ورودی

عملیات زراعی مانند شخم ،کاربرد کود ،آفتکشها ،کاشیت ،آبییاری،

سوخت با  45/15درصد بیشتیرید سیهم را در کیل انیرژی مصیرفی

برداشت ،فرآوری و فمل و نقل نیاز به برخی از شکلهای انرژی دارند

داشته و به دنبال آن کودهای شیمیایی با  34/21درصد (بهوییژه کیود

( .)Chauhan et al., 2006کیاربرد ماشییدآالت بیا متوسی 1452

نیتروژن با  31/77درصد) قرار گرفتند ( .)Tipi et al., 2009با مطالعه

مگاژول در هکتار پس از کودها و بذر گندم در رتبه سوم انیرژیهیای

 13سییناریوی تولییید چغندرقنیید ( )Beta vulgaris L.در انگلسییتان
1

غیر مستقیم قرار داشته است که از اید نظیر در بیید شیش سیناریوی

میانگید  GWPکل  1/25تد معادل  CO2در هکتار بیهدسیت آمید.

مورد مطالعه ،بیشترید میزان انرژی غیرمستقیم ورودی معادل 1823

همچنید ،میانگید پتانسیل گرمایش جهانی ( )GWPتولییدی 0/024

مگاژول در هکتار بود ( .)Soltani et al., 2013در تطقیقی دیگیر بیا

تد معادل  CO2به ازای هر تد چعندر برداشت شده برآورد شد که اید

ارزیابی مصرف انرژی از  97مزرعیه گنیدم واقیع در ایالیت مارمیارای

مقدار برابر با  0/0062تد معادل  CO2در گیگیاژول انیرژی خروجیی

ترکیه نشان دادند که تولیید گنیدم بیه مییزان  20653/5مگیاژول در
1- Global warming potential
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بود .با توجه به شرای متنوع تولید در هر یع از سناریوها ،بییان شید

 .)2013در سییالهییای اخیییر نظییامهییای زراعییی بییهدلیییل کییاربرد

که میزان  GWPارتباط مستقیمی با مییزان انیرژی ورودی در تولیید

مکانیزاسیون ،کودهای شیمیایی ،بذرهای پرمطصول و فشرهکیشهیا

چغندرقند دارد ( .)Tzilivakis et al., 2005aدر تطقیقی با تجزییه و

دستخوش تغییر و تطوالت عمدهای شدهاند .وقوع اید تطوالت سب

تطلیل بهرهوری انرژی در نظامهای کاشت مدیترانهای با شیدتهیای

تغییر جریان انرژی در بخش کشاورزی و وابستگی بیشتر اید بخیش

مختل مدیریت گزارش شد که انیرژی ورودی نظیامهیای کیمنهیاده

به طور مستقیم و غیرمستقیم به سوختهای فسیلی و سایر انیرژیهیا

بهطور معنیداری تا فدود  30درصد کاهش یافیت .مهیمتیرید منبیع

شده است .بنابراید ،الزم است وضعیت مصرف نهادهها و انرژی برای

ورودی در تولییید کلییزا ( )Brassica napus L.کودهییای شیییمیایی

نظامهای کاشت از نظر بهینهبودن مصرف مورد مقایسه قرار گییرد .از

( 64/66درصد) ،سوخت دیزل ( 24/45درصد) و آفیتکیشهیا (4/14

اید رو ،هدف از اید پژوهش مقایسه و ارزیابی بیالن انیرژی و انتشیار

درصد) بودند ( .)Nassi et al., 2011همچنیید در مطالعیه قربیانی و

دی اکسید کربد در مزارع تولید گندم تطت مدیریت رایج و بهبودیافته

همکاران ( )Ghorbani et al., 2011مییزان انیرژی ورودی در نظیام

بود.

کاشت کمنهاده و پرنهاده گندم بیهترتیی برابیر  9354/2و 45367/6
مگاژول در هکتار بود.

مواد و روشها

در بررسی جریان انرژی در دو سامانه زراعیی گنیدم آبیی و دییم
تطت دو نظام خاکورزی در شهرکرد مشاهده شد که فیداکرر انیرژی
ورودی در سامانه کشت آبی با خاکورزی (معادل  29586مگاژول در
هکتار) و فداکرر انرژی خروجی در سامانه کشت آبی بدون خاکورزی
(معادل  70743مگاژول در هکتیار) بیود .همچنیید ،بیشیترید انیرژی
مصرفی گندم آبی در هر دو نظام بدون خیاکورزی و بیا خیاکورزی
مربوط به کود نیتروژن ( 9429و  1092مگاژول در هکتار) و بعد از آن
آبیاری ( 8323و  5117مگاژول در هکتار) بود .بیرای گنیدم دییم نییز
بیشترید انرژی مصرفی به ترتی در دو نظام بیا خیاکورزی و بیدون
خاکورزی مربوط به کود نیتروژن ( 8529و  7220مگاژول در هتار) و
بذر ( 4367و  2412مگاژول در هکتار) مطاسبه شد ( Kazemi et al.,

 .)2016در مطالعهای دیگر با بررسی بهرهوری مصرف آب و انرژی در
بومنظامهای فاریاب استان کرمانشاه گزارش شید کیه مقیدار انیرژی
مصرفی و فجم مصرف انرژی در بومنظامهیای تولیید ذرت بیشیتر از
بومنظامهای تولید یونجیه ( )Medicagi sativa L.و گنیدم بیود .در
مقابل مقدار انرژی تولیدی و فجم تولید انرژی در بومنظامهای تولیید
یونجه بیش از دو بومنظام دیگر بود .بر اید اساس ،بیشیترید کیارایی
مصرف انرژی مربوط به بومنظامهای تولید یونجه و کمتیرید کیارایی
مربوط به بومنظامهای تولید ذرت بیود .از لطیا بهیرهوری انیرژی و
مصیرف آب نییز بیومنظیامهیای تولیید یونجیه کارآمیدتر بودنید .در
بومنظامهای فاریاب اید استان به طور میانگید بیش از  30درصید از
انرژی ورودی مربوط به انرژی آب (آب مصرفی و نیروی الکتریسییته
الزم بیرای پمپیاژ آن) بیود (

Yuosefi & Madavi Damghani,

موقعیت جغرافیایی و اقلیم منطقه

استان مازندران در عرض جغرافیایی  35درجه و  47دقیقه تیا 36
درجه و  35دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  50درجه و  34دقیقیه تیا
 54درجه و  10دقیقه شرقی قرار دارد .ایید تطقییق در شیرای آب و
هوایی معتدل خزری انجام شید کیه جلگیههیای مرکیزی اسیتان تیا
کوهپایههای شمالی البرز را شامل میشود .میانگید بارنیدگی سیالیانه
در منطقه برابر با  977میلیمتیر اسیت .نمونیهبیرداری خیاک قبیل از
کاشت از عمق صار تا  30سانتیمتر انجام شد که ویژگیهای فیزیکی
و شیمیایی آن در جدول  1ارائه شده است.
منطقه مورد مطالعه

قلمرو مکانی اید تطقیق واقع در شهرسیتانهیای جویبیار (روش
کاشت رایج اول در منطقه سافلی) ،ساری (روش کاشت راییج دوم در
منطقه کوهستانی) و قائم شیهر (روش کاشیت راییج سیوم در منطقیه
دشت) بود .روشهای کاشت رایج در شرای مدیریت زراعی متغییر بیا
وضعیت توپوگرافیع ،خاک و موقعیت جغرافیایی متااوت اجرا شدهانید
که جزئیات مربوط به آن در جدول  1و  2ارائه شده است .با توجه بیه
روش تطقیق ،جامعه مذکور از طریق روشهای علمی و آمیاری میورد
بررسی قرار گیرد ( .)Rajabi et al., 2012در اید تطقیق سعی شیده
است با انتخاب برای انجام اید تطقیق ابتدا شش مزرعه کاشت راییج
گندم برای هر شهرستان در سال زراعی  1393-94انتخاب شیدهانید.
سپس ،با روش کاشیت بهبودیافتیه (طرافیی شیده توسی مطققیان)
مقایسه شدهانید .عملییات زراعیی (کاشیت ،داشیت و برداشیت) روش
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بهبودیافته توس مطققان در قال یع آزمایش زراعی با چهار تکیرار

شناسایی مزارع در روش کاشت رایج به شکلی بود که کلیه روشهای

در منطقه دشت انجام شد که هیدف اصیلی ارزییابی و مقایسیه روش

عمده تولید را در هر شهرستان پوشش دهد .سپس ،ویژگیهای مزارع

بهبودیافته با کاشت رایج گندم توس کشاورزان در منطقه بود .نطیوه

و اطالعات تکمیلی مربوط به آنها جمعآوری و ثبت شده است.

جدول  -1ویژگیهاي خاک در مزارع توليد گندم تحت شرایط متفاوت خاک
Table 1- Soil properties in wheat production under different soil conditions

فسفر (ميلیگرم در

ماده آلی ()%

پتاسيم (ميلیگرم
در كيلوگرم)

كيلوگرم)

)K (mg.kg-1

)P (mg.kg-1

Organic
)matter (%

pH

اسيدیته

هدایت الكتریكی

بافت

بخش

(دسیزیمنس بر متر)

Texture

160

8.2

1.92

7.73

0.64

لومی رسی

مزرعه 1

Clay loam

Field 1

174

15.8

2.04

7.63

1.01

197

15.4

1.41

7.76

0.51

246

9.2

1.66

7.63

0.45

401

19.5

2.11

7.72

0.35

464

10.5

4.23

7.6

1.40

391

13.1

2.04

7.62

0.61

234

5.6

1.34

7.71

0.55

219

10.1

1.81

7.68

1.46

220

11.3

2.61

6.55

0.56

452

16.3

2.11

7.46

0.52

490

19.9

2.36

7.54

0.50

197

6.9

1.72

7.75

0.44

238

5.5

2.04

7.66

0.51

246

6.1

2.56

7.65

0.52

145

11.4

1.41

7.77

0.39

160

12

1.53

7.72

0.47

167

4.9

1.15

7.40

0.53

221

7.2

2.87

7.65

0.66

)EC (dS.m-1

Item

Clay loam silt
Loam clay
loam

Field 3

لومی رسی سیلتی

مزرعه 4

Silt clay loam

Field 4

لومی رسی لومی
Loam clay
loam

مزرعه 5

روش كاشت رایج 1

لومی رسی لومی

مزرعه 3

Conventional method I

شنی لوم رسی

مزرعه 2
Field 2

Field 5

لومی

مزرعه 6

Loam

Field 6

لومی سیلت

مزرعه 1

Silt loam

Field 1

شنی رسی

مزرعه 3

Clay silt

Field 3

سیلتی رسی

مزرعه 4

Clay silt

Field 4

رسی

مزرعه 5

Clay

Field 5

لومی رسی

مزرعه 6

Clay loam

Field 6

لومی رسی

مزرعه 1

Clay loam

Field 1

لومی رسی سیلتی

مزرعه 3

Silt clay loam

Field 3

لومی رسی

مزرعه 4

Clay loam

Field 4

لومی رسی

مزرعه 5

Clay loam

Field 5

رسی

مزرعه 6

Clay

Field 6

روش كاشت رایج 3

Clay

Conventional method III

رسی

مزرعه 2
Field 2

روش كاشت رایج 2

Clay

Conventional method II

رسی

مزرعه 2
Field 2

رسی سیلتی

روش بهبودیافته

Silt clay

Improved method
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کلیه اقدامات مدیریتی مزارع انتخاب شده تطت نظارت مهندسان

کارخانه تاکیع شد .سپس ،با شروع هر عملیات ،با توجه به نوسیانات

کشاورزی قرار داشتند .بهمنظور جمیعآوری اطالعیات از میزارع ،ابتیدا

دمیایی ،تنییوع روشهیای تولییید و مقیادیر مختلی کیاربرد نهییادههییا

کلیه اعمال زراعی به هشت بخیش تهییه زمیید ،کاشیت ،کیوددهی،

(ورودی ها) توس کشاورزان منطقه و بهمنظور تهیه اطالعات جامعتر،

فااتت گیاه ،کنترل عل های هرز ،آبیاری ،برداشت و فمل و نقل به

اطالعات عملیات زراعی از قبیل تاریخ شیروع هیر عملییات و مییزان

ارزیابی بیالن انرژی و انتشار دیاکسید کربن در مزارع تولید گندم...
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ورودیها در هر مرفله از اجرا (کاشت تا برداشت) در میزارع از طرییق

مورد مطالعه در هر شهرستان بیه همیراه روش کاشیت بهبودیافتیه در

مصافبه رودررو با  18کشاورز با نظارت ناترید جمعآوری و ثبت شد.

مجموع بهعنوان چهار روش کاشت بررسی شدند.

در روش کاشت بهبودیافته مطققیان بیه دنبیال کیاهش مصیرف

تمامی اطالعات مربوط به انتشار دیاکسید کربد ناشی از مصرف

نهادهها و خسارت زیستمطیطی و افزایش بهرهوری و مقایسه آن بیا

انرژی های مستقیم و غیرمستقیم در مسافت آزمایش اجرا شده ثبت و

روش رایج کاشت گندم در منطقه بودند .ویژگیهای مزارع انتخابی در

جمعآوری شیدند .بیرای بیرآورد مصیرف انیرژی ،مییزان ورودیهیا و

شهرسیتانهیای مختلی و اطالعیات تکمیلیی مربیوط بیه آنهیا در

خروجی ها تعیید گردید .برای ارزیابی انرژی ورودی (مصیرفی) ،همیه

روش های تولید گندم به همراه روش کاشت بهبودیافتیه در جیدول 2

ورودی ها در هنگام اجرای عملیات زراعی بیا اسیتااده از معیادلهیای

ارائه شده است .متغیرهای مورد بررسیی در روش کاشیت بهبودیافتیه

انرژی (ضرای تبدیل) معادل سیازی شید (جیدول  .)3سیپس ،مقیدار

بهصورت زیر بود.

انرژی ورودی برای هر نهاده و عملیات مطاسبه شید (

روش كاشت بهبودیافته :عملیات آمیاده سیازی زمیید فقی

Singh et al.,

.)2007; Soltani et al., 2013

یعبار با دیسع و توس تراکتیور مسیی فرگوسید  285انجیام شید.

انرژی استااده از ماشیدها شامل ساخت و نگهداری و انتقال آنها

عملیات کاشت با مصرف  200کیلوگرم بذر در هکتار تنها بیا دیسیع

به مزارع میباشد .به منظور مطاسبه اید انرژی ورودی از معادلههیای

دوم انجام شده است .نوع بذر مصرفی از ارقام میالن و مرواریید بیود.

 1و  2استااده (:)Rajabi et al., 2012

آبیاری در اید روش کاشت بهصیورت دییم بیود .کودهیای شییمیایی

معادله ()1

TE = UEH * t

 NPKاز منابع اوره ( 200کیلوگرم در هکتار) ،سوپرفساات تریپل (50

معادله ()2

UEH = (UEW * W) / ULT

کیلوگرم در هکتار) و سولاات پتاسیم ( 50کیلوگرم در هکتار) اسیتااده

در معادلههای  1و  :TE ،2انیرژی فاصیل از اسیتااده از ماشیید

شد .کودهای فسار و پتاسییم بیهصیورت پاییه مصیرف شیدند .کیود

(مگاژول در هکتار)؛  :UEHانرژی مصرفی ادوات و ماشییدهیا بیرای

نیتروژن در سه مرفله ابتیدای کاشیت (پاییه) ،پنجیهدهیی و گلیدهی

انجام عملیات زراعی بر فس (مگیاژول در سیاعت)؛  :tمیدت زمیان

مصرف شد .برای کنترل عل های هیرز بارییعبیر ییع مرفلیه از

کاربرد ماشید (سیاعت در هکتیار)؛  :UEWانیرژی میورد نییاز بیرای

عل کش تاپیع بهمقدار یع لیتر در هکتار و برای مبارزه با عل های

ساخت ،تعمیر و نگهداری و فمل و نقل ماشید بر فس مگیاژول بیر

هرز پهدبر یع مرفله بیا گرانسیتار بیه مقیدار  25گیرم در هکتیار

کیلییوگرم؛  :Wوزن ماشییید بییر فسی کیلییوگرم؛  :ULTعمییر ماییید

استااده شد .مبارزه با آفات و بیماریها در اید روش کاشیت بیهدلییل

ماشیدها بر فس ساعت است.

عدم شیوع آفات و بیماری انجام نشد .سایر عملیات زراعی طبق عرف

عملکرد دانه و کاه و کلش با برداشت بوتهها بر اساس رطوبت 12

منظقه انجام شد .همچنید ،عملیات برداشت نیز بهصیورت مکیانیزه و

درصد اندازهگیری شد .میزان خالص خروجی کاه و کلش از میزارع بیا

توس کمباید انجام شد.

افتساب ایدکه  25درصد از کیاه و کلیش در میزارع بیاقی مییمانید،

کلیه عملیات های مدیریتی انجام شده از مرفلیه شیخم اولییه تیا

مطاسبه شد .بدید ترتی میزان انرژی موجود در کاه و کلیش خیالص

برداشت از طریق مطالعات میدانی ثبت شد .به طوریکه شییوه انجیام

از فاصلضرب کل خروجی کاه و کلش در عدد  0/75و ضری تبدیل

هر عملیات مدیریتی در مزارع در هر یع از مرافل تهییه بسیتر بیذر،

انرژی کاه گندم ( 9/25مگاژول بیر کیلیوگرم) بیر فسی مگیاژول در

کاشت ،داشت و برداشت مشیخص شید .کلییه اطالعیات مربیوط بیه

هکتار مطاسبه شد .برای تعیید انرژی خروجی (تولیدی) بهدست آمده

مدیریت زراعی شامل عملیات تهیه بستر (تعداد و زمان شخم ،دیسع

از دانه نیز با استااده از معادلهای انرژی (ضیرای تبیدیل) اسیتخراج

و غیره) ،زمان کاشت ،کود (میزان کود و زمان مصرف کود) ،مبارزه بیا

شده مربوط به دانه گندم معادلسازی گردید (جدول  .)3سپس ،مقیدار

آفات ،بیماریها و عل های هیرز ،آبییاری (تعیداد و زمیان آبییاری) و

کل انرژی ورودی و خروجیی آنهیا بیهطیور جداگانیه مطاسیبه شید

مسایل مربوط به برداشت (زمان برداشت و میزان عملکرد) جمیعآوری

( .)Singh et al., 2007; Soltani et al., 2013آب مصیرفی کلییه

شد .در پایان فصل رشد میزان عملکرد واقعی برداشت شده ثبت شیده

مزارع مورد مطالعه در روش کاشت رایج و بهبودیافته به صیورت دییم

است .برای تخمید مصرف انرژی و انتشیار دیاکسیید کیربد ،میزارع

تأمید شد که مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربد ناشی از مصرف
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الکتریسیته مربوط به اید بخش صار در نظر گرفته شد .با برآورد کیل

همچنید ،انرژی تجدیدپذیر شامل نیروی کار و بذر مییباشید .انیرژی

انرژی های ورودی و خروجیی ،شیکل هیای مختلی مصیرف انیرژی

تجدیدناپذیر نیز شامل سوخت ،کود و سموم شییمیایی و ماشییدآالت

مشخص شدند که انرژی مستقیم شامل سوخت و نیروی کار میباشد.

کشاورزی است ( Hatirli et al., 2006; Jarvis, 2000; Mandal et

انیرژی غیرمسییتقیم شییامل بییذر ،کیود ،سییموم و ماشیییدآالت اسییت.

.)al., 2002; Mirin et al., 2001

جدول  -3معادلهاي انرژي براي وروديها و خروجیها در توليد گندم
Table 3- Energy content of inputs and outputs in wheat production

معادل انرژي (مگاژول در واحد)
Energy equivalent
)(MJ.unit-1

واحد مصرف

وروديها  /خروجیها

منبع

Unit

Inputs / Outputs

1.96

h

15.7

kg

Canakci et al., 2005

62.7

h

Ozkan et al., 2004; Akcaoz et al., 2009

60.6

kg N

Ozkan et al., 2004; Akcaoz et al., 2009

11.1

kg P2O5

فسار

Ozkan et al., 2004; Akcaoz et al., 2009

6.7

kg K2O

پتاسیم

Anonymous, 2008

38

L

Kaltsas et al., 2007

12.1

kWh

نیروی برق

Rathke and Diepenbrock, 2006; Tzilivakis et al., 2005a

237

kg a.i.b

فشرهکش

Strapatsa et al., 2001

99

kg a.i.

قارچکش

Rathke and Diepenbrock, 2006; Tzilivakis et al., 2005a

287

kg a.i.

عل کش

Tipi et al., 2009; Singh et al., 2003

14.7

kg

دانه

Tabatabaeefar et al., 2009

9.25

kg

کاه و کلش

Reference
Johnson et al., 2007
Canakci et al., 2005; Ozkan et al., 2004

نیروی انسانی
Human labor

بذر
Seed

ادوات و ماشیدآالت
Machinery

a

نیتروژن
N fertilizer
P fertilizer
K fertilizer

سوخت دیزل
Diesel fuel
Electricity
Insecticide
Fungicide
Herbicide
Grain
Straw

 :aاید انرژی شامل ساخت ،تعمیرات ،نگهداری و فمل و نقل است.
a

: Includes energy required for manufacture, repair and maintenance and transportation of machines.

 a. i. :bنشاندهنده میزان ماده مؤثره است.

b

: a. i. represents active ingredient

شاخص های ارزیابی انرژی از قبییل نسیبت ییا کیارایی انیرژی،1

است که شاخصهای توصی شده بهمنظور ارزیابی رابطیه بیید کیل

بهرهوری انرژی ،2انرژی ویژه 3و عملکیرد خیالص انیرژی 4بیرای هیر

انرژی ورودی و خروجی در هر هکتار تعیید شدهاند که بسته بیه نیوع

روش کاشت مطاسبه شدهانید ( .)Soltani et al., 2013شیایان ذکیر

مطصول ،نوع خاک ،ماهیت عملیات خاکورزی برای آمادهسازی بستر
بذر ،نوع و میزان کودهای شیمیایی و دامی ،عملیات داشت ،برداشت و

1- Energy ratio
2- Energy productivity
3- Specific energy
4- Net energy yield

در نهایت سطوح عملکیرد تغیییر مییکننید (.)Soltani et al., 2013
معادالت شاخصهای انرژی به شرح ذیل است:

ارزیابی بیالن انرژی و انتشار دیاکسید کربن در مزارع تولید گندم...

معادله ()3

ER = EO / EI

که در آن :ER ،نسبت یا کارایی انرژی بوده و عددی بودن وافید
است :EO .مجموع انرژی های خروجی از مزرعه (مگاژول در هکتیار)
و  :EIمجموع انرژیهای ورودی به مزرعه است.
معادله ()4

 :EOمجموع انرژیهای خروجی
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از مزرعه (مگاژول در هکتیار) و :EI

مجموع انرژیهای ورودی به مزرعه (مگاژول در هکتار) است.
برای مطاسیبه پتانسییل گرمیایش جهیانی ،ابتیدا مقیدار سیوخت
مصرفی در کارخانه و انرژی مصرفی مربوط به تولیید و فمیل و نقیل

EP = PY / EY

کیه در آن :EP ،بهیرهوری انیرژی (کیلیوگرم بیر مگیاژول):PY ،

نهادهها شامل کود و سموم شیمیایی ،ادوات و ماشییدآالت و مصیرف
سوخت بیرای عملییات زراعیی تعییید شید (

Geen, 1987; IPCC,

عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار) و  :EIمجموع انرژیهای ورودی بیه

 .)2007b,c; Tzilivakis et al., 2005a,bسییپس ،مقییدار انتشییار

مزرعه (مگاژول در هکتار) است.

دیاکسید کربد مربوط به هر بخش ،از فاصیلضیرب مییزان انیرژی
SE = EI / PY

مصرفی و ضرای تبدیل مربوطه مطاسبه شد (جدول  .)4عامل تبدیل

معادله ()5

که در آن :SE ،انرژی ویژه (مگاژول بیر کیلیوگرم) :EI ،مجمیوع

برای مطاسبه انتشار دیاکسید کربد ناشیی از بوجیاری ،ضیدعاونی و

انرژیهای ورودی به مزرعه (مگاژول در هکتار) و  :PYعملکرد دانیه

فمل و نقل بذر برنج با توجه به نوع مدیریت زراعی و کیایت بیذرها،

(کیلوگرم در هکتار) است.

در نظامهیای کاشیت بهبودیافتیه و راییج بیهترتیی برابیر  0/0243و

معادله ()6

NEY = EO - EI

که در آن :NEY ،عملکرد انیرژی خیالص (مگیاژول در هکتیار)،

 0/0277کیلییوگرم  CO2در مگییاژول در نظییر گرفتییه شیید (

IPCC,

.)2007a,d; Anonymous, 2011

جدول  -4عوامل تبدیل مربوط به انتشار دياكسيد كربن در توليد گندم
Table 4- Conversion factor for CO2 emission in wheat production
عامل تبدیل (كيلوگرم  CO2بر مگاژول)

منبع

Reference

Conversion factor
)(kg CO2/MJ

بخش
Item

Anonymous, 2011; Anonymous, 2008a; IPCC,
2007a,b,c

0.1251

ادوات و ماشیدآالت

Anonymous, 2011; Anonymous, 2008a; IPCC,
2007a,b,c

0.0780

سوخت دیزل

Anonymous, 2008b; IEA, 2012

0.1453

نیروی برق

Anonymous, 2011; Anonymous, 2008a; IPCC,
2007a,b,c

0.0728

نیتروژن

Anonymous, 2011; Anonymous, 2008a; IPCC,
2007a,b,c

0.0826

فسار

Anonymous, 2011; Anonymous, 2008a; IPCC,
2007a,b,c

0.0806

پتاسیم

Anonymous, 2011; Anonymous, 2008a; IPCC,
2007a,b,c

0.1030

آفتکش

پس از مطاسبه  GWPکل ،برای تخمید انتشار دیاکسید کیربد

Machinery
Diesel fuel
Electricity
N fertilizer
P fertilizer
K fertilizer
Pesticide

است.

در وافد سیطح (کیلیوگرم  CO2در هکتیار) ،در وافید وزن (کیلیوگرم
 CO2در تیید دانییه) ،در وافیید انییرژی ورودی (کیلییوگرم  CO2در

نتایج و بحث

گیگاژول) و در وافید انیرژی خروجیی (کیلیوگرم  CO2در گیگیاژول)

تجزیه و تطلیل انرژیهای ورودی و خروجی :مطابق یافتیههیای

Soltani et al., 2013; Tzilivakis et al.,

جدول  ،5مییانگید کیل انیرژی ورودی در چهیار روش کاشیت برابیر

 .)2005aدادههای بهدست آمده بیا نیرمافیزار آمیاری  SASتجزییه و

 11811/61مگاژول در هکتار بود .کمتیرید مییزان انیرژی ورودی در

مطاسییبه گردییید (

تطلیل شد .رسم جداول و شکلها نیز با نرمافزار  Excelانجیام شیده
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روش کاشت بهبودیافته برابر  11169/72مگاژول در هکتار فاصل شد

مختل مقادیر قابل تیوجهی را نشیان ندادنید .در روش کاشیت راییج

که روش کاشت رایج دوم و سوم با اختالف جزییی (بیهترتیی برابیر

کمترید ورودیها مربوط به مصرف سموم شیمیایی بیود کیه در اکریر

 11261/26و  11262/21مگاژول در هکتار) در رتبههای بیاالتر قیرار

مزارع مورد مطالعه آفتکش مصرف نشید .انیرژی ورودی مربیوط بیه

گرفتنیید .روش کاشییت رایییج اول کییه روش کاشییت رایییج منطقییه در

ادوات و ماشیدآالت با مییانگید  511/25مگیاژول در هکتیار و 4/33

شهرستان جویبار میباشد با اختالف معنیدار و قابل تیوجهی در رتبیه

درصد از کل در رتبه چهارم قرار گرفت که در روش رایج اول و سیوم

اول قرار گرفت که انرژی ورودی برابر  13553/25مگاژول در هکتیار

باالتر از کاشت رایج دوم و روش بهبودیافته بود .عالوه بر اید ،انرژی

بود .اید نتایج نشان میدهد که کشاورزان اید منطقه ورودی بیشتر به

ورودی مربوط بیه فسیار و پتاسییم بیا مییانگید  462/12و 165/09

مزرعه وارد مییکننید .بیا مقایسیه ورودیهیا در چهیار روش کاشیت

مگاژول در هکتار بهترتی  3/91و  1/4درصد از کل انرژی ورودی را

مشاهده می شود که انرژی مصرفی مربوط به نیتروژن با میانگید کیل

به خود اختصاا دادهاند (جدول .)5

 4492/14مگاژول در هکتار ( 38/03درصد) در رتبه اول قیرار گرفیت

میانگید کل انرژی تولید در چهار روش کاشت برابیر 172041/8

که بیشترید میزان آن مربوط به روش کاشیت بهبودیافتیه بیا 49/91

مگاژول در هکتار بود که  35/63درصد از آن مربیوط بیه تولیید دانیه

درصد ( 5575/2مگاژول در هکتار) و روش کاشت رایج اول با 39/53

( 61301/78مگاژول در هکتار) و  64/37درصد از آن مربوط به کاه و

درصد ( 5358/2مگاژول در هکتار) بود .روش کاشت رایج دوم و سوم

کلش ( 110740مگاژول در هکتار) بود .بیشیترید انیرژی تولییدی در

بییهترتی ی بییا  31/63و  30/84درصیید ورودی نیتییروژن (بییهترتی ی

روش کاشت بهبودیافته ( 187081/3مگاژول در هکتار) بهدسیت آمید

 3561/87و  3473/29مگاژول در هکتار) در رتبیه هیای بعیدی قیرار

که  36/34درصد از آن مربوط به دانه ( 67987/5مگاژول در هکتار) و

گرفتند (جدول .)5

 63/66درصد مربوط به کاه و کلش  119093/75مگیاژول در هکتیار

بعد از انرژی ورودی نیتروژن ،انرژی سوخت ( 4492/14مگیاژول

بود .کاشت رایج اول با  180820مگاژول انرژی خروجی در رتبیه دوم

در هکتییار و  38/03درصیید) و بییذر ( 3045/75مگییاژول در هکتییار و

قرار گرفت کیه شیامل  369/68درصید دانیه ( 71747/1مگیاژول در

 25/79درصد) باالترید مقدار را بیه خیود اختصیاا دادهانید .از نظیر

هکتار) و  60/32درصد کاه و کلیش ( 109072/9مگیاژول در هکتیار)

انرژی سوخت روش کاشت رایج سوم با  34/97درصد از کل در رتبیه

بود .مزارع مربوط به روش رایج دوم و سوم بهترتی بیا  150921/3و

اول و روش بهبودیافته بیا  17/82درصید از کیل در رتبیه آخیر قیرار

 169344/6مگاژول در هکتار در رتبههای بعدی قیرار گرفتنید .دلییل

گرفتنید .روش کاشییت رایییج دوم و سیوم بییا  28/77و  28/86درصیید

اصلی اختالفات مشیاهده شیده در مییزان انیرژی ورودی و خروجیی،

سوخت مصرفی در رتبه دوم و سوم مشاهده شدند .بیا مقایسیه چهیار

تااوت در اعمال مدیریت و میزان مصرف نهادههیا و شیرای متایاوت

روش کاشت از نظر بذر مصرفی مشاهده میشود که مزارع مربوط بیه

ادافیکی و خاکی میباشد (جدول .)5

روش کاشت رایج اول بیا مصیرف  2820/6مگیاژول انیرژی (21/81
درصد) کمترید میزان را به خود اختصاا داد و روش راییج سیوم بیا
 2862/58مگاژول در هکتار قبل از آن قرار گرفت .روش راییج دوم و
بهبودیافته با مصرف  3359/8و  3140مگاژول در هکتیار (بیهترتیی
 29/84و  28/11درصد) بیشترید میزان را نشان دادند (جدول .)5
یافتهها نشان میدهد کیه در منطقیه بیشیترید نهیاده مصیرفی و
انرژی ورودی آن مربوط به کیود شییمیایی نیتیروژن ،سیوخت و بیذر
مصرفی است .کشاورزان در روش کاشت راییج منطقیه بیرای تقوییت
مزرعه از مقادیر بسیار زیاد کودهای شیمیایی و بیه شییوهای نادرسیت
استااده میکنند و به مواد آلی و منابع زیستی توجه ندارند (جدول .)5
سایر نهاده ها و ورودیها در میزارع میورد مطالعیه در روشهیای

سهم انواع انرژيهاي ورودي

در رابطه با شکل های مختل انرژی یافتههیای جیدول  6نشیان
میدهد که میانگید کل انرژی ورودی مستقیم و غیرمستقیم در چهیار
روش کاشت به ترتی برابر  3295/09و  8516/52مگاژول در هکتیار
بود .بیش ترید میزان انرژی مستقیم مصیرفی مربیوط بیه روشهیای
کاشت رایج سوم و اول به ترتیی  3968/91و  3924/35مگیاژول در
هکتار ( 35/24و  28/96درصد) بود .روش کاشت رایج دوم بیا 29/04
درصد در رتبه سوم و روش بهبودیافته با  18/06درصید در رتبیه آخیر
قرار گرفت .مطابق یافتههای جدول  ،6روش کاشت رایج اول و روش
بهبودیافته باالترید میزان انیرژی ورودی غیرمسیتقیم برابیر  71/04و
 81/94درصد را به خود اختصاا دادند.

ارزیابی بیالن انرژی و انتشار دیاکسید کربن در مزارع تولید گندم...
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میزان انرژی ورودی غیرمستقیم برای روش رایج دوم و سوم برابر

انرژی مصرفی مستقیم نیز در روش کاشت رایج سوم و اول فداکرر و

 7991/03و  7293/3مگییاژول در هکتییار بییهدسییت آمیید (جییدول .)6

در روش بهبودیافته فداقل بود .در روش کاشیت راییج اول بیشیترید

مقایسه میانگید انواع انرژی ورودی به تاکیع مزارع مورد مطالعیه در

انرژی غیرمستقیم مربوط به مزرعه  2و کمترید میزان آن مربیوط بیه

روشهای مختل کاشت به روش برشدهی متقابل نشان داد کیه در

مزرعه  6بود که انیرژی ورودی نیتیروژن و بیذر نقیش مهمیی را دارا

روش کاشییت رایییج اول بیشییترید انییرژی مسییتقیم در مزرعییه  1و 4

بودند .در روش رایج  2نیز بیشیترید انیرژی غیرمسیتقیم مربیوط بیه

مصرف شد .در روش رایج دوم و روش راییج سیوم بیشیترید انیرژی

مزرعه  2و کمترید مقدار آن در مزرعه  6مشاهده شید .همچنیید ،در

ورودی مستقیم بهترتی مربوط به مزارع  3و  5بود که دلیل اصلی آن

روش کاشت رایج سوم بیشترید انرژی مصرفی غیرمستقیم در میزارع

نیز باالتر بودن انرژی سوخت مصرفی میباشید (جیدول  .)7مییانگید

 4و  5و کمترید مقدار آن در مزرعه  1بهدست آمید .مییانگید انیرژی
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ورودی غیرمستقیم نیز در روش کاشت رایج  1فداکرر بود (جدول .)7

داد کییه روش کاشییت رایییج اول بیشییترید انییرژی ورودی را بییه خیید

میانگید انرژی ورودی تجدیدپذیر و تجدیدناپیذیر در چهیار روش

اختصاا داد و سایر روشهای کاشیت در ییع سیطح قیرار گرفتنید

کاشت بیهترتیی  3071/28و  8740/33مگیاژول در هکتیار بیود .در

(جدول  .)7سهم انیرژی ورودی غیرمسیتقیم و تجدیدناپیذیر بیاالتر از

مقایسه انیرژی تجدیدپیذیر و تجدیدناپیذیر مشیاهده شید کیه انیرژی

انرژی ورودی مستقیم و تجدیدپذیر بود .منبع انرژیهای تجدیدناپیذیر

تجدیدپذیر برای روش کاشت رایج دوم و روش بهبودیافته (بیهترتیی

عمدتات سوختهای فسیلی می باشند و تکییه بیر ایید منیابع در آینیده

 3379/89و 3166/42مگاژول در هکتار) باالتر از روش کاشیت راییج

همراه با مخاطرات زیادی میباشد .بررسییهیا نشیان داده اسیت کیه

اول و سوم ( 2845/25و  2893/55مگاژول در هکتار) از کیل انیرژی

کشاورزی در ایران به میزان زیادی به انرژیهای تجدیدناپذیر وابسیته

مصرفی را شامل شد .کمترید انرژی تجدیدناپیذیر ورودی (7881/37

اسییت ( .)Beheshti et al., 2010مصییرف بییاالی انییرژیهییای

 3166مگاژول در هکتار) مربوط بیه کاشیت راییج دوم و بییشتیرید

تجدیدناپذیر سب کاهش کارایی مصرف انرژی نظامهای تولید خواهد

مییزان انییرژی تجدیدناپییذیر ورودی برابییر 10708مگییاژول در هکتییار

شد .زیرا تولید مواد شیمیایی و استااده از ماشیدآالت بهعنوان شاخص

مربوط به روش کاشت رایج اول بود .انیرژی تجدیدناپیذیر در کاشیت

اصلی نظامهای رایج نیازمند مصرف مقادیر زیادی انرژی است .در اید

رایج سوم و روش بهبودیافته نیز بهترتی برابیر  8368/66و 8003/3

تطقیق نسبت انرژی غیرمستقیم بیشتر از انیرژی مسیتقیم و نسیبت

مگاژول در هکتار بود (جدول .)6

انرژی تجدیدناپذیر باالتر از انرژیهیای تجدیدپیذیر مییباشید .طبیق

مقایسه میانگید انیواع انیرژی ورودی بیه تاکییع میزارع میورد

گزارش موره و همکاران ( )Moore, 2010جهت فصیول ییع نظیام

مطالعه در روشهای مختل کاشت به روش برشدهی متقابل نشیان

پایدار تولید ،باید میزان کارایی انرژی و سهم انیرژی تجدیدپیذیر را در

داد کییه در روش کاشییت رایییج اول مییزارع  1و  3بیشییترید انییرژی

بومنظامها افزایش داد .البته در زمان فاضر تأمید غذای جمعیت رو به

تجدیدپذیر را به خود اختصاا دادنید و کمتیرید مقیدار در مزرعیه 3

رشد دنیا بدون استااده از انرژیهای تجدیدناپذیر امری دشوار و شیاید

مشاهده شید ،ولیی در روش راییج دوم بیشیترید انیرژی تجدیدپیذیر

غیرممکد باشد .بنابراید ،با در نظر گرفتد پیامدهای زیسیتمطیطیی

مربوط به مزرعه  4بهدست آمد (جدول  .)7در روش رایج سوم مزرعیه

استااده از مواد شیمیایی و سوختهای فسیلی ،متخصصان کشیاورزی

 3و  6بیشترید انرژی تجدیدپیذیر و مزرعیه  4کمتیرید مقیدار را دارا

چاره ای جز اندیشیدن به افزایش پایداری در کشاورزی و افزایش سهم

بودند .مقایسه میانگید نشان داد که روش کاشت راییج دوم بیشیترید

انرژیهای تجدیدپذیر در نظامهای تولید نخواهند داشت.

انرژی تجدیدپذیر را به خیود اختصیاا داد .در ایید تطقییق ،انیرژی
ورودی مربوط به بذر بیشترید سیهم را در انیرژی ورودی تجدیدپیذیر

تجزیه و تحلیل شاخصهاي انرژي

دارا بود .بررسی انرژی تجدیدناپذیر در روش رایج اول نشان مییدهید

کشاورزی نظام تبدیل انرژی میباشد ،بهطوریکیه برخیی منیابع

که مزرعه  2بیشترید و مزرعه  6کمترید مقدار را دارا بودند .ولیی در

انرژی زای تجاری و غیرتجاری را به مطصوالت فیاوی انیرژی قابیل

روش رایج دوم مزرعه  1باالترید و مزرعه  4کمترید مقیدار را نشیان

استااده برای انسان تبدیل میکند ( ،)Kizilaslan, 2009که عملکرد

داد .مقایسه میانگید انرژی تجدیدناپذیر در چهار روش کاشیت نشیان

و بازدهی اید تبدیل با استااده از شاخصهایی نظییر کیارایی انیرژی،

داد که روش کاشت رایج اول بیاالترید و روش راییج دوم بیه همیراه

بهره وری انرژی و انرژی خالص سنجیده میشود .همیانطیور کیه در

روش بهبودیافته کمترید میزان را دارا بودند (جدول  .)7دلیل بیاالتر و

جدول  6نمایان است میانگید کیارایی انیرژی در چهیار روش کاشیت

یا پایید تر بودن سهم انرژی تجدیدناپذیر در مزارع مختل مربوط بیه

برابر  14/57بود .باالترید میزان کارایی انرژی  16/75مربوط به روش

متاییاوت بییودن میییزان مصییرف سییوخت و کییود شیییمیایی و کییارکرد

بهبودیافته و پاییدتیرید نسیبت آن برابیر  13/34و  13/3مربیوط بیه

ماشیدآالت بود .کل انرژی ورودی در روش کاشت رایج اول و دوم در

روش کاشییت اول و دوم بییود .دلیییل پییایید بییودن کییارایی انییرژی را

مزرعییه  1فییداکرر و در مزرعییه  6فییداقل بییود .در روش رایییج سییوم

میتوان به وابستگی زیاد آنها به نهادههای ورودی و مصرف بیشتیر

کمترید انرژی ورودی مربوط بیه مزرعیه  1و بیشیترید مقیدار آن در

انرژی برای تولید نسبت داد که اید نهادهها بیدون توجیه بیه مسیایل

مزرعه  4و  5بهدست آمد .مقایسه میانگید روشهای کاشت نیز نشان

زیست مطیطی مصرف می شوند .در رابطه با شاخص بهرهوری انیرژی

ارزیابی بیالن انرژی و انتشار دیاکسید کربن در مزارع تولید گندم...

1181

یافته های تطقیق نشان داد که میانگید ایید شیاخص در چهیار روش

انرژی در روش راییج اول نشیان داد کیه بیشیترید نسیبت انیرژی در

برابر  0/37کیلوگرم بر مگاژول بود کیه بیاالترید مییزان آن در روش

مزرعه  6برابر  29/19و کمترید مقدار آن برابر  9/56در مزرعه  2به

رایج اول و بهبودیافته بهترتیی  0/43و  0/41کیلیوگرم بیر مگیاژول

دست آمد .در روش رایج دوم بیشترید نسیبت انیرژی در مزرعیه  2و

فاصییل شیید و بییرای روش کاشییت دوم و سییوم برابییر  0/28و 0/35

کمترید آن در مزرعه  1مشاهده شد ولی در روش رایج سوم بیشترید

کیلوگرم بر مگاژول بهدست آمد (جدول  ،)6کیه در مقایسیه بیا نتیایج

نسبت انیرژی در مزرعیه  1و کمتیرید آن در مزرعیه  5فاصیل شید

خان و همکاران ( )Khan et al., 2010در استرالیا کیمتیر بیود .ایید

(جدول  .)8دلیل باال بودن نسبت انرژی در مزارع مختل مربیوط بیه

موضوع به افتمال زیاد ناشی از باال بودن انرژی ورودی در نظامهیای

سهم انرژی خروجی کاه و کلش است.

تولید ایران و منطقه است .میانگید انرژی وییژه در چهیار روش برابیر

مقایسه میانگید بهرهوری انرژی نشان داد که بیشترید بهیرهوری

 2/68مگاژول بر کیلوگرم) بود کیه روش راییج دوم بیاالترید مییزان

انرژی در روش کاشت رایج اول مربوط به مزرعه  6و کمتیرید مقیدار

( 3/51مگاژول بر کیلوگرم) را به خود اختصاا داد .کیمتیرید مقیدار

آن مربییوط بییه مزرعییه  2بییود .در روش کاشییت رایییج دوم بیشییترید

انرژی ویژه ( 2/34مگاژول بر کیلوگرم) مربوط به روش اول بیود و در

بهییرهوری انییرژی مربییوط بییه مییزارع  2و  3و کمتییرید مقییدار 0/16

روش رایییج دوم و بهبودیافتییه نیییز برابییر  2/84و  2/42مگییاژول بییر

کیلوگرم بر مگاژول در مزرعه  6فاصل شد .در روش کاشت رایج سوم

کیلوگرم بود (جدول  .)5انرژی ویژه عکس بهره وری انرژی میباشید.

بیشترید بهرهوری انرژی در مزرعه  2بهدست آمد .دلییل اصیلی بیاال

بنابراید ،مقادیر کمتر آن نشان میدهد که انیرژی کیمتیری بیه ازای

بودن میزان بهره وری انرژی در مزارع مختل باال بودن عملکرد دانیه

تولید هر وافد عملکرد مصرف شید .در رابطیه بیا بیازدهی و عملکیرد

می باشد .مقایسه میانگید بهره وری انرژی در چهار روش کاشیت نییز

روشهای کاشت به عنوان یع نظام تبدیل انرژی بر اساس یافتههای

نشان داد که باالترید بهیرهوری انیرژی در روش کاشیت راییج اول و

تطقیق مشخص شد که میانگید انرژی خالص در چهار روش کاشیت

بهبودیافته به د لیل بیاال بیودن عملکیرد دانیه فاصیل شید .کمتیرید

برابر  160230/19مگاژول در هکتار بود .باالترید میزان انرژی خالص

بهرهوری انرژی در روش کاشت رایج دوم  0/28کیلوگرم بیر مگیاژول

 175911/58مگاژول در هکتار مربوط به روش بهبودیافته بود و روش

به دست آمد (جدول  .)8انرژی ویژه در روش کاشت رایج سوم فداکرر

کاشت رایج اول با  167266/75مگاژول در رتبیه دوم و روش کاشیت

( 2/84مگاژول بر کیلوگرم) و در روش کاشت رایج اول فداقل (2/34

رایج دوم با میانگید  139660/04مگاژول در هکتار در رتبه آخر قیرار

مگاژول بر کیلوگرم) بود .شاخص انرژی خالص نییز در روش کاشیت

گرفت .شیوه صیطیح میدیریت مزرعیه در روش بهبودیافتیه و ورودی

بهبودیافته بیشترید مقدار ( 175911/58مگاژول در هکتار) را به خیود

بسیار باالی نهادهها در دیگر روشهای رایج منجر به چنید نتیجیهای

اختصاا داد و روش کاشیت راییج اول بیا  167266/75مگیاژول در

شد (جدول .)6

هکتار در رتبه دوم قرار گرفت .کمترید انرژی خالص مربوط بیه روش

مقایسه میانگید انواع انرژی خروجی و شاخصهیای بیه تاکییع

کاشت رایج دوم  139660/04مگاژول در هکتار بیود (جیدول  .)8بیا

مزارع مورد مطالعه در روش های مختل کاشت به روش بیرشدهیی

توجه به نتایج بهدست آمده مییتیوان بیا کیاهش مصیرف سیوخت و

متقابل نیز نتایج بهدست آمده را تأئیید مییکنید (جیدول  .)8در روش

ماشیدآالت بهره وری انرژی را بهبیود بخشیید .همچنیید ،اسیتااده از

کاشت رایج اول بیشترید عملکرد دانه و کاه و کلش و انرژی خروجی

منابع انرژی بهصورت کارآمدتر با بهینهسازی مصرف انواع نهادههیای

آنها مربوط به مزرعه  6بود که دلیل عمده آن نیز مصرف باالی کود

بهکار رفته از طریق انتخاب صطیح نوع ،مقدار ،روش و زمان مصیرف

نیتروژن و بذر میباشد .در روش کاشیت راییج دوم و سیوم بیشیترید

نهادههایی مانند کودها و سیموم شییمیایی نقیش مهمیی در کیاهش

عملکرد دانه و انرژی خروجی آن مربوط به مزرعه  3و  2بود .مقایسیه

مصرف انرژی دارد ( .)Dastan et al., 2015a,bدر پژوهشی مصیرف

میییانگید چهییار روش کاشییت نشییان داد کییه روش رایییج اول دارای

انرژی در  97مزرعه گندم واقع در ایالت مارمارای ترکیه مورد بررسیی

بیشترید عملکرد دانه و انرژی خروجی بود و روش بهبودیافته در رتبه

قرار گرفت و مشاهده شد که تولید گندم به میزان  20653/5مگیاژول

دوم قرار گرفت .کمترید عملکرد و انیرژی خروجیی دانیه مربیوط بیه

در هکتار انرژی مصرف میکند که از اید میان انرژی ورودی سیوخت

روش کاشت رایج دوم بود (جدول  .)8مقایسه میانگید شاخص نسبت

با  45/15درصد بیش ترید سهم را در کل انرژی مصرفی داشته و بیه
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دنبال آن کودهای شیمیایی با  34/21درصد (به ویژه کود نیتیروژن بیا

 31/77درصد) قرار گرفتند (.)Tipi et al., 2009

در پژوهشهای دیگری نیز کارایی انیرژی در نظیامهیای کاشیت

تهیه زمید مربوط بود ( .)Canakci et al., 2005از طرفی تطقیقیات

;Iqbal, 2007

نشان داد که سوخت بخش اعظم انیرژی ورودی را نسیبت بیه سیایر

 .)Khan et al., 2010در تطقیقی دیگر بییشتیرید مییزان مصیرف

ورودیهای مسیتقیم تشیکیل مییدهید (.)Strapatsa et al., 2006

سوخت و ورودی انرژی در مطصوالت زراعی و سبزیجات به عملییات

مصرف سوخت در وافد سطح مزرعه توس عیواملی از قبییل نییروی

برنج در استرالیا و هند ،میزان مشیابهی را نشیان داد (

1183

ارزیابی بیالن انرژی و انتشار دیاکسید کربن در مزارع تولید گندم...

اس بخار تراکتور ،عمق شخم ،نوع خاک و غیره تطت تأثیر میباشید

در هکتار بود که نیتروژن ،سیوخت و بیذر (برابیر  304/17 ،390/15و

( .)Kaltsas et al., 2007بنابراید ،با تجزیه و تطلییل انیرژی ورودی

 91/98کیلییوگرم معییادل  CO2در هکتییار بییهترتی ی معییادل ،69/94

در نظامهای کاشت ،میتوان به مییزان اسیتااده از تمیام شیکلهیای

 16/32و  5/61درصیید) بییاالترید سییهم را نشییان دادنیید و ادوات و

انرژی پی برد و از منابع مطدود نظیر زمید ،آب و منابع زیستی بیرای

ماشیدآالت با میانگید  76/91کیلوگرم معیادل  CO2در هکتیار برابیر

نسلهای آینده فااتت نمود (.)Dastan et al., 2015a,b

 5/61درصد در رتبیه بعیدی قیرار گرفیت .در روش کشیت راییج اول
کمترید میزان انتشار دیاکسید کربد مربوط به کاربرد آفتکشها بود
که سهم آن برای قارچکش ،عل کش و فشرهکش بیهترتیی ،0/98

انتشار دياکسید کربن و پتانسیل گرمایش جهانی

 3/37و  4/58کیلوگرم معادل  CO2در هکتار بود (جدول .)9

با توجه به نتایج جدول  ،9انتشار دیاکسید کربد ناشی از مصرف
انرژی در روش کاشت رایج اول برابر  933/59کیلیوگرم معیادل CO2

جدول  -9انتشار دياكسيد كربن ناشی از مصرف انرژي بر حسب كيلوگرم  CO2معادل در هكتار مربوط به مزارع رایج توليد گندم در شهرستان
جویبار
-1

Table 9- CO2 emissions (kg eq-CO2 ha ) from energy using for wheat conventional production in Jouybar
Planting method I
روش رایج 1
درصد از

اشتباه معيار
Standard
error

ميانگين

مزرعه

مزرعه

مزرعه

مزرعه

مزرعه

مزرعه

Mean

6

5

4

3

2

1

Field 6

Field 5

Field 4

Field 3

Field 2

Field 1

9.85

5.14

91.98

86.98

86.98

104.37

76.54

86.98

110.03

بذر

8.24

5.61

76.91

67.30

81.42

96.48

56.87

75.77

83.62

ادوات و ماشیدآالت

32.58

16.32

301.17

262.31

294.41

349.16

278.94

281.58

358.64

41.79

69.94

390.15

418.05

354.43

365.29

238.72

710.28

253.67

نیتروژن خالص

4.93

14.78

46.04

0

56.23

21.09

37.25

105.28

56.23

فسار خالص

1.65

6.02

15.42

6.75

27

0

31.76

0

27

پتاسیم خالص

0.36

0.21

3.37

4.11

3.10

3.72

2.93

3.55

2.81

0.11

0.46

0.98

1.78

2.55

1.53

0

0

0

0.49

4.58

4.58

27.64

0

0

0

0

0

100

72.85

933.59

879.19

906.12

941.64

723.01

1263.6

892

كل
Share
)(%

بخش
Item

Seed
Machinery

سوخت
Fuel

کودهای شیمیایی
Chemical fertilizers
N
P2O5
K2O

آفتکش
Pesticide

عل کش (ماده مؤثره)
)Herbicide (a.i.

قارچکش (ماده مؤثره)
)Fungicide (a.i.

فشرهکش (ماده مؤثره)
)Insecticide (a.i.

پتانسيل گرمایش
جهانی كل
Total GWP

* a. i. :نشاندهنده میزان ماده مؤثره است.

در کشییت رایییج دوم گنییدم در شهرسییتان سییاری میییزان انتشییار

* a. i. represents active ingredient

دیاکسید کربد در  6مزرعیه برابیر  710/2کیلیوگرم معیادل  CO2در
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هکتار بود (جیدول  .)10کیود نیتیروژن و سیوخت بیا مییانگید تولیید

گرفتند .کمترید میزان انتشار دیاکسید کربد نیز مربیوط بیه مصیرف

 259/27و  249/54کیلوگرم معیادل  CO2در هکتیار (برابیر  36/51و

فشرهکش و عل کش (بهترتی برابر  0/71و  1/98کیلیوگرم معیادل

 35/13درصد) بیشترید مییزان انتشیار دی اکسیید کیربد را بیه خیود

 CO2در هکتییار) بییود .در اییید روش کاشییت بییهعلییت عییدم مصییرف

اختصاا دادند .بذر مصرفی و ادوات و ماشیدآالت با تولیید  93/07و

قارچ کش انتشار دی اکسید کربد در اید بخش مشاهده نشید (جیدول

 57/93کیلوگرم معادل  CO2در هکتار در رتبیه سیوم و چهیارم قیرار

.)10

جدول  -10انتشار دياكسيد كربن ناشی از مصرف انرژي بر حسب كيلوگرم  CO2معادل در هكتار مربوط به مزارع رایج توليد گندم در شهرستان
ساري
درصد از
كل

Table 10- CO2 emissions (kg eq-CO2 ha-1) from energy using for wheat conventional production in Sari
Planting method II
روش رایج 2

اشتباه معيار

ميانگين

مزرعه 6

مزرعه

مزرعه

5

4

Field 5

Field 4

مزرعه 3

مزرعه 2

مزرعه 1

Field 3

Field 2

Field 1

86.98

108.72

95.68

86.98

93.07

بذر

55.53

66.99

61.73

79.54

ادوات و ماشیدآالت

297.14

254.90

169.70

سوخت

101.47

761.02

نیتروژن خالص

45.18

فسار خالص
پتاسیم خالص

Standard
error

Mean

13.10

3.48

93.07

86.98

8.16

6.20

57.93

36.08

47.69

35.13

17.40

249.54

269.13

251.94

254.40

36.51

115.23

259.27

0

202.94

84.53

405.68

5.30

4.33

37.64

50.61

21.08

35.14

42.18

31.63

1.42

2.43

10.06

5.40

13.50

0

13.50

13.50

14.46

0.28

0.65

1.98

2.34

0

0

3.04

2.93

3.58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.10

0.71

0.71

0

0

0

0

0

4.27

100

113.57

710.2

1012.65

858.35

928.64

1392.63

904.46

1672.65

Share
)(%

Field 6

بخش
Item

Seed
Machinery
Fuel

کودهای شیمیایی
Chemical fertilizers
N
P2O5
K2O

آفتکش
Pesticide

* a. i. :نشاندهنده میزان ماده مؤثره میباشد

عل کش (ماده مؤثره)
)Herbicide (a.i.

قارچکش (ماده مؤثره)
)Fungicide (a.i.

فشرهکش (ماده مؤثره)
)Insecticide (a.i.

پتانسيل گرمایش جهانی كل
Total GWP

* a. i. represents active ingredient

در کشت رایج گندم در منطقه قائمشهر (روش  )3بر خالف روش

هکتار در رتبههای بعدی قرار گرفت .کمترید میزان انتشار دیاکسیید

کاشت اول و دوم میانگید انتشار دیاکسید کربد در  6مزرعه ناشی از

کربد  2/34کیلوگرم معادل  CO2در هکتار برابر  0/31درصد مربیوط

سوخت مصرفی ( 307/17کیلوگرم معادل  CO2در هکتار برابر 41/03

به عل کش بود .در اید روش کاشت در مزارع تولیید گنیدم مصیرف

درصد) بیشتر از نیتیروژن ( 252/86کیلیوگرم معیادل  CO2در هکتیار

قارچکش و فشرهکش مشاهده نشد که انتشیار دیاکسیید کیربد نییز

برابر  33/77درصد) بود (جدول  .)11انتشار دی اکسید کربد مربوط به

وجود نداشت (جدول .)11

بذر و ادوات و ماشیدآالت با  79/3و  75/18کیلوگرم معیادل  CO2در

ارزیابی بیالن انرژی و انتشار دیاکسید کربن در مزارع تولید گندم...
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Table 11- CO2 emissions (kg eq-CO2 ha-1) from energy using for wheat conventional production in Ghaemshahr
Planting method III
روش رایج 3
درصد از

اشتباه معيار
Standard
error

ميانگين

مزرعه

Mean

6

10.59

4.75

79.30

91.33

10.04

4.14

75.18

88.24

86.28

41.03

16.70

307.17

275.65

382.36

292.16

33.77

75.75

252.86

507.34

405.88

289.89

144.92

3.58

5.94

26.83

0

42.18

30.12

30.12

35.14

0.67

3.71

5

0

0

0

0

22.50

7.48

0.31

1.09

2.34

4.67

5.85

0

0

3.52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

81.45

748.66

967.23

1000.83

741.51

653.68

637.30

491.43

كل
Share
)(%

Field 6

بخش

مزرعه

مزرعه

مزرعه

مزرعه

4

3

2

1

Field 4

Field 3

Field 2

Field 1

78.28

62.12

93.07

72.48

78.50

بذر

67.22

76.48

65.34

67.53

ادوات و ماشیدآالت

309.09

269.22

314.51

169.1

0
23.41

فسار خالص
پتاسیم خالص

مزرعه 5
Field 5

Item

Seed
Machinery

سوخت
Fuel

کودهای شیمیایی
Chemical fertilizers

نیتروژن خالص
N
P2O5
K2O

آفتکش
Pesticide

* a. i. :نشاندهنده میزان ماده مؤثره است

عل کش (ماده مؤثره)
)Herbicide (a.i.

قارچکش (ماده مؤثره)
)Fungicide (a.i.

فشرهکش (ماده مؤثره)
)Insecticide (a.i.

پتانسیل گرمایش جهانی کل
Total GWP

* a. i. represents active ingredient

مطابق یافتههای جدول  12میانگید پتانسیل گرمایش جهانی کل

مقایسه با سایر ورودی ها اختالف قابل توجهی را نشان داد که از ایید

ناشی از فعالیت هیای مختلی در چهیار روش کاشیت برابیر 798/56

نظر روش بهبودیافته با  405/88کیلیوگرم معیادل  CO2در هکتیار در

کیلوگرم معادل  CO2در هکتار بود .کمترید پتانسیل گرمایش جهیانی

رتبه نخست و روش کاشت رایج اول با  390/15کیلوگرم معادل CO2

مربوط به روش کاشیت راییج دوم ( 710/2کیلیوگرم معیادل  CO2در

در هکتار در رتبه دوم قرار گرفت .روش کاشیت راییج دوم و سیوم بیا

هکتار) و بیشترید مقدار آن مربیوط بیه روش کاشیت راییج اول بیود.

 259/27و  252/86کیلوگرم معادل  CO2در هکتار در رتبههای بعدی

پتانسیل گرمایش جهانی مربوط به روش کاشیت راییج سیوم و روش

قرار گرفتند .بعد از کود نیتروژن ،سوخت مصرفی بیشترید انتشار گیاز

بهبودیافته بهترتی برابر  748/66و  765/78کیلوگرم معادل  CO2در

گلخانه ای را نشان داد کیه مییانگید آن در چهیار روش کاشیت برابیر

هکتار بود (جدول  .)12در بید فعالییتهیای مختلی  ،انیرژی ورودی

 254/03کیلوگرم معادل  CO2در هکتار با  32/17درصید بیود کیه در

نیتروژن در چهار روش کاشت با مییانگید  327/04کیلیوگرم  CO2در

اید بید روش بهبودیافته در رتبه آخر  155/25کیلوگرم معیادل

هکتییار معییادل بییا  41/42درصیید ،بیشییترید مقییدار را از نظییر انتشییار

در هکتیار و روش سیوم و اول در رتبیه  1و  2بییا  307/17و 304/17

دیاکسید کیربد و گرمیایش جهیانی بیه خیود اختصیاا داد کیه در

کیلوگرم معادل  CO2در هکتار قرار گرفتند (جدول .)12

CO2
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بذر بیا مییانگید  87/83کیلیوگرم معیادل  CO2در هکتیار برابیر

زراعی (تولید و فمل و نقل کودها و آفتکشها) در تولیید بیرنج هیر

 11/12درصد از کل انتشار دیاکسیدکربد در چهار روش کاشت را به

کدام بیه ترتیی  80-98و  16-91کیلیوگرم معیادل  CO2در هکتیار

خود اختصاا دادند .ادوات و ماشیدآالت با میانگید  63/98کیلیوگرم

پتانسیل گرمایش جهانی نقش دارند .عالوه بر اید ،نتایج پژوهشهای

 CO2در هکتار و  8/1درصد در جایگاه بعیدی قیرار گرفیت .پتانسییل

مشابه در مزارع زیتون و چغندرقند نیز نشان داده که مصرف کودهیای

گرمایش جهانی ناشیی از کیاربرد علی کیش نییز بیا مییانگید 2/57

شیمیایی (به ویژه کود نیتروژن) و سوختهای فسیلی بیشترید تیأثیر

کیلوگرم  CO2در هکتار ،معیادل  0/33درصید از کیل مییزان انتشیار

را در انتشییار گازهییای گلخان یهای و پتانسیییل گرمییایش جهییانی دارد

دیاکسید کربد را به خود اختصاا داد .سهم سایر فعالیتهای ناشی

( .)Kaltsas et al., 2007; Tzilivakis et al., 2005aمییانگید

از تولید و فمل و نقل نهادههای زراعی قابل توجه نبود (جدول .)12

پتانسیل گرمایش جهانی چهیار روش در وافید سیطح برابیر 789/56

نتایج مقایسه بید انرژیهای ورودی و پتانسیل گرمیایش جهیانی

کیلوگرم معادل  CO2در هکتیار بیود کیه در روش کاشیت راییج دوم

ناشی از آنها نشان داد که بید انرژیهای ورودی و پتانسل گرمیایش

فداقل ( 710/2کیلیوگرم معیادل  CO2در هکتیار) و در روش کاشیت

جهانی ناشی از آن ارتباط مستقیمی وجود دارد .در همید رابطیه وود و

رایج اول فداکرر ( 933/59کیلیوگرم معیادل  CO2در هکتیار) مقیادیر

کووی ( )Wood & Cowie, 2004بیان داشتند کیه انتشیار گازهیای

مشاهده شد .پتانسیل گرمایش جهانی در وافد سطح در روش کاشیت

گلخانهای در هنگام فعالیتهای متنوع کشاورزی یا بهطور مسیتقیم از

رایج سوم و بهبودیافته بیهترتیی برابیر  748/66و  765/78کیلیوگرم

طریق مصرف سوختهیای فسییلی در طیی اجیرای عملییات زراعیی

معادل  CO2در هکتار بهدست آمد (جدول  .)13در همید رابطه مقیدار

(کاشت تا برداشت) و یا بهطور غیرمستقیم در زمیان تولیید و فمیل و

کییل پتانسیییل گرمییایش جهییانی در وافیید سییطح بییرای مطصییوالت

نقل ورودیهای مورد نیاز مزرعه (عل کشها ،آفتکشها و کودهای

سی زمینی ،گندم ،کلزای روغنی ،جو و نخود را بهترتیی برابیر بیا ،3

& Pathak

 0/7 ،1/2 ،1/7و  0/7تییید معیییادل  CO2در هکتیییار بیییرآورد شییید

شیمیایی) بهدست میآیند .همچنیید ،پاتیاک و واسیمد (

 )Wassmann, 2007نیز اعالم کردنید کیه عملییات زراعیی و غییر

(.)Tzilivakis et al., 2005b

جداول  -13پتانسيل گرمایش جهانی بهصورت كيلوگرم معادل  CO2در واحد سطح ،وزن ،انرژي ورودي و انرژي خروجی در مزارع توليد گندم
Table 13- Global warming potential equal to kg CO2 emission per unit area, per unit weight, per unit input and output
energy for each wheat production fields

روش كاشت

اشتباه
معيار

ميانگين

Standard
error

Mean

Planting method

4

3

2

1

پتانسيل گرمایش جهانی
)Global Warming Potential (GWP

*IV

III

II

I

49.40

789.56

765.78

748.66

710.20

933.59

در وافد سطح

13.86

184.20

165.57

188.54

221.64

161.05

در وافد وزن

1.33

66.75

68.56

66.48

63.07

68.88

در وافد انرژی ورودی

)Per unit area (kg CO2 ha-1
)Energy footprint (kg CO2 t-1
)Per unit energy input (kg CO2 GJ-1

در وافد انرژی خروجی

5.58
5.08
4.73
4.35
4.94
0.26
)Per unit energy output (kg CO2 GJ-1
* روش کاشت  4همان کشت بهبودیافته است .روشهای  2 ،1و  3بهترتی روشهای کاشت رایج در شهرستانهای جویبار ،ساری و قائمشهر است.
* Cultivatio method IV is improved planting method. Cultivation I, II, and III are conventional method in Jouybar, Sari and
Ghaemshahr, respectively.

پتانسیل گرمایش جهانی در وافد انرژی ورودی نییز بیا مییانگید

در دیگر روش ها فیداکرر (بیه ترتیی برابیر  66/48 ،68/88و 68/56

 66/75کیلوگرم معادل  CO2در گیگاژول در چهیار روش بیود کیه در

کیلوگرم معادل  CO2در گیگاژول) مقیدار را بیه خیود اختصیاا داد.

روش رایج دوم فداقل ( 63/07کیلوگرم معیادل  CO2در گیگیاژول) و

میانگید پتانسیل گرمایش جهانی در وافد انرژی خروجی برابیر 4/94
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کیلوگرم معادل  CO2در گیگاژول در چهار روش بود .روش بهبودیافته

 )Desjardins, 2003در مطالعهای اثر مدیریت ماشیدآالت مزرعه را

با  4/35کیلوگرم معادل  CO2در گیگاژول کمترید پتانسیل گرمیایش

بر انتشار گازهای گلخانهای کشاورزی کانادا ارزیابی کردند .آنها نشان

جهانی را در وافد انرژی خروجی دارا بود و روش کاشت رایج سوم بیا

دادند که کاهش در میزان مصرف سوختهیای فسییلی باعی تقلییل

 4/73کیلوگرم معادل  CO2در گیگاژول در رتبه دوم از اید نظیر قیرار

انتشار گازهای گلخانیهای مییشیود .بیهدلییل فای منیابع طبیعیی و

گرفت .روش کاشت رایج اول نیز بیا  5/58کیلیوگرم معیادل  CO2در

همچنید بهدلیل انتشار گازهای گلخانهای به اتمسار ،استااده از انرژی

گیگاژول بیشترید پتانسیل گرمایش جهانی در وافد انیرژی خروجیی

سوختهای فسیلی در کشیاورزی از اهمییت زییادی برخیوردار اسیت.

را به خود اختصاا داد (جدول .)13

عالوه بر اید ،توسعه نظامهیای کشیاورزی بیا فیداقل انیرژی ورودی

میانگید پتانسیل گرمیایش جهیانی در وافید وزن دانیه در چهیار
روش کاشت برابر  184/2کیلوگرم معادل  CO2در هر تید دانیه بیود.

می تواند به کاهش انتشیار گازهیای گلخانیه ای در کشیاورزی کمیع
شایانی نماید (.)Dastan et al., 2016

کم ترید پتانسیل گرمایش جهانی در وافد وزن دانه در روش رایج اول
و بهبودیافته مشاهده شد که برابر  161/05و  165/57کیلوگرم معادل
 CO2در هر تد دانه بود .بیشترید پتانسیل گرمایش جهانی در وافید
وزن را روش رایییج دوم بییه خییود اختصییاا داد کییه برابییر 221/64
کیلوگرم معادل  CO2در هر تد دانیه بیود .پیاییدتیر بیودن پتانسییل
گرمایش جهانی در وافد سطح و وزن در روش رایج اول و بهبودیافتیه
در مقایسه با دو روش دیگر را میتوان به مصرف کمتیر انیرژیهیای
ورودی به ویژه کود نیتروژن و سوخت و همچنید باالتر بیودن مییزان
تولید در اید نظام کاشیت نسیبت داد (جیدول  .)13در همیید رابطیه
سییلطانی و همکییاران ( )Soltani et al., 2013بیییان کردنیید کییه
بیشترید و کم ترید مقدار پتانسییل گرمیایش جهیانی در وافید وزن
به ترتیی برابیر  271/5و  103/8کیلیوگرم معیادل  CO2در هیر تید
مطصول گندم ،در وافد انرژی ورودی بیهترتیی برابیر  44/6و 34/8
کیلوگرم معادل  CO2در گیگاژول و در وافد انرژی خروجی بهترتیی
برابر  11/7و  4/5کیلوگرم معادل  CO2در گیگاژول بود .نتایج مقایسه
بید انرژیهای ورودی و انتشیار  CO2ناشیی از آن در ایید پیژوهش
نشییان داد کییه بییید انییرژی ورودی و پتانسیییل گرمییایش جهییانی در
روشهای تولید گندم ارتباط مستقیمی وجود دارد .بهطوریکه به ازای
افزایش هر مگاژول انرژی ورودی در چهار روش کاشت ،میزان انتشار
دیاکسید کربد  75/1کیلوگرم در هکتار افزایش نشان داد .از آنجا که
سییوختهییای فسیییلی عامییل مهمییی در انتشییار گازهییای گلخانییهای
بهخصوا  CO2می باشند ،بنابراید باید از شیوههای مناس عملییات
زراعی استااده نمود .دیگر مطققان با بررسی دو روش کشت ارگانیع
و رایج در یونان به اید نتیجه رسیدند کیه مقیادیر پتانسییل گرمیایش
جهانی در نظام کاشیت ارگانییع کیم تیر از نظیام کاشیت راییج بیود
( .)Kaltsas et al., 2007همچنیید ،دییر و دیجارییدینز ( & Dayer

نتيجهگيري
یافتههای اید پژوهش نشان میدهد که سهم انواع انرژی ورودی
و خروجی در بید روش های کاشت متااوت بود .دلییل اصیلی تایاوت
مشاهده شیده در مییزان انیرژی ورودی و خروجیی ،تنیوع در اعمیال
مدیریت و میزان مصرف نهادهها و همچنید شرای متااوت ادافیکی و
خاکی می باشد .نتایج اید تطقیق نشان میدهد که سهم انیرژیهیای
تجدیدناپذیر در منطقه بسیار پایید میی باشید .ایید مسیأله از دییدگاه
بییومشییناختی اهمیییت قابییل تییوجهی دارد ،زیییرا منبییع انییرژیهییای
تجدیدناپذیر که عمدتات سوختهای فسیلی میباشیند و تکییه بیر ایید
منابع در آینده همراه با مخاطرات زیادی میباشد .بهطور کلی ،یافتهها
نشان می دهد که در کشاورزی منطقه بیشترید نهاده مصرفی و انرژی
ورودی آن مربوط به کود شیمیایی نیتروژن ،سیوخت و بیذر مصیرفی
است که دلیل عمده آن نیز سنتی بودن شیوه تولیید گنیدم در منطقیه
میباشد .کشاورزان در روش کاشت رایج منطقه برای تقویت مزرعه از
مقادیر بسیار زیاد کودهای شیمیایی و بیه شییوهای نادرسیت اسیتااده
میکنند و به مواد آلی و منابع زیستی توجه ندارنید .سیایر نهیادههیا و
ورودیها در مزارع مورد مطالعه در روشهیای مختلی مقیادیر قابیل
توجهی را نشان ندادند .بنابراید ،مدیریت صطیح مصرف کود شیمیایی
نیتروژن در کاهش مصرف انرژی تأثیر زیادی دارد و از منظیر کیاهش
انتشار دی اکسید کربد و پتانسیل گرمایش جهانی مایید خواهید بیود.
همچنید ،با مصرف کودهای آلی ،می توان انرژی مصرفی مربیوط بیه
کودهییای شیییمیایی را کییاهش داد کییه میییتوانیید بییرای پایییداری
بومنظامهای تولید گندم در منطقه مطلوب باشد .بیا توجیه بیه نتیایج
بیهدسیت آمیده مییتیوان بیا کیاهش مصیرف نیتیروژن ،سیوخت و
مکانیزاسیون و ماشیدآالت بهرهوری انرژی را بهبود بخشید .همچنید،
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زمان مصرف نهادههایی مانند کودها و سموم شیمیایی نقش مهمی در

استااده از منابع انرژی بهصورت کارآمدتر با بهینهسازی مصرف انیواع

.کاهش مصرف انرژی دارد

 روش و، مقیدار،نهادههای بهکار رفته از طریق انتخیاب صیطیح نیوع
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Introduction
Climate change is a global concern. In wheat production, agricultural operations such as plough, applying
fertilizers, pesticides, planting, irrigation, harvesting, processing and transformation, need some forms of energy.
In a study to investigate the energy input in wheat production in Gorgan region, Iran, it was observed that among
all the direct energy inputs, fuel consumed in agricultural operation had the highest place with an average of
3390 MJ ha-1 and the second place belonged to supplying electricity with an average of 309 MJ ha -1. The
amounts of energy input in the low input and high input planting system for wheat were 9354.2 and 45367.6 MJ
ha-1, respectively. Therefore, optimizing the agricultural operation is seen as a strategy to alleviate climate
change effects. The purpose of this research was energy assesment and carbon dioxide emission in wheat
production.
Material and Methods
The study area included three central cities of Mazandaran province (Jouybar, Sari, and Ghaemshahr), and
was visited to investigate the target population through statistics and scientific planting method. To do the
research, at first, six fields for conventional planting of the wheat for each city were identified in 2015. Then,
they were compared with the improved planting method (according to growing low-input wheat developed by
the researchers). In order to collect information from the fields, all agricultural practices were divided into eight
parts as preparing the field, planting, fertilizing, preserving the plants, controlling the weeds, irrigating,
harvesting, and transportation. Then, with the beginning of every operation, according to temperature
fluctuations, information on various production methods and different amounts of input use by farmers of the
region was collected. Moreover, in the improved planting method, the researchers were seeking reduction of
input use, environmental damage and also increase in efficiency and its comparison with common methods of
planting wheat in the same region. The identification of the fields was in a way that covered all main production
methods in each city. After that, the improved and conventional methods of planting in the three cities were
investigated as four planting methods. To estimate energy consumption and CO2 emissions, the fields with
improved planting method were taken as conventional methods in four systems.
Results and Discussion
The results showed that the mean total input energy in four planting methods was 11811.6 MJ.ha -1. Nitrogen
energy input with 38.03 % got first rank. The highest output energy was obtained in improved method as 36.34%
of that belongs to grain and 63.66% belong to straw. Mean renewable and non-renewable energy in four planting
methods was 3071.28 and 8740.33 MJ.ha-1, respectively. Mean energy efficiency in four planting methods was
equal to 14.57. Mean energy productivity in four planting methods was 0.37 kg MJ-1. Mean GWP of wheat
production in the four planting methods was 798.56 kg CO 2 per ha-1 with the maximum CO2. Mean GWP per
grain weight in the four planting methods was equal to 184.2 kg CO 2 per ha-1. Mean GWP per input and output
energy in the four planting methods was equal to 66.75 and 4.94 kg CO 2 per GJ-1. Improved method with 4.35 kg
CO2 per GJ-1 had the least GWP per output energy. In a study to investigate the energy input in wheat production
1, 2, 3 and 4- PhD Student, Assitant Professor, Department of Agronomy, Gorgan Branch, Islamic Azad University,
Gorgan, Assitant Professor, Department of Agronomy, Jouybar Branch, Islamic Azad University, Jouybar and
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in Gorgan region, Iran, it was observed that among all the direct energy inputs, fuel consumed in agricultural
operation had the highest place with mean of 3390 MJ ha-1 and the second place belonged to supplying
electricity with mean of 309 MJ ha-1.
Conclusion
According to the finding, the amount of GWP per energy input unit was the maximum in conventional
method in Sari and minimum in improved planting method. Furthermore, the improved scenario had the lowest
GWP per energy output unit and in conventional method in Jouybar achieved the first rank. In general, the
amount of GWP has a direct relationship with the method of field management and input consumption.
Keywords: Climate change, Envirinment, Global warming, Improved planting system
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تعیین سطوح بهینه کودهای زیستی و محلولپاشی آهن بر عملکرد کمی و برخی ویژگیهای
کیفی چای ترش )(Hibiscus sabdariffa L.
زهرا میر ،1مهدی دهمرده ،*2عیسی خمری 3و جمشید پیری

4

تاریخ دریافت1395/05/19 :
تاریخ پذیرش1395/12/14 :

میر ،ز ،.دهمرده ،م ،.خمری ،ع ،.و پیری ،ج .1396 .تعیین سطوح بهینه کودهای زیستی و محلولپاشی آهن بر عملکرد کمی و برخی ویژگیهای
کیفی چایترش ) .(Hibiscus sabdariffa L.بومشناسی کشاورزی.1194 -1207 :)4(9 ،

چکيده
بهمنظور بررسی اثرات کودهای زیستی و محلولپاشی آهن بر عملکرد و شاخصهای کیفی گیاه دارویی چای ترش ( Hibiscus sabdariffa
 )L.آزمایشی در مزرعه آموزشی -پژوهشی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل در سال زراعی  1394-1395به صورت کرتهای خررد شرده در لا ر
طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت .تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح مصرف کود آ ی شامل؛ شاهد ،ورمیکمپوست ،کودگراوی،
جلبک دریایی و سه سطح محلولپاشی آهن شامل؛ شاهد ،محلولپاشی بهمیزان سه و شش سیسی در هزار بودند .تیمارهای کود زیستی عامل اصلی و
سطوح مختلف محلول پاشی آهن عامل فرعی در نظر گرفته شد .صفات مورد مطا عه شامل؛ عملکررد التصرادی ،بیو وکیرک ،شراخص برداشرت ،م ردار
کلروفیل  b ،aو کاروتنوئید ،آنتوسیانین ،کربوهیدرات و میزان پروتئین بود .مصررف سرطوح مختلرف محلرولپاشری آهرن و تیمارهرای کرود زیسرتی و
برهمکنش آنها بر تمامی صفات به جز شاخص برداشت در سطح یک و پنج درصد معنیدار شد .بیشترین م دار عملکرد التصادی وزن خشک کاسبرگ
چای ترش برابر با  587/60کیلوگرم در هکتار با مصرف توام شش سیسی در هزار محلولپاشی آهن و کود زیستی جلبک دریایی بهدست آمد و باالترین
م دار آنتوسیانین کاسبرگ ( 8/960میکرو مول برگرم وزن تر) در تیمار سه در هزار آهن و کود دامری ااصرل گردیرد ،همننرین لظرت شرش در هرزار
محلولپاشی آهن سب افزایش میزان کربوهیدرات و پروتئین سرشاخهها گردید .نتایج نشان داد که مصرف تلفی ی کودهای زیستی و محلولپاشی آهن،
نسبت به مصرف جداگانه آنها می تواند در افزایش عملکرد و ویژگیهای کیفی چای ترش ن ش موثری را ایفا کند.
واژههایکليدی :آنتوسیانین ،پروتئین ،جلبک دریایی ،کلروفیل ،ورمیکمپوست
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در سیستمهای کشاورزی رایج برای بهدسرت آوردن بریشتررین
عملکرد ،استفاده مداوم از کودهای شیمیایی امری اجتنابناپذیر تل ری
شده است .در اا یکه کاربرد بیرویه آنها بهد یل تغییر در  PHخاک
و تجمع نمک بیش از اندازه در آن ،سب کاهش ااصلخیزی خاک و
فعا یت باکتریایی آن مریشرود ( .)Pokorna, 1984سرممتی گیراه،
خاک و جانداران بستگی به چرخش عناصر رذایی در برومنظرام دارد.
 3 ،2 ،1و  -4بهترتی دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکو روکی ،دانشریار ،اسرتادیار،
گروه زراعت و مربی ،گروه آب و خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل
)Email: Dahmard@gmail.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI:10.22067/JAG.V9I4.56478

این چرخه در نتیجه از بین رفتن ااصلخیزی خاک ،عدم تعادل مرواد
ذایی آن و عملیات زراعی نامناس مختل میشود ( Koocheki et

 .)al., 2000در مدیریت پایدار خاک ،توجه بره افرت تروازن عناصرر
ررذایی و ااصررلخیررزی آن بسرریار بررا اهمیررت برروده و الزم اسررت
عناصر ذایی که به وسیله اندامهای گیاهی از زمین خارج میشوند ،از
طریق افزودن کود به زمرین بازگشرت داده شرود ( Martin et al.,

 .)2006کودهای دامی از سویی لابلیت جرذب عناصرری ماننرد روی،
مرر  ،آهررن ،فسررفر ،پتاسرریم و نیتررروکن را افررزایش مرریدهنررد
( )Rezaenejad & Afyuni, 2001و با چرخش مرواد رذایی در
مناط ی با سیستم زراعی فشرده ،ااصرلخیرزی خراک را نیرز بهبرود
مرریبخشررند ( .)A1-Nahid, 1991کودهررای زیسررتی متشررکل از
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میکروارگانیسمهای مفیدی هستند که هر یک به منظور خاصی ماننرد

جلبکهای دریایی به عنوان کود در کشاورزی در بین رومیها مرسوم

تثبیت نیتروکن ،رهاسازی یونهای فسفات ،پتاسیم ،آهن و یره تو ید

بوده است .همننین ،در انگلستان ،فرانسه ،اسپانیا ،کاپرن و چرین ایرن

میشوند .این میکروارگانیسمها معموالً در اطراف ریشه مست ر شرده و

کار بسیار رایج است .استفاده از این ماده به عنوان کود در محصروالت

گیاه را در جذب عناصر یاری میکنند ( )Wu et al., 2005و باعر

زراعرری در نررواای سرراالی در همرره ن رراا جهرران متررداول اسررت

کاهش بیماریهای گیاه ،بهبود ساختمان خاک ،تحریک بیشتر رشرد

(.)Vazques et al., 2000

گیاه و باال رفتن کمیت و کیفیت و افزایش م اومت آن در برابر تنش-

چای ترش یا چای مکی با نام علمی Hibiscus sabdariffa

های محیطی می شوند ( .)Nagananda et al., 2010اسرتفاده از

 L.از خررررررررررررررررررررررررانواده پنیرررررررررررررررررررررررررک

 1گیاهی است چندسا ه ،با شاخههای فرعی ،برا رنرس سربز تیرره

شد .ارتفاع این منط ه از سطح دریا  481متر بوده و در  61درجه و 41

مایل به لرمز و برگها متناوب و پنجه ای دارای سه تا هفرت روب و

دلی ه طول شرلی و  30درجه و  54دلی ه عرض شرما ی والرع شرده

ااشیه برگها دندانهای ،بدون کرک ،گلها برزرگ برا دمگرل کوتراه

است .بر اساس آمار هواشناسی ،این منط ه جز اللریمهرای خشرک و

است .میوهها توسط کاسبرگهای گوشتی اااطه شده که ااوی  22تا

بسیار گرم ،با میانگین بارندگی سا یانه  63میلیمترر و دمرای متوسرط

 34دانه در هرکپسول میباشند .این گیراه دارای یرک ریشره راسرت،

 23درجه سانتیگراد میباشد .خاک محل آزمایش دارای بافرت روم-

عمیق و لابل نفوذ است ) .(Zargari, 1995طبق تح ی ات نعمتری

شنی و  pHآن برابر با  7/6بود (جدول .)1

و همکاران ) (Nemati et al., 2014مصرف تلفی ی کودهای دامی

پ

از انجام عملیات خاکورزی ،کررتهرایی برا ابعراد  2در 2/5

و زیستی ،نسبت به مصرف جداگانه آنها میتواند در افزایش عملکرد

متر ،ایجاد شد .فاصله بین کرتها نیممتر و بین بلوکها یرک مترر در

التصادی و ویژگیهای کیفی چای ترش ن رش مررثری را ایفرا کنرد.

نظر گرفته شد .کودهای زیستی ورمیکمپوست و گاوی چند روز لبرل

برجیآباد و همکاران ) (Borji Abad et al., 2014گزارش

از کاشت به زمین اضافه شد .بذرها بهصورت کپهای و پ

از مرطوب

کردند که تأثیر مصرف خاکی و محلولپاشی عناصر ریز مغذی بر

نمودن با کود آ ی جلبرک دریرایی برا ترراکم  80000بوتره در هکترار

تعررداد رروزه ،تعررداد شرراخه فرعرری ،تعررداد دانرره در رروزه و بوترره و

(فاصله بین بوتهها  25سانتیمتر و فاصله بین ردیفها  50سانتیمترر)

شاخص های کلروفیل معنی دار بود .بیش ترین شاخصهرای کلروفیرل

در اول اردیبهشت ماه کاشته و بمفاصله بهصورت شیاری آبیاری شرد.

برگ از محلول پاشی چای ترش با آهن ااصل شد که نسبت به شاهد

بذر چای ترش مورد استفاده از پژوهشرکده کشراورزی دانشرگاه زابرل

افزایش  29درصدی را نشران داد .الزم بره ذکرر اسرت کره بریشترر

تهیه شد .آزمرایش بره صرورت کررتهرای خردشرده در لا ر طررح

مطا عات انجام شده در زمینه واکنش کرودی چرای تررش برر مبنرای

بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار که عامل اصلی شامل کودهای

مصرف انواع کودهای شیمیایی بروده ،واکرنش ایرن گیراه نسربت بره

زیستی در چهار سطح ،بدون کود (شاهد) ،ورمیکمپوست به میزان 51

کودهای زیستی و محلولپاشی آهن کمتر مورد توجه لرار گرفته است

کیلوگرم در مترمربع ،کود گاوی نیز بهمیزان  51کیلوگرم در مترمربع و

ذا نیازمند مطا عه و تح یق بیشترری اسرت بره همرین منظرور ایرن

جلبک دریایی بهمیزان  2/5گرم پودر آن با  2/5یترر آب ارل شرد و

آزمایش با هدف بررسی اثر کودهای زیستی و محلولپاشری آهرن برر

عامل فرعی سه سطح محلولپاشی آهن شامل ،شاهد (عدم محلرول-

عملکرد و ویژگیهای کیفی چای ترش در شرایط آب و هوایی گرم و

پاشی) ،محلولپاشی به میزان سه سی سی در هزار در مراله پنج ا ری

خشک انجام شد.

شش برگی ،شش سی سی در هزار لبل از گلدهی در نظر گرفته شدند.
در مراال او یه رشد گیاه تا زمانی که گیاهنهها از خراک خرارج و بره

موادوروشها

طور کامل مست ر شوند ،آبیاری با دور کوتاه انجام گرفت و در مراارل

این تح یق در پژوهشکده کشاورزی دانشرگاه زابرل والرع در 35

بعد به طور یکنواخت و با توجه به نیاز گیاه انجام شد و مبارزه مکانیکی

کیلومتری جنوب شرلی شهرستان زابل در سال زراعی  1394-95اجرا

با علفهای هرز در مراال مختلف رشرد گیراه در چنرد نوبرت انجرام
گرفت .برای انردازهگیرری عملکررد التصرادی ،بیو وکیرک و شراخص
برداشت از هر کرت نمونهگیری از دو ردیف وسط و پ

1- Malvaceae

از اذف اثرر
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ااشیهای در سطح یک مترمربع انجام گرفت ،بوتهها از سرطح زمرین

از طریق نسبت عملکرد التصادی به عملکرد بیو وکیک محاسبه شرد.

الردام بره

برای سنجش آنتوسیانین نمونهگیری از کاسبرگها در آبانماه ،هنگرام

از خشک کردن در آون در دمرای 74

رسیدگی فیزیو وکیک میوهها انجام شد ،گرفتن نمونه بهمنظور سنجش

درجه سانتیگراد و بهمدت  48ساعت ،وزن خشک بوته و وزن خشک

پ رروتئین ،کلروفیل،کاروتنوئیررد و کربوهیرردرات در مرالرره گلرردهی ،از

کاسبرگ اندازهگیری شد .این دو ویژگری برهترتیر معرادل عملکررد

برگهای فولانی چای ترش انجام شد.

لطع و کدگذاری شد و به آزمایشگاه منت ل گردیرد ،سرپ
جداسازی کاسبرگها شد و پ

بیو وکیک و عملکرد التصادی چای ترش هستند .شاخص برداشت نیز
ويژگيهایفيزيکيوشيمياييخاکمحلآزمايش

جدول-1
Table 1- Soil physicochemical characteristics of experimental location

هدايت
الکتريکي
(دسيزيمينس
برمتر) 
EC
) (dS.m-1
1.5

مادهآلي 
اسيد
يته
pH

(درصد) 
Organic
material
)(%

7.6


نيتروژن 
(درصد) 
)N (%

16

5

فسفر 

پتاسيم
(ميليگرم

(ميليگرم
برکيلوگرم) 
برکيلوگرم) 
K
P
)(mg.kg-1
) (mg.kg-1

11.2

رس

الی 

شن 

(درصد)  (درصد)  (درصد) 
Lay
)(%

Clay

Sand

)(%

)(%

28

30

42

175

بافت 

 Textures

وم شنی
Loam clay

منحنی استاندارد گلوکز بهدست آمد ) .(Clairmont et al., 1986

ارزيابيصفات
اندازهگيریکلروفيلb،aوکاروتنوئيدها 



جهت اندازه گیرری م ردار کلروفیرل b ،aوکاروتنوئیردها از روش
آرنون( 1967 ،میلی گرم برگرم وزن تر) و از برگ چای ترش اسرتفاده
شد.

اندازهگيریميزانپروتئين

انرردازهگیررری لظررت پررروتئین بررهوسرریله روش برادفررورد انجررام
شد ).(Bradford, 1976
تجزيهوتحليلآماری 

تجزیه آماری دادههرا برا نررمافرزار  SASنسرخه  9/1و م ایسره

اندازهگيریآنتوسيانينکاسبرگ

آنتوسیانینها از حاظ شیمیایی متعلق به گروه فنولها میباشرند.
برای اندازهگیرری م ردار آنتوسریانینهرا از روش واگنرر ( Wagner,

 )1979استفاده شد.

میانگینها با آزمون چنددامنهای دانکن در سطح پنج درصد انجام شد.

نتايج وبحث
عملکرداقتصادی 

نتایج تجزیه واریان

اندازهگيریکربوهيدرات

برای اندازهگیری کربوهیدرات پ

از افزودن 10میلیمترر اترانول

 95درصد بره  0/2گررم بافرت ترازه بررگ و لررار دادن آن در امرام
بنماری بهمدت یکسراعت ،برا دمرای  80درجره سرانتیگرراد ،یرک
میلیمتر فنول  0/5درصد و  5میلیمتر اسید سو فوریک  98درصد بره
یک میلی متر از این محلول اضافه شد و جذب آن در طول مروج 483
نانومتر با دسرتگاه اسرپکتروفتومتر لرائرت شرد .میرزان کربوهیردرات
استخراجی براساس میکروگرم گلوکز برگرم وزنتر برگ و برر اسراس

نشان داد که اثر کودهای زیستی بر عملکرد

التصررادی در سررطح ااتمررال پررنج درصررد معنرریدار شررد( .جرردول.)2
بیش تررین م ردار عملکررد کاسربرگ خشرک ( 414/70کیلروگرم در
هکتار) از کاربرد کود گاوی بهدست آمد که اختمف معنیداری با سایر
تیمارها داشت؛ در اا ی که کمترین م دار عملکرد التصادی (286/21
کیلوگرم در هکتار) مربوا به شاهد بود (جدول  .)3مصرف کود گراوی
م دار عملکرد التصادی را ادود  45درصد نسبت به شاهد افزایش داد
(جدول .)3

تعیین سطوح بهینه کودهای زیستی و محلولپاشی آهن بر عملکرد کمی و برخی ویژگیهای...
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جدول-2تجزيهواريانس(ميانگينمربعات)عملکرداقتصادی،بيولوژيکوشاخصبرداشتتحتتأثيرکودهایزيستيو
محلولپاشيآهنچایترش 
Table 2- Analysis of variance (mean square) for economical yield, biological yield and harvest index,
 under the influence of bio-fertilizers and foliar iron of sour tea

شاخصبرداشت

عملکرداقتصادی 

عملکردبيولوژيک

درجهآزادی

منابعتغييرات

Biological yield

df

S.O.V

1.411ns

**18347.29

**5114692.13

2

تکرار

4.567ns

*29546.27

**6709729.34

3

)Biofertilizers (A

5.788

16490.15

11135545.77

6

خطای اصلی

4.442ns

**89932.29

**3758173.64

2

0.422ns

3227.47

906852.22

6

1.557

8330.90

498859.3

16

22.648

24.935

10.359

-

Economical yield

Harvest index

Replication

کودزیستی

Error a

محلول پاشی آهن
Foliar iron
)(B

زیستی× محلول پاشی آهن
)(A×B
خطای فرعی
Error b

ضريبتغييرات(درصد)
)C.V (%

* ** ،و  :nsبهترتی معنیدار در سطح ااتمال پنج و یک درصد و عدم معنیداری.

* , ** and ns: are significant at p≤%5 and p≤%1 and no significant, respectively.

تأثیر محلولپاشی آهن بر عملکرد التصادی در سطح ااتمال یک

مواد رذایی اکوسیسرتم خراک بره شرمار مریرود و از طریرق بهبرود

درصد معنی دار بود (جدول  .)2بیشترین عملکرد التصرادی (461/73

خصوصیات فیزیکری ،شریمیایی و بیو روکیکی خراک باعر افرزایش

کیلوگرم در هکتار) از تیمار شش سیسی در هزار محلولپاشری آهرن

عملکرد محصرول مریشرود ( .)Fallahi et al., 2009نترایج تح یرق

بهدست آمد (جدول  .)3ا بته بهنظر میرسد که گیاهان در تیمار شرش

) (Ahmadian et al., 2004روی بررسی اثر مصرف کرود دامری برر

سیسی در هزار محلولپاشی آهن در م ایسه برا تیمرار شراهد (بردون

کمیت و کیفیت عملکرد زیره سربز ( )Cuminum cyminum L.نیرز

محلولپاشی) در ادود  57درصد ،افزایش عملکرد کاسبرگ داشتند.

نشان داد که تعداد چتر در بوته ،تعداد بذر در گیاه ،عملکرد بیو وکیک و

برهمکنش کودهای زیسرتی و محلرولپاشری آهرن برر عملکررد

عملکرد التصادی بهطرور معنریداری تحرت ترأثیر تیمرار کرود دامری

کاسبرگ نشان داد که باالترین میزان (587/60کیلوگرم در هکتار) برا

افزایش مییابند .همننین در بررسی عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان

کاربرد کود زیستی جلبک دریایی +لظت شش در هزار محلولپاشری

) (Helianthus annuus L.تحت تل یح بذر با باکتریهرای محررک

آهن بهدست آمد .این م دار نسبت به تیمار شراهد ( 335/53کیلروگرم

رشد مشخص گردید که کاربرد ترومم کرود نیتروکنره و تل ریح برذر برا

در هکتار) بیش از  73درصد افزایش عملکرد داشت (جدول .)4

باکتریهای زیستی بیشترین تأثیر را در بهبرود صرفات مرورد بررسری

بر اساس نتایج ااصل از این پژوهش ،کراربرد کرود دامری سرب

آفترابگردان داشرت ( )Nazarly & Seyed Sharifi, 2013همننرین

افزایش عملکرد التصادی شد .کود دامی از مهمتررین منرابع انررکی و

نتایج مشابهی از تأثیر مثبرت مصررف کودهرای زیسرتی برر عملکررد
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آفتابگردان گزارش شده است (.)Yousefpoor et al., 2014

مقايسهميانگينعملکرداقتصادی،بيولوژيکوشاخصبرداشتتحتتأثيرکودهایزيستيومحلولپاشيآهنچایترش 

جدول-3
Table 3-Means comparison of economical yield, biological yield and harvest index, under the influence of bio-fertilizers and
foliar iron of sour tea

عملکرداقتصادی

عملکردبيولوژيک 

شاخصبرداشت(درصد)

(کيلوگرمدرهکتار)
) Economical yield (kg.h-1

(کيلوگرمدرهکتار)
) Biological yield (kg.h-1

)Harvest index (%



تيمارهایآزمايش
Treatments

محلولپاشيآهن

(سيسيدرهزار)

293.15b

6335.6b

4.977b

)Foliar iron (CC per thousand
0

343.23b
461.73a

6686.1b

5.380ab

3

7431.4a

6.173a

6

286.21a

6430a

4.572a

363.97a

5845a

6.128a

Vermincompost

414.70a

7825a

5.347a

کود گاوی

399.27a

7170a

5.994a

کودزيستي
Bio fertilizer

شاهد
Control

ورمیکمپوست

Manure cow

جلبک دریایی
Sea algae

*در هرستون میانگینهای دارای اروف مشترک ،براساس آزمون چنددامنهای دانکن در سطح ااتمال پنج درصد تفاوت معنیداری ندارند.
* In Hurston Means within a column followed by the same letters are not significantly different based on Duncan’s test at 5%
probability level.

کیلوگرم در هکتار) بهطور لابل مماظهای افزایش یافرت (جردول .)4

عملکردبيولوژيک 

بیانگر آن است که مصرف کودهای زیستی

در این رابطه میتوان گفت که مصرف م ادیر مناس کود زیستی تومم

نتایج تجزیه واریان

و محلولپاشی آهن و برهمکنش آنها برر عملکررد بیو وکیرک ترأثیر

با محلول پاشی آهن ،موج بهبود ااتما ی فعا یت های میکروبی مفید

معنیداری داشت (جردول  .)1بریشتررین م ردار عملکررد بیو وکیرک

در خاک و معدنی کردن عناصر رذایی شرده اسرت و در نهایرت وزن

( 7825کیلوگرم در هکتار) از کاربرد کود گاوی بهدست آمرد .عملکررد

خشک بوته چای ترش (عملکرد بیو وکیک) را افزایش داده اسرت .برر

بیو وکیک در تیمار شش سیسی در هزار محلولپاشی آهرن (7431/4

اساس نتایج ،کود دامی باع افزایش عملکرد بیو وکیک هرم شرد .در

کیلوگرم در هکترار) نسربت بره شراهد ( 6335/6کیلروگرم در هکترار)

این رابطه میتوان گفت ،ااتماالً افزودن کود دامی به خاک برا بهبرود

افرزایش داشرته اسرت (جردول  .)3بررهمکرنش کودهرای زیسرتی و

شرایط فیزیکی و فرآیندهای ایاتی آن ،ضمن ایجاد بسرتری مناسر

محلررولپاشرری آهررن نیررز دارای اختمفرری معنرریدار از نظررر عملکرررد

برای رشد ریشه و فراهمری عناصرر رذایی مرورد نیراز گیراه ،امکران

بیو وکیک میباشد (جدول  ،)4بهطوری که عملکرد بیو وکیک در تیمار

افزایش رشد و در پی آن تو یرد مراده خشرک را فرراهم کررده اسرت.

جلبک دریرایی +لظرت شرش در هرزار محلرولپاشری آهرن (8894

استفاده از محلولپاشی آهن نیز روی عملکرد بیو وکیک ترأثیر مثبتری

تعیین سطوح بهینه کودهای زیستی و محلولپاشی آهن بر عملکرد کمی و برخی ویژگیهای...
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در پی داشت ،بهطوریکه بیش ترین عملکرد از تیمرار شرش در هرزار
ااصل شده است که با نترایج عبردل و همکراران ( Abd-EL et al.,

 )1998روی سویا ) (Glycine max L.مطاب ت داشت.
کودهایزيستيومحلولپاشيآهنچایترش

مقايسهميانگينعملکرداقتصادی،بيولوژيکوشاخصبرداشت تحتتأثيربرهمکنش

جدول-4
Table4- Means comparison of economical yield, biological yield and harvest index, in interaction effects of bio-fertilizers and

foliar iron of sour tea

عملکردبيولوژيک 

شاخص
برداشت 

محلولپاشيآهن 

(درصد) 

(سيسيدرهزار) 

Harvest
)index (%

Foliar iron(CC per
)thousand

عملکرداقتصادی 

(کيلوگرمدرهکتار) 

)Economical yield (kg.h-1

Biological yield
)(kg.h-1

338.13bc

6890abc

*5.100a

335.53bc

6856abc

5.247a

407.67bc
219.77c

7241abc
4530c

5.607a
4.817a

0

307.70c

5068bc

6.043a

3

348.50bc

5694abc

5.893a

6

339.77bc

6421abc

5.430a

0

377.97bc

7166abc

5.417a

3

503.13ab

7896ab

6.543a

6

274.93c

7502bc

4.563a

351.73bc

7655abc

4.813a

587.60a

8894a

6.650a

(کيلوگرمدرهکتار)

کودزيستي 
(کيلوگرمدرهکتار) 
 Bio fertilizer
)(kg.h-1

0

شاهد

3

Control
6

ورمی کمپوست
Vermicompost

کود گاوی
Manure cow

0
3

جلبک دریایی
Sea algae

6

*در هر ستون میانگینهای دارای اروف مشترک ،براساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح ااتمال پنج درصد تفاوت معنیداری ندارند.
*Means within a column followed by the same letters are not significantly different based on Duncan’s test at 5% probability level.

زیستی و محلرولپاشری آهرن و بررهمکرنش آنهرا از نظرر شراخص

شاخصبرداشت 

نتایج تجزیه واریان

نشاندهنده عردم معنریداری اثرر کودهرای

برداشت ،بود (جدول  .)2بیشترین میرزان شراخص برداشرت (6/128
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درصد) در تیمار ورمیکمپوسرت مشراهده شرد کره نسربت بره شراهد

طریق بهبود ساختمان خاک و افزایش درصد ماده آ ی آن باع بهبود

( 4/572درصد) ادود  34درصد افرزایش داشرت .بریشتررین میرزان

رشد ریشه ،باال بردن توان جذب و نگهداری آب و نیز افرزایش م ردار

شاخص برداشت در کاربرد محلولپاشی آهن از تیمار لظت شرش در

عناصر لابل جذب برای گیاه شد و از این طریق باعر بهبرود تجمرع

هزار ( 6/173درصد) ااصل شد که نسبت بره شراهد ( 4/977درصرد)

ماده خشک در گیاه میشود .در مورد مصرف محلولپاشی آهرن نیرز،

بیش از  24درصد بود (جدول  .)3م ایسه میرانگینهرای بررهمکرنش

لظت شش در هزار باالترین میزان شراخص برداشرت را نشران داد.

مصرف کودهای زیستی و محلولپاشی آهن نشان داد که کاربرد تیمار

تأمین م دار کافی عناصرر رذایی مرورد نیراز گیراه برهویرژه عناصرر

جلبک دریایی +لظت شش در هزار محلولپاشی آهن ،دارای بریش-

ریزمغذی یکی از جنبههای بسریار مهرم در مردیریت زراعری اسرت و

ترین شاخص برداشت ( 6/650درصد) و کمترین آن مربوا به شراهد

میتواند ن ش مهمی در افزایش تو ید و شاخص برداشت ایفا کند.

( 5/1درصد) است (جدول  .)4بر اساس نتایج بهدست آمده ،کرود آ ری
ورمیکمپوست سب افزایش شاخص برداشت شد ،بهطوریکه ورمی-
کمپوست در محیط کاشت به د یل افزایش فعا یت میکروبی و کمرک
به چرخش بهتر عناصر ذایی ،باع تسهیل جوانهزنی بذر مریشرود.
هم چنین استفاده از ااصلخیزکنندههای خاک مانند ورمیکمپوسرت از

غلظترنگيزههایفتوسنتزی(کلروفيلb،aوکاروتنوئيد)

نتررایج تجزیرره واریرران

نشرران داد کرره تررأثیر کودهررای زیسررتی،

محلولپاشری آهرن و بررهمکنش آنهرا برر لظرت کلروفیرل b ،aو
کاروتنوئیدهای برگ معنیدار شد (جدول .)5

ويژگيهایکيفيتحتتأثيرکودهایزيستيومحلولپاشيآهنچایترش

جدول-5تجزيهواريانس(ميانگينمربعات)
Table 5- Analysis of variance (mean of squares) for qualitative characteristics under the influence of biofertilizers and foliar iron of sour tea

آنتوسيانين

Chlorophyll
b

کاروتنوئيد

کربوهيدرات 

Carotenoids

Carbohydrate

12.878

0.0003

11.039

2.689

0.413

0.413

2

**14.585

**0.0100

**10.063

*0.442

**0.708

**0.708

3

2.524

0.0012

4.930

1.210

1.131

1.131

6

**28.064

**0.0064

**31.895

**4.196

**2.470

**2.470

2

2.596ns

0.0010ns

1.608ns

0.130ns

0.070ns

0.070ns

6

1.475

0.0007

1.442

0.136

0.106

0.106

16

20.011

23.753

27.347

25.082

23.676

23.676

-

Anthocyanin

پروتئين 

کلروفيل a

کلروفيل b

درجه

Chlorophyll
 Protein
a

آزادی 

منابعتغييرات 
S.O.V

df

تکرار
Replication

کودزیستی
Bio Fertilizers
)(A

خطای اصلی
Error a

محلولپاشی آهن
Foliar iron
)(B

کود
زیستی×محلول
پاشی آهن
A×B
خطای فرعی
Error b

ضری تغییرات
)C.V (%

*و ** :بهترتی معنیدار در سطح پنج و یک درصد.
* and **: Are significant at p≤%5 and p≤%1.

بهطوریکه بیشترین م دار کلروفیل  b ،aو کاروتنوئید مربوا به

کود دامی است که نسبت برهشراهد برهترتیر افرزایش 51 ،42و 83
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درصدی را نشان داده است (جدول  .)6در سطوح محلرولپاشری آهرن
نیز تیمار شش در هزار آهن ،نسبت به شاهد ،بهترین تیمار بود که به-
ترتی  ،افزایش 90و  100درصدی آن را در پی داشت (جدول .)6
جدول -6مقايسهميانگينويژگيهایکيفيتحتتأثيرکودهایزيستيومحلولپاشيآهنچایترش 
Table 6- Means comparison of qualitative characteristics under the influence of bio-fertilizers and foliar iron of



sour tea
رنگيزههایفتوسنتزی 



Pigments photosynthetic

پروتئين
آنتوسيانين

(ميليگرمبر

(ميکرومولبرگرم)

گرم) 

Anthocyanin
()μmol.g-1

Protein
)(mg.g-1



کلروفيلb

کاروتنوئيد

کربوهيدرات

(ميليگرمبر

(ميليگرمبرگرم) 

(ميکروگرمبر

کلروفيلa

(ميليگرمبرگرم) 
Chlorophyll a
)(mg.g-1



گرم) 
Chlorophyll b
)(mg.g-1

Carotenoids
) (mg.g-1

گرم) 
Carbohydrate
)(μg.g-1


تيمارهای
آزمايش
Treatments

محلولپاشيآهن 



(سيسيدرهزار)
 
)Foliar iron (CC per thousand

4.311b
7.096a
6.799a

0.089b
0.113a
0.135a

3.079b
3.880b
6.217a

0.946c
1.342b
1.851a

0.907c
1.432b
2.087a

0.946c
1.342b
1.851a

0
3
6

کودزيستي 
Bio fertilizers
4.396b

0.088b

2.944a

1.172a

1.095a

1.095a

5.831ab

0.079b

4.338a

1.606a

1.185a

1.185a

6.722a

0.140a

5.395a

1.670a

1.656a

1.656a

7.326a

0.142a

4.891a

1.454a

1.582a

1.582a

شاهد
Control
ورمی کمپوست
Vermicompost

کود گاوی
Manure cow

جلبک دریایی
Seaweed

*در هر ستون میانگینهای دارای اروف مشترک ،براساس آزمون چند دامنهای دانکن درسطح ااتمال پنج درصد تفاوت معنیداری ندارند.
*Means within a column followed by the same letters are not significantly different based on Duncan’s test at 5% probability level.

نتایج م ایسه میانگینهای برهمکنش کودهای زیستی و محلول-

انجامد و بر میزان جذب عناصر میکرو (از جمله آهن ،منگنز و منیزیم)

پاشی آهن نشان میدهد که باالترین افزایش در میرزان کلروفیرل ،a

که در ساخت کلروفیل ن ش مهمی ایفا میکنند ،میافزایند و سرانجام

کاربرد همزمان ورمیکمپوست و لظت شش در هرزار محلرولپاشری

سب

افزایش سنتز کلروفیل میشوند .سننو ی )(Sancholli, 2007

آهن بهوجود آمده و باالترین افزایش در میزان کلروفیل  ،bبره کرار -

تیمار شش در هرزار محلرولپاشری آهرن نیرز باعر افرزایش میرزان

بردن همزمان جلبک دریایی و لظت شش در هرزار آهرن بروده و در

رنگیزههای فتوسنتزی چای ترش گردید که در ایرن راسرتا ملکروتی و

نهایت باالترین افزایش در میزان کاروتنوئید در اثرر ترکیر همزمران

همکاران ) (Malakouti & Tehrani, 1999برا توجره بره ایرن کره

تیمار شاهد و لظت شش در هزار آهرن بروده اسرت .در مرورد ترأثیر

عنصر آهن در ساختار کلروفیل ن ش مست یمی ندارد اما وجرود عنصرر

مثبت کاربرد م دار بیشتر کود دامی بر میزان کلروفیل برگ میتروان

آهن کافی سب بهبود کلروفیلسرازی در گیراه مریشرود و وضرعیت

گفت ،این کودها با تأمین نیازهای ذایی موجودات ذره بینری خراک،

کلروفیل چای ترش میتواند در میزان فتوسنتز تأثیرگذار باشرد .نترایج

باع افزایش آنها میشوند که این امر به کراهش  PHخراک مری-

این آزمایش برا تح ی رات پیونردی و همکراران

(Peyvandi et al.,
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) 2011در آزمایشی روی گیاه دارویی ریحان ( Ocimum basilicum

کاسبرگ چرای تررش دارد .کراربرد محلرولپاشری آهرن نیرز میرزان

 )L.با استفاده از کود آهن و نانو کرود آهرن باعر افرزایش محتروی

آنتوسیانین را افزایش داد ،بهطوریکه بیشترین م دار مربوا به تیمار

کلروفیل شدند ،مطاب ت دارد.

سه در هزار و کمترین میزان مربوا به تیمار شراهد برود (جردول .)6
م ایسه میانگین بر همکنش کودهرای زیسرتی و محلرولپاشری آهرن

مقدارآنتوسيانين 

اکایت از آن دارد که تیمار کود دامی همراه برا لظرت سره در هرزار

م دارآنتوسیانین بهطور معنیداری تحت تأثیر کودهرای زیسرتی و

محلولپاشی آهن بهترین تیمار اسرت و میرزان آنتوسریانین کاسربرگ

محلولپاشی آهن لرار گرفت (جردول  .)5بریشتررین میرزان ترکیر

موجود در این تیمار ( 8/960میکرومول برر گررم وزن ترر) نسربت بره

فنو ی از جمله آنتوسیانین در میان کودهای زیستی ،جلبک دریایی بود

تیمار شاهد ( 4/380میکرومول بر گرم وزن ترر)  100درصرد افرزایش

که نسبت به شاهد  67درصد افزایش داشت (جردول  .)6بنرابراین بره

داشته است (جدول .)7

نظر میرسد جلبک دریایی ن ش مثبتی در افزایش م ردار آنتوسریانین

زيستيومحلولپاشيآهنچایترش

مقايسهميانگينويژگيهایکيفيتحتتأثيربرهمکنشکودهای

جدول-7
Table 7- Means comparison of qualitative characteristics in interaction effects of bio-fertilizers and foliar iron of sour tea
محلولپاشي

کلروفيلa
کلروفيلb
آنتوسيانين(ميکرو
پروتئين
کودزيستي(کيلو
کربوهيدرات(ميکرو کاروتنوئيد(ميلي
(ميليگرمبر
(ميليگرمبر
(ميليگرم آهن(سيسي
مولبرگرم) 
گرمبرگرم)
گرمبرگرم) 
گرمدرهکتار)
گرم) 
گرم) 
درهزار)
Anthocyanin
برگرم)
Carotenoids
Carbohydrate
Bio-fertilizer
( )μmol.g-1
Foliar iron Protein Chlorophyll Chlorophyll
-1
-1
-1
) (mg.g
)  (μg.g
) (kg.h
a
b
(CC per
-1
) (mg.g
)(mg.g-1

)(mg.g-1

4.380bc
6.787abc

1.487abcd
1.737abc

1.487abcd
1.737abc

0.483d
1.357abcd

3.591ab
4.475ab

*0.083bc
0.153a

3

5.903abc

2.198a

2.198a

2.064ab

6.488a

0.164a

6

3.403c
5.240abc

0.751cd
1.358abcd

0.751cd
1.358abcd

0.666cd
0.866bcd

3.224ab
3.853ab

0.057c
0.069c

0
3

7.293abc

1.978ab

1.978ab

1.630abcd

6.491a

0.080bc

6

4.413bc
8.960a

1.013bcd
1.314abcd

1.013bcd
1.314abcd

1.439abcd
1.836abcd

3.740ab
4.045ab

0.105abc
0.112abc

0
3

6.867abc

1.652abcd

1.652abcd

1.983abc

6.035a

0.142ab

6

5.050bc

0.531d

0.531d

1.039bcd

1.763b

0.111abc

7.400ab

0.961bcd

0.961bcd

1.669abcd

3.148ab

0.118abc

7.133abc

1.575abcd

1.575abcd

2.671a

5.854a

0.155a

)thousand

0

شاهد
Control

ورمی کمپوست
Vermicompost

کود گاوی
Manure cow

0
3
6

جلبک دریایی
Seaweed

*در هر ستون میانگینهای دارای اروف مشترک ،براساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح ااتمال پنج درصد تفاوت معنیداری ندارند.
*Means within a column followed by the same letters are not significantly different based on Duncan’s test at 5% probability level.

طبق نتایج موجود ،کود زیستی جلبرک دریرایی ن رش مثبتری در

) marianum L.شد .کاربرد محلولپاشی آهن نیز م دار آنتوسیانین را

افزایش م دار آنتوسیانین کاسبرگ چای ترش دارد .در پرژوهش اراج

افزایش داد این نتایج ممکن اسرت بره علرت ترأثیر عنصرر آهرن برر

سرید هرادی و همکراران ) (Haj Seyed Hadi et al., 2008نیرز

مشت ات ترکی فنلی به عنوان پیش مراده سرنتز آنتوسریانین سراختار

استفاده از کود آ ی ،باع باال رفرتن فعا یرتهرای میکروبری خراک و

فمونوئید بوده باشد.

افررزایش ترکیرر فنررو ی سرریلیمارین در ماریتیغررال

(Silybum

تعیین سطوح بهینه کودهای زیستی و محلولپاشی آهن بر عملکرد کمی و برخی ویژگیهای...

نسبت به شاهد اردود  61درصرد افرزایش نشران داده اسرت .کراربرد

مقدارکربوهيدرات 

نتایج تجزیه واریان
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(جدول  ،)5نشاندهنده معنیدار بودن ترأثیر

محلولپاشی آهن نیز سب افزایش م دار پروتئین چای ترش شد کره

کودهای زیستی و محلولپاشی آهن و بررهمکرنش آنهرا برر م ردار

در این زمینه تأثیر محلولپاشی عناصر ریزمغذی سب افزایش معنی-

کربوهیدرات موجود در برگهای فولانی چرای تررش در سرطح یرک

دار درصد پروتئین در پنبه )Sawan ( )Gossypium herbaceum L.

درصد آماری بود .طبق اطمعات جدول  ،6تیمار کود دامری براالترین

 )et al., 2001گردید .همننرین بیگری و همکراران

م دار کربوهیدرات را نشان داد .در م ایسه محلولپاشی آهن مشخص

) 2010اعمم کردند که با افزایش محلولپاشی آهن ،عملکررد دانره و

گردید تیمار شش در هزار باالترین م دار کربوهیردرات را دارد .نترایج

پروتئینهای دانه سویا افزایش معنیداری نشان داد.

(Baygi et al.,

م ایسه میانگینهای بر همکنش کودها بیرانگر ایرن برود کره کراربرد
همزمان تیمار شاهد با لظت شش در هزار محلولپاشی آهن بهترین
اثر را بر م دار کربوهیدراتها داشرت (جردول  .)7ایرن م ردار (2/198

نتيجهگيری 

نتایج پژوهش ااضر بیرانگر آن اسرت کره کراربرد ترکیبری کرود

میلیگرم گلوکز بر گرم وزن تر نمونه) بوده است .محلولپاشی آهن به

زیستی و محلولپاشی آهن با لظت شش در هزار ،بیشترین تأثیر را

میزان شش در هزار سب افزایش م دار کربوهیدرات برگ شد کره در

بر خصوصیات کمی و کیفی داشرت .برر ایرن اسراس کراربرد تلفی ری

این خصوص رمرودی و همکراران ( )Ramroudi et al., 2011بیران
نمودند که کاربرد محلولپاشی عناصر ریزمغذی میتواند ن ش مفیدی
بررر بهبررود خصوصرریات کمرری و کیفرری گیاهرران از جملرره اسررفرزه
( )Plantago ovata Forsk.ایفا نماید.
مقدارپروتئينسرشاخهها 

تأثیر کودهای زیستی و محلولپاشی آهن و بر هم کنش آنها در
سطح یک درصد ،بر م دار پرروتئین بررگ معنریدار شرد (جردول .)5
م ایسه میانگینها نشاندهنده وجود تفاوت معنیدار بین انواع مختلف
کودهای زیستی است؛ بهطوریکه بیشترین م دار پرروتئین از تیمرار
جلبک دریایی بهدست آمد که نسبت به شاهد ادود  61درصد افزایش
نشان داده است (جدول  .)6کاربرد محلولپاشری آهرن نیرز برر م ردار
پروتئین چای ترش افزود ،بهنحویکه بریشتررین م ردار مربروا بره
لظت شش در هزار بود که نسربت بره شراهد افرزایش  52درصردی
داشت (جدول  .)6م ایسه میانگینهای بر همکنش کودهای زیستی و
محلولپاشی آهن بر م دار پروتئین نشان داد که باالترین م دار مربوا
به تیمار شاهد به همراه لظت شش در هزار آهن اسرت .ایرن م ردار
 0/164میلیگرم بر گرم وزن تر است کره تفراوت نراچیزی برا تیمرار
جلبک دریایی دارد (جدول .)7

کودهای زیستی و محلول پاشی آهن برتری لابل توجهی را نسبت به
کاربرد جداگانه هر یک از آن ها داشت .با توجه بره شررایط نرامطلوب
ااکم بر خاک از جمله آهکی بودن و  pHباالی  7/6باع جلوگیری
از جذب عناصر بهویژه آهن از خاک میگردد ،و ی تیمارهای محلرول-
پاشی ،این عنصر را بهطور مست یم در اختیار گیاه لرار داده و با ترأمین
این عناصر نیاز گیاه برطرف شده و باع افزایش اکثر صفات انردازه-
گیری شده است .افزایش میزان محلولپاشی آهن با بهبرود تحررک و
کارایی عناصر ذایی سب افزایش ویژگی های کمی و کیفی گردیرد.
همننین با توجه به ن ش مهم کودهرای زیسرتی در خصروص بهبرود
ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و ااصلخیزی زمینهای زراعی ،تأمین
سطوح مناس این مواد در خاک برای دستیابی بره ارداکثر عملکررد
الزم به نظر می رسد .هر چنرد اسرتفاده از کودهرای آ ری نسربت بره
کودهای معدنی هزینه بیشتری را در بر دارد ،و ی بهد یل ترأثیر بلنرد
مدت آن بر بهبود ویژگیهای فیزیکی ،بیو روکیکی و تغذیرهای خراک
میتواند از حاظ التصادی لابل توجیه باشد و استفاده متوا ی و بهینره
از زمینهای کشاورزی را ممکن سازد .بر این اساس ،مدیریت کرودی
با کودهای زیستی و محلرولپاشری آهرن امرری مهرم در کشراورزی
ارگانیک محسوب میشود.

بیشترین م دار پروتئین از تیمار جلبک دریایی بهدست آمرد کره
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Introduction
In conventional agricultural systems to obtain the highest performance continuous use of chemical
fertilizers is inevitable. The health of the plant, soil and living matter depends on the rotation of food
elements in the ecosystem. This cycle is disrupted as a result of the loss of soil fertility, its food
imbalance and inappropriate cultivation practices. Bio-fertilizers are composed of beneficial
microorganisms, each for a specific purpose, such as nitrogen fixation, release of phosphate ions,
potassium, iron. It should be noted that most studies in the field for sour Roselle (Hibiscus sabdariffa)
are based on the use of various chemical fertilizers, but the reaction of this plant to bio-fertilizers and
iron solubilization has not been considered. Therefore, this study aimed to investigate the effect of bio
fertilizers and iron on yield and quality traits of Roselle in hot and dry weather conditions.
Materials and Methods
In order to investigate the effects of bio-fertilizers and foliar application iron on yield and quality
indicators Roselle (Hibiscus sabdariffa) experiment in Research field of Zabol University Agriculture
Institute in 2015-2016 years was performed with split-plot based on completely randomized design
and three replications. Treatments consisted of four levels of bio-fertilizers: control (without fertilizer),
vermicompost, cow manure, seaweed and iron foliar applications include: lack of iron, foliar
application at a rate of 3cc per thousand, 6cc per thousand was considered. As a source of bio-fertilizer
treatments and foliar application iron levels were considered as sub plots. Before sowing Roselle
seeds, vermicompost and manure were added to the soil and inoculation operation. Measurements
were: economic yield, biological yield, harvest index, chlorophyll a, b and carotenoids, anthocyanins,
carbohydrates and protein. Statistical analysis of data was done with SAS software version 9.1 and
mean comparison with Duncan test was conducted at 5%.
Results and Discussion
Based on the results, different levels of foliar application of organic manure and their interaction
were significant for all traits except harvest index. The highest Roselle economy yield of 587.6 kg per
hectare with consumption of 6 cc per thousand iron and seaweed bio-fertilizer foliar application was
obtained This amount increased by 73% compared to the control (355.3 kg ha-1) and highest amount of
sepals anthocyanins (8.960) in treatment 3 cc per thousand iron and manure was obtained, and
concentration of 6 per thousand iron and vermicompost and seaweed bio-fertilizers increased
chlorophyll a, b and carotenoids were also foliar application iron concentration of 6 per thousand
increase amount of carbohydrates and protein were twigs. Comparison of means in interaction of biofertilizers and iron showed that the highest increases in chlorophyll a, in application of vermicompost
and there is a concentration of 6 per thousand iron and the highest increases in chlorophyll b, by the
same application seaweed and iron concentration was 6 per thousand. The highest amount of protein
1, 2, 3 and 4- MSc Student of Agroecology, Assistant Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, and
Coach, Department of Water and Soil, University of Zabol, Zabol, Iran, respectively.
(*- Corresponding author Email: Dahmard@gmail.com)
DOI:10.22067/JAG.V9I4.56478
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was obtained from seaweed treatments that have shown an increase compared to control by about
61%. Foliar application of iron increases protein of Roselle so that the highest amount of concentration
was 6 per thousand and compared to control treatment the increase was about 52 percent.
Conclusion
The results of this study indicated that the combination of biofertilizer and iron solubilization with
a concentration of 6,000 has the greatest impact on quantitative and qualitative properties.
Accordingly, the combined application of bio fertilizers and iron spraying has a significant advantage
over the individual application of each one of them. Iron foliar treatments have put this element
directly at the plant and by supplying these elements the plant needs are eliminated and the most of the
measured traits increased. Also, considering the important role of biofertilizers in improving the
physical, chemical and fertility characteristics of arable land, providing appropriate levels of these
materials in the soil helps to achieve maximum performance. Accordingly, fertilizer management with
biological fertilizers and iron foliar application is an important part of organic agriculture.
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بررسی باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاهی و تنش خشکی بروی صفات فیزیولوژیک و
عملکرد نهایی در ارقام کلزا )(Brassica spp. L.
پویا آروین ،*1جواد وفابخش 2و داریوش مظاهری

3

تاریخ دریافت1395/10/28 :
تاریخ پذیرش1396/03/06 :

آروین ،پ ،.وفابخش ،ج ،.و مظاهری ،د .1396 .بررسی باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاهی و تنش خشکی بروی صفات فیزیولوژیک

و

عملکرد نهایی در ارقام کلزا ) .(Brassica spp. L.بومشناسی کشاورزی.1208 -1226 :)4(9 ،

چکيده:
بهمنظور بررسی صفات فیزیولوژی و عملکرد نهایی ارقام کلزا متعلق به شش ژنوتیکپ کلکزای معمکولی ) ،(Brasica napus L.شکلم روننکی
) (Brasica rapa L.و خردل وحشی ) (Brasica juncea L.در شرایط تنش و عدم تنش و ککاربرد ناادهکای سکودومونا  ،دو آزمکایش (شکام
مزرعه تنش و عدم تنش) در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی طرق مشهد ،در سال زراعی ،1389-90با طرح آماری فاکتوری
در قالب بلوکهای کامالً تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد .بررسی صفات فیزیولوژیکی شام شاخص برداشت ،درجکه سکبزینگی ،محتکوی نسکبی آ
برگ تفاوت معنیداری را در میان محیط ،رق و باکتری در رق نشان داد .تمییرات صفت محتوی نسکبی آ بکرگ ،از  64/23درصکد در تیمکار بکاکتری
سودومونا پوتیدا ( )Pseudomonas putidaتا  60/32درصد در تیمار عدم تلقیح متمیر بود .اثر باکتری بهصورت مجزا و مرکب با سایر تیمارها بکر
روی شاخص برداشت معنیدار شد .تفاوت معنیداری بین دو محیط و ارقام و بره کنش محیط در رق در مورد عملکرد دانه وجود داشت .عملکرد نهایی
در محیط بدون تنش برابر  1351/85کیلوگرم در هکتار بهطور برجستهای باالتر از عملکرد در محیط تنش معکادل  535/38کیلکوگرم در هکتکار بکود .در
بررسی صفات مرفولوژی و اکوفیزیولوژی این تحقیق هیبریدهای هایوال برتری خود را نشان دادند که این مه منتهی به شک گیری عملککرد بکاالتر
در این ارقام با  1381کیلوگرم در هکتار در رق هایوال  330و  1083کیلوگرم در هکتار در رق هایوال  401شد .درنتیجکه ،کشکت ایکن ارقکام و ککاربرد
باکتری سودومونا ه در شرایط فاریا و ه تنش خشکی میتواند در جهت بهبود عملکرد و تخفیف شرایط تنش ،مفید و ارزشمند باشد.

واژههای کليدی :ارتفاع ،درجه سبزینگی ،شاخص برداشت ،محتوی نسبی آ برگ ،ناادهای سودومونا

مقدمه

1

یکی از دانههای ارزشمند روننی که توجه بسیاری را به خود جلب
کرده و در طرح کاهش واردات رونن گیاهی نیز سه فراوانکی بکرای
آن در نظککر گرفتککهشککده ،کلککزا ) (Brasica napus L.اسککت .ایککن
محصول در میان دانکههکای روننکی جهکان بیشکترین عملککرد را در
 2 ،1و  -3بهترتیب استادیار ،گکروه کشکاورزی ،دانشکگاه پیکام نکور ،تهکران ،ایکران،
استادیار ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضکوی مشکهد ،ایکران و
استاد ،گروه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،ایران.
)Email: pooya.arvin@gmail.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI:10.22067/JAG.V9I4.61808

دهههای اخیر داشته و امروزه مقام سکوم را پکا از سکویا

(Glycine

) max L.و نخک روننکی ) (Elaeis oleiferal L.در فکرآوردههکای
رونن نباتی احراز کرده اسکت ( & Berry & Spink, 2006; Arvin

.)Vafa bakhsh, 2016
همچنین بهدلی وابسکتگی کشکور بکه رونکن خکوراکی وارداتکی،
سیاست وزارت جهاد کشکاورزی در سکالهکای اخیککر توسکعه کشکت
گیاهان روننی از جمله کلکزا بوده است ).(Koocheki et al., 2015
گیاهان تحت شرایط طبیعی و زراعی بهطور پیوسکته در معککر
تنشهای گوناگون قرار دارند و در ایکن میکان ،کمبکود آ مه تکرین
عام محدودکننده عملکرد محصوالت زراعی در اکثر نقکاط جهکان و
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ایران میباشد ) .(Akbari et al., 2016ایران از لحاظ اقلیمکی جکز

محتوی نسبی آ باالتری (بیش از حدود  0/36مگاپاسکال) نسبت به

محسو میشود و مسئله کمبکود آ باعکب بکروز

کلزا معمولی بودنکد و در شکرایط تکنش شکدید ،یککی از مزیکتهکای

مشکالتی در رابطه با تأمین آ شر و آ موردنیاز برای محصوالت

خردل هندی دوام سطح برگ باالتر حدود  1/5برابر نسکبت

مناطق نیمهخش

کشاورزی شده است .بر اسا

گزارش سکازمان ملک در سکال 2000

میالدی ،خسارت حاص از خشکسالی در ایکران بکال بکر  2/5میلیکارد
دالر بود و بیش از یک

میلیکون رأ

محسو

به کلزا بود ).(Wright et al., 1995; Wright et al., 1996کاهش
2

دمای کانوپی ( )CTDدر حقیقت معیاری از درجه خن

بودن کانوپی

دام و سکه میلیکون تکن گنکدم

نسبت به محیط اطراف میباشند .رابطه کاهش دمای کانوپی ()CTD

) (Triticum aestivum L.و جککو )(Hordeum vulgare L.

و تنش محدودیت رطوبتی در بسیاری از آزمایشها گزارششده اسکت

بهواسطه بحران شدید آ از بین رفتند (.)Foltz, 2002

( .)Araus et al., 2002; Araus et al., 2003تحقیقات نشکان داده

باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاهی نه تنها هورمونهکای

است هنگامیکه کاهش فشار بخار بیشتری وجود دارد ( شرایط گرم و

محرک رشد گیاهی مث اکسین و جیبرلین تولیکد مکیکننکد بلککه در

آفتابی در طول دوره پر شدن دانکه ) ککاهش دمکای ککانوپی ()CTD

شرایط تنش از طریق تولید هورمونهای مث  ABAمیتوانند باعکب

رابطه بهتری را با عملکرد نشان میدهد (.)Amani et al., 1996
بر اسا

تخفیف تنش شوند ( .)Saharan & Nehra, 2011مزایای تلقیح گیاه

تحقیقات اوهلسون ) (Ohlsson, 1972بکر روی لوبیکا

با باکتریهای محرک رشد ،شام افزایش شاخصهای متعددی مانند

) ،(Phaselous vulgaris L.تکنش خشککی در طکول مرحلکه رشکد

سرعت جوانهزنی ،رشد ریشه ،میزان تولید در واحد سکطح ،وزن انکدام

رویشی موجب کوتاهتر شدن ارتفاع گیاه گردید .ککاهش ارتفکاع ارقکام

هوایی و ریشه ،سطح برگ ،محتوای کلروفی  ،همچنین کنترل زیستی

سکیبزمینکی ) (Solanum tuberosum L.متحمک و حسکا

بکه

عوام بیماری زا ،مقاومت بکه خشککی و افکزایش فعالیکت میکروبکی

خشکی نیز در تنش خشکی توسط )(Nagarajan & Bansal, 1991

میباشد (.)Lucy et al., 2004

گزارش شد .در تحقیقی دیگکر ،شککاری ) (Shekari, 2002گکزارش
نمود سطوح خشکی زیاد در مرحله ساقه رفتن ،موجب ککاهش ارتفکاع

شواهدی در دست است مبنی بر آنکه تنش آبی میزان کلروفیک
برگ را کاهش میدهد ) ،(Ashraf & Rauf, 2001در حکالیککه در

در کلزا میگردد.

تحقیقات دیگر چنین کاهشی در کلروفیک در شکرایط تکنش مشکاهده

در کلزا شاخص برداشت تقریبکاً  25-30درصکد اسکت ککه بکرای

نشده است ( .)Antolin et al., 1995تنش آبی کوتاهمدت که باعکب

افککزایش شککاخص برداشککت نیککاز بککه کارهککای اصککالحی زیککادی دارد

پامردگی معمولی و توقف کام فتوسنتز خکالص در گنکدم مکیشکود،

( .)Diepenbrock, 2000بر اثر تنش خشکی ،شاخص برداشت خردل

اثری روی کلروفی برگ نداشته ،ولی نسبت کلروفیک  a/bرا افکزایش

هندی بهطور متوسط  6تا  9درصد و شاخص برداشت کلزا معمکولی 7

میدهد (.)Ahmadi & Biker, 2001

تا  8درصد افزایش مییابد (.)Ahmadi & Javid far, 2001

مقدار آ گیاه و وضعیت انرژی آ در سکلول دو پکارامتر اساسکی
میباشند که برای توصیف کمبود آ گیاه به کار میرونکد .مقکدار آ

بوته ،تعداد دانه در نالف و وزن ت دانه میباشد (.)Thurling,1974

معموالً بهصورت درصد نسبت به شرایط اشباع کام یعنکی بکهعنکوان
مقدار آ نسبی یا کمبود اشباع بیان مکیشکود (

عملکرد کلزا در واحد سطح حاص تراک بوتکه ،تعکداد نکالف در
در ی

بررسی دیده شد که صفت عملکرد دانه بهشکدت تحکت تکأثیر

Ahmadi & Javid

تنش خشکی قرار گرفت و کاهش یافت (.)Dehghani et al., 2010

1

در بسیاری از گیاهان زراعی متوسط عملکرد گیاهان کمتر از  10تا 20

میشود ( .)Schonfeld et al., 1988در برخی گیاهان ماننکد نکالت

درصد پتانسی واقعی آنهاست و عوام تنشزا در تولیکد محصکوالت

وجود همبستگی مثبت بین عملکرد دانه و محتوی نسبی آ در طکی

کشاورزی تأثیر منفی دارد (.)Kafi & Mahdavi damghani, 2008

Singh et al.,

بودن ایران از لحاظ اقلیمی از ی سکو

 .)far, 2001تنش خشکی باعب کاهش محتوی نسبی آ ()RWC

گردهافشانی و دوره پر شدن دانکه تأییکد شکده اسکت (

بنابراین ،با توجه به خش

 .)1985در بررسی قدرت سکازگاری کلکزا معمکولی ( )B. napus L.و

و تأثیر باکتریهای ریشهگاهی محرک رشکد گیکاه در جهکت افکزایش

خردل هندی مشکخص گردیکد ککه بکرگهکای خکردل هنکدی دارای

مقاومت به تنشهای نیرزنده و باال بردن راندمان برای تکأمین آ در

1- Relative water content

2- Canopy temperature depression
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جهت تخفیف تأثیر خشکی و همچنین اهمیت توسعه کشت دانههکای

طبیعی خراسان رضوی (ایستگاه طکرق مشکهد) در سکال زراعکی -90

روننی بهویاه کلزا در کشور ،تحقیق حاضر با هدف مطالعه اثکر تکنش

 1389انجام شد .متوسط بارندگی منطقکه سکالیانه  286میلکیمتکر و

خشکی و باکتریهای محکرک رشکد گیکاهی بکر روی برخکی صکفات

متوسط دمای سالیانه  14/5درجه سانتی گراد است .وضکعیت عمکومی

مرفولوژی

و فیاولوژی

آ وهوای منطقه در طول ماههای سال زراعی  1389-90بکر اسکا

ارقام کلزا طراحی و اجرا شد.

آمار هواشناسی ایستگاه سینوپتی

مشهد (فاصله دو کیلومتری محک

اجرای طرح) در جدول  1گزارششده است.

مواد و روشها
این طرح در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشکاورزی و منکابع

جدول  -1آمار هواشناسی از ايستگاه هواشناسی مشهد ))1389-90
)Table 1- Climate data of experimental were taken from of Mashhad Metrological data (2010-2011

تبخير(ميلیمتر)

بارندگی(ميلیمتر)

دمای حداقل (سانتیگراد)

دمای حداکثر (سانتیگراد)

ماه

)Evaporation (mm

)Precipitation (mm

)Min temperature (°C

)Max temperature (°C

149.2

0

9.6

24.9

85

8.6

4.7

19.9

6.9

0

1.2

17.7

0

13.1

-2.8

10

0

41.3

-0.8

9.8

0

22.4

0.2

10.6

160.3

10.1

7.6

22.3

224.9

15.4

15.5

30

317.3

6.4

19.4

34.4

Month
مهر
September
آبان
October
آذر
November
دی
December
بهمن
January
اسفند
February
فروردین
March
اردیبهشت
April
خرداد
May

این تحقیق به صورت دو آزمایش همزمان (مزرعه تنش خشکی و
مزرعه بدون تنش) به صورت فاکتوریک در قالکب بلکوکهکای کامک

" ،"fluorescensسککککودومونا

پوتیککککدا 108

Pseudomonas

 ،"putidaمخلوط دوسویه و تیمار شاهد بدون تلقیح)

تصادفی با سکه تککرار در هکر آزمکایش ،در مزرعکه تحقیقکاتی مرککز

 :فاکتور دوم شام شش ژنوتیپ کلزا از سه گونه براسکیکا ککه

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسکان رضکوی (ایسکتگاه طکرق

شککام  Hyola 330و  Hyola 401متعلککق بککه گونککه  B.napusو

مشهد) انجام شد .در آزمایش تنش خشکی ،اعمال تنش بروی تیمارها

 Parklandو  Goldrushمتعلککق بککه گونککه  B. rapaو  BP18و

بهصورت قطع دورههای آبی از مرحله شروع به ساقه رفتن اعمال شکد

 Landraceمتعلق به گونه  B. junceaبودند.

و در آزمایش بدون تنش ،آبیاری بر اسا

تخلیکه  50درصکد رطوبکت

قاب استفاده خاک در عمق توسعه ریشهها انجام شد.
فاکتورهای مورد بررسی در این دو آزمایش شام :

الف :فاکتور اول شام  ،چهار سطح تلقیح با باکتری سکودومونا
(تلقکککیح بکککا" سکککودومونا فلورسکککنا Pseudomonas 169

زمینی که برای طرح انتخا شد در سال زراعی قب آیش بکود و
بسترکاشت توسط دو دیس

عمود بر ه و لولر آماده گردید .کودهای

پایه بر مبنای آزمون خکاک (جکدول  )2بهصکورت  100کیلککوگرم در
هکتککار  100 ،Nکیلککوگرم در هکتکککار  P2O5و  100کیلکککوگرم در
هکتکار  K2Oقب از کاشت و توسط دیس

با خاک مخلوط شد.

1211

بررسی باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاهی و تنش خشکی بروی صفات فیزیولوژیک...

جدول  -2خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک محل آزمايش
Table 2- Physical and chemical properties of soil in experimental site
فسفر (ميلیگرم

پتاسيم (ميلیگرم

نيتروژن

کربن آلی

سيلت

رس

شن

بر کيلوگرم)
)P (mg.kg-1

بر کيلوگرم)
)K (mg.kg-1

(درصد)
)N (%

(درصد)
)OC (%

(درصد)
)Silt (%

(درصد)
Clay
)(%

(درصد)
Sand
)(%

14.4

201

0.066

0.53

44.4

20.6

35

بافت
Texture

هدايت الکتريکی
(دسی زيمنس بر

اسيديته
pH

1.4

8

متر)
)EC (dS.m-1

Silty
loam

عمق (سانتی-
متر)
)Depth (cm

0-60

کشت بذر توسط بذرکار وینتراشنایگر در تاریخ  6مهر  1389انجام

برگها ابتدا تمیز شده و سپا در سه نقطه هر برگ یادداشتبکرداری

گرفت .ابعاد کرتها  8 × 1/5متر و در هر کرت چهار خکط کشکت بکا

انجام و میانگینگیری شد و عدد نهایی بر مبنای  SPADگزارش شد.

فاصله  30سانتیمتر و تراک  90بوته در مترمربکع بکود و فاصکله بکین
بلوکها از همدیگر سه متر برای رفت آمد منظور شد.

برای تهیه اینوکولوم باکتری از دو گونه سودومونا

اندازهگیریدمایکانوپی 


استفاده شد و

درجه حرارت کانوپی در هر کرت آزمایشی با اسکتفاده از دماسکن

پرلیت به عنوان حام مورد استفاده قرار گرفت .ناادهای سودومونا ،

مادونقرمز (مدل  )TASCO, HI500اندازهگیری شد .اندازهگیری بکا

از باکتریهای جداسازی شده از ناحیه ریزوسفر کلزا تهیه گردید .برای

زاویه  30درجه نسبت به افق و درحالیکه بکه سکمت بکاالی ککانوپی

تلقیح بذر کلزا ابتدا مقدار کافی بذر داخ کیسه پالستیکی ریخته شد،

نشانهگیری میشد ،انجام گرفت .زمان اندازهگیری قبک از ههکر بکود.

سپا چند قطره از صم عربی  40درصد به آن اضافه و بهطور کام

درجه حرارت محیط نیز ه زمان با دماسن دیجیتال اندازهگیری شکد.

از مایه تلقیحها بکه بکذر

تفاوت بین درجکه حکرارت ککانوپی و درجکه حکرارت محکیط ()CTD

به زده شد ،آنگاه مقدار ی

گرم از هر ی

چسبناک اضافه و محتویات بهخکوبی تککان دادهشکده ،بکهطکوریککه

بککهعنککوان شاخصککی از تککنش خشکککی مککورد مطالعککه قککرار گرفککت

پوشش یکنواختی از مایه تلقیح روی بذرها را بپوشاند .سپا بکذرها را

(.)Reynolds et al., 2001

روی فوی آلومینیوم ریخته شد و بکا دسکت کشکت شکدند .الزم بکود
کشت هر تیمار در تمام تکرارها توسط کارگر جداگانه انجکام شکود تکا
نیاز به شستن دستها در هنگام کشت تیمار بعدی نداشته باشد.

اندازهگیریمحتوینسبیآببرگ 


بهمنظور تعیین میزان نسبی آ برگ از هر تیمار پن برگ بهطور

مبارزه با کانونهای شته مومی که یکی از آفکات خطرنکاک کلکزا

تصادفی انتخا شد و در کیسه پالسکتیکی قکرار گرفکت و بالفاصکله

است با استفاده از اختالط سکموم شکیمیایی متاسکیتوکا و دیکازینون

جهت اندازه گیری رطوبت به آزمایشگاه انتقال یافت .در فاصله انتقکال

( )1+1سمپاشی در فروردینماه انجام شد.

به آزمایشگاه نمونهها در فالس

یخ قرار گرفت .در آزمایشگاه پا از

پانچ کردن برگها وزن تازه آنها تعیین و سپا قطعات پانچ شده بکه
مدت  16-18ساعت در درجه حرارت اتاق ( 18-20درجه سانتیگکراد)

اندازهگیریارتفاع 


برای این منظور از هر کرت ارتفکاع سکه بوتکه در زمکان رسکیدن
فیزیولوژی

از مح طوقه تا انتهای بلندترین ساقه اصلی انجام شد و

میانگین برای ت

بوته حسا شد.

و در تاریکی قرار گرفت و متعاقب آن وزن آما

پا از حذف رطوبت

سطح نمونهها با قرار دادن آنها در بین کانذ خش کن ،تعیین گردید
) .(Siddique et al., 2000وزن خشک

نیکز پکا از قکرار گکرفتن

نمونهها بهمدت  72ساعت در دمای  70درجه سانتیگراد تعیکین شکد.
اندازهگیریسبزینگی




اندازهگیری سبزینگی در برگ با استفاده از دسکتگاه کلروفیک متکر
( )Minolta-SPAD unit 502در  182روز بعککد از کاشککت ( قب ک از
گلدهی) و  210روز بعد از کاشت (بعد از گلدهی) انجام شد .برای ایکن
منظور از میان یادداشتبرداری روی سه بوته در هر کرت استفاده شد.

سپا  RWCبکا اسکتفاده از معادلکه  1بکه روش زیکر تعیکین گردیکد
):(Schonfeld et al., 1988
معادله ()1

RWC = ( FW – DW ) / ( TW – DW) × 100

که در معادله فوق :DW ،وزن خش  :TW ،وزن آما ،
وزن تازه و  :RWCمحتوی نسبی آ برگ میباشد.

:FW
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تحلی دادههای بهدست آمده از نرمافزار آماری SAS 9.1استفاده شد.

محاسبهشاخصبرداشت 

در زمان رسیدگی ،از هر کرت آزمایشی سه بوته برداشت شد و در

همچنین مقایسه میانگین دادهها با استفاده از آزمون  LSDپذیرفت.

داخ پاکت گذاشته شد .سپا بهصورت دستی دانهها از کاه و کلکش
جدا شد .شاخص برداشت بر اسا
نسبت به ک ماده خش

عملکرد نهایی دانه در هکر نمونکه

تولیدی گیاه (اندامهکای هکوایی) بکهوسکیله

معادله  2محاسبه شد.
معادله ()2
خش

( × 100وزن خشک

انکدامهکای هککوایی  /وزن

دانه) = شاخص برداشت

نتايج و بحث
محتوینسبیآببرگ 

محتوی نسبی آ برگ ( )RWCدر حقیقت برآوردی از وضکعیت
آ گیاه است و توانایی ی

ژنوتیکپ را در جکذ آ از خکاک نشکان

میدهد .در شرایط تنش محدودیت رطوبتی میزان محتوی نسکبی آ
برگ ( )RWCکاهش پیدا میکند ،با پیشرفت مراح فنولوژیک

اندازهگیریعملكرد


در زمان رسیدگی ،عملکرد از محصول حاص از برداشت دو خکط
میانی کاشت در هر کرت اندازهگیکری شکد .سکطح برداشکت عملککرد
معادل سه مترمربع از هر کرت بود و نتای برحسب کیلوگرم در هکتار
تبدی گردید .الزم به ذکر است آزمایش تنش در تاریخ  1390/2/25و
آزمایش عدم تنش در تاریخ  1390/3/4برداشت شدند .برای تجزیکه و

نیکز

کاهش محتوی نسبی آ برگ گزارش شده است (.)Nazeri, 2005
نتای جدول تجزیه واریانا جکدول  3معنکیداری بکاالیی در اثکر
ساده محیط ( تنش و عدم تنش) ،باکتری و رق نشان داد و همچنکین
اثر دوگانه باکتری در محیط ،رق در محیط و بکاکتری در رقک و اثکر
سهگانه باکتری در محیط در رق نیز معنیدار شدند.

جدول  -3تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) مرکب برای عملکرد ،شاخص برداشت و برخی صفات کلزا
Table 3- Analysis of variance (mean of squares) for yield, harvest index and some traits via combined analysis of data of
canola
سبزينگی
کاهش دمای

محتوی آب

برگ

سبزينگی برگ

کانوپی
Canopy
temperture
deplection

نسبی
Relative
water
content

مرحله دوم
Leaf
greenness
second
stage

شاخص

درجه

منابع تغييرات

آزادی
df

S.O.V

مرحله اول
Leaf
greenness
first stage

ارتفاع
Height

برداشت
Harvest
index

عملکرد دانه
Seed yield

260.01ns

**1860.34

*615.86

**447.49

0.048ns

**1641.87

*23998323.09

1

**44.82

29.38ns

*41.38

0.68ns

**0.088

**44.74

**1241178.53

4

2.19ns

**106.80

**199.68

5.28ns

0.012ns

*38.20

84719.6ns

3

*5.02

**102.55

**81.14

44.62ns

0.004ns

22.06ns

164776.6ns

3

*4.22

** 121.28

**221.37

**668.72

**0.531

**131.09

**1835880.5

5

**5.62

*43.37

**53.07

34.49ns

0.020ns

13.72ns

**393052.7

5

**3.88

**47.36

**110.86

28.41ns

0.014ns

**35.44

72258.08ns

15

**3.70

**106.54

**129.27

** 63.90

0.010ns

**25.15

112661.54ns

15

1.46

17.87

16.16

26.56

0.015

10.65

98133.83

92

35

6.78

9.49

11.07

11.58

21

19.33

** * ،و  :nsبه ترتیب نشاندهنده معنیداری در سطح احتمال ی

محیط
Location
خطای ی
Error 1
باکتری
Bacteria
باکتری× محیط
Bacteria×location
رق
Cultivar
رق ×محیط
Cultivar×Location
باکتری× رق × محیط
Bacteria×Cultivar×Location
باکتری× رق
Bacteria×Cultivar
خطای دو
Error 2
ضریب تمییرات (درصد(
)CV (%

درصد ،پن درصد و نیر معنیداری میباشد.

**, * and ns: Are significant at 1 and 5% levels of probability and non-significant, respectively.
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 و هکایوال330  هکایوال، در میان ارقکام.در تیمار عدم تلقیح متمیر بود

 درصکد محتکوی،4نتای مقایسه میانگین اثرات ساده جکدول

بر اسا

 در صفت محتوی نسکبی آ، برتری خود را نسبت به سایر ارقام401

 درصکد بیشکتر از تکنش بکا65/89 نسبی آ در محیط عدم تکنش بکا

. نشان دادند،برگ

64/23  از، تمییرات صفت محتوی نسبی آ بکرگ. درصد بود58/70
 درصکد60/32 پوتیدا تکا

 در تیمار تلقیح با باکتری سودومونا،درصد

 شاخص برداشت و برخی صفات کلزا، مقايسه ميانگين اثر يگانه عملکرد-4 جدول
Table 4- Mean comparison of individual effects of yield, harvest index and some traits of canola
تيمار
Treatment

عملکرد

شاخص برداشت

)(کيلوگرم درهکتار
Yield
)kg.ha-1)

)(درصد
Harvest index
)%(

)ارتفاع (متر
Height(m)

سبزينگی برگ

سبزينگی برگ

محتوی آب نسبی

کاهش دمای کانوپی

)مرحله اول (اسپاد
Leaf greenness
first stage
(SPAD)

)مرحله دوم (اسپاد
Leaf greenness
second stage
(SPAD)

)(درصد
Relative water
content
)%(

)( سانتیگراد
Canopy
temperture
deplection
(°C)

L1

535.38b*

7.01b

1.05a

44.76b

44.41a

58.70b

-0.28a

L2

1351.85a

13.77a

1.09a

48.29a

40.28b

65.89a

-2.97b

B0

942.66a

10.22b

1.06a

46.36a

41.36b

60.32c

-1.73a

B1

884.27a

9.76b

1.06a

47.08a

39.48c

61.53bc

-1.5a

B2

1003.09a

11.89a

1.07a

46.46a

44.19a

63.11ab

-1.36a

B3

944.44a

9.69b

1.10a

46.20a

44.36a

64.23a

-1.91a

V1

1083.45b

12.04b

0.91c

51.86a

47.27a

64.49a

-1.79bc

V2

1381.95a

14.30a

0.90c

53.99a

41.68c

65.68a

1.70abc

V3

917.83bc

8.27c

1.22a

42.34cd

39.25d

61.49b

-1.89bc

V4

877.09c

8.51c

1.06b

45.51b

44.48b

60.43b

-2.12c

V5

546.3d

9.8c

1.24a

40.76d

39.75cd

60.25b

1.22a

V6

855.09c

9.37c

1.10b

44.7bc

41.62c

61.45b

1.02ab

. درصد دارای اختالف معنیدار نمیباشند5  در سطح احتمالLSD آزمون

*میانگینها دارای حداق ی حرف مشابه در هر ستون بر اسا
 محیط عدم تنش:L2 ، محیط تنش:L1 : مخففها بهترتیب
:B3 ،Pseudomonas fluorescens  تلقیح با باکتری:B2 ،)Pseudomonas fluorescens and Pseudomonas putida(  تلفیق دو نااد باکتری:B1، عدم تلقیح:B0
Pseudomonas putida تلقیح با باکتری
Landrace  رق:V6  وBP18  رق:V5 ،Goldrush  رق:V4 ،Parkland  رق:V3 ، Hayola330  رق:V2 ،Hayola401  رق:V1
*Column means followed by the same letter are not significantly different at 5% probability level using least significant difference
(LSD).
L1 and L2 are stress location and non stress location.
B0، B1،B2 and B3 are non inoculation; co-inoculation of Pseudomonas fluorescens and Pseudomon as putida; inoculation with
Pseudomonas fluorescens and inoculation with Pseudomonas putida, respectively.
V1،V2 ،V3، V4، V5 وV6: are Hayola 401; Hayola 330; Parkland; Goldrush; BP18 and Landrace, respectively.

( متمیکرB0V5) BP18  درصد در تیمار عدم تلقیح در رقک55/31 تا
.)5 بود (جدول

تمییرات اثر باکتری در رق در صفت محتوی نسکبی آ بکرگ از
(B3V2) 330هایوال

پوتیدا در رق

 درصد در تیمار سودومونا68/55

1396  زمستان،4  شماره،9  جلد،نشریه بوم شناسی کشاورزی
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 شاخص برداشت و برخی صفات کلزا، مقايسه ميانگين برهمکنش دوگانه باکتری در رقم برای عملکرد-5 جدول
Table 5- Tow Fold interaction effect of Bacteria × Variety of yield, harvest index and some traits of canola
تيمار
Treatment

B0V1
B0V2
B0V3
B0V4
B0V5
B0V6
B1V1
B1V2
B1V3
B1V4
B1V5
B1V6
B2V1
B2V2
B2V3
B2V4
B2V5
B2V6
B3V1
B3V2
B3V3
B3V4
B3V5
B3V6

عملکرد ( کيلوگرم

شاخص برداشت

)درهکتار
Yield
)kg.ha-1)

)(درصد
Harvest index
)%(

1134.7a*
1296.3a
907.4a
855.6a
745.4a
716.7a
1032.4a
1175.9a
1092.6a
861.1a
300.9a
842.6a
1134.3a
1523.1a
861.1a
986.1a
495.4a
1018.5a
1032.4a
1532.4a
810.2a
805.6a
643.5a
842.6a

9.75def
15.00ab
8.24ef
9.47def
10.21def
8.65def
9.55def
12.24bcd
10.93cde
7.87ef
9.58def
8.37ef
18.54a
15.53ab
7.36ef
9.07def
10.88cde
9.98def
10.31def
14.422bc
6.57f
7.64ef
8.69def
10.5de

Height(m)

0.87f
0.86f
1.25ab
1.04cde
1.285a
1.05cde
0.89f
0.88f
1.23ab
1.04cde
1.17abc
1.14bc
0.92ef
0.88f
1.17abc
1.13bc
1.25ab
1.08dc
0.94def
0.97def
1.23ab
1.04cde
1.26ab
1.15abc

)مرحله اول (اسپاد
Leaf greenness
first stage
(SPAD)

کاهش دمای کانوپی

سبزينگی برگ

محتوی آب نسبی

)مرحله دوم (اسپاد
Leaf greenness
second stage
(SPAD)

)(درصد
Relative water
content
)%(

)(سانتی گراد
Canopy
temperture
deplection
(°C)

64.40abcd
67.41abc
64.53abcd
55.32h
55.31h
55.72gh
67.84ab
61.70de
62.16de
55.6h
58.5efgh
63.41bcd
60.56defg
65.06abcd
62.46de
62.55de
62.85de
65.21abcd
65.15abcd
68.55a
56.81fgh
68.26a
65.14abcd
61.46def

-1.41bcde
-1.83def
-1.83def
-2.66f
-2.16ef
-0.75abcd
-2def
-1.5cdef
-2.25ef
-1.91def
0.33a
-1.66cd
-1.5cdef
-1.5cdef
-1.41cdef
-1.66cdef
0.083ab
-2.16ef
-2.5ef
-2def
-2.08def
-2.25ef
-2.33ef
-0.33abc

سبزينگی برگ
)ارتفاع (متر

48.41cdef
54.75ab
45.78efg
45.95defg
41.71ghij
41.63ghij
53.75abc
55.77a
37.41j
45.78efg
44.63efgh
45.13efg
49.26bcde
51.8abcd
43.61e-i
49.33bcde
38.91hij
45.83efg
56.01a
53.65abc
42.58f-j
40.98ghij
37.78j
46.21defg
. درصد دارای اختالف معنیدار نمیباشند5  در سطح احتمالLSD آزمون

41.85efgh
44.3cde
39.41fghi
47.9abc
38.32ghij
36.38ij
43.88cdef
44.36cde
36.03ij
44cdef
34.91ij
33.73j
51.76a
34.91ij
44.01cdef
44.2cde
43.36cdef
46.82bcd
51.61a
43.16def
37.56hij
41.8efgh
42.46efgh
49.55ab

*میانگینها دارای حداق ی حرف مشابه در هر ستون بر اسا
Pseudomonas  تلقیح با باکتری: B2 ،)Pseudomonas fluorescens and Pseudomonas putida( تلفیق دو نااد باکتری: B1،  عدم تلقیح:B0 :مخففها به ترتیب
Pseudomonas putida  تلقیح با باکتری:B3 ، fluorescens
Landrace  رق:V6  وBP18  رق:V5 ،Goldrush  رق:V4 ، Parkland  رق:V3 ،Hayola330  رق:V2 ،Hayola401  رق:V1
*Column means followed by the same letter are not significantly different at 5% probability level using least significant difference
(LSD).
B0، B1،B2 and B3 are non inoculation; co-inoculation of Pseudomonas fluorescens and Pseudomon as putida; inoculation with
Pseudomonas fluorescens and inoculation with Pseudomonas putida, respectively.
V1،V2 ،V3، V4، V5 وV6 are Hayola401; Hayola330; Parkland; Goldrush; BP18 and Landrace, respectively.

 درصکد در تلفیکق دو نکااد بکاکتری در55/64 ( تکاB1L2) بدون تنش

( وV1L2) 401  نشککان داد بککهترتیککب هککایوال6نتککای جککدول

8  مطکابق بکا جکدول.)7 ( متمیکر بکود (جکدولB1L1) شکرایط تکنش

( در محیط عکدم تکنش برتکری خکود را در صکفتV2L2) 330هایوال

 درصکد درتلقکیح دو نکااد73/53 تمییرات اثر سه گانکه ایکن صکفت از

محتوی نسبی آ برگ نشان دادند در حالی که رق گلدراش در تنش

 درصکد در45/8 ( تکاB1V1L2)  در عدم تکنش401 باکتری در هایوال

.( مقدار کمتری از این صفت را نشان دادV4L1)

.( در تمییر بودB0V4L1) عدم تلقیح در گلدراش در تنش

نتای مطالعه حاضر نشان داد که تمییرات مقدار برهمکنش دوگانه
 درصد در تلفیق دو نااد باکتری در شرایط67/42 باکتری در محیط از
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 شاخص برداشت و برخی صفات کلزا، مقايسه ميانگين برهمکنش دوگانه رقم در محيط برای عملکرد-6 جدول
Table 6- Tow Fold interaction effect of Variety× Location of yield, harvest index and some traits of canola
عملکرد

سبزينگی برگ

سبزينگی برگ

محتوی آب نسبی

کاهش دمای کانوپی

Height(m)

)مرحله اول (اسپاد
Leaf greenness
first stage
(SPAD)

)مرحله دوم (اسپاد
Leaf greenness
second stage
(SPAD)

)(درصد
Relative water
content
)%(

)(سانتیگراد
Canopy temperture
deplection
(°C)

7.58d

0.908e

48.76b

46.85a

60.53cd

870.4d

10.79bc

0.903e

54.02a

43.44b

63.96b

V3L1

537ef

6.11d

1.23ab

41.45ef

42.62bc

57.86de

V4L1
V5L1
V6L1

402.3f
340.3f
525ef

5.37d
6.61d
5.62d

1.04d
1.19ab
1.05d

43.86cde
37.85f
42.62de

48.27a
41.89bc
43.41b

55.12e
57.87de
56.88e

-0.45b
-0.41b
-1.04b
-0.95b

V1L2

1629.6b

16.49a

0.91e

54.95a

47.70a

68.44a

V2L2

1893.5a

17.81a

0.89e

53.69a

39.93cd

67.4a

V3L2

1298.6c

10.44c

1.21ab

43.22cde

35.89e

65.12ab

V4L2

1351.9

c

bc

cd

bc

bcd

65.74ab

V5L2
V6L2

752.3de
1185.2c

37.62de
39.82cd

62.63bc
66.02ab

شاخص برداشت

)ارتفاع (متر

)(درصد
Harvest index
)%(

537.3ef*

V2L1

تيمار

(کيلوگرم در

Treatment

)هکتار
Yield
)kg.ha-1)

V1L1

11.66

13.07bc
13.13b

1.08

1.29a
1.68bc

47.15

43.66cde
46.78bcd

40.7

1.25a
-0.08b

-3.12c
- 3c
-2.75c
-3.29c
-3.29c
-2.37c

. درصد دارای اختالف معنیدار نمیباشند5  در سطح احتمالLSD آزمون

*میانگینها دارای حداق ی حرف مشابه در هر ستون بر اسا
 محیط عدم تنش:L2 ، محیط تنش:L1 :مخففها بهترتیب
Landrace رق:V6  وBP18  رق:V5 ، Goldrush رق:V4 ،Parkland  رق:V3 ،Hayola330 رق: V2 ،Hayola401  رق:V1

*Column means followed by the same letter are not significantly different at 5% probability level using least significant difference
(LSD).
L1 and L2 are stress location and non stress location.
V1،V2 ،V3، V4، V5 وV6 are Hayola 401; Hayola 330; Parkland; Goldrush; BP18 and Landrace, respectively.

 شاخص برداشت و برخی صفات کلزا، مقايسه ميانگين برهمکنش دوگانه باکتری در محيط برای عملکرد-7 جدول
Table 7- Tow Fold interaction effect of Bacteria × Location of yield, harvest index and some traits of canola
عملکرد
تيمار
Treatment

B0L1
B1L1
B2L1
B3L1
B0L2
B1L2
B2L2
B3L2

(کيلوگرم در
)هکتار
Yield
)Kg.ha-1)

519.6c*
575.6c
552.5c
493.8c
1365.7ab
1192.9b
1453.7a
1395.1ab

سبزينگی برگ

سبزينگی برگ

محتوی آب نسبی

کاهش دمای کانوپی

)(متر
Height
(m(

)مرحله اول (اسپاد
Leaf greenness
first stage
(SPAD)

)مرحله دوم (اسپاد
Leaf greenness
second stage
(SPAD)

)(درصد
Relative water
content
)%(

)(سانتی گراد
Canopy temperture
deplection
(°C)

1.06ab
1.03b
1.05ab
1.07ab
1.06ab
1.08ab
1.09ab
1.12a

43.98c
44.06c
45.53bc
45.47bc
48.75ab
50.09a
47.38abc
46.93abc

44.14bc
39.46e
46.25ab
47.80a
38.58e
39.50de
42.12dc
40.91de

56.50e
55.64e
60.95d
61.72dc
64.13bc
67.42a
65.28ab
66.73ab

-0.88c
0.05ab
0.33a
-0.63bc
-2.58d
-3.05d
-3.05d
-3.19d

شاخص برداشت

ارتفاع

)(درصد
Harvest index
)%(

6.47c
7.11c
7.60c
6.88c
13.98b
12.41b
16.19a
12.49b

. درصد دارای اختالف معنی دار نمی باشند5  در سطح احتمالLSD آزمون

*میانگین ها دارای حداق ی حرف مشابه در هر ستون بر اسا
 محیط عدم تنش:L2 ، محیط تنش:L1 : مخففها به ترتیب
، Pseudomonas fluorescens  تلقیح با باکتری: B2 ،)Pseudomonas fluorescens and Pseudomonas putida( تلفیق دو نااد باکتری: B1،  عدم تلقیح:B0
Pseudomonas putida  تلقیح با باکتری:B3
*Column means followed by the same letter are not significantly different at 5% probability level using least significant difference
(LSD).
L1 and L2 are stress location and non stress location.
B0, B1, B2 and B3 are non inoculation; co-inoculation of Pseudomonas fluorescens and Pseudomon as putida; inoculation with
Pseudomonas fluorescens and inoculation with Pseudomonas putida, respectively.
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 شاخص برداشت و برخی صفات کلزا، مقايسه ميانگين برهمکنش سه گانه باکتری در رقم در محيط برای عمکرد-8 جدول
Table 8- Three Fold interaction effect of Bacteria × Variety × Location of yield, harvest index and some traits of canola
تيمار
Treatment
B0V1L1
B0V2L1
B0V3L1
B0V4L1
B0V5L1
B0V6L1
B1V1L1
B1V2L1
B1V3L1
B1V4L1
B1V5L1
B1V6L1
B2V1L1
B2V2L1
B2V3L1
B2V4L1
B2V5L1
B2V6L1
B3V1L1
B3V2L1
B3V3L1
B3V4L1
B3V5L1
B3V6L1
B0V1L2
B0V2L2
B0V3L2
B0V4L2
B0V5L2
B0V6L2
B1V1L2
B1V2L2
B1V3L2
B1V4L2
B1V5L2
B1V6L2
B2V1L2
B2V2L2
B2V3L2
B2V4L2
B2V5L2
B2V6L2
B3V1L2
B3V2L2
B3V3L2
B3V4L2
B3V5L2
B3V6L2

عملکرد (کيلوگرم در
)هکتار
Yield
)Kg.ha-1)
500.9n-r*
944.4f-m
490.8n-r
516.7n-r
361.1pqr
303.7qr
611.1m-r
842.6h-p
824.1h-p
444.5n-r
148.2r
583.3n-r
537.0n-r
814.8h-p
425.9opqr
425.9opqr
351.9pqr
759.2kq
500.0n-r
879.7go
407.4opqr
222.2r
500.0n-r
453.7n-r
1768.5ab
1648.1bcd
1324.1b-h
1194.4d-k
1129.6e-l
1129.6e-l
1453.7bcde
1509.3bcde
1361.1b-g
1277.8b-j
453.7n-r
1101.9e-m
1731.5abc
2231.5a
1296.3b-i
1546.3bcde
638.9l-r
1277.8b-j
1564.8bcde
2185.2a
1212.9d-k
1388.9b-f
787.0j-q
1231.5c-k

)ارتفاع (متر
Height
(m(

سبزينگی برگ

سبزينگی برگ

محتوی آب نسبی

)شاخص برداشت (درصد
Harvest index
)%(

)مرحله اول (اسپاد
Leaf greenness
first stage
(SPAD)

)مرحله دوم (اسپاد
Leaf greenness
second stage
(SPAD)

)(درصد
Relative water
content
)%(

7.262l-p
11.551e-k
5.234m-p
6.124l-p
4.948mnop
3.707p
7.587i-p
11.551e-k
8.674i-p
5.687m-p
3.562p
5.601m-p
7.749i-p
11.023e-l
5.98l-p
4.055op
10.184e-m
6.626k-p
7.741i-p
9.053f-n
4.55nop
5.644m-p
7.758i-p
6.567l-p
12.237e-j
15.483bcd
11.257e-l
12.832d-i
11.58e-k
13.611c-g
11.519e-k
12.929d-h
13.185c-g
10.071e-m
15.612abc
11.15e-l
29.347a
20.052b
8.8.740h-p
14.092c-f
11.587e-k
13.339c-g
12.88d-g
19.798b
8.604i-p
9.65e-n
9.627e-n
14.433cde

0.88mn
0.89mn
1.32abc
1.10d-j
1.22abcd
0.95j-m
0.93j-m
0.91lmn
1.22abcd
0.97i-m
1.12d-j
1.06f-j
0.89mn
0.82n
1.21abcd
1.15a-h
1.18a-f
1.06f-j
0.923klmn
0.98g-j
1.19a-f
0.966i-m
1.26abcd
1.12c-j
087mn
0.83n
1.19a-f
0.99f-j
1.34a
1.16a-h
0.85n
0.84n
1.24abcd
1.11d-j
1.23abcd
1.21abcd
0.96i-m
0.95j-m
1.13c-j
1.11d-j
1.33a
1.10d-j
0.96i-m
0.96i-m
1.27abcd
1.11d-j
1.27abcd
1.19a-f

44.4g-q
54.1a-e
41o-s
46.5e-o
37.5qrs
40.43m-s
48.7c-m
53.5a-f
38.7o-s
40.4m-s
40.56m-s
42.53l-s
48.63c-m
52a-f
42.4l-s
46.53e-o
37.9p-s
45.73f-q
53.33a-f
56.5abc
43.73h-q
42.03l-s
35.46s
41.8l-q
52.43a-f
55.4abcd
50.5a-g
45.4f-q
45.93e-p
42.83i-r
58.8a
58.05ab
36.13rs
51.16a-h
48.7c-m
47.73d-n
49.9b-g
51.6a-h
44.83g-q
52.12a-f
39.93o-s
45.93e-p
58.7a
50.8a-g
41.43o-s
39.93o-s
40.1o-s
50.63a-g

41.53h-k
49.5bcd
45.9c-h
48.2b-e
39.6h-n
40.13h-k
38.63j-o
43.833d-k
38.73j-o
51.6bc
36.63lnmo
27.33p
53.93b
40.33g-k
44.33d-k
48b-f
45.93c-f
45d-j
53.3b
40.10g-m
41.53h-k
45.3c-h
45.4c-h
61.2a
42.16h-k
39.10i-o
32.93op
47.6b-f
37.05l-o
32.63op
49.13bcd
44.9d-i
33.33nop
36.40lmno
33.10nop
40.13h-k
49.6bcd
29.5p
43.7d-k
40.5h-k
40.8h-k
48.65b-e
49.9bcd
46.23c-f
33.60mnop
38.30k-o
39.53h-n
37.9k-o

58.66j-o
66.8a-f
58.24j-o
45.8p
54.1o
55.36mno
62.1e-m
60.8g-o
55.9lmno
46p
54.4o
54.6o
59.1h-o
62.3e-l
59.1j-o
62.05e-m
60.9g-o
61.6f-n
62.2e-m
65.9b-f
57.63k-o
66.6b-f
62.06e-m
55.93lmno
70.15abc
68a-f
70.83abc
64.83c-h
54.93o
56.08lmno
73.53a
62.6e-k
68.4a-f
65.2c-g
62.6e-l
72.2ab
62e-m
67.8a-f
65.22c-h
63.05d-k
64.8c-g
68.8a-e
68.1a-f
71.2abc
56lmno
69.9abcd
68.2a-f
67a-f

کاهش دمای کانوپی
)(سانتیگراد
Canopy
temperture
deplection
(°C)
0.33cde
-1.33d-k
-0.66e-h
-2.5i-o
-1.16e-k
0def
-0.66e-i
0ef
-1.66f-k
-0.5efg
3.5ab
-0.33efg
-0.16efg
0.5cd
-0.33efg
0ef
4a
-2i-o
-1.33e-k
-0.83e-g
-1.5e-k
-0.83e-g
-1.33e-k
2bc
-2.66j-o
-2.33j-o
-3k-o
-2.8k-o
-3.1lmno
-1.5f-m
-3.33mno
-3l-o
-2.83k-o
-3.33mno
-2.83k-o
-3k-o
-2.83k-o
-3.5no
-2.5i-o
-3.33mno
-3.88o
-2.33i-o
-3.67o
-3.16lmno
-2.66j-o
-3.66o
-3.3mno
-2.66j-o

. درصد دارای اختالف معنی دار نمی باشند5  در سطح احتمالLSD آزمون

*میانگین ها دارای حداق ی حرف مشابه در هر ستون بر اسا
 محیط عدم تنش:L2 ،  محیط تنش:L1 : مخففها به ترتیب
:B3 ،Pseudomonas fluorescens  تلقیح با باکتری: B2 ، )Pseudomonas fluorescens and Pseudomonas putida( تلفیق دو نااد باکتری:B1،  عدم تلقیح:B0
Pseudomonas putida تلقیح با باکتری
Landrace رق:V6  وBP18  رق:V5 ،Goldrush  رق:V4 ،Parkland  رق:V3 ،Hayola330  رق: V2 ،Hayola401  رق:V1
*Column means followed by the same letter are not significantly different at 5% probability level using least significant difference
(LSD).
L1 and L2 are stress location and non stress location.
B0، B1،B2 and B3 are non inoculation; co-inoculation of Pseudomonas fluorescens and Pseudomon as putida; inoculation with
Pseudomonas fluorescens and inoculation with Pseudomonas putida, respectively.
V1, V2, V3, V4, V5 and V6 are Hayola401; Hayola330; Parkland; Goldrush; BP18 and Landrace, respectively.

1217

بررسی باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاهی و تنش خشکی بروی صفات فیزیولوژیک...

با توجه به نتای این آزمایش ،اینگونه به نظر میرسد ککه تکنش

با توجه به نتای مقایسه میانگین (جدول )4درجه سبزینگی برگ

خشکی میتوانکد باعکب ککاهش درصکد محتکوی نسکبی آ شکود و

در محیط عدم تکنش معکادل  48/29 SPADبیشکتر از تکنش برابکر

همچنین استفاده از باکتری بهصورت ترکیبی و خصوصاً جداگانه بهتکر

 44/76 SPADبود .در میان ارقام ،هایوال  401و هایوال  330برتکری

از عدم کاربرد آن میتواند در تخفیف و تسکین اثر سو تکنش ،نقکش

خود را در صفت درجه سبزینگی ،نسبت به سایر ارقام نشکان دادنکد و

داشته باشد .تنش خشکی موجب کاهش محتوای نسبی آ بکرگهکا

رق  BP18در انتهای این بررسی قرار گرفت .جدول  5نشان داد ککه

میشود ( .)Molnar et al., 2002بهعالوه کاهش در محتوی نسکبی

تمییرات درجه سبزینگی بکرگ قبک از گلکدهی از  56/01 SPADدر

آ گیاه در زمان خشکی باعب ککاهش رشکد طکولی گیکاه مکیشکود.

بککاکتری سککودومونا

پوتیککدا در هککایوال  (B3V1) 401تککا SPAD

ه چنین کاهش رشد بخش هکوایی بکه دلیک ککاهش فعالیکتهکای

 37/41در تلقیح دو باکتری در پارک لند ) (B1V3متمیر بودند.

آنزیمی ،کاهش فتوسنتز و کاهش شدید تولید ماده خش

گزارششده
درجهسبزینگیبرگبعدازگلدهی(210روزپسازکاشت) 

است (.)Schonfeld et al., 1988
(Lazcano & Lvatt,

نتای حاص از جدول تجزیه واریانا نشکان داد ککه (جکدول )3

) 1999صورت گرفت دیده شد که تکنش خشککی ،ککاهش معنکیدار

بین دو محیط تنش و عدم تنش ،باکتری و ارقکام تفکاوت معنکیداری

محتوای نسبی آ برگ در اندامهای هوایی لوبیا را سبب شکد و ایکن

وجود داشت.

کاهش ،همبستگی معنی داری با نلظکت پکرولین در گیکاه داشکت .بکا

اثر دوگانه باکتری در محیط ،رق در محیط و بکاکتری در رقک و اثکر

افزایش شدت تنش خشکی سطح برگ و مقدار نسبی آ گیاه کاهش

سهگانه باکتری در رق در محیط معنیدار شدند.

در تحقیقی ککه توسکط الزککانو و لکوات

نتای مقایسه میانگین (جدول  )4نشان داد ککه درجکه سکبزینگی

مییابد.
همچنککین متککور و واتککال ) (Mathur & Wattal, 1995و

برگ در محیط تنش معادل  44/41 SPADبیشتر از عدم تنش برابکر

جانسکتون و همککاران ) (Johnston et al., 2002ککاهش محتکوی

 40/28 SPADبکود .همچنکین بکاکتری سکودومونا

پوتیکدا معکادل

نسبی آ برگ ( (RWCرا در شرایط تنش خشککی در کلکزا گکزارش

 ،44/36 SPADمقدار باالتری و تلفیکق دو نکااد بکاکتری بکا SPAD

کردند که مطابق با نتای تحقیق حاضر بود و نتای نشکان داد مقکادیر

 ،39/48مقدار کمتری از صفت درجکه سکبزینگی بکرگ را داشکتند .در

عددی این صفت در شرایط تنش ،کمتر از محیط بدون تنش بود .بکا

میان ارقام هایوال  401با  47/27 SPADبرتکری خکود را نسکبت بکه

توجه به وجود همبستگی باال بین توان جذ آ و محتوای نسبی آ

سایر ارقام نشان داد و پارک لند معادل  39/25 SPADدر انتهای این

برگ در کلزا ،به دنبال بروز خشکی و کاهش توان جذ آ  ،محتوای

بررسی قرار گرفت.

نسبی آ

برگ کاهش مییابد ).)Islam Paseban et al., 2009

تمییککرات اثککر بککاکتری در مح کیط از  47/80 SPADدر بککاکتری

سودومونا
درجهسبزینگیبرگ 

کلروفی رنگیزه سبز گیاهان است که در فرآینکد فتوسکنتز نقکش

پوتیدا در محیط تنش ) (B3L1تا  38/58 SPADدر عدم

تلقیح باکتری در محیط عدم تنش ) (B0L2در تمییکر بکود (جکدول .)7
تمییرات اثر رق در محیط از  48/27 SPADتا  35/89 SPADمتمیر

دارد .میزان کلروفی در گیاهان زنده یکی از فاکتورهکای مهک حفک

بود و بهترتیب این اعداد ،در رق گلدراش در تکنش ) (V4L1و پکارک

هرفیت فتوسنتزی میباشد ).(Jiang & Huang, 2001

لند در عدم تنش ) (V3L2مشاهده شد (جدول .)6
مقادیر اثر بکاکتری در رقک در محکیط نیکز ،از  61/2 SPADدر

درجهسبزینگیبرگقبلازگلدهی (182روزپسازکاشت) 

نتای حاص از جکدول تجزیکه واریکانا نشکان داد ککه بکین دو
محیط تنش و عدم تنش و ارقام تفاوت معنیداری وجکود داشکت .اثکر
دوگانه باکتری در رق ه معنیدار شد (جدول .)3

سودومونا

پوتیدا در رق

لندریا در خشکی ) (B3V6L1تا SPAD

 27/33در ترکیککب دو نککااد بککاکتری در رقکک لنککدریا در خشکککی
) (B1V6L1در تمییر بود (جدول .)8

نتای نشاندهنده برتری اثر ساده بکاکتری سکودومونا

پوتیکدا و
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همچنین اثر مرکب این نااد باکتری با سایر تیمارهای آزمایش بکروی

تولید رادیکالهای اکسیان باشکد ککه ایکن رادیککالهکای آزاد باعکب

صفت درجه سبزینگی برگ بود .پا اینگونه بکه نظکر مکیرسکد ککه

پراکسیداسککیون لیپیککدها و درنتیجککه تجزیککه ایککن رنگیککزه مککیشککوند

خاصه این نااد باکتری بهروی صفت سبزینگی بکرگ هک در شکرایط

(.)Schutz & Fangmeir, 2001

عدم تنش و ه تنش توانست اثری مثبت داشته باشکد .تکأثیر مثبکت

باکتری سودومونا

پوتیدا نیز ،بهروی برخی صفات نظیر افزایش رشد

گیاه ،افزایش طول گیاه و وزن خش
است

ریشه در گیاه کلزا گزارش شده

کاهشدمایکانوپی) (CTD
تفاوت بین درجه حرارت کانوپی و درجه حکرارت محکیط )(CTD

).(Pasha poor et al., 2010

بهعنوان شاخصی از تنش خشکی مورد مطالعکه قکرار مکیگیکرد .ایکن

نتای بررسی درجه سبزینگی برگ در دو مرحله نیز نشان داد که

اختالف بهصورت  ΔTبیان مکیشکود

در مرحله دوم با اعمال تنش خشکی بیشتر و بهواسطه کاهش نزوالت
جوی و افزایش تبخیر و تعرق ،درجه سبزینگی برگ در محکیط تکنش
بهطور معنیدار بیشتر از محیط عدم تنش بود .پا تنش خشکی باعب

Azizi, 1999; Reynolds et

).)al., 2001

با کاهش آ  ،روزنه گیاهان بهتدری بستهشده ،تعرق کاهشیافته
و دمای کانوپی افزایش مییابد ).(Araus et al., 2002

تمییر در میزان کلروفی ها در سلولهای گیاهی میشود .این رنگیزهها

تجزیه واریانا نتای حاصله حاکی از (جدول  )3تفاوت معنکی دار

که در فرآیند فتوسنتز نقش دارند و میزان آن در گیاهان زنده بهعنوان

رق و اثر دوگانه باکتری در محیط ،باکتری در رق  ،رقک در محکیط و

یکی از فاکتورهای مه حف هرفیت فتوسنتزی میباشد.

اثر سهگانه باکتری در رق در محیط بودند .جکدول مقایسکه میکانگین

در تنش خشکی بهواسطه کاهش محتکوی آ سکلولی ،پیامکد آن
بهصورت تیره شدن رنگ برگها و افزایش نلظت محتویکات سکلولی
هکاهر مکیشکود ( .)Kafi et al., 2006پکا دلیک زیادشکدن درجکه
سبزینگی برگ در محیط تنش نسبت به عدم تنش در تحقیق حاضکر

باالتری و گلدراش برابر  -2/12درجه سانتیگراد مقدار کمتری از ΔT
را نشان دادند.
همچنین بررسی اثر دوگانه باکتری در رق نشکان داد ترکیکب دو
نااد باکتری در رق  (B1V5) BP18با  0/33درجه سانتیگکراد مقکدار

در مرحله دوم قاب توجیه بود.
پایداری کلروفی بهعنوان ی

نشان داد ( جدول  )4رق  BP18بکا  1/22درجکه سکانتیگکراد مقکدار

معیار مقاومکت بکه خشککی بکرای

انتخا ارقام مقاوم پیشنهاد شده است .تحقیقات نشان داده است ککه

بکاالتری و عکدم تلقککیح در رقک گلککدراش ) (B0V4بکا  -2/66درجککه
سانتیگراد مقدار کمتری از  ΔTرا کسب کردند (جدول .)5

متر افزایش مییابد ( Salehi et

جدول مقایسه میانگین بکاکتری در محکیط نشکان داد (جکدول،)7

 .)al., 2004در گزارشی مشاهده گردید که با افکزایش تکنش خشککی

باکتری سودومونا

فلورسنا در محیط تنش ) (B2L1معکادل 0/33

میزان کلروفی برگ کاهش مییابد ولی نسبت کلروفی  a/bافکزایش

درجه سانتیگراد مقدار بیشتری و باکتری سودومونا

با افزایش تنش خشکی عدد کلروفی

مییابد .بهنظر میرسد که افزایش نسبت کلروفیک  a/bموجکب تیکره
شدن برگها و افزایش عدد کلروفی متر میگکردد (

Antolin et al.,

.)1995

پوتیدا در محیط

عدم تنش ) (B3L2برابر -3/19درجه سانتیگراد مقدار کمتری از ΔT
را کسب کردند.
جدول مقایسه میانگین رق در محیط نشکان داد (جکدول  )6رقک

در اثککر تککنش خشکککی نسککبت کلروفی ک  a/bافککزایش م کییابککد

 BP18در محیط تکنش ) (V5L1بکا  1/25درجکه سکانتیگکراد مقکدار

( ،)Ahmadi & Bikar, 2001ولی ککاهش میکزان سکبزینگی تحکت

بیشتری و رق گلدراش در محیط عدم تنش ) (V4L2با  -3/29درجکه

سطوح مختلف خشکی نیز گزارششده است ( .)Tarahomi, 2011به

سانتیگراد مقدار کمتری از این صفت را کسب کردند.

طوریکه با افزایش سطح تنش خشکی از سکطح  -2بکار بکه  -8بکار

جدول مقایسه میانگین اثر سهگانه باکتری در رق در محیط نشان

بهطور معنیداری از میزان سبزینگی کاسته میشود ککه ایکن ککاهش

داد( جدول  )8که باکتری سودومونا

فلورسنا در  BP18در محیط

ناشی از کاهش در میزان کلروفی  aو bمیباشد و در تمکامی سکطوح

تنش ) (B2V5L1با چهار درجه سانتیگراد مقکدار بکاالتری و بکاکتری

خشکی نسبت به شکاهد اخکتالف معنکیداری مشکاهده شکد .بکهنظکر

پوتیدا در هایوال  401در محکیط عکدم تکنش )(B3V1L2

میرسد که کاهش میزان کلروفی در اثر تنش خشکی بهعلت افزایش

سودومونا

معادل  -3/67مقدار کمتری از  ΔTرا نشان دادند.

بررسی باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاهی و تنش خشکی بروی صفات فیزیولوژیک...

1219

بهطورکلی ،مقادیر  ،ΔTدر تحقیق حاضکر بکهطکور مشخصکی در

(جدول  )4نشکان داد ککه در بکین ارقکام  BP18بکا  1/24متکر مقکدار

شرایط تنش باالتر از عکدم تکنش بکود .دلیک ایکن پدیکده ایکنگونکه

بیشتری و بهترتیب هایوال 330با  0/9متر و هایوال  401با  0/91متکر

قاب بررسی است که بسته شدن روزنهها که اولین واکنش بکه شکرایط

مقادیر کمتری از صفت ارتفاع را به خود اختصاص دادند.

کمبود آ است در محیط تنش سبب شد ککه مقکادیر دمکای ککانوپی

اقبککال و همکککاران ( )Igbal et al., 2008و آرویککن و عزیککزی

باالتری حادث شود .به عبارتدیگر ،با محکدودیت آ قابک دسکتر ،

( )Arvin & Azizi, 2010گزارش کردند که ژنوتیکپهکای مختلکف

تعرق نیز کاهشیافته و متعاقب آن به خاطر تداوم جذ تشعشع درجه

براسیکا عموماً در ارتفاع متوسط گیاه باه دیگر فرق میکننکد .آنهکا

حرارت برگها افزایش مییابد ) .(Jensen et al.,1990دمای کانوپی

همچنین نشان دادند که تمام ژنوتیپهای خردل هندی دارای متوسط

& Aston

ارتفاع بیشتری از ژنوتیپهای کلزای معمولی است .نتای این تحقیکق

)(Singh et al.,1985

نیز تأیید کرد که ارقام متعلق به گونه خردل هندی بیشکترین و ارقکام

گزارش کردند که اندازهگیری دمای کانوپی در شرایط تنش مکیتوانکد

گونه کلزای معمولی کمترین طول ارتفاع را نشان دادند و ارقکام گونکه

بهعنوان معیاری قاب قبول برای تعیین مقاومت به خشککی در جکنا

شلم روننی بین این دو گروه قرار گرفت.

برگ انلب شاخص معتبری برای تنش آبی گیاه میباشد (
 .) Van Bavel,1972سکینگ و همککاران

براسیکا مطرح باشد .آزمایشها نشان میدهد که اختالف بکین دمکای

اوزر ( )Ozer, 2003نیز تفاوتهایی را بکرای صکفت ارتفکاع بکین

برگ و دمای محیط در کرتهای آبیکاری شکده بیشکتر از ککرتهکای

ارقام مختلف براسیکا گزارش کرد .در این آزمایش نیز تفکاوت صکفت

بدون آبیاری میباشد (.)Ahmadi & Javid far, 2001

ارتفاع در بین ارقام براسیکا تأیید شد و از طرفی ،رق  BP18متعلق به

بالوتا و همکاران ( )Balota et al., 2007معتقدند که در شکرایط

گونه خردل هندی باالترین ارتفاع را کسب کرد .ارتفاع گیاه مکیتوانکد

تنش رطوبتی ،ارقامی که دارای دمای کانوپی کمتکری هسکتند بکرای

در صورت کنترل مؤثر علفهای هرز ،موجب افزایش شاخص برداشت

مناسبتر بوده و مقاومکت بیشکتری خواهنکد

و عملکرد دانه بسیاری از نالت و نیز سایر گیاهان زراعی شکود .ایکن

داشت .در این آزمایش نیز رق گلدراش متعلق به گونه شکلم روننکی

موضوع مه ترین بخش مؤثر در افزایش عملککرد در بیسکت تکا سکی

توانست دمکای ککانوپی کمتکری را نسکبت بکه سکایرین نشکان دهکد.

سال اخیر بوده است و می تواند حاکی از اهمیت شکاخص برداشکت در

کاشت در مناطق خش

سازوکارهای مرفولوژی

و فیزیولوژی

ماننکد ککاهش سکطح بکرگ،

افزایش عملکرد باشد (.)Aniol, 2002

افزایش کرک و موم در سطح برگ،کاهش تراک روزنه ،افزایش عمق

وفککابخش ) (Vafabakhsh, 2008تککأثیر تککنش خشکککی را در

نفوذ و توسعه ریشه ،افزایش پتانیس اسکمزی در معمکاری و ککانوپی

کاهش ارتفاع نهایی ارقام براسیکا گزارش کرد که دلی آن می توانکد

گیاه میتوانند تحم به خشکی را در گیاه افزایش دهند ،که برخکی از

در اثر زیادشدن اتیلن طکی تکنش باشکد ) ،(Jirali et al., 1989ولکی

این صفات در رق گلدراش متعلق به گونکه شکلم روننکی هاهرشکده

خسرویار ) (Khosroyar, 2011در بررسی سویههای سودومونا

است .گزارش شده است که گونه شلم روننی و کلزای معمولی تنوع

روی گندم گزارش کرد که کاربرد باکتری تکأثیری بکر ارتفکاع نهکایی

قاب مالحظهای برای جوانهزنی بیشتر در شکرایط تکنش آ داشکتند و

گندم نگذاشت .استفاده از باکتری نیز در این تحقیق تأثیری در ارتفکاع

دارای تحم

بیشتری نسبت به خشکی بودند ).(Richards, 1978

بکر

نهایی نداشت.

اثر باکتری بهصورت مجزا در کاهش دمای برگ در این آزمکایش

سرمدنیا و کوچکی ) (Sarmad niya & Koocheki, 2013بیان

اثر باکتری با سکایر تیمارهکای آزمکایش

داشتند ارتفاع در گیاه با شاخص برداشت نسبت عکا دارد .وفکابخش

پوتیکدا بتوانکد در

) (Vafabakhsh, 2008نیز گزارش ککرد ککه بکین ارتفکاع گیکاه در

مشخص نشد ،ولی بر اسا

شاید اینگونه به نظر برسد که باکتری سکودومونا
کاهش دمای برگ مؤثر باشد.

شرایط تنش با شاخص برداشت همبستگی منفی وجود دارد .نتای این
تحقیق نشان داد در شرایط تنش صفت ارتفاع با شاخص برداشکت 13

ارتفاعدرزمانبرداشت 

درصد و در شرایط نرمال  21درصد همبسکتگی منفکی وجکود داشکت.

جدول تجزیه واریانا نشان داد که فقط بین ارقام از لحاظ ارتفاع

کاهش بیشتر شاخص برداشت در شرایط نرمال درازای افزایش ارتفاع

تفاوت معنیداری وجود داشکت (جکدول  .)3جکدول مقایسکه میکانگین

به این خاطر است که رشد سلولها ،ساخت و شک گیکری عملککرد و
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عملکرد اقتصادی در شرایط نرمال بیشتر از تنش است و بههمین دلی

گرفتنکد .آرویکن ( )Arvin, 2009گکزارش ککرد ککه میکزان شکاخص

رشد بیشتر ساقه در کاهش شاخص برداشت در شکرایط بکدون تکنش

برداشت در گونهی کلزای معمولی باالتر از شلم روننی بود.
اثر باکتری بهصورت مجکزا و مرککب بکا سکایر تیمارهکا بکر روی

بیشتر نمایان میشود.

شاخص برداشت معنیدار شد .پا اینگونه بهنظر مکیرسکد بکاکتری
میتواند در افزایش رشد و نمو و شک گیری بهتر عملکرد نهایی مثمر

شاخصبرداشت 

نتای حاص از تجزیه واریانا جدول  3نشکان داد ککه اخکتالف

ثمر واقع گردد.

معنیداری بین محیط تنش و عدم تنش ،باکتری و رق وجود داشکت.

بکککی و برانککدت ) (Bekie & Brandet, 1996و باشککان و

همچنین معنیداری اثر دوگانه باکتری در رق و اثر سهگانه باکتری در

هولگوین ) (Bashan & Holguin, 1997گزارش کردند ککه ککاربرد

رق در محیط مشهود بود (جدول.)3

سویههای مختلف باکتری و کود نیتروژن بهصورت سرک ،انکدامهکای

نتای مقایسه میانگین نشکان داد (جکدول )4شکاخص برداشکت در
محیط عدم تنش  6/76درصد بیشتر از محکیط تکنش بکود .همچنکین

رویشی را بیشتر افزایش داد و وزن خش

اندامهای هوایی و عملکرد

دانه در اثر تلقیح با کود زیستی باال رفت.

میزان تمییرات در سطح تیمکار بکاکتری از  11/89درصکد در بکاکتری

باید اشاره کرد که محققان در مطالعکه تکأثیر شکاخص برداشکت و

پوتیکدا

دیگر صفات زراعی جهت بهدست آوردن بهتکرین شکاخص برداشکت،

در تمییر بود .میزان تمییرات در سطح رقک از  14/30درصکد تکا 8/27

گزارش نمودند که شاخص برداشت همبستگی مثبتی با عملکرد دانکه

درصد در تمییر بود و بهترتیب این مقادیر مربوط به رق هایوال  330و

دارد که با نتای تحقیق حاضر مطابقت دارد ،و همبستگی بین شاخص

رق پارک لند بودند.

برداشت و عملکرد نهایی در شرایط عدم تنش  77درصد و در شرایط

سودومونا

فلورسنا تا  9/69درصد در باکتری سودومونا

نتای مقایسه میانگین اثر دوگانه باکتری در رق نشان داد (جدول

 )5که باکتری سودومونا

فلورسنا در رق هایوال  (B2V1) 401بکا

تنش  87درصکد بکود

).(Diepenbrock, Berry & Spink, 2006

;2000

 18/54درصد مقدار بیشکتری از صکفت شکاخص برداشکت و بکاکتری

سودومونا

پوتیدا در رق پارکلند ) (B3V3معادل  6/57درصد مقکدار

کمتری از این صفت را داشتند .همچنین نتای مقایسکه میکانگین اثکر
سهگانکه بکاکتری در رقک در محکیط نشکان داد (جکدول  ،)8بکاکتری

سودومونا

فلورسنا در رقک هکایوال  401در محکیط بکدون تکنش

) (B2V1L2مقدار بیشتری و تلفیق دو نااد باکتری در رقک  BP18در
محیط تنش ) (B1V5L1مقدار کمتری از شکاخص برداشکت را نشکان
دادند.
نتای این آزمایش نشان داد که تنش خشکی باعب کاهش درصد
شاخص برداشت شد .وفا بخکش ) (Vafa bakhsh, 2009و شککاری
) (Shekari, 2002و رایککت و همکککاران )(Wright et al.,1996

گزارش کردند ککه ککاهش آ در دسکتر

گیکاه منجکر بکه ککاهش

شاخص برداشت میشود .نتای این آزمایش نشان داد که ارقام هیبرید
موردبررسی (هایوال  330و هایوال  )401نسبت بکه سکایرین شکاخص
برداشت باالتری داشتند .همچنین از میان ارقام این آزمایش ،باالترین
میزان شاخص برداشت در گونه کلزای معمولی کسب شد و بهترتیکب
گونه خردل هندی و گونه شکلم روننکی در مرتبکههکای بعکدی قکرار

عملكرددانه 

عملکرد دانه نتیجه فعالیت ی

جامعه گیاهی در طی فص رشد و

نمو ،با استفاده از تشعشع ،مواد نکذایی ،آ و سکایر عوامک محیطکی
اسککت ) .(Clarke & Simpson,1978bعوام ک متعککدد ژنتیکککی و
محیطی همچون ژنوتیپ گیاه ،درجکه حکرارت ،رطوبکت ،حاصکلخیزی
خککاک ،طککول دوره رشککد و آفککات و امککرا

بککر فرآینککد انتقککال مککواد

فتوسنتزی از اندامهای فتوسنتز کننده به دانه ها و در نتیجکه عملککرد
دانه تأثیر میگذارد ).(Aniol, 2002
مطابق جدول تجزیه واریانا (جدول )3تفاوت معنی داری بین دو
محیط و ارقام وجود داشت .همچنین بکره ککنش محکیط در رقک در
ارتباط با شک گیری عملکرد نهایی معنیدار بود .براسا

نتای حاصله

(جدول  )4عملکرد نهایی در محیط بدون تنش برابر  1351/85بهطور
برجسته ای باالتر از عملکرد در محیط تنش معادل  535/38بود .ارقام
هیبرید هایوال شام هایوال 330و هایوال  401برتری خود را نسبت به
سایر ارقام در صفت عملککرد نهکایی نشکان دادنکد و رقک  BP18در
انتهای این بررسی قرارگرفت.

بررسی باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاهی و تنش خشکی بروی صفات فیزیولوژیک...

بره کنش محیط عکدم تکنش در رقک هکایوال  (V2L2) 330بکا
 1893/5کیلوگرم و محیط عدم تکنش در رقک

هکایوال (V1L2) 401

برابکر  1629/6کیلککوگرم مقکادیر بیشککتری و  BP18در محکیط تککنش

بیشتر افزایش داده است و وزن خش
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اندام هوایی و عملکرد دانکه در

اثککر تلقککیح بککا کککود زیسککتی را بککاال بککرده اسککت( .

& Bashan

.)Holguin,1997

) (V5L1معادل  340/3کیلوگرم مقدار کمتری از عملکرد دانه را نشان
دادند (جدول .)6

نتيجهگيری

در عل برتری عملکرد دانه در هیبریدهای هایوال نسبت به سکایر
ارقام با توجه به نتای این تحقیق میتوان به این موارد اشاره کرد:
 -1باالترین درجه سبزینگی برگ را نشان دادنکد ککه بکاال بکودن
درجه سبزینگی برگ و پتانسی باال برای تبدی انرژی خورشیدی بکه
شیمیایی میتواند ،دالیلی قوی برای ثبت باالی عملکرد نهایی باشد.
 -2کمترین طول ارتفاع سکاقه را نشکان دادنکد ککه خکود بیکانگر
تخصیص مواد کمتری به ساقه و انتقال مواد فتوسکنتزی بیشکتری بکه
اهداف اقتصادی میباشد.
 -3باالترین درصد شاخص برداشت را در میان سایر ارقام کسکب
کردند که خود منت به شک گیری عملکرد دانه باالتری ه شد.
 -4بیشترین محتوی نسبی آ برگ را نشکان دادنکد ککه بیکانگر
توانایی برتر این ارقام در جذ آ از خاک و همچنکین نگهکداری آ
در بافتهای گیاهی بود.
بی ش
اکوفیزیولوژی

مطالعه بیشتر تظاهرات گیاهی خصوصکاً بررسکی صکفات
و مرفولوژی

نهایی در گیاهان زراعی کم

میتوانکد در شکناخت و رصکد عملککرد
کند.

در این تحقیق عملکرد نهایی ارقام گونکههکای کلکزای معمکولی،
شلم روننی و خردل هندی بهواسطه تنش خشکی کاهش یافت .اثکر
تنش خشکی بهوسیله ژنوتیکپ ،مکدت و شکدت تکنش ،شکرایط آ و
هوایی مراح رشد و نمکوی کلکزا بیکان مکیشکود

(Hafeez et al.,

).2003
نتای اثر مستقی و مثبت باکتری بروی شکاخص برداشکت نشکان
داد ،ولی اثر مستقی باکتری بروی عملکرد نهایی مشاهده نشکد .پکا
اینگونه قاب استنتاج است ککه بکاکتری بکهصکورت نیرمسکتقی و از
طریق اثر بهروی شاخص فیزیولوژی

برداشت باعب افزایش ساخت و

شک گیری عملکرد نهایی شد .بهنظکر مکیرسکد ککاربرد سکویههکای

در بررسی صفت محتکوی نسکبی آ ) ،(RWCککاربرد بکاکتری
خصوصاً بهصورت جداگانه توانست در تخفیف اثر تکنش نقکش داشکته
باشد .بهواسطه کاهش محتوی آ سلولی و افزایش نلظت محتویکات
سلولی در شرایط محدودیت رطوبتی ،درجه سکبزینگی بکرگ افکزایش
یافت ،در محیط تنش ،دمای برگ بکهواسکطه بسکته شکدن روزنکههکا
افزایش یافت ولی اثر باکتری بر روی این صفت معنی دار نشد .تکنش
خشکی و کاربرد باکتری تأثیری بر روی ارتفاع نهایی گیاه نگذاشکت و
فقط تفاوت ارتفاع بین ارقام و گونهها بهدست آمد .ارقام مورد بررسکی
در گونه خردل هندی باالترین ارتفاع و بهترتیب گونه شلم روننکی و
کلزای معمولی در مراح بعدی قرار گرفتنکد .تکنش خشککی تکأثیری
معنیدار در کاهش شاخص برداشت گذاشت و تأثیر باکتری بهصکورت
مجزا و مرکب با سایر تیمارهای آزمایشی معنیدار شد .پا این گونکه
به نظر میرسد که کاربرد باکتری میتواند بر روی شکاخص برداشکت
اثر پررنگی داشته باشد .کاربرد باکتری بکر روی ارقکام براسکیکا تکأثیر
معنیداری بر روی شک گیری عملکرد نهایی و تخفیف تنش داشکت،
اما ترکیب دو نااد باکتری اثری آنتاگونیسمی گذاشکت .پکا پیشکنهاد

فلورسنا و سکودومونا

میگردد کاربرد باکتری سودومونا

پوتیکدا

بهصورت مجزا میتواند نتای بهتری نسبت به ترکیب دو نااد بکاکتری
داشته باشکد .در بررسکی صکفات مرفولوژیک

و اکوفیزیولوژیک

ایکن

تحقیق هیبریدهای هایوال برتری خود را نشان دادنکد ککه ایکن مهک
منتهی به شک گیری عملکرد باالتر در این ارقام شد ،پا کشت ایکن

ارقام و کاربرد باکتری سودومونا

میتوانکد ارزشکمند باشکد .عوامک

اکولوژیکی که بروی فیزیولوژی گیکاه تکأثیر مکیگکذارد در سکالهکا و
مکانهای مختلف ،متفاوت هاهر میشود ،پا تکرار آزمایشها بکرای

درک جامعتر رفتار باکتری سودومونا

در خشکی توصیه میشود.

مختلف باکتری و کود نیتروژن بهصورت سرک ،اندامهکای رویشکی را
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Introduction
Oilseed rape (Brassica spp L.) is one of the valuable oilseed crops which has been attracting attention in
recent years. Iran is located in a semi-arid region, and water shortage has caused problems, namely providing
drinking water as much as water supply for crop production. Not only does Plant Growth Promoting
Rhizobacteria (PGPR) make plant growth stimulating hormones like Auxin and Gibberellin but also can ease
stress conditions by producing ABA. Consequently, considering the current water shortage crisis in Iran, we took
three main criteria into account: the roles of PGPRs in increasing resistance to abiotic stress, relief of drought
effects, and the importance of cultivation of oilseed rape. The present research has been compiled to study
drought and some Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) on Physiological Traits and Ultimate Yield of
Cultivars of Oilseed Rape.

Materials and Methods
The current study was done on the basis of two simultaneous experiments (under stress and non-stress
experiments) during 2010- 2011 growing season at Agriculture and Natural Resources Research Station of
Torogh, Mashhad is situated in East-North of Iran (36° N, 59° E, 1003 ASL1) . Two research sites (under stress
and no-stress fields) were selected beside each other. This region has a semi-arid climate (annual rainfall 286
mm). The experimental design was factorial based on randomized completely block design with three
replications in each experiment. The first treatment was Plant Growth Promoting Rizobactria, including B0: no
inoculation (control), B1: co-inoculation (Pseudomonas flourescens 169+P. putida 108), B2: inoculation with P.
flourescens 169 and B3: inoculation with P. putida 108. Second treatment was cultivar, including Hayola401 and
Hayola330 cultivars belong to Brassica napus, Parkland and Goldrush cultivars belong to B. rapa and BP18 and
landrace cultivars belong to B.juncea .Greenness index, plant height, relative water content, canopy temperature
depletion , harvest index and final seed yield were measured in the present study as well. In addition, variance
analysis (ANOVA) was performed using SAS ver. 9.1 software.

Result and Discussion
The examination of physiological characteristics including Harvest Index (HI), chlorophyll content, and
Relative Water Content (RWC) showed that there is a considerable difference between location, cultivar, and
bacteria cultivar. At the second stage of sampling, due to the reduction of cell water content and enhancement of
concentration of cell content in stress field, the chlorophyll rate was enhanced in stressed locations. While
findings in RWC showed that Pseudomonas putida had the highest percentage (64.23%), and no inoculation had
the lowest RWC (60.32%). Therefore, inoculation treatment, specifically the individual inoculation in the study
of RWC, could ease the effects of drought stress. Results of the final stem height were significant, only in
cultivar level and BP.18 with 1.24m was the highest and Hayol 330 with 0.9m was the shortest cultivars
regarding to stem height. Individual and interaction effects of bacteria with other treatments on harvest index
1, 2 and 3- Assistant Professor, Department of Agriculture, Payame Noor University (PNU),Tehran, Iran. Assistant
Professor, Agriculture and Natural Research Center of Khorasan Razavi, Mashhad, Iran and Professor, Department of
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were significant. In current study, it seems that application of bacteria treatments has caused better formation of
final seed yield .There was a considerable difference between location, cultivars and interaction of
location×cultivar regarding to ultimate yield. Final seed yield in non-stress location (1351.85 kg.ha-1) was
significantly higher than in stress location (535.38 kg.ha-1). In the study of both morphological and physiological
traits and final seed yield of the current research, Hayola hybrid showed more superiority than other cultivars.

Conclusion
It seems the individual application of either P. flourescens 169 or P. putida 108 leads to better formation
results than two mixed strains of the aforementioned bacteria. In the current study, Hayola hybrids showed a
better function in physiology and ultimate yield; therefore, plantation of these hybrids would be valuable even in
water deficits as well as application of PGPR.
Keywords: Greenness index, Plant height, Relative water content, Canopy temperature depletion
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