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  چکیده
فاکتور اول شامل ارقـام  . تکرار انجام شد چهارهاي کامل تصادفی با یل و در قالب طرح پایه بلوكاي به صورت فاکتوراین آزمایش در شرایط گلخانه

بدون بقایا، بقایـاي ریشـه گنـدم، بقایـاي     (شامل سه سطح بقایاي گیاهی  و فاکتور دوم 704و سینگل کراس  647، سینگل کراس 370ذرت دابل کراس 
صفات درصد و میانگین مدت زمان سبزشدن، سطح برگ بوته، عملکرد بیولوژیک و دانه، تعداد دانه در بالل،  نتایج نشان داد که. بود) ریشه و ساقه گندم

بقایـاي   تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف در بالل و طول بالل تحت تاثیر بقایاي گندم قرار گرفت و بیشترین اثرات مثبت بر صفات ذکـر شـده در سـطح   
اثر سطوح بقایاي گیـاهی بـر صـفات    . داري نشان دادفات وزن صد دانه و ارتفاع بوته تنها بین ارقام ذرت اختالف معنیص. ریشه و ساقه گندم حاصل شد

دار نشد، اما دو هیبریـد دیگـر ذرت نسـبت بـه     معنی 704عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، تعداد دانه در بالل، تعداد دانه در ردیف هیبرید سینگل کراس 
نسبت  370وزن صد دانه، تعداد ردیف در بالل، طول بالل و ارتفاع بوته رقم دابل کراس . داري را نشان دادندگندم به خاك اختالف معنیافزودن بقایاي 

  . داري کمتر بودبه دو هیبرید دیگر به طور معنی
  

  اختالط بقایاي گیاهی، مدت زمان سبز شدن، عملکرد  :کلیدي هايواژه
  

    1 مقدمه
هاي کشاورزي، منجر بـه  تک کشتی غالت در سیستمادامه روند 

. شـده اسـت  ) 12(و عملکرد ) 14(فرسایش، کاهش حاصلخیزي خاك 
هاي زراعی در جلوگیري از کاهش حاصلخیزي خاك، استفاده از تناوب

). 14(توانـد تعیـین کننـده باشـد     افزایش عملکرد و سود اقتصادي می
ز خودمسـمومی و  همچنین تعادل سـطح عناصـر غـذایی، جلـوگیري ا    

تـوان از  را می) 4و  2، 1(هاي هرز ها و علف، بیماري)4(خسارت آفات 
  .دیگر مزایاي تناوب زراعی صحیح برشمرد

هاي در تناوب، حذف بقایاي گیاهی حاصل از کشت قبلی به روش
مختلفی مانند سوزاندن، موجب کاهش ماده آلی خـاك، افـزایش وزن   

خاك در طوالنی مدت، افزایش مخصوص ظاهري، کاهش نفوذپذیري 
  ).22(گردد رواناب و فرسایش می

پایدار، استفاده بهینه و  امروزه با توجه به نگرش ویژه به کشاورزي
                                                             

به ترتیب دانش آموخته کارشناسـی ارشـد، دانشـیار، دانـش آموختـه       -4و  3، 2، 1
کارشناسی ارشد و دانشجوي کارشناسی ارشد گروه زراعـت، دانشـکده کشـاورزي،    

  دانشگاه بوعلی سینا همدان
  )Email: gahmadvand@basu.ac.ir     :        نویسنده مسئول -(* 

هـاي  مطلوب از منابع طبیعی موجـود و کـاهش وابسـتگی بـه نهـاده     
شیمیایی نظیر کود و سم، نیاز به راهکارهاي اکولوژیکی از جمله حفظ 

داندن آن به خاك زراعی که از آن تحـت عنـوان   بقایاي گیاهی و برگر
برخـی از  ). 5(رسـد  گردد، ضروري به نظـر مـی  شخم حفاظتی یاد می
توانـد در شـرایط تـک    اند که بقایاي گیاهی میمحققین گزارش کرده

کشتی اثر بازدارندگی و در شرایط تناوب آثار مفیـدي روي رشـد گیـاه    
برخـی محققـین بقایـاي    بـه اعتقـاد    ).20و  16(زراعـی داشـته باشـد    

توانـد بـا ایجـاد    می) از نظر ساختمانی و ترکیب مواد(نامطلوب گیاهی 
هـا،  موانع سطحی سبب محـدودیت رشـد، افـزایش جمعیـت پـاتوژن     
، )26(غیرقابل دسترس شدن مواد غذایی، اثرات بازدارنـده دگرآسـیبی   

زنی و سبزشدن و افزایش بیش از حد نسبت کربن کاهش درصد جوانه
که در این شرایط، موقعیت نسبی بذر نسبت به . گردد) 10(نیتروژن به 

اي در سـالمت اولیـه گیـاه    تواند عامل تعیین کننـده بقایاي گیاهی می
اي دیگر اعتقاد دارند کـه شـخم حفـاظتی و    در مقابل، عده). 26(باشد 

ترکیب بقایاي گیاهی با خاك و تجزیه آن براي مدت زمـان طـوالنی،   
، )14(، بـاز چـرخش عناصـر غـذایی     )21و  14(خاك  بهبود ساختمان

و  11(، کاهش رواناب و فرسایش )25(افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی 
). 11(سـازي زمـین را در پـی دارد    و حتی کـاهش هزینـه آمـاده   ) 26
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همچنین نتایج آزمایشات نشان داده است در اوایـل فصـل رشـد کـه     
ـ      ا جلـوگیري از  شاخص سطح برگ گیاه کـم اسـت، بقایـاي گیـاهی ب

گردد برخورد مستقیم نور به خاك، باعث حفظ ذخیره رطوبتی خاك می
  ).18و  11(

مطالعات متعددي روي اثر بقایاي گیاهی در تنـاوب، بـر گیاهـانی    
، 8( 4و ذرت) 15و  12( 3سـویا ) 23و  14، 6، 3( 2، گندم)2( 1مانند کلزا

ته بـه شـرایط   ها بسـ انجام گرفته است که نتایج آن) 23و  12، 14، 9
  .محیطی، نوع گیاه زراعی و نیاز آن، متفاوت بوده است

ــا،   در شــرایط آب و هــواي اســتان کرمــان تیمارهــاي حفــظ بقای
آوري بقایـا و  سوزاندن و حفظ بقایا به صورت یک سال در میان، جمـع 

-پنبـه -سوزاندن آن، در سه سطح تناوب رایـج منطقـه شـامل گنـدم    
ذرت مـورد  -گنـدم -سویا-گندم ذرت،-گندم-ذرت-ذرت، گندم-گندم

هـاي مختلـف   ها نشـان داد کـه اثـر روش   ارزیابی قرار گرفت و یافته
استفاده از بقایاي گندم بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانـه ذرت، درصـد   
پروتئین دانه، ماده آلی، وزن مخصوص ظاهري و فسـفر قابـل جـذب    

ـ دار ولی بر پتاسیم قابل جذب خـاك معنـی  خاك غیرمعنی ). 8(ود دار ب
هاي خود دریافتند که به ازاء برداشت هر تـن  سایر محققین در بررسی

 1/0بقایاي گیاهی در تناوب، عملکرد بیولوژیک و دانه ذرت به ترتیب 
درصـد تغییـرات عملکـرد     81همچنین، ). 24(تن کاهش یافت  3/0و 

درصد تغییرات عملکـرد بیولوژیـک ذرت بـا مقـدار بقایـاي       88دانه و 
گزارشات دیگر نیـز حـاکی از آن بـود     .)24(بل توصیف بود مصرفی قا

غــذایی  درصـد عناصـر   80و  10، 40کـه بقایـاي غـالت بـه ترتیـب      
  .)17(کند نیتروژن، فسفر و پتاسیم مورد نیاز گیاه ذرت را فراهم می

هاي بیشتر در زمینـه اثـر   باتوجه به مطالب فوق و نیاز به پژوهش
زي در تنـاوب ضـروري بـه نظـر     بقایاي گیاهی بر محصوالت کشـاور 

لذا تحقیق حاضر، با هدف بررسی و مقایسـه تغییـرات سـطح    . رسد می
برگ، صفات مرتبط بـا سبزشـدن و عملکـرد سـه رقـم ذرت زودرس،      

رس و دیررس در سه محیط رشد حاوي بقایاي ریشه گندم، ریشه میان
  .و ساقه گندم و بدون بقایاي گیاهی انجام شد

  
  هامواد و روش

ــه  پــژوه ش حاضــر بــه صــورت فاکتوریــل و در قالــب طــرح پای
تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشـکده   چهارهاي کامل تصادفی با  بلوك

فـاکتور اول  . انجام شـد  1388در سال کشاورزي دانشگاه بوعلی سینا 
 647، سـینگل کـراس   )زودرس( 370شامل ارقام ذرت دابـل کـراس   

فـاکتور دوم آزمـایش   . بود) دیررس( 704و سینگل کراس ) رسمیان(

                                                             
1- Brassica napus L. 
2- Triticum aestivum L 
3- Glaycine max L. 
4- Zea mays L. 

، بقایاي ریشه گندم و بقایاي )شاهد(در سه سطح بدون بقایاي گیاهی 
  . ریشه و ساقه گندم اعمال گردید

خاك مزرعـه   1387به منظور تهیه خاك آزمایش، در تیرماه سال 
آن درو شـده و  ) رقم نویـد (مجاور گلخانه تحقیقاتی که محصول گندم 

 30متـر بـود، بـه عمـق     سانتی 25مانده هاي باقی ارتفاع تقریبی ساقه
متر از سطح خاك برداشت و به طور کامـل بـه گلخانـه انتقـال     سانتی
سپس خاك حاوي بقایاي گندم به دو قسمت تقسـیم گردیـد و   . یافت

ساقه یک قسمت به طور کامل از خاك جـدا شـد تـا در نهایـت تنهـا      
راعی مزرعـه  الزم به ذکر است تناوب ز. طوقه و ریشه گندم باقی ماند

همچنین براي تهیه خاك تیمـار شـاهد، از   . گندم بود-مورد نظر آیش
 30حاشیه همان مزرعه که مورد کاشـت واقـع نشـده بـود، تـا عمـق       

مـاه   3جهت تجزیه بقایاي گیاهی، به مـدت  . متري برداشت شدسانتی
به صورت هفتگی رطوبت به خاك اضافه و زیر و رو گردید تا در تمـام  

. تجزیه بطور یکسان صورت گیرد و خاك یکنواخت گـردد  نقاط فرایند
سازي شرایط ماده آزمایشی ایـن  در مورد خاك شاهد نیز براي یکسان

متـر  سـانتی  50و عمـق   30هایی به قطر دهانـه  گلدان. کار انجام شد
ها مقداري شن به منظور تهویـه قـرار داده   انتخاب گردید و در کف آن

هاي تهیـه شـده   ها با خاكنظر، گلدان سپس بسته به تیمار مورد. شد
مـاه دیگـر    4براي کامل شدن تجزیه بقایاي گیاهی، به مـدت  . پر شد

لیتـر آب اضـافه   میلـی  1000روز، به هر گلدان  4الی  3نیز به فواصل 
پـس از طـی   . هاي تیمار شاهد نیز از این امر مستثنا نبودندگلدان. شد

به حال خود رها شده و خـاك  ها فرایندهاي فوق براي چند ماه گلدان
در تـاریخ دوم  . آنها زیرو رو گردید تا شـرایط طبیعـی خـود را بازیابنـد    

عدد بذر سالم ذرت بسـته   20، در هر گلدان 1388اردیبهشت ماه سال 
متري کشت شد و از روز دوم بعد از سانتی 3به رقم مورد نظر در عمق 

در . نجـام گرفـت  کاشت، شمارش بذور سبزشده تا پایان ایـن مرحلـه ا  
هـا نگهـداري و بقیـه    بوته ذرت با فاصله مناسـب در گلـدان   2نهایت 

از بیست و نهمـین روز کاشـت، بـه صـورت غیرتخریبـی      . حذف شدند
-روز انـدازه  10مرحله و با فواصـل   11هاي ذرت طی سطح برگ بوته

در طی فصل رشد باتوجه به گرماي هوا و نیاز آبی، در هـر  . گیري شد
با در نظر گـرفتن  . لیتر آب اضافه گردیدمیلی 1000گلدان  نوبت به هر

 100ها، کود فسفات تریپل و پتاس هر یک بـه میـزان   مساحت گلدان
. هـا داده شـد  کیلوگرم در هکتار در زمان کاشت همراه با آب به گلدان

کیلوگرم در هکتـار بـه    250نیز به میزان ) درصد46نیتروژن (کود اوره 
بنـدي  دهی و دانهم و در مراحل کاشت، تاسلسه قسمت مساوي تقسی

در انتهـاي فصـل رشـد، تمـامی     . ها اضافه شـد با آب آبیاري به گلدان
 72بر شده و پس از جداسازي اجزاء آنها، در آون بـا دمـاي   ها کفبوته

عملکرد بیولوژیـک  . ساعت خشک شدند 48گراد به مدت درجه سانتی
بالل، تعداد دانـه در ردیـف، تعـداد    و دانه، وزن صد دانه، تعداد دانه در 

بـراي  . گیـري شـد  ردیف در بالل، طول بـالل و ارتفـاع بوتـه انـدازه    
مورد  2و  1هاي محاسبه درصد و میانگین مدت زمان سبزشدن معادله
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به ترتیب درصـد سبزشـدن نهـایی و     METو  FEPدر این دو معادله 

کـل  : Tتعداد بـذور سبزشـده،   : S، )روز(میانگین مدت زمان سبزشدن 
روز پـس از  : dتعداد بذور جوانـه زده در هـر روز،   : nبذور کشت شده، 

  .است کاشت
هاي ذرت در طول فصل توسط معادله گیري سطح برگ بوتهاندازه

  ). 19(انجام شد  3
765.0 wla                                                   )3(  

، )مترسانتی(طول برگ : l، )متر مربعسانتی( مساحت سطح برگ: aکه 
w : یان ذکر است کـه سـطح   شا. بود) مترسانتی(بیشترین عرض برگ

درصد اندازه نهایی خود را دارا بودنـد بـدین    30هایی که بیش از برگ
تـر،  هـاي کوچـک  گیري شد و جهت تعیین مساحت برگوسیله اندازه

  .کاغذ شطرنجی مورد استفاده قرار گرفت
. اي شـدند هاي درصدي قبل از تجزیه واریانس تبدیل زاویـه داده

ــانس و مقایســات م  ــه واری ــاري  تجزی ــه آم ــا برنام ــانگین صــفات ب ی
MSTAT-C  افـزار  و رسم نمودارها با استفاده از نـرمExcel   صـورت

  .گرفت
  

  نتایج و بحث
 5اختالف درصد سبزشدن در تیمار بقایاي گندم، در سطح احتمال 

به طـوري کـه در خـاك داراي بقایـاي     ). 1جدول(دار بود درصد معنی
سـبز شـد و نسـبت بـه دو     ریشه و ساقه گندم تمامی بذور کشت شده 

اثر مثبـت وجـود بقایـا بـر     ). 1شکل(سطح دیگر، برتري آماري داشت 
هاي ذرت احتماال عالوه بر تغییرات محیط سبزشدن و استقرار گیاهچه

اي از نظر مواد غذایی، عمدتاً به جهت افـزایش منافـذ درشـت و    تغذیه
یري ریز خاك و کاهش وزن ظاهري آن، افزایش تبادالت گازي، جلوگ

از کمبود طوالنی مدت اکسیژن در شرایط آبیـاري و کـاهش مقاومـت    
  . خاك جهت خروج گیاهچه بوده است

عالوه بر اثرات ساده رقم و سطوح بقایاي گیاهی، اثـرات متقابـل   
دار ها نیز بر صفت میانگین مدت زمان سبزشـدن بـذور ذرت معنـی   آن

  ).1جدول(بود 

  
  با سبزشدن بذور ذرت میانگین مربعات صفات مرتبط -1جدول

 درصد سبزشدن درجه آزادي منبع تغییر
 میانگین مدت زمان سبزشدن

)Day(  
  ns09/18 ns009/0 3 تکرار

 a( 2 ns35/96 **221/0(ارقام ذرت 
 b( 2 *56/168 **692/0(بقایاي گندم 

b× a 4 ns92/34 *036/0 
 013/0 66/47 24  خطا

  5/3  0/8  -  (%)ضریب تغییرات 
ns ،* درصد است 1و  5دار در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب غیر معنی -** و.  
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این صفت بـین هـر سـه رقـم ذرت در شـرایط عـاري از بقایـاي        
گیاهی، تفاوت آماري نشان داد و در این بـین، میـانگین مـدت زمـان     

نسـبت بـه دو رقـم سـینگل      704زمان سبز شدن رقم سینگل کراس 
درصد کمتر بود  4/12و  3/6به ترتیب  370و دابل کراس  647کراس 

با اضافه شدن بقایاي گندم، میانگین مدت زمان سبز شـدن  ). 2شکل(
هـاي  همچنـین تعـداد گـروه   . داري نشـان داد ارقام ذرت کاهش معنی

آماري در هر سطح بقایاي گیاهی کاهش یافت به طوري که در خاك 
داري بـین ارقـام ذرت از   حاوي بقایاي ریشه و ساقه گندم تفاوت معنی

از آنجا که کمتر بودن مدت زمان سبز ). 2کلش(این نظر مشاهده نشد 
شدن بذور گیاهان زراعی به عنوان یـک فـاکتور مطلـوب در اسـتقرار     

لذا بـا  . رودبرداري از محیط به شمار میگیاهچه، توانایی رقابت و بهره
توجه به نتایج این بررسی، افزایش بقایاي گندم عالوه بر از بین بـردن  

ور، موجب کاهش مقـدار آن و در نتیجـه   تفاوت ارقام از نظر صفت مزب
احتماال افـزایش کیفیـت و کمیـت    . بهبود شرایط اولیه رشد شده است

هاي ساختمانی خاك در نتیجه اضافه شدن بقایا کـه قـبالً ذکـر    مولفه
. شد، میانگین مدت زمان سبز شدن را نیز تحت تاثیر قـرار داده اسـت  

کـه بقایـاي گیـاهی     اي نیـز حـاکی از آن بـود   نتایج مطالعات مزرعـه 
زنی و استقرار گیاهچه هاي ذرت اثر مثبت داشـته و  گندمیان بر جوانه

  ).9(در سال زراعی کم باران بسیار مشهود بوده است 
سطح برگ ارقام ذرت در هر سه تیمار بقایاي گنـدم طـی فصـل    
رشد، روند تغییرات مشابهی داشت به طوري کـه بـا افـزایش تعـداد و     

سپس . افشانی افزایش پیدا کردرسیدن به مرحله گردهها تا اندازه برگ
تا مرحله شیري شدن دانه روند نزولی بسیار کمی داشت و پس از ایـن  

ها، سطح مرحله بدلیل شدت فرآیندهاي انتقال مجدد و زرد شدن برگ
گزارشـات لیزاسـو و   ). 3شـکل  (برگ با سرعت بیشتري کاهش یافت 

بـا افـزایش   . آمده مطابقت داشـت  نیز با نتایج به دست) 19(همکاران 
طول دوره رشد و دیررسی، مدت زمان الزم براي رسیدن بـه حـداکثر   

افشانی افزایش یافت به طوري دهی، گلدهی و گردهسطح برگ، تاسل

، سـپس  370که مراحل ذکر شده به ترتیب ابتدا در رقم دابـل کـراس   
ار پدیـد  704و در نهایت در رقم سـینگل کـراس    647سینگل کراس 

تـر  به جز مراحل اولیه و بطئی رشد در سایر مراحل، ارقام دیررس. شد
نیـز  ) 7(میرلوحی و همکاران ). 3شکل(داراي سطح برگ بیشتر بودند 

افشانی با بررسی شاخص سطح برگ ارقام هیبرید ذرت در مرحله گرده
دریافتند که ارقام دیررس داراي شاخص سطح برگ بیشتري نسبت به 

  . ودندسایر ارقام ب
وجود بقایاي گندم در خاك باعث افزایش چشـمگیر سـطح بـرگ    

، در طـی  )شـاهد (ارقام ذرت نسبت به شرایط عاري از بقایاي گیـاهی  
دوره رشد شد و خاك داراي بقایاي ریشه و سـاقه گنـدم در کـل دوره    

بیشـترین  ). 3شـکل (رشد بیشترین تاثیر مثبت را بر این صفت داشـت  
نمایـان   370در رقـم زودرس دابـل کـراس    اختالف بین سطوح بقایـا  

گردید به طوري که حداکثر سطح برگ رقم یاد شده در حضور بقایاي 
همچنـین خـاك   . درصد رشـد داشـت   50ریشه گندم نسبت به شاهد 

حاوي ریشه و ساقه گندم در مرحله یاد شده، سطح برگ رقم مزبور را 
ودارهاي به با توجه به سطح زیرین نم). 3شکل(درصد افزایش داد  56

دوام ) بدون بقایا(دست آمده، هر دو تیمار بقایاي گندم نسبت به شاهد 
و بـه عبـارت دیگـر    ) 3شـکل (سطح برگ ارقام ذرت را افزایش دادند 

اثـر مثبـت بقایـاي    . پتانسیل تولیدي گیاه در سطح باالتر قرار گرفـت 
گندم بر سطح برگ ذرت در مراحل اولیه رشد به طـور قابـل تـوجهی    

تواند باعـث افـزایش قـدرت رقـابتی گیـاه      بود که به نوبه خود میباال 
همچنین در زمان پرشدن دانه نیز ایـن صـفت در خـاك داراي    . گردد

هـاي آدیکـو و   یافتـه ). 3شکل(بقایاي گندم نسبت به شاهد بیشتر بود 
حاکی از آن بود که وجـود بقایـاي گیـاهی گنـدمیان در     ) 9(همکاران 

داري سـبب  کاربرد معمول کود، به طـور معنـی  تناوب با ذرت همراه با 
ذرت نسـبت بـه   -تر ذرت شد و در این بین، تیمـار آیـش  توسعه سریع

داري در سایر تیمارهاي حاوي سطوح مختلـف بقایـا، بـه طـور معنـی     
  .دهی تاخیر داشتدرصد تاسل 50رسیدن به 
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  طی فصل) 2(و بقایاي ریشه و ساقه گندم ) 1(، بقایاي ریشه گندم )0(روند تغییرات سطح برگ ارقام ذرت در سه تیمار شاهد  -3شکل

  بردارينمونه 
  

  گیري شده در برداشت نهاییمیانگین مربعات صفات اندازه -2جدول

 منبع تغییر
درجه 
 آزادي

  عملکرد
 بیولوژیک

  عملکرد
 دانه

  وزن
 صد دانه 

  تعداد دانه
 در بالل 

تعداد دانه 
 در ردیف

تعداد ردیف 
 در بالل

  طول
  بالل 

ارتفاع 
 بوته

 ns3019 ns627 ns6/24 ns902 ns25/4 ns21/1 ns4/8 *312 3 تکرار
 a( 2 **22636 *1264 **2/94 ns3121 ns86/2 *02/9 **1/17 **3552(رقام ذرت ا

 b( 2 **22334 **10123 ns9/22  **25416 **69/57 **36/16 **8/41 ns103(بقایاي گندم
b× a 4 **5663 **1833 ns7/0 *4237 *36/5  ns49/4 ns6/6 ns76 

 64 05/3 02/2 87/1 1229 6/10 248 1067 24 خطا
 7/4 1/9 5/9 7/7 8/14 0/9 6/9 1/9 - (%)ضریب تغییرات 

   ns ،* درصد است 1و  5داري در سطح احتمال داري و معنیبه ترتیب غیر معنی - ** و.  
  

اثرات ساده و متقابل رقم و سطوح بقایاي گندم بر صفات عملکرد 
در تیمار شاهد، عملکـرد  ). 2جدول(دار شد ژیک و دانه ذرت معنیبیولو

بیولوژیک هر سه رقم ذرت با یکدیگر اختالف آماري نشان داد و رقم 
باالترین مقـدار تولیـد را بـه خـود اختصـاص داد       704سینگل کراس 

با اضافه شدن بقایاي گندم به خاك، عملکرد بیولوژیک ). ، الف4شکل(
داري افـزایش معنـی   647و سینگل کـراس   370دو رقم دابل کراس 

نشان داد به طوري که دو هیبرید فوق الـذکر در خـاك داراي بقایـاي    
درصد نسبت به شـاهد خـود از    38و  55ریشه و ساقه گندم به ترتیب 

در تیمار یاد شـده اخـتالف آمـاري    . نظر صفت مزبور رشد نشان دادند
ح تیمـار بقایـا، تغییـر    همچنین بین سطو. بین ارقام ذرت وجود نداشت

مشـاهده نشـد    704آماري در عملکرد بیولوژیک رقم سینگل کـراس  
  ). ، الف4شکل(

نسبت بـه دو رقـم    704عملکرد دانه رقم دیررس سینگل کراس 
امـا در  ). ،ب4شـکل (داري بیشتر بود دیگر در تیمار شاهد به طور معنی

دو هیبریـد   خاك حاوي بقایاي ریشه گندم، عالوه بر آنکه تولیـد دانـه  
نسبت به شاهد خود به ترتیب  647و سینگل کراس  370دابل کراس 

درصد افزایش یافت، اختالف آماري نیز در سطح مزبور بـین   84و  44
تیمار بقایـاي  . هیبریدهاي آزمایش از نظر صفت یاد شده وجود نداشت

ریشه و ساقه گندم نسبت به خاك داراي بقایـاي ریشـه گنـدم تغییـر     
  ).، ب4شکل(را در عملکرد دانه ارقام ذرت موجب نشد  داريمعنی

رسد اختالف ارقام در واکنش به بقایاي گندم به کارآیی به نظر می
تولید، طول دوره رشد، شرایط و فضاي ریزوسفر مورد نیاز آنها بستگی 

تر در طول دوره رشد، توانایی بـاالتري  احتماال رقم زودس. داشته باشد
د غذایی آزاد شده داشـته و ایـن کـارآیی بـاالتر     در جذب و تبدیل موا

دار در صفات مهمی همچـون عملکـرد   موجب افزایش مشهود و معنی
بررسـی رونـد   (بیولوژیک و دانه در تیمـار بقایـاي گنـدم شـده اسـت      

تـر ایـن صـفت در ارقـام     تغییرات سطح برگ نیز موید تثبیـت سـریع  
نی بودن دوره رشد از طرفی در ارقام دیررس طوال). باشدتر میزودرس

ممکن است موجب تالقی با تولید مواد بازدارنـده ماننـد ترپنوئیـدها و    
همچنین ارقام دیررس . آلکالوئیدها از تجزیه آرام ترکیبات گیاهی گردد

داراي پتانسیل تولید باالتري هستند که براي نیل به آن نیازمند وجود 
ند و از آنجـا  باشـ فضاي کافی و حجم بیشتري از خاك در دسترس می

توانـد عـاملی در   هاي آزمایشی محدود بـوده، مـی  که گنجایش گلدان
 704جهت عدم بروز اثـرات مثبـت آمـاري در رقـم سـینگل کـراس       

  .محسوب گردد
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ب

 5اظ آماري در سطح احتمال هاي داري حداقل یک حرف مشترك از لحستون. ذرت) ب(و دانه ) الف(اثر متقابل رقم و بقایا بر صفات عملکرد بیولوژیک  -4شکل
  .باشنددر هر تیمار می )SE(دهنده خطاي استاندارد هاي عمودي نشانمیله). آزمون دانکن(باشند دار نمیدرصد داراي اختالف معنی

  
نشان داد ) 9(ساله آزمایشات آدیکو و همکاران  چهارمیانگین کل 

بـا کـاربرد    که وجود بقایاي گیاهی گندمیان در تناوب بـا ذرت همـراه  
معمول کود، موجب افزایش مقدار فسفر قابل دسترس و پتاسیم قابـل  

همچنین، بیشترین عملکرد بیولوژیک و دانه در ایـن تیمـار   . تبادل شد
تن در هکتار به دسـت آمـد در حـالی کـه کمتـرین       3و  11به ترتیب 

تن در هکتار در تیمار بـدون بقایـا مشـاهده     1و  5مقادیر صفات فوق، 
تایج مشابهی از اثرات مثبت بقایاي گیاهی بر عملکرد بیولوژیـک  ن. شد

در شرایط دیم و آبی نیـز گـزارش شـده    ) 3(و دانه ارقام گندم ) 6و  3(
دهنـده اثـر   نیـز نشـان  ) 14(نتایج مطالعـات فیشـر و همکـاران    . است

دار تیمارهاي حفظ بقایا بـر عملکـرد گیاهـان زراعـی     افزایشی و معنی
  .است

وح بقایـاي گیـاهی و اثـرات متقابـل رقـم و بقایـاي       اثر ساده سط
تعداد دانـه  ). 2جدول(دار شد گیاهی بر صفت تعداد دانه در بالل معنی

در تیمار شـاهد نسـبت بـه دو رقـم      704در بالل رقم سینگل کراس 
امـا در خـاك داراي   . داري نشان دادزودرس و میان رس برتري معنی

و دابل کـراس   647گل کراس بقایاي گندم این صفت در دو رقم سین
افزایش آماري داشت به طوري که هیچ اختالفی بین ارقام در دو  370

سطح بقایاي ریشه و بقایاي ریشه و ساقه گندم وجود نداشـت و همـه   

در یک گروه آماري قرار داشتند  704با تیمار شاهد رقم سینگل کراس
قایـاي گنـدم   دار برسد که اثر مثبت و معنـی به نظر می). ، الف5شکل(

ها و افزایش تعـداد دانـه در بـالل نمـود یافتـه و      بیشتر در باروري گل
موجب شده تا این صفت اثر بارزي بر عملکرد دانه و حتـی بیولوژیـک   

نیز موید اثرات مثبت بقایا بـر  ) 3(نتایج آزمایشات صادقی . داشته باشد
  .باشدتعداد دانه می

اثر متقابل رقـم و بقایـاي   عالوه بر اثر ساده سطوح بقایاي گندم، 
). 2جـدول (دار بـود  گیاهی نیز بر صفت تعداد دانه در ردیف بالل معنی

مانند اکثر صفات مورد بررسی، تعداد دانه در ردیف رقم سینگل کراس 
داري نشـان نـداد   در هیچ یـک از تیمارهـاي بقایـا تغییـر معنـی      704

 370کـراس   هرچند در خاك بدون بقایا دو هیبرید دابل). ، ب5شکل(
و  18به ترتیب با  704نسبت به سینگل کراس  647و سینگل کراس 

داري نشان دادنـد، امـا   درصد اختالف در صفت مزبور، تفاوت معنی 16
حضور بقایاي گندم عالوه بر تاثیر مثبت آماري بر تعداد دانه در ردیـف  

در یک  704رس ذرت، آنها را با سینگل کراس دو رقم زودرس و میان
نتایج به دست آمده از این جزء مهم ). ، ب5شکل(ه آماري قرار داد گرو

  . هاي عملکرد بیولوژیک و دانه بودعملکرد، مشابه یافته
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ب

طح هاي داري حرف مشترك از لحاظ آماري در سستون). ب(و تعداد دانه در ردیف بالل ) الف(اثر متقابل رقم و بقایا بر صفات تعداد دانه در بالل  -5شکل
  .باشنددر هر تیمار می )SE(دهنده خطاي استاندارد هاي عمودي نشانمیله). آزمون دانکن(باشند دار نمیدرصد داراي اختالف معنی 5احتمال 
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  مقایسه میانگین اثر رقم بر صفات مورد بررسی - 3جدول 
  صفت           

  ارتفاع بوته  طول بالل  تعداد ردیف در بالل  وزن صد دانه  رقم

  b9/32  3/0±b14  1/1±b18  7/3±b150±661/0  370بل کراس دا
  a5/37  7/0±a15  4/0±ab19  7/1±a182±41/1  647سینگل کراس 
  a9/37  4/0±a15  6/0±a20  3/2±a177±65/0  704سینگل کراس 

  درصد داراي اختالف 5ن در سطح احتمال میانگین هاي داري حرف مشترك از لحاظ آماري با آزمون دانک. خطاي استاندارد میانگین صفات مورد بررسی است - 1
  .باشنددار نمیمعنی 
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 5هاي داري حداقل یک حرف مشترك از لحاظ آماري در سطح احتمال ستون). ب(و طول بالل ) الف(اثر سطوح بقایا بر صفات تعداد ردیف در بالل  -6شکل
  .باشنددر هر تیمار می )SE(دهنده خطاي استاندارد عمودي نشان هايمیله). آزمون دانکن(باشند دار نمیدرصد داراي اختالف معنی

  
از نظر صفات وزن صد دانه و ارتفاع بوته تنها بـین ارقـام تفـاوت    

و همانطور که ). 2جدول(درصد مشاهده شد  1آماري در سطح احتمال 
دهد، وزن صد دانه و ارتفاع بوتـه  مقایسه میانگین این صفات نشان می

رس و دیـررس بـه طـور    نسبت به دو رقم میان 370 رقم دابل کراس
  ). 3جدول(داري کمتر بود معنی

تاکنون نتایج متفاوتی از اثر بقایاي گیاهی بر وزن دانه بـه دسـت   
ترکیب تیماري مـدیریت   8هاي صورت گرفته روي بررسی. آمده است

دار بر وزن دانه بود در حالی کـه  بقایاي گندم حاکی از عدم تاثیر معنی
داري وجود داشت که ین ارقام مورد استفاده از این نظر اختالف معنیب

پژوهشی دیگر ). 6(با نتایج به دست آمده در این بررسی منطبق است 
نشان داد که تنها در صورت اختالط کامل بقایاي گیاهی کشت قبلی، 

). 3(افزایش وزن دانه و اختالف بین ارقام گندم قابـل حصـول اسـت    
دیگر نیز مبین عدم تاثیر بقایاي گیاهی بر ارتفاع بوته و نتایج تحقیقی 

  ). 6(دار ژنتیکی بین ارقام گندم بود بروز اختالف معنی
اثرات ساده رقم و بقایاي گیاهی بر صفات تعداد ردیف در بـالل و  

تعداد ردیف در بالل در رقـم دابـل   ). 2جدول(دار بود طول بالل معنی
). 3جـدول (از نظر آماري کمتر بود  نسبت به دو رقم دیگر 370کراس 

داري نشـان  صفت طول بالل نیز با افزایش دوره رشد، افزایش معنـی 
ــراس  ــینگل ک ــد س ــود   704داد و در هیبری ــدار را دارا ب ــترین مق بیش

داري بـر  وجود بقایاي گندم در خاك اثرات مثبـت و معنـی  ). 3جدول(
ي ریشه و صفات تعداد ردیف در بالل و طول بالل داشت و خاك حاو

ساقه گندم بیشترین مقادیر را در صفات یاد شده به خود اختصاص داد 
  ).6شکل(

  
  گیرينتیجه

به طور کلی وجود بقایاي گیاهی گنـدم در خـاك موجـب اثـرات     
همچنـین  . مثبت بر سبزشدن و رشد ارقام ذرت در طی فصل رشد شد

 ، در دو رقم دیگر عملکـرد بیولوژیـک،  704به جز رقم سینگل کراس 
عملکرد دانه و اجزاء عملکرد نیز تحت تاثیر بقایـاي گنـدم نسـبت بـه     

در هر سـه رقـم، تیمـار بقایـاي     . داري یافتتیمار شاهد افزایش معنی
ریشه و ساقه گندم به غیر از صفت میانگین مدت زمـان سبزشـدن در   
سایر صفات بررسی شده تفاوت آماري نسبت به سطح بقایـاي ریشـه   

تـوان بیـان داشـت کـه     توجه به نتایج حاصل مـی با . گندم نشان نداد
اي، بقایاي گیـاهی گنـدم موجـود در تنـاوب     احتماالً در شرایط مزرعه

هاي رشدي و عملکرد را به خصوص در ارقام زودرس افزایش شاخص
که عالوه بر نیل به اهداف اقتصـادي  . رس در پی خواهد داشتو میان

  . ید خواهد دادتولید، کشاورزي پایدار و کم نهاده را نو
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