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3

سیفاله فالح ،*۱عالیه صالحی ،2نرگس قاسمی سیانی
تاریخ دریافت 99/9/1 :تاریخ پذیرش99/9/1 :
-1دانشيار اگرواكولوژي ،دانشکده كشاورزي ،دانشگاه شهركرد
-2دانشجوي دكتراي اكولوژي گياهان زراعي  ،دانشکده كشاورزي ،دانشگاه شهركرد
-9دانشجوي دكتراي اكولوژي گياهان زراعي ،دانشکده كشاورزي ،دانشگاه شهركرد
#مسئول مکاتبهfalah1357@yahoo.com :

چکیده
در كشاورزي پایدار استفاده كارآمد از باقيمانده كودها در توليد كود سبز اهميت ویژهاي دارد .بنابراین ،به منظور
بکارگيري باقيمانده كودهاي گاوي و شيميایي كشت سياهدانه در توليد كود سبز نخودفرنگي ،آزمایشي در دانشگاه
شهركرد طي سال زراعي  1991-92اجرا شد .تيمارهاي كودي در كشت سياهدانه (سال زراعي  ) 1991-91شامل كود
گاوي ،كود شيميایي اوره ،سه نسبت كود گاوي :اوره تقسيطي (2:1؛ 1:1؛  )1:2و سه نسبت كود گاوي :اوره غير تقسيطي
(2:1؛ 1:1؛  ) 1:2و همچنين عدم مصرف كود (شاهد) بودند .كشت نخود فرنگي بدون اضافه كردن كود (دامي یا شيميایي)
در سال زراعي  1991-92انجام شد .نتایج نشان داد كه باقيمانده تيمارهاي كود گاوي و كود گاوي :كود اوره ( )2:1تلفيقي
تقسيطي بيشترین مقدار وزن خشک نخودفرنگي ،به ترتيب معادل  9393و  9923كيلوگرم در هکتار در مرحله گلدهي را
توليد نمود .بيشترین غلظت نيتروژن ( 91/1و  91/9گرم بر كيلوگرم در مرحله قبل از گلدهي و گلدهي) ،جذب نيتروژن
( 133/2كيلوگرم بر هکتار در مرحله گلدهي) و نسبت نيتروژن به فسفر ( 19/9در مرحله گلدهي) در باقيمانده تيمار كود
گاوي :كود اوره ( )2:1تقسيطي بهدست آمد ،ولي بيشترین جذب فسفر ( 13/1كيلوگرم بر هکتار در مرحله گلدهي) در
باقيمانده تيمار كود گاوي مشاهده شد .كمترین نسبت كربن به نيتروژن ( 19/13در مرحله قبل از گلدهي) به باقيمانده تيمار
گاوي :اوره ( )2:1تقسيطي اختصاص داشت .به طور كلي ميتوان نتيجهگيري كرد كه استفاده از باقيمانده كودهاي مصرفي
در كشت قبلي عالوه بر جلوگيري از هدر رفتن عناصر غذایي تکنيک مؤثري در بهبود توليد و كيفيت كود سبز ميباشد.
واژه های کلیدی :اثر باقيمانده كود ،بازیافت عناصر ،كشاورزي پایدار ،كود سبز نخودفرنگي ،نيتروژن
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Abstract
In sustainable agriculture, efficient use of the nutrients residues of fertilizers had superior importance
to production of green manure. In order to utilize the organic and chemical fertilizer residue in black cumin
(Nigella sativa L.) crop to green manure production of pea (Pisum sativum), the experiment was conducted
at Shahrekord University during 2012-2013. Treatments included application of cattle manure (CM), urea (U),
three ratios CM:U full dose application (2:1; 1:1;1:2), three ratios CM:U split application (2:1; 1:1;1:2), and
unfertilized control to in previous crop (black cumin) in 2012. Pea seeds planted in 2013, and provided no
additional manure or fertilizer. The results indicated that the residue of cattle manure and cattle manure:
chemical fertilizer (2:1) produced the greatest of pea dry matter (3734 and 3526 kg.ha -1, respectively) at
flowering stage. The greatest nitrogen concentration (51.1 and 50.3 g.kg-1 at before flowering and flowering
stage, respectively), nitrogen uptake (176.2 kg.ha-1 at flowering stage) and N/P (13.3 at flowering stage) were
obtained in the residue of split integrated fertilizer (2:1), however the maximum of phosphorus uptake (16.1
kg.ha-1 at flowering stage) observed in cattle manure residue. The lowest C/N (13.14 at before flowering stage)
obtained in the residue of split integrated fertilizer (2:1). In general it can be concluded that the use of the
applied fertilizers residue of previous crop, in addition to preventing the loss of nutrients is effective technique
to improve the production and quality of green manure.
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مهمترین محدودیت خاكهاي مناطق خشک و نيمه خشک

مقدمه

 در این مناطق، همچنين.)2113 بشمار ميرود (رئيسي

 در1991 توجه به كشاورزي پایدار از اواسط دهه

كاهش حاصلخيزي خاك و استفاده دائم گياهان از ذخایر

نتيجه فشارهاي اقتصادي و حساسيت نسبت به كيفيت

 باعث كاهش،غذایي خاك بدون جایگزیني مناسب و كافي

محيط زیست به وجود آمد (بهمنيار و بابائيان جلودار

مقدار عناصر غذایي قابل دسترس در آن شده است (فالح

) و این سيستم كشاورزي همواره به كيفيت و1993

 در این مناطق استفاده از كودهاي.)2119 و همکاران

مقدار مواد آلي خاك توجه داشته است (رئيسي و

شيميایي براي جبران كمبود عناصر غذایي آلودگي

 پائين بودن مقدار ماده آلي، از طرفي.)1991 آقابابایي

زیستمحيطي و كاهش كيفيت خاك را به همراه داشته

اثر باقیمانده کودهای آلی و شیمیایی کشت گیاه بهاره (سیاهدانه) در تولید کود سبز نخود فرنگی.....
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است ،بنابراین براي جلوگيري از این امر ،استفاده كارآمد

برداشت تا كاشت گياهان بهاره با هدف كود سبز مي-

از عناصر غذایي ضروري ميباشد.

تواند به جلوگيري از فرسایش ،بهبود ساختار بيوفيزیکي

استفاده از كودهاي آلي یکي از راههاي مدیریتي
سيستمهاي كشاورزي است و این امر زمانيكه

و افزایش ماده آلي خاك منجر شود (تجادا و همکاران
.)2119

حاصلخيزي خاك كم باشد با افزایش ماده آلي و فعاليت

در كشور ایران طي كشت گياهان مختلف به دليل

بيولوژیکي خاك اهميت بيشتري ميیابد (ویلکينز .)2111

مدیریت ضعيف كوددهي مقدار زیادي كود استفاده مي-

در این ميان ميتوان به استفاده صحيح از كود سبز

شود كه همه عناصر غذایي موجود در كودهاي مصرف

اشاره نمود كه نقش زیادي در افزایش حاصلخيزي خاك

شده در مزارع ممکن است در طول دوره رشد گياه مورد

دارد ،در این راستا ،گزارش شده است كه كشت گياهان

استفاده قرار نگيرند و منشأ آلودگي منابع آب شود (فالح

به عنوان كود سبز در پایيز ،از طریق حفظ نيتروژن خاك

و یدوي  .)1992این پدیده در هنگام كاربرد كودهاي دامي

و سایر عناصر غذایي و تجمع آنها در گياه مانع از تلفات

كه بخش زیادي از نيتروژن آنها در سالهاي بعد از

و آبشویي ميشود (بالدوین و كریمر  ،2113تري

مصرف به صورت معدني آزاد ميشود در صورت عدم

پولسکایا  )2113و استفاده از گونههاي لگوم به عنوان

توجه ميتواند شدت بيشتري داشته باشد ،كه هم

كود سبز ميزان عناصر غذایي خاك و نيتروژن معدني

سرمایهاي تلف شده است و هم آلودگي زیست محيطي

خاك را در زمان كشت گياه بعدي افزایش ميدهد

بوجود ميآید (فالح و همکاران  .)1993در این شرایط

(ماتوس و همکاران  .)2119همچنين ،گزارش شده است

گياه كود سبز با هدف استفاده از بقایاي كودي كشت قبلي

كه استفاده از گياهان لگوم در تناوب با گياهان زراعي

ميتواند عالوه بر حاصلخيزي خاك از آلودگي زیست

دیگر و غالت ميتواند به عنوان یکي از راهکارهاي كاهش

محيطي نيز جلوگيري كند .بنابراین ،در مطالعه حاضر

استفاده از كودهاي شيميایي بهویژه كودهاي نيتروژني

اثرات باقيمانده كودهاي گاوي و شيميایي مصرفي در

باشد (پاتيل و همکاران  .)2111استفاده از كود سبز به

كشت سياهدانه براي توليد كود سبز نخودفرنگي مورد

افزایش ماده آلي ،نيتروژن ،بهبود ساختمان خاك،

ارزیابي قرار گرفت.

افزایش ظرفيت تبادل كاتيوني ،افزایش تبادالت گازي و
افزایش فعاليت ریزجاندان خاك منتهي ميشود (كارتني

مواد و روشها

و مولن  ،)2119همچنين ،كود سبز از طریق پوششدهي

این آزمایش در مزرعه تحقيقاتي دانشکده كشاورزي

خاك عالوه بر كنترل فرسایش ،در كنترل علفهاي هرز

دانشگاه شهركرد (عرض جغرافيایي  92درجه و  21دقيقه

نيز مؤثر است (بالدوین و كریمر .)2113

شمالي و طول جغرافيایي  91درجه و  39دقيقه شرقي و

نخود فرنگي ( )Pisum sativumاز جمله بقوالتي است

با ارتفاع  2191متر از سطح دریا) طي سالهاي زراعي

كه به دليل دوره رشد كوتاه ،نياز غذایي كم و توان تثبيت

 1991و  1992در قالب طرح آماري بلوك كامل تصادفي

زیستي نيتروژن به عنوان كود سبز اهميت خاصي دارد،

با  9تکرار اجرا گردید .تيمارها شامل بقایاي تيمار شاهد

همچنين رشد آن در فصل پایيز ،اواخر زمستان و اوایل

(عدم مصرف نيتروژن در كشت سياهدانه) و همچنين

بهار امکان استفاده از بارشهاي این فصول و عناصر

بقایاي كود گاوي ،كود شيميایي اوره ،سه نسبت كود

غذایي باقيمانده در خاك را فراهم مينماید (فالح و

گاوي :اوره تقسيطي (2:1؛ 1:1؛  )1:2و سه نسبت كود

بهارلوئي  ،)1999از این طریق وابستگي به آبياري كاهش

گاوي :اوره غير تقسيطي (2:1؛ 1:1؛  )1:2در كشت

یافته و بنابراین كشت این گياه در این فاصله زماني

سياهدانه بودند .شرح تيمارها به تفصيل و بصورت كمي
در جدول  1نشان داده شده است.
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جدول  -۱شرح تیمارهای آزمايشی
شرح تيمار

نام تيمار

عدم مصرف كود

شاهد

 139كيلوگرم در هکتار كود اوره ( 99/99كيلوگرم اوره در زمان كاشت و

كود اوره جداگانه (تقسيطي)

 113/33كيلوگرم اوره یک ماه بعد از كاشت)

كود گاوي جداگانه

 31تن در هکتار كود گاوي

كود گاوي :كود اوره ()1:2

 19/99تن در هکتار كود گاوي  113 +كيلوگرم در هکتار كود اوره

كود گاوي :كود اوره ()1:1

غير تقسيطي

كود گاوي :كود اوره ()2:1

 23/3تن در هکتار كود گاوي  99/9 +كيلوگرم در هکتار كود اوره
 19/99تن در هکتار كود گاوي  113 +كيلوگرم در هکتار كود اوره

كود گاوي :كود اوره ()1:2
كود گاوي :كود اوره ()1:1

كود گاوي :كود اوره ()2:1

 21تن در هکتار كود گاوي  93/33 +كيلوگرم در هکتار كود اوره

تقسيطي ( 1/9كود اوره در
زمان كاشت و  2/9مابقي
یک ماه بعد از كاشت)

 21تن در هکتار كود گاوي  93/33 +كيلوگرم در هکتار كود اوره

 23/3تن در هکتار كود گاوي  99/9 +كيلوگرم در هکتار كود اوره

ميزان اكسيد فسفر ،اكسيد پتاسم ،كربن آلي و نيتروژن

بود .كود گاوي بهطور یکنواخت درون جویها ریخته شد

كل كود گاوي استفاده شده در كشت سياهدانه به ترتيب

و بعد از آن روي كودها با خاك پوشانيده شده بهطوري

 23/9 ،1/1،21/99و  1/31درصد بود .بهطوري كه در این

كه پشتههاي كوچکي به ارتفاع  11-12سانتيمتر بر روي

آزمایش با كاربرد گود گاوي به صورت جداگانه 33

كود ایجاد گردید .پس از تهيه بستر ،در تاریخ 29

كيلوگرم فسفر و  133كيلوگرم نيتروژن كل وارد خاك

فروردین كاشت به صورت خشکهكاري با دست انجام

شده است .همچنين ميزان كربن آلي ،نيتروژن ،فسفر و

شد .ابتدا بذور سياهدانه (توده محلي سميرم) به صورت

پتاسيم قابل دسترس خاك استفاده شده جهت كشت

متراكم روي ردیف در عمق  9-2سانتيمتر كاشته شد و

سياهدانه به ترتيب 1/99درصد1/192 ،درصد11/9 ،

گياهچهها در دو مرحله (2تا  9برگي و  3تا  3برگي) براي

ميليگرم بر كيلوگرم و  991ميليگرم بر كيلوگرم بود.

دستيابي به فاصله بوته روي ردیف دو سانتيمتر تنک

جهت اجراي كشت سياهدانه ،پس از مساعد شدن شرایط

گردید تا تراكم  211بوته در متر مربع حاصل شود.

محيطي در بهار و رسيدن رطوبت زمين به حد ظرفيت

اولين آبياري پس از كاشت و آبياريهاي بعدي به فاصله

مزرعه ،عمليات تهيه بستر از قبيل شخم و دیسک انجام

هر  9تا  3روز یک بار بر اساس شرایط جوي تا آخر

شد .به این صورت كه ابتدا زمين مورد نظر براي كشت

فصل رشد به روش باراني (به روش خودكار) انجام

سياهدانه ،توسط گاوآهن یک طرفه شخم زده و دو بار

گرفت و براي جلوگيري از اختالط آب كرتها در هر

دیسک عمود برهم اعمال گردید .پس از ایجاد جوي و

بلوك بطور جداگانه یک جوي فاضالب ایجاد شد و فاصله

پشتههاي كوچکي توسط دستگاه عميقكار غالت،

بين بلوكها  1/9متر در نظر گرفته شد .علفهاي هرز

تقسيمبندي كرتها انجام گرفت .مساحت هر كرت  3متر

مهم مزرعه شامل تاج خروس ( Amaranthus

مربع ( 2 × 9متر مربع) در نظر گرفته شد بهطوري كه هر

 ،)retroflexus L.سلمه تره (Chenopodium album .

كرت داراي هشت ردیف كاشت به فواصل  29سانتيمتر

 )Lو پيچک صحرایي ()Convolvulus arvensis L.

اثر باقیمانده کودهای آلی و شیمیایی کشت گیاه بهاره (سیاهدانه) در تولید کود سبز نخود فرنگی.....
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بودند كه در سه مرحله ،دومرحله قبل از تنک كردن و یک

وزن خشک ساقه و وزن خشک اندام هوایي و همچنين

مرحله قبل از كود سرك وجين دستي انجام گرفت .در

ميزان جذب نيتروژن گياه به عنوان كود سبز در دو

طول فصل رشد بيماري یا آفت خاصي مشاهده نشد و

مرحله ( 19روز قبل گلدهي و مرحله گلدهي) قطع كود

نيازي به مبارزه نداشت.

سبز انجام گرفت .در هر بار نمونهبرداري پس از حذف

در تيمارهاي تلفيق غيرتقسيطي ،سهم كود اوره پيش از

یک ردیف از هر طرف و  21سانتيمتر از ابتدا و انتهاي

كاشت در عمق مشابه كود دامي قرار گرفت ولي در

هر كرت ،برداشت كامل از  1/9متر طولي یک خط كاشت

از

صورت گرفت و در آزمایشگاه برگ و ساقه جدا گردید

سهم اوره مطابق تيمارهاي مربوطه پيش از كاشت و

و سپس جهت تعيين وزن خشک در آون با دماي 31

مابقي آن به صورت سرك هنگاميكه بوتهها به ارتفاع

درجه سلسيوس قرار داده شد و بعد از ثبات وزن توزین

 19تا  21سانتيمتر (حدوداً یک ماه پس از سبز شدن)

نهایي ثبت گردید .از هر نمونه خشک شده یک ریز نمونه

رسيدند بر روي شيارها پاشيده شد .در كرتهایي كه

تهيه و توسط دستگاه آسياب برقي پودر گردید و ميزان

دریافتكننده كود اوره بودند كل فسفر (مقدار معادل

نيتروژن گياه با روش هضم ،تقطير و تيتراسيون توسط

تيمارهاي كود گاوي) از منبع كود سوپر فسفات تریپل

دستگاه كجلدال (جکسون  ،)1932ميزان فسفر (با روش

نيز به صورت نواري در عمق مشابه كودهاي دامي قرار

زرد موليبدات و توسط دستگاه اسپکتروفتومتر) و ميزان

گرفت ،اما كود پتاس در كشت سياهدانه استفاده نشد.

كربن با روش سوزاندن (رائول  )1993اندازهگيري شد.

در نهایت عمليات برداشت با زرد شدن بوتهها ،برگها و

تجزیه واریانس براي دادههاي باقيمانده نيتروژن و فسفر

قهوهاي شدن فوليکولها در  19شهریور انجام شد .پس

خاك به صورت طرح بلوكهاي كامل تصادفي و براي اثر

از برداشت گياه سياهدانه در شهریور ماه  ،1991نمونه-

باقيمانده سيستمهاي مختلف كودي در كشت گياه بهاره

هایي از عمق صفر تا  91سانتيمتري خاك هر كرت تهيه

(سياهدانه) بر توليد و كيفيت كود سبز نخودفرنگي به

شد و نيتروژن كل خاك به روش كجلدال (بریمنر ،)1993

صورت خردشده در زمان در قالب بلوكهاي كامل

فسفر قابل جذب به روش اولسن با استفاده از

تصادفي با نرم افزار  SASانجام گرفت .مقایسات

اسپکتروفتومتر (اولسن و سومرز  )1992تعيين گردید.

ميانگين نيز بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال 9

در تاریخ پنجم آبان ماه  ،1991پس از خروج كاه و كلش

درصد انجام شد.

تيمارهاي تلفيق تقسيطي مشابه روشهاي متداول

1
3

سياهدانه ،بدون انجام خاكورزي بذور گياه نخود فرنگي
در عمق  3سانتيمتري و به صورت كپهاي ( 9بذر در هر

نتايج و بحث

كپه) در ردیفهایي به فواصل  29سانتيمتر كشت گردید.

باقیمانده نیتروژن و فسفر خاک

پس از استقرار جهت دستيابي به تراكم مطلوب ( 91بوته

نتایج تجزیه واریانس در جدول  2نشان داد كه

در متر مربع) عمليات تنک انجام شد .اولين آبياري پس

كوددهي تأثير معنيداري بر باقيمانده نيتروژن و فسفر

از كاشت و آبياريهاي بعدي (از اردیبهشت ماه) هر 3

موجود در خاك داشت ( .)p<1/11در بين تيمارهاي

روز یکبار بر اساس شرایط جوي تا آخر فصل رشد (21

مختلف كودي ،كمترین ميزان نيتروژن باقيمانده به تيمار

تيرماه  )1992به روش باراني (آبپاش خودكار) انجام

شاهد و بيشترین مقدار این صفت به تيمارهاي كود

گرفت.

گاوي ،تيمار كود گاوي :اوره ( )2:1تلفيقي تقسيطي و

بهمنظور تعيين غلظت نيتروژن ،غلظت فسفر ،نسبت كربن

تيمار كود گاوي :اوره ( )2:1تلفيقي غيرتقسيطي

به نيتروژن ،نسبت نيتروژن به فسفر ،وزن خشک برگ،

اختصاص داشت و ميزان افزایش در این تيمارها نسبت
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به تيمار شاهد به ترتيب  93 ،92و  91درصد بود (شکل

همچنين ،نتایج نشان داد كوددهي ميانگين باقيمانده

 .)A ،1نتایج باقيمانده نيتروژن نشان داد كه تيمار كود

نيتروژن كل و فسفر قابل دسترس را به ترتيب  91درصد

اوره با تيمار كود گاوي :اوره ( )1:1تلفيقي تقسيطي و

و  3/9برابر نسبت به شاهد افزایش داد (شکل .)1

همچنين تيمار كود گاوي :اوره ( )1:2تلفيقي تقسيطي با

همانطور كه در شکل  A( 1و  )Bمشخص است در

تيمار كود گاوي :اوره ( )1:1تلفيقي غيرتقسيطي اختالف

تيمارهایي كه كود آلي بيشتري استفاده شده بود ،افزایش

معنيداري نداشتند (شکل  .)A ،1نتایج باقيمانده تيمارها

بيشتري در ميزان نيتروژن كل و فسفر قابل دسترس

براي ميزان فسفر قابل دسترس در خاك نشان داد كه

مشاهده شد .ماندگاري كودهاي شيميایي و آلي در خاك

كمترین ميزان این صفت در تيمار شاهد و بيشترین مقدار

مسئلهاي قابل توجه است ،بهطوريكه در حدود 91

این صفت در تيمار كود گاوي و تيمار كود گاوي :اوره

درصد عناصر غذایي كودهاي شيميایي در همان سال

( )2:1تلفيقي غيرتقسيطي مشاهده شد و ميزان افزایش در

اول مصرف ميشود و حداكثر  11درصد آن براي

این تيمارها نسبت به تيمار شاهد به ترتيب  9و  11برابر

استفاده گياهان سال بعد در خاك باقي ميماند ،در حالي-

بود (شکل  .)B ،1همچنين نتایج نشان داد كه تيمار كود

كه ميزان تأثيرگذاري كودهاي دامي حدود  31درصد در

گاوي :اوره ( )2:1تلفيقي تقسيطي ،تيمار كود گاوي :اوره

سال اول بوده و در سالهاي دوم ،سوم و چهارم به

( )1:1تلفيقي غيرتقسيطي و تيماركود گاوي :اوره ()1:2

ترتيب  91 ،39و  29درصد بر رشد و عملکرد گياه تأثير

تلفيقي غيرتقسيطي با هم اختالف معنيداري نداشتند

گذار است (اقبال و همکاران  .)2113اثرات مثبت باقيمانده

(شکل .)B ،1

كودهاي آلي و عناصر كم مصرف موجود در آنها توسط
دیگر محققان نيز گزارش شده است (رشيد  ،2119خان و
گورماني .)2119

جدول  -2نتايج تجزيه واريانس (میانگین مربعات) باقیمانده نیتروژن کل و فسفر قابل دسترس خاک
و سیستم های مختلف کودی پس از برداشت گیاه سیاهدانه
منابع تغيير

درجه

نيتروژن كل

فسفر قابل دسترس

تکرار

2

1/113 ns

9/11ns

سيستم كوددهي

9

**

خطاي آزمایشي

13

ضریب تغييرات (درصد)

آزادي

1/199

**

319/19

1/119

3/33

12/9

13/39

 nsو ** به ترتيب نشانگر غير معنيدار بودن و معنيدار بودن در سطح احتمال  1درصد ميباشند.

اثر باقیمانده کودهای آلی و شیمیایی کشت گیاه بهاره (سیاهدانه) در تولید کود سبز نخود فرنگی.....
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1.2

)(A
a

a
bc

cd

cd

d

0.6
0.4

(گرم بر کیلوگرم)

bc

0.8

باقیمانده نیتروژن کل

b

a

1.0

0.2
0.0

b
b

c

cd

FDA

de

e

(گرم بر کیلوگرم)

b

باقیمانده فسفر قابل دسترس

a

a

)(B

40
35
30
25
20
15
10
5
0

SA

شکل  -۱مقايسه باقیمانده نیتروژن کل ( )Aو فسفر قابل دسترس در خاک ( )Bدرسیستمهای مختلف کودی پس از برداشت
گیاه سیاهدانه
 ،SA ،CM ،U ،Cو  FDAبه ترتيب بيانگر باقيمانده شاهد ،كود اوره ،كود گاوي ،كاربرد تقسيطي كود اوره و
كاربرد غير تقسيطي كود اوره در شرایط تلفيق ميباشد.

وزن خشک برگ ،ساقه و اندام هوايی

باقيمانده كود گاوي:كود اوره ( )2:1غيرتقسيطي بدون

نتایج تجزیه واریانس نشان داد كه بقایاي تيمارهاي

اختالف معنيدار در مرتبه بعد قرار گرفت (جدول .)3

كودي و زمان قطع كود سبز بر وزن برگ ،ساقه و اندام

عالوه بر این ،وزن خشک برگ در مرحله گلدهي نسبت

هوایي در سطح احتمال  1/1درصد معنيدار بود .اما

به مرحله قبل گلدهي  21/9درصد افزایش داشته است

اثرات متقابل بقایاي كودي و قطع كود سبز فقط براي

(جدول  .)3فراهم بودن عناصر غذایي در تيمارهاي كود

وزن ساقه و اندام هوایي معنيدار بود (جدول .)9

گاوي و تلفيقي ( )2:1غيرتقسيطي (شکل  )1با افزایش

مقایسه ميانگين اثرات اصلي نشان داد كه كمترین وزن
خشک برگ در باقيمانده تيمار شاهد و بيشترین ميزان
این صفت در باقيمانده كود گاوي قرار داشت .همچنين

رشد و قدرت فتوسنتزي گياه سبب افزایش معنيدار وزن
برگ شده است.
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جدول  -3نتايج تجزيه واريانس (میانگین مربعات) اثر باقیمانده سیستمهای مختلف کودی در کشت گیاه بهاره (سیاهدانه) بر
تولید و کیفیت کود سبز
منابع

درجه

وزن

وزن خشک

وزن خشک

غلظت

تغيير

آزادي

خشک

ساقه

اندام هوایي

نيتروژن

فسفر اندام

اندام هوایي

هوایي

بلوك

2

99331ns

*91199

**232319

1/33ns

1/23ns

بقایاي كودي ()R

9

**291392

**393333

**1233999

برگ

غلظت

ميزان كربن

نسبت

نسبت

اندام هوایي

كربن به

نيتروژن

نيتروژن

به فسفر

2/39ns

1/92ns

99/33ns

**211/91

**9/13

**1923

**91/29

*9/11

خطاي a

13

19339

29113

93999

23/33

1/91

299

19/91

1/39

**313193

**19111339

**29131999

قطع كود سبز ()C

1

**1912

**91/19

**9319

**393/3

3/93ns

C×R

9

3999ns

**223992

**232311

**39/39

1/29ns

**1919

**99/12

*3/93

خطاي b

19

19239

21339

32333

19/21

1/93

132

9/13

2/21

13/39

12/99

11/19

11/13

13/31

1/93

19/33

19/92

ضریب تغييرات (درصد)

 * ،nsو ** به ترتيب نشانگر غير معنيدار بودن و معنيدار بودن در سطح احتمال  9و  1درصد ميباشند.

جدول  -4اثر باقیمانده سیستمهای مختلف کودی در کشت گیاه بهاره
(سیاهدانه) بر صفات مورد مطالعه کود سبز نخودفرنگی قبل از گلدهی و
مرحله گلدهی
تيمار
بقایاي سيستم كودي
شاهد (عدم كوددهي)
كود اوره ()U
كود گاوي ()CM
) CM:U (1:1تقسيطي
) CM:U (2:1تقسيطي
) CM:U (1:2تقسيطي
) CM:U (1:1غيرتقسيطي
) CM:U (2:1غيرتقسيطي
) CM:U (1:2غيرتقسيطي

وزن خشک برگ

غلظت فسفر اندام هوایي

)(kg/ha

)(g/kg

333/99f

2/93e

391/33ef
1293/39a
991/99de
1139/22bc
933/91de
339/99ef
1131/99ab
993/13cd
قطع كود سبز
a
3/99
923/92b
قبل از گلدهي
9/99b
1111/92a
مرحله گلدهي
در هر گروه در هر ستون ،ميانگينهاي داراي حروف مشترك فاقد تفاوت آماري
معنيدار بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  9درصد ميباشند.

مقایسه ميانگين اثرات متقابل وزن خشک ساقه حاكي
از آن است اگر چه قبل از مرحله گلدهي بين تيمارها از

9/29de
3/39ab
3/33ab
3/33ab
9/33cd
3/21bc
9/13a
3/11bc

گاوي و تيمار گاوي:اوره ( )2:1تلفيقي تقسيطي اختصاص
داشت (شکل .)A ،2

لحاظ آماري اختالف معنيداري وجود ندارد اما در

این نتيجه بيانگر آن است كه گياه بخشهاي ساقه را

مرحله گلدهي كمترین وزن خشک ساقه به باقيمانده تيمار

پس از طي رشد كافي و همچنين فراهم بودن عناصر

شاهد و بيشترین ميزان این صفت به ترتيب با ميانگين

غذایي افزایش ميدهد .مقایسه ميانگين اثرات متقابل

 2313و  2913كيلوگرم در هکتار به باقيمانده تيمار كود

نشان داد كمترین وزن خشک اندام هوایي در مرحله قبل

اثر باقیمانده کودهای آلی و شیمیایی کشت گیاه بهاره (سیاهدانه) در تولید کود سبز نخود فرنگی.....
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از گلدهي متعلق به باقيمانده تيمار شاهد بود و بيشترین

و شکل  A( 2و  )Bنيز مشخص است در باقيمانده

ميزان این صفت به ترتيب با ميانگين  9393و 9923

تيمارهاي تلفيقي با حداكثر كود گاوي ماده خشک افزایش

كيلوگرم در هکتار به باقيمانده تيمار كود گاوي و گاوي:

داشته است كه نشان دهنده معدنيشدن نيتروژن كود

اوره ( )2:1تلفيقي تقسيطي اختصاص داشت (شکل .)B ،2

دامي و همچنين آزاد شدن تدریجي عناصر غذایي در این

افزایش وزن خشک اندام هوایي در این تيمارها به دليل

كود ميباشد كه با افزایش توليد برگ و ساقه به بهبود

افزایش وزن خشک در برگ و ساقه ميباشد كه آن را

وزن خشک كمک كرده است.

نيز تحت تأثير قرار داده است .همانطور كه در جدول 3

a

a

)(A

b

b

b

2500
2000

b

c
e

e

1500

cd
e

3000

e

e

d
1000

e

e

e

e

500

وزن خشک ساقه (کیلوگرم بر هکتار)

گلدهی

قبل از گلدهی

0
قبل از گلدهی

گلدهی

bc

cd

de

ef
ijk

ghi
jkl

FDA

jkl

hij

gh
jkl

fg

ghi
l

l

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

وزن خشک اندام هوایی (کیلوگرم بر هکتار)

a

a
b

)(B

SA

شکل  -2اثر باقیمانده سیستمهای مختلف کودی در کشت گیاه بهاره (سیاهدانه) بر وزن خشک ساقه
( )Aو وزن خشک اندام هوايی ( )Bگیاه نخودفرنگی
 ،SA ،CM ،U ،Cو  FDAبه ترتيب بيانگر باقيمانده شاهد ،كود اوره ،كود گاوي ،كاربرد تقسيطي كود اوره و
كاربرد غير تقسيطي كود اوره در شرایط تلفيق ميباشد.
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استثناي بقایاي كود گاوي با سایر تيمارها اختالف

غلظت نیتروژن گیاه
همانطور كه در جدول  9مشاهده ميشود غلظت

معنيداري داشت .در مرحله گلدهي فقط تيمار تلفيقي

نيتروژن اندام هوایي بهطور معنيداي ( )p<1/111تحت

( )2:1تقسيطي داراي حداكثر ميزان غلظت نيتروژن اندام

تأثير باقيمانده كوددهي ،قطع كود سبز و اثر متقابل

هوایي بود و در این مرحله غلظت نيتروژن اندام هوایي

باقيمانده كوددهي و قطع كود سبز قرار گرفت .نتایج

باقيمانده كود اوره و حتي تلفيقي ( )1:2تقسيطي مشابه

مقایسه ميانگين باقيمانده تيمارها بيانگر آن است كه

تيمار شاهد بود (شکل  .)9همانطور كه در شکل A ،1

بيشترین غلظت نيتروژن اندام هوایي در مرحله قبل

نيز مشخص است تيمارهایي كه داراي بيشترین ميزان

گلدهي به باقيمانده تيمار تلفيقي ( )2:1تقسيطي ،با ميانگين

بقایاي نيتروژن بودند منجر به افزایش غلظت نيتروژن

 91/1گرم بر كيلوگرم اختصاص داشت (شکل  .)9كه به

اندام هوایي در مرحله قبل و گلدهي شدهاند.

گلدهی
bcd
e

cd
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شکل  -3غلظت نیتروژن اندام هوايی نخودفرنگی درسیستمهای مختلف کودی در کشت گیاه بهاره (سیاهدانه)
 ،SA ،CM ،U ،Cو  FDAبه ترتیب بیانگر باقیمانده شاهد ،کود اوره ،کود گاوی ،کاربرد تقسیطی کود اوره و
کاربرد غیر تقسیطی کود اوره در شرايط تلفیق میباشد.

غلظت فسفر اندام هوايی

فسفر اندام هوایي بود (جدول  .)3همچنين نتایج نشان داد

نتایج تجزیه واریانس نشان داد كه غلظت فسفر اندام

باقيمانده تيمار كود گاوي و نسبتهاي  1:1و 2:1

هوایي تحت تأثير بقایاي كودي و قطع كود سبز قرار

تقسيطي بدون اختالف معنيدار با تيمار حداكثر در مرتبه

گرفت اما اثر متقابل این صفت معنيدار نبود (جدول .)9

بعد قرار گرفت (جدول .)3

مقایسه ميانگين اثرات اصلي نشان داد كه كمترین ميزان

بر اساس نتایج مقایسه ميانگين مشخص شد كه غلظت

فسفر اندام هوایي به باقيمانده تيمار شاهد اختصاص

فسفر اندام هوایي در مرحله قبل گلدهي احتماالً به دليل

داشت كه اختالف معنيداري با باقيمانده كود اوره نيز

حجم رویشي كمتر نسبت به مرحله گلدهي بيشتر بود به

نداشت .باقيمانده تيمار تلفيقي ( )2:1غيرتقسيطي با 32

طوريكه در مرحله گلدهي ميزان فسفر اندام هوایي حدود

درصد افزایش نسبت به شاهد داراي بيشترین ميزان

 12درصد كاهش داشت (جدول .)3

اثر باقیمانده کودهای آلی و شیمیایی کشت گیاه بهاره (سیاهدانه) در تولید کود سبز نخود فرنگی.....
میزان کربن اندام هوايی
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گلدهي اختصاص داشت كه  1/9برابر بيشتر از تيمار

همانطور كه در جدول  9مشاهده ميشود ميزان كربن

تلفيقي ( )2:1تقسيطي بود (شکل  .)B ،3فراواني نيتروژن

اندام هوایي بهطور معنيداي ( )p<1/111تحت تأثير

در اثر معدنيشدن كود گاوي (عليزاده و همکاران )2112

باقيمانده كوددهي ،قطع كود سبز و اثر متقابل باقيمانده

موجب جذب نيتروژن بيشتر توسط گياه شده كه با توليد

كوددهي و قطع كود سبز قرار گرفت .نتایج مقایسه

برگ بيشتر و همچنين ساقههاي داراي نيتروژن باالتر

ميانگين باقيمانده تيمارها بيانگر آن است كه بيشترین و

منجر به كاهش نسبت  C/Nشده است.

كمترین غلظت كربن اندام هوایي در مرحله قبل گلدهي به

ماتوس و همکاران ( )2119نيز در مطالعه خود نشان

ترتيب به باقيمانده تيمار تلفيقي ( )1:1غيرتقسيطي و ()2:1

دادند كه با استفاده از كودهاي سبز لگوم ،ميزان عناصر

غيرتقسيطي اختصاص داشت (شکل  .)A ،3همچنين نتایج

غذایي خاك و نيتروژن معدني افزایش یافته است این در

نشان داد در مرحله گلدهي فقط شاهد داراي حداكثر

حالي است كه تونيسن و همکاران ( )2111بيان كردهاند

ميزان غلظت كربن اندام هوایي بود و تيمار تلفيقي ()1:2

كه كارایي كود سبز در افزایش عناصر غذایي به نوع

غيرتقسيطي در مرتبه بعد قرار گرفت (شکل  .)A ،3به نظر

خاك ،دما محيط ،اسيدیته و سيستم مدیریتي خاك بستگي

ميرسد در كرتهاي بدون دریافت كود ،محدودیت

دارد ،همچنين معدني شدن نيتروژن به نسبت  C/Nبه

نيتروژن موجب شده كه تركيبات ذخيرهاي كربن به

ویژه در هفتههاي اول تجزیه وابسته است (كابررا و

ميزان كمتري در ساختار پروتئيني شركت نمایند.

همکاران  .)2119هر چه نسبت  C/Nكمتر باشد ،كربن
آلي كم و محتواي نيتروژن باال بوده و نيتروژن زیادي

نسبت کربن به نیتروژن

در اثر معدني شدن كود سبز آزاد خواهد شد (كومار و

بقایاي كودي ،قطع كود سبز و اثر متقابل این عوامل بر

گح  .)2112نسبت  C/Nدر مرحله گلدهي در مقایسه با

نسبت كربن به نيتروژن اثر معنيداري داشت (جدول .)9

مرحله قبل گلدهي بيشتر شده است ،بهطور كلي با افزایش

نتایج مقایسه ميانگينها تيمارها حاكي است كه نسبت

سن گياه نسبت كربن به نيتروژن نيز زیاد ميشود و اگر

 C/Nكليه تيمارها در مرحله قبل از گلدهي در یک سطح

كود سبز با نسبت  C/Nزیاد به خاك برگردانده شود

آماري قرار گرفت اما كمترین ميزان  C/Nمرحله گلدهي

دیرتر تجزیه ميشود اما كود سبز با نسبت  C/Nپایين

با باقيمانده تيمار كودي تلفيقي ( )2:1تقسيطي بدست آمد

براي كود سبز مناسبتر ميباشد .اثرات باقيمانده مثبت

و بيشترین ميزان این صفت به تيمار شاهد در مرحله

كودهاي آلي نيز توسط دیگر محققان گزارش شده است
(رشيد .)2119
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شکل  -4میزان کربن اندام هوايی ( ،)Aنسبت کربن به نیتروژن ( )Bو نیتروژن به فسفر ( )Cنخود فرنگی در سیستمهای
مختلف کودی در کشت گیاه بهاره (سیاهدانه)
 ،SA ،CM ،U ،Cو  FDAبه ترتيب بيانگر باقيمانده شاهد ،كود اوره ،كود گاوي ،كاربرد تقسيطي كود اوره و كاربرد غير تقسيطي كود اوره در
شرایط تلفيق ميباشد.

اثر باقیمانده کودهای آلی و شیمیایی کشت گیاه بهاره (سیاهدانه) در تولید کود سبز نخود فرنگی.....
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تابعي از ماده خشک و غلظت عنصر در ماده خشک است

نسبت نیتروژن به فسفر
بر اساس تجزیه واریانس (جدول  )9مشخص گردید

بنابراین این نتيجه به دليل توليد بيشتر ماده خشک گياهي

كه نسبت نيتروژن به فسفر تحت تأثير بقایاي كودي ،قطع

و افزایش غلظت نيتروژن اندام هوایي در مرحله گلدهي

كود سبز و اثر متقابل این دو عامل قرار گرفت (جدول .)9

است (شکل  B ،2و شکل  .)9كمترین ميزان جذب نيتروژن

بيشترین نسبت  N/Pبا  39درصد افزایش به بقایاي تيمار

در باقيمانده تيمار شاهد و بيشترین ميزان جذب با 9

تلفيقي ( )2:1غيرتقسيطي در مرحله گلدهي اختصاص

برابر افزایش در باقيمانده تلفيقي ( )2:1تقسيطي در مرحله

داشت كه با باقيمانده تيمار كود اوره و شاهد اختالف

گلدهي مشاهده شد (شکل  ،)A ،9همچنين باقيمانده همين

معنيداري نشان نداد .در تيمار تلفيقي ( )2:1غيرتقسيطي

تيمار به صورت غيرتقسيطي و تيمار كود گاوي در

احتماالً بهبود شرایط جذب نيتروژن موجب افزایش N/P

مرحله گلدهي ،با اختالف معنيدار در مرتبه بعد قرار

شده است اما در تيمار شاهد پائين بودن جذب فسفر

گرفتند (شکل .)A ،9

عامل افزایش نسبت  N/Pبوده است (شکل .)C ،3

سطوح مختلف باقيمانده كود تلفيقي با آزادسازي
بيشتر نيتروژن و همچنين شرایط بهتر بيولوژي خاك
منجر به رشد بهتر گياه (شکل  )B ،2و همچنين افزایش

جذب نیتروژن
همانطور كه در جدول  3مشاهده ميشود اثر بقایاي

غلظت نيتروژن اندام هوایي شده (شکل  )9در مقایسه با

كودي ،قطع كود سبز و اثر متقابل این دو عامل بر ميزان

سایر تيمارها جذب نيتروژن بيشتري را نشان دادند

جذب نيتروژن معنيدار بود (جدول  .)3كه بهطور كلي

(شکل  .)A ،9راپنگي ( )1999مشاهده كرد كه تأثير

ميزان جذب نيتروژن در مرحله گلدهي بيشتر از قبل

باقيمانده كمپوست بر جذب نيتروژن تا سه كشت متوالي

گلدهي ميباشد (شکل  .)A ،9از آنجا كه جذب عنصر

ادامه داشته است.

جدول  -5نتايج تجزيه واريانس (میانگین مربعات) اثر باقیمانده سیستم های مختلف کودی در
کشت گیاه بهاره (سیاهدانه) بر جذب نیتروژن و فسفر گیاه نخودفرنگی.
منابع تغيير

درجه

جذب نيتروژن

جذب فسفر

بلوك

آزادي
2

939/19ns

3/13ns

بقایاي سيستم كودي ()R

9

**9993

**93/93

199/29

9/39

خطاي a

13

قطع كود سبز ()C

1

***

C ×R

9

**

خطاي b

19

ضریب تغييرات (درصد)

13393

**

113/99

*

1993

9/99

139/99

2/31

13/33

19/33

 * ،nsو ** به ترتیب نشانگر غیر معنیدار بودن و معنیدار بودن در سطح احتمال  5و  ۱درصد میباشند.

191

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  62شماره  /6تابستان 1931

فالح ،صالحی و ....
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شکل  -5جذب نیتروژن ( )Aو جذب فسفر ( )Bگیاه نخودفرنگی درسیستمهای مختلف کودی در کشت گیاه بهاره (سیاهدانه)
 ،SA ،CM ،U ،Cو  FDAبه ترتيب بيانگر باقيمانده شاهد ،كود اوره ،كود گاوي ،كاربرد تقسيطي كود اوره و
كاربرد غير تقسيطي كود اوره در شرایط تلفيق ميباشد.

جذب فسفر

جذب فسفر با  9برابر افزایش در باقيمانده كود گاوي

تجزیه واریانس ميزان جذب فسفر در جدول  9ارائه

(مرحله گلدهي) مشاهده شد (شکل  ،)B ،9همچنين

شده است كه بر اساس آن جذب فسفر تحت تأثير كليه

باقيمانده تيمار  2:1تقسيطي و غيرتقسيطي با اختالف

عوامل آزمایش قرار گرفت .نتایج مقایسه ميانگينها

معنيدار نسبت به باقيمانده كود گاوي در مرحله گلدهي،

حاكي است كه ميزان جذب فسفر همانند جذب نيتروژن

در مرتبه بعد قرار گرفتند (شکل  .)B ،9این نتایج اذعان

با تأخير در قطع كود سبز افزایش یافت كه این نتيجه

مينماید كه وجود منبع كود آلي با تأمين مناسب عناصر

بيانگر تداوم جذب فسفر گياه بوده است .بيشترین ميزان

اثر باقیمانده کودهای آلی و شیمیایی کشت گیاه بهاره (سیاهدانه) در تولید کود سبز نخود فرنگی.....
غذایي حتي با تأخير در قطع كود سبز ميتواند گياه را از
نظر فسفر مورد نياز حمایت نماید.
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نتیجهگیری
بهطور كلي نتایج این پژوهش نشان داد كه استفاده از

بنابراین ،افزودن ماده آلي سبب افزایش فسفر قابل

بقایاي كود آلي و تلفيقي بکار رفته در كشت گياهان

استفاده و به تبع آن غلظت فسفر گياه ميشود (جدول .)3

دارویي (خصوصاً با اهداف ارگانيک) ميتواند راه حل

تأثير باقيمانده تيمارهاي با حداكثر كود دامي در افزایش

مناسبي براي توليد كود سبز نخودفرنگي با كيفيت (-19

فسفر گياه بيشتر محسوس است كه ناشي از بيشتر

 )C/N= 9باشد كه با جلوگيري از تلفات نيتروژن و سایر

بودن ميزان فسفر در تركيب این كود و یا بهبود شرایط

عناصر غذایي باقيمانده در خاك ميتواند در حفظ محيط

جذب فسفر در خاك است .مرجوي ( )1999افزایش جذب

زیست مؤثر باشد و با توليد كود سبز نيز در تقویت

فسفر گندم را معلول كاربرد  91تن كمپوست در زراعت

حاصلخيزي خاك مزارع ارگانيک سهيم باشد.

قبل گزارش ميكند .افزایش فراهمي فسفر در اثر كاربرد
كودهاي حيواني به عنوان یکي از مهمترین منابع ماده
آلي به همراه كودهاي شيميایي در خاك هاي مختلف
گزارش شده است (ردي و همکاران .)1999

سپاسگزاری
بدینوسيله از مساعدت مالي دانشگاه شهركرد در
اجراي این پژوهش قدرداني ميگردد.
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