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 چكيده

صتور    برخی صفا  زرايتی گنتدم در ستیوح مختلتف تیمارهتاي كتوديآ آزمایشتی بته        منظور تعییه اثر شیب زمیه بر يملکرد و  به

اجترا شتد. تیمارهتاي آزمایشتی      91-1390هاي كامل تصادفی در سه تکرار در پیرانشهرآ در سال  بلوک ةهاي خردشده با طرح پای كر 

هتاي اصتلی و تركیبتی از ستیوح مختلتف       ينوان كتر   درصدپ به 10و  6آ 3يبار  بودند از: شیب زمیه در چهار سیح  شیب صفرآ 

 + تیمارهاي كودي در پنج سیح  بدون كودآ كاربرد كودهاي زیستی  نیتروكسیهپآ دامیآ شیمیایی  نیتروژن و فسفرپ و تلفیقی  زیستتی 

هکتارپ در شتیب   ته در 67/7نتایج نشان داد كه بیشتریه يملکرد دانه   هاي فريی درنظر گرفته شدند. ينوان كر  شیمیاییپپ به + دامی

 يدست آمد. در واقعآ با افزایش درصد شیب زمیه مقادیر مربوط به اجزا درصد به 10ته در هکتارپ در شیب  68/3صفر و كمتریه آن  

درصدي يملکرد دانه و بیوماس كل در گیاهتان قرارگرفتته    38و  52ایه روند نزولی سبب كاهش  ةيملکرد گندم كاهش یافت كه نتیج

رفولوژیتک و  ود. همچنیه كاربرد تیمار كودي تلفیقی بیشتریه تأثیر مثبت را بتر صتفا  م  شرصد نسبت به گیاهان شاهد د 10در شیب 

درصد نسبت به گیاهتان شتاهد    58/13و  58/12ترتیب  كه يملکرد دانه و بیوماس كل به طوري يملکرد مورد بررسی گ اشتآ به ياجزا

  بدون دریافت كودپ افزایش یافت.

 

 .تلفیقیآ صفا  مورفولوژیکآ كود دامیآ كود زیستی ةيملکردآ تغ ی ياجزا ها: ژهوا كلید
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 مقدمه .1

تریه مستائلی استت    ی از جمله گندمآ از مه یتأمیه مواد غ ا

ی كشتور دارد و افتزایش   یاساسی در امنیتت غت ا   اهمیتكه 

تولید آن همواره مورد تأكید قرار گرفته است. افزایش تولیتد  

 ةواستتی طریتتق توستتعة ستتیح زیركشتتت بتته    گنتتدم از 

بلکه تنهتا راه   آهاي سایر منابع تولید معقول نیست محدودیت

 .  استيملکرد در واحد سیح  يمنیقیآ تال  براي ارتقا

يملکرد محصو   زرايی تحت تأثیر يوامل مختلفتی  

 تریه آنهتا ويتعیت پستتی و    گیرد كه یکی از مه  قرار می

و بلنتتدي ارايتتیآ  [. پستتتی 12] استتتبلنتتدي ارايتتی  

خصوصیا  فیزیکوشتیمیایی ختاک را از طریتق فرستایش     

آب در  قتدار [آ تغییتر م 12][آ تغییر مقدار مواد آلی خاک 9]

[ و تغییر يناصر غ اییآ تحت تأثیر قرار 20]دسترس خاک 

دهتتد. بنتتابرایه خصوصتتیت پستتتی و بلنتتدي ارايتتی   متتی

كشاورزي یکی از يوامل مه  تغییر در يملکرد محصو   

داشتتته اثتتر مستتتقی  بتتر ويتتعیت   ةواستتی كشتتاورزي بتته

میکروكلیماي مزارعآ خصوصیا  مهت  ختاک نظیتر دمتا و     

 یتک  از جمعیتت  [. افتزایش 10] استرطوبت خاک  قدارم

 دیگتر  طترف  از بهتتر  براي زنتدگی  انسان تقاياي و طرف

در ایه میان بشر  .سبب شده كه فشار بر طبیعت بیشتر شود

ايی با شرایط مختلف شده است كه ناگزیر به استفاده از ار

شیب  .اند شدهوفور استفاده  در ایه بیه ارايی شیبدار نیز به

آ استت هاي مه  پستتی و بلنتدي    زمیه كه یکی از شاخ 

اي در بره  زدن تعادل يناصر غ ایی خاک دارد  تأثیر يمده

 شود.  كاهش حاصلخیزي خاک می سببنتیجه  و در

طور  بهلی هستند كه تریه يوام يناصر غ ایی از مه 

مستقی  برخی از خصوصیا  كمی و كیفی گیاهان زرايی 

[. تأمیه برخی از يناصر 19دهند ] را تحت تأثیر قرار می

غ ایی از جمله نیتروژن از طریق مصرف زیاد كودهاي 

شو هستندآ و شیمیایی در ارايی شیبدار كه مستعد شست

 است. آب در طبیعت ةیکتی از د یتل اصلی آلودگی چرخ

كه جایگزینی  آ درحالیاستتولید آن پرهزینه  آبر ایه يالوه

تواند نقتش مهمتی در  آن با كودهاي آلی و زیستی می

[. استفاده از كودهاي 8] داشته باشدسالمت محیط زیست 

تواند تا حدودي نیاز غ ایی گیاهان را  آلی و زیستی می

انواع اي شامل  كودهاي زیستی در حقیقت ماده .تأمیه كند

كه توانایی تبدیل  هستندمختلف ریزموجودا  آزادزي 

يناصر غ ایی اصلی را از فرم غیرقابل دسترس به فرم قابل 

و به توسعة سیست   رنددسترس طی فرایندهاي بیولوژیکی دا

[. در 18 آ7ند ]شو زنی بهتر ب ور منجر می اي و جوانه ریشه

و  وباكترمیان ایه ریزموجودا آ دو جنس باكتریاییآ ازوت

دلیل پراكنش وسیع جغرافیایی و گستر   به آزوسپیریلوم

 دنا گیاهان میزبان توجه بیشتري را به خود جلب كرده ةدامن

 یلآ ياهدوك و ییایمیش ياهدوك زا یقیفلت ۀدافتسا .[11]

 ياهدوك و تسوپمكیمرو آیماد ياهدوك نوچمه

 هدیمان ییا غ داوم یقیفلت تیریدم اًحالیصا هك یکیژولویب

 تیلاعف و کاخ يزیخلصاح ظفح هب اهنت هن آدوش یم

 رجنم کاخ یکیزیف تاوخ دوبهب هب هکلب آنآ یکیژولویب

 هب تبسن يرتشیب يرا گرثا دناوت یم هجیتن رد و [6] دوش یم

             .[13] دشاب هتشاد ییاهنت هب اهنآ زا مادك ره زا هدافتسا

عد كشور ما در هاي مست توجه به اینکه برخی از زمیه با

ها قرار دارند و از طترف دیگترآ در ایته     ها و كوهپایه دامنه

درک چگتونگی   آدگیتر  زرايت گندم انجام می اغلبارايی 

خصوصیا  رشدي گنتدم در ارتبتاط بتا تغییترا       واكنش

 زیتاد تواند مه  باشد. همچنیه نظر بته نیتاز    شیب زمیه می

ينصر در شوي سریع ایه و گیاهان به كود نیتروژن و شست

محییی ناشی از  نتیجه مشکال  زیست ار و دردارايی شیب

هاي  آنآ تحقیق در مورد استفاده از جایگزیه ةروی كاربرد بی

مناستتب از جملتته كودهتتاي زیستتتی و آلتتی در شتترایط    

هاي مختلف زمیهآ حائز اهمیت است. بنابرایه آگاهی  شیب

 یتأثیر میزان شیب ارايی بتر يملکترد محصتو ت    ۀاز نحو

 ةدستیابی بته توستعة پایتدار در زمینت     برايگندم  مانندمه  

 رسد.  نظر می كشاورزي  زم و يروري به
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گندم در رابیه  واكنشهدف از پهوهش حايرآ بررسی 

شتتیب زمتتیه و كتتاربرد كودهتتاي بیولوژیتتک    قتتداربتتا م

 .استاي   نیتروكسیهپآ دامی و شیمیاییآ در مقیاس مزريه

 

 ها مواد و روش. 2
در شهرستان پیرانشهر  91-1390ق در سال زرايی ایه تحقی

ثانیته و طتول    67درجته و   36 واقع در يرر جغرافیتایی  

النهار گرینتویچ بتا   ثانیه از نصف 21درجه و  45جغرافیایی 

صور  كشتت پتاییزه در    متر ارتفاع از سیح دریاپ به 1460

شتامل   بررستی . فاكتورهتاي متورد   گرفتت سه تکرار انجام 

 10و  6آ 3ه در چهار سیح  شتیب صتفرآ   شیب زمی قدارم

هتاي اصتلی و تركیبتی از ستیوح      ينتوان كتر    درصدپ به

گیاهی در پنج سیح  شاهدآ كاربرد كودهاي  ةمختلف تغ ی

شیمیاییآ دامیآ بیولوژیک  نیتروكسیهپ و تلفیقی  شیمیایی 

نظر گرفتته   هاي فريی در ينوان كر  + دامی + زیستیپپ به

بیعی وجود داشتتند و شتیب زمتیه    طور ط ها به شدند. شیب

تعیتیه شتد. در    DSZ-2با استفاده از دستگاه ترازیاب مدل 

توجه به خصوصیا  فیزیکوشتیمیایی   تیمار كود شیمیایی با

كیلوگرم در هکتار اوره  160و  140آ 120آ 100 قدارخاک م

كیلتتتتوگرم در هکتتتتتار كتتتتود    140و  120آ 100آ 10و 

آ 3هاي با شیب صفرآ  ترتیب در كر سوپرفسفا  تریپل به

پ. نصف مقتادیر كتود   1درصد استفاده شد  جدول  10و  6

ذكرشده در زمان كاشت و مابقی در زمان طویل شتدن   ۀاور

آ 15آ 10 قدارساقه به مزريه داده شد. در تیمار كود دامیآ م

ترتیتب بتراي    ته در هکتار كود دامی  گاويپ بته  25و  20

ده شد. در تیمتار كتود   كار بردرصد به 10هاي صفر تا  شیب

هتاي   زیستی از نیتروكسیه استفاده شد كته حتاوي بتاكتري   

1نیتروژن ازتوباكتر ۀكنندتثبیت
 ۀكننتد حل و 2و آزوسپریلیوم 

دو لیتتر در   قتدار بود و به م 3فسفا  از جنس سودوموناس

 .[2]صور  ب رمال استفاده شد  هکتار و به

                                                           
1. Azotobacter chorococum 

2. Azospirillun lipoferum 

3. Pseudomonas sp. 

یتتب هتتاي داراي تیمتتار كتتود تلفیقتتیآ از ترك در كتتر 

كیلتتوگرم در  80و  70آ 60آ 50 قتتداركودهتتاي شتتیمیایی  م

كیلتتوگرم در هکتتتار كتتود  70و  60آ 50آ 40هکتتتار اوره و 

آ 3هاي با شیب صفرآ  ترتیب در كر  سوپرفسفا  تریپل به

ذكرشده  ۀدرصد استفاده شد. نصف مقادیر كود اور 10و  6

در زمان كاشت و متابقی در زمتان طویتل شتدن ستاقه بته       

ته در  5/12و  10آ 5/7آ 5 قدارداده شدپآ حیوانی  ممزريه 

 10هاي صفر تا  ترتیب براي شیب گاوي به-هکتار كود دامی

هتاي   درصدپ و زیستی  از نیتروكستیه كته حتاوي بتاكتري    

 ۀكننتد حتل  نیتروژن ازتوباكتر و آزوستپریلیوم و  ۀكنندتثبیت

ک لیتتر در  یت  قتدار م فسفا  از جنس سودوموناس بود و به

صور  ب رمال استتفاده شتدپ استتفاده شتد. در      و به هکتار

واحتد   60تیمار در هر بلتوک و   20مجموع آزمایش داراي 

ردیتف كاشتت بته     10آزمایشی بود. هر كر  فريی شامل 

هتاي   بتیه ردیتف   ةطول چهار و يرر سه متر بود. فاصتل 

 5هتتا در روي ردیتتف   و فواصتتل بتتیه بوتتته  25كاشتتت 

 1390دستتی و در آذرمتاه   صور   متر بود. كاشت به سانتی

صور  خیی انجام گرفتت. رقت  گنتدم متورد استتفادهآ       به

زریتته بتتود و آبیتتاري براستتاس يتترف منیقتته از اواستتط   

. شترایط  گرفتت  بتار انجتام متی   روز یتک  10فروردیهآ هر 

نشتان   2وهوایی در طول فصل رشد گنتدم در جتدول    آب

شده شامل يرر بترگ   گیري داده شده است. صفا  اندازه

 آ طول ریشکآ طول سنبلهآ تعداد ستنبلچه در ستنبلهآ   پرچ

تعتتداد دانتته در ستتنبلهآ وزن هزاردانتتهآ وزن كتتاه و كلتتشآ 

رفولوژیتک و  وبیوماس و يملکرد دانته بتود كته صتفا  م    

هتاي   سنبله از بوته 50گیري  اجزاي يملکرد از طریق اندازه

ده شت صتور  تصتادفی انتختاب     هر پال  كه به ۀتیمارشد

ينتوان مقتدار صتفت     میانگیه آنها به وگرفت بودندآ انجام 

 د.شم كور لحاظ 
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 های متفاوت . خصوصیات فیزيکوشیمیايی خاک محل آزمايش در شیب1جدول 

 شیب مزرعه قدارم

)%( 
 بافت خاک

 شوری

(dS/m) 
 اسیديته

 كربن آلی

)%(  

 نیتروژن كل

)%( 

 فسفر

(mg/kg) 

 پتاسی 

(mg/kg) 

 392 5/9 08/0 7/0 1/7 55/0 رسی -لومی  0

 320 2/7 071/0 62/0 7 51/0 لومی 3

 275 1/6 067/0 51/0 7 45/0 شنی -لومی  6

 245 5 051/0 41/0 2/7 4/0 لومی -شنی  10

 

 مطالعه ۀبرخی پارامترهای هواشناسی محل اجرای آزمايش )پیرانشهر( طی دور .2جدول 

 پارامترهای هواشناسی
 1391سال  1390سال 

 تیر خرداد اردياهشت فروردين اسفند نبهم دی آذر آبان

 2/2 7/3- 6/1- 9/2- 2/3- 2/5 5/10 2/15 1/18 (c°)حداقل دما 

 8/9 1/5 3/6 8/3 3/4 3/15 23 3/27 31 (c°)حداكثر دما 

 39 38 50 52 65 71 72 71 69 (%)رطوبت نسبی 

 3/127 1/17 6/47 4/133 8/98 5/92 7/5 4/3 7/7 (mm)بارندگی 

 

گیري يملکرد دانهآ وزن كاه وكلش  ه براي اندازههمچنی

مربتع از هتر كتر      متتر  1و بیوماس كلآ ستیحی معتادل   

هتا در هتر پتال آ پتس از      گیتري  برداشت شد. تمام انتدازه 

متر از ابتتدا   سانتی 50ح ف حاشیه  دو ردیف از طرفیه و 

صتور    هتاي وستیی بته    هتاپآ در ردیتف   و انتهاي ردیتف 

هاآ با استفاده از  وتحلیل داده یهتصادفی صور  گرفت. تجز

 ةهمچنیه بتراي مقایست   .انجام گرفت SAS آماري افزار نرم 

 درصتتد 5در ستتیح احتمتتال  SNKهتتا از رو   میتتانگیه

 شد. استفاده 

 

 نتايج و بحث. 3
آ اثر تیمارهتاي مختلتف متورد آزمتایش بتر      تحقیقدر ایه 

دار بتود.  ادرصد معنت  1يرر برگ پرچ  در سیح احتمال 

یه مقدار يرر برگ پرچ  در گیاهان قرارگرفتته در  بیشتر

درصد  10و كمتریه آن در شیب  72/1 قدارم شیب صفر به

پ. هرچنتد  3دست آمتد  جتدول   متر بهسانتی 48/1 قدارم به

 6هتاي   میزان يرر برگ پرچ  گیاهان قرارگرفته در شیب

 آدرصد به لحاظ آماري در یتک گتروه قترار داشتتند     10و 

درصد  10برگ پرچ  گیاهان در شیب  كاهش يرر قدارم

درصتد بتود    95/13نسبت به تیمار شتاهد  شتیب صتفرپآ    

رسد كه بتا افتزایش شتیب زمتیه بته       نظر می پ. به3 جدول 

 [10]لحتتاظ تغییتتر در خصوصتتیا  میکروكلیمتتایی زمتتیه 

كته   یستت ويتعیت بتراي رشتد میلتوب گنتدم مناستب ن      

 بترگ  يرر مثل گندم یکیرفولوژمو ا یاساس خصوصرب

 10ایته كتاهش در شتیب     قدارشود كه م یم كوچک رچ پ

 پ. 3 جدول  استمتر میلی 4/2درصد نسبت به شیب صفرآ 

نتتتایج نشتتان داد كتته يتترر بتترگ پتترچ  در گیاهتتان 

ترتیتب بتا    تیمارهاي كود تلفیقی و شیمیایی به ۀكننددریافت
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متر در یک گروه آماري و كاربرد  سانتی 67/1و  7/1مقادیر 

ي دامیآ زیستی و شاهد نیز ستبب شتد كته    تیمارهاي كود

مقادیر يرر برگ پرچ  ایه گیاهانآ به لحتاظ آمتاريآ در   

گیتاهی بتا    ةپ. در یک جامع4یک گروه قرار گیرند  جدول 

شتع و جت ب   عشاخ  سیح برگ با آ میتزان جت ب تش  

بترگ پترچ  كته در     ماننتد هاي جتوان   اكسیدكربه برگ دي

قادرند مقتدار زیتادي از    زیاد است و آبا ي گیاه قرار دارند

هاي دیگتر گیتاه انتقتال دهنتد      شده را به قسمت مواد ج ب

گنتدم  بترگ    ةدر ایه میانآ اهمیت برگ انتهایی ستاق  .[5]

هاي گیاه استپ بسیار زیاد  تر از سایر برگ پرچ پ  كه جوان

. ستالمتآ دوام  استتریه برگ به سنبله  استآ زیرا نزدیک

 ةراي ستالمت جامعت  ختوبی بت   ةو سیح ایه برگ مشخصت 

 . [15]گیاهی و همچنیه تولید يملکرد نهایی است 

داري بتر طتول ریشتک    اتغییر شیب مزريته تتأثیر معنت   

كته مقتدار ایته صتفت در گیاهتان تحتت        طوري به آداشت

و  بتود  درصد نزدیک بته هت    6و  3تیمارهاي شیب صفرآ 

درصد نستبت بته    10هاي موجود در تیمار شیب  تنها گندم

پ. 3تري داشتند  جتدول   ا طول ریشک كوچکسایر تیماره

هتاي   در واقع طول ریشک در گیاهان قرارگرفتته در شتیب  

درصد از لحتاظ آمتاري در یتک گتروه قترار       6و  3صفرآ 

 2/8درصتد داراي كمتتریه مقتدار      10گرفت و در شتیب  

توان گفت با افزایش  می رو ازایه .پ3مترپ بود  جدول سانتی

ریشتک تحتت تتأثیر قترار      درصتدآ طتول   6شیب زمیه تا 

ریشتتک بیشتتتر تحتتت تتتأثیر  ۀنگرفتتت كتته احتمتتا ً انتتداز

خصوصیا  ژنتیکی و داخلتی گیتاه قترار دارد تتا يوامتل      

محییی. در تیمارهاي مختلف كتودي نیتز بیشتتریه مقتدار     

آمده حاصل كاربرد كودهاي شتیمیایی   دستطول ریشک به

ار كمتر و تلفیقی بود و سه تیمار كودي دیگر كه داراي مقد

كاربرد تیمارهتاي   .در یک گروه آماري جاي گرفتند آبودند

دلیل تأثیر بیشتر بر رویش گیتاه   كودي تلفیقی و شیمیایی به

دنبال آن رشتد بهتتر و بیشتتر     ها و به رشد بیشتر اندام سبب

 پ. 4اند  جدول  دهشریشک 

طول سنبله تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشی قرار گرفتتآ  

متترپ و   ستانتی  28/12هتا    تتریه ستنبله   كته طویتل   طوري به

شتده در   هاي واقع مترپ در گندم سانتی 15/8تریه آنها   كوتاه

درصد مشاهده شد. در واقع افتزایش   10هاي صفر و  شیب

متري طول ستنبله در   سانتی 13/4شیب مزريه سبب كاهش 

پ. 3درصد نسبت بته شتیب صتفر شتد  جتدول       10شیب 

ي كودي تغییراتتی را نشتان   همچنیه طول سنبله در تیمارها

متتري   ستانتی  35/1داد. تیمار كودي تلفیقی سبب افتزایش  

 پ.4د  جدول شطول سنبله نسبت به تیمار يدم كاربرد كود 

 های مختلف مزرعه های صفات گندم در شیب . مقايسۀ میانگین3جدول 

شیب 

مزرعه 
(%) 

عرض برگ 

 پرچ 
(cm) 

طول 

 ريشك
(cm) 

طول 

 سناله

(cm) 

تعداد 

نالچه در س

 خوشه

تعداد 

دانه در 

 سناله

وزن 

 هزاردانه

(g) 

وزن كاه و 

 كلش
(t/ha) 

 بیوماس
(t/ha) 

عملکرد 

 دانه
(t/ha) 

0 72/1 a 64/8 a 28/12 a 5/18 a 15/53 a 2/47 a 14/11 a 8/18 a 67/7 a 

3 66/1 b 63/8 a 2/11 b 1/17 b 31/45 b 63/46 b 88/9 b 4/16 b 55/6 a 

6 54/1 c 46/8 ab 76/9 c 3/15 c 64/36 c 44c 13/9 c 14c 88/4 b 

10 48/1 c 2/8 b 15/8 d 5/13 d 78/28 d 4/42 d 88/7 d 5/11 d 68/3 b 
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 ثیر تیمارهای مختلف كودیأهای صفات گندم تحت ت میانگین مقايسۀ .4جدول 

تیمار 

 كودی

عرض 

 برگ پرچ 
(cm) 

طول 

 ريشك
(cm) 

طول 

 سناله

(cm) 

تعداد سنالچه 

 در خوشه

تعداد دانه 

 در سناله

وزن 

 هزاردانه

(g) 

وزن كاه و 

 كلش
(t/ha) 

 بیوماس
(t/ha) 

عملکرد 

 دانه
(t/ha) 

67/1 شیمیایی a 66/8 a 63/10 ab 9/16 a 8/44 b 8/45 a 13/10 a 1/16 a 94/5 a 

55/1 زیستی b 35/8 b 3/10 b 7/15 b 5/37 c 5/44 bc 06/9 ab 4/14 c 36/5 b 

54/1 دامی b 37/8 b 29/10 b 7/15 b 53/38 c 7/44 b 49/9 a 1/15 b 67/5 ab 

7/1 تلفیقی a 84/8 a 98/10 a 6/17 a 58/48 a 2/46 a 2/10 a 2/16 a 12/6 a 

52/1 بدون كود b 18/8 b 63/9 c 8/14 b 39/35 c 8/43 c 66/8 c 14c 35/5 b 

 درصد است. 5ر در سیح احتمال داايدم اختالف معن ۀدهندحروف مشابه در هر ستون نشان
 

طول سنبله در تیمتار كتود تلفیقتی را     چشمگیرافزایش 

اي و رشدي گیاه در حضتور   توان به بهبود شرایط تغ یه می

متنوع انواع كودهاي شیمیاییآ آلی و زیستی نستبت داد كته   

هتاي   افزایش رشد خصوصتیا  مورفولوژیتک در گنتدم    به

 د. ش منجر تیمارشده

شیب مزريتهآ تعتداد ستنبلچه در هتر      قدارمبا افزایش 

كته بیشتتریه   طتوري خوشه كاهش چشمگیري داشتتآ بته  

پ مربوط به شیب صفر و 5/18تعداد سنبلچه در هر خوشه  

درصتد   10پ نیز متعلق به تیمار شتیب  5/13كمتریه تعداد  

هتاي تحتت شتیب     رسد كه گندم نظر می پ. به3بود  جدول 

 نتد دونمو در مضتیقه بود با ي مزريه به لحاظ ويعیت رش

آنهتا   ةكمتري در ستنبل  ةكه بدیه لحاظ تعداد گل و سنبلچ

درصتد بیشتتر نمتود     10ایه حالت در شتیب   .تشکیل شد

درصتدي تعتداد ستنبلچه در گیاهتان      27یافته و به كاهش 

درصد نسبت به گیاهان شاهد منجتر   10شده در شیب  واقع

يناصتر  شوي امالح و و شده است. در ارايی شیبدار شست

است  ك غ ایی و همچنیه ظرفیت نگهداري رطوبت خاک 

   [.12]شود  كه به كاهش رشد و نمو گیاهان در آن منجر می

شود كه بیشتریه تعتداد   در تیمار كودي نیز مشاهده می

تیمارهتاي   ۀكننتد  هتاي دریافتت   سنبلچه در سنبله در گنتدم 

ه توج ند كه باهستپ 9/16پ و شیمیایی  6/17كودي تلفیقی  

به ایه نتیجه نقش يناصتر غت ایی در بهبتود رشتد و نمتو      

بیشتتري در ستنبله    ةتعداد سنبلچ رو ازایه .شودتر می نمایان

 پ.4بارور شده است  جدول 

تعداد دانه در سنبله در تیمارهاي شتیبی متفتاو  بتودآ    

كتته حتتداكثر تعتتداد دانتته در ستتنبله در گیاهتتان  طتتوريبتته

نهپ و كمتریه تعداد آنهتا  دا 1/53قرارگرفته در شیب صفر  

دانه در سنبله  8/28درصد با میانگیه  10نیز در تیمار شیب 

در تیمار كودي نیز بیشتریه تعداد دانته در   .پ3بود  جدول 

پ در گیاهان تیمارشده با كود تلفیقی و كمتریه 6/48سنبله  

تعداد آن نیز در گیاهان تحت تیمارهاي كود زیستیآ دامتی  

. در واقع تعداد دانه در ستنبله در ایته   و شاهد مشاهده شد

داري را بتا  اسه تیمار كودي از لحاظ آمتاري اختتالف معنت   

و در یک گروه قرار گرفتنتد  جتدول    ندیکدیگر نشان نداد

پ. كودهاي دامی موجود در تیمار كودي تلفیقتی در كنتار   4

كودهاي زیستی و شتیمیایی منبتع غنتی از يناصتر غت ایی      

افزودن آنهتا بته ختاک يتالوه بتر       ماكرو و میکرو هستند و

آزادسازي تدریجی يناصر غ ایی موجب تحترک فستفر و   

و ایه شرایط رشتد گیتاه را    شود میفعالیت میکروبی خاک 

  .[4] دهدافزایش می

بتتیه تیمارهتتاي متتورد آزمتتایش از نظتتر وزن هزاردانتته 

تتریه   كته ستبک  طتوري داري وجود داشتآ بته اتفاو  معن
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گرم در گیاهتان واقتع    4/42هزاردانه هاي گندم با وزن  دانه

هتاي واقتع    تریه آنها در گندم درصد و سنگیه 10در شیب 

گنتدم   ةپ. وزن هزاردان3دست آمد  جدول در شیب صفر به

درصد روند كاهشتی   10با افزایش شیب مزريه از صفر به 

كه ایته مقتدار كتاهش در    طوريدهدآ به را نشان می زیادي

درصتد نستبت بته گیاهتان      16/10درصد حدود  10شیب 

شده در مورد  توجه به نتایج ارائه پ. با3 جدول  استشاهد 

يرر برگ پرچ آ طول ریشک و طول سنبله كه با افزایش 

شیب مزريه مقتادیر آنهتا كتاهش یافتته بتودآ مقتدار وزن       

هزاردانتته نیتتز رونتتدي نزولتتی داشتتت كتته میتتابق نتتتایج   

لیتل ایته   پ. د3 جدول  است م كورآمده از صفا   دست به

آن است كه گیاهان در شرایط شتیب بتا ي مزريته     مسئله

رونتتد كتتاهش رشتتد در صتتفا  مورفولوژیتتک و اجتتزاي  

كاهش تخصتی    ةنتیج اند كه ایه امر دريملکرد را داشته

هاي گیاهی و دانه بوده كته بته    كمتر مواد فتوسنتزي به اندام

 ده است.شكاهش وزن هزاردانه منجر 

شتتریه مقتدار وزن هزاردانته در    در تیمار كودي نیتز بی 

گرم و  2/46هاي تحت تیمار كودي تلفیقی با میانگیه  گندم

در  .دست آمتد كمتریه وزن هزاردانه نیز در گیاهان شاهد به

هاي تحت تیمتار كتودي تلفیقتی     گندم ةواقعآ وزن هزاردان

پ. تیمتار  4درصد بیشتر از گیاهان شاهد بود  جتدول   19/5

ی از كودهتاي دامتیآ شتیمیایی و    كودي تلفیقی كته تركیبت  

سبب بهبود شترایط رشتدي گنتدم شتده كته       استآزیستی 

ها و  دانه به ها برگ از فتوسنتزي مواد مؤثر بدیه لحاظ انتقال

 . [3]افته است ی هزاردانه افزایش وزن

داري تحتت تتأثیر   اطور معنت يملکرد كاه و كلش نیز به

ه در تت  88/7تیمارهاي آزمایشتی قترار گرفتت. كمتتریه      

ته در هکتتارپ يملکترد كتاه و     14/11تریه  یشهکتارپ و ب

و صفر درصد بتود   10ترتیب متعلق به شیب  كلش گندم به

درصتد   10پ. افزایش شتیب مزريته از صتفر بته     3 جدول 

پ. 3د  جدول شدرصدي وزن كاه و كلش  29سبب كاهش 

ر تولید كاه و كلش مربوط مقدا در تیمار كودي نیز بیشتریه

دلیتل   هاي كودي تلفیقیآ شیمیایی و دامی بود كه بهبه تیمار

اي و فعتل و انفعتا      هتاي ستبزینه   تتر انتدام   رشد ستریع 

شیمیایی بیشتر در ایه تیمارها بوده است و كمتتریه مقتدار   

نیز گیاهان تحت تیمار كودي زیستتی و گیاهتان شتاهد بتا     

دستت آمتد   تته در هکتتار بته    66/8و  06/9هتاي   میانگیه

 پ.4 جدول 

تایج مقایسة میانگیه نشتان داد كته بیشتتریه بیومتاس     ن

ته در هکتارپ در گیاهتان تحتت تیمتار تیمتار      8/18گندم  

تته در هکتتارپ نیتز     5/11شیب صفر و كمتریه مقدار آن  

پ. بیوماس كتل بتا   3درصد بود  جدول  10مربوط به شیب 

درصد به صفرآ روندي افزایشتی   10كاهش شیب مزريه از 

بیوماس در گیاهان شتاهد  شتیب    قداركه مطوريداشتآ به

 10درصد نسبت به گیاهان موجود در شیب  82/38صفرپآ 

پ. ایته افتزایش در بیومتاس    3درصد افزایش یافت  جدول 

كتاهش شتیب در ارتبتاط بتا افتزایش در       ةنتیجت  گیاهی در

مقادیر صفا  مورفولوژیک و اجزاي يملکرد گندم در ایه 

ر تمامی صفا  م كور بتا  پ كه مقادی3 جدول  استتحقیق 

نتیجته   انتد كته در   كاهش شیب افزایش چشتمگیري داشتته  

سبب افزایش بیوماس در گیاهان شاهد شده است. در بتیه  

تیمارهاي كودي نیز حداكثر بیوماس مربتوط بته تیمارهتاي    

كته از نظتر آمتاري در یتک      استكودي تلفیقی و شیمیایی 

لق به تیمارهاي گروه قرار دارند و كمتریه مقدار آن نیز متع

بیومتاس   قتدار پ. م4 جتدول   استت كودي زیستی و شاهد 

گیاهی در تیمار كود زیستی همسان بتا تیمتار كتود شتاهد     

كه بیتانگر يتدم كتارایی كودهتاي زیستتی در شترایط        است

آ اما كاربرد توأم كودهاي زیستی همتراه  استكاربرد جداگانه 

ب بهبتود  با كود دامی و شیمیایی در تیمار كودي تلفیقتی ستب  

به افزایش  وكودي شده  ةایه مجموي بازدهو افزایش  ییكارا

 مقادیر صفا  مورفولوژیتک و اجتزاي يملکترد گنتدم و در    

پ. 4نتیجه افزایش بیوماس گیاهی منجر شتده استت  جتدول    
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خصتوت   محققان نیز در مورد اثر مثبت كودها و بته  برخی

ار  نیتروژن بر افزایش بیوماس گیاهی گندم نتایجی را گتز 

 . [1]اند  كرده

هاي  هاي يملکرد دانه نشان داد كه گندم مقایسة میانگیه

درصتد نستبت بته ستایر      3تحت تیمارهاي شیب صتفر و  

دهنتد و بعتد از ایته دو     داري نشان میاتیمارها افزایش معن

درصتد در   10و  6هتاي   تیمارآ گیاهان قرارگرفته در شتیب 

واقع بیشتتریه  پ. در 3یک گروه آماري قرار گرفتند  جدول 

هتاي   تته در هکتتارپ متعلتق بته گنتدم      67/7يملکرد دانه  

بدون شیب و كمتتریه يملکترد دانته     ةقرارگرفته در مزري

هتاي قرارگرفتته در    ته در هکتارپ نیز متعلق به گندم 68/3 

 10افزایش شتیب از صتفر بته    رو ازایهدرصد بود. 10شیب 

 درصدي يملکرد گندم شد  جدول 52درصد سبب كاهش 

هتاي كمتتر مزريته را     پ. برتري يملکرد گنتدم در شتیب  3

توان به تأثیر میکروكلیماي شیب مزريته بتر رشتد گیتاه      می

و همچنتتتیه ويتتتعیت فیزیکوشتتتیمیایی ختتتاک در  [10]

هاي متفاو  نستبت داد كته ایته يوامتل بتا اثتر بتر         شیب

خصوصیا  مورفولوژیک و اجتزاي يملکترد ستبب تتأثیر     

اي  گونته  ند. روند ایته تتأثیر بته   ا يمده بر يملکرد دانه شده

درصتدآ   10است كه با افزایش شتیب مزريته از صتفر بته     

پ. 3يملکترد دانته هستتی   جتدول      چشمگیرشاهد كاهش 

محققان دیگري نیز تأثیر پستی و بلندي و شیب زمیه را در 

توزیع مواد آلیآ يناصر غ اییآ فرسایش و رسوب گزار  

فیزیکی و شتیمیایی  اند كه در ایه شرایط خصوصیا   كرده

كنتد كته ایته     خاک در با ي شیب و پاییه شیب تغییر متی 

توانتتد ستتبب تغییتتر در  تغییتتر در خصوصتتیا  ختتاک متتی

هاي رشدي گیاهان قرارگرفتته در شترایط ذكرشتده     واكنش

. در تیمار كودي نیز بیشتریه مقدار يملکرد [16 آ14]گردد 

ترتیب بتا   هدانه مربوط به تیمارهاي كود تلفیقی و شیمیایی ب

ته در هکتار و كمتریه يملکرد دانه  94/5و  12/6میانگیه 

-تته در هکتتار بته    35/5نیز از تیمار كود شاهد با میانگیه 

كه مصرف كودهاي تلفیقی و  پ. ازآنجا4دست آمد  جدول 

شیمیایی بر فعل و انفعا   بیوشیمیاییآ فتوستنتزآ افتزایش   

هتاي   انتدام خشتک   ۀرویش و تجمع بیشتر متاد  ۀطول دور

آید تأثیر  نظر می يملکرد دانه مؤثر استآ به يهوایی و اجزا

 . [17]مثبت آنها بر يملکرد دانه بدیهی باشد 
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نتایج تحقیق حاير نشان داد كه بتا افتزایش درصتد شتیب     

برگ  مانندزمیه كاهش محسوسی در صفا  مورفولوژیک 

رد گنتدم  پرچ آ طول ریشکآ طول سنبله و اجتزاي يملکت  

تعداد سنبلچهآ تعداد دانته در ستنبله و وزن هزاردانته     مانند

ایه روند نزولی در صتفا  مت كور بته     ةبروز كرد كه نتیج

درصدي بیوماس كتل   38درصدي يملکرد دانهآ  52كاهش 

درصدي وزن كاه و كلتش در گیاهتان قرارگرفتته در     29و 

درصدي مزريه نسبت به گیاهتان شتاهد  شتیب     10شیب 

تیمار كودي نتایج نشتان   موردد. همچنیه در ش منجرصفرپ 

داد كه بیشتریه مقادیر صفا  مورد ارزیابی در كاربرد تیمار 

كه مقادیر يرر بترگ  طوريدست آمدآ بهكودي تلفیقی به

پرچ آ طول ریشکآ طول سنبلهآ تعداد سنبلچهآ تعداد دانته  

 در سنبله و وزن هزاردانه در گیاهان قرارگرفتته در سیستت   

كودي تلفیقی نسبت به تیمتار شتاهد  يتدم كتاربرد كتودپ      

 19/5و  15/27آ 91/15آ 29/12آ 47/7آ 58/10ترتیتتب   بتته 

درصتتد افتتزایش نشتتان دادنتتد كتته ازدیتتاد در ایتته صتتفا  

 58/12مورفولوژیتتک و اجتتزاي يملکتترد ستتبب افتتزایش  

درصتدي بیومتاس كتل و     58/13درصدي يملکترد دانتهآ   

هاي تیمارشده در  ر گندمدرصدي وزن كاه و كلش د 09/15

بنتابرایه   د.شت سیست  كود تلفیقی نسبت به گیاهتان شتاهد   

كه با كاهش كود شیمیایی به نصف همراه  تلفیقیتیمار كود 

 كاهش مصرف كودهاي شتیمیایی و در  منظور بهبوده استآ 

ک در گنتدمزارها  یت نتیجه كمک به توسعة كشاورزي اكولوژ

 شود. توصیه می
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