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 2و آرش هحوذنژاد 1*نصرت اله نجفی
 گسٍُ ػلَم ٍ هٌْدغی خبن، داًؿىدُ وؿبٍزشی داًؿگبُ تجسیصداًؿیبز -1

 گسٍُ ػلَم ٍ هٌْدغی خبن، داًؿىدُ وؿبٍزشی داًؿگبُ تجسیص ،داًؿجَی غبثك وبزؾٌبغی ازؾد-2 

 nanajafi@yahoo.com :هػئَل ًَیػٌدُ

 

 

 خالصه

اثس ثبلیوبًدُ وَدّبی آلی ثس غلظت ػٌبصرس داًرِ گٌردم دز غرمَت ه فلرد یؿرسدگی        ثسای ثسزغی

یبوفَز اٍل  ّبی وبهل تصبدیی ثب غِ تىساز اًجبم ؾد. صَزت یبوفَزیل دز لبلت طست ثلَن آشهبیؿی ثِ ،خبن

ؾْسی( ٍ ّس ورَد آلری دز غرِ     هبًد پعهٌجغ ٍ همداز وَد آلی ؾبهل )وَد داهی، لجي یبضالة ٍ ووپَغت 

گرسم ثرس    7/1ٍ  2/1گسم دز ویلَگسم خبن ٍ یبوفَز دٍم یؿسدگی خبن دز دٍ غرمح   30ٍ  15غمح صفس، 

ویلرَگسم   10غی حربٍی   ٍی یثرٍز گٌدم زلن الًَد دز گلداًْبی ه صَصی اش جٌع پهفس هىؼت ثَد.  غبًفی

گرسم ورَد    30ثب هصسف  ًفبیج ًؿبى داد وِوؿت ٍ دز پبیبى دٍزُ زؾد غلظت ػٌبصس داًِ تؼییي ؾد. خبن 

هبًد ؾْسی ٍ ووپَغت لجي یبضالة دز ویلَگسم خبن، غلظت یػفس، پفبغین، غردین،   داهی، ووپَغت پع

ثب ایصایؽ یؿسدگی خبن اش ؾبّد ایصایؽ یبیت. طَز هؼٌبداز ًػجت ثِ  آّي، زٍی، هٌگٌص ٍ هع داًِ گٌدم ثِ

g/cmثِ  2/1
وربّؽ یبیرت ٍلری غلظرت     طَز هؼٌربداز   یػفس، آّي، زٍی ٍ هٌگٌص داًِ گٌدم ثِ، غلظت 7/1 3

ورَد  گرسم   30ثسای ثْجَد ویفیرت داًرِ گٌردم، هصرسف      .ی ًىسدهؼٌبداز تغییس پفبغین، غدین ٍ هع داًِ گٌدم

دز ؾرسای  یؿرسدُ ٍ غیسیؿرسدُ     َغت لجي یبضالة دز ویلَگسم خبنهبًد ؾْسی ٍ ووپ داهی، ووپَغت پع

 تَاًد تَصیِ ؾَد. هؿبثِ ایي پطٍّؽ هی

 

 گٌدم.ویفیت داًِ، ، ّبی آلییؿسدگی خبن، وَد کلوات کلیذی:

 

 

 هقذهه

تَْیِ خبن، وبّؽ ًفَذ آة دز خبن، وبّؽ  چگبلیؾَد وِ غجت ایصایؽ تساون )یؿسدگی( خبن ثِ یسآیٌدی گففِ هی

ٍغیلِ زیؿِ زا تحت تأثیس لساز  ثِجرة آة ٍ هَاد غرایی ٍ زیؿِ دز خبن ؾدُ ٍ زؾد ن ٍ تغییس غبخفوبى خبن بخ

 ووپَغت ّبی وبّؽ اثس یؿسدگی خبن ثس زؾد گیبُ ایصٍدى وَد آلی ثِ خبن اغت. وبزثسد . یىی اش ػبهلدّد هی

ّب ٍ جرة هَاد زؾد زیؿِی ٍ شیػفی خبن ؾدُ ٍ ّبی ییصیىی، ؾیویبی ثْجَد ٍیطگیآلی ٍ وَد داهی غجت  هبًدّبی پع

ّب ًؿبى دادُ اغت  . ثسزغی[9] ث ؿد زا ّن دز خبن غیسهفساون ٍ ّن دز خبن هفساون ثْجَد هیٍغیلِ گیبُ ثٍِ آة غرایی 

ای ػٌبصس غرایی ثَدُ ٍ اش  هالحظِ ؾْسی ٍ وَد داهی حبٍی همبدیس لبثل  هبًد پعوِ ووپَغت لجي یبضالة، ووپَغت 

اش طسیك تمَیت . هصسف هَاد آلی [5] دٌّد ایصایؽ هیدز خبن لیت ثب ػٌبصس ه فلد یساّوی آًْب زا سیك تؿىیل ویط

ّب، ایصایؽ لبثلیت ازتجبػی خبن، وبّؽ چگبلی ظبّسی خبن ٍ تغییس هَضؼی ثبز پیًَدّبی داخلی ٍ خبزجی خبوداًِ
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وَد آلی اًفمبل ّوچٌیي، هصسف  .[12 ,6] ؾَددگی هیهَجت ایصایؽ همبٍهت خبن دز ثساثس یؿسالىفسیىی غمح ذزات 

. یىی اش هؿىالت وؿبٍزشی اهسٍش ایي اغت وِ ثس اثس ػجَز ٍ هسٍز هىسز [12] دّد زا وبّؽ هیّب ثِ خبن شیسغمحی تٌؽ

اش  ؾَد.ّبیی ثِ هحصَل ٍ تَلید آى هیّب یؿسدُ ؾدُ ٍ ثبػث ایجبد خػبزتّبی شزاػی، خبنادٍات وؿبٍزشی دز شهیي

ّب زا ایصایؽ داد.  ّبی ایساى ون ثَدُ ٍ الشم اغت ثِ طسق ه فلد هَاد آلی خبن طسف دیگس، هیصاى هَاد آلی دز اغلت خبن

دّد  تٌْب هَاد آلی خبن زا ایصایؽ هی ثبؾد وِ ًِ هبًدّب هی ، هصسف وَدّبی داهی ٍ ووپَغت پعیه زاُ ثسای ایي هٌظَز

گٌدم دز داًِ دّد. ثب تَجِ ثِ اّویت  گیبُ ٍ جرة ػٌبصس غرایی زا وبّؽ هیثلىِ اثس غَء هفساون ؾدى خبن ثس زؾد 

اثس ثبلیوبًدُ وَدّبی آلی ثس غلظت ػٌبصس داًِ  ثسزغی ثسای ایي تحمیكػٌَاى یه هحصَل اغفساتطیه،  تغریِ اًػبى ثِ

 . اًجبم ؾدگٌدم دز غمَت ه فلد یؿسدگی خبن 

 

 ها هواد و روش

دز ایػفگبُ تحمیمبتی داًؿىدُ وؿبٍزشی داًؿگبُ تجسیص دز ؾسای  هصزػِ اًجبم ؾد.  1392ٍ  1391ایي تحمیك دز غبل 

-هفسی، ٍیطگیلجل اش وؿت گیبُ اش خبن هصزػِ ًوًَِ هسوت تْیِ وسدُ ٍ ثؼد اش َّاخؿه وسدى ٍ ػجَز اش اله دٍ هیلی

لجي یبضالة، وَد داهی ٍ ووپَغت گیسی ؾد. وَدّبی آلی هَزد اغففبدُ ووپَغت  ّبی ؾیویبیی ٍ ییصیىی خبن اًداشُ

ّبی ؾیویبیی ٍ هیصاى ػٌبصس هَجَد دز ّس غِ ًَع هفسی ػجَز دادُ ؾدًد ٍ ٍیطگیهیلی 2ؾْسی ثَدًد وِ اش اله  هبًد پع

تىساز  3تیوبز ٍ  14ّبی وبهل تصبدیی ثب صَزت یبوفَزیل ٍ دز لبلت طست ثلَنگیسی ؾدًد. غپع آشهبیؿی ثِوَد اًداشُ

ؾْسی( ٍ ّس  هبًد پعاًجبم ؾد وِ یبوفَز اٍل هٌجغ ٍ همداز وَد آلی ؾبهل )وَد داهی، لجي یبضالة ٍ ووپَغت دز هصزػِ 

گسم ثس  7/1ٍ  2/1گسم دز ویلَگسم خبن ٍ یبوفَز دٍم یؿسدگی خبن دز دٍ غمح  30ٍ  15وَد آلی دز غِ غمح صفس، 

هفس تْیِ ؾد. ثسای غبًفی 2/15( ثب لمس داخلی PVCىب )ّبی پلی ّبی ه صَصی اش جٌع لَلِگلداى هفس هىؼت ثَد.غبًفی

ّبی پلیىب ّبیی دز خبن هصزػِ ایجبد ٍ لَلِّب ٍ گسم ؾدى آًْب، اثفدا چبلِ جلَگیسی اش تبثؽ هػفمین ًَز خَزؾید ثِ گلداى

هفسی ػجَز  هیلی 5هفسی ّوبى هصزػِ ثسداؾفِ ٍ اش اله غبًفی 0-20دز داخل آًْب لساز دادُ ؾد. خبن هَزد ًظس اش ػوك 

ویلَگسم خبن آٍى خؿه تَشیي ٍ ثب غمَت ه فلد  10دادُ ؾد. غپع دزصد زطَثت َّاخؿه آى تؼییي ؾد ٍ هؼبدل 

ّبی ّب دز داخل لَلِای زغبًدُ ؾد. غپع خبنّبی آلی هروَز ه لَط گسدید ٍ زطَثت آى ثِ حدٍد ظسییت هصزػِوَد

هفس هىؼت دز غِ هسحلِ گسم ثس غبًفی 2/1ٍ  7/1ظبّسی  چگبلیتیت ثسای هفسی ثِ تسغبًفی 45ٍ  35پلیىب تب ازتفبع 

ثرز  15تؼداد ثرز ذزت وؿت ٍ ثؼد اش ثسداؾت آى ثسای ثسزغی اثس ثبلیوبًدُ وَدّب،  3تؼداد زی فِ ؾد. آًگبُ دز ّس گلداى 

دازی ؾد.  دم دز ّس گلداى ًگِزلن الًَد وبؾفِ ؾد ٍ پع اش اغفمساز تؼداد پٌج ثرز گٌ (.Triticum aestivum L) گٌدم

طَز یىػبى ثسای ّوِ تیوبزّب اًجبم ؾد. ثسای تؼییي آة آثیبزی هَزد ًیبش اش ّب ثب اغففبدُ اش اغفَاًِ هدزج ٍ ثِآثیبزی گلداى

گیبّبى پع اش چْبز هبُ زؾد ثسداؾت ٍ غلظت ّب اغففبدُ ؾد.  تؿت تج یس ٍ ٍضؼیت ظبّسی گیبُ ٍ زطَثت خبن گلداى

خبوػفس دز ه لَط دٍ اغید  ٍ حل وسدى غَشاًی خؿهزٍؼ  فبغین، آّي، زٍی، هع، هٌگٌص ٍ غدین داًِ آًْب ثِیػفس، پ

ّب، تجصیِ ّب اش لجیل آشهَى ًسهبل ثَدى تَشیغ دادُتحلیل آهبزی دادُ .[13] ؾد تؼییي )اغید ولسیدزیه ٍ اغید ًیفسیه( 

 اًجبم ؾد. MSTATCایصاز ح احفوبل پٌج دزصد( ثب اغففبدُ اش ًسمدز غم LSDّب )ثب آشهَى هیبًگیي ٍازیبًع ٍ همبیػِ

 

 نتایج و بحث

تجصیِ ٍازیبًع ًؿبى داد وِ اثس اصلی یؿسدگی خبن ثس غلظت یػفس، آّي، زٍی ٍ هٌگٌص داًِ گٌردم هؼٌربداز ٍ ثرس غلظرت     

لظت یػفس، پفبغین، آّي، زٍی، هٌگٌص پفبغین، غدین ٍ هع داًِ گٌدم غیسهؼٌبداز ثَد. اثس اصلی هٌجغ ٍ همداز وَد آلی ثس غ

ورَد آلری ثرس غلظرت     × ٍ هع داًِ گٌدم هؼٌبداز ٍ ثس غلظت غدین داًِ گٌدم غیسهؼٌبداز ثَد. اثرس هفمبثرل یؿرسدگی خربن    
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گرسم ورَد داهری،     30ّب ًؿربى داد ورِ ثرب هصرسف      همبیػِ هیبًگیي(. 1یه اش ػٌبصس هَزد همبلؼِ هؼٌبداز ًجَد )جدٍل  ّیچ

د ؾْسی ٍ ووپَغت لجي یبضالة دز ویلَگسم خبن، غلظت یػفس، پفبغین، غردین، آّري، زٍی، هٌگٌرص ٍ    هبً ووپَغت پع

  .همبثمرت داؾرت   [7 ,4 ,3] غبیس هحممبى وِ ثب ًفبیج (2)جدٍل  طَز هؼٌبداز ًػجت ثِ ؾبّد ایصایؽ یبیت هع داًِ گٌدم ثِ

g/cmثِ  2/1ثب ایصایؽ یؿسدگی خبن اش 
وبّؽ یبیت ٍلی طَز هؼٌبداز  یػفس، آّي، زٍی ٍ هٌگٌص داًِ گٌدم ثِ، غلظت 7/1 3

ٍ  [10] هیساًصربزی ٍ ّوىربزاى   (.2جردٍل  اش لحرب  آهربزی هؼٌربداز ًجرَد )     پفبغین، غدین ٍ هع داًِ گٌدموبّؽ غلظت 

ثس اثس ی ًداؾت. هفساون ؾدى خبن ثس غلظت پفبغین ٍ غدین ؾبخػبزُ ذزت اثس هؼٌبدازًیص گصازؼ دادًد وِ  [2] پَز  حػي

، وبّؽ غلظت هٌگٌرص گیبّربى ه فلرد تَغر      [8] یؿسدُ ؾدى خبن، وبّؽ جرة یػفس گٌدم تَغ  ایؿبن ٍ ّوىبزاى

 گصازؼ ؾدُ اغت. [1] ٍ ثْجَد ٍ ّوىبزاى [10] (، هیساًصبزی ٍ ّوىبزاى2005) [11] زحوبى ٍ ّوىبزاى

 
 ی خاک بر غلظت عناصر دانه گنذمتجسیه واریانس اثر باقیوانذه کودهای آلی و فشردگ -1جذول 

 درجه آزادی هنبع تغییر
 هیانگین هربعات

 هنگنس روی آهن هس سذین پتاسین فسفر

023/0 2 تکرار  ns ns049/0 8/194 ns ns 997/0 ns 1/13 ns39/4 ns82/19 

 ns 162/0 ns 895 ns 683/8 ** 136 *07/83 *33/56 48/1** 1 فشردگی

 ns 544 *433/8  *70/29 **22/155 *54/33 229/0*  35/0* 6 کودآلی

 ns02/0 ns009/0 ns8/99 ns 226/0 ns 718/0 ns34/5 ns93/0 6 فشردگی× کود آلی

 038/13 2/11 65/10 238/3 9/221 079/0 14/0 26 خطای آزهایشی

 01/10 18/7 11/7 52/9 18/10 94/5 3/13  ضریب تغییرات)%(

nsِ1% ٍ 5داز دز غمح احفوبل از ٍ هؼٌیدتستیت غیسهؼٌی ، * ٍ ** ث% 

 

( وبّؽ 1: [12 ,9] گرازد وِ ػجبزتٌد اش ّبی ه فلد ثس غلظت ػٌبصس غرایی گیبُ اثس هی یؿسدُ ؾدى خبن ثِ زٍؼ 

ّب ٍ دز ًفیجِ وبّؽ غرسػت ترٌفع    ت ل ل خبن ٍ ضؼید ؾدى تَْیِ آى وِ غجت وبّؽ اًفؿبز اوػیطى ثِ غمح زیؿِ

یبثد. اش طسف دیگس، زؾد گیربُ زا ًیرص    جرة یؼبل یًَْب ٍ هَاد وبّؽ هی ATPدلیل وبّؽ تَلید  ِ، ثِؾَد؛ دز ًفیج آًْب هی

دّد. اگس هیصاى وبّؽ زؾد گیبُ اش وبّؽ جرة یه یَى ثیؿفس ثبؾد، ثس اثس ٍلَع پدیدُ اثس تغلیظ غلظرت یرَى    وبّؽ هی

یه یَى ووفس ثبؾد، ثرس اثرس ٍلرَع پدیردُ اثرس زلرت        ؾَد ٍلی اگس  هیصاى وبّؽ زؾد گیبُ اش وبّؽ جرة دز گیبُ شیبد هی

ؾَد آة ثِ ػورك خربن ًفرَذ ًىرسدُ ٍ دز      (وبّؽ غسػت ًفَذ آة دز خبن وِ ثبػث هی2ؾَد.  غلظت یَى دز گیبُ ون هی

وٌرد ٍ ّرن هوىري اغرت      یبثد. ایي پدیدُ ّن تج یس آة اش غمح خربن زا شیربد هری    ًفیجِ آثؿَیی ػٌبصس غرایی وبّؽ هی

(ثس اثس هفرساون ؾردى خربن هوىري     3ی دز اخفیبز زیؿِ لساز دّد ٍ زؾد زیؿِ ٍ جرة ػٌبصس زا وبّؽ دّد. زطَثت ووفس

ٍیطُ دز خبن ؾي لَهی هرَزد اغرففبدُ دز ایري تحمیرك( ٍ غرجت ایرصایؽ        اغت غمح توبظ زیؿِ ثب خبن ایصایؽ یبثد )ثِ

فرساون ًبؾری اش ٍلرَع پدیردُ اثرس تغلریظ،       زغد ایصایؽ غلظت آّي ؾبخػبزُ ذزت دز خربن ه  ًظس هی جرة ػٌصس ؾَد. ثِ

ثب ایي حبل، ًفبیج ثسزغی حبضس ًؿبى داد وِ اثس هفساون ؾدى  .ثبؾد ایصایؽ غمح توبظ زیؿِ ثب خبن ٍ وبّؽ آثؿَیی هی

ّوچٌیي، ثب هصسف وَدّبی آلری دز خربن،   خبن ثس غلظت ػٌبصس ثػفِ ثِ ًَع ػٌصس ٍ هٌجغ ٍ همداز وَد آلی هففبٍت ثَد. 

 ؾَد. ًیص هؿبّدُ هی)گٌدم( زؾد ٍ جرة ػٌبصس غرایی تَغ  هحصَل دٍم ثْجَد وبًدُ آًْب ثس اثس ثبلی

 

ؾَد ایي پرطٍّؽ   ثب تَجِ ثِ ایٌىِ خبن هَزد همبلؼِ دز ایي ثسزغی دازای ثبیت دزؾت ؾي لَهی ثَد، پیؿٌْبد هی

ی ثیؿفس اش خبن ؾٌی تحرت ترأثیس   دز یه خبن غٌگیي ثبیت هبًٌد زغی ًیص اجسا ؾَد چَى تَْیِ ٍ ًفَذپریسی خبن زغ

ثسای ثْجَد ویفیت داًِ گٌدم، هصرسف  گیسد ٍ هوىي اغت ًفبیج جدیدی هففبٍت اش خبن ؾٌی ثِ دغت آید.  یؿسدگی لساز هی
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دز ؾسای  یؿسدُ ٍ غیسیؿسدُ هؿربثِ   هبًد ؾْسی ٍ ووپَغت لجي یبضالة دز ویلَگسم خبن وَد داهی، ووپَغت پعگسم  30

 د تَصیِ ؾَد.تَاً ایي پطٍّؽ هی

 
 اثر اصلی فشردگی خاک، هنبع و هقذار کود آلی برایهای غلظت عناصر دانه گنذم هقایسه هیانگین -2جذول 

 غمَت یبوفَز
 یػفس

(mg/g) 

 پفبغین

(mg/g) 

 غدین

(mg/kg) 

 هع

(mg/kg) 

 آّي

(mg/kg) 

 زٍی

(mg/kg) 

 هٌگٌص

(mg/kg) 

هٌجغ ٍ همداز وَد 

 آلی

 c38/2 c4/4 c130 b7/16 b5/41 e4/39 b13/31 ؾبّد

 bc66/2 bc63/4 bc 140 ab18 a46 d7/43 a4/36 (g/kg 15وَد داهی )

 ab99/2 ab76/4 ab149 a8/19 a47 cd6/44 a3/38 (g/kg 30وَد داهی )

 abc74/2 abc67/4 abc146 a9/18 ab9/44 cd9/44 a1/36 (g/kg 15) هبًد پعووپَغت 

 ab84/2 ab86/4 bc147 a9/19 a9/46 bc2/48 a9/37 (g/kg 30) هبًد پعووپَغت 

 g/kgووپَغت لجي یبضالة )

15) 
abc79/2 ab78/4 a159 a1/19 a5/46 b3/50 a8/35 

 g/kgووپَغت لجي یبضالة )

30) 
a14/3 a0/5 ab154 a8/19 a5/48 a1/55 a9/36 

چگبلی ظبّسی 

(g/cm3) 

2/1 a99/2 a79/4 a151 a3/19 a7/47 a48 a2/37 

7/1 b6/2 ab66/4 ab141 ab4/18 b1/44 b2/45 b9/34 
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