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 چکیده

کامل تصادفی با سه تکرار  هایرزی پایدار بوده در قالب طرح بلوکصو  اولیه دستیابی به کشاومنظور تغذیه صحیح گیاه که یکی از ا این پژوهش به
کیود    T3کیود دامیی گیاوی،      T2شیاهد،    T1اجرا شد. تیمارهای میورد بررسیی شیامل      1392ماه سا   در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل در آبان

کود دامی توأم با کود   T7کود دامی توأم با کود نیتروکسین،   T6کمپوست توأم با نیتروکسین،  رمیکود و  NPK ،T5 کود شیمیایی   T4کمپوست،  ورمی
با کاربرد انواع کودها میورد   ،رقم سیستان (.Triticum aestivum L)های مساوی در بررسی صفات کمی و کیفی گندم  که با نسبت NPK شیمیایی 

دار  ، مدنی(p≤0.01)دانه در سطح     های مختلف کودی بر تمام خصوصیات مورفولوژیکی، به جاء وزن هاار یستممطالده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که س
دانیه،    درصیدی وزن هیاار  11 / 60درصدی ارتفاع گیاه و کودهای تلفیقی موجیب افیاایش   20/16 که تیمار کودهای شیمیایی موجب افاایش طوری گردید به

ترتیب متدلق به تیمارهای سیستم تلفیقی کود  کیلوگرم در هکتار، به 1835و   3440و کمترین میاان عملکرد دانه با مقادیر نسبت به شاهد گردید. بیشترین
ای مختلف در  های تغذیه از منیایم که در استفاده از سیستم غیر ، به(p≥0.01)دانه در سطح   دامی توأم با کود شیمیایی و شاهد بوده است. غلظت عناصر

درصد و کود دامی توأم با کیود شییمیایی،     139 و   78/48  ب ترتی که کودهای شیمیایی، نیتروژن و فسفر به طوری دار گردید، به قرار داشتند مدنی یک سطح
اهد افاایش داده است. نسبت به تیمار ش   7  /49، 48/40، 58/ 82میاان ترتیب به درصد، کودهای دامی، آهن، سدیم و روی به  76/30میاان  پتاسیم دانه را به

بهبود تغذیه گیاه از طرییق مصیرب بهینیه کودهیای تلفیقیی،       ،بنابراین .درصدی نسبت به شاهد کاهش داده 16/ 10میاان کودهای شیمیایی کلسیم را به
دلییل تدیاد     ران کیرده و بیه  ای انسان و کمبود عناصیر را جبی   توان وضدیت تغذیه افاایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی، می  زیستی، آلی، عالوه بر

 ها را کاهش داد. غذایی، سبب بهبود کارکرد بدن و نیاز به مکمل عناصر
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 مقدمه
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  بشری به امنیت رشد روزافاون جمدیت جهان و افاایش نیاز جوامو

ی، منجر به ایجاد تحولی عظیم در عرصه کشاورزی و ارتقای آن غذای

                                                           
 ،گیروه زراعیت   اسیتادیار، و  ، اسیتاد آموخته کارشناسی ارشد دانشترتیب  به -3و  2، 1

 زابلدانشگاه  ،دانشکده کشاورزی

 :Email:amjadian3617@gmail.comنویسنده مسئو   -*)
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ای است که عنصر یا عناصیر میورد نییاز گییاه را      کود ماده شده است.

کند و باعی  رشید مطلیوی گییاه و      طور مستقیم به خاک اضافه می به

کودی یک فرآینید   گردد. مدیریت حصو  حداکثر کیفیت محصو  می

سیب کیودی جهیت تولیید محصیوالت      زیرا ترکیب منا باشد،می مهم

آورد. انتخیای ییک    کشاورزی با کمترین تلفات غذایی را به وجود میی 

جهت جلوگیری از  ،های محیط زیست مدیریت کودی مناسب به برنامه

 ,.Karmaka et al)هیای زمیین و آی و هیوا بسیتگی دارد      آلیودگی 

mailto:amjadian3617@gmail.com


 187    ... گیاهی )کودهای ارگانیک، غیرارگانیک و تلفیقی( بررسی مدیریت تغذیه

هیای تحیت    در نظیام میدیریت  د کلیی  غیذایی  صرعنا چرخش .(2007

های طبیدی  یک مارعه و در سیستمسطح  دربوده که  پایدارزی کشاور

 شدگرانجام  (.Shams, 2005)گردد  غذایی محفوظ می بیشتر عناصر

 کند، ا، نقش اساسی و مهمی را ایفاء میه عناصر در عملکرد اکوسیستم

کیه   صورت گردشی در نوسیان بیوده در صیورتی    که عناصر به طوری به

بد و انسان در یا جریان می ای چرخه    غیر رتصو انرژی در یک مسیر، به

خاک سالم سیبب گییاه سیالم و     ،بنابراین .غذایی قرار دارد  آخر زنجیره

 ,.Mazaheri et al)گیاه سالم سالمت انسان را فراهم خواهد نمیود  

که ریشه در کشاورزی داشته باشد  از آن . کشاورزی پایدار پیش(2005

هیایی   فکری بوده که ریشه در ارزشبرخاسته از یک مکتب فلسفی و 

شناختی، اجتماعی و توانایی  بوم  دارد که بیانگر آگاهی نوینی از واقدیت

 ،کلیی  طیور  ها در انجیام عملییات کشیاورزی بیوده اسیت، و بیه       انسان

جایگاین شدن کود شیمیایی با کودهای آلی موجب پایداری بیشتر در 

گیاهان نیتیروژن   .(Mahmoudi et al., 2008)کشاورزی خواهد شد 

جیذی نیتیرات بیشیتر از    کیرده و  ورت نیترات و آمونیوم جیذی  ص بهرا 

مقیادیر  خواهید شید و    محلیو   pHافیاایش   که موجیب  بوده آمونیوم

هایآلی در  میاان سنتا آنیونکنند، بنابراین  میجذی را نیترات  از باالیی

م، منییایم،  کلسیی ماننید   آلی    رهای غی کاتیون همراه تجمو به گیاه ریشه

جاییه فسیفر در   . ت(Jalali, 2013) دیابی  پتاسیم در گیاه افیاایش میی  

 نیتیروژن تیر از   که از نظر کمی در مقامی پیایین  دهد گیاهان نشان می

داده  را تشیکیل  گیاهخشک  رصد وزند 4/0متوسط  طور هقرار دارد و ب

 قیش زییرا ن  ،در میان عناصر مورد نیاز گیاهان در رتبه او  قرار دارد و

 (.Kazansahi, 2008) کنید  میایفاء در فیایولوژی گیاهان را مهمی 

 Triticum)استفاده از کودهای شیمیایی موجب افاایش رشید گنیدم   

aestivum L.)،    شده و موجب گردید که تجمو ماده خشیک بیشیتر و

تر شود، همچنیین سیبب افیاایش عملکیرد در گیاهیان       ها بارگ برگ

 . (Kafi et al., 2005)گردد  می

مکمیل  بیا  جیایگاین   قابیل  میوارد از  یکیی  عنوان کودهای آلی به

محیطیی و  هیای   جهیت پیایین آوردن آلیودگی    بیه  کودهای شییمیایی 

در تولیید کودهیای   کیه  تجدیید   قابیل  رهای ناشی از منابو غیی  آلودگی

. (Kizilkaya, 2008)باشید   شیوند، میی   کیار بیرده میی    شییمیایی بیه  

کشیاورزی،    ود پاییداری سیسیتم  کودهای دامی یک روش مهم در بهبی 

 Jafarimogha ddam)روند  شمار می خیای و اصالح خاک به حاصل

et al., 2010) .ی لیوژ  بیوتکنیو کمپوست ییک فرآینید    کودهای ورمی

 (.Nagavallemma et al., 2004)ند باشی  کمپوسیت میی   اده ازسی 

 را هیا  آن کهاست  بودهنیتروژن  ویژه به غنی بسیارغذایی  صرعناحاوی 

، بیاال  حجیم  با آی ذیه بر قابلیت جعالوو  دهد می قرار گیاه اختیار در

 مورد نیازاد غذایی مو نگهداری قدرت  وبندی  هدان جهت مناسب شرایط

اسیتفاده از  . (Allahdadi et al., 2011)نمایید   میی  فیراهم  را گییاه 

ی کیه در  شیکالت ند بر متوا می صورت تلفیقی آلی و مددنی به هایکود

شود غلبه نمیود و از   صورت مجاا ایجاد می تفاده از کودها بهصورت اس

 (.Redda & Abay, 2015)آن برای افاایش محصو  استفاده شود 

های زیستی و کود شیمیایی همیراه هیم و ییا تلفیقیی،     کوداستفاده از 

 ,.Lu et al) دنباشی   یمیاییشی  تواند جایگاین مناسبی بیرای کیود   می

سایر محققین بیان نمودند که استفاده از مطالدات طبق نتایج . (2011

تواند جایگاین مناسبی برای کود شیمیایی  ک میبیولوژیکودهای آلی و

 معناصییرمددنی دانییه گنیید  .(Saeidnejad et al., 2012) باشییند

هیا موجیب    عدم تداد  بیین آن  که باشد می K>P>Mg>Caترتیب  به

کمبود (.Ghanbarzadeh, 2009)خواهد شد  بروز عوارضی در انسان

 ،فراموشیی  دیابیت،  آلاایمیر،  چون ی همروی موجب بروز عالئمعنصر 

 ,Abdollahi)شیود   ی کوتیولگی میی   و یا وجود عارضیه کوتاهی قد 

گیرم   یلیی م     8  /19میاان  به گندم عنصر روی از خوردن روزانه (.2014

کمبیود   (.Salehi pourbavarsad et al., 2014)د آیی  دسیت میی   هب

کیم در   غالت حیاوی روی بیش از حد مصرب دلیل  به نروی در انسا

تجمیو  م گنید س اعظیم روی در سیبو  ت قسم انسان بوده غذاییه جیر

 و مطالدیات  .باشد یافته و نان سفید از نظر محتوی روی بسیار فقیر می

که در صورت کمبیود آهین در    است داده نشانای محققین ه پژوهش

 میادرانی  در زودرس های ایمانز یا کمن وز با نوزاد تولد احتما انسان 

 Masini et)بیوده اسیت    بیشیتر  دارند آهنر فق از ناشیخونی  کم که

al., 1994)خواهید  سبب بروز آهن  خونی مک کمبود ادامه صورت . در

ییم  رژاستفاده از  (.Abdollahi, 2014; Bagherzadeh, 2005)شد 

 رددگی  در انسان می هوشی هبهر کاهش موجب آهن و روید فاق ذاییغ

(King, 2000.) دارای منیایم و  گندم یکی از منابو مهم منیایم بوده

 25 روزانیه  کنید.   میی کلسییم کمیک    که به جذی بوده هایی ریامغذی

 احتییا  روزانیه افیراد   که  آید دست می همنیایم از گندم نان ب گرم میلی

 در ایران مصرب نان زیاد اسیت باشد  گرم می میلی   300 بالغ به منیایم 

 سید.کمبود ر میی رصید  د    10  سهم غالت در تأمین کلسیم به بیش از و

 و خیون پیایین  ر خون، ضدف، فشا کاهش پتاسیم، موجب بروز کلسیم  

شیود.   میبه ایست قلبی و مرگ  ضربان قلب سریو یا نامنظم که منجر

و  از دسیت رفیتن اشیتها   انسان موجیب   د فسفر در سالمتکمبو عالئم
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 ,.Mirnezami, 1997; Omidvar et al)خواهید شید    خسیتگی 

انسیان   در تغذییه  ان سبب بیروز سیوء  گیاه در تغذیه نامتداد  (.2012

ستخوان،  پوکی ااخالقی،        بد ، ریاش موتوان به  که از عالئم آن میشده 

 فییر ، پوسیییدگی دنییدان، قیید کوتییاهی، افسییردگی،     ی مخسییتگ

ن خیون و سیرطا   وکیاهش ایمنیی بیدن کیم     مامن های سرماخوردگی

  .(kouti,Mala 2011)د توان اشاره نمو گوارشی می  

پی از صر گسترش توازن عنادر  ایدارزی پکشاوراهداب  به توجه اب

مییاان  ش دادن کیاه ر تیوان د  میی را غذایو به مناب مناسبدسترسی 

پذیر نقیش مناسیبی ایفیاء     بآسی های گروه الخصوص در ها علیکمبود

توسیده،   تغذیه گیاهی در راسیتای  مدیریت ضرورتبه  عنایت با و  کند

زیست این تحقیق با هدب بررسی   افاایش پایداری تولید و حفظ محیط

هیای   ویژگیی ها بر  شیمیایی و تلفیقی از آن آلی، زیستی، تأثیرکودهای

یافتن ها و  لاوم توجه به سالمتی انسان چنین همکمی و کیفی گندم و  

ب کودهیای شییمیایی   کیاهش مصیر  منظور کودها به تلفیقی مناسب از

 مورد بررسی و مطالده قرار گرفته است.

 

هاموادوروش

دانشگاه زابل  این پژوهش، در مارعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی

در قالیب   1392-93یلومتری زابل در سا  زراعیی  ک 35نیمه:، در  )چاه

منظور بررسیی ویژگیی    کامل تصادفی با سه تکرار، به هایطرح بلوک

کاربرد کودهای مختلف اجرا  یت گندم رقم سیستان، تحتکمیت و کیف

دقیقه طیو  شیرقی و       41درجه و     61شد. از لحاظ موقدیت جغرافیایی 

متیر از     480دقیقه شمالی و در ارتفاع  54 درجه و  30عرض جغرافیایی

هیای سیرد و    هیوا، دارای زمسیتان    و سطح دریا قرار دارد و از نظر آی 

بندی  اساس طبقه    ای گرم و خشک بوده است که بره خشک و تابستان

رود.  شمار می خشک به و  کوپن و آمبرژه جاء آی و هوای بیابانی، گرم 

متیر   میلی 63ساله آن در منطقه  30مدت  میانگین بارندگی ساالنه دراز

 4500-5000طییور متوسییط  اسییت و میییاان تبخیییر سییالیانه بییه    

بییر بارنییدگی سییاالنه منطقییه راب 78ز ا  باشیید کییه بیییش مترمییی میلییی

  T3کود دامی،  :T2، شاهد  T1باشد.تیمارهای مورد بررسی شامل   می

کمپوست  کود ورمی  NPK ،T5  کود شیمیایی   T4کمپوست  کود ورمی

  T7 و دامی توأم با کیود نیتروکسیین    کود   T6توأم با کود نیتروکسین، 

هیای   که بیا نسیبت  ، بوده است NPK  کود دامی توأم با کود شیمیایی 

زراعی انجیام شیده    عملیاتمساوی مورد بررسی و مطالده قرار گرفتند. 

ها و هیرس و تسیطیح و    دیسک جهت خردکردن کلوخه  شامل  شخم،

سیا   میاه   باشد که در ابتدا زمین مورد نظر در آبان ایجاد فارو و نهر می

ها خرد گردیید و   یک شخم عمیق زده شد و توسط دیسک کلوخه 92

پشیته:،     ایجاد جیوی و  ) هایی تقسیم شدند سپس با ایجاد فارو کرتبه 

توسیط   پشیته محیل کشیت     کن و جیوی و  رجوی اصلی به وسیله نهی 

گندم مورد استفاده، رقیم سیسیتان و    ذرب نیروی کارگری آماده گردید.

متیر در نظیر    نیم واحد آزمایشی بومی منطقه بوده است. فاصله بین هر

دیف کاشت و فاصله ر 10ی واحد آزمایشی داراو هر  است گرفته شده

بنیدی واحیدهای    قسیمت  پیس از ، متیر بیوده   انتیسی   70ا ه بین ردیف

کمپوست و کودهای شیمیایی نیتروژن،  ورمی ، کودآزمایشی کود دامی

کیه   طیوری  های مساوی استفاده گردیدنید بیه   فسفر و پتاسیم، با نسبت

صورت اوره در سه مرحله  صورت کامل و نیتروژن به فسفر و پتاسیم به

 از کاشت بیذر  قبلدر زمان نیتروژن  نصف اضافه گردید در مرحله او 

  واضیافه گردیید   هیای آزمایشیی    به کیرت  متری سانتی 30   ق عم در

دیگیر آن   نصیف  و  زنی نصف باقیمانده کود نیتروژن در مرحله پنجه

از آن اولیین آبییاری      شیدند بدید  با خاک مخلو رفتن در مرحله خوشه

بالفاصله پس از کاشت انجام و مراحل بددی دور آبیاری با توجیه بیه   

بیرداری خیاک     نمونیه عرب منطقیه در نظیر گرفتیه شید و      و نیاز گیاه

، ز کاشتا فیایکی و شیمیایی خاک قبل منظور سنجش خصوصیات به

 بییا اسییتفاده از دسییتگاه  متییری خییاک انتیسیی 30عمییق نقطییه 8از 

ییک نمونیه مرکیب بیه     و  برداری صیورت گرفیت   نمونهی، بردار نمونه

خصوصیات فیایکوشییمیایی   1جدو  در  که شد هآزمایشگاه انتقا  داد

کمپوست نشیان   ورمی شیمیایی کود دامی و ، تجایه2 خاک در جدو 

 .داده شده است

گیری خصوصیات فیایولوژیکی و  ه جهت اندازهگیااز برداری  نمونه 

  هیای  کیرت   مربیو در    متیر  1×1یکی گیاه با استفاده از پیالت  مورفولوژ

صیورت تصیادفی    اندازی شد و سیپس بیه   آزمایشی مورد مطالده پالت

هیا   گرفت که این کار اثر حاشیه  خاک صورت ها از سطح بوتهبرداشت 

دانه،  وزن هاار، صفات مورد مطالده شامل  ارتفاع بوته .کند را حذب می

حید سیطح، تدیداد دانیه در سینبله، عملکیرد دانیه و        تدداد نسبله در وا

پتاسییم، کلسییم     ،فسفر ،عناصر نیتروژن گیری غلظت  سنجش و اندازه

سدیم دانه گندم بوده است کیه میورد بررسیی و     روی و   آهن،   منیایم،

گیری نیتروژن دانه از دستگاه کجلدا   مطالده قرار گرفتند. جهت اندازه

ه گندم از دستگاه اسیپکتروفتومتر و بیرای   و برای سنجش فسفر در دان

فتیومتر و جهیت     سنجش سدیم و پتاسیم با اسیتفاده از دسیتگاه فلیئم   

استفاده  تمیک ا  گیری عناصر میکرو در دانه گیاه از دستگاه جذی اندازه
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استفاده از آون و کیوره انجیام   گیری خاکستر، با  گردید و جهت عصاره

 پذیرفت. 

 

 شیمیاییخاكویکفیزیخصوصیات-1جدول

Table 1- Physicol and chemical characteristics of soil 

بافت
الکتریکیهدایت
زیمنسبر)دسی

مربع(متر

اسیدیته
 )درصد(

نیتروژن
 )درصد(

فسفر
گرم)میلی

کیلوگرم(بر

پتاسیم
گرم)میلی

کیلوگرم(بر

کلسیم
گرم)میلی

کیلوگرم(بر

منیزیم
گرم)میلی

یلوگرم(کبر

آهن
گرم)میلی

کیلوگرم(بر

روی
گرم)میلی

کیلوگرم(بر

Texture 
EC 

(dS.m-1) 
pH 

(%) 

N 

(%) 

P 

(mg.kg-1) 

K 

(mg.kg-1) 

Ca 

(mg.kg-1) 

Mg 

(mg.kg-1) 

Fe 

(mg.kg-1) 

Zn 

(mg.kg-1) 

 شنی رسی

Sandy 

clay 

3.18 7.41 0.04 9 146 1.13 7.26 5.30 1.25 

 

اییکودهایآلینتایجتجزیهشیمی-2جدول
Table 2- Chemical characteristics of organic fertilizers  

سدیم
گرممیلی)

(برکیلوگرم

مس
گرم)میلی

(گرمکیلوبر

روی
گرممیلی)

(گرمکیلوبر

آهن
گرممیلی)

(گرمکیلوبر

منیزیم
گرممیلی)

(گرمکیلوبر

کلسیم
گرممیلی)

(گرمکیلوبر

پتاسیم
گرممیلی)

(گرمبرکیلو

فسفر
گرممیلی)

(گرمکیلوبر

نیتروژن

)درصد(

کودها


 

Fertilizers 
Na 

(mg.kg-1) 

Cu 

(mg.kg-1) 

Zn 

(mg.kg-1) 

Fe 

(mg.kg-1) 

Mg 

(mg.kg-1) 

Ca 

(mg.kg-1) 

K 

(mg.kg-1) 

P 

(mg.kg-1) 

N 

(%) 

 کود دامی 2.26 0.64 2.04 1.42 0.44 1856.13 20.85 54.78 0.15
         Cow manure fertilizer 

 مپوستکورمی 1.6 1.10 1.5 - - - - - -
         Vermicompost 

 

های حاصیل   های آماری، داده جهت محاسبه تجایه و تحلیل داده

از  ، منتقیل و بدید  Excelافیاار   از انجام آزمایشات مذکور ابتدا بیه نیرم  

تایج بیا اسیتفاده از   ن .ها اطمینان حاصل شد که از نرما  بودن داده این

 (SAS)افاار آماری نرم
مورد تجایه واریانس قرار گرفت و   9 /1 نسخه 1

 :LSR)  2ای دانکین  دامنیه نید  مقایسات میانگین با استفاده از آزمون چ

پینج   مطالده آزمیایش در سیطح احتمیا    بررسی و های حاصل از  ادهد

د ضیرایب همبسیتگی صیفات میور     چنین مقایسه گردیدند و همدرصد 

مورد استفاده قیرار گرفیت و    SASافاار آماری  مطالده با استفاده از نرم

 افیاار   ها بیا اسیتفاده از نیرم    نمودارها و شکل قابل ذکر است که رسم

Word وExcel  د. اجرا گردی 2013نسخه 

                         :                      1مدادله )

:N ،درصد نیتروژنv      ،اتمیی     جیرم 014/0حجیم اسیید مصیرفی

 نیتروژن

:m ( گرم:5/0وزن نمونه مورد استفاده 

 

                                                           
1- Statistical Analysis System  

2- Least Significant Range 

نتایجوبحث

هیا نشیان داد    نتایج حاصل از تجایه وارییانس داده  ارتفاعبوته:

در سیطح احتمیا  ییک    برارتفیاع گییاه   ی مختلف کودهاکه با کاربرد 

توجیه بیه   :، با 3ه است )جدو  را داشت داری مدنی أثیر مثبت ودرصد ت

، مربو  بیه تیمیار   ارتفاع بوتهبیشترین نتایج جدو  مقایسات میانگین 

و  32/79ی و کود دامی توأم با کیود شییمیایی بیه ارتفیاع     شیمیای  د کو

  26/68بیه ارتفیاع    مربیو  بیه شیاهد    آنوکمتیرین  متر  سانتی 94/75

کیود   ای که ارتفاع بوته در اثر استفاده از گونه به  ،بوده استمتر  سانتی

:، 4درصد نسبت به شاهد افاایش یافته است )جیدو    02/16شیمیایی 

های  توان بیان نمود که نیتروژن موجب افاایش رشد اندام می ،بنابراین

هوایی گیاه شده و فسفر موجب افاایش انتقا  انرژی جهیت افیاایش   

غیذایی   رشد رویشی گیاه شده است، در نتیجه فراهم بودن آی و مواد 

ها، ارتفاع گیاه را  ها و تدداد گره گره اه از طریق افاایش میانضروری گی

تحت تأثیر قرار داده است و موجب افاایش رشد رویشی گییاه شیده و   

به نیازهای رشدی و جذی آی و مواد  ها برای دستیابی رقابت بین بوته

غذایی میورد نییاز      یابد. افاایش کود نیتروژن عناصر غذایی افاایش می
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هیای   و بلند شدن سلو  موجب تقسیم ،کند، بنابراین فراهم میگیاه را 

. طبق نتایج سایر محققین (Khajehpour, 1997)گیاهی خواهد شد 

 در خیاک  کود دامی بیا بهبیود قابلییت نگهیداری آی    بیان نمودند که 

که باع  افاایش ارتفاع بوته  موجب بهبود ظرفیت رطوبتی خاک شده

 وع ارتفا افاایشاز دالیل احتمالی  .(8Scott, 198) در گیاه شده است

 بهبیود توانید در اثیر    یمی  بیولوژیکی و آلی هایکود تیمارهای دررشد 

 های کرت در خاک رطوبت نگهداری ظرفیت افاایش و خاک ساختمان

هیای   فدالییت  افیاایش  موجیب  همچنیین  باشد کودها این تیمار تحت

 توسیط  یکیرو م و میاکرو ر عناص به دسترسی بهبود و خاک بیولوژیکی

 بیا  شدن مواجه از را گیاهتوانند  یم بیولوژیکیکودهای  و آلی کودهای

. کند حفظگیاه  رشد کاهش و ذاییغ   صرعنا فقر

از پارامترها، برای قضاوت در میاان عملکرد  یکی:دانهنهزاروز

دانیه آن گییاه      هاار و رشد نهایی محصو  یک گیاه، تدیین میاان وزن 

هیا حیاکی از آن اسیت کیه      ج جدو  تجایه واریانس دادهنتای .باشد می

ها تأثیر کودهای مختلف قرار نگرفته است و در آن دانه تحت  وزن هاار

:. جیدو  مقایسیه   3 داری نداشیته اسیت )جیدو     اختالب آماری مدنی

 43  /56دانه  هاار دهد که بیشترین میاان وزن  ها نشان می میانگین داده

ه مربو  به تیمار کود شیمیایی توأم با کیود دامیی   مربو، ک   گرم در متر

مربیو،   در متیر  گیرم   39/ 03ه دان  هاار : و کمترین میاان وزن 1)شکل 

مصرب کود دامی توأم با کودهای  ،بنابراین .مربو  به شاهد بوده است

درصد نسبت شاهد شده اسیت )جیدو     11  /60 شیمیایی موجب افاایش

 شود ایی توأم با کودهای دامی موجب می:. استفاده از کودهای شیمی4

که نیتروژن در مراحل اولیه، رشید رویشیی گییاه را افیاایش داده و در     

، نیتیروژن و دیگیر   شدن کیود آلیی   دلیل مددنی  مراحل ثانویه رشد، به

رشد زایشی گیاه بیشتر شیده و   ،بنابراین شده است.صر غذایی آزاد عنا

غذایی کافی  هد شد، که مواد غذایی خوا موجب افاایش فراهمی عناصر

استفاده از سیستم  دلیل تا اواخر فصل رشد گیاه تأمین گردد بنابراین به

دانه گنیدم نسیبت بیه     تغذیه تلفیقی کودهای آلی با شیمیایی وزن هاار

کود  .(Ahmadinejad et al., 2013)یافت شاهد بدون کود افاایش 

اردانه در گندم شده است ها دار شدن وزن  اوره و بیولوژیک باع  مدنی 

(Seyedi et al., 2011) کمپوسیت   ورمیی و  اوره هایکود. استفاده از

 & Yousefi)داری را داشیته اسیت    گندم اثیر مدنیی   دانه  هاار بر وزن 

Sadeghi, 2014.)
 

m)تعدادسنبلهدرواحدسطح
دست آمیده   طبق نتایج به :(2

ف برتدیداد سینبله در   ها، کودهای مختلی  از جدو  تجایه واریانس داده

  درصد نشیان داد )جیدو     داری در سطح احتما  یک  مربو اثر مدنی   متر

ها نشان داد کیه   دست آمده از جدو  مقایسه میانگین داده :. نتایج به3

دامی توأم بیا   مربو با مصرب کود    بیشترین میانگین تدداد سنبله در متر

میاان این صفت مربو  بیه   عدد و کمترین 501  تدداد  کود شیمیایی به

دست آمیده اسیت    عدد به 441 کود: به تدداد  مصرب  تیمار شاهد )عدم

ا کودهای شیمیایی موجب أم بکه کودهای دامی تو طوری به، :2)شکل 

درصدی نسبت به تیمار در نظر گرفته شده شاهد بدون  60/13افاایش

 :.4 گردیده است )جدو  کود

 

 
درتیمارهایکودیگندمدانهمقایسهوزنهزار-1شکل

Fig. 1- Comparison of in1000-seed weight of wheat affected asfertilizer treatmen 
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 درتیمارهایمختلفکودیگندم)میانگینمربعات(عملکرددانهوصفاتوابستهتجزیهواریانس-3جدول

Table 3- Analysis of variance (mean of squares) for grain yield and related traits of wheat affected by different fertilizer 

treatments 

وزنهزاردانه
)گرم(

عملکرددانه
)کیلوگرمدر

هکتار(
خوشهدرتعداددانه

تعدادخوشهدرواحد

سطح
)مترمربع(

ارتفاعبوته
متر()سانتی

منابعتغییراتآزادیدرجه

1000-seed 

weight 

g)) 

Grain yield 
(kg.h-1) 

No. of seed per 

spike 
No. of spike per m2 

(m2) 

Plant 

height 

cm)) 
df S.O.V 

0.82ns 183.186** 0.30ns 0.62ns 0.128ns 2 
 تکرار

Replication 

7.35ns 912861.25** 20.31** 1547/93** 47.12** 6 
 تیمار

Treatment 

2.72 643.516 1.16 1.17 1.30 12 
 خطا

Error 

4.022 1.007 4.71 0.22 1.55 - 

تتغییراضریب

)درصد(
)% C.V ( 

ns  ،* ** باشند می درصد 1و  5 آماری سطح در دار تفاوت مدنی دار، مدنی تفاوت عدم بیانگر ترتیب به  و. 
 ns, * and **: are non-significant and significant at 5 and 1 percent probability levels, respectively. 

 

موردمطالعهتیمارهایمختلفکودیدرگندمعملکرددانهوصفاتوابستهمقایساتمیانگین-4جدول
Table 4- Mean comparisons for grain yield and related traits of wheat affected by different fertilizer treatments 

وزنهزاردانه
)گرم(

عملکرددانه
درهکتار()کیلوگرم

تعداددانهدرخوشه
تعدادخوشهدرواحدسطح

)مترمربع(
ارتفاعبوته

 (متر)سانتی
تیمار

1000- seed weight 

(g) 

Grain yield 

kg.h-1)) 
No. of seed per 

spike 
No. of spike per m2 

m2)) 
Plant height 

(cm) 
Treatment 

39.03b 1835g 18.26d 441f 68.26e* T1 
41.36ab 2320.33d 23.80b 492b 73.44c T2 
39.63b 2110.67f 21.66c 451e 69.02e T3 
42.23ab 2956.65b 24.06b 492.33b 79.32a T4 
40.20b 2244.33e 22.13bc 474.33d 71.38d T5 
41.33ab 2710c 23.73b 486c 75.18cb T6 
43.56a 

3440a 26.66a 501a 75.94b T7 

 .درصد ندارد 5داری براساس آزمون دانکن در سطح احتما   مشترک در هر ستون، اختالب مدنیهای دارای حروب  *میانگین

*Means in each column, following the same letter(s) are not significantly different at the 5% level of probability. 

 T1 ،شاهد  T2 ،کود دامی  T3کمپوست،    کود ورمیT4ایی،   کود شیمیT5کمپوست+ نیتروکسین،    کود ورمیT6و   کود دامی+ نیتروکسین T7کود شیمیایی + کود دامی   

T1: Control, T2: Cow manure, T3: Vermicompost fertilizer, T4: Chemical fertiliz, T5:Vermicompost+Nitroxin fertilizer, T6: cow 

manure and Nitroxin fertilizer and T7: cow manure and chemical fertilizer 

 

خیای خاک و  شیمیایی، حاصل  دامی توأم با کودهای کود مصرب 

ای از نیازهیای   بخش عمده ،بنابراین ،سطح جذی گیاه را افاایش داده

باتوجه به  .(Eghbal et al., 1995)غذایی گیاه را فراهم ساخته است 

افیاایش مصیرب کیود    بیا   نمودنید نتایج مطالدات محققین کیه بییان   

سییینبله در واحدسیییطح افیییاایش یافتیییه اسیییت    نیتیییروژن تدیییداد 

(Keshavarznejad Qadikolaei Rahimizadeh et al., 2010; 

et al., 2013.)     تیمار کود شیمیایی نیتروژن با شیاهد بیدون دریافیت

داری را نشیان داده   مربو تفاوت مدنی کودی از نظر تدداد سنبله در متر

 (. et al., 2013 nejadAhmadi)است 

بیا اسیتناد بیه جیدو  تجاییه وارییانس       دانهدرسنبله:تعداد

های مختلف کیودی بیر    که نسبت گونه اذعان نمود توان این ها می داده

داری را در سطح احتما  یک درصد نشان  دانه در سنبله اثر مدنی تدداد 

  بیه تیمیار   :. بیشترین میانگین تدداد دانه در سنبله مربو3 داد )جدو 

عدد و کمترین مییاان     66/26کود شیمیایی توأم با کود دامی به تدداد 

عدد حاصل گردیده اسیت )شیکل    26/18تدداد  آن مربو  به شاهد به

 ،هیا  مییانگین داده  :، با عنایت بیه نتیایج حاصیله از جیدو  مقایسیه      3
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 کار بردن کود شیمیایی توأم بیا کیود دامیی    توان اذعان نمود که به می

:. 4شده است )جدو   درصدی نسبت به شاهد  46  /08 موجب افاایش 

صورت تلفیقی با کود شیمیایی اسیتفاده شیود    که به کودهای آلی زمانی

تواند تأثیر جبرانی و مکمل را داشته باشد. استفاده تلفیقی کودهای  می

شیود در مراحیل اولییه رشید گیاهیان، کیود        آلی و شیمیایی سبب می

جذی را برای گیاه تأمین کنید و در مراحیل    غذایی قابل شیمیایی مواد

بددی رشد، کودهای آلی مواد غذایی ماکرو و میکرو را در اختیار گییاه  

دهد. گاارشات مطالدات سایر محققین حاکی از آن است که با  قرار می

تدیداد دانیه در سینبله افیاایش یافتیه اسیت        افاایش میاان نیتیروژن 

(laei et al., 2013Keshavarznejad Qadiko) .بیر  آلیی  دهایکو 

تیأثیر  گییاه   حیاتیهای  واکنشو بهبود غذایی    صرعنا مناسیبفراهمی 

 (.Eskandari nasrabadi et al., 2014)مثبتییی داشییته اسییت  

بیولوژیک نیتروکسین باعی  افیاایش تدیداد دانیه در خوشیه      های  کود

 & Salmani Biary et al., 2010; Sharife)گردیییده اسییت 

Haghnia, 2007.)  بییه تفییاوت   کییود بیولوژکیییک منجییراسییتفاده از

Ghaderi Danesh- )شیود   داری در تدداد دانیه در سینبله میی    مدنی

mand & Bakhshandeh, 2012.) 
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درتیمارهایکودیگندمسطحمقایسهتعدادسنبلهدرواحد-2شکل

Fig. 2- Comparison of spike.m-2 of wheat affected as fertilizer treatments 

 

 
درتیمارهایکودیگندممقایسهتعداددانهدرسنبله-3شکل

Fig. 3- Comparison grain.spike-1 of wheat in fertilizer treatments 
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هیا نشیان داد کیه     نتیایج تجاییه وارییانس داده   عملکرددانهه:

طح احتما  ییک  داری در س عملکرد دانه اثر مدنی   کودهای مختلف بر

 هیا،  :. نتایج جدو  مقایسه مییانگین داده 3جدو    اند ) درصد نشان داده

دهد که بیشترین میاان عملکرد دانه مربو  به تیمار توصییه   نشان می

شده کود شیمیایی توأم با کود دامی و کمتیرین مییاان عملکیرد دانیه     

 8351و  3340ترتیب دارای عملکیرد  مربو  به شاهد بوده است که به

 داشیتن دلییل   بیه  ،:، بنیابراین 4باشیند )جیدو     کیلوگرم در هکتار میی 

 مربو    متر در سنبله تدداد بیشترین عنی عملکردی مهم اجاای بیشترین

تیرین   واحد سطح مهم سنبله در  بوده است. تدداد  دانه در سنبلهد تددا و

 از ارزش ردباشید کیه در افیاایش عملکی     اجااء عملکرد دانه میاز جاء 

 . محققین دلیل(Ghaderi et al., 2009) باالیی برخوردار بوده است

هیای تلفیقیی را ناشیی از نیتیروژن قابیل       افاایش عملکرد در سیسیتم 

 شیود  اند که نیتروژن موجب افاایش عملکرد می دسترس خاک دانسته

(Mooleki et al., 2004 ).     بیشترین عملکرد اقتصیادی دانیه گنیدم

درصید کیود    50تن در هکتار کود دامی بیا   60یمربو  به تیمار تلفیق

درصد عملکیرد دانیه را افیاایش     70باشد، نسبت به شاهد  نیتروژن می

نیتروژن با توجه به وظایف  (.Ahmadinejad et al., 2013)دهد  می

های متددد و با اهمیتی که در فرآینیدهای حییاتی گییاه ایفیاء      و نقش

ش از سایر عناصر تولید گیاه که کمبود آن بیباشد  میکند عنصری  می

خواهد نمیود  را محدود کرده و در اکثر گیاهان میاان عملکرد را تدیین 

(Hussien & Abou Magd, 2003.) 



 (.Triticum aestivum L)صفات کیفی دانه گندم 

دست آمده از جیدو  تجاییه    نتایج بهغلظتنیتروژندردانه:

مییاان نیتیروژن    ای مختلف برها نشان داد که تأثیر کوده واریانس داده

:. نتیایج  5جدو     دار شده است ) دانه در سطح احتما  یک درصد مدنی

دهید بیشیترین و کمتیرین غلظیت      ها، نشان میی  مقایسه میانگین داده

ترتیب مربو  بیه تیمیار کیود     درصد به 62/1و  41/2میاان  نیتروژن به

ت )جیدو   کیود: بیوده اسی    مصیرب  شیمیایی توصیه شده و شاهد )عدم

جذی شیمیایی    دکو ازبیشتر  نیتروژن را زیستیکود  و آلیدهای کو:.6

تیأثیری نداشیته اسیت    پتاسییم در گنیدم   غلظت  میاان ولی بر ،کند می

(Hassanzadeh et al., 2013). 

هیا، نشیان    نتایج تجاییه وارییانس داده   غلظتفسفردردانه:

ط گییاه تیأثیر   دهد که کودهای مختلف بر میاان جذی فسفر توسی  می

داری را در سطح احتما  ییک درصید نشیان داده اسیت      مثبت و مدنی

توان  ها می :. با توجه به نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده5جدو    )

  18/0/ و 43           ترتییب   بیان نمود که تیمار کودهای شیمیایی و شاهد بیه 

اص داده است درصد بیشترین و کمترین غلظت فسفر را به خود اختص

:. بدد از تیمار توصیه شده کودهای شیمیایی، کود دامی توأم 6)جدو  

صورت مجاا بیشترین  با کود شیمیایی و تیمار توصیه شده کود دامی به

میاان فسفر را به خود اختصاص داده است که در یک سطح قرار دارند 

 ،ینبنیابرا  .هیا شید   نیتروژن، موجب افاایش جیذی کیاتیون   :.6جدو    )

جذی نیتیروژن توسیط گییاه، ییک افیاایش نسیبی در مییاان جیذی         

 .(Staal et al., 1991) آورد وجیود میی   ذایی دیگر در گیاه بهغ رعناص

دلییل، عیاملی در    تیوان بیه   افاایش فسفر توسط کودهیای آلیی را میی   

مصرب دانست که منجر بیه   مصرب و پر برقراری تداد  بین عناصر کم

 .جذی بیشتر فسفر شده است

اساس نتایج جدو  تجایه وارییانس   بر غلظتپتاسیمدردانه:

گونه اذعان نمود کیه تیأثیر کودهیای مختلیف بیر       توان این ها می داده

داری را در سیطح احتمیا  ییک درصید      میاان غلظت پتاسیم اثر مدنی 

:. با توجه به نتایج حاصل از مقایسه میانگین 5جدو    نشان داده است )

ن میاان پتاسیم مربو  به تیمار کود شییمیایی تیوأم بیا    ها، بیشتری داده

درصد کیه کمتیرین     312/0، شاهد درصد و 408/0میاان  کود دامی به

کیود دامیی،   :. استفاده از 6)جدو   میاان غلظت پتاسیم را داشته است

 ,.Hassanzadeh et al))شود  موجب افاایش غلظت پتاسیم دانه می

یه شیده موجیب افیاایش میاده آلیی و      کود دامی توص ، بنابراین2013

دنبیا  دارد و   شود بنابراین بهبود ساختمان خاک را به خاک می هوموس

شیوند ایین    که اکثر عناصرغذایی در کود دامی یافت می با توجه به این

 Marinari)گردد  تدریج در طو  زمان مددنی شده و آزاد می عناصر به

et al., 2000). 

تجاییه  جیدو   توجیه بیه نتیایج    بیا   غلظتکلسیمدردانهه:

کلسییم دانیه   غلظیت عنصر  توان اذعان نمیود کیه   می ها، واریانس داده

درصید افیاایش    سیطح احتمیا  ییک     کودهای مختلیف در   تأثیر تحت

اساس نتایج حاصل از مقایسیه   :. بر5داری را داشته است )جدو   مدنی

یاان غلظت گونه بیان نمود که بیشترین م توان این ها، می میانگین داده

گرم )قسمت در  کیلو گرم بر میلی 74/1میاان  کلسیم مربو  به شاهد به

و کمترین غلظت کلسیم دانه مربو  بیه تیمیار کیود دامیی و      میلیون:

مییاان   تیمار تلفیقی کود دامی توأم با کود بیولوژییک نیتروکسیین بیه   
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 :.4)قسمت در میلیون: بوده است )شکل گرم  کیلو گرم بر میلی 31/1
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Table 5- Analysis of variance (mean of squares) for chemical elements of wheat affected by different fertilizers treatments 
روی
گرم)میلی

کیلوگرم(بر

آهن
گرم)میلی

لوگرم(کیبر

سدیم
گرم)میلی

کیلوگرم(بر

منیزیم
گرم)میلی

کیلوگرم(بر

کلسیم
گرم)میلی

کیلوگرم(بر

پتاسیم
گرم)میلی

کیلوگرم(بر

فسفر
()درصد

نیتروژن
()درصد

درجه

آزادی
 
df

منابع

تغییرات
 

S.O.V 
Ze 

(mg.kg-1) 

Fe 
(mg.kg-1) 

Na 
(mg.kg-1) 

Mg 
(mg.kg-1) 

Ca 
(mg.kg-1) 

K 
(mg.kg-1) 

P 

)%( 
N 

)%( 

0.13ns 0.0000047ns 0.14ns 0.011ns 0.000033ns 0.0000001ns 0.000090ns 0.00004ns 2 تکرار 
         Replication 

97.32** 0.0041** 825.71** 0.041ns 0.067** 0.0036** 0.02** 0.36** 6 تیمار 
         Treatment 

 خطا 12 0.00010 0.0004 0.0000011 0.00012 0.034 1.14 0.00012 0.25

         Error 

1.89 4.63 1.17 1.129 0.77 0.28 6.91 0.52 - 
 تتغییرا ضریب

 )درصد:

         C.V (%) 

ns  ** باشند می رصدد 1و  5 آماری سطح در دار تفاوت مدنی دار، مدنی تفاوت عدم بیانگر ترتیب بهو *و. 
ns,*and **: are non-significant  and significant at 5 and 1 percent probability levels, respectively. 

 

موردبررسیگندمدرتیمارهایمختلفکودیمقایساتمیانگینعناصر-6جدول
Table 6-Mean comparisons chemical elements of wheat affected by different fertilizer treatments 

روی
گرم)میلی

(کیلوگرمبر

آهن
گرم)میلی

(کیلوگرمبر

 سدیم

گرم)میلی

(کیلوگرمبر

منیزیم
گرم)میلی

 (کیلوگرمبر

 میکلس

گرم)میلی

 (کیلوگرمبر

 پتاسیم

گرم)میلی

 (کیلوگرمبر

فسفر
)درصد(

 نیتروژن

)درصد(
 تیمار

Zn 
(mg.kg-1) 

Fe 
(mg.kg-1) 

Na 
(mg.kg-1) 

Mg 
(mg.kg-1) 

Ca 
(mg.kg-1) 

K 

(mg.kg-1) 

P 

)%( 

N 

)%( 
Treatment 

20.05e 1.7e 57d 14.67a 1.74a 0.312g 0.18d 1.62e* T1 
33.39a 2.7a 80a 14.32a 1.31e 0.400b 0.39a 2.25b T2 
21.76d 2.3c 79a 14.54a 1.39d 0.343f 0.27c 1.68d T3 
20.65e 2.1d 32f 14.66a 1.46b 0.397c 0.43a 2.41a T4 
27.57c 2.5b 63c 14.57a 1.33e 0.367e 0.25c 1.79c T5 
32.68a 2.7a 70b 14.53a 1.31e 0.385d 0.32b 1.79c T6 
29.58b 

2.6ab 55e 14.62a 1.41c 0.408a 0.40a 2.40a T7 

 درصد ندارد. 5داری براساس آزمون دانکن در سطح احتما   های دارای حروب مشترک در هر ستون، اختالب مدنی *میانگین
*Means in each column, following the same letter(s) are not significantly different at the 5 percent level of probability. 

T1 ،شاهد  T2 ،کود دامی  T3کمپوست،    کود ورمیT4 ،کود شیمیایی  T5کمپوست+ نیتروکسین،    کود ورمیT6 ،کود دامی+ نیتروکسین  T7  .کود شیمیایی+ دامی 
T1: Control, T2: Cow manure, T3: Vermicompost fertilizer, T4: Chemical fertilizer, T5:Vermicompost+Nitroxin fertilizer, T6: cow 

manure and Nitroxin fertilizer, T7: cow manure and chemical fertilizer. 
 

نتیایج حاصیل از جیدو     غلظتمنیزیموسهدیمدردانهه:

مییاان   دهد که کودهیای مختلیف بیر    ها نشان می س دادهتجایه واریان

جیدو    )داری نبوده اسیت   غلظت منیایم در دانه، دارای اختالب مدنی

هیا در   دهید کیه همیه آن    ها نشان میی  نتایج مقایسه میانگین داده :.5

اما  ،ها وجود ندارد قرار دارند و اختالب چندانی بین آن aکالس آماری 

یان نمود که بیشترین میاان منیایم مربیو  بیه   توان ب طور کلی، می به

 14 /66و  67/14شاهد و تیمار مصرب کودهیای شییمیایی بیه مقیدار     

گرم )قسمت در میلیون: و کمترین آن مربو  به تیمار  کیلو گرم بر میلی

گیرم )قسیمت در میلییون:     کیلو گرم بر میلی  32/14میاان  کود دامی به

دهید کیه    تجایه واریانس نشان می :. نتایج جدو 6بوده است )جدو  

داری در سیطح   میاان سدیم در تیمارهای کودی دارای اختالب مدنیی 

:. نتایج جدو  مقایسه میانگین 5درصد بوده است )جدو    یک  احتما  

ها مبین آن است که کود دامی بیشترین و کود شیمیایی کمتیرین   داده
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 ،. بنیابراین :6میاان سیدیم را بیه خیود اختصیاص داده اسیت )جیدو       

علت وجود غلظیت عنصیر    توان بیان نمود که کودهای شیمیایی به می

پتاسیم موجود در خاک از جذی سدیم توسیط گییاه جلیوگیری کیرده     

 ,.Akbarinia et al) گیردد  اسیت، بنیابراین کمتیر جیذی گییاه میی      

2004.) 
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Fig. 4- Comparison of grain Calcium of wheat in fertilizer treatments 
 

هیا نشیان داد    نتایج تجایه وارییانس داده غلظتآهندردانه:

میاان جذی آهن در سطح احتمیا  ییک    که، تأثیر کودهای مختلف بر

هیا،   :. نتایج مقایسیه مییانگین داده  5جدو    دار بوده است ) درصد مدنی

غلظت آهن در دانه مربو  به تیمار کیود  نشان داد که بیشترین میاان 

گیرم )قسیمت در میلیون:کیه در     کیلیو  گرم بیر  میلی 7/2میاان  دامی به

، کمترین میاان غلظت آهین در شیاهد )بیدون کیود:     aکالس آماری 

کودهای آلی بیه   :.6جدو    قسمت در میلیون بوده است ) 7/1میاان  به

 ،رفتیه بنیابراین  محض ورود به خاک میورد تجاییه میکروبیی قیرار گ    

ها وارد خیاک شیده و میورد اسیتفاده گییاه قیرار        موجود در آن رعناص

شییمیایی خیاک موجیب     و گیرد. مواد آلی با بهبود شرایط فیایکی می

در صورت غذایی از خاک شده است   رشد بهتر و افاایش جذی عناصر

 آهن در دانه گندم کاهش یافتیه اسیت   کود نیتروژنه غلظتاستفاده از 

(et al., 2008 rgholi pourNou.) دست آمیده از مطالدیات    نتایج به

، (.Hordeum vulgare L) روی گیاه جو محققین بر انجام شده سایر

کود دامی نسبت به کودهای شیمیایی از بیشیترین  نشان داد که تیمار 

 (.Ghanbarietal., 2013) میاان غلظت آهن برخوردار بوده است

هیا نشیان داد    تجایه وارییانس داده نتایج غلظترویدردانه:

  ییک  روی در سطح احتماغلظت  میاان  که تأثیر کودهای مختلف بر

اسیاس      :. بیر 5 جیدو     )ت داری افاایش یافتیه اسی   طور مدنی به درصد

گونیه اذعیان نمیود کیه      تیوان ایین   می ،ها جدو  مقایسه میانگین داده

کود دامی بیه  شده توصیه بیشترین میاان غلظت روی مربو  به تیمار 

 کیه در کیالس   گرم )قسمت در میلیون: کیلو گرم بر میلی 39/33میاان 

 : و تیمیار 5)شیکل   و کمترین مییاان آن مربیو  بیه شیاهد     aماری آ

گیرم   میلیی  65/20و  05/20 مییاان  بیه توصیه شده شیمیایی  هایکود

 کیاربرد مصیرب  :.6 )جیدو   باشید  میی گرم )قسمت در میلیون:  کیلو بر

دلیل ایین   .شوند یمیایی موجب بروز عالئم کمبود روی میکودهای ش

گیاه شده ط امر آن است که فسفر باع  کاهش مقدار جذی روی توس

دهید کیه بیاالترین     نشیان میی   وگیاه ج، های انجام شده است. بررسی

رصد کود دامی و کمترین آن د  100  غلظت عنصر روی مربو  به تیمار

لت این امر را در این ع ،ق دارد. بنابراینتدلیا بدون کود  به تیمار شاهد

دادن بیه   شیود باعی  تغیییر    پوسیده میی  دامی کود اند که وقتی دانسته

 ساختمان و همچنین سبب بهبود خاک شیمیایی  و  فیایکی خصوصیات

میواد   بیشیتر  جیذی  ریشیه و  رشید  و نفیوذ  امکان که شده است خاک

 ,.Ghanbari et al) خواهید نمیود   فیراهم  را ریشیه  توسیط  غیذایی 

روی گردیده  کود اوره موجب افاایش غلظتکاربرد استفاده از. (2013

موجیب  دامیی  هیای  کود. Nourgholipour et al., 2008)) اسیت 

کمتر شدن سهم کود  با ،بنابراین .شود روی در دانه می افاایش غلظت

در  غلظیت روی  دامی در کاربرد تلفیقیی کودهیای دامیی و شییمیایی    
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 (.Babaeian et al., 2009)افته است ی جوکاهش ی دانه
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Fig. 5- Comparison of grain Zinc of wheat in fertilizer treatments 
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Table 7- Correlation coefficients between grain yield and grain nitrogen, phosphorous, potassium, calcium, magnesium, 

sodium, zincand iron contents of  wheat grain 

آهن
Iron 

 

روی
Zinc 

 

 سدیم

Sodium 

 

منیزیم

Magnesium 

 

کلسیم
Calcium 

 

پتاسیم

Potassium 

 

فسفر

Phosphorous 

 

نیتروژن

Nitrogen 

 

عملکرد

 دانه
Grain 
yield 

 

        1 
 عملکرد محصو 

Grain Yield 

       1 0.78* 
 نیتروژن

Nitrogen 

      1 0.93** 0.80* 
 فسفر

Phosphorous 

     1 0.92** 0.83* 0.78* 
 پتاسیم

Potassium 

    1 -0.66ns -0.48ns -0.26ns -0.32ns 
 سیمکل

Calcium 

   1 0.63ns -0.30ns -0.21ns -0.09ns 0.20ns 
 منیایم

Magnesium 

  1 -0.72ns -0.41ns -0.25ns -0.30ns -0.46ns -0.46ns 
 سدیم

Sodium 

 1 0.49ns -0.72ns -0.70ns 0.56ns 0.36ns 0.25ns 0.32ns 
 روی
Zinc 

1 0.90** 0.47ns -0.66ns -0.91** 0.67ns 0.49ns 0.31ns 0.44ns 
 آهن
Iron 

ns باشند می رصدد 1 و 5 آماری سطح در دار تفاوت مدنی دار، مدنی تفاوت عدم بیانگر ترتیب به **: و* و. 

ns, * and **: are significant at 5 and 1 percent probability levels, and non-significant, respectively. 

 

 

 دانهر غلظت عناصهمبستگی بین عملکرد دانه و 

دسیت آمیده از جیدو  ضیرایب همبسیتگی       هبا استناد به نتایج بی 

توان اذعان نمود که عملکرد دانه با غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و  می

داری را در سطح احتما  پینج درصید    پتاسیم همبستگی مثبت و مدنی
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غلظت عنصر نیتروژن با فسفر در سطح احتما  ییک   .نشان داده است

نصییر پتاسیییم در سییطح احتمییا  پیینج درصیید درصیید و بییا غلظییت ع

غلظت عناصر فسفر با پتاسیم ، داری نشان داد همبستگی مثبت و مدنی

داری  گیاه در سطح احتما  یک درصد دارای همبستگی مثبت و مدنیی 

درصید دارای   یک  غلظت کلسیم با غلظت آهن در سطح احتما   ،بوده

بیا آهین در    داری بوده اسیت و غلظیت روی   همبستگی منفی و مدنی

داری بیوده   سطح احتما  یک درصد دارای همبستگی مثبیت و مدنیی  

 .:7است )جدو  

 

گیرینتیجه

اعما  تیمارهای کود شیمیایی توأم با کود دامی بیشترین تیأثیر را  

نتیایج   ،بنابراین .بر افاایش میاان عملکرد و اجااء عملکرد داشته است

م با کودهای شییمیایی کیه   از برتری نسبی کود دامی توأ مذکور حاکی

گردد و از نظر افاایش صفات مورفولوژیکی  یک کود تلفیقی تالقی می

و افاایش عملکرد و اجااء عملکرد نسیبت بیه کیود شییمیایی برتیری      

تواند برای تولید پایدار ایین محصیو  کیفیی در     داشته که این امر می

یایی، سیستم تغذیه شییم های کشت اکولوژیک مناسب باشد و در  نظام

مصرب شیده   رویشی خصوص نیتروژن در مرحله رشد ذایی بهغ صرعنا

در  و گیردد  میی  مواجه ها و گیاه در مراحل بددی به تدریج با کمبود آن

 غذایی مورد نیاز گیاه بایستی در اثر مددنیارگانیک مواد سیستم تغذیه 

ها و  علت عدم توسده ریشه رسد به شدن کود فراهم شود که به نظر می

 هیا بیه   اولیه رشد دسترسیی ریشیه   دن در مراحلش مددنیت کم عسر

رشد این محیدودیت  و توسده  و با پیشرفت گشتهغذایی محدود     رعناص

شییمیایی   با این وجود در سیستم تغذییه تلفیقیی کیود    یابد کاهش می

، بلکه مددنی شدن را نیا شود تقویت می گیاه تنها رشد اولیه مصرفی نه

ه این مدنی که در مراحل اولیه رشد که نیاز غیذایی  ب، نماید تسریو می

ها کمتر از کودهای شییمیایی   گیاه کم است میاان نیتروژن مددنی آن

علیت تیداوم فرآینید     بوده است، ولی در مراحل بددی رشد زایشیی بیه  

کیرده و بیا    تری ادامیه پییدا   مددنی شدن، جذی تا مدت زمان طوالنی

 محصیوالت ییت  کم وت کیفیی ش بر افیاای  عالوه هاکود مصرب بهینه

و در ارتقاء سیالمت جامدیه نقیش    های گندم  کشاورزی و مصرب دانه

نسبت بین میاان عناصر کلسیم بیه فسیفر    .مهمی را ایفاء خواهد نمود

کند و  ای را در جذی هر دو عنصر ایفاء می در رژیم غذایی نقش عمده

ترین هایی که نسبت فسفر آن دو به یک باشد جیذی را بیه بیاال    رژیم

البته اگر نسبت کلسیم به فسفر بین نییم تیا    .میاان خود خواهد رساند

اما اگر نسبت بیه   ،تواند صورت بگیرد دو نوسان داشته باشد، جذی می

هر صورت کمتر از نیم و یا بیشیتر از دو باشید مییاان جیذی مختیل      

شود و نسبت سه به دو و یا بیشتر آهن به روی مانو جذی روی از  می

ذی خواهد شد و افاایش جذی کلسیم و یا فسفر باع  کاهش مواد مغ

 گردد.  جذی منیایم و بروز کاهش آن می
 

سپاسگزاری

در پایان الزم دانسیته از پرسینل محتیرم پژوهشیکده کشیاورزی      

نیمه وابسته به دانشگاه زابل که در اجرای این پیژوهش همکیاری    چاه

 ی را داشته باشیم. اند، کما  تشکر و قدردان الزم را مبذو  داشته
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Introduction 

The growing world population and increased need for food security, leading to great developments in the is 
agriculture and promoted.fertilizers substance the element or elements needed by plants directly into the soil and 
the optimum growth and maximum product quality result.fertilizer management is an important process because 
the right combination of fertilizer for agricultural production is cause production food with minimal losses.Choice 

a proper fertilizer management to programs, the environment, to prevent pollution of land and water and air 
depends. to excursion elements play a fundamental role in ecosystem functioning and rotating elements, while 
energya track,just the non-cyclical flows, that humanthe end of the food chain remains so because healthy soil 
and plant healthy, healthy plants and will provide human health. 

Materials and Methods 

The study, to evaluate the elements in wheat under different fertilizer systems, In format of randomized 
complete block design with three replications, during the crop Year 2013-2014, the Agricultural Research 
Station, University of Zabol (Chahnymh) that 35 kilometers is Zabol was conducted. In terms of geographical 
location of 61 degrees and 41 minutes east longitude and 30 degrees, 54 minutes north latitude and altitude of 
480 meter of sea level. The weather it has cold winters and dry, and hot summers and dry, that according to 
category coupons and amberger ingredient weather warm and dry is considered. treatments contains: T1: control 
(no fertilizer), T2: cow manure, T3: vermi compost fertilizer, T4: chemical fertilizer, T5:vermicompost+ nitroxin 
fertilizer, T6: cow manure and nitroxin fertilizer, T7: cow manure and chemical fertilizer.direction calculation the 
analysis of statistical data obtained at first to software excel transmit and after assurance the of normality to be 
data, the results with using the of statistical software SAS, version 9.1, and variance analysis, the by means test 
duncan, at the level 5 percent, were compared. 

Results and Discussion 

The results showed that different fertilizer systems on the all morphological characteristics of wheat, with the 
exception the weight of one thousand seeds surface (P≤0/01) was significant. So that chemical fertilizers, cause 
the increased 16.20 percent, plant height and consolidated fertilizers cause Increased 11.60 percent the weight 
one thousand seeds compared was the control treatment. The highest and lowest grain yield with values the 
highest and lowest grain yield with values 3440 and 1835 kg.h

-1
, respectively belong to treatments, system 

blended manure and chemical fertilizers, and treatment control.concentration of grain elements  on the surface 
(P≤0/01), with the exception of Mg, that at use of different nutritional systems at one surface, was significant. So 
that chemical fertilizers, N and P, respectively 48.78 and 139 Percent  and  cow manure and chemical fertilizer 
the potassium seed 30.76 percent, cow manure, Fe, Na and Zn, respectively 58.82, 40.48, 7.49 has increased 
compared to control. chemical fertilizers Ca to the 16.10 percent compared to control, reduce.thus improving 
plant nutrition through optimal use of  fertilizers blended, bio, organic, quality and quantity in addition to 
increasing of agricultural products, the human nutritional status, the lack of elements compensate and balance 
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nutrient elements cause improve body function, and reduce the need to supplement.  

Conclusion 

Chemical fertilizers combined with farmyard manure, greatest impact on increasing yield and its components 
have. The results imply comparative advantage cow manure and chemical fertilizer that is an integrated fertilizer, 
and of opinion increase characteristics morphological and increase yield and its components superior to chemical 
fertilizers have the is advantage.  
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