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 چکیده

هاي زیستی، دامی و شیمیایی بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم، آزمایشی در سال تأثیر کود منظور بررسی به

هاي کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزي صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکبه 1383-1382زراعی 

نیتروژن، فسفر و پتاسیم ) ، شیمیاییشاهدآذربایجان شرقی اجرا گردید. عامل اول سطوح کودي استان و منابع طبیعی 

 ،2فسفاته بارور + ، سوپرنیتروپالس2فسفاته بارور + نیتروکسین(، لوگرم در هکتارکی 17و  77، 161ترتیب با مقادیر، به

( و عامل دوم ارقام 2بارور فسفاته + کود دامی + سوپرنیتروپالس + و تلفیقی )نیتروکسین 2فسفاته بارور + کود دامی

روم و سواسون بودند. نتایج نشان داد در صفت تعداد دانه در سنبله رقم اروم و در وزن هزاردانه رقم سواسون گندم ا

دست دار با سایر تیمارهاي کودي بهبرتر بود. بیشترین تعداد دانه در سنبه با کاربرد کود شیمیایی بدون تفاوت معنی

کیلوگرم در هکتار(  12287کیلوگرم در هکتار( و تلفیقی ) 12137) یشیمیایآمد. بیشترین عملکرد بیولوژیکی در تیمارهاي 

درصدي را نسبت به شاهد نشان دادند.  71/11طور میانگین افزایش دست آمدند که بهدار با یکدیگر بهبدون تفاوت معنی

ربرد کودهاي شیمیایی کیلوگرم در هکتار(، کا 1331دانه در تیمارهاي کاربرد تلفیقی در رقم سواسون ) بیشترین عملکرد

دست آمد دار با همدیگر بهکیلوگرم در هکتار( در رقم اروم بدون تفاوت معنی 2782کیلوگرم در هکتار( و تلفیقی ) 1228)

بیشترین درصد پروتئین براي تیمارهاي تلفیقی . درصدي را نسبت به شاهد نشان داد 2/72طور میانگین افزایش که به

طور ثبت شد. به درصد( براي رقم اروم 16شیمیایی )کود درصد( و 2/16) 2بارور هفسفات + نیتروکسیندرصد(،  2/16)

، اجزاي عملکرد و دانه صفات از جمله عملکرد کثرکودهاي آلی و زیستی در ا از کلی بین کاربرد کود شیمیایی و تلفیقی

نی کودهاي شیمیایی با کودهاي آلی و زیستی داري مشاهده نشد. بنابراین، امکان جایگزیدرصد پروتئین دانه تفاوت معنی

 براي تولید گندم در یک سیستم کشاورزي پایدار یا ارگانیک وجود دارد.
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Abstract 

In order to investigate the effect of farmyard, biological and chemical fertilizers on yield and yield 

components of wheat, an experiment was carried out as a factorial based on randomized complete blocks 

design with three replications at the Research Center for Agriculture and Natural Resources in 2013-2014. 

The first factor was levels of fertilizers: control, chemical fertilizer, Nitroxin + Phosphate Barvar2, FYM + 

Phosphate Barvar 2, Supernitroplus + Phosphate Barvar2 and integrated treatment (Nitroxin+ Supernitroplus 

+ FYM+ Phosphate Barvar 2) and second factor was Urom and Sovason as wheat varieties. Results showed 

that for number of spikelets per spike, Urom variety and for 1000 kernel weight, Sovason variety were 

superior. The highest number of grains per spike was obtained by chemical fertilizer application without 

significant differences with other fertilizer treatments and the highest biological yield was obtained in 

chemical fertilizer (12530 kg.ha-1) and integrated treatment (12490 kg.ha-1) without significant differences, 

which showed an increase of 11.75% on the average compared to the control. The highest grain yield was 

obtained in integrated treatment in Sovason variety (5335 kg.ha-1), chemical fertilizer (5228 kg.ha-1) and 

integrated treatment (4782 kg.ha-1) in Orum variety without significant difference, which showed an increase 

of 72.2% on the average compared to the control.  The highest protein percentage was recorded for 

integrated treatment (16.4%), Nitroxin + Phosphate Barvar (16.2%) and Fertilizer (16%) for Orum variety, 

respectively. In general, there was no significant difference between the application of chemical fertilizer and 

the integrated application of organic and biological fertilizers in many traits, including grain yield, yield 

components and protein percentage. Therefore, there is the possibility of replacing chemical fertilizers with 

organic and biological fertilizers for producing of wheat in a sustainable organic farming system. 
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 مقدمه

افزایش جمعیت جهان و نیاز به تأمین غذاي آن در         

بسیاري موارد بشر را ناچار به استفاده بیش از حد 

هاي ع طبیعی و کاربرد کودهاي شیمیایی در سیستممناب

تولید کشاورزي نموده و این کار منجر به تخریب منابع 

پژوهشگران طبیعی و محیط زیست شده است، لذا، 

را براي تولید پایدار  هاییتا روشد نسعی دارهمواره 

ضمن حفاظت از منابع طبیعی،  ومحصوالت پیدا نموده 

غذایی را  امنیتمحصوالت و  يپایداري و عملکرد باال

عنوان یک به (.Triticum aesivum L.  گندم )مین نمایندضت

مهمترین غله بعد از ذرت و برنج  محصول استراتژیک،

از لحاظ سطح زیر کشت و تولید دانه براي تأمین 

 باشدپروتئین و کربوهیدرات در سطح جهانی مطرح می

 بهبوددر  مهم عوامل از یکی(. 2711مندال و موخوپادیا )

 است یة گیاهتغذمدیریت کمی و کیفی محصول  عملکرد

کاربرد  بااليخاک، هزینه آب و محدود  منابع و همچنین

ي کافی و کودهاي غیرآلی، افزایش تقاضا براي غذا

هاي زیست محیطی ناشی نگرانی نسبت به آلودگیسالم، 

عوامل نامتعادل کودهاي شیمیایی از جمله  کاربرداز 

باشند تغذیه گیاهان زراعی میبیش از پیش به توجه 

 سبب متداول ورزيکشاعملیات  وزهمرا(. 2778فاگریا )

و  یستز محیطگیدلوآ جملهاز  ديمتعد تمشکال وزبر

 يهايربیما دیجاا ک،فرسایش خا ،مینیزیرز يهاآب

 هیددگر ییاغذ ادمو کیفیت کاهشو  ننسادر ا نگوناگو

 نوین هايروش دار وپای کشاورزي است لذا توجه به 

 مورد زیستی کودهاي کاربرد جمله از تغذیه گیاهی

-بهره (.2718گیرد )شارما و همکاران می قرار توجه

 زيخاک موجودات متنوع و ذاتی هايتوانایی گیري از

براي تأمین نیازهاي غذایی گیاه از  جاندارانویژه ریزبه

ي ي مناسب در راستاي دستیابی به کشاورزهاراهکار

و  باسو؛ 2711باشد )جنسن و همکاران می پایدار

کودهاي زیستی موادي داراي (. 2718همکاران 

ها هستند که جهت هاي آنریزجانداران زنده یا فرآورده

تأمین زیستی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه از جمله 

ها، ترشح سیدروفور نیتروژن، فسفر، پتاسیم، ریزمغذي

-کار میمو گیاه در خاک بهو درنتیجه بهبود رشد و ن

(. 2717 جورج؛ نیومن و 2712روند )گوپتا و همکاران 

 مکمل یاعنوان جایگزین و کودهاي زیستی بهکاربرد 

 بهبود و حفظ باروري خاک وبا کودهاي شیمیایی 

سبب تأمین مواد غذایی  آنمدیریت صحیح حاصلخیزي 

جه شود و درنتیمیآن مورد نیاز گیاه و افزایش عملکرد 

کشاورزي را  هاينظامدر تواند پایداري تولید می

 زیستی هايکود(. 2712)ماهانتا و همکاران  تضمین کنند

، ومیآزوسپیریل ،ازتوباکتر از جنس ریزجاندارانی حاوي

فراهم نمودن بر عالوهو غیره  باسلیوس، سودوموناس

غذایی  عناصر عناصر غذایی براي گیاه و تسهیل جذب 

آلی، با  اسیدهاي ترشح مختلف و ترکیبات داز طریق تولی

-تنظیم مواد تولید تولید سیدروفور، ها،ساخت ویتامین

 ساخت ها،جیبرلین و هاقبیل اکسین از گیاه رشد کنندة

-حل ترشحات تولید گیاه، و نمو رشد در دخیل هايآنزیم

سبب رشد، توسعه ریشه خاک،  اسیدیته کاهش و کننده

 در غیرمستقیم طوربهو  شده اهگی هاي هواییو اندام

؛ 2711نمایند )گوپتا و همکاران می ایفا نقش گیاه رشد

( 2716روزیر و همکاران ) (. نتایج پژوهش2771گلیک 

کودهاي زیستی باعث افزایش  که کاربرد نشان داد

عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه ذرت در شرایط کمبود 

گزارش ( 2717)بیالل و همکاران نیتروژن در خاک شد. 

با ( .Avena sativa L) کردند که تقلیح بذور یوالف

تعداد پنجه،  ازتوباکتر و ومیریلیآزوسپکودهاي زیستی 

 عملکرد ماده خشک و ارتفاع بوته، نسبت برگ به ساقه

کود مصرف  همچنین گزارش شده است افزایش یافتند.

عملکرد دانه  زیستی سوپرنیتروپالس باعث افزایش

پور و همکاران )حسن تیمار شاهد شد کنجد نسبت به

ع حاوي دو نو 2بارور  هاتففس(. کود زیستی 2711

پانتوآ هاي کننده فسفات از گونهباکتري حل
باشد که با می پوتیدا سودوموناسو  آگلومورانس

قادرند فسفر  ترشح اسیدهاي آلی و اسید فسفاتاز

 هو در نتیج را قابل جذب براي گیاه نمودهنامحلول خاک 

)علیجانی  شودبه عملکرد باالتر گیاه منجر می کاربرد آن

( با 2717همکاران )حشمتی و (. 2711و همکاران 
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بر عملکرد  2بارور  هبررسی اثر کودهاي زیستی فسفات

گلرنگ بیان کردند که استفاده این کودها باعث افزایش 

کاهش یکی دیگر از راهکارهاي عملکرد گیاه شد. 

ي و زخیحاصل، افزایش ییمصرف کودهاي شیمیا

افزایش عملکرد ، ، بهبود فعالیت زیستی خاکاصالح خاک

-سیستم در پایداريو درنهایت حصول گیاهان زراعی 

کودهاي ، کاربرد کودهاي آلی از جمله کشاورزيهاي 

مرادي و (. 2711)کمایستانی و همکاران  دامی است

، مترمربع در سنبله تعداد بیشترین( 2716همکاران )

ملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه گندم را با کاربرد کود ع

دامی نسبت به کاربرد کود شیمیایی و شاهد  گزارش 

گندم به  واکنش( 2717) نمودند. ابراهیم و همکاران

کود دامی را بررسی و گزارش کردند که سطوح مختلف 

مصرف کود دامی، تعداد سنبله در متر مربع را نسبت به 

 داري افزایش داد. ر معنیطوتیمار شاهد به

حاضر  پژوهشبر این اساس هدف از انجام 

بررسی اثر کاربرد کودهاي زیستی و دامی، بر برخی 

هاي رشدي، عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم از گیویژ

 گندم نان در مقایسه با کودهاي شیمیایی بود.

 

 هامواد و روش

 در مرکز 1382-83این پژوهش در سال زراعی    

آذربایجان شرقی  حقیقات کشاورزي و منابع طبیعیت

( واقع در خسروشهر با مشخصات خسروشاه ایستگاه)

 18درجه و  38دقیقه شرقی و  2درجه و  26جغرافیایی 

قبل از اجراي آزمایش یک دقیقه شمالی به اجرا در آمد. 

متري جهت سانتی 37نمونه مرکب خاک از عمق صفر تا 

تهیه و به  آنو شیمیایی  هاي فیزیکیتعیین ویژگی

(. آزمایش 1شناسی منتقل شد )جدولآزمایشگاه خاک

هاي کامل صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکبه

-تصادفی در سه تکرار اجرا شد و با توجه عدم معنی

داري اثر بلوک در تمامی صفات مورد مطالعه، تجزیه 

تصادفی صورت  ها بر پایه طرح کامالًواریانس داده

عامل اول دو رقم گندم با اسامی اروم و سواسن . گرفت

شاهد )عدم  -1و عامل دوم سطوح مختلف کودي شامل 

کود شیمیایی )بر اساس توصیه  -2مصرف کود( 

کود دامی  -2، 2نیتروکسین + فسفاته بارور  -3کودي( 

 فسفاتهسوپرنیتروپالس +  -1، 2بارور  فسفاته+ 

رو پالس + کود نیتروکسین + سوپر نیت  -6و  2بارور

از ارقام آبی  رقم ارومبودند.  2بارور  فسفاتهدامی + 

گندم و مناسب براي مناطق سردسیر کشور مانند 

باشد و شرقی و غربی و اردبیل می هايآذربایجان

هاي زنگ نسبت به بیماري زنگ زرد مقاوم و به بیماري

متوسط د. باشمقاوم میاي نیمهسیاه و زنگ قهوه

گزارش شده تن در هکتار  2/7ه این رقم عملکرد دان

کیفیت نانوایی در حد خوب و از نظر رسیدن  است و 

اشد. رقم سواسون از ارقام خارجی و متوسط رس می ب

باشد که داراي تیپ رشدي وارداتی از کشور فرانسه می

زمستانه، دیررس، مقاوم به سرما است و متوسط 

اي خاصیت تن در هکتار دارد و دار 1عملکرد باالي 

نانوایی باال، مقاوم به خوابیدگی و ریزش است و نسبت 

به رقم اروم از مقاومت باالیی نسبت به بیماري زنگ 

آماده مراحل اولیه از شخم و  پسزرد برخوردار است. 

ایجاد مربع متر 1/1×3ابعاد  هایی باکرت ،سازي زمین

هاي فاصله بین کرت و متر 1/1 هافاصله بین بلوک .شد

کود  .در نظر گرفته شدمتر  1/7 مایشی در هر بلوکآز

تن در هکتار قبل از کاشت به کرتهاي  11به مقدار  دامی

سانتی متري با خاک  21مربوطه اضافه شد و تا عمق 

کود شیمیایی با توجه به نتایج آزمون مخلوط گرید. 

کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص  161 خاک به مقدار

دهی زنی و سنبلهپنجه ،حل کاشتمرا از منبع اوره در

 77یک سوم مقدار توصیه شده براي هر مرحله( و )

آمونیم در هکتار فسفر خالص از منبع دي کیلوگرم

خالص از منبع  در هکتار پتاسیم کیلوگرم 17فسفاته و 

سولفات پتاسیم قبل از کاشت به خاک در کرتهاي 

 ،مربوطه اضافه گردید. کودهاي بیولوژیک نیتروکسین

تهیه شده از شرکت ) 2بارور  و فسفاته سوپرنیتروپالس

ه صورت بذرمال مورد استفاده ( بزیست فناور سبز

این ترتیب که بذور گندم با مقادیر کافی به ند.قرار گرفت

از کودهاي مذکور خیسانده شده و پس از خشک شدن 
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 بذور در سایه نسبت به کشت بذور تلقیح شده اقدام شد.

 6 درهر کرت بوته در مترمربع در  217 کاشت با تراکم

 27 خط کاشتبا فواصل  متر 3ردیف کاشت به طول 

عملیات  .صورت گرفت 1382مهرماه  18در متر سانتی

-هرز و غیره به داشت مانند آبیاري، مبارزه با علفهاي

صورت نیاز  درو صورت منظم در طول فصل رشد 

ییز بعد از نوبت، یک نوبت در پا 2آبیاري در  انجام شد.

کاشت و سه نوبت بعد از آغاز فصل رشد در بهار در 

بندي صورت دهی و دانهدهی، سنبلهمراحل ساقه

-دهی بهپذیرفت. الزم به ذکر است که در مرحله پنجه

آبیاري انجام نشد. صفات ارتفاع  ،هاي کافیدلیل بارش

بوته، تعداد سنبله، طول سنبله، وزن هزار دانه، تعداد 

سنبله، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه، شاخص  دانه در

برداشت و درصد پروتئین دانه مورد ارزیابی قرار 

برداري براي ارزیابی صفات نمونه گرفتند.

مورفولوژیکی و برداشت محصول در  تیرماه صورت 

بدین منظور در هر کرت آزمایشی دو ردیف  .گرفت

اثر عنوان بهها متر از ابتدا و انتهاي ردیفکناري و نیم 

ها حاشه حذف و از خطوط وسطی هر کرت اندازه گیري

صورت دستی با داس در صورت گرفت. برداشت به

سطحی معادل یک مترمربع در هر کرت صورت گرفت. 

هاي برداشت شده و پس از خشک شدن کامل بوته

توزین آنها، عملکرد بیولوژیکی و پس از جدا نمودن 

دست آمد. درصد پروتئین با بهها، عملکرد دانه نیز دانه

 ,Teltex ZX-50مدل  Seed Analyzersاستفاده از دستگاه 

USA گیري شد. موجود در دانشگاه مراغه اندازه

اخص برداشت دانه با استفاده از معادله زیر محاسبه ش

 گردید:
ت)عملکرد بیولوژیکی/ عملکرد دانه( = شاخص برداش×  177  

 

نرم استفاده از ا هاي حاصل از آزمایش بداده

 وقرار گرفتند  آماريتجزیه مورد  MSTAT-Cافزار 

دانکن در سطح روش  ها با استفاده ازمقایسه میانگین

 درصد انجام گرفت.  1احتمال 

 

 های فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش و کود دامی مورد استفادهبعضی از ویژگی -1جدول 

عصاره  pH ماده آلی کل نیتروژن فسفر پتاسیم 

 اشباع خاک
EC 

(1-dS.m( بافت 
 درصد گرم بر کیلوگرممیلی 

 شنی -لومی  1/1 8/7 88/7 1/7 6 88 خاک

 - - - 17/21 87/2 8/7 62/2 کود دامی

 

 نتایج و بحث

 ارتفاع بوته

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر سطوح 

مختلف کودي بر ارتفاع بوته در سطح احتمال یک 

(. بر اساس نتایج مقایسه 2دار شد )جدولمعنیدرصد 

متر( سانتی 2/71، بیشترین ارتفاع بوته )هامیانگین

مربوط به سطح کودي نیتروکسین + سوپرنیتروپالس + 

بود که نسبت به  2بارور فسفاتهکود دامی+ کود زیستی 

 2بارور فسفاتهشاهد و تیمار کودي سوپرنیتروپالس+ 

مطابق با نتایج  (.1اد )شکل داري نشان دافزایش معنی

افزایش ارتفاع ( 2718راعی و همکاران ) ،پژوهشاین 

 2بارور  تیمار تلفیقی کود زیستیبوته جو را با کاربرد 

 گزارش کردند.درصد کود شیمیایی اوره  177به همراه 

افزایش ارتفاع بوته گندم  نیز( 2717) ابراهیم و همکاران

نسبت به شاهد را  کود دامیسطوح مختلف با کاربرد 

-هم تدلیل اثراارهاي ترکیبی بهمتی در گزارش نمودند.

 و ومیریلیآزوسپ، ازتوباکترها )باکتري متقابلافزایی 

 افزایش یافته و نژیکی نیتروژبیولو ( تثبیتتیوباسیلوس

ها و مواد محرک هورمون خاک و تولید انواعpH کاهش 

 اییرشد نظیر سیتوکینین، اکسین، جذب عناصر غذ

تحریک رشد گیاه و  توسط گیاه افزایش یافته درنتیجه
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میانگره در نهایت  افزایش طول تقسیم سلولی موجب

 (.2717)فتحی،  شودافزایش ارتفاع گیاه می

 

 

 
 
 

 

 

 
 های ارتفاع بوته در سطوح مختلف تیمار کودیمقایسه میانگین -1شکل 

رنیتروپالس + فسفاته سوپ  -1،  2کود دامی + فسفاته بارور -2 ، 2نیتروکسین+  فسفاته بارور -3شیمیایی،  -2شاهد،  -1

 . 2نیتروکسین + سوپرنیتروپالس + کود دامی + فسفاته بارور -6و   2بارور

 درصد است. 1دار بین تیمارها در سطح احتمال حروف غیر مشابه در نمودار بیانگر وجود اختالف معنی
 

 در متر مربعتعداد سنبله 

برهمکنش تیمارهاي کودي و رقم در سطح 

دار بر تعداد سنبله در مترمربع معنیاحتمال یک درصد 

مربوط  بیشترین تعداد سنبله در مترمربع (.2شد )جدول

به کاربرد تلفیقی کودهاي زیستی نیتروکسین + 

ترتیب به  2بارور فسفاتهسوپرنیتروپالس + کود دامی + 

سنبله در مترمربع( و اروم  112براي رقم سواسون )

که نسبت به شاهد  دست آمدسنبله در مترمربع( به 211)

 درصدي را نشان دادند 1/23و  22هاي مربوطه افزایش

( پاسخ گندم به 2717) . ابراهیم و همکاران(2)شکل

کود دامی را بررسی و گزارش کردند که سطوح مختلف 

مصرف کود دامی، تعداد سنبله در متر مربع را نسبت به 

داري افزایش داد. توکلی و طور معنیتیمار شاهد به

( افزایش تعداد سنبله در مترمربع در گندم 2716اللی )ج

 تجزیه واریانس  اثر کودهای زیستی، دامی و شیمیایی بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و پروتئین دو رقم گندم  -2جدول 

ین مربعاتمیانگ   

منابع 

 تغییرات

درجه 

 آزادي

  ارتفاع

 بوته

سنبله تعداد 

 مربعدر متر

 نوز

 هزار دانه  

تعداد 

دانه در 

 سنبله 

عملکرد 

  بیولوژیکی

هعملکرد دان اخص ش 

دانه  برداشت  

درصد 

ه پروتئین دان  

 **ns 2183/2ns 811/6** 311/1** 228227/2 ns 828313/8** 71/87** 2/11 13/2 1 رقم

ودک  1 367/1** 12381/1** 7/8 ns 21/1** 1873327/3* 2117228** 123/78** 2/11** 

 *86/8ns 2178/1** 2/2 ns 21/2ns 818172/6ns 326112/6* 23/28** 7/71 1 رقم*کود

3/37 22 خطا  2/781  1/3  6/17  8/131767  8/118672  81/8  27/7  

67/8 ضریب تغیرات )%(  72/6  37/1  21/17  28/8  21/11  82/8  28/2  

ns ،* می باشند. %1و  %1داري در سطح احتمال و معنی يدارغیر معنیبیانگر  به ترتیب  **  و 
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را با کاربرد کودهاي زیستی از جمله نیتروکسین و 

 در تحقیق دیگريسوپرنیتروپالس را گزارش نمودند. 

( گزارش کردند که بیشترین 2713آزادي و همکاران )

کودهاي زیستی و تعداد سنبله در مترمربع با کاربرد 

 رازتوباکت حاوي زیستی هايکوددست آمد. به شیمیایی

ساخت و ترشح  تثبیت نیتروژن مولکولی توانایی عالوه

نیکوتینیک، اسید  مواد بیولوژیکی فعال مانند اسید

ها، اکسین ،بگروه هاي پنتوتنیک، بیوتین، ویتامین

در توسعة شته و ها در محیط ریشه گیاه را داجیبرلین

و با بهبود  نقش مفید و مؤثري دارند ايسیستم ریشه

هاي خاک ویژگیبهبود غذایی و  جذب آب و عناصر

تعداد داده و باعث افزایش قرار  تاثیرتحتشد گیاه را ر

(. 2777شوند )شاتا و همکاران سنبله در مترمربع می

 هفسفات کود در موجود فسفات کنندهحل هايباکتري

 باعث فسفاتاز اسید و آلی هاياسید ترشح با 2 بارور

 سازي عناصرمحلول و آلی ترکیبات آنزیمی تجزیه

و از این طریق توسعه  گردیده خاک در موجود غذایی

 درنتیجه جذبو  اي گیاه بیشترشدهسیستم ریشه

غذایی خاک مخصوصاً فسفر و رطوبت موجود عناصر

در اعماق پایین خاک براي گیاه را تسهیل نموده و با 

نبله در افزایش تعداد پنجه بارور، افزایش تعداد س

  (.   2713مترمربع را در پی خواهد داشت )منصوري 

  

 
 تیمار کودی و رقم د سنبله در مترمربع در برهمکنش تعداهای مقایسه میانگین -2شکل 

سوپرنیتروپالس +   -1،  2کود دامی + فسفاته بارور -2 ، 2نیتروکسین+  فسفاته بارور -3شیمیایی،  -2شاهد،  -1

 . 2نیتروکسین + سوپرنیتروپالس + کود دامی + فسفاته بارور -6و   2فسفاته بارور

 درصد است. 1دار بین تیمارها در سطح احتمال حروف غیر مشابه در نمودار بیانگر وجود اختالف معنی

  

 وزن هزار دانه

( وزن 2بر اساس نتایج تجزیه واریانس )جدول

 تأثیر رقم هزاردانه در سطح احتمال یک درصد تحت

گرم نسبت  2/37قرار گرفت. رقم اروم با وزن هزاردانه 

وزن  ،گرم 8/27به رقم سواسون با وزن هزاردانه 

(. اثر کاربرد کودهاي 3هزاردانه بیشتري داشت )شکل

-مختلف و برهمکنش آن با رقم بر وزن هزاردانه معنی

دار بودن اثر رسد که دلیل عدم معنینظر میبهدار نشد. 

دلیل باشد که این صفت این زاردانه بهکودها بر وزن ه

داروینکل )بیشتر تحت کنترل عوامل ژنتیکی قرار دارد 

در حالی که ارقام مختلف گندم وزن هزاردانه  (1887

هاي مختلفی هم چنین متفاوتی دارند و در پژوهش

، 2712اسالم و همکاران اي گزارش شده است )نتیجه

 .(2778عزیزي و همکاران 
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 های وزن هزار دانه دو رقم گندم مقایسه میانگین - 3شکل 

سوپرنیتروپالس   -1،  2کود دامی + فسفاته بارور -2 ، 2نیتروکسین+  فسفاته بارور -3شیمیایی،  -2شاهد،  -1

 . 2نیتروکسین + سوپرنیتروپالس + کود دامی + فسفاته بارور -6و   2+ فسفاته بارور

 درصد است. 1دار بین تیمارها در سطح احتمال ر وجود اختالف معنیحروف غیرمشابه در نمودار بیانگ

 

 تعداد دانه در سنبله

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر سطوح 

مختلف کودي و رقم بر تعداد دانه در سنبله در سطح 

(. رقم 2دار شدند )جدولاحتمال یک درصد معنی

رقم  دانه در سنبله نسبت به 2/32سواسون با متوسط 

دانه در سنبله برتري داشته است  2/28اروم با تعداد 

عدد( با  3/31(. بیشترین تعداد دانه در سنبه )2)شکل

دست آمد که نسبت به تیمار کاربرد کود شیمیایی به

دار نشان داد ولی درصد افزایش معنی 2/37شاهد 

(. 1دار نبود )شکلنسبت به سایر کودها افزایش معنی

 کاربرد که نشان دادند( 2713)ن آزادي و همکارا

 دارباعث افزایش معنی شیمیایی نسبت به شاهد کودهاي

 افزایشآنها  تعداد دانه در سنبله ارقام مختلف گندم شد.

 بیشتر جذب و غذایی عناصر به گیاه دسترسی قابلیت

فعالیت  و رشد افزایش نتیجه در گیاه، توسط آنها

 عوامل ازرا  برگ سطح افزایش با گیاه همراه فتوسنتز

 ذکر نمودند شیمیایی کود تعداد دانه با کاربرد افزایش

( نیز گزارش نمودند که 2711مرادي و همکاران )

کاربردي تلفیقی کود دامی و کود زیستی نسبت به 

کاربرد تنهاي کودهاي زیستی منجر به افزایش بیشتر 

 تعداد دانه در سنبله گندم شد.
 

 
 های تعداد دانه در سنبله دو رقم گندممقایسه میانگین - 4شکل

 درصد است. 1دار بین تیمارها در سطح احتمال حروف غیر مشابه در نمودار بیانگر وجود اختالف معنی
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 های تعداد دانه در سنبله در سطوح مختلف تیمار کودیمقایسه میانگین  -5شکل

سوپرنیتروپالس + فسفاته   -1،  2کود دامی + فسفاته بارور -2،  2نیتروکسین+  فسفاته بارور -3شیمیایی،  -2شاهد،  -1

 . 2نیتروکسین + سوپرنیتروپالس + کود دامی + فسفاته بارور -6و   2بارور

 درصد است 1دار بین تیمارها در سطح احتمال حروف غیر مشابه در نمودار بیانگر وجود اختالف معنی
 

 عملکرد بیولوژیکی

اثر  یانگر این است کهبنتایج تجزیه واریانس 

هاي کودي بر عملکرد بیولوژیکی در سطح احتمال تیمار

(. بیشترین عملکرد 2دار شد )جدولپنج درصد معنی

کیلوگرم در  12137با  شیمیاییبیولوژیکی در تیمارهاي 

نیتروکسین + سوپرنیتروپالس + کود و تلفیقی ) هکتار

 کتارهگرم در کیلو 12287( با 2بارور فسفاتهدامی + 

دست آمدند که بهدار با یکدیگر بهبدون تفاوت معنی

درصدي را نسبت به  7/11و  8/11هاي ترتیب افزایش

( 2716مصلحی و همکاران ) (.6شاهد نشان دادند )شکل

افزایش عملکرد بیولوژیکی برنج را با کاربرد تلفیقی 

کودهاي آلی و زیستی نسبت به عدم کاربرد و یا 

کودهاي مختلف زیستی، آلی و  کاربرد غیرتلفیقی

ویژه زیستی به کودهاي .شیمیایی گزارش نمودند

انـواع اسـیدهاي  کننـده فسـفات، با تولیدهاي حلباکتري

سیتریک گلوتامیک، الکتیک و  آلـی از قبیـل اسـیدهـاي

درنتیجه دسترسی  و داده خـاک را کـاهشpH غیره 

-افزایش مــیپتاسیم  گیاه را به عناصري مانند فسفر و

طریق تولید اسیدهاي  ها همچنین ازدهنــد. این باکتري

رشد، عملکرد  يهاها و هورمونآمینه، ویتامین

عباسی و همکاران ) دهندگیاه را افزایش میبیولوژیکی 

و  دوموناس، سوازتوباکتریی همچون هاباکتري(. 2711

 کنندگیبودن خاصیت تثبیت با دارا میوریلیآزوسپ

 ،هاتولید برخی ویتامینو کنندگی فسفر نیتروژن، حل

را براي گیاه تسهیل نموده لذا  و عناصر غذایی جذب آب

موجب افزایش چشمگیر ها تلقیح بذر با این باکتري

 (.  2717)بیال و همکاران  شودگیاه میعملکرد 
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 کودی عملکرد بیولوژیک در سطوح مختلف تیمار هایمقایسه میانگین -6شکل

 - 6و   2سوپرنیتروپالس + فسفاته بارور  -1،   2کود دامی + فسفاته بارور -2،   2نیتروکسین+  فسفاته بارور - 3شیمیایی ،  2 -شاهد،  – 1

 . 2نیتروکسین + سوپرنیتروپالس + کود دامی + فسفاته بارور

 درصد است. 1ر سطح احتمال دار بین تیمارها دحروف غیر مشابه در نمودار بیانگر وجود اختالف معنی

 

 عملکرد دانه

در بر عملکرد دانه کاربرد کود و  رقم برهمکنش

 (.2)جدول دار شدعنیمپنج درصد سطح احتمال 

ها، بیشترین عملکرد دانه در براساس مقایسه میانگین

تیمارهاي کاربرد تلفیقی کودهاي نیتروکسین + 

ر رقم د 2بارور فسفاتهسوپرنیترو پالس+ کود دامی+ 

سواسون، کاربرد کودهاي شیمیایی براي رقم اروم و 

هاي نیتروکسین + سوپرنیترو پالس+ کاربرد تلفیقی کود

ترتیب با در رقم اروم )به 2بارور فسفاتهکود دامی + 

کیلوگرم در  2782و 1228، 1331متوسط عملکرد 

دست آمد دار با همدیگر بههکتار( و بدون تفاوت معنی

بهاري ساروي و  ،پژوهشبا نتایج این  مطابق (.7)شکل

 هايتأثیر میکروارگانیسم( با بررسی 2711همکاران )

بیان  و اجزاي عملکرد گندم، محرک رشد بر عملکرد

سه نوع کود بیشترین عملکرد دانه با کاربرد  کردند که

نیتروکسین و سوپرنیتروپالس  ،2 بارور فسفاته زیستی

( افزایش عملکرد 2716دست آمد. توکلی و جاللی )به

دانه گندم با کاربرد کود زیستی نیتروکسین را گزارش 

( افزایش عملکرد دانه 2717نمودند. امانی و همکاران )

ذرت تحت شرایط آبیاري مطلوب و تنش متوسط با 

را  نیتروکسین +   2بارور  فسفاته زیستی کودکاربرد 

 گزارش نمودند و علت آن را چنین بیان نمودند که

 فسفر دسترس نمودن قابل بر عالوه مفید اندارانریزج

 محرک مواد ترشح از طریق گیاه، براي خاک نامحلول

 در توانندمی سیتوکنین جیبرلین و اکسین، جمله از رشد

 براي غذایی مواد و آب جذب بهتر و ریشه رشد افزایش

-د و درنتیجه باعث افزایش عملکرد میباشن مؤثر گیاه

 که هستند طبیعی زیستی مواديآلی و  کودهايشوند. 

 سبب گیاه، موردنیاز غذایی عناصر عالوه بر تأمین

 مفید و فعالیت ریزجانداران آب نگهداري افزایش ظرفیت

در نتیجه ظرفیت فتوسنتزي گیاه در مرحله خاک شده، 

اي بیشتري به پر شدن دانه افزایش یافته و مواد ذخیره

ر به افزایش عملکرد و نهایتاً منجسمت دانه انتقال یافته 

از آنجایی که (. 2716گردد )پرامون و همکاران دانه می

کودهاي دامی به آرامی در خاک تجزیه شده و عناصر 

نظر گیرد، بهغذایی آن بتدریج در اختیار گیاه قرار می

رسد کاربرد تلفیقی آنها با کودهاي زیستی نیتروژنه می

اصر غذایی و فسفاته نتایج بهتري در جهت دسترسی عن

مورد نیاز گیاه تا پایان دوره رشد گیاه داشته است و 

 این امر به افزایش عملکرد دانه منجر شده است.
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 برهمکنش تیمارهای کودی و رقم  های عملکرد دانه گندم درمقایسه میانگین -7 شکل

و   2سوپرنیتروپالس + فسفاته بارور  -1،  2بارورکود دامی + فسفاته  -2 ، 2نیتروکسین+  فسفاته بارور -3شیمیایی،  -2شاهد،  -1

 . 2نیتروکسین + سوپرنیتروپالس + کود دامی + فسفاته بارور -6

 درصد است. 1دار بین تیمارها در سطح احتمال حروف غیرمشابه در نمودار بیانگر وجود اختالف معنی

 

 شاخص برداشت دانه

ود و کرقم، نتایچ تجزیه واریانس نشان داد که اثر 

برهمکنش آنها بر شاخص برداشت دانه در سطح 

(. بر اساس 2دار شد )جدولاحتمال یک درصد معنی

ها، تمامی ترکیبات کودي و رقم نسبت مقایسه میانگین

داري در شاخص برداشت دانه به شاهد افزایش معنی

تلفیقی کودها  نشان دادند که در این میان کاربرد

 فسفاته+ کود دامی + نیتروکسین + سوپرنیتروپالس )

رقم سواسون با شاخص برداشت بر روي  (2بارور

و بدون تفاوت درصد افزایش نسبت به شاهد  8/23

بیشترین افزایش را نشان داد  دار با رقم اروم،معنی

و همکاران زاده حسن(. در آزمایش دیگري 8)شکل

( افزایش شاخص برداشت گیاه کتان را با کاربرد 2713)

گزارش  2بارور فسفاتهیتروکسین و کود زیستی ن

نگ و همکاران اتارهمچنین در تحقیق دیگري  نمودند.

اثر کودهاي شیمیایی و کودهاي بررسی  با( 2713)

روي ذرت مشاهده کردند که استفاده از  بیولوژیک بر

دار شاخص نیتروکسین باعث افزایش معنیزیستی  کود

 زا یکیعنوان بهشاخص برداشت . شد برداشت ذرت

 که  باشد می زراعی گیاهان ارزیابی مورد هايشاخص

  یبیولوژیک عملکرد به( دانه (اقتصادي عملکرد نسبت از

 دسترس در و افزودن ضمن دامی کودگردد. محاسبه می

 ساختمان بهبود با غذایی، عناصر از بسیاري دادن قرار

 باعث رطوبت نگهداري ظرفیت افزایش با همچنین و خاک

 آن دنبال به و ریشه بهتر رشد براي مناسب بستر ایجاد

از طرف دیگر  شودمی گیاهان سبزینگی رشد افزایش

کاربرد کودهاي زیستی همراه با آن نیز باعث دسترسی 

بیشتر گیاه به عناصر غذایی شده درنتیجه گیاه با 

مواد پروده بیشتري به دانه انتقال  ،افزایش فتوسنتز

اقتصادي و نهایتاً داده و منجر به افزایش عملکرد 

شود. کاربرد کودهاي زیستی شاخص برداشت دانه می

همراه را بهنیتروژن نیتروژنه، دسترسی بیشتر گیاه به 

ترکیب  دارد و این عنصر غذایی پرمصرف که در

ها، اسیدهاي نوکلئیک، ریبوزوم اسیدهاي آمینه،

هاي جزء مهمی از مولکول مشارکت داشته و هاپروتئین

اي رشد سبزینهباشد، با افزایش میو روبیسکو کلروفیل 

 اقتصادي مستقیمی بر میزان عملکرد اثرات ،گیاه

 (.2711)گوول و همکاران  محصول دارد
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 در برهمکنش تیمارهای کودی و رقم  گندمدانه  های شاخص برداشتمقایسه میانگین  -8شکل

و   2سوپرنیتروپالس + فسفاته بارور  -1،   2کود دامی + فسفاته بارور -2،   2ارورنیتروکسین+  فسفاته ب - 3شیمیایی ،  2 -شاهد،  – 1

 . 2نیتروکسین + سوپرنیتروپالس + کود دامی + فسفاته بارور - 6

 درصد است. 1دار بین تیمارها در سطح احتمال حروف غیرمشابه در نمودار بیانگر وجود اختالف معنی

 

 

 دانه درصد پروتئین

کود و رقم در سطح احتمال پنج درصد برهمکنش 

(. 2دار شد )جدولمعنی بر درصد پروتئین دانه گندم

بیشترین درصد پروتئین براي تیمارهاي کاربرد تلفیقی 

 فسفاتهنیتروکسین + سوپرنیتروپالس + کود دامی + 

 فسفاتهنیتروکسین+ درصد(، کاربرد  2/16) 2بارور

 16یی )شیمیاکاربرد کود درصد( و 2/16) 2بارور

امیر یوسفی و  (.8ثبت شد )شکل درصد( براي رقم اروم

( افزایش درصد پروتئین گندم با کاربرد 2718شریفی )

را گزارش نمودند.  ومیآزوسپیریل جمله کود زیستی از

نشان داد ( 2712هاي شکاري و همکاران )پژوهشنتایج 

 17با کاربرد در گیاه کنجد  پروتئین که بیشترین درصد

در شرایط تلقیح و  دار نیتروژن کود شیمیایی کیلوگرم

همچنین رضائی چیانه  دست آمد.بهبذر با کود زیستی 

کودهاي ثیر کاربرد أبا بررسی ت( 2711و همکاران )

درصد پروتئین  که بیشترینبیان نمودند  مختلف زیستی

 2بارور  فسفاتهدانه نخود در تیمار تلفیقی کود زیستی 

واحد ساختاري از آنجایی که د. دست آمبه ازتوباکترو 

توجه به نقش  و با هستندآمینه  ها، اسیدهايپروتئین

 کاربردآمینه،  اساسی نیتروژن در ساختمان اسیدهاي

کننده حلو زیستی و ریزجانداران  یکودهاي نیتروژن

خاک را  میزان نیتروژن و فسفر قابل جذب در ،فسفات

افزایش در نتیجه سبب و افزایش داده براي گیاه 

 (.  2717)شریفی و امیر یوسفی،  دنگردپروتئین دانه می
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 درصد پروتئین دانهکود و رقم برای  ترکیب تیماریهای مقایسه میانگین -9شکل

و   2ورسوپرنیتروپالس + فسفاته بار  -1،   2کود دامی + فسفاته بارور -2،   2نیتروکسین+  فسفاته بارور - 3شیمیایی ،  2 -شاهد،  – 1

 . 2نیتروکسین + سوپرنیتروپالس + کود دامی + فسفاته بارور - 6

 درصد است. 1دار بین تیمارها در سطح احتمال حروف غیرمشابه در نمودار بیانگر وجود اختالف معنی

 

 گیری کلینتیجه

کودهاي دامی  کاربرد که داد نشان پژوهش این نتایج

اثر مثبتی بر  در مجموعو زیستی همانند کود شیمیایی 

هاي زراعی مدنظر در شرایط اجراي این شاخص

 فسفاتهلیکن کاربرد توأم کود دامی با  بررسی داشته اند

و نیتروکسین و سوپرنیتروپالس نسبت به  2بارور 

در افزایش  بیشتري ییآکار جداگانه آنها از کاربرد

دانه در هر  پروتئین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی،

ندم مورد مطالعه برخوردار بود. درنتیجه دو رقم گ

شود که مصرف کودهاي زیستی می استنباطچنین 

 فسفات کننده حل فسفاته و نیتروژنه حاوي ریزجانداران

نیتروژن، همراه با کودهاي آلی از جمله  کننده تثبیت و

کود دامی در یک سیستم کشاورزي پایدار همانند 

د افزایش مصرف کودهاي شیمیایی قادر خواهد بو

 عملکرد کمی و یا کیفی گندم را در پی داشته باشد. 
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