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 و شيميايي بر عملكرد و اجزاء عملكرد گندم داميمقايسه اثرات كودهاي 

  1، و تيمور خندان1پويا آروين،  2مريم رضاپور ، 1مجيد جعفري مقدم

ي دانشگاه دانش آموخته - 2 بجنورد و اردبيل  مشهد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد جوان باشگاه پژوهشگران ءبه ترتيب اعضا - 1
  بجنورد آزاد اسالمي واحد

  مجيد جعفري مقدم     *

m.jafari_m@yahoo.com  

  

  چكيده

آزمايشي به صورت فاكتوريل در ، اجزاء عملكرد گندمو  و رقم بر عملكرد مقايسه اثرات كودهاي حيواني و شيمياييمنظور به 
در نوع كود  آزمايش در اين. اجرا گرديد مشهد و در  1388-89 زراعي ار در سالقالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكر

 .مورد بررسي قرار گرفتند پيشتازو  گاسكوژنسايونز، سطح  سهو رقم در ) كود مرغي، گاوي، گوسفندي و شيميايي(سطح  چهار
، تعداد دانه در بوتهتعداد دانه در تعداد دانه در سنبله، ، بوتهصفات اندازه گيري شده در اين تحقيق عملكرد نهايي دانه، تعداد سنبله در 

داري گيري شده در آزمايش اثر معنيبر ساير صفات اندازهوزن هزار دانه جز  بهو رقم، نوع كود  .بودند وزن هزار دانه متر مربع و
ميانگين بيشتري سكوژن نسبت به رقم ديگر گاسايونز و م ارقاو  ،ايجاد كردرا  اجزاء عملكردو  عملكرد كود مرغي بيشترين. ندگذاشت

جايگزين مناسبي  تواندمثل كود مرغي مي دامي استفاده از كودهاي با توجه به نتايج، . ندگيري شده نشان دادرا در كليه صفات اندازه
  .ارگانيك باشندبراي كود شيميايي و كليدي براي نيل به كشاورزي 

  .، رقم، عملكرد، اجزاء عملكردشيميايي كودهاي حيواني وگندم،  :كليديگان واژ

  

  مقدمه

در اين ). 1389، رسولي و مفتون(باشد گندم گياه پر اهميتي است كه يكي از جنبه هاي بسيار مهم در زراعت آن، استفاده از كودها مي
رسد، ولي هزينه رو به به نظر مي رابطه استفاده از كودهاي شيميايي به عنوان سريعترين راه براي جبران كمبود عناصر غذايي خاك الزم

افزايش توليد كودهاي شيميايي، آلودگي خاك و آب ناشي از مواد شيميايي و كاهش كيفيت توليدات كشاورزي باعث ايجاد مسائل 
بهبود كودهاي دامي بهترين جايگزين براي كودهاي شيميايي بوده و ميتوانند اثرات معني داري در  ).1375ملكوتي، (بغرنج شده است 

ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك داشته باشند و عالوه بر افزايش ماده آلي خاك، افزايش فعاليت ميكروارگانيسم ها و بهبود 
  .)1380توحيدلو، ( ساختمان خاك را به دنبال داشته باشند
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نتايج . سديمي افزايش داده است ب خاكهاينشان دادند كود دامي عملكرد وزن خشك گندم و برنج را در تناو) 1990(ساچديو ودب 
كيفيت محصول پس از  تاثير كودهاي آلي و شيميايي بر عملكرد و كيفيت گياه گوجه فرنگي بر حاصلخيزي خاك، ي ديگر،آزمايش

جايگزين تواند به عنوان استفاده از كودهاي آلي مي داردبيان مي دهد و همچنينرا نشان مي برداشت و قابليت نگهداري بيشتر در انبار
استفاده از  عدم تكيه بر روي ارگانيكبا توجه به اينكه در كشاورزي ).1387قرباني و همكاران، (باشد  كود شيمياييبراي  يمناسب
 كودهاي حيواني و شيميايي انواع هايي مثل كود شيميايي است، هدف از انجام اين تحقيق بررسي واكنش صفات زراعي گندم بهنهاده

  . باشدميارگانيك ترين رقم براي نيل به كشاورزي نيز انتخاب مناسب ، واجزاء عملكرد گندمو  و رقم بر عملكرد

  
  مواد و روش ها

اجرا به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار  ، و مشهددر  1388- 89فصل زراعي آزمايش در 
سايونز، گاسكوژن و سطح  سهو رقم در ) كود مرغي، گاوي، گوسفندي و شيميايي(طح س چهاردر نوع كود  آزمايش در اين. شد

. تكرار اجرا شد 4خط و در  8متر و با كاشت  2و عرض  5اين آزمايش در كرت هايي با طول  .مورد بررسي قرار گرفتند پيشتاز
محدوديت آبياري و كنترل كامل آفات، علف هاي آزمايش در شرايط عدم  .كيلوگرم بر هكتار بود300مقادير كودهاي استفاده شده 

د دانه در در بوته، تعدا سنبلهتعداد (به منظور بررسي اجزاء عملكرد  .هرز، و بيماري هاي گندم از ابتدا تا پايان فصل رشد انجام شد
بوته به طور تصادفي  20دوم و سوم در مرحله برداشت از خطوط  )متر مربع تعداد دانه در و بوته تعداد دانه در، ، وزن هزار دانهسنبله

. درصد محاسبه شد 14مترمربع از سه خط مياني و با توجه به رطوبت  1عملكرد دانه نيز از مساحتي معادل . انتخاب و بررسي شدند
  .انجام شدند SAS تجزيه واريانس داده هاي حاصله و مقايسه ميانگين بين صفات مورد ارزيابي با استفاده از نرم افزار 

  نتايج و بحث

  .غير معني دار مي باشد  nsدرصد، و 1و  5به ترتيب معني دار در سطوح احتمال **و*

  )اعداد نشان دهنده مجموع مربعات مي باشند(تجزيه واريانس عملكرد و اجزاي عملكرد  - 1جدول 

تعــداد ســنبله   درجه آزادي  منابع تغييرات
تعـــداد دانـــه در    تعداد دانه در بوته  در بوته

( عملكــــرد دانــــه   تعداد دانه در مترمربع  وزن هزار دانه  سنبله
  )كيلوگرم بر هكتار

    ns44/3 **19/12803 **93/443 ns53/1  **1152287194  **10706241  3 بلوك

  ns75/3  *866881036  **7598228 54/328* 01/9632* 41/5*  3 نوع كود

  ns44/0  **1138155088  **16131616 02/195* 16/12646** 45/6*  2 رقم

  ns 63/6286  ns 21/57  ns 54/7  ns 565797282  **11380143  75/10 *  6  رقم× نوع كود 

  17810845  2623090883  56/43  62/932  45/29145  86/33  33  خطا

CV (%)   4/27 5/35 24 9/2  5/35  3/11  
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سنبله در بوته  15/4با  كود شيميايي. )1جدول ( بر تعداد سنبله در بوته معني دار بود و رقمنوع كود  اثر : تعداد سنبله در بوته
سنبله در گياه تفاوت  06/4 سايونزرقم  .را دارا بودند بوته كمترين تعداد سنبله در بوتهسنبله در   22/3با  كود گوسفنديبيشترين و 

بر تعداد سنبله در  نيز رقم*كود نوع  اثر متقابل). 2جدول (با پيشتاز متفاوت بود  5%گاسكوژن نشان نداد، اما در سطح داري را با معني
   .معني دار بود گياه

دانه در  87/25با  كود مرغي. )1جدول ( معني دار بود1%ح در سط دانه در سنبلهبر تعداد  و رقمنوع كود  اثر : تعداد دانه در سنبله
مطابقت ) 1990(ساچديو ودبه با نتايج ك )2جدول ( نداشت كود شيمياييداري با تعداد را نشان داد، اما تفاوت معنيبيشترين  سنبله
  .داشت

تفاوت  و تعداد دانه در بوته  كود مرغي و شيميايي بيشترين. دمعني دار بو تعداد دانه در بوتهبر  و رقمنوع كود  اثر: تعداد دانه در بوته
داري تفاوت معني دانه در بوته داشت،  88كه گاسكوژن دانه در بوته، با رقم  100با  سايونز  رقم .)1جدول ( ندنداشت داري با هممعني

نيز به علت برگرفته  تعداد دانه در مترمربع. معني دار بودتعداد دانه در بوته نيز بر  رقم*نوع كود  اثر متقابل). 2جدول (ند دادنرا نشان 
بستگي نيز تعداد دانه با  ) 1990(دبساچديو ودر آزمايش  ).2و  1جدول (، شرايط مشابهي را نشان داد تعداد دانه در بوته شدن از صفت

  .به نوع كود استفاده شده داشت

بيان ) 1386اسالفر و ساتوره، (. )1جدول ( بودنمعني دار  وزن هزاردانهبر رقم *نوع كود  اثر متقابلو  رقم، نوع كود اثر : وزن هزاردانه
تاثير ندكي با عملكرد دانه در گندم دارد و معموالً كمتر تحت مي دارند كه وزن هزار دانه بر خالف تعداد دانه در واحد سطح، ارتباط ا

  .شود عوامل مختلف محيطي و زراعي واقع مي

  مقايسه ميانگين عملكرد و اجزاي عملكرد  -2جدول 

  .اوت آماري معني داري  ندارندبا هم تف 5%و در سطح  LSDهاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون ميانگين

  )كيلوگرم بر هكتار(  عملكرد دانه  تعداد دانه در مترمربع وزن هزار دانه تعداد دانه در سنبله تعداد دانه در بوته  تعداد سنبله در بوته فاكتور

         نوع كود

  ab 77/3 a88/97 a87/25 a53/39 a29365 a 8/7116 كود مرغي

  b22/3 b76/62 b65/18 a79/38 b18829 b 6320 كود گوسفندي

  ab 6/3  ab64/78 b22/21 a92/38 ab23593 b 8/6282 كود گاوي

  a15/4  a43/95 ab82/22 a06/39 a28622 b 8/6070 كود شيميايي

          رقم

  a 06/4  a99/100 a48/24 a15/39 a 30297  a 3/6880 سايونز

  ab 8/3  a08/88 ab39/22 a94/38 a 26424 a 6842 گاسكوژن

  b 19/3  b97/61 b56/19 a13/39 b 18590  b 5620 پيشتاز
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را نشان داد  عملكرد دانهبيشترين  كود مرغي .)1جدول ( معني دار بود عملكرد نهايي دانهبر  نوع كود و رقم اثر: عملكرد نهايي دانه
هكتار تفاوت  تن در 8/6گاسكوژن با حدود سايونز و م ارقا .را نشان دادند داريو تفاوت معنيمشابه هم بودند و ساير كودها ولي 
 .معني دار بود 1%در سطح  عملكرد دانهرقم بر * دفعات محلول پاشي اثر متقابل). 2جدول ( ندنشان داد پيشتازداري را با رقم معني

در واقع افزايش تعداد دانه در  .بيشتر بود هاكودهاي دامي در آزمايش آنرسيدند و عملكرد هم به نتايج مشابه ) 1990(ساچديو ودب
    .افزايش عملكرد دانه را در پي دارده، سنبل

  كلي گيرينتيجه

بايد و  دهدمينشان  استفاده از كود مرغي نتايج موفقيت آميزتري را در مورد عملكرد و اجزاء عملكرد گندم  طبق نتايج اين آزمايش
به  دامي كودهاي شد، استفاده از با ي شيمياييهانهادهورود  عدم و بالتبع ارگانيكتوجه داشت كه اگر هدف نيل به كشاورزي 

  .باشدمي بهترين گزينه خصوص كود مرغي
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Abstract 

 In order to compare the effects of chemical and bestial fertilizers, and  variety on yield and yield 
components in wheat, a  experimental factorial based on randomized complete block design was 
carried out with four replications in 2009-2010 in Mashhad. In this study fertilizer type with four 
levels (bovine, poultryand sheep manure, and chemical fertilizer) and variety with three levels 
(Gaskojen, Sayonz and Pishtaz) were studied. final yield of grain, ears per plant, seeds per spike, 
grain number per plant, seeds per square meter and grain weight were measured . fertilizer type and  
variety, had  significant effect on all of measured traits in this experiment, except seed weight. 
Poultry manure caused highest yield and yield components, and Gaskojen and Sayonz showed a 
higher average than the Pishtaz in measured traits. According to the results, use of bestial fertilizers 
such as poultry manure, can be suitable alternative for chemical fertilizer and the key for reaching 
to organic agriculture.  

Keywords: wheat, chemical and bestial fertilizers, variety, yield , yield components. 

 


