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  چكيده 
ب طرح بلوك كامل تصادفي در قال فاكتوريل آزمايشبه منظور بررسي تاثير مقادير مختلف كود آهن و نيتروژن بر عملكرد گياه بادام زميني، 

بـه صـورت   ) از منبع كالت آهـن (و كود آهن  كيلوگرم در هكتار 90و 60، 0،30شامل) ازمنبع كود اوره( مقادير كود نيتروژن باتكرار  3در
. اجرا شـد  1389 در سال زراعيواقع در شرق استان گيالن  در شهرستان آستانه اشرفيه گرم آهن در ليتر 5/4و  5/1،3، 0شاملمحلول پاشي 

، به ترتيـب بـا   گرم آهن در ليتر 5/4تيمار در بين تيمارهاي كود آهن، حداكثر عملكرد غالف و دانه مربوط به  نتايج اين تحقيق نشان داد كه
 2314غـالف   عملكرد با مقدار كيلوگرم در هكتار 60در بين مقادير كود نيتروژن، مقدار كودي. كيلوگرم در هكتار بود 1828 و 2916مقادير 

وزن صـد   همچنين تيمارهاي كود آهن و نيتروژن بـر . كيلوگرم در هكتار، داراي بيشترين مقدار بود 1376كيلوگرم در هكتار و عملكرد دانه 
كيلوگرم نيتـروژن در   60و  ليتر گرم آهن در 5/4با توجه به نتايج تحقيق مي توان تيمار كودي . اثر معني دار داشتطول و عرض دانه ، دانه
    .تار را به عنوان مديريت مناسب كودي براي گياه بادام زميني در شرايط منطقه پيشنهاد نمودهك

  .كود نيتروژن، عملكرد ،كود آهنبادام زميني،  :كليديواژگان 
  

  مقدمه
وغن، پروتئين خاطر ر است كه به گرمسيري و نيمه مناطق گرمسيري در روغني هاي دانه ترين اقتصادي و مهمترين از يكيبادام زميني 

 داراي يـك  وآراچيز  جنس و از لگومينوزهااين گياه بوته اي، يكساله و از خانوادة  ).2005پانهوار، (شود  مي كشت آن كربوهيدرات و
قسـمت اعظـم نيتـروژن گيـاه بـه      . نمايد مي ايفا هاي كشاورزي فراوده توليد در اساسي نقش نيتروژن .ريشه اصلي و مستقيم مي باشد

جـذب بـه   . روژن آلي و عمدتأ به شكل پروتئين است و به عبارت ديگر تكامل نيتروژن در گياه، به صورت پروتئيني اسـت صورت نيت
 آهـن ). 1385محمـدي،  . (حد كفايت نيتروژن به وسيلة گياه، موجب افزايش پروتئين و درشتي اندازة دانة غالت و حبوبات مي شـود 

 كـالت  كند آهن مي عبور ها سلول در بين كه آهن از فرمي. نمي كند گياه حركت اخلد در راحتي به كه است سنگين عناصر از يكي
دركاهش تثبيت نيتروژن موثر بوده و باعث كاهش تعداد غالف در بوته و عملكرد ز، خانوادة لگومينو گياهان در آهن كمبود. است شده

در ). 1387پنج تن دوسـت، (است  چندان دو آن ضرورت وژن،احياء نيتر تثبيت و در عنصر حياتي اين علت نقش به لذا. دانه مي شود
. تن برآورد شـده اسـت   6/8656بوده كه ميزان توليد محصول بادام زميني در آن هكتار  2555بادام زميني كشت سطح زير استان گيالن

    .انجام شددر استان گيالن  گياه بادام زمينيبر عملكرد  تأثير كود آهن و نيتروژن هدف بررسيتحقيق حاضر با 
  
  
  

  
  مواد و روش ها
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شهرستان آستانه اشرفيه واقع در شـرق  در منظور بررسي اثر كود آهن و نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد بادام زميني، آزمايشي به 
از سطح دريا،  متر 3دقيقه و با ارتفاع متوسط  56درجه و  49دقيقه و طول جغرافيايي  16درجه و  37با عرض جغرافيايي استان گيالن 

 بـه صـورت   آزمـايش  ،در ايـن تحقيـق  . مـي باشـد   4/7 آن PHبافت خاك مزرعه لـومي و مقـدار    .گرفتانجام  1389در سال زراعي 
 10متـر و داراي   23هر واحد آزمايشي داراي ابعـاد  . شدتكرار در زمين اجرا  3درفاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي 

گيـل   بادام زميني رقم محليارديبهشت ماه كاشت بذر  26سپس در  و، شخمارديبهشت ماه  15در ابتدا  زمين زراعي. كشت بود رديف
شـامل  ) ازمنبـع كـود اوره  ( مقادير كود نيتروژن .ديگرد آغاز سانتي متري 3-4به صورت دستي و به شكل رديفي در عمق  )NC2( بادام

گـرم در   5/4و   3، 5/1 ،0شـامل به صورت محلول پاشـي  ) ازمنبع كالت آهن(و كود آهن  وگرم در هكتاركيل 90و 60، 30، بدون كود
پس ازحذف دو رديـف گيـاه از   ، جهت برآورد عملكرد دانه و غالف. شهريورماه بود 29مان برداشت محصول ز. در نظر گرفته شد ليتر

 در كيلوگرم حسب بر صدم يك دقت با سپس توسط ترازوي ديجيتالي. شد جدا كرت برداشت از هر منطقه در هاي واقع بوته طرفين،
تعيـين  در تجزيـة داده هـا و    .شـد اندازه گيـري  طول و عرض دانه  وزن صد دانه، صفات زراعي در انتهاي فصل. گرديدند ثبت هكتار

 Excel نمودارهـا از نـرم افـزار    جهـت ترسـيم   و MSTATC از نرم افـزار ) درصد 5 احتمال آزمون دانكن در سطح( ها مقايسه ميانگين
  .استفاده گرديد

  
  نتايج و بحث

مقايسـه ميـانگين هـا نشـان داد كـه      ). 1جـدول (معني دار شد اما اثر متقابل آنهـا معنـي دار نشـد     و دانه تاثيركود آهن و نيتروژن بر عملكرد غالف
كـود نيتـروژن در    مصـرف  و. بـود  در هكتـار  كيلـوگرم  1828 و 2916 ترتيـب به  ليتر در آهن گرم 5/4تيمار در  و دانه حداكثر عملكرد غالف

در  ).2جـدول ( بـه دسـت آمـد    در هكتـار  كيلـوگرم  1376و  2314 كيلوگرم نيتروژن در هكتار براي عملكرد غالف و دانـه بـه ترتيـب    60تيمار 
ي قـرار داد و مشـاهده نمـود كـه     مقادير مختلف كود آهن را با دو روش محلول پاشي و خاكي مـورد بررسـ   )1387(پنج تن دوست تحقيقي 

  .مصرف كود آهن در هر دو روش بر عملكرد دانه در بادام زميني موثر است
  

  بادام زميني مديريت كود آهن و نيتروژن برتجزيه واريانس اثر-1جدول
 ميانگين مربعات

 منبع تغيرات  درجه آزادي
 عملكرد غالف عملكرد دانه وزن صد دانه طول دانه  عرض دانه

*098/0 *352/0 **24/647 ns78/126535 *43/741768 2 بلوك 
**511/0 **974/1 **20/1670 **22/1742774  كود آهن 3 16/4039319**
 كود نيتروژن 3 65/547706* 09/225997* 27/448** 275/0* 069/0*
ns007/0 ns025/0 ns19/62 ns01/48566 ns20/61448 9 اثر متقابل 

 خطا 30 66/184277 447/75922 807/61 077/0 022/0

 (%)ضريب تغييرات 73/20 71/21 39/15 49/19 17/20

ns  درصد 5و 1دار در سطح  معني دار، فاقد تفاوت معنيبه ترتيب *: و** و.  
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  مينيدر بادام ز مديريت كود آهن و نيتروژنمقايسه ميانگين ساده پارامترهاي اندازه گيري شده در شرايط - 2جدول

 تيمارها
  عملكرد غالف

 )كيلوگرم در هكتار( 

  عملكرد دانه
 )كيلوگرم در هكتار(

وزن صد 
 )گرم(دانه 

  طول دانه
 )سانتي متر(

  عرض دانه
  )سانتي متر(

 كود آهن

b 1/977 1629 بدون كود       b c 0/38  c 09/1  b 56/01 

 b 1102 bb8/47  bc 21/1  b 62/0 1770 گرم آهن در ليتر 5/1

 b 1170  b b 0/52  b 37/1  b 69/0 1967 گرم آهن در ليتر 3

  a 1828  a a 4/66  a 00/2  a 02/1 2916  گرم آهن در ليتر 5/4
 كود نيتروژن

  b 1081  b b 4/45  b 24/1  b 63/0 1819  بدون كود
 ab 1253 abb0/50  ab 36/1  ab 70/0 1990 كيلوگرم نيتروژن درهكتار 30

 a 1376  a a 7/59  a 58/1  a 81/0 2314 رهكتاركيلوگرم نيتروژن د 60

  ab 1367  a b 1/49  a 49/1  ab 76/0 2160 كيلوگرم نيتروژن درهكتار 90
  
تأثير شرايط كود . )1جدول(مي باشد ولي اثر متقابل آنها معني دار نشد درصد  1احتمال در سطح وزن صد دانه بر  نيتروژن آهن و كود اثر

 60تيمار كـودي گرم حاصل گرديد و  4/66با ميانگين ، گرم آهن در ليتر 5/4كودي  شترين وزن صد دانه در تيمارآهن به نحوي بود كه بي
  ).2جدول(گرم، بيشترين مقدار را در بين تيمارهاي كودي داشت  7/59با ميانگين وزن صد دانه  كيلوگرم نيتروژن در هكتار
شد و ايـن در حـالي اسـت كـه اثـر متقابـل آن هـا معنـي دار نشـد           معني دارژن آهن و نيتروكود در مديريت مقادير طول و عرض دانه 

سـانتي متـر مشـاهده شـد كـه       02/1و  2گرم آهن در ليتر به ترتيـب   5/4بيشترين مقدار طول و عرض دانه در تيمار كودي. )1جدول(
سـانتي متـر    81/0و  58/1با ميانگين به ترتيب طول و عرض دانه كود نيتروژن حداكثر در . نسبت به تيمارها داراي بيشترين مقدار است

در شـرايط كـود آهـن داراي افـزايش     وزن يك غالف رسـيده  ). 2جدول(مشاهده گرديد  در هكتارنيتروژن كيلوگرم  60كودي  در تيمار
 مصـرفي  هـاي  تيمـار  ها در دانه شدن سنگين نتيجه در و بزرگتر هايي توليد دانه از تواند ناشي مي امر اينچشمگيري بود كه افزايش 

  ).1387پنج تن دوست، (باشد  آهن
  

  نتيجه گيري
گـرم آهـن    5/4لذا مي توان تيمار كودي . تاثير گذاشتاندازه گيري شده  بر كليه صفاتنيتروژن  آهن و كه كود نشان دادتحقيق نتايج 

  .  ادام زميني در شرايط منطقه پيشنهاد نمودكيلوگرم نيتروژن در هكتار را به عنوان مديريت مناسب كودي براي گياه ب 60و  ليتر در
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Increased peanut yield at optimum conditions of iron and nitrogen fertilizer 
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Abstract 
In order to investigate the effect of nitrogen and Fe fertilizer on yield and yield components of 
peanut, study was carried out in a randomized complete block design in 2010, with 3 replications at 
Astaneh Ashrafiyeh city, the located in East Guilan Province The factors were including nitrogen 
fertilizers 0, 30, 60 and 90 (kgN/ha) and Fe fertilizers 0, 1.5, 3 and 4.5 (g/lit).The results showed 
that in nitrogen treatments, the maximum pod and seed yield is in 60 (kgN/ha) with 2916 and 1828 
(kg/ha), among the Fe fertilizers, the 4.5 (kgFe/ha) with pod and seed yield of 2314 and 1376 
(kg/ha).The Nitrogen and Fe fertilizer significant effect on, seed 100 weight, length and width 
seed.According to the research results can be fertilizer amount 4.5 (g/lit) and 60 (kg.N/ha) as proper 
management of fertilizer for plant peanuts in the proposed regional conditions. 
Key words: Peanut, Fe fertilizer, Nitrogen fertilizer, Yield.  


