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   چكيده

هاي كامل به صورت بلوك ه ايمزرعود پلت شده دامي و اوره ، آزمايش به منظور بررسي واكنش عملكرد كمي و كيفي گندم به كاربرد ك
كيلوگرم در هكتار و تراكم كود   300و  200، 100تيمار هاي آزمايش شامل كود اوره به مقدار . تيمار اجرا گرديد 10تكرار و  4تصادفي با 

تراكم كود پلت شده تركيب از سطوح مختلف كود اوره و فشار  9بنابراين تيمارها شامل . مگاپاسگال بود 279و  223، 167پلت شده شامل 
نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه تيمارها، عملكرد . كيلوگرم در هكتار استفاده شد، بود 300و يك تيمار شاهد كه در آن از اوره به مقدار 
ميانگين عملكرد  نتايج مقايسات ميانگين نيز نشان داد كه. درصد تحت تاثير قرار دادند 5و  1و پروتئين دانه را به ترتيب در سطح احتمال

بيشترين مقدار . بيشترين مقدار را داشت مگاپاسگال 279كيلوگرم كود دامي در هكتار با فشار 200+كيلوگرم كود اوره 100تيمار  در دانه
  . مگاپاسگال به دست آمد 279كيلوگرم كود دامي در هكتار با فشار  600+ كيلوگرم كود اوره  300پروتئين دانه نيز از تيمار 

  عملكرد كيفيو  دانه، عملكرد  اوره و پلت شده داميگندم ، كود : مات كليديكل

   مقدمه
. رود يبه شمار م اهانيرشد گ يعامل محدود كننده برا نيتر ياست غالبا اصل وسفريعناصر در ب نياز فراوانتر يكي تروژنين كهيدرحال
در اين صورت نيتروژن خاك به سرعت تخليه  ،يكشاورز داتير تولكند از جمله د يم دايپ شياز خاك افزا تروژنيكه برداشت ن يزمان

شود و در نتيجه براي توليد پايدار محصول، اين عنصر بايد به خاك اضافه شود  محصول منتقل مي شدهشده و به بخش برداشت 
بر  تروژنياز اندازه كود ن شيمصرف ب يدر مورد اثرات بالقوه منف شيرو به افزا هاي ينگران گر،يد ياز سو). 1379ميرنيا و همكاران، (

مطلوب  تيفيبه عملكرد و ك يابيدست يبرا تروژنين يكاف ريعرضه مقاد ن،يبنابرا. ردوجود دا افتهيتوسعه  يدر كشورها ژهيبه و طيمح
كود . رود يامر مهم در زراعت گندم به شمار م كي تروژن،ينامناسب ن ياز كاربردها يناش يحال كاهش خطر آلودگ نيدانه و در ع

كاهش : دارد كه شامل مدتياثرات بلند يجيتدر يآزادسازنوع  نياست كه ا يجيتدر يبا آزادساز دار  تروژنياز كود ن يپلت شده نوع
به . خاك دارد اي هيو سطوح تغذ يسالمت يرو ياثرات مثبت زين ياست و از طرف تروژنيجذب ن شيو افزا ييآبشو هاي خسارت

 بيگندم به ترت دعملكر شيكود اوره باعث افزا يجيتدر ي، آزادساز)1998(و زنگ  و همكاران ) 1996(ز  و برك  ستسيگزارش راج
  .ديگرد ييبا كود اوره به تنها سهيدر مقا% 3/18و 8/27تا 

  ها مواد و روش
تيمار هاي . اجرا گرديدتيمار در مزرعه تحقيقاتي پرديس ابوريحان  10تكرار و  4هاي كامل تصادفي با اين تحقيق به صورت بلوك 

. مگاپاسگال بود 279و  223، 167كيلوگرم در هكتار و تراكم كود پلت شده شامل   300و  200، 100آزمايش شامل كود اوره به مقدار 
به تركيب از سطوح مختلف كود اوره و فشار تراكم كود پلت شده و يك تيمار شاهد كه در آن از اوره خالص  9بنابراين تيمارها شامل 

متري بين سانتي 60متر با فواصل  2رديف كاشت به طول  پنجهر كرت آزمايشي شامل  .كيلوگرم در هكتار استفاده شد، بود 300مقدار 
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ابتدا  ي كود گاويهانمونهاستفاده شد كه كود گاوي و كود اوره  از براي تهيه كود پلت شده. ها و هر رديف شامل سه خط بودرديف
سپس با كود اوره پودر و  .ندگرديد غربال 10با الكي با مش  مواد. در آزمايشگاه توسط آسياب برقي خرد شدخشك گرديده و سپس 

تهيه  ميليمتر 50ميليمتر و طول  15الك شده به مقدار مورد نياز تركيب و در تحت فشارهاي پرسي مختلف، پلت هايي با قطر  
ز سه خط مياني هر كرت به صورت تصادفي برداشته شد و جهت اندازه گيري به بوته ا 10به منظور اندازه گيري عملكرد، . گرديدند

كجلدال استفاده شد و براي بدست آوردن مقدار پروتئين  - به منظور برآورد ميزان نيتروژن دانه از روش ميكرو. آزمايشگاه منتقل شد
 MSTATCحاصل از آزمايش توسط نرم افزار آماري هاي تجزيه آماري داده. ضرب گرديد 25/6دانه، مقدار نيتروژن دانه در عدد 

  .استفاده گرديد Excelxpبراي ترسيم نمودارها نيز از نرم افزار .  انجام گرفت
  نتايج و بحث

درصد  5درصد عملكرد دانه و در سطح احتمال  1نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد كه تيمارهاي بكار رفته در سطح احتمال 
كيلوگرم  100 اوره يعني مقدار كود  7 ي تيمارعملكرد دانهمقايسات ميانگين نشان داد كه  .دانه را تحت تاثير قرار دادند ميزان پروتئين

 3375(در هكتار نسبت به شاهد  كيلوگرم 4200با مقدار  مگاپاسگال 279كيلوگرم در هكتار با فشار  200در هكتار و كود دامي 
كيلوگرم نيتروژن در هكتار باعث  150نشان دادند كه ) 2003(و همكاران  لياقت. تري قرار گرفتدر سطح باال) هكتار در كيلوگرم

همچنين گوپتا و سينگ  .شد 2001-2و  2000- 1كيلوگرم در هكتار به ترتيب طي سالهاي  5160و  4330توليد عملكرد دانه به مقدار 
كيلوگرم كود 100( 7تيمارهاي . داري در عملكرد دانه گندم مي شودنيز گزارش دادند كه افزايش نيتروژن باعث افزايش معني) 1971(

ا كيلوگرم كود دامي در هكتار ب 600+ كيلوگرم كود اوره  300( 9و ) مگاپاسگال 279كيلوگرم كود دامي در هكتار با فشار 200+اوره 
گزارش ) 1992(و كاسمن  ورست. نيز بيشترين ميزان پروتئين و شاهد كمترين درصد پروتئين را نشان دادند) مگاپاسگال 279فشار 

دادند كه پروتئين دانه گندم در نتيجه استفاده از كود نيتروژن داري با آزادسازي تدريجي در مقايسه با كود اوره به تنهايي به مقدار 
نيز دريافتند كه كاربرد كود نيتروژنه با آزاد سازي نيتروژن در مقايسه با كاربرد ) 2006(ماني و همكاران . يافت درصد افزايش 75/0

  . اوره به تنهايي، مقدار پروتئين دانه ذرت را افزايش داد
  همختلف كود پلت شد تحت تأثير سطوحگندم دانه و  عملكرد دانه، كلش و كلش ميانگين مربعات تجزيه واريانس

    
  
  
  

  
  
  

  .دار مي باشدو يك درصد و عدم تفاوت معني دار در سطح پنجبه ترتيب بيانگر تفاوات معني nsو **  ،*
  
  
  
      

  
  
  
  

  ي گندمتيمارهاي كودي بر عملكرد كم تأثير -2نمودار                     ي گندم             يفتأثير تيمارهاي كودي بر عملكرد ك - 1مودار ن      

  مقدار پروتئين دانه  عملكرد دانه  درجه آزادي  منابع تغييرات
  89/0* 038/1* 3  تكرار

  74/0* 77/0** 9  تيمار كود پلت شده
  25/0 23/0 27  خطا

  03/4  96/13    غييراتتضريب 
P  00/0 02/0  

LSD (%5)  69/0 73/0  
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Abstract: 
 
A field experiment in the form of randomized complete block design with four replication with 10 
treatmens was conducted to assess the response of quantative and qualitative yield of wheat to 
application of pellet fertilizer of urea and dry cow manure. nitrogen levels were 50, 100 and 150 
kg/ha and levels of compressive forces of pellet fertilizer were 167, 223 and 279 Mp. The 
treatments contain nine rate of pellet fertilizer from different levels of urea fertilizer and 
compressive forces; and a control treatment with 300 kg/ha of urea fertilizer. Results of variance 
analysis showed that the effect of used treatments on grain yield and grain protein was significant 
respectively in 1% and 5% level. Results of mean comparison showed that 100 kg/ha of urea+200 
kg/ha  of cow manure with 279 Mp pressure, produced highest of grain yield. Also tha maximum of 
grain protein content resulted in 300 kg/ha of urea+600 kg/ha  of cow manure with 279 Mp 
pressure. 
 
Keywords: Wheat, Pellet Fertilizer of Urea and Dry Cow Manure, grain yield and qualtative 
yield 


