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 N8019اثرات کمپوست گرانوله گوگردي و نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم ارقام دریا و 
  

  2کش نسیم رنج و 1مجتبی محمودي*
  تحقیقات،  سازمان قات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی مازندران،استادیار پژوهش بخش تحقیقات خاك و آب مرکز تحقی1

 ، ایران  قائمشهر،دانشگاه آزاد اسالمی، قائمشهرواحد  ،ارشد گروه زراعت  آموخته کارشناسی دانش2 آموزش و ترویج کشاورزي،

  20/2/94:  ؛ تاریخ پذیرش19/4/90: تاریخ دریافت
  

  1چکیده
باعث  كخا يحاصلخیز در لختالا و محیطی یستز تصدما وزبر و شیمیایی يهادوک یهرو بی فمصر: سابقه و هدف

ها باید با بررسی و مطالعه  استفاده از آن .است ها در تولید محصوالت کشاورزي شده افزون انواع کمپوست مصرف روز
ک گیاهان و یکـی دهنده وزن خش نیتروژن چهارمین عنصر اصلی تشکیل. محیطی همراه باشد اي و زیست اثرات تغذیه

تولید محـصوالت زراعـی جهـت  در اغلب کشاورزان .مهم گیاهان استهاي  مولکولدهنده بسیاري از  از اجزاء تشکیل
 هـاي هزینه موجب افزایش برند که این امر می کار به شده توصیه مقدار از بیش را کسب حداکثر عملکرد، کود نیتروژن

 نیـز و منـابع محـدودیت علـت بـه این عنـصر صحیح  مدیریتبنابراین. ددگر زیست می محیط و ها آب آلودگی تولید،
 تولید هاي سیستم در موفقیت مهم بسیار عوامل از یکی کشاورزي، در ورودي نهاده یک عنوان به آن، بودن گران علت به

 از اراضی یوسیع سطح هر ساله که بوده راهبردي مهم بسیار یک محصول گندم .باشد مدیریت خاك می و زراعی گیاه
 هزینه در هاي چشمگیر جویی صرفه به منجر تواند می کودها مصرف بهینه بنابراین .یابد می اختصاص آن کشت به جهان

 هـا آن از تلفیقی و آلی، شیمیایی کودهاي اثر بررسیپژوهش این هدف . شود زیست محیط حفظ و تولید این محصول
  . بود شیمیایی کودهاي کارآیی افزایش و  مصرفکاهش منظور به ) و دریاN8019( بر ارقام گندم
منظور بررسی تأثیر کود کمپوست گرانوله گوگردي و نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم  به :ها مواد و روش  

در ایـستگاه تحقیقـات صورت فاکتوریل و در قالب طـرح کـامالً تـصادفی در چهـار تکـرار  گندم، آزمایشی گلدانی به
گرم در   میلی50 و 25صفر، ( اول شامل سه سطح نیتروژن از منبع کود اوره عامل. اجرا شداخیل قائمشهر کشاورزي قر

 گـرم در کیلـوگرم 15 و 10، 5صـفر، (  دوم شامل چهار سطح کود کمپوست گرانوله گـوگرديعامل ،)کیلوگرم خاك
 . بود) N8019دریا و ( سوم دو رقم گندم عاملو ) خاك

  عملکـرد کـاه در تیمـار و تـرین تعـداد دانـه در سـنبله، وزن سـنبله، وزن صـد دانـه   بـیشان داد کهنتایج نش :ها یافته
و شـاخص برداشـت در اندام هوایی  حداکثر عملکرد دانه، وزن خشک .دست آمد هگرم در کیلوگرم نیتروژن ب  میلی25

ه ایجـاد هـاي تحـت مطالعـ بر شاخص کاهشیکود کمپوست اثر  .دست آمد هگرم در کیلوگرم نیتروژن ب  میلی50تیمار 
   .کرد
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دسـت  ه عملکرد کاه در شرایط عدم مصرف کمپوسـت بـ واندام هوایی وزن سنبله، وزن خشک ترین  بیش:گیري نتیجه
 نسبت باالي واکنش منفی گیاه به کمپوست به عواملی مانند. ها کاسته شد آمد و با افزایش سطح کمپوست از مقدار آن

C/N  ًکه منجر به کاهش و یا ممانعـت از شود  مربوط مییش حاللیت فلزات سنگین و یا ترکیبات سمی افزاو احتماال
نـسبت  N8019العمل مثبت نشان دادند اما رقم  هر دو رقم نسبت به نیتروژن عکس. شوند فعالیت بیولوژیکی خاك می

  .داري نشان داد  رقم دریا برتري معنیبه
  

   پایدار کشاورزي عملکرد، نیتروژن، ارگانیک، کشاورزي : کلیديهاي واژه
  

  مقدمه
 ترین یکی از مهم) .Triticum aestivum L (گندم

باشد که در محصوالت کشاورزي در سراسر جهان می
اهمیـت گنـدم  .میان غالت رتبه نخـست را داراسـت

دلیل کمبود مواد غذایی و نقش آن در تجـارت  غالباً به
ن افـزایش تولیـد بنابرای. باشدجهانی رو به افزایش می

گندم براي پاسـخگویی بـه نیازهـاي بـشر بـه سـبب 
جمعیـت در حـال رشـد، هنـوز هـم یـک چــالش در 

   ).19( آید شمار می بسیاري از کشورها به
عنوان   در کشاورزي بهلیآ يها هماند پس از دهستفاا

هـاي آلـی و عناصـر  کننـده منبع با ارزشـی از اصـالح
ــه ــد  ه،گیا ايبر اي تغذی ــسیار مفی ــودهب  با که ريطو  به ب

هوموس (کاربرد مواد آلی هم وضعیت مواد آلی خاك 
. یابـد و هم مقدار عناصر غذایی آن بهبـود مـی) خاك

همچنین مـواد آلـی اثـرات مطلـوبی بـر خـصوصیات 
فیزیکی خاك داشته و باعث بهبود ساختمان خـاك و 

  ).12 و 6(شود  افزایش ظرفیت نگهداري آب خاك می
دهنـده وزن  عنصر اصلی تشکیلنیتروژن چهارمین 

دهنده بـسیاري  خشک گیاهان و یکی از اجزاء تشکیل
هـا و اسـیدهاي  هاي مهم از قبیـل پـروتئین  مولکولاز

ها، کلروفیل و انواع دیگـري نوکلئیک، برخی هورمون
  در).22 (از مواد سازنده اولیه و ثانویه گیاهـان اسـت

 هیگیـا هـاي بافـت در کـه مختلفی غذایی عناصر بین
 و داشـته را غلظـت تـرین بیش نیتروژن شود، می یافت
 را محــصول عملکــرد غــذایی عناصــر ســایر از بــیش

 با مصرف زیـاد و مـستمر ).4 (دهد می قرار تأثیر تحت
دار، اتالف نیتروژن از طریق  کودهاي شیمیایی نیتروژن

زمینــی  هــاي زیــر آبــشویی و انتقــال آن بــه منــابع آب
) آلـودگی هـوا(عنـصر و تـصعید ایـن ) آلودگی آب(

 سرعت تجزیه ماده آلی در خـاك نیـز .یابد میافزایش 
کربن  اکسید افزایش یافته و مقادیر زیادي نیتروژن و دي

اي در  اي گلخانـهشود و این گازهـبه اتمسفر وارد می
 مـصرف بـیش از حـد ).36(ثرنـد گرم شدن اقلیم مؤ

 بـه هـم  خـاك،pH تغییـر  سـببشـیمیایی کودهـاي
 و خـاك بـومی گیاهـان و ریزجانداران لتعاد خوردن

 در گیـاه جـذب قابـل و محلـول غـذایی عناصر تعادل
   .)27 (شود می خاك

تـرین فرآینـدها  شده شدن یکی از شناخته کمپوست
در . براي تثبیت بیولوژیکی مواد زائد آلی جامـد اسـت

این فرآیند مواد زائد آلی با تبدیل شدن بـه یـک مـاده 
عنـوان  توانند بـه می) کمپوست(تر  شده  تر و تثبیت سالم

کننـده شـرایط فیزیکـی  یک منبع مواد مغذي و اصالح
 ).18( گیرنـد خاك، در کشاورزي مورد اسـتفاده قـرار

ــود  ــون بهب ــایی چ ــت داراي مزای ــتفاده از کمپوس اس
ساختمان فیزیکی خاك، آزادسازي تدریجی و پیوسته 

افزایش ظرفیت نگهداري آب در خاك  و عناصر غذایی
هـاي هـرز و  کمپوست عـاري از بـذر علـف. باشد می

 سازي، باشد زیرا پروسه کمپوست هاي گیاهی می پاتوژن
هاي  ر علفوها و بذ کند که پاتوژن گرمایی را تولید می

 و شـیمیایی آلـی کودهاي). 12( برد هرز را از بین می
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 براي کود نوع دو هر به و بوده یکدیگر ملزوم و الزم

. باشـد  گیاه نیاز مـیرشد هتج مطلوب شرایط ایجاد
زمان کودهـاي آلـی و شـیمیایی بـه خـاك  مصرف هم

باعث افزایش کارایی کودهاي شیمیایی، بهبود شـرایط 
فیزیکی، شیمیایی و زیستی خـاك و کـاهش آلـودگی 

  ).24(شود  محیط می
 و تـأمین فیزیکی شرایط بهبود سبب آلی کودهاي

در  وصاًمخـص(گیاه  نیاز مورد فسفر و نیتروژن عناصر
 ایجاد شرایط سبب نتیجه در که شده )رشد دوره اوایل

 نتـایج. شـوند مـی گیـاه تولیـد و رشد براي تر مناسب
 تلفیقی هايبرتري روش بر مبنی هاپژوهش از بسیاري

آلی  و هاي شیمیایی روش به نسبت خشک وزن نظر از
واکنش گیاهان در رابطه با کودهاي آلی  ).13(باشد  می

ــیمیایی د ــیشو ش ــه ب ــرد دان ــصوص عملک ــر  ر خ ت
تأثیر فاکتورهایی چون نوع و ارقام گیاهی، طـول  تحت

دوره رشد، بافت خاك، وضعیت حاصلخیزي خاك و 
  ).9(باشد شرایط آب و هوایی می

 اضـافه کـه اظهار داشتند) 2002 (کوپرباند و فولی
 آن از حاصـل کمپوست و کاغذ خمیر ضایعات کردن
 از پـس و اسـت شـده خـاك آلی کربن افزایش سبب
 مقـدار سـال، دو مدت به مواد این متوالی کردن اضافه

 افـزایش درصد 45 تا 5 بین خاك در قابل استفاده آب
  . )17 (است یافته

مصرف کمپوست همراه با کودهـاي شـیمیایی در 
خـصوص  افزایش کمی و کیفی محصوالت زراعی بـه

 با که طوري کند، به گندم، نقش مؤثر و مفیدي را ایفا می
مصرف توأم کمپوست و گوگرد، عملکرد گندم حدود 

 کیلوگرم نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان داد و 800
عالوه بر آن میزان کربن آلی خاك در این تیمار بعد از 

 دانه، عملکرد  افزایش).26 (برداشت نیز افزایش یافت
  راشـهري زبالـه کمپوسـت از اسـتفاده بـا رابطـه در
 قابلیـت افـزایش آلی خاك، ماده بهبود دلیل به توان یم

 خـاك  pHکاهش و پتاسیم فسفر، نیتروژن، از استفاده

 مؤثر نیز ها خاکدانه حفظ پایداري در همچنین. دانست
 مـاده خـاك در کمپوست سطوح افزایش با. )3(است 

 بـه نـسبت دانه عملکرد میزانو  )28(خشک تولیدي 
 کمپوسـت نمیزان نیتروژ اما یافت افزایش شاهد تیمار

 را جـو مورد نیاز نیتروژن تمام بتواند که نبود قدري به
 عنـوان  بـهشـیمیایی کـود افزودن نیازمند و کند تأمین

   ).35( بودمکمل 
 زبالـه کمپوسـت کـه بـر روي تـأثیرپژوهشی در 
 مختلف گندم انجام گردید، سطوح عملکرد بر شهري

 انـدام خـشک و تـر وزن بـر شـهري زبالـه کمپوست
 درصد 5 سطح در ریشه تر وزن و سنبله ولط هوایی،

و  هچسـنبل بوتـه، تعـدادارتفـاع  درامـا بـود  دار معنی
  .)21 (نشدداري ایجاد  معنی تفاوت مساحت ریشه

 در آزمایشی اثر مقادیر مختلـف مـاده پژوهشگران
آلی بر رشد و عملکرد گنـدم را مـورد ارزیـابی قـرار 

زاي گنـدم ها به این نتیجـه رسـیدند کـه اجـ آن. دادند
تأثیر تیمارهاي استفاده از کود  توجهی تحت طور قابل به

تـرین  طوري کم به. آلی در مقایسه با شاهد قرار گرفت
میزان تعداد سنبلچه باور در سـنبله در تیمـار شـاهد و 

 درصد در تیمـار 7/27باالترین مقدار با افزایش معادل 
نکته مهمی کـه در  ).38(کاربرد کود آلی مشاهده شد 

کاربرد ضایعات شهري و صنعتی در کـشاورزي بایـد 
، غلظت نسبتاً باالي عناصر سـنگین داشتبه آن توجه 

. مانند سرب، کادمیم و نیکل در ایـن ضـایعات اسـت
مدت لجن فاضالب ممکن است باعـث  کاربرد طوالنی

آلودگی خاك و جذب عناصر سنگین توسـط گیـاه و 
 و انـسان انتقال این فلزات به زنجیـره غـذایی حیـوان

  ).8( شود
مـورد اسـتفاده در ایـن کود آلی گرانوله گوگردي 

 کـه مازندران و کاغذ چوب صنایعشرکت پژوهش از 
کـشور  در کاغـذ کننـده تولیـد  کارخانـهتـرین بـزرگ

گوگرد، % 20حاوي این کود  .باشد، تهیه شده است می
الرطوبـه  جـاذبمواد % 5بنتونیت و % 5مواد آلی، % 20
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صورت پـودري و گرانولـه عرضـه   بهباشد که قوي می
 بـه صـنعتی آلـیپـسماندهاي  کـردن اضـافه .شود می

 قرار مورد توجه اخیر هاي سال در کشاورزي هاي زمین
 افزایش انرژي دلیل به سو یک از امر گرفته است که این

 سـوي از و شـیمیایی کودهـاي تولیـد براي نیاز مورد
 نتیجه در محیطی مشکالت و زیاد هزینه علت دیگر به

 اسـت عوامل سبب شده  این.باشد می بقایاي آلی دفن
 سـمت مـصرف بـه گیاهـان غذایی نیاز تأمین براي که

. صورت پذیرد تري بیش گرایش غیرشیمیایی کودهاي
 شـیمیایی کودهاي رویه بی مصرف به توجه بنابراین با

اهمیت تولید  به نظر همچنین آن، از ناشی و مشکالت
عـدم  نیـز ول اسـتراتژیک ویک محـص عنوان به گندم

خـصوص  در جـامع و مـستند اطالعـاتی وجـود
کودهـاي  بـه گیـاه ایـن عملکـرد و هاي رشـد واکنش

 کود کمپوسـت گرانولـه گـوگردي ویژه هب غیرشیمیایی
 هـدف با پژوهش این صنایع چوب و کاغذ مازندران،

 بر ها آن از تلفیقی و آلی، شیمیایی کودهاي اثر ارزیابی
 کاهش مـصرف منظور به )و دریا N8019( گندم ارقام

  . شد انجام شیمیایی کودهاي کارآیی افزایش و
  

 ها مواد و روش
ــن  ــژوهشای ــ پ ــستگاه  هب ــدانی در ای ــورت گل ص

شهرسـتان شمال تحقیقات کشاورزي قراخیل واقع در 
 دقیقـه 29درجـه و  36 شهر با عرض جغرافیـایی قائم

قی  شر دقیقه46 درجه و 52 و طول جغرافیایی شمالی
در سـال  ، از سـطح دریـامتـر 7/14ی معادل و ارتفاع
  . اجرا شد 1390-91زراعی 

صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامالً  آزمایش به
تیمارهاي آزمایش . تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید

 و 25صفر، (شامل سه سطح نیتروژن از منبع کود اوره 
اول و  عامـلعنوان  به) گرم در کیلوگرم خاك  میلی50

چهار سطح کود کمپوست گرانوله گـوگردي، تولیـدي 
 10، 5صـفر، (کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران 

 دوم عامــلعنـوان   بـه)  گـرم در کیلـوگرم خـاك15و 
رقم گندم ارقام  دو ،عامل سوم. محاسبه و مصرف شد

   .بود N8019دریا و 
 12جهت تعیین خاك مورد نظـر بـراي آزمـایش، 

متـري از سـطح اسـتان   سانتی30 عمق ونه خاك ازنم
ترین مقدار کربن آلی  مازندران تهیه شد و خاکی که کم

خـصوصیات  را دارا بود براي ایـن منظـور انتخـاب و
مقدار فسفر خـاك ). 1جدول (شیمیایی آن تعیین شد 

آهک  به روش اولسن، پتاسیم به روش استات آمونیوم،
 خاك بـه روش خنثـی نمـودن بـا اسـید کلریـدریک،

 عصاره گل  هدایت الکتریکی و اسیدیته خاك با روش
گیـري  اشباع، ماده آلی به روش والکی بلـک و انـدازه
گیـري  عناصر سنگین و ریز مغذي نیز به روش عصاره

 انجام و با دستگاه جذب اتمی قرائت شـد DTPAبا 
ــدازه). 30( ــیدیته  ان ــی و اس ــدایت الکتریک ــري ه گی

براي . )2جدول  (انجام شد 1 : 5 کمپوست در عصاره
گیري عناصر پتاسیم، فسفر کمپوست از عـصاره  اندازه

ــ ــضم ب ــل از ه ــشک و ه حاص ــوزاندن خ ــق س طری
.  نرمال استفاده شـد2گیري با اسید کلریدریک  عصاره

عناصر ریزمغذي بـه روش جـذب اتمـی، پتاسـیم بـه 
، فـسفر بـه روش )1فلیم فتومتري(اي  روش نشر شعله

 نیتروژن به روش هضم تـر آمونیوم مولیبدات وانادات،
 عناصـر نیهمچنـ و 2با دستگاه کجـل تـک اتوآنـالیزر

) 41( پرکلریـک - هضم اسید نیتریک به روشنیسنگ
  . ي شدریگ اندازه

 2هاي جـدول   دادهبر اساسالزم به ذکر است که 
فلـزات سـنگین   همـهغلظت، EPA3 ي استانداردهاو

 .باشد می تر از حد مجاز موجود در کود کمپوست کم

                                                
1- Flame photometer 
2- Auto Analysis kjeltec 
3- Environmental Protection Agency  
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 شـدن در هـوا، بـه خشک از پس خاك هاي نمونه
متـري   الـک دو میلـیخوبی نرم و کوبیده و سـپس از 

گـرم   کیلـو10سپس براي هر گلدان . عبور داده شدند
جهت اعمـال تیمارهـا، کـود . خاك خشک توزین شد

آلی و نیتروژن در مقادیر ذکر شده جداگانـه وزن و بـا 
 عـدد 15 سپس .خوبی مخلوط گردیده خاك گلدان ب

و  3 هـاي ولجـد( N8019 رقم رقم دریا وبذر گندم 
هـا  متري خاك در گلـدان در عمق حدود دو سانتی) 4

 آزمـایش اجـراي براي گلدان 96  مجموعاً.کاشته شد
منظور جلوگیري از سله بـستن، سـطح   به. شداستفاده

. متـر بـا ماسـه پوشـانده شـد میزان دو سـانتی خاك به
م مناسب، در دو مرحلـه قبـل از منظور حصول تراک به

، در نیمه دوم اسـفند و نیمـه اول فـروردین، زنی پنجه
 بـراي.  عدد در هر گلدان تنک شد10 ها به تعداد بوته

 افـزودن از پـس هـا، نمونـه رطوبـت کنتـرلآبیاري و 
 آب خـروج از پـس و شده اشباع از آب گلدان ،خاك

 اي مزرعـه ظرفیـت نمونه شدن رطوبت ثابت و اضافی
 روش  از در طـول دوره رشـد.گیري شـد خاك اندازه
 در ها و حفظ رطوبـت خـاك  نمونهآبیاريوزنی براي 

مبـارزه بـا  .شـد  بـه اسـتفادهاي مزرعـه حـد ظرفیـت
صـورت مکـانیکی  ههاي هرز در چندین نوبت بـ علف

  . انجام شد
 هـا در سـنبله کامـل شدن زرد با عملیات برداشت

 از ن منظـور گیـاهبـدی. ماه صورت گرفت خرداد اوایل
هـر  بـراي جداگانـه طـور بـه سپس و طوقه جدا محل

گلدان، ارتفاع بوته، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه 
در سنبله، وزن صـد دانـه، وزن خـشک، وزن سـنبله، 
ــت  ــاخص برداش ــاه و ش ــرد ک ــه، عملک ــرد دان عملک

 از  پـسهـاي گیـاهی گـاه نمونـه آن. گیري شـد اندازه
 سـاعت در آون 48مـدت  ه بـمقطـر آب بـا شستـشو

رسیدن به  گراد، تا  درجه سانتی70دار با حرارت  تهویه
هـا  گردیدند و سپس وزن خشک آن وزن ثابت خشک

از  پـس .گیري شـد با استفاده از ترازوي دیجتال اندازه
 آمـده دست به هاي پایان آزمایش، تجزیه و تحلیل داده

 انجـام MSTATCو  EXCELافزارهـاي  نرم توسط
قایسه میانگین صفات مورد بررسی با استفاده از م. شد

 5 و 1اي دانکـن در سـطح احتمـال  دامنـه آزمون چند
  .درصد انجام گرفت

  
  .مشخصات زراعی و مورفولوژیکی رقم دریا -3جدول 

Table 3. Agronomic and morphologic characteristics of cultivar Darya.  

 تاریخ کاشت
Planting date  

 دتیپ رش
Growth type  

 دانه رنگ
Seed color  

 )متر سانتی( ارتفاع بوته
Plant height(cm)  

 محیط رویشی
Growing medium  

 اواسط آذرماه
Early December 

 بهاره
Spring  

 زرد کهربایی
Amber yellow 

 آبی  95-105
Irrigated  

 زنگ زرد
Yellow rust  

 اي زنگ قهوه
Leaf rust  

 سفیدك پودري
Powdery Mildew  

 فوزاریوم سنبله
Fusarium Head Blight 

 خوابیدگی
lodging  

 مقاوم نیمه - مقاوم
Resistant- Moderately 

resistant 

 مقاوم نیمه - مقاوم
Resistant- 

Moderately resistant  

 مقاوم نیمه -حساس نیمه
Moderately susceptible- 

Moderately resistant 

 حساس نیمه -متحمل نیمه
Moderately tolerant- 

moderately susceptible 

 متحمل
Tolerant 
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 .N8019 مشخصات زراعی و مورفولوژیکی رقم -4جدول 
Table 4. Agronomic and morphologic characteristics of cultivar N8019. 

 تاریخ کاشت
Planting date 

 تیپ رشد
Growth type 

 دانه رنگ
Seed color 

 )متر سانتی( ارتفاع بوته
Plant height(cm)  

 محیط رویشی
Growing medium  

 اواسط آذرماه
Early December  

 بهاره
Spring  

 قرمز
Red  

 آبی  90-100
Irrigated  

  زنگ زرد
Yellow rust  

 اي زنگ قهوه
Leaf rust  

 سفیدك پودري
Powdery Mildew  

 فوزاریوم سنبله
Fusarium Head Blight 

 خوابیدگی
lodging  

 مقاوم
Tolerant  

 مقاوم نیمه - مقاوم
Resistant- Moderately 

resistant  

 مقاوم نیمه
Moderately resistant  

 حساس نیمه
Moderately susceptible  

 متحمل
Tolerant  

  
  و بحثنتایج 

مـشاهده  5کـه در جـدول  طـوري همـان: ارتفاع بوته 
یـک  تأثیر هیچ ، ارتفاع بوته از نظر آماري تحتشود می

و ناث   این نتیجه با نتایج گوپی.رفتاز تیمارها قرار نگ
   در تطــابق اســت )2009(و تــدین ) 2008(همکــاران 

کشت گلـدانی و توان  میعلت این امر را . )37 و 21(
بـیش از محدود بودن فضاي رشد و همچنـین کمبـود 

مرحلـه زایـشی در ویژه نیتـروژن  حد عناصر غذایی به
را زی. گندم شددر  که منجر به محدودیت رشد دانست

عنی رشد رویشی آن یگندم گیاهی رشد محدود است 
زمانی رشـد زایـشی . باشد زمان با رشد زایشی نمی هم

شود که رشد رویـشی کـامالً متوقـف شـده  شروع می
باشد، بنابراین ارتفـاع گنـدم در پایـان رشـد رویـشی 

   .شود متوقف می
نتـایج پـژوهش نـشان داد کـه : تعداد دانه در سـنبله    

نه در سنبله تحت اثر متقابـل نیتـروژن حداکثر تعداد دا
گرم بر کیلـوگرم   میلی50 در کود کمپوست با مصرف

بـا (گرم کود کمپوست   گرم بر کیلو10کود نیتروژن و 
 درصـد 6/6حاصل شد که ) دانه در سنبله 76میانگین 

تـرین  در مقایسه با تیمار شاهد افزایش نشان داد و کم

یتروژن و مـصرف تعداد دانه در سنبله در سطح صفر ن
 دانـه 39 گرم بر کیلوگرم کود کمپوست با میانگین 15

 شـاید را نتیجـه این). 6جدول (دست آمد  در سنبله به
 در نیتـروژن از غیـر غـذایی عناصر سازي رها با بتوان

 مـرتبط خاك ریزجانداران وسیله به آلی مواد تجزیه اثر
 تعـداد ،بهتـر تغذیه با گندم گیاه سبب شده که دانست

 طریـق از آلـی مواد یا و دهد افزایش را خود هاي دانه
هـا  خاك گلـدان شیمیایی و فیزیکی هاي فعالیت بهبود
 تولیـد تـري را دانـه بـیش تعداد گیاه که گردیده باعث
گانـه  باالترین تعداد دانه در سنبله تحت اثر سـه .نماید

ــصرف  ــا م ــم، ب ــت در رق ــود کمپوس ــروژن در ک   نیت
م نیتروژن و عدم مصرف کـود گرم بر کیلوگر  میلی25

 دانـه در 5/117 با میانگین(N8019 کمپوست در رقم 
ترین تعداد آن در رقم دریا و بـا مـصرف  و کم) سنبله

گرم نیتـروژن و در شـرایط عـدم  گرم بر کیلو  میلی50
 دانـه در 50/19بـا میـانگین(مـصرف کـود کمپوسـت 

 رونـداز سوي دیگـر ). 5جدول (دست آمد  هب) سنبله
 تـأثیر تحـت دانه در سنبله در رقم دریا، تعداد یشیافزا

بیـانگر  خـوبی بـه )7جدول (کمپوست  افزایش میزان
مثبــت میــان نیتــروژن و کــود کمپوســت  بـرهمکنش
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تـرین  بـیش که طوري به. باشد می صفت این مصرفی بر
  گـرم   میلـی50 و 25تعداد دانـه در سـنبله در سـطوح 

 گـرم 10  و5برد رترتیب با کـا بهو بر کیلوگرم نیترژن 
ــ ــوگرم کمپوســت ب ــر کیل ــد هب   و در ســطح  دســت آم

 گـرم بـر کیلـوگرم 15با مصرف ، (N1) ر نیتروژنفص
کمپوست باالترین تعـداد دانـه در سـنبله را بـه خـود 

  کــه چنــین وضــعیتی در  در حــالی. اختــصاص داد
تعـداد دانـه در  .باشـد بالعکس میکامالً  N8019 رقم

نه در غالتی ماننـد گنـدم سنبله دومین جزء عملکرد دا
حال شـرایط محیطـی و  شود با این و جو محسوب می

ــأثیر ــسیل آن ت ــر پتان ــی ب ــت  زراع ــذار اس ). 16(گ
 طی آزمایـشی نـشان دادنـد کـه افـزایش پژوهشگران

داري باعث افـزایش تعـداد  طور معنی میزان نیتروژن به
در آزمایشی، تعداد دانـه ). 11(دانه در سنبله گندم شد 

تأثیر کـود آلـی قـرار  داري تحت طور معنی ه بهدر سنبل
 درصد نسبت به تیمار شاهد فزونـی 5/25گرفت و با 

  ).38(داشت 
تـأثیر اثـر  وزن سنبله از نظر آماري تحـت: وزن سنبله 

گانـه  ساده کود نیتروژن، کـود کمپوسـت و و اثـر سـه
نیتروژن در کود کمپوست در رقـم در سـطح احتمـال 

  گــرم   میلــی25 کــاربرد ).5جــدول (قــرار گرفــت % 1
ـــروژن و  در ـــوگرم نیت ـــوگرم 10کیل ـــر کیل    گـــرم ب

 تـرین وزن سـنبله را بـا میـانگین کود کمپوست بـیش
 گرم در گلدان تولید کرد کـه نـسبت بـه شـاهد 14/4
  در ). 6جـدول (دهـد  مـی درصد افـزایش نـشان 8/9

ــروژن، مــصرف کــود کمپوســت و  ــن ســطح از نیت ای
ایـن . نبله همراه شدافزایش سطح آن با کاهش وزن س

 گرم در کیلوگرم کمپوست کـامالً 15کاهش در سطح 
 گـرم در گلـدان 93/3کـه بـه  طـوري هدار بـود بـ معنی

تواند ناشی از بـاال بـودن نـسبت  این می. کاهش یافت
C/N  ــزایش ســطح ــا اف ــرا ب در کمپوســت باشــد، زی

ــه  ــراي تجزی ــروژن ب ــه نیت ــاز ب   مــصرف کمپوســت نی
در نتیجـه از سـهم گیـاه در مـواد آلـی افـزایش یافتـه 

ــت ــده اس ــته ش ــروژن کاس ــذب نیت ــشگران .ج  پژوه
 رشـد دوره طول در نیتروژن کمبود که کردند گزارش
 وزن کـاهش باعـث افـشانی گـرده از بعـد یا و خوشه
 شـودمـی خوشـه در دانـه تعـداد نیـز و سنبله خشک

 آهـسته دلیـل انتـشار بـه کمپوست مواد بازیافت ).10(
 ارزشـمندي بـسیار آن منبـع اییغـذ مـواد و آلی مواد

 کیفیـت و سـاختار بهبـود، جهت در تواند است که می
افـزایش سـطح ). 31(گیـرد  قـرار استفاده مورد خاك

منجـر بـه کـاهش ) کیلوگرم گرم در  میلی50(نیتروژن 
  .دار وزن سنبله شد معنی
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گـرم بـر   میلـی25حداکثر وزن سنبله بـا مـصرف 
بـا (بدون مصرف کـود کمپوسـت نیتروژن و کیلوگرم 
 50و سپس با مـصرف )  گرم در گلدان64/9 میانگین

 گـرم بـر 10گرم بـر کیلـوگرم کـود نیتـروژن و  میلی
 گـرم در 60/8 بـا میـانگین (کیلوگرم کـود کمپوسـت

کـه  دسـت آمـد در حـالی هبـ N8019در رقم ) گلدان
ــا و در تیمــار  کــم ــرین وزن ســنبله در رقــم دری  50ت
لـوگرم نیتـروژن بـدون مـصرف کـود گرم بـر کی میلی

 گـرم در گلـدان 3/2کمپوست حاصل گردید که برابر 
شـود  ها چنین استنباط می از روند داده). 7جدول (بود 

سـطح سـوم (که منهاي استثناي موجود در رقم دریـا 
در هــر دو رقـم افــزایش سـطح کــود ) نژکـود نیتـرو

کمپوست منجـر بـه کـاهش وزن سـنبله شـده اسـت 
 ).  7جدول (

 وزن هـاي داده واریـانس تجزیـه نتـایج :دانه صد وزن
تیمارهـاي  بـین دار معنی تفاوت وجود دانه، بیانگر صد

جـدول  (بود درصد یک احتمال سطح در مورد مطالعه
دانه حداکثر وزن صد ،دست آمده هبر اساس نتایج ب ).5

  با مـصرفکمپوستتحت اثر متقابل نیتروژن در کود 
 گــرم بــر 10 نیتــروژن و گــرم بــر کیلــوگرم  میلــی50

حاصـل ) گرم 2/3 با میانگین (کمپوستگرم کود  کیلو
درصد نـسبت بـه تیمـار شـاهد  6/3  حدودگردید که

 دردانه  وزن صد حداکثر .)6 جدول (افزایش نشان داد
گرم کـود  گرم بر کیلو  میلی25 با مصرف N8019رقم 

 با میـانگین(گرم کود کمپوست   گرم بر کیلو15 و نیتروژن
بـا (دانـه  حـداقل وزن صـد.  آمـددسـت هبـ)  گرم2/5

 دریا و در شـرایط عـدم  رقمدرنیز ) گرم 6/2 میانگین
کـود  گـرم در کیلـوگرم 5 مـصرف مصرف نیتروژن و

 بـودن بـاال احتمـاالً. )7 جدول( حاصل شد کمپوست
 در موجـود آلـی مـواد و عناصـر پرمـصرف غلظـت

در  سبب افـزایش تعـداد دانـه کمپوست مورد استفاده،
 پـر هوسـنتري در دورسنبله و افزایش سـطح فعـال فت

افـزایش وزن  باعث در نهایت این امر شدن دانه شد و

نیتروژن  وجود دیگر از سوي .گردیددر گندم  دانهصد
 سـطح دوام افـزایش با شده و برگ سطح تداوم سبب
 در و یافـت افزایش فتوسنتز برگ میزان و مدت برگ،
 .کنـد تولیـد تري بیش ماده خشک توانست گیاه نتیجه
گـرم  میلـی 50به  25 از نیتروژن کاربرد افزایش با البته

کـود  در سـطوح مختلـف (دانـه وزن صـد بر کیلوگرم
 ،عدم تغییـراین  که تغییر محسوسی نیافت ،)کمپوست

 افـزایش زیـاد، رویـشی رشـد علـت به رسد نظر می به
 هـوایی، هـاي انـدام سـمت بـه فتوسـنتزي انتقال مـواد

 فتوسـنتزي مـواد انتقـال کـاهش ،نابـارور يهـا پنجـه
 .باشـد مـی هـا دانـه شـدن پـر عـدم و دانـه سـمت به

 نیتـروژن، کـود کـاربرد  بـا)40( و کمـپ وري وینگ
 کـرد گزارش را دانه در گیاه گندم هزار وزن در افزایش

 افـزایش تولیـد موجب نیتروژن کود که نمود عنوان و
 یجـهشـود و در نت مـی بـرگ دوام سطح و خشک ماده
و  ویچیایبیـ ).40( دهد می افزایش را غالت دانه وزن

 کودهاي جایگزینی که آزمایشی طی )2007 (اونورمالو
 نمودند بـه می بررسی را شیمیایی کود جاي به ارگانیک

 تیمـار در دانـه هزار حداکثر وزن که رسیدند نتیجه این
 کود شـیمیایی تیمار در آن از و بعد کود دو هر تلفیقی
   .)23( شد حاصل

 نیتروژن مصرف که داد نشان نیز پژوهش این نتایج
 شده دانه صد وزن افزایش به منجر شاهد با مقایسه در

 عناصـر تـأمین دلیـل به احتماالً کمپوست کود و است
   ســطح در (دانــه صــد وزن افــزایش باعــث ریزمغــذي

  .است شده) نیتروژن کود گرم کیلو بر گرم میلی 25
ر روي کمپوست شهري بدر آزمایشی  پژوهشگران
افزایش سطوح نیتروژن از صـفر بـه با  مشاهده کردند،

افـزایش دانـه   کیلوگرم در هکتار وزن هـزار160 و 80
 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن 240 و در سطح یافت

هچنـین بـاالترین . توجهی مـشاهده نـشد افزایش قابل
 تـن 60  کود کمپوستحدانه در باالترین سط هزاروزن 

  ). 1 (دست آمد ه بتاردر هک
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ترین عملکرد دانـه در شـرایط عـدم  کم: عملکرد دانه 
 گرم بـر کیلـوگرم کـود 15مصرف نیتروژن و مصرف 

حاصـل ) گـرم در گلـدان 53/3با میـانگین(کمپوست 
گـرم  میلـی 25 ترین آن در نتیجه کاربرد و بیشگردید 
بـا (مصرف کود کمپوست عدم گرم نیتروژن و  بر کیلو
 و سـپس بـا اخـتالف )گـرم در گلـدان 50/6 میانگین

 N3O3  وN2O2ترتیــب در تیمارهــاي  نــاچیزي بــه
شـود  گیري مـی بنابراین نتیجه ).6 جدول(دست آمد  هب

که افزایش سطح مصرف کمپوست زمانی کـه از کـود 
نیتروژن استفاده نشده است نتوانسته کمبود نیتروژن را 

 در C/Nبت دلیل باال بـودن نـس این امر به. جبران کند
تــرین  بــیش. باشــد مــی) C/N=5/26(ایــن کــود آلــی 

گـرم در کیلـوگرم   میلـی25مـصرف بـا عملکرد نیـز 
. نیتروژن و عدم مصرف کمپوست همـراه شـده اسـت

 C/Nبنابراین فرضـیه فـوق یعنـی بـاال بـودن نـسبت 
هـا بـراي  شود میکروارگانیـسم کمپوست که باعث می

بل جذب خاك تجزیه و تخریب کود آلی از نیتروژن قا
   .شود استفاده نمایند تأیید می

گانه نیتـروژن،  ترین عملکرد دانه تحت اثر سه بیش
ــم ــم )7 جــدول (کمپوســت و رق ــا N8019، در رق  ب

 10گرم نیتروژن و مصرف  گرم بر کیلو  میلی50مصرف 
 گرم 75/4 با میانگین(گرم در کیلوگرم کود کمپوست 

رین میـزان در تـ که کم دست آمد در حالی به) در گلدان
گرم بـر کیلـوگرم کـود   میلی50رقم دریا و با مصرف 

 6/0با میانگین (کود کمپوست عدم مصرف نیتروژن و 
تــرین  ، همچنــین بــیشحاصــل شـد) در گلــدانگـرم  

 در تیمار تلفیقـی کـود  نیز دانه در رقم مذکوردعملکر
). 7 جـدول (دست آمـد ه بN2O2نیتروژن و کمپوست 

ــابراین نتیجــه ــدم شــود کــه  مــیگیــري بن  دو رقــم گن
عملکرد دانه از خود نشان  العمل متفاوتی از نظر عکس

افزایش سطح نیتروژن باعث افزایش که  حالیدر . ندداد

شد، در رقـم دریـا ایـن  N8019عملکرد دانه در رقم 
 از سویی دیگر افزایش سطح کـود .روند مشاهده نشد

باعـث  (N3)کمپوست در سطح سـوم کـود نیتـروژن 
شد ولی در رقم  N8019ش عملکرد دانه در رقم افزای

 رسـد نظـر مـی  بـه.دریا روند مشخصی مشاهده نـشد
 در کود کمپوسـت کاربرد از ناشی ریزجانداران وجود
 ویـژه فراهمی عناصـر ضـروري بـه میزان ریشه محیط

 طریق این از و داده افزایش را گندمگیاه  نیتروژن براي
 بـه منجـر  آنتبـعبـه   وایجاد گیاه رشد بر تأثیر مثبتی

هچنین ایـن . است  در گندم شدهعملکرد دانه افزایش
تنهـایی  بـه این است که کودهـاي آلـی هدهند امر نشان

را ) مـصرف ویـژه پـر به( توانند نیاز گیاه به عناصر نمی
 اسـتفاده از کودهـاي شـیمیایی فراهم نمایند، بنـابراین

باشـد  عنوان مکمل ضـروري مـی مخصوصاً نیتروژن به
 گـسترش در که اثري لحاظ به غذایی مواد یرا عرضهز
 مهـم عوامـل از یکی دارند هاي رویشی اندام توسعه و

   .باشد می دانه تعیین عملکرد در
ــودرزي  ــوگرد و ) 2001(گ ــرات گ ــا بررســی اث ب

کمپوست بر افـزایش قابلیـت جـذب عناصـر غـذایی 
خاك، افزایش جذب عناصر توسط گنـدم و همچنـین 

ندم اظهار داشت که مصرف گوگرد، افزایش عملکرد گ
گـرم   کیلـو190میزان  عملکرد محصول دانه گندم را به

ــار  ــوگرد و )  درصــد6/3(در هکت ــوأم گ و مــصرف ت
گـرم در   کیلـو330میـزان  کمپوست عملکرد دانه را به

. )20 (نسبت به شاهد افزایش داد)  درصد4/8(هکتار 
طی آزمایشی نشان دادنـد کـه ) 2000(سینگ و شرما 

 استفاده گردد افـزایش نیتـروژن زمانی که از منابع آلی
صورت مخلوط با آن، باعث افـزایش عملکـرد دانـه  به

نشان داد کـه یج آزمایش دیگر نتا .)33 (شود  میگندم
ــه ــدم ب ــه گن ــرد دان ــرد و عملک ــزاي عملک ــور  اج ط

ــا کــاربرد کــود شــیمیا قابــل ــروژن و یی تــوجهی ب نیت
 .)1 (کمپوست افزایش یافت
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تایج مقایسه میـانگین وزن ن : اندام هوایی  وزن خشک 
 نـشان گیاه در تیمارهـاي مختلـفخشک اندام هوایی 

 50 و 25 سـطوحکه باالترین وزن خشک گیاه در داد 
عدم مصرف کود و   کود نیتروژنگرم در کیلوگرم میلی

از دالیـل احتمـالی ایـن امـر . حاصـل شـدکمپوست 
دلیـل  بـهتوان به برهم خوردن تعادل عناصر غذایی  می

وجود فلزات سنگین و یا ترکیبـات مـضر کـه باعـث 
شوند و تأثیر منفی  کاهش فعالیت بیولوژیکی خاك می

 ذکر کرد زیرا در ابتـدا ایـن عناصـر ها بر روي گیاه آن
پویـا  توسط مواد آلی موجود در لجن محبـوس و غیـر

شده اما پس از تجزیه و معـدنی شـدن مـواد آلـی در 
افــزایش  هـا حاللیــت آنخـاك، فلـزات رهــا شـده و 

  ).7 (یابد می
گرم در   میلی25ترین وزن خشک گیاه در سطح  کم

گـرم در کیلـوگرم   میلـی15نیتروژن و سطح کیلوگرم 
  بیـانگر، همچنین نتایج آزمایش.دست آمد هکمپوست ب

کاهش وزن خشک گیاه در هر سه سطح کود نیتروژن 
 همراه با افزایش سطح کود کمپوست مصرفی است که

 نیتـروژن بـرهمکنش مثبت تأثیر دهنده نشان لهأمس ینا
   .باشد می کمپوستتر  پایین سطوح در

تـرین  نشان داد که بیش) 7جدول (مقایسه دو رقم 
و در  N8019رقــم وزن خــشک انــدام هــوایی در 

در کیلـوگرم نیتـروژن گـرم  میلـی 50 و 25تیمارهاي 
این رقم با حداکثر تولید وزن خشک . تولید شده است

درصـد  1/10 گرم در گلـدان 89/9ندام هوایی معادل ا
تري تولید نمـوده  وزن خشک بیشرقم دریا نسبت به 

  .است
ترین وزن خشک اندام هوایی در رقم دریـا بـا  کم

دار نسبت به سایر تیمارها در تیمار عدم  اختالف معنی
 15(ترین سطح کود کمپوست  مصرف نیتروژن و بیش

نکتـه ). 7جـدول ( است تولید شده) گرم در کیلوگرم
حداکثر ماده خشک تولید شده توجه این است که  قابل

در رقـم (گرم در کیلـوگرم نیتـروژن   میلی25در تیمار 
N8019 ( ،با افزایش سطح کود کمپوست کاهش یافت

تـرین مـاده  که عدم مـصرف کمپوسـت بـیش طوري هب
 گـرم بـر 15(خشک و غلظت باالي کـود کمپوسـت 

ترین ماده خشک را  کمداري  معنی با اختالف) وگرملکی
این روند در رقـم دریـا ). 7جدول (تولید نموده است 

هـاي   دادهبا عنایت به. نیز به وضوح خود را نشان داد
ترین ماده خـشک در  کم که شود مالحظه می 7جدول 

 سطح نیتروژن تولید و با افزایش سطح کود ترین پایین
 داري نـیطـور مع هکمپوست تولید ماده خـشک نیـز بـ

حقیقـت  7 جدول هاي بررسی داده. کاهش یافته است
که با افزایش سطح  و آن اینسازد  میدیگري را آشکار 

هـاي هـوایی در رقـم دریـا  نیتروژن وزن خشک اندام
که در هر سـطح نیتـروژن، بـا   حال آنیابد افزایش می

افزایش غلظت کود کمپوسـت در خـاك وزن خـشک 
نیز  سطح دوم نیتروژن  و این کاهش دریابد کاهش می

 گـزارش) 2001(سینگ و اگـاروال  .باشد  میدار معنی
 اثـر )دامـی(کـود آلـی  تـدریجی افـزایش کـه کردند
 عملکـرد نیـز و خـشک مـاده تجمـع بـر داري معنـی

   .)34 (بیولوژیک گندم ایجاد کرد
 اثـر متقابـل نیتـروژن و مقایسه میـانگین: عملکرد کاه 

نشان داد که ) 6دول ج(م دکمپوست بر عملکرد کاه گن
گـرم در   میلـی25تـرین عملکـرد کـاه در سـطح  بیش

ن و سطح صفر کـود کمپوسـت تولیـد ژکیلوگرم نیترو
که نسبت به شاهد )  گرم در گلدان03/12 (شده است

 در ایـن سـطح از .دهـد  درصد افزایش نشان مـی2/9
سطح کـود کمپوسـت با افزایش نیتروژن، عملکرد کاه 

داري کـاهش   با اخـتالف معنـی)م گرم در کیلوگر15(
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 گرم در گلدان 52/8 ترین حد خود یعنی  کمیافت و به
 عالوه بر این در سـطح صـفر کـود نیتـروژن و .رسید

نیـز )  گرم در کیلوگرم15(سطح باالي کود کمپوست 
 گــرم در 54/8(دسـت آمـد  هحـداقل عملکـرد کـاه بـ

مالحظـه  6هـاي جـدول  بـا عنایـت بـه داده). گلـدان
 بـا افـزایش سـطحنیتروژن  در سطح صفر شود که می

تولید کاه کـاهش یافتـه و بـا اخـتالف کود کمپوست 
 گرم در کیلـوگرم 15دار به حداقل خود در تیمار  معنی

این . ) در گلدان گرم54/8با میانگین (کمپوست رسید 
. موضوع در سطوح دیگر نیتـروژن نیـز صـادق اسـت

کـود مـصرف  کـرد کـه گیـري توان نتیجـه بنابراین می
منجـر بـه کـاهش ه سطوح نیتـروژن همدر کمپوست 

 نشان داد ها پژوهشاگرچه نتایج . تولید کاه شده است
دلیـل افـزایش مـاده آلـی و  که با مصرف کمپوست به

فراهمی مقـادیر مناسـب عناصـر غـذایی در خـاك و 
همچنین افزایش ظرفیت نگهداري رطوبـت از طریـق 

انه و کاه بهبود در خصوصیات فیزیکی خاك عملکرد د
نسبت باالي عواملی مانند  اما ).5 و 15(افزایش یافت 

C/Nحـضور و افـزایش حاللیـت فلــزات   احتمـاالً و
کـاهش تـوان علـت  در ریزوسفر خاك را مـیسنگین 

زیرا حتی اگـر پـسماندهاي آلـی . عملکرد کاه دانست
که  هاي کم عناصر سنگین باشند، هنگامی داراي غلظت

د، در اثـر تغییراتـی کـه در شـون به زمـین افـزوده مـی
کننـد باعـث افـزایش خواص شیمیایی خاك ایجاد می

شوند، که پیامد آن حاللیت عناصر سنگین در خاك می
 ).29(وسـیله گیـاه اسـت  تـر فلـزات بـه جذب بـیش

 نشان داد که فلزات سنگین ناشی از مصرف ها پژوهش
 سال قابل جـذب گیـاه 16لجن فاضالب حتی پس از 

خـاك  pHشـدت بـه  زان جـذب نیـز بـهمی. باشند می
بنابراین با مصرف موادي با میـزان ). 32(وابسته است 
طور ممتد صورت گیرد  هخصوص اگر ب همواد آلی باال ب

خـاك و افـزایش قابلیـت  pHامکان کاهش موضـعی 
  .جذب این عناصر وجود دارد

نیتروژن، کمپوست   کودگانه مقایسه میانگین اثر سه
حـداکثر  ، دو رقـمدر مقایسه بـینو رقم نشان داد که 

 رقم در ) گرم در گلدان71/13با میانگین  (عملکرد کاه
N8019گرم بر کیلوگرم نیتروژن و   میلی25  مصرف با

 .)7جدول  (حاصل گردید کمپوستکود عدم مصرف 
در دار  با اختالف معنیحداقل عملکرد کاه  که در حالی

  سـطح رقم دریا و در تیمار عـدم مـصرف نیتـروژن و 
گـرم در  54/7معـادل  کمپوسـت گـرم گرم در کیلو 5

هـاي آمـاري  از سـوي دیگـر داده. حاصل شـد گلدان
 تمـامی ، درگویاي این مطلب است که در رقـم دریـا

مـورد مطالعـه، بـاالترین میـزان سطوح کود نیتـروژن 
 اما در وجود آمد  هبتلفیق با کمپوست عملکرد کاه در 

ــن وضــعیت  N8019رقــم  .  شــداهدهمــشخــالف ای
تلفیقـی  مـصرف بـا عملکرد کاه در رقم دریـا افزایش

و  فراهمی دلیل به است ممکن آلی و شیمیایی کودهاي
 در اوایـل مخصوصاً (غذایی عناصر تر سریع رهاسازي
جـونز و همکـاران  .باشـد  براي این رقـم)دوره رشد

هاي خود گـزارش نمودنـد  بر اساس آزمایش) 1993(
داري  ندم واکنش مثبت و معنیکه عملکرد دانه و کاه گ

  ).25(نسبت به کود نیتروژن نشان داد 

شـاخص برداشـت کـه تـابعی از : شاخص برداشـت  
کننده نـسبت توزیـع  بیان و عملکرد نهایی گیاه زراعی

مواد فتوسنتزى بین عملکرد اقتصادى و عملکـرد کـل 
گرم در کیلوگرم نیتروژن و   میلی50 در سطح ،باشد مى
 رم کمپوست به حداکثر خـود رسـیدگرم درکیلوگ 10

ـــاربرد . ) درصـــد66/22( ـــوگرم 10ک ـــرم در کیل    گ
 درصـدي شـاخص 7/9کود کمپوست باعث افـزایش 

تـرین درصـد  کـم. برداشت نسبت به تیمار شاهد شـد
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 مربـوط بـه درصـد 8/13 با میانگین شاخص برداشت
  از).6جدول ( بود  کمپوستصفر  نیتروژن و50سطح 

 بـه دانـه عملکـرد نـسبت تبرداشـ شاخص که جا آن
 صورت کافی در آن افزایش است، بیولوژیک عملکرد

 عملکـرد افزایش به منجر کننده فتوسنتز هاي اندام بودن
 مقـدار ،گیـاه رشـد دوره پایـان در گردد، زیرا دانه می

 طـول در شـده سـاخته فتوسنتزي از مواد توجهی قابل
  حـداکثر شـاخص.شـوند وارد می ها دانه به رشد دوره

گرم بر   میلی25 و با مصرفN8019 برداشت در رقم 
گـرم کـود  کیلـو  گـرم بـر15گرم کود نیتروژن و  کیلو

ــت ــا ( کمپوس ــانگینب ــد75/32 می ــداقل )  درص و ح
 50شاخص برداشت بـراي رقـم دریـا و بـا مـصرف 

گرم بر کیلوگرم کود نیتروژن و عدم مصرف کـود  میلی
ــا  (کمپوســت ــانگینب ــرآورد شــد)  درصــد76/5 می  ب

طی بررسی ) 2009(توحیدي و همکاران ). 7 جدول(
دریافتنـد کـه تأثیر مواد آلی مختلف بر عملکرد گنـدم 

که به مرور زمـان عناصـر  دلیل این به) مرغی(کود آلی 
خود را آزاد نموده است، ) خصوص نیتروژن  به(غذایی 

نیاز گیاه را تأمین کرده و شاخص سطح بـرگ را بـاال 
یزان فتوسنتز جاري گیاه شده و برده و باعث افزایش م

  ).39(نهایتاً عملکرد دانه را افزایش داده است 
  

  گیري نتیجه
شود که افزایش سطح  کلی چنین استنباط می طور به

گـرم در کیلـوگرم باعـث   میلـی25نیتروژن از صفر به 
حداکثر تعـداد . افزایش کمی صفات تحت بررسی شد

ه و عملکرد کاه دان دانه در سنبله، وزن سنبله، وزن صد

گرم در کیلوگرم نیتروژن و حـداکثر   میلی25در تیمار 
طول سـنبله، عملکـرد دانـه، وزن خـشک و شـاخص 

گـرم در کیلـوگرم نیتـروژن   میلی50برداشت در تیمار 
افزایش سطح کـود کمپوسـت منجـر بـه . دست آمد هب

. کاهش کمیت بسیاري از صـفات مـورد بررسـی شـد
سـنبله، وزن سـنبله، وزن تـرین طـول  که بیش طوري به

خشک گیاه و عملکرد کـاه در شـرایط عـدم مـصرف 
دست آمد و با افزایش سطح کمپوسـت از  هکمپوست ب

همچنین حداکثر تعداد دانـه در . ها کاسته شد مقدار آن
دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشـت  سنبله، وزن صد

 گرم در کیلوگرم کمپوسـت 10 یا حداکثر 5در سطح 
نابراین قبل از توصیه به مصرف این کود ب. حاصل شد

 وجـود و ،C/Nشود نسبت  کمپوست قویاً پیشنهاد می
قابلیت جذب فلزات سنگین توسـط گیـاه و ترکیبـات 
سمی که منجر به کـاهش فعالیـت بیولـوژیکی خـاك 

بـه سـازندگان کـود . شود مورد بررسـی قرارگیـرد می
شود بـراي جلـوگیري از کمبـود  کمپوست توصیه می

در . فعلی را کاهش دهند C/Nوژن در گیاه نسبت نیتر
 بـر رقـم N8019گیري شده، رقـم  تمامی موارد اندازه
بنابراین کشت این رقم بر رقم دریا . دریا برتري داشت

 تـأثیر بـا برابـر کود آلی تأثیري کاربرد. ارجحیت دارد
 تـوان می بنابراین. داشت مصرفی کود نیتروژن از نیمی
 کودهـاي مـصرف کـاهش استاير در داشت که اظهار

 از بخـشی پایـدار کشاورزي اهداف نیل به و شیمیایی
 کودهـاي کـاربرد با توان می را گندم نیتروژن گیاه نیاز
   .نمود تأمین آلی
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Abstract1 
Background and Objectives: Application of various composts has been intensified in 
agriculture, due to manifestation of negative effects of chemical fertilizers on environment and 
soil fertility. However, their usage should be accompanied by environmental and nutritional 
studies. To produce maximum yield, most farmers apply nitrogen fertilizer more than the 
recommended level, which leads to increase production costs, water pollution and the 
environment. Therefore, proper management of this element due to resource constraint and also 
due to its high cost, as an input in agriculture, is one of the most important factors in the success 
of crop production and soil management. Wheat is a very important strategic crop which wide 
area of the world is assigned to cultivate it each year. The optimal use of fertilizers can lead to 
significant savings in production costs and preserve the environment. The aim of this study was 
to evaluate the effect of organic fertilizer, chemical and combination of them on wheat cultivars 
(N8019 and Darya) to reduce consumption and increase the efficiency of chemical fertilizers. 
Materials and Methods: In order to study the effects of sulfur granular compost on yield and 
yield components of two wheat cultivars, a pot experiment was conducted in a completely 
randomized factorial design with four replications. The first factor was consisted of three levels 
of nitrogen (0, 25 and 50 mg/kg of soil as urea), the second one was four levels of compost  
(0, 5, 10 and 15 g/kg of soil) and the third one was cultivars (Darya and N8019).  
Results: Results showed that the maximum number of grains per spike, spike weight,  
100-kernel weight, straw yield and biological yield were obtained in 25 mg N/kg of soil 
treatment.  
Conclusion: The greatest grain yield, dry weight and harvest index were achieved with  
50 mg/kg nitrogen. Negative effects were observed in the compost-treated plots, so that the 
maximum spike length and weight shoot dry weight, straw and biological yield were found in 
the zero level of compost (control) which showed a decrease in the mentioned variables with 
increasing the compost level. Negative response of wheat to the compost is likely related to the 
C/N ratio and probably to increase the solubility of heavy metals and/or toxic compounds that 
resulted in reduce or prevent soil biological activities. Both cultivars showed a positive response 
to the nitrogen treatment. N8019, however, was significantly superior to Darya.   
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