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  کودهاي بقایاي اثر به) Pisum sativum(فرنگی نخود عملکرد و رشد پاسخ
   قبلی کشت آلی و اوره در 

 
 

  2و عالیه صالحی 2سیانی، نرگس قاسمی*1اله فالحسیف
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  چکیده
 بعـدي  کشـت  در را نیتـروژن  مانـده بـاقی  اثـرات  بررسی ،کودها این نیتروژن شدن معدنی تداوم و آلی کشت در دامی کودهاي از استفاده
 فرنگـی  نخود عملکرد رشد، بر )سیاهدانه( قبلی کشت مصرفی اوره و گاوي کود ترکیبات ماندهباقی اثرات اساس، این بر. سازدمی ضروري

 91تیمارهاي کودي در کشت سیاهدانه (سال زراعی  .تگرف قرار بررسی مورد شهرکرد دانشگاه در تصادفی کامل هايبلوك طرح صورتبه
غیرتقسـیطی   اوره: گاوي کود نسبت سه و) 1:2 ؛1:1 ؛2:1( تقسیطی اوره: گاوي کود نسبت سه اوره، شیمیایی کود گاوي، کود) شامل 90 -
امی یا شیمیایی) در سـال زراعـی   کود (د چنین عدم مصرف کود (شاهد) بودند. کشت نخودفرنگی بدون اضافه کردنو هم) 1:2 ؛1:1 ؛2:1(

 و دانه عملکرد عملکرد، اجزاي بوته، ارتفاع دهی، غلظت نیتروژن و فسفر گیاه،ماده خشک در مرحله گل داد نشان نتایج انجام شد. 91 - 92
 و بیولوژیـک  لکـرد عم. نداشـت  شـاهد  تیمـار  بقایاي با دارياختالف معنی جداگانه اوره کود بقایاي تحت نخود فرنگی بیولوژیک عملکرد
 در کیلـوگرم  4000( دانـه  عملکـرد  بیشـترین . بـود  اوره کـود  بقایاي تلفیقی بیشتر از بقایاي و گاوي کودي بقایاي تیمار تحت دانه عملکرد
ایـاي  و این تیمار باعث شد عملکرد دانه نسبت به تیمـار بق  داشت غیرتقسیطی اختصاص) 2:1( اوره کود: گاوي کود بقایاي تیمار به) هکتار

کیلوگرم در هکتار) نیز در تیمار بقایاي کود گـاوي جداگانـه    8325بیشترین عملکرد بیولوژیک ( .برابر افزایش یابد 5/1جداگانه  ،کود اوره
نخـود   گیـاه  تولیـد  بـر  اوره کود بقایاي اگرچه طورکلیبه) اختالف آماري نداشت. 1:2دست آمد که از لحاظ آماري با تیمارهاي تلفیقی (به

ـ  حـذف  در گـاوي  کـود  بقایـاي  از اسـتفاده  بـا  محصـول  این تولید ولی نداشت تأثیري فرنگی  آلـودگی  از جلـوگیري  و کـوددهی  ۀهزین
  .است مؤثر محیطیزیست

  

  

  تلفیقی کود اوره، کود نیتروژن، بقایايآلودگی،  :يکليد يهاواژه
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  مقدمه

 میـزان بـه  نیتـروژن  کـود  اغلب تابستانه زراعی گیاهان کشت در
 یسمتق فقط که است یحال در این ،)15( شودمی مصرف زیادي

ذب جـ ه گیـا وسـط  تدرصـد)   70تـا   20کار رفته (هروژن بیتاز ن
ود. شـ مـی نـوان  عروژن یتـ ن ياهرظـ فت یانوان بازعهب وود شمی
ـ روژن یترصد ند 80ا ت 30 یبارتعهب   تمسیسـ ر د یـا فتـه  رکـار  هب
ـ  یـا  واند میم یاقبه گیا یايبقا - اكخ در هـ طـراف  ا یطحـ مه ب
ر دارتباط گـزارش شـده اسـت کـه      این رد). 24و  19ود (رمی
ر دار دروژنتین شیمیایی يودهاک ییذاغناصر عرصد د 90 دودح
ودهـا  ک اینرصد د 10داکثر ح وود شمیصرف مول اال سمان ه
ـ اك خـ ر دعد بال سهان گیاستفاده ا يراب ر د). 8انـد ( ممـی  یاقب

عـرض  مر دسـت  امکـن  ماك خـ ر دروژنـه  یتکود ن یايقابواقع 
ـ  ياهـ تمیسس یکه امروزه آلودگيورطبهند، یرگرار قلفات ت  یآب

 يکودهـا  یريکـارگ هب وشرده فراعت زز ااصل حرات یتتوسط ن
حسـوب  م یـا ندرتاسر سر دهم مر یابس یشکلمنوان عهب ،روژنهیتن

غـالت   ولـزا  ککشـت   یطیراشـ  یننچر د یننابراب). 7ود (شمی
 يررودهـ ز اوانـد  تمـی نـاوب  تر دنـده  گیره گیـا عنوان هبه زییاپ
ا ب). 10کند ( یرياز آن جلوگ یناش یآلودگ يمدهاپیا وروژن یتن

اربرد کـ زمنـد  نیاالت غـ  یالزا و کحال اکتفا کردن به کشت  این
ضـرات  م یـن ا بـر  عـالوه  واشـد  بمـی  نیز یلیکمتروژن نیتود ک

ـ  یـت ولواه کـ  یناطقمر دارد. دنبال دهب نیزا رالت غ یکشتتک ا ب
ر د یراعـ زهـان  گیا یراسـ ز ااده سـتف اسـت،  اه ییزاپندم گاشت ک
ـ نـوط  مشـت،  ک يلگوا وره در دنهـا  آ یـک کولوژا يودمندسـ ه ب
). 13سـت ( اشـاورزان  ک يقتصادا یتضعوهبود بوان ت وناوب ت

روژن یتـ ن یايقابمنظور استفاده از هبه لگوم گیا یکلذا استفاده از 
ـ ز نیـا نها ته نروژن نیت یتثبتیري از گهرهب ینچنمه و صـرف  مه ب
 ژنرونیتـ  يهاسـاز را بلکه بساند ریی را به حداقل ممیایشیود ک
. یدمان یتماح نیزا ردر تناوب  ديعبه گیاست امکن ماك خر د
 کشـت  تحـت  هـاي خـاك راستا گزارش شده است کـه   اینر د

 بیشـتري  نیتـروژن  حـاوي  بقوالت غیر به نسبت بقوالت گیاهان
 زنخودسـب  بـه  تـوان مـی  پـاییزه  والتـبقـ  بـین  در). 23( هستند

)Pisum sativum( با مناطق براي که نمود اشاره نخود فرنگی یا 

 میـزان  و) 11و  6( اسـت  مناسب مرطوب نسبتاً سرد وهوايآب
 گـزارش  هکتـار  در کیلـوگرم  150 محصـول  این نیتروژن تثبیت
  ). 26( است شده
ـ ننده ک ینأمتنبع م ییارودهان گیا یکشت ارگانکر د   روژن نیت

ـ آود کـ نـابع  مز اناصر عدن شزاد آ و) 14ت (سا یلآاز منابع   یل
  یــايقابز اســتفاده ا یننــابراب)، 2د (گیـر مــیورت صــ یجتــدربـه 

ـ هـم مسـئله  مهـان  گیا ایـن شت کا بناوب تر دروژن یتکود ن   يرت
 يودهـا ک يگـذار یرأثتان میزکه  است یاکحا هزارشگاشد. بیم
  رصـد د 60دود حـ ر سـال اول  ده گیـا ملکـرد  ع وشد رر ب یامد
رصد د 25 و 30 ،45 یبترتهارم بهچ ووم سوم، د ياهالسر د و

  سـت اده شـ زارش گـ  يردیگـ طالعه مر د ینچنمه). 8اشد (بمی
ـ روژن نیترصد د 30دود حه ک ـ  یامـ دود کـ ز افتـه  رکـار  هب   يراب

ـ ه گیـا اك خـ تم سیسـ ر د یابقمـ  وست استرس دابل قه گیا   یاقب
  ). 13اند (میم

حـال توسـعه    ی در کشـور در یارودهان گیا یدولته کجا آنز ا  
 یـا و  یدامـ  يودهـا ک یـق رطز ا غلباهان گیا این یهغذتاست و 

ـ  ،ودشـ مینجام ای یمیایبا ش یامدود ک یقلفت ی یـای قابجـود  وذا ل
ـ  یـا ه امکان تلفات و یجتنر دروژن در خاك و یتن ـ  یرأثت ه گیـا ر ب
  ا بــاضــر حطالعــه م یننــابرابدر تنــاوب محتمــل اســت.  يعــدب
شـت  ک یو دامـ  یمیاییشـ  يودهـا کانده میاقب رثا یبیارزادف ه

جـرا  ا نخود فرنگیعملکرد  يجزاا وملکرد عشد، رر بهدانه سیا
  . یدردگ
  

  هاروش و مواد
شـهرکرد   دانشـگاه  کشـاورزي  تحقیقـات  مزرعه در آزمایش این
  یدر سـال زراعـ   یکامـل تصـادف   ياهـ لـوك برح طـ ورت صـ هب

 دمعـ اهد (شـ ار تیم یايقابامل شارها تیم. یداجرا گرد 91 - 92
ـ مهـ  وهدانه) سیاشت کر دروژن نیتصرف م ود کـ  یـاي قاب ینچن
 یطیقسـ توره ا: ياوگـ ود کسبت نه سوره، ای شیمیایود ک ي،اوگ
 ؛2:1(غیرتقسیطی وره ا: ياوگود کسبت نه س و) 1:2 ؛1:1 ؛2:1(

شرح تیمارها به تفصـیل و   ودند.بهدانه سیاشت کر د) 1:2 ؛1:1
   تیمارهـاي  در شـود. نشان داده مـی  1صورت کمی در جدول به
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  . شرح تیمارهاي آزمایشی1جدول 
  شرح تیمار    نام تیمار
  عدم مصرف کود    شاهد

  کود اوره کیلوگرم در هکتار 175    کود اوره جداگانه
  تن در هکتار کود گاوي 40    کود گاوي جداگانه

کود اوره: کود گاوي 
)1:2(  

  غیرتقسیطی

 تن در 33/13کیلوگرم در هکتار کود اوره +  116
  هکتار کود گاوي

کود اوره: کود گاوي 
)1:1(  

تن در  20کیلوگرم در هکتار کود اوره +  66/86
  هکتار کود گاوي

کود اوره: کود گاوي 
)2:1(  

تن در  6/26کیلوگرم در هکتار کود اوره +  3/58
  هکتار کود گاوي

  
  

  تقسیطی
مابقی یک ماه بعد از  3/2کود اوره در زمان کاشت و  3/1(

  کاشت)
  

  
کود اوره: کود گاوي 

)1:2(  
تن در  33/13کیلوگرم در هکتار کود اوره +  116

  هکتار کود گاوي

کود اوره: کود گاوي 
)1:1(  

تن در  20کیلوگرم در هکتار کود اوره +  66/86
  هکتار کود گاوي

کود اوره: کود گاوي 
)2:1(  

تن در  6/26کیلوگرم در هکتار کود اوره +  3/58
  ويهکتار کود گا

  
 گیاه سـیاهدانه  براي هکتار در نیتروژن کیلوگرم 80 میزان کودي
مـاه   شهریور در سیاهدانه گیاه برداشت از پس. بود شده مصرف

 30 تـا  صـفر  عمـق  از هـایی نمونـه  ابتدا گیاهی بقایاي و خروج
 و کـل  نیتـروژن  مقـدار  تـا  شـد  تهیه کرت هر خاك متريسانتی

 در. گـردد  مشـخص  کشـت  از قبـل  فسفر قابل دسـترس خـاك  
نخـودفرنگی   کشـت  بـه  اقـدام  مـاه  آبـان  در آزمایشی هايکرت
 25 فاصـله  بـه  ردیف 8 شامل و متر 2 طول به کرت هر. گردید
بـا   متـري سـانتی  4 عمـق  در نخود فرنگـی  کشت .بود مترسانتی

بوتـه در   80متر براي حصول تراکم سانتی 5فاصله روي ردیف 
 داده قـرار  بـذر  3 کپه هر در .شد انجام ايکپه صورتبهمترمربع 

 مطلوب هايتراکم به یابیدست جهت مناسب قرارتاس از پس و
 دوره طـول  در. شـد  انجـام  تنک عملیات) مترمربع در بوته 80(

 هـرز  هايعلف دستی وجین جمله از الزم هايمراقبت آزمایش

ـ  آبیـاري  کاشـت  از بعـد . گرفت صورت نیز  بـارانی  صـورت هب
 وشـرایط محیطـی    براسـاس  بعدي لمراح در و گرفت صورت

  .شد انجام آبیاري اهیگ ازین
بـرداري  دهی نمونهماده خشک در مرحله گلمنظور تعیین به  

هاي میـانی کـرت انجـام    متر طولی از یکی از ردیف 5/0گیاه از 
یـک ریزنمونـه تهیـه و توسـط     خشک شده  گردید. از هر نمونه

تروژن گیاه بـا روش  دستگاه آسیاب برقی پودر گردید و میزان نی
) و میـزان  20هضم، تقطیر و تیتراسیون توسط دستگاه کجلدال (

فسفر با روش زرد مولیبدات و توسـط دسـتگاه اسـپکتروفتومتر    
  گیري شد.) اندازه20(

 در دانـه  تعداد بوته، در غالف تعداد بوته، ارتفاع تعیین براي  
 10 ادتعـد ) مـاه  تیر( رسیدگی مرحله در دانه، هزار وزن غالف،
 حاشـیه  رعایـت  بـا  کـرت  هـر  کاشـت  خط یک از متوالی بوته
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 عملکــرد و دانــه عملکــرد تعیــین بــراي ســپس. شــد برداشــت
نظر گـرفتن اثـر    با در کرت هر مترمربع 5/0 مساحت یکژبیولو

 و تـوزین  از پـس  و برداشـت  هاي میانی کـرت حاشیه از ردیف
 اسبراسـ  بیولوژیـک  و دانـه  عملکرد مقدار وکلشکاه جداسازي
با استفاده از  يمارآحاسبات م. گردید محاسبه هکتار در کیلوگرم

ـ انجام شد.  SASافزار نرم ات یسـ قام ونس یـا ارو یـه زتجس از پ
صفات مورد مطالعه با استفاده از آزمون  یننگمیاه یسقام ی،روهگ

LSD  رفتگدرصد انجام  5در سطح احتمال.  
  
 حثب و یجتان

  كخادر  و فسفر نیتروژن ماندهباقی
 کودي تیمارهايکل و فسفر قابل دسترس  نیتروژن بقایاي میزان
 کـود  بیشـتر  سـهم  بـا  تلفیقی تیمارهاي در و بود شاهد از بیشتر
). 1 شـکل ( بود اوره کود بیشتر سهم با تیمارهاي از بیشتر گاوي
و فسـفر قابـل    مانـده بـاقی  نیتروژن میزان که است حالی در این

 آمـاري  لحـاظ  از شـاهد  بـا  نیز کامل اوره کود تیمار از دسترس
 جذب و یا تلفات عناصـر غـذایی   دلیلبه تواندمی که بود مشابه

. باشــد ســیاهدانه رشــد دوره طــی در اوره کــود تیمــار در
  عناصـر  درصـد  90حـدود   در انـد کـه  پژوهشـگران نشـان داده  

  و شـود مـی  مصـرف  اول سال در همان شیمیایی کودهاي غذایی
 خـاك  در بعـد  سـال  ستفاده گیاهانا براي آن درصد 10حداکثر 

ه کـ سـت  اده شـ زارش گـ  يردیگـ طالعـه  مر د). 8ماند (می باقی
ـ  یامـ دود کـ ز افته رکار هبروژن نیترصد د 30دود ح ه گیـا  يراب

بـراي گیـاه   اك خـ تم سیسر د یابقم وست استرس دابل قذرت 
  ).12( اندمیم یاقب بعدي

  
  دهیماده خشک مرحله گل

تـأثیر  داري تحـت طـور معنـی  دهـی بـه  ماده خشک مرحلـه گـل  
). مقایسـات گروهـی   2مانده کوددهی قرار گرفت (جـدول  باقی

دهـی  دار مـاده خشـک در مرحلـه گـل    حاکی از تفـاوت معنـی  
تیمارهاي دریافت کننده کود در کشـت قبلـی نسـبت بـه تیمـار      

جـز بـراي تیمـار    که کوددهی بـه طوري). به2شاهد بود (جدول 

دار ت قبلی منجر به افزایش معنیکوددهی کامل شیمیایی در کش
). بیشترین مـاده  2دهی گردید (شکل ماده خشک در مرحله گل

مانده کود گـاوي و کمتـرین مـاده خشـک     خشک در تیمار باقی
حـال  ). بـا ایـن  2مانده تیمار شـاهد بـود (شـکل    مربوط به باقی

آید چه از مقایسات گروهی تلفیقی در مقابل جداگانه برمیچنان
دهی بـین ایـن دو   داري در ماده خشک مرحله گلعنیاختالف م

). مــاده خشـک مرحلــه  1گـروه تیمــار مشـاهده نشــد (جـدول    
داري با غلظـت نیتـروژن انـدام هـوایی     دهی همبستگی معنیگل

هـا افـزایش   ) داشت. هرچه غلظت نیتروژن در بـرگ 78/0گیاه (
بر  شود. زیرا نیتروژن عالوهگیري نیز بیشتر میشدت کربن ،یابد
عنصـر اصـلی    ،صـورت پـروتئین در گیـاه وجـود دارد    که بـه آن

ــکیل ــلی در   تش ــل اص ــت و عام ــاه اس ــل در گی ــده کلروفی دهن
). بنابراین فراهم بودن نیتروژن 25شود (گیري محسوب میکربن

اند در تیمارهاي که پتانسیل نیتروژن قابل دسترس بیشتري داشته
  د.باشدلیل اصلی افزایش ماده خشک در آنها می

 
  دهیغلظت نیتروژن و فسفر گیاه مرحله گل

شود غلظت نیتروژن انـدام  مشاهده می 2طورکه در جدول همان
مانـده کـوددهی قـرار    داري تحت تأثیر بـاقی طور معنیهوایی به

دار غلظـت  گرفت. مقایسات گروهی نیز حاکی از اختالف معنی
وه تیمـار  مانده کودي در مقابل گـر نیتروژن گیاه گروه تیمار باقی

مانـده تیمارهـا   نتایج مقایسه میانگین باقی ).2شاهد بود (جدول 
) تقسـیطی داراي حـداکثر   1:2بیانگر این بود که تیمار تلفیقـی ( 

میزان غلظت نیتروژن اندام هوایی بود و غلظـت نیتـروژن انـدام    
) تقسیطی مشـابه  2:1مانده کود اوره و حتی تلفیقی (هوایی باقی

نیـز   1طورکـه در شـکل   الف). همان -3کل تیمار شاهد بود (ش
مشخص اسـت تیمارهـایی کـه داراي بیشـترین میـزان بقایـاي       
نیتروژن بودند منجر به افـزایش غلظـت نیتـروژن انـدام هـوایی      

مانـده  دار بـاقی اند. همبستگی مثبت و معنیدهی شدهمرحله گل
) ایـن  5) (جـدول  73/0نیتروژن خاك با غلظت نیتروژن گیـاه ( 

کند که میزان نیتروژن خـاك بیشـتري بـراي    ا تأیید میموضوع ر
  جذب توسط گیاه وجود داشته است. 
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  .اهدانهـسی برداشت از پس کودي مختلف تیمارهاي خاك(الف) و فسفر قابل دسترس (ب)  کل نیتروژن ماندهباقی میزان. 1 شکل

C، U،CM ، SA و FDA در اوره غیرتقسیطی کود کاربرد و اوره کود تقسیطی کاربرد گاوي، کود اوره، کود شاهد، بیانگر ترتیببه  
 داري ندارند.یـاختالف معن درصد 5در سطح احتمال  LSDمیانگین تیمارهاي داراي حروف مشابه براساس آزمون  .تلفیق شرایط

 

  
   FDA و C، U،CM ، SA. دهیدر مرحله گل نخود فرنگی ماده خشک بر سیاهدانه کشت کودي ترکیبات بقایاي اثر. 2 شکل

  شـرایط در اوره غیرتقسیطی کود ردـکارب و اوره کود تقسیطی ردـکارب گاوي، کود اوره، کود شاهد، بقایاي بیانگر ترتیببه
 د.ـداري ندارندرصد اختالف معنی 5در سطح احتمال  LSDتیمارهاي داراي حروف مشابه براساس آزمون  میانگین .تلفیق
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  دهیماده خشک، غلظت نیتروژن و فسفر اندام هوایی نخودفرنگی در مرحله گل ربعات)م یننگیاس (منیاارو یهتجز .2دول ج
 )هدانهیاسقبلی (کشت  يودک يارهاتیم یايقابحت ت

  غلظت فسفر  غلظت نیتروژن  ماده خشک  آزادي درجه  تغییر منبع
  082/0  3 321637  2  بلوك

 **1/374 **248 **1304764  8  کودي بقایاي
  345/0  35  77524  16  مایشیآز خطاي
  2/17  7/17  2/10    (%) تغییرات ضریب

  گروهی مقایسات    
 **3/61 **479 **3071810 1 شاهد: کوددهی

  y 1 12168  14 13/0 جداگانه: تلفیقی
  FDA : SA  1  164495  3 66/0 تقسیطی: تقسیطی غیر

  .است دارمعنی درصد 1 احتمال سطح در .**     
  

  
  

  
  .دهیدر مرحله گل نخود فرنگی ) بر غلظت نیتروژن (الف) و غلظت فسفر (ب) گیاهسیاهدانهقبلی ( کشت کودي ترکیبات بقایاي اثر .3 شکل

C، U،CM ، SA و FDA در  اوره غیرتقسیطی کود ردـکارب و اوره کود تقسیطی کاربرد گاوي، کود اوره، کود شاهد، بقایاي بیانگر ترتیببه
 داري ندارند.الف معنیـدرصد اخت 5در سطح احتمال  LSDابه براساس آزمون ـیمارهاي داراي حروف مشن تـمیانگی .تلفیق شرایط

  
تـأثیر بقایـاي کـودي قـرار     غلظت فسفر اندام هوایی نیـز تحـت  

طورکــه جــدول مقایســات گروهــی همــان ).2گرفــت (جــدول 
مانده کودي در داري بین گروه تیمار باقیآید اختالف معنیبرمی

گروه تیمار شاهد از نظر غلظت فسفر گیاه وجـود داشـت   مقابل 
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مانده تیمـار  ). کمترین میزان فسفر اندام هوایی به باقی2(جدول 
مانده کـود  داري با باقیشاهد اختصاص داشت که اختالف معنی

طی بـا  ـ) غیرتقسیـ 2:1مانده تیمار تلفیقی (اوره نیز نداشت. باقی
بیشترین میـزان فسـفر    درصد افزایش نسبت به شاهد داراي 72

مانده تیمـار کـود   چنین نتایج نشان داد باقیاندام هوایی بود. هم
دار تقسیطی بدون اختالف معنـی  2:1و  1:1هاي و نسبتگاوي 

ب).  -3تیمـار حـداکثر در مرتبـه بعـد قـرار گرفـت (شـکل         با
مانده کود گاوي چـه  افزایش غلظت فسفر در تیمارهایی که باقی

ــه ــیب ــته   صــورت تلفیق ــود داش ــا وج ــه در آنه ــه جداگان   و چ
  دلیـل تفـاوت  مانـده کـود اوره کامـل بـه    نسبت بـه بـاقی   ،است

  ازتثبیـت  کـه  باشـد مـی  آلـی  مواد ازآلی آزاد شده  در اسیدهاي
) و باعـث افـزایش   16کننـد ( مـی  جلـوگیري  خاك توسط فسفر

  .گرددفسفر قابل دسترس براي جذب توسط گیاه می
  

  بوته ارتفاع
. شـود می مشاهده 2 جدول در بوته ارتفاع واریانس یهتجز نتایج
  کـودي  بقایـاي  تیمـار  تـأثیر تحـت  داريمعنی طوربه بوته ارتفاع
 تیمـار  بـه  مربـوط  بوتـه  ارتفاع کمترین). > 05/0P( گرفت قرار

 تیمار به مربوط بوته ارتفاع بیشترین و) مترسانتی 66/84( شاهد
 استثنايبه کود بقایاي هايتیمار سایر با که بود گاوي کود بقایاي

ــاي ــود بقای ــاظ از اوره ک ــاري لح ــابه آم ــود مش ــکل( ب   ).4 ش
 صـورت بـه  کـودي  بقایـاي  بین شده انجام گروهی مقایسات در

  غیرتقســیط و تقســیط تیمارهــاي بقایــاي و جداگانــه و تلفیقــی
 نشـد  مالحظـه  بوتـه  ارتفاع لحاظ از داريمعنی تفاوت اوره کود

  در اصـلی  عوامـل  از یکـی  غـذایی  عناصـر  کمبـود  .)3 جـدول (
 عامـل  نیتـروژن  ارتبـاط  ایـن  در و است گیاه ارتفاع اندازه تعیین
دار همبسـتگی معنـی  ). 22( اسـت  گیـاه  در ارتفاع افزایش اصلی

) نیز حـاکی  5) (جدول 66/0میزان نیتروژن گیاه با ارتفاع بوته (
لیـل  همـین د باشد. بهمیزان نیتروژن میاز وابستگی ارتفاع گیاه به

  مانــده کــود اوره جداگانــه و شــاهد کــه میــزاندر تیمــار بــاقی
  ) گیاهــان1مانــده کمتــري نیــز داشــتند (شــکل نیتــروژن بــاقی

مانده تلفیقی و کود گاوي با ارتفاع کمتر نسبت به تیمارهاي باقی

  چنین قابل ذکر اسـت کـه کـود دامـی    جداگانه مشاهده شد. هم
  د، افـــزایشکننـــده رشـــهـــاي تنظـــیمدر افـــزایش هورمـــون

چنـین افـزایش فعالیـت    ظرفیت نگهداري عناصر غـذایی و هـم  
ریزجانداران مفید مؤثر بوده و سبب افزایش رشد و ارتفاع گیـاه  

  ). 3گردد (می
  

   عملکرد اجزاي
 مشـاهده ) 3 جـدول ( واریـانس  تجزیـه  جـدول  در طورکهمانه

 هـزار  وزن و غالف در دانه تعداد بوته، در غالف تعداد شودمی
 قـرار  کـودي  مختلـف  بقایـاي  تـأثیر تحت داريمعنی طوربه هدان

 غالف 22/5( بوته در غالف تعداد کمترین ). P>0 /01( گرفتند
 هـزار  وزن و) بوتـه  در دانـه  81/2( بوته در دانه تعداد ،)بوته در
 غالف تعداد بیشترین و شاهد تیمار به مربوط) گرم 93/87( دانه
 کـود  تیمـار  بقایـاي  به مربوط ،)بوته در غالف 27/15( بوته در

 بـا  داريمعنی تفاوت که غیرتقسیطی بود) 2:1( اوره کود: گاوي
 بـر  عـالوه . )الـف  -5 شـکل ( نداشتاین تیمار  تقسیطی حالت
 در بود شده مصرف آنها در دامی کود که تیمارهایی بقایاي این،

 غـالف  در دانـه  تعـداد  جداگانـه  اوره کـود  و شـاهد  بـا  مقایسه
 دانـه  هـزار  وزن چنینهم). ب -5 شکل( نمودند لیدتو بیشتري

 کـود  استثنايبه کودي مختلف تیمارهاي بقایاي در نخود فرنگی
غیرتقسیطی ) 1:1( اوره کود: گاوي کود چنینهم و جداگانه اوره

 شـاهد  تیمـار  و اوره کـود  بقایـاي  بـه  نسـبت  داريمعنی برتري
  ). ج -5 شکل( داشت

 دامـی  کـود  وجـود  دلیلبه) 1:2( اوره کود: گاوي کود تیمار  
 بوته در غالف تعدادو احتماالً فراهمی بیشتر نیتروژن  زیاد نسبتاً

 بوتـه  در دانـه  تعـداد  ولـی . اسـت  داده افزایش مناسبی نحوبه را
 نیتروژن فراهمی در بیشتري محدودیت که تیمارهایی در احتماالً
 تیمارهـا  سایر در و است داده نشان کاهش ،اند داشته گیاه براي
 هادانه تشکیل طی خاك در عناصر فراهمی پتانسیل است ممکن
 کـاهش  نیـز  هـا دانـه  شـدن  پر زمان در. است بوده یکسان نسبتاً

 اوره کود: گاوي کود بقایاي تیمار در گیاه دسترس قابل نیتروژن
لیـ دلبـه  اسـت  ممکـن  اوره بقایـاي  همراهغیرتقسیطی به) 1:1(
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  يارهاتیم یايقابحت ت نخود فرنگیعملکرد  يوته و اجزابرتفاع اربعات) م یننگیانس (میاارو یهتجز .3دول ج
 )هدانهیاسقبلی (کشت  يودک 

  دانه هزار وزن  غالف رد دانه تعداد  بوته در غالف تعداد  بوته ارتفاع  آزادي درجه  تغییر منبع
  231  06/0  20/0 3/43  2  بلوك

 **418 *0/29 **37/6 *360  8  کودي بقایاي

  2/82  90/0  88/1  13  16  مایشیآز خطاي
  60/9  1/9  6/13  12    (%) تغییرات ضریب

    گروهی مقایسات    

 **783 **1/11 **79/8 **1986 1 شاهد:  کوددهی

  y 1 58  21/5** 11/0  210 جداگانه:  تلفیقی

 تقسیطی: غیرتقسیطی
FDA:SA  

1  40  041/0 006/0  1/38  

  .است دارمعنی بترتیبه درصد 1 و 5 احتمال سطح در ** و *  
  

  
  ترتیببه FDA و C، U،CM ، SA. نخود فرنگی بوته ارتفاع بر) سیاهدانهقبلی ( کشت کودي ترکیبات بقایاي اثر. 4 شکل

  .قـتلفی شرایط در اوره غیرتقسیطی کود کاربرد و اوره کود تقسیطی کاربرد گاوي، کود اوره، کود شاهد، بقایايبیانگر 
 د.ـداري ندارناختالف معنی درصد 5در سطح احتمال  LSDروف مشابه براساس آزمون ـتیمارهاي داراي ح میانگین

  
 ایـن  دسترسـی  محـدودیت  نتیجـه  در و نیتروژن عنصر آبشویی
از لحـاظ   هـا آن دانـه  وزن کـه  باشـد  دانـه  شدن پر طی در عنصر

 کـه  اسـت  حـالی  در ایـن  آماري مشابه تیمار شاهد بـوده اسـت  
 منتج را دانه هزار وزن افزایش ،ارهاتیم سایر در دامی کود وجود
شـدن نیتـروژن در کـود    رسد تداوم معدنینظر میبه .است شده

موجب افزایش قابلیت دسترسی نیتروژن در طـی پرشـدن   دامی 

ها و افزایش فتوسـنتز  تبع آن دوام سبزینگی برگ) و به2( هادانه
  .اشدتواند بهبود وزن هزار دانه بکه نتیجه آن می گرددگیاه می

  Fageria ) اند که نیتروژن باعـث  ) نیز نشان داده9و همکاران
گـردد و از ایـن جهـت مسـئول     افزایش تعداد غالف در گیاه می

 شـده  انجـام  گروهی مقایسات درباشد.تغییر در عملکرد گیاه می
 و تقسـیطی  و جداگانـه  و تلفیقـی  صـورت به کودي بقایاي بین
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 نخود فرنگی دانه هزار وزن و) ب( غالف در دانه تعداد ،)الف( بوته در غالف تعداد بر قبلی (سیاهدانه) کشت کودي تترکیبا بقایاي اثر. 5 شکل

 اوره غیرتقسیطی کود کاربرد و اوره کود تقسیطی کاربرد گاوي، کود اوره، کود شاهد، بقایاي بیانگر ترتیببه FDA و C، U،CM ، SA ).ج(
  د.ـداري ندارندرصد اختالف معنی 5تمال ـدر سطح اح LSDروف مشابه براساس آزمون ـارهاي داراي حمیانگین تیم .تلفیق شرایط در

  
 و غـالف  در دانـه  تعداد لحاظ از داريمعنی غیرتقسیطی تفاوت

 صفت براي حال این با). 3 جدول(ه نشد مشاهد دانه هزار وزن
 داريمعنـی  اخـتالف  کـاربرد  بوتـه بـین نحـوه    در غالف تعداد
 بوتـه  در غالف تعداد تلفیقی تیمارهاي کهطوريبه شد، هدهمشا
  ).2 جدول( دادند یشدرصد افزا 24 میزانبه را
  

   دانه عملکرد
 بـر  کـودي  مختلف بقایاي تأثیر واریانس تجزیه جدول براساس
  درصــد 1/0 احتمــال ســطح در نخــود فرنگــی عملکــرد میــزان

 بین شده امانج گروهی مقایسات نتایج). 4 جدول( بود دارمعنی
 کوددهی که است این از حاکی کودي تیمارهاي بقایاي و شاهد
 دانـه  عملکـرد  درصـدي  140 افـزایش  به منجر سیاهدانه کشت

 بـین  در چنـین هـم . است شده شاهد با مقایسه در نخود فرنگی
 دانـه  عملکـرد  بیشـترین  نیـز  کـودي  مختلـف  تیمارهاي بقایاي

: گـاوي  کـود  تیمار يبقایا به مربوط) هکتار در کیلوگرم 4000(
: گـاوي  کـود  تیمار بقایاي با که غیرتقسیطی بود) 1:2( اوره کود
). 6 شـکل ( نداشـت  داريمعنی تفاوت تقسیطی )2:1( اوره کود

  )، تعـداد 62/0همبستگی عملکرد دانه با تعداد غالف در بوتـه ( 
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  قایايبحت ت نخود فرنگیشاخص برداشت ملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و عاریانس (میانگین مربعات) و تجزیه .4دول ج
 )یاهدانهسقبلی (شت کودي کیمارهاي ت

  برداشت شاخص  بیولوژیک عملکرد  دانه عملکرد  آزادي درجه  تغییر منبع
  block  2 125894  43555  3/50 بلوك
 **126 **6882681 **2659117  8  کودي بقایاي
  8/35  648437  112762  16  آزمایشی خطاي
  1/16  12  2/13    (%) تغییرات ضریب

 گروهی مقایسات    

 **455 **16450152 **6906936 1  شاهد: کوددهی

5/43 *2551766 **1123775 1  جداگانه: تلفیقی  

  75/0  1764  22898  1  تقسیطی: تقسیطی غیر

  .است دارمعنی ترتیببه درصد 1 و 5 احتمال سطح در ** و *   
  

  
  رـبیانگ ترتیببه FDA و C، U،CM ، SA. نخود فرنگی دانه عملکرد بر )سیاهدانهقبلی ( کشت ديکو ترکیبات بقایاي اثر. 6 شکل
  میانگین تیمارهاي .تلفیق شرایط در اوره غیرتقسیطی کود کاربرد و اوره کود تقسیطی کاربرد گاوي، کود اوره، کود شاهد، بقایاي

  داري ندارند.اختالف معنی درصد 5در سطح احتمال  LSDداراي حروف مشابه براساس آزمون 
  

) بـا  5) (جـدول  36/0) و وزن هزار دانـه ( 52/0دانه در غالف (
 وزن و غـالف  در دانه تعدادعملکرد دانه بود و در این دو تیمار 

 تعداد دارمعنی برتري ولی داشت قرار باالیی سطح در دانه هزار
 شـده  عملکرد بیشتر افزایش موجب تیمار دو این بوته در غالف
  ). الف -5 شکل( است
میـزان  را به دانه عملکرد تلفیقی تیمارهاي بقایاي که هرچند  

ــه نســبت درصــد21 ــاربرد ب ــه ک ــزایش جداگان ــد اف ــی دادن   ول
در تیمارهـاي   طـورکلی به). 3 جدول( نبود دارمعنی افزایش این

 بیشـتر  قبلی کشت در آن گاوي کود سهم که تیمارهایی تلفیقی،
 داشـتند  بهتري عملکرد تیمارها سایر هب نسبت بود درصد 50 از
 بـه  تـوان مـی  تیمارهـا  این در عملکرد افزایش دلیل و) 6 شکل(

   شـکل ( تـدانسـ  مرتبط هـبوت در غالف دادـتع شترـبی کیلـتش
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دانه و اجزاي عملکرد  نیتروژن و فسفر خاك، ماده خشک، غلظت نیتروژن و فسفر گیاه، عملکرد ماندهباقی همبستگی . ضرایب5جدول 
  )یاهدانهسقبلی (شت کودي کیمارهاي تقایاي بتأثیر حتت

X12 X11 X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1   
           1  X1 

          1 **78/0 X2 

         1 **71/0 **73/0 X3 

        1 **65/0 **66/0 **66/0 X4 

       1 **71/0 **64/0 **75/0 **26/0 X5 

      1 *45/0  **48/0 *42/0 **52/0 **51/0 X6 

     1 **62/0  **64/0 **68/0 **78/0 **74/0 **83/0 X7 

    1 87/0 **52/0 **56/0 **66/0 **74/0 **78/0 **79/0 X8 

   1 **90/0 **80/0 0/36 ns **63/0 **69/0 **76/0 **76/0 **80/0 X9 

  1 **71/0 **68/0 **82/0 0/29 ns **50/0 *47/0 **76/0 **66/0 **64/0 X10 

 1 **55/0 **76/0 **79/0 **75/0 0/35 ns *45/0 *41/0 **66/0 **57/0 **63/0 X11 

1  **62/0  *43/0 **72/0 **82/0 *47/0 0/31 ns 0/32ns *40/0 **51/0 **56/0 **51/0 X12 

ns  ،*  1دهد. (نشان می درصد را 1و  5داري در سطح احتمال داري و معنیترتیب عدم معنیبه **وX: ؛خاكدر  نیتروژن ماندهباقی 

2X: 3؛ خاكدر  فسفر ماندهباقیX4دهی، : ماده خشک مرحله گلX:  5غلظت نیتروژن گیاه؛X:  6غلظت فسفر گیاه؛X:  7ارتفاع بوته؛X: تعداد 

  .)شاخص برداشت :12Xد بیولوژیک؛ عملکر :11Xعملکرد دانه؛  :10Xوزن هزار دانه؛  :9Xتعداد دانه در غالف؛  :8Xغالف در بوته؛ 
  
تـوان بـه   افزایش عملکرد دانه در این تیمارهـا را مـی  ). الف -5

ــداران    ــت ریزجان ــزایش فعالی ــی در اف ــود دام ــت ک ــش مثب   نق
ساختمان خاك، افزایش فراهمـی و جـذب عناصـر    مفید، بهبود 

طـور  بیولوژیکی و همینهاي فیزیکی و مورد نیاز، بهبود فعالیت
 تیمارهـاي ). 17و  4یت نگهـداري آب نسـبت داد (  افزایش ظرف

کـرده   دریافـت  اوره و گاوي کود از مساوي نسبت به که تلفیقی
  :گــاوي کــود تیمارهــاي بــا دانــه عملکــرد در نتوانســتند بودنـد 
 اسـت  ممکـن  مسـئله  این. کنند رقابت اوره کود) 2:1( اوره کود
 یمارهـا ت این بیشتر خشک ماده و نیتروژن بیشتر برداشت دلیلبه

 قبلـی  کشـت  در سـیاهدانه  وسیلهبه) 1:1( اوره کود: گاوي کود
 ).21( باشد

 
    بیولوژیک عملکرد

نخـود   بیولوژیـک  عملکـرد  کـه  داد نشان واریانس تجزیه نتایج
 گرفـت  قـرار  کـودي  بقایاي تأثیرتحت داريمعنی طورهب فرنگی

)10/0 < P .(میــزان کــه اســت حــاکی نیــز گروهــی مقایســات 
 کود کننده دریافت هايکرت در نخود فرنگی یولوژیکب عملکرد

 داشـت  درصـدي  55 افـزایش  شـاهد  بـه  نسبت قبلی کشت در
 تیمـار  بقایـاي  بـا  بیولوژیک عملکرد میزان بیشترین). 4 جدول(

 کشـت  در کـه  تیمارهـایی  با که شد حاصل جداگانه گاوي کود
 و بودنـد  کـرده  دریافـت  گـاوي  کـود  از بیشـتري  نسـبت  ،قبلی
ــینهــم  اخــتالف تقســیطی) 1:2( اوره :گــاوي کــود تیمــار چن

 5 شــکل در طورکــههمــان). 7 شــکل( نــداد نشــان داريمعنــی
کـود گـاوي    بقایـاي  تیمـار  بیولوژیـک  عملکرد شودمی مشاهده
 کـود  تیمار بیولوژیک عملکرد از بیشتر درصد 83 میزانبه جداگانه

را  ایـن تیمـار   افـزایش عملکـرد بیولوژیـک در   . بـود  جداگانه اوره
نقـش کود دامی در بهبود شرایط فیزیکی و فرآیندهـاي توان به می

، )ویـژه نیتـروژنحیاتی خاك، آزادسازي و تأمین عناصر غذایی (به
هاي میکروبی و آنزیمی، افزایش ظرفیت نگهـداري افزایش فعالیت

   محققان). 11و  5( دادآب و در نتیجه افزایش رشد رویشی نسبت 



  ۱۳۹۵ تابستان /م بيست/ شماره  مشش / سال وري محصوالت زراعي و باغيآو فر توليده نشري

66  

 
  ترتیببه FDA و C، U،CM ، SA. نخود فرنگی بیولوژیک عملکرد بر )سیاهدانهقبلی ( کشت کودي ترکیبات قایايب اثر. 7 شکل

  میانگین .تلفیق شرایط در اوره غیرتقسیطی کود کاربرد و اوره کود تقسیطی کاربرد گاوي، کود اوره، کود شاهد، بقایاي بیانگر
 داري ندارند.اختالف معنی درصد 5ر سطح احتمال د LSDتیمارهاي داراي حروف مشابه براساس آزمون 

 
 کـود  بـه  نسبت دامی کود بقایاي تأثیر که دادند نشان نیز دیگري
  ). 1( بود بیشتر بابونه گل خشک عملکرد بر اوره

 
   برداشت شاخص
 شـاخص  بـر  کـودي  بقایـاي  تأثیر واریانس، تجزیه نتایج مطابق

ــود دارمعنــی نخــود فرنگــی برداشــت  براســاس ).4 جــدول( ب
 منجـر  شاهد مقابل در کودي ترکیبات بقایاي ،گروهی مقایسات

 بقایـاي  بـین  امـا . گردید برداشت شاخص درصد 54 افزایش به
 در تقسـیطی  گـروه  بقایـاي  یا و جداگانه مقابل در تلفیقی گروه

 نشــد مشــاهده داريمعنــی غیرتقســیطی اخــتالف گــروه مقابــل
 تیمـار  بـه  مربوط) 3/25( برداشت شاخص کمترین). 3 جدول(

 بقایـاي  بـه  مربـوط ) 1/48( برداشـت  شاخص بیشترین و شاهد
 بقایـاي  بـا  که بود طییغیرتقس) 2:1( اوره کود: گاوي کود تیمار
 کـود  تیمـار  بقایـاي  تقسـیطی، ) 2:1( اوره کود: گاوي کود تیمار
 گـاوي  کـود  تیمـار  بقایـاي  و تقسـیطی ) 2:1( اوره کـود : گاوي
 عملکرد اجزاء افزایش). 6 شکل( دادن نشان را داريمعنی تفاوت

بـاال   شاخص برداشـت  داراي تیمارهاي در هزار دانه وزن ویژهبه
 طـی  در نیتـروژن  بـه  دسترسی که است آن ج) بیانگر - 5 (شکل
تـداوم   بـا  اسـت  ممکـن  دانـه،  شـدن  پـر  ویـژه و به زایشی رشد

 مخـازن  افـزایش  چنـین هـم  و فتوسـنتزي  بافـت  سـبزماندگی 

. )6اسـت (شـکل    شـده  دانه تولید افزایش به رمنج فیزیولوژیکی
 احتمـاالً  گـاوي  کـود  تیمـار  بقایاي در نیتروژن به دسترسی ولی
 نسـبتاً  را بیولوژیـک  عملکـرد  کـه  اسـت  بـوده  بیشتري میزانبه

 تیمـار  ایـن  برداشت شاخص نتیجه در و) 7 شکل( داده افزایش
  ). 8 شکل( گرفت قرار دوم رتبه در
  

  گیرينتیجه
 گـاوي  کـود  بقایـاي  سپس و) 2:1( اوره کود: گاوي دکو بقایاي

 کود بقایاي با مقایسه در را نخود فرنگی تولیدتواند می جداگانه
 مـدت طـوالنی  مزیـت  اینکه بر عالوه امر این. دهد افزایش اوره
 بـه  توجـه  ضـرورت  دهـد، مـی  نشـان  را دامـی  کودهاي بردرکا

 را دارویی اهانگی آلی تغذیه هايسیستم غذایی عناصر ماندهباقی
 بـر  عـالوه  لگـوم  گیـاه  کشـت  بـا  بنابراین. نمایدمی منعکسنیز 

 مناسب محصولی توانمی محیط در نیتروژن تلفات از جلوگیري
   .آورد دستبه کوددهی اعمال بدون را
 

  سپاسگزاري
هاي مالی دانشگاه شهرکرد در اجراي ایـن پـژوهش   از مساعدت
  شود.قدردانی می



  ... ) به اثر بقايایPisum sativumپاسخ رشد و عملکرد نخودفرنگی (
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   FDA و C، U،CM ، SA. نخود فرنگی تـبرداش شاخص بر) سیاهدانهی (ـقبل کشت کودي اتـترکیب ایايبق اثر. 8 شکل

  شرایط در اوره غیرتقسیطی کود ردـکارب و اوره کود تقسیطی کاربرد گاوي، کود اوره، کود شاهد، بقایاي رـبیانگ ترتیببه
 داري ندارند.درصد اختالف معنی 5احتمال  در سطح LSDتیمارهاي داراي حروف مشابه براساس آزمون  میانگین .تلفیق
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