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چكيده 
- 1387اين بررسي در مزرعه تحقيقاتي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خيرآباد استان زنجان در سال 

، هدايت 41 سانتيمتر داراي درصد اشباع 30 نمونه برداري شده از عمق  اجرا شد. خاك محل آزمايش1386
 ميلي گرم بر كيلوگرم خاك، پتاسيم 12.4، فسفر قابل جذب 0.048، ازت كل 0.49، كربن آلي 0.72الكتريكي 

طرح آزمايشي مورد استفاده بلوكهاي  بود . 7.8 ميلي گرم بر كيلوگرم خاك، واكنش گل اشباع 398قابل جذب 
) كيلوگرم در n3(150) و n1،(100)n2 (50. كود ازته در سه سطح  تيمار بود10كامل تصادفي در چهار تكرار با 

تيمار   p1n1بود.مگاپاسگال ) p3(279و) p1،(223) p2(167هكتار ازت خالص و فشار كود پلت شده در سه سطح 
1، p1n2 2 تيمار ،p1n3 3 تيمار ،p2n1 4  تيمار ،p2n2 5 تيمار،p2n3  6 تيمار،p3n1 7 تيمار ،p3n2 8 تيمار ،p3n3 

 كيلوگرم 150 به مقدار ازته خالص به عنوان تيمار شاهد بود كه در آن از كود 10 را شامل مي شد. تيمار 9تيمار 
 طي مراحل كاشت، ساقه روي و مرحله چكمه اي استفاده شد. در همه اين نوبتدر سه از منبع كود اوره در هكتار 

 بقيه به  درصد70 كود ازته در زمان كاشت به كرتها داده شد و در مورد كودهاي پلت شده،  درصد30تيمارها 
 در سطح  نشان داد كه تفاوت بسيار معنيداريمقدار پروتئين دانهآناليزهاي آماري براي . صورت كود پلت درآمد

 9تيمار مقدار پروتئين دانه . ميانگين )P >05/0 (  بين سطوح مختلف كود پلت شده وجود داشتپنج درصد
اختالف معنيداري  7) در سطح باالتري قرار گرفت. اين تيمار با تيمار %66/12) نسبت به تيمار شاهد (44/13%(

  8 و 1، 2، 4، 3 گزارش شد كه اين تيمار نيز با تيمارهاي 6) از تيمار %92/11 (مقدار پروتئين دانهنداشت. كمترين 
. اختالفي نداشت

 

  دامي، اوره، گندم.كودهاي پلت شدهنيتروژن،  واژه هاي كليدي:
 

 مقدمه
 گندم اولين و مهمترين گياه زراعي در دنيا بوده

  از كل منابع غذايي مردم جهان را دارا است درصد 6/19و 

  
يكي از  ). 1371 و كريمي، 1384(ايران نژاد و شهبازيان، 

 عملكرد گندم را تحت تأثير قرار مي دهد فاكتورهايي كه 
                                                 

 11365-4117. صندوق پستي: گروه زراعت –پرديس ابوريحان دانشگاه تهران – بلوار امام رضا (ع) –تهران-پاكدشت -  آدرس نويسنده مسئول: 1
 :1/6/89 و پذيرش: 30/2/89 دريافت 
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كود  .ميزان نيتروژن مورد استفاده براي اين محصول است
اوره در حال حاضر پرمصرف ترين كود شيميايي در ايران 

 ميليون تن 5/2در كشور ما ساالنه بيش از و جهان بوده و 
اوره جهت تامين نياز ازت گياهان در صنايع كشاورزي 

اين مقدار در حال حاضر در حال  كه استفاده مي شود
 كه بخش كمي در داخل توليد مي شود و مي باشدافزايش 

 ميليون دالر 650بقيه ي آن با هزينه ي باالي ارزي (حدود 
اگر بتوان كود اوره را به نحوي به . ساليانه) وارد مي گردد

گياه عرضه كرد كه ازت آن به صورت تدريجي آزاد شود و 
در اختيار گياه قرار بگيرد، با اين عمل عملكرد كمي و 

و از طرفي از آلودگي  كيفي گياه افزايش پيدا خواهد كرد
خواهد آمد. لذا عمل محيط و هدررفت كود جلوگيري به 

به اين منظور از كود پلت شده ي كود دامي و اوره استفاده 
 گرديد و اين موضوع هدف طرح تحقيقاتي قرار گرفت.

 
 

مواد و روش ها 
اين بررسي در مزرعه تحقيقاتي مركز 
تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خيرآباد استان زنجان در 

 نمونه  اجرا شد. خاك محل آزمايش1386- 1387سال 
، 41 سانتيمتر داراي درصد اشباع 30برداري شده از عمق 

، 048/0، ازت كل 49/0، كربن آلي 72/0هدايت الكتريكي 
 ميلي گرم بر كيلوگرم خاك، پتاسيم 4/12فسفر قابل جذب 

 ميلي گرم بر كيلوگرم خاك، واكنش گل 398قابل جذب 
طرح آزمايشي مورد استفاده بلوكهاي كامل  بود . 8/7اشباع 

. كود ازته در سه  تيمار بود10تصادفي در چهار تكرار با 
) كيلوگرم در هكتار n3(150) و n1،(100)n2 (50سطح 

ازت خالص و فشار كود پلت شده در سه سطح 
167)p1،(223) p2 (279و)p3 ( بود.مگاپاسگالp1n1   تيمار

1، p1n2 2 تيمار ،p1n3 3 تيمار ،p2n1 4  تيمار ،p2n2 
، 8 تيمار p3n2، 7 تيمار p3n1 ،6 تيمار  p2n3 ،5تيمار 
p3n3 به عنوان تيمار 10 را شامل مي شد. تيمار 9 تيمار 

 150 به مقدار ازته خالصشاهد بود كه در آن از كود 
 طي مراحل نوبتدر سه از منبع كود اوره كيلوگرم در هكتار 

كاشت، ساقه روي و مرحله چكمه اي استفاده شد. در همه 
 كود ازته در زمان كاشت به كرتها  درصد30اين تيمارها 

 بقيه به  درصد70داده شد و در مورد كودهاي پلت شده، 
. براي پلت كردن كود )1 (شكل صورت كود پلت درآمد

 اوره و كود دامي نيز از دستگاه پلت كننده طراحي شده
يشي مشتمل بر سه خط به استفاده گرديد. هر كرت آزما

  سانتي متر  در تاريخ 60متر و با فواصل رديف  2طول 
 فروردين 27كودهاي پلت در تاريخ  كشت گرديد. 22/7/86
 . انجام شد1387 ماه ريت 27برداشت در  داده شد.  87

تجزيه واريانس و تحليل آماري داده ها به كمك نرم 
 انجام SPSS و MSTAT-C ،Excelافزارهاي رايانه اي 

 در سطح LSD گرفت و ميانگين داده ها به روش مقايسه
 . % بدست آمد5

 
  

نتايج 
تجزيه واريانس عملكرد كلش و دانه نشان داد كه 
سطوح مختلف كود پلت روي آن در سطح پنج درصد اثر 

). همانطور كه در 1(جدول ) p>05/0معنيداري داشت (
 نشان داده ميشود، عملكرد كلش و دانه تيمارهاي 1شكل 

 كيلوگرم در 9575 (1 كيلوگرم در هكتار) و 9600 (7
هكتار) از بقيه تيمارها باالتر بود كه اين تيمارها با 

 اختالف معنيداري 9 و 8، شاهد، 5، 6، 3تيمارهاي 
 كيلوگرم 8425نداشتند و عملكرد كلش و دانه شاهد نيز 

در هكتار به دست آمد. كمترين عملكرد كلش و دانه 
 كيلوگرم در هكتار) بود كه اين 6875 (4مربوط به تيمار 

 و شاهد اختالف معنيداري 8، 9، 2تيمار نيز با تيمارهاي 
تجزيه واريانس ارتفاع بوته نشان داد كه ). 1نداشت (شكل 

سطوح مختلف كود پلت در سطح پنج درصد اثر      
). در بين 1(جدول ) p>05/0معنيداري روي آن داشت (

 سانتيمتر) و 75/81 (7سطوح مختلف كود پلت، تيمارهاي 
 7 سانتيمتر) داراي باالترين ارتفاع بوته بودند. تيمار 81 (3

 كيلوگرم در هكتار) و 100داراي كمترين سطح اوره (
 مگاپاسگال) بود و 279باالترين سطح تراكم كود پلت (
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 كيلوگرم در 300 داراي باالترين سطح اوره (3تيمار 
 مگاپاسگال). 167هكتار) و كمترين سطح تراكم كود پلت (

 اختالف   6 و 5، 1، 4، 9، 8اين تيمارها با تيمارهاي 
معنيداري نشان ندادند. در اين بررسي تيمار شاهد داراي 

 سانتيمتر) كه اين تيمار نيز 13/71كمترين ارتفاع بوته بود (
 اختالف معنيداري نداشت (شكل 1 و 5، 6، 2با تيمارهاي 

تجزيه واريانس سطح برگ پرچم نشان داد كه سطوح  ).2
مختلف كود پلت بر روي آن در سطح پنج درصد اثر معني 

). بيشترين سطح برگ 1(جدول  )p >05/0داري داشت (
) مشاهده شد. اين تيمار با 59/11 (5پرچم از تيمار 

) اختالف معنيداري 54/10 (3) و 56/10 (7تيمارهاي 
 1نشان نداد. كمترين سطح برگ پرچم در تيمارهاي 

) مشاهده شد. اين تيمارها 08/9 (8) و 01/9 (6)، 00/9(
 اختالف معنيداري نشان 9، شاهد و 2، 4نيز با تيمارهاي 

). تجزيه واريانس تعداد خوشه در مترمربع 3ندادند (شكل 
نشان داد كه سطوح مختلف كود پلت شده اثر بسيار  

 معنيداري در سطح يك درصد بر روي اين صفت داشت

)01/0<P()  در ميان سطوح كود پلت شده، 1جدول .(
) p1n3 (3، شاهد، تيمار )p3n1( 7) ، تيمار p1n1 (1تيمار 

داراي بيشترين تعداد خوشه در مترمربع  )p3n3 (9و تيمار 
. در اين صفت اختالف معنيداري بين تيمارهايي با بودند

 4تعداد خوشه بيشتر در مترمربع و شاهد نبود. تيمارهاي 
)p2n1 ،(2) p1n2 (5) و p2n2 داراي كمترين تعداد دانه (

). چنين واكنشي اينگونه توجيه 4در خوشه بودند (شكل 
ميشود كه نيتروژن كافي در دسترس گياه قرار داشته و 

موجب گرديده است تا توانايي پنجهزني گياه افزايش يابد 
 و در نتيجه منجر به افزايش تعداد خوشه در مترمربع گردد.

تجزيه واريانس تعداد پنجه در بوته نشان داد كه سطوح 
مختلف كود پلت به طور معنيداري در سطح پنج درصد 

). بيشترين 1(جدول ) p>05/0 بر روي آن تأثير داشت (
 گزارش شد كه اين تيمار با 7تعداد پنجه در تيمار 

 اختالف معنيداري نداشت. كمترين 8 و 5، 3، 1تيمارهاي 
 مشاهده شد كه اين 4، 6، 9تعداد پنجه در تيمارهاي شاهد، 

 اختالف معنيداري 5 و 8، 2تيمارها نيز با تيمارهاي 

). تجزيه واريانس شاخص برداشت نشان 5نداشتند (شكل 
داد كه سطوح مختلف كود پلت شده اثر بسيار معنيداري 

) (جدول P>01/0(در سطح يك درصد روي آن داشت 
%) 66/41 (5). بيشترين شاخص برداشت در تيمار 1

 3، شاهد و 8، 9، 7مشاهده شد. اين تيمار با تيمارهاي 
اختالف معنيداري نداشت. كمترين شاخص برداشت در 

%) مشاهده شد. اين تيمار نيز با تيمارهاي 04/36 (6تيمار 
).      6 اختالف معنيداري نداشت (شكل 2 و 1، 4

 نشان داد كه مقدار پروتئين دانهآناليزهاي آماري براي 
 بين سطوح  در سطح پنج درصدتفاوت بسيار معنيداري

 (جدول) P >05/0 ( مختلف كود پلت شده وجود داشت
) نسبت %44/13 (9تيمار مقدار پروتئين دانه ). ميانگين 1

) در سطح باالتري قرار گرفت %66/12به تيمار شاهد (
اختالف معنيداري نداشت.  7). اين تيمار با تيمار 7شكل (

 گزارش 6) از تيمار %92/11 (مقدار پروتئين دانهكمترين 
 اختالفي  8 و 1، 2، 4، 3شد كه اين تيمار نيز با تيمارهاي 

 ).7شكل نداشت (
 
 

بحث 
همانطور كه نتايج نشان داد، كمترين عملكرد 

 كيلوگرم در هكتار) 6875 (4كلش و دانه مربوط به تيمار 
 و شاهد اختالف 8، 9، 2بود كه اين تيمار نيز با تيمارهاي 

) دريافتند 2006و همكاران ( Many. معنيداري نداشت
كه عملكرد بيولوژيك ذرت به طور معنيداري از افزايش 

سطوح كود نيتروژنداري با آزادسازي تدريجي تأثير 
) نشان داد كه كود El-Kramany) 2001پذيرفت. 

نيتروژنداري با آزادسازي تدريجي باعث توليد بيشترين 
 و همكاران  Amalعملكرد بيولوژيك در گندم گرديد. 

) گزارش دادند كه كود نيتروژنداري با آزادسازي 2007(
تدريجي در مقايسه با كودهاي نيترات آمونيوم، سولفات 

آمونيوم و اوره به طور معنيداري باعث توليد عملكرد 
 و Wagenبيولوژيك بيشتري در سورگوم گرديد. 

) گزارش دادند كه كاربرد نيتروژن در سه 2002همكاران (
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همچنين  قسط به طور معنيداري ارتفاع گياه را افزايش داد.
گزارش دادند كه در ميان منابع نيتروژن، كود اوره به عنوان 
مؤثرترين كود به طور معنيداري باعث توليد بلندترين گياه 
گندم در مقايسه با نيترات آمونيوم و سولفات آمونيوم شد. 

Zeidan) 2007 نشان داد كه بيشترين سطح برگ پرچم (
 كيلوگرم از نيتروژن در 70در گياه جو، در نتيجه استفاده از 

هكتار به دست آمد. او همچنين نشان داد كه با كاربرد كود 
نيترات آمونيوم به عنوان منبع نيتروژن در مقايسه با دو منبع 
سولفات آمونيوم و اوره بيشترين سطح برگ پرچم به دست 

) گزارش دادند كه گندم 2000 و همكاران (Sonbolآمد. 
رشد كرده در خاكهاي آمونيومي كه از كود نيتروژندار با 

آزاد سازي تدريجي استفاده شود نسبت به گندم رشد كرده 
در خاك آمونيومي كه از نيترات آمونيوم يا سولفات آمونيوم 

استفاده ميشود داراي تعداد خوشه بيشتري در مترمربع 
) گزارش دادند كه Khan )2000 و Tariq Janاست. 

كاربرد كود نيتروژندار در مرحله رويشي نسبت به كاربرد 
آن در زمان كاشت تعداد خوشه بيشتري در مترمربع توليد 

) گزارش دادند كه 2002 و همكاران (Wagenميكند. 
كاربرد نيتروژن در سه نوبت باعث توليد پنجههاي بيشتري 

همچنين گزارش دادند كه در ميان  در گياه گندم گرديد.
منابع نيتروژن، كود اوره به عنوان مؤثرترين كود، باعث 

توليد پنجههاي بيشتري در گياه گندم در مقايسه با نيترات 
 و همكاران Lopezآمونيوم و سولفات آمونيوم شد. 

) نشان دادند كه شاخص برداشت حساسيت كمتري 2005(
به زمان و تقسيط كود نيتروژندار داشت، هر چند    

 150-0-0تفاوتهايي درشاخص برداشت براي تيمارهاي 
 همچنين  كود نيتروژندار ثبت گرديد.100-50-0و 

Many) نيز دريافتند كه كاربرد كود 2006 و همكاران (
نيتروژنه با آزاد سازي نيتروژن در مقايسه با كاربرد اوره به 

  تنهايي، مقدار پروتئين دانه ذرت را افزايش داد. 
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 كود پلت شده تحت تأثير سطوح مختلف ميانگين مربعات عملكرد كمي و كيفي گندم تجزيه واريانس- 1جدول

بع تغييرات امن
 درجه

آزادي 

 ميانگين مربعات

 عملكرد كلش
و دانه 

ارتفاع 
بوته 

سطح برگ 
پرچم 

تعداد خوشه 
درمترمربع 

تعداد پنجه 
در بوته 

شاخص 
برداشت 

مقدار 
پروتئين دانه 

 ns07/2 ns03/708 *17/2 *11/13 *89/0 24/123** 66/4* 3تكرار 

 74/0* 25/13** 68/1* 11/5762** 85/2* 15/47* 81/2* 9تيمار كود پلت شده 

 25/0 24/4 72/0 03/929 02/1 98/19 2/1 27خطا 

 03/4 26/5 48/20 77/14 28/10 74/5 70/12 ضريب تغييرات (%)

P 04/0 04/0 02/0 00/0 04/0 01/0 02/0 

LSD (%5) 59/1 49/6 47/1 22/44 23/1 99/2 73/0 
  عدم معني دار بودنns ؛ ٪1 و ٪5 به ترتيب معني داربودن در سطح احتمال ** و*
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  گندم كمي و كيفيعملكردروي  از كود پلت شده دامي و اوره بر نيتروژنتأثير آزادسازي تدريجي / بررسي 
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