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 دهیچک
هبای کامب  منظور بررسی تأثیر تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود، آزمایشی در قالب  ربرب بلو به 

ه مرحلبه اجبرا در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشبدد بب 1394-95تکرار در سال زراعی  3تصادفی با 
 تبن 10) کمپوسب ورمبی -3 ،(هکتار در تن 30) گاوی کود -2 ، (هکتار در کیلوگرم 400) اوره کود -1در آمد. تیمارها شام  

نتایج نشان داد کبه ببین  .بود( کود مصرف عدم) شاهد -5 و( Rhizachickpea) و نیتروکسین بیولوژیک کود -4 ،(هکتار در
بر تعداد دانه در بوته، تعداد غالف در بوته، وزن صد دانبه، عملکبرد دانبه و عملکبرد مباده  شبک،  از نظر تأثیرتیمارهای کودی 

داری ببین تیمارهبا ولی از نظر شا ص برداش ، ارتفاع بوته و تعداد شا ه فرعی تفباو  معنبیداش .  داری وجودمعنی ا تالف
کمپوسب  حاصب  تعداد غالف در بوته در نتیجه کباربرد ورمبیبیشترین عملکرد ماده  شک، تعداد دانه در بوته و مشاهده نشد. 

توانبد سب   افبزایش کمپوس  و زیسبتی مبیگردید. به رور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که کاربرد کودهای دامی، ورمی
 عملکرد نخود گردد.   عملکرد و اجزای

 

 نخود، کودهای آلی، اجزای عملکرد کلیدی: کلمات

 
 

 مقدمه  .1

 د.ندار را بشر غذایی نیازهای تمام به پاسخگویی توانایی رایج شاورزیجدان، ک جمعی  روزافزون رشد به توجه با هامروز

 کاهش زیرزمینی، های آب آلودگی و زنده  ا  موجودا  حیا  در ا تالل  ا ، تخری  سا تمان ضمن رایج کشاورزی

مخاررا  زیس   کاهش برای راهکاری یافتن دارد، بنابراین همراه به را تولید هایهزینه افزایش و در درازمد  تولید
ای، در بد ود کیفی  کودهای آلی عالوه بر نقش تغذیه .[21] رسدنظر می به ضروری رایج کشاورزی از ناشی محیطی

دامی  محصوال ،  واص فیزیکی و افزایش فعالی  بیولوژیک  ا  تاًثیر قاب  توجدی دارند. استفاده از کمپوس  و کودهای
های سازگار برای کودهای بیولوژیک، جایگزینی بومهای ا یر، استفاده از کوددر سالبه افزایش ماده آلی، عناصر معدنی، 

های تغذیه گیاه برای نی  به ترین راه ردعنوان یکی از مدممنظور افزایش حاصلخیزی  ا  محسوب شده و بهشیمیایی، به
کند و در کودهای شیمیایی عناصر  اصی را برای گیاه تأمین می .[7] ه قرار گرفته اس اهداف کشاورزی پایدار مورد توج

زند در حالی که هم میکنند، و در دراز مد  تعادل غذایی را در گیاه و  ا  بهعین حال جذب سایر عناصر ایجاد ا تالل می
  ا ، شدن پو  باعث دامی کود کاربرد. [8]شوند سازگار برای این مشکال  محسوب میحلی بومکودهای بیولوژیک راه

 نیز را محصول عملکرد آب، مصرف کارایی افزایش ضمن و شده  ا  بندیدانه بد ود و رروب  نگدداری ظرفی  افزایش
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 تعداد روی آمیزی موفقی  رور به دنیا منارق اکثر در کمپوس ورمی و کمپوس  آلی کودهای .[16]دهد می افزایش

 بر بد ود عالوه  ا ، به ها کود این عرضه با .[20] و [9] اند گرفته استفاده قرار مورد کشاورزی  محصوال از زیادی

 کاربرد تردید، . بدون[18] یابدمی ارتقاء نیز  ا  اکوسیستم و بیولوژیکی شیمیایی فیزیکی، شرایط غذایی، هایجن ه

و   ا   صوصیا  کلیه بر که مث تی اثرا  بر عالوه غذایی عناصر از فقیر های  ا  در  صوص به و دامی آلی کودهای

 جایگزینی توانند و می شده واقع ثمر مثمر نیز اجتماعی و اقتصادی، زیس  محیطی های جن ه از دارد، آن آلی مواد افزایش

 .[14] و  [15]کودهای شیمیایی در بلند مد  باشند برای مطلوب و مناس 

ای تبأمین نیازهبای تغذیبه در ایویبهه هستند، بنبابراین، نقبش توسعه درحال کشورهای در پروتئین اصلی من ع ح وبا ،       
شبود و ( گیاهی اس  که در سراسر دنیا کش  می.Cicer arietinum Lنخود )  .[19]دارند  هاکشور مردم ساکن در این

 تث یب  توانبایی صوصبیاتی هموبونبه شرایط آب و هوایی متنوع از معتدل تا گرم و از مرروب تا  شبک، سبازگار اسب .  

و پایبداری  تولیبد ث با  مدمی در نقش گیاه این تا شده اس  س   جوی نزوال  از استفاده مؤثر و عمیق دهی ریشه نیتروژن،

 .[10]نماید  ایفا زراعی هاینظام
 

 هامواد و روش. 2 

 تحقیقباتی دانشبکده مزرعبه سبه تکبرار درتصبادفی ببا  کام  هایبلو  ررب قال  در 1394-95در سال زراعی  آزمایش این
دقیقبه  36درجبه و  59دقیقبه و ربول جغرافیبایی  16درجه و  36 جغرافیایی واقع در عرض مشدد فردوسی کشاورزی دانشگاه

 ،(هکتبار در کیلبوگرم 400) اوره کبود -1: از بودند ع ار  آزمایشی متر از سطح دریا اجرا شد. تیمارهای 1980شرقی با ارتفاع 
 نیتروکسببین و بیولوژیببک کببود -4 ،(هکتببار در تببن 5) کمپوسبب ورمببی -3 ،(هکتببار در تببن 40) گبباوی کببود -2
(Rhizachickpeaو ) هبا گیری عملکرد ندایی، پس از زرد شدن کام  غبالفبرای اندازه .بود( کود مصرف عدم) شاهد -5

متبر مرببع هبر کبر   2ز دو ررف کر ، از سبطح ای ای رسیدگی فیزیولوژیک، عملیا  برداش  با حذف اثر حاشیهدر مرحله
بوتبه( ببه صبور   2های واقع در مساح  یک پنجم متبر مرببع )از هبر کبر  انجام شد. یک روز ق   از برداش  ندایی، بوته

تصادفی برداش  شدند و سپس جد  تعیین  تعداد غالف در بوته، تعداد غالف پو  در بوته، ارتفاع بوتبه، تعبداد شبا ه فرعبی، 
 داد دانه در غالف، تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه به آزمایشگاه منتق  شدند. تع

هبا ببر انجام شبد. مقایسبه میبانگین Minitab ver. 17تجزیه و تحلی  داده های حاص  از آزمایش توسط نرم افزار         
 اساس روش دانکن و در سطح احتمال پنج و یک درصد انجام گرف .

  

 حثنتایج و ب. 3

رورکلی، نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین تأثیر تیمارهای کودی مورد مطالعه از نظر عملکرد دانبه و وزن صبد دانبه در به
سطح احتمال یک در صد و از نظر تعداد غالف در دانه، عملکرد دانبه و عملکبرد مباده  شبک در سبطح احتمبال پبنج درصبد 

داری ببین تیمارهبا ظر شا ص برداش ، ارتفاع بوته و تعداد شا ه فرعی تفباو  معنبیداری وجود داش . ولی از نا تالف معنی
 (. 1مشاهده نشد )جدول
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 ( DM yield) 1عملکرد ماده خشک
(. بیشترین عملکرد ماده  شک در تیمارکودی 1)جدول (p>0.05) دار بودمعنیمارهای مختلف بر عملکرد ماده  شک اثر تی
تن در  88/3در هکتار( مشاهده شد و کمترین عملکرد بیولوژیک مربوط به تیمار کود شیمیایی )تن  56/6کمپوس  )ورمی

 باعث کمپوس ،ورمی مصرف که مشخص گردید شد، انجام نخود و ذر  گیاه روی که آزمایشی (. در1هکتار( بود )شک  

  .[11]گردید  شاهد با مقایسه در آن کیفی  و دانه عملکرد عملکرد زیستی، افزایش

  ا ، در مفید های میکروارگانیسم و فعالی  حمای  افزایش بر عالوه پایدار کشاورزی در کمپوس از ورمی استفاده       
 عملکرد و رشد س   بد ود و نموده محلول عم  پتاسیم و فسفر نیتروژن، مانند گیاهان نیاز مورد عناصر غذایی فراهمی جد 
 .[5] شود می زراعی گیاه

 
قایسه میانگین اثر کودهای مختلف بر عملکرد ماده خشک گیاه نخودم -1شکل  

.داری با یکدیگر ندارندیک حرف مشترک از نظر آماری تفاوت معنیدارای حداقل های میانگین  

                                                 
1 Dry Matter 
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 (Seed yield) عملکرد دانه

کرد دانه مربوط به تیمار روری که بیشترین عمل(. به1)جدول (p>0.05) داری داشتندتأثیر معنی بر عملکرد دانه تیمارها
کیلوگرم در هکتار( و کمترین عملکرد دانه گیاه نخود به ترتی  تح  تأثیر تیمارهای کود  03/2727کمپوس  )کودی ورمی
 (.2)شک  حاص  شدکیلوگرم در هکتار(  4/1369کیلوگرم در هکتار( و تیمار شاهد ) 5/1190شیمیایی )

دار ن ود، اما تفاو  حاص  از کاربرد کمپوس  معنیکودهای بیولوژیک و دامی با ورمی تفاو  عملکرد دانه حاص  ازکاربرد     

دار بود، به ع ارتی دیگر مزایای ناشی از کودهای آلی بر عملکرد دانه به ظدور رسیده اس . اما کود دامی با شیمیایی معنی
ز کود شیمیایی در مقایسه با شاهد بر عملکرد دانه نیفزود. دار ن ود به ع ارتی دیگر استفاده اتفاو  کود شیمیایی با شاهد معنی

کمپوس  در مقایسه با عدم مصرف آن موج  تن در هکتار ورمی 20نیز نتایج مشابدی را بیان کردند. مصرف محققان 
 .[1] افزایش قاب  توجه عملکرد دانه عدس شد

 

 
 ه نخودمقایسه میانگین اثر کودهای مختلف بر عملکرد دانه گیا -2شکل

.داری با یکدیگر ندارندیک حرف مشترک از نظر آماری تفاوت معنی دارای حداقل هایمیانگین  

 

 نه در بوته اد داتعد
روری که (. به1تعداد دانه در بوته تأثیر گذاشتند )جدول  بر داری در سطح احتمال یک درصدمعنی روربه مختلف کودهای

 66/36حاص  شد و کمترین تعداد دانه در بوته ) انه در بوته( در نتیجه کاربرد کود دامید 83/91بیشترین تعداد دانه در بوته )
(. تمامی کودهای آلی مورد مطالعه دارای اثر مث   بر تعداد 3دس  آمد )شک دانه در بوته( در اثر استفاده از کود شمیایی به

درصد نس   به  14و  36، 40کمپوس  و بیولوژیک به ترتی  دانه در بوته بودند و تعداد دانه در بوته در کودهای دامی، ورمی
 درصدی تعداد دانه در بوته نس   به کود شیمیایی شد.  32شاهد افزایش یاف ، ضمن اینکه تیمار شاهد نیز منجر به افزایش 

 دامی اند که کودش کردهی گیاه زنیان را بر اثر مصرف کود دامی گزارنیز افزایش تعداد دانه در بوته پهوهشگران دیگر      
 . [4] بوده اس  مؤثر زنیان بوته در دانه افزایش تعداد بر شیمیایی کود از بیش درصد 55
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گیاه  بوته در دانه افزایش تعداد در بسزایی تأثیر تواند می دامی کود که رسدمی نظر به چنین آمده، دس  به نتایج براساس
 به گیاه برای دسترس قاب  آب افزایش چنین هم و تغذیه گیاه وضعی  بد ود از ناشی موضوع این احتماالً. باشد نخود داشته

 صور  به غذایی عناصر آزادسازی با و دامی آلی کودهای به ع ار  دیگر، مصرف .باشد  ا  فیزیکی  واص بد ود واسطه
 افزایش را نخود گیاه بوته در دانه تعداد نتیجه در و [16]شود گیاه می عملکرد اجزای و رویشی رشد بد ود باعث تدریجی

 اس . داده

 
 مقایسه میانگین اثر کودهای مختلف بر تعداد دانه در بوته گیاه نخود -3شکل

.داری با یکدیگر ندارندیک حرف مشترک از نظر آماری تفاوت معنی دارای حداقل هایمیانگین  

 

 د غالف در بوتهاتعد

روری که کمترین تعداد غالف (. به1)جدول (p>0.05) عداد غالف در بوته داشتندداری بر تتیمارهای آزمایشی تأثیر معنی
 74کمپوس  )غالف در بوته( و بیشترین تعداد غالف در بوته از تیمار کودی ورمی 16/31در بوته مربوط به کود شیمیایی )
کمپوس  و دامی بر تعداد غالف در بوته ، تأثیر کودهای ورمی1(. با توجه به نتایج جدول 4غالف در بوته( به دس  آمد )شک 

درصدی تعداد غالف در بوته نس   به شاهد شدند. ضمن اینکه شاهد نیز  25و  33مث   بوده و به ترتی  موج  افزایش 
نیز نتایج مشابدی را بیان کردند.  محققان دیگریدرصد نس   به کود شیمیایی افزایش داد.  37تعداد غالف در بوته را 

درصد به دس  آمد که  100کمپوس  مصرف کود ورمی× میزان غالف در بوته نخود تح  تأثیر تیمار آبیاری کام  بیشترین 
 یک از غالف باشد، زیرامی عملکرد مدم اجزای از یکی غالف در بوته تعداد. [3] داری داش با ک  تیمارها تفاو  معنی

 روری کهبه.  باشدها میدانه برای نیاز مورد فتوسنتزی مواد کننده ینتأم ررف دیگر از و بوده دانه تعداد برگیرنده در ررف
 . شودمی گیاهان ندایی افزایش عملکرد به منجر اغل  بیشتر غالف تعداد
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 در بوته گیاه نخود غالفمیانگین اثر کودهای مختلف بر تعداد  مقایسه  -4شکل

 داری با یکدیگر ندارند.تفاوت معنیهای دارای حداقل یک حرف مشترک از نظر آماری میانگین

 

 وزن صد دانه 

افزایش وزن  به منجر مطالعه مورد آلی (. کودهای1)جدول( p>0.01)اثر تیمارهای مختلف بر وزن صد دانه معنی دار بود 
 27، 34  کمپوس  وزن صد دانه را به ترتیصد دانه گیاه نخود در مقایسه با شاهد شدند و کودهای دامی، بیولوژیک و ورمی

 (.5درصد نس   به شاهد افزایش دادند )شک  21و 
 در و داده قرار گیاه در ا تیار مرور به را غذایی عناصر رشد، فص  رول در معدنی مواد تدریجی کردن آزاد با دامی کودهای
 .[2]زارش شده اس  گنتایج مشابدی  .کنداستفاده می بدینه رور به موجود عناصر از گیاه عناصر، آبشویی کاهش با نتیجه
داری در وزن هزار دانه گیاه تن در هکتار کود دامی در مقایسه با عدم مصرف آن باعث تفاو  معنی 12روری که مصرف به

 ذر  شد. 
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 مقایسه میانگین اثر کودهای مختلف بر وزن صد دانه گیاه نخود -5شکل

 .داری با یکدیگر ندارندوت معنییک حرف مشترک از نظر آماری تفا دارای حداقل های میانگین

 
 

 گیرینتیجه. 4

نتایج این آزمایش نشان داد که تمامی کودهای آلی مورد مطالعه س   افزایش عملکرد و اجزای عملکرد نخود در مقایسه با 
 هاییهگیبر ی و بد ود رریق از توانمی بوم سازگار ایهنداده از استفاده با که رسدمی نظربه کود شیمیایی شدند و

 تولید هموون ها،این نداده کاربرد از حاص  مزایای سایر به رایج، هایسیستم برابر با عملکردی حصول ضمن مورفولوژیکی،

 .یاف  دس  نخود شیمیایی گیاه بقایای از عاری و سالم
 

 

 منابع. 5
 

کمپوس  بر ه و کود زیستی ورمی. بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود اور1391 شنود، ا.، پزشکپور، پ.، و رفیعی، م.  -1

عملکرد و اجزای عملکرد عدس به صور  کش  زمستانه در شرایط دیم  رم آباد. اولین همایش ملی کشاورزی در 

 شرایط محیطی دشوار. 

ذر   گیاه رشد  صوصیا  بر دامی کود و گوگرد اثر . ارزیابی1392چقازردی، ب.، محمدی، غ.، و بدشتی آل آقا.  -2

 . 162-170(: 1)11های زراعی ایران، ( و اسیدیته  ا . پهوهش704)سینگ  کراس 

اجزاء عملکرد ارقام  و برعملکرد شیمیاییی کود و کمپوس ورمی اثرکود . بررسی1394کدریزی، س.، و سپدری، ع.  -3

( تح  تنش  شکی. همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیس  .Cicer arietinum Lنخود )

 ایران. 

 و دامی کودهای تأثیر تح  زنیان و جو مخلوط کش  . بررسی1393پور، م. رج، ط.، قن ری، ا.، و اصغریممددوی -4

 .63-78(: 4)1شیمیایی. تحقیقا  کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی، 
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