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 چکیده
به منظور مشاهده تأثیر کاربرد بهینه کودها بر عملکرد کمی و کیفی محصول گندم نسبت به عرف زارع، این مطالعه به صورت 

 متر 0555در چهار استان خوزستان، فارس، سیستان و گلستان به مساحت یک هکتار به صورت  ترویجی -پایلوت تحقیقی

، انجام شد. قبل از کشت از خاک هر 60-69مترمربع تیمار تغذیه بهینه در هر مزرعه، در سال زراعی  0555بع شاهد و مر

های کودی در تیمار مصرف متری تهیه و توصیه( سانتی5-05برداری مرکب یک نمونه خاک از عمق )مزرعه به روش نمونه

ا هعملیات زراعی )خاکورزی، آبیاری، کشت، رقم، مبارزه با آفات و بیماریبهینه بر اساس نتایج آزمون خاک انجام شد. سایر 

گیری )کادراندازی( تعداد سه نمونه از های هرز( بر اساس عرف زارع انجام شد. در مرحله برداشت به روش کیلو علف

خوشه، وزن هزاردانه، عملکرد  محصول گندم هر قطعه )تیمار و شاهد( گرفته و صفات ارتفاع بوته، تعداد دانه در خوشه، طول

یری گطور جداگانه اندازهزیستی و عملکرد دانه گندم در مزرعه شاهد )عرف زارع( و مزرعه تیمار تغذیه بهینه در هر منطقه، به

شد. نتایج نشان داد که تغذیه بهینه در زراعت گندم بر مبنای آزمون خاک، اثر افزایشی در صفات طول خوشه، عملکرد 

گیری عملکرد دانه از تیمار مصرف دار نبود. در اندازهعملکرد دانه گندم داشت ولی اثر آن بر سایر صفات معنی زیستی و

درصد بدست آمد. لذا  0/12طور متوسط معادل داری بهها، افزایش معنابهینه کود در مقایسه با عرف زارع در تمام استان

های رشد مطابق با برنامه غذایی ارائه شده بر اساس آزمون خاک، محرک کاربرد تلفیقی کودهای پایه با کودهای زیستی و

در راستای کاهش مصرف کودهای شیمیایی و صرفه اقتصادی و با هدف افزایش عملکرد دانه گندم کشت شده در مناطق 

 گردد.مورد مطالعه، توصیه می

 مصرف بهینه کود، آزمون خاک، پایلوت گندم هاي كلیدي:اژهو
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 مقدمه

رشد مستلزم  تولید غذا برای جمعیت در حال

غذایي و افزایش توان حاصلخیزی مدیریت تلفیقي عناصر

. مدیریت تلفیقي تغذیه گیاه، استخاک توسط کشاورزان 

لي، بع آصورت استفاده هوشمندانه از ترکیب بهینه منابه

تناوب زراعي برای غذایي در یك عناصر زیستيمعدني و 

دستیابي به عملكرد و تولید بهینه بدون آسیب رساندن به 

شود )طهراني و همكاران، اکوسیستم خاک تعریف مي

عبارت دیگر مدیریت تلفیقي تغذیه گیاه با حفظ (. به1131

حاصلخیزی خاک و فراهمي عناصر مورد نیاز گیاه در سطح 

ظار زان مورد انتبهینه، منجر به تولید پایدار محصول به می

که  یبندی مصرف کودها به نحوزمانگردد. مي

در  اه،یدر طول دوره حداکثر جذب توسط گ یيغذاعناصر

به  اهیتشخیص نیاز گ يو به عبارت رندیدسترس آن قرار گ

غذایي در مراحل مختلف رشد، نه تنها مقادیر مختلف عناصر

ات ربلكه اث دهد،يم شیرا افزا یيغذامصرف عناصر یيکارا

به  زیرا ن ی شیمیایيکودهابرخي از محیطي زیستمخرب 

مؤثر  يبرنامه کودده كیترین هدف مهم. رسانديحداقل م

ایر عناصر و سفسفر ، تروژنین يکاف ياست که از دسترس نیا

حاصل  نانیاطم اهیقابل جذب در مراحل مختلف رشد گ

 و عملكرد اهیدر رشد گ يتیمحدود چیشود، به طوری که ه

ز امصرف بهینه کود  حاصل نگردد. یيغذاآن توسط عناصر

ترین عوامل افزایش عملكرد و ارتقاء سطح سالمت مهم

های ارزیابي و آزمون خاک یكي از راه جامعه است

برداری خاک نمونه ،قبل از کشت. استحاصلخیزی خاک 

عناصرغذایي و حاصلخیزی خاک جهت  برآوردبه منظور 

و  خاصـه سیرجاني. استضروری توصیه بهینه کودی ارائه 

، زیستيبا بررسي اثر مصرف کود ( 1131)همكاران 

سولفات روی و نیتروژن بر عملكـرد کمـي و کیفـي گندم 

 زیستينشان دادند که حداکثر عملكرد با کاربرد کود 

 .ازتوباکتر، مصرف روی و نیتـروژن بـه دسـت آمـد

-تر بهازتوباک زیستيفاده از کود همچنین نشان دادند که است

سیدی و داری پروتئین گندم را افزایش داد. اطور معن

در بررسي اثر توأم کود شیمیایي و زیستي ( 1131همكاران )

و کیفي برخي از ارقام گندم نشان دادند  های کميبر ویژگي

 ،تن در هكتار 3/5بیشترین عملكرد دانه با میانگین که 

درصد کود شیمیایي و رقم  111کودی  مربوط به تیمار

( بیان 6112) و همكاران رستيچمران بود، در این رابطه 

نیتروژن و فسفر سبب افزایش جذب مواد غذایي  داشتند که

و فتوسنتز و حفظ سالمت گیاه در طول دوره رشد شده و 

از این رو انتقال مواد به دانه بیشتر شده و افزایش عملكرد 

رد عملك بیشترینهمچنین در این تحقیق  را به همراه دارد.

مربوط به تیمار  تن در هكتار، 1/11با میانگین  گندم زیستي

رشـیدی و  بود. و رقم چمران درصد کـود شـیمیایي 111

گزارش کردند کاربرد همزمان کود ( 1131)همكاران 

ایش کننده فسفر به دلیل افزشیمیایي فسفر و باکتری حل

جـذب فسفر و نیتروژن به گیاه گندم موجب افزایش میزان 

ور ه منظبن و فسفر دانه گردیـد. ئیپروت غلظتعملكرد، 

بررسي اثر روش مصرف پتاسیم بر عملكرد و اجزای 

ای در سال زراعي عملكرد گندم رقم چمران، آزمایش مزرعه

انجام شد.  (1136توسط جعفرزاده و همكاران ) 36-1131

نتایج نشان داد که مصرف خاکي پتاسیم باعث بهبود رشد 

. شدرویشي و افزایش عملكرد و اجزای عملكرد گندم 

-اقهزني+سزني و پنجهپاشي پتاسیم در مرحله پنجهمحلول

دار عملكرد دانه به ترتیب معنا دهي گندم باعث افزایش

. توحیدی شددرصد در مقایسه با شاهد  51/15و  15/11

بیان نمودند تیمارهایي که در ( 1132)مقـدم و همكاران 

و فسفره بـه صـورت  نیتروژني زیستي ها از کودهایآن

آن که باعث افزایش  فاده شـده است، عالوه براست مأتـو

ارتفاع گیاه، عملكرد دانه، درصد پـروتئین و عملكـرد 

کودهای مصرف میزان ، پـروتئین دانـه ذرت گردیـد

اثرات کاربرد  درصد کاهش یافت. 51یمیایي فسفاته تا ش

و شیمیایي بر عملكرد گندم در دو  زیستيتوام کودهای 

افت و بدر د زیستيبافت خاک نشان داد که تلقیح کودهای 

 حدانه در مقایسه با عدم تلقیموجب افزایش وزن هزار ،خاک

 استفادهگرم در  56دانه با میانگین شد و بیشترین وزن هزار

درصد  51در تلفیق با  )نیتروکارا( نیتروژني زیستيکود  از

در بافت لوم رسي مشاهده گردید.  (NPK) شیمیایي کود
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با بافت  یسهدر بافت لوم رسي در مقا زیستيتلقیح کودهای 

داری در عملكرد گیاه نشان داد )امیری لوم شني افزایش معنا

( 6116و همكاران ) امان اله .(1136ن، فارساني و همكارا

درصد  51با  زیستي آزوسپریلوم گزارش نمودند تلفیق کود

کودهای نیتروژن و فسفر باعث افزایش عملكرد پروتئین 

درصد و افزایش عملكرد دانه گندم  53تا  11دانه گندم بین 

 نتایج .درصد در مقایسه با شرایط کنترل شد 12تا  61بین 

(، 6111) سیدار و خاني انمحقق مطالعات از آمده به دست

 غفاری و میرشكاری( و 6111) کرباسي و رستگاری پور

 و منابع موجودی به نسبي مزیت که دهدمي نشان (6111)

 نیروی مهارت فناوری، پیشرفت تولید، شیوه تولید، عوامل

نتایج تحقیقات  .است وابسته هانهاده کارایي و انساني

 با دانه عملكرد بیشترین ( نشان داد که1131)حسیني 

 زیستي کود با پاشيمحلول و کود بذرمال مصرف

میزان  به ساقه شروع و پنجه شروع مراحل در بیوآزوسپیر

 شاهد به نسبت که آمد بدست هكتار در کیلوگرم 5231

 هیومیك تأثیر اسیدهایداد.  نشان درصد افزایش 61از  بیش

 بیولوژیكي و فیزیكي شیمیایي، شرایط بهبود در بسزایي

 اسید کاربرد عالوهبه نمایند،مي ایفا گندم رشد برای خاک

 را فسفر از جمله عناصرغذایي از کارایي استفاده هیومیك

 به توانرا مي هیومیك اسید مایع نوع .دهدمي افزایش

 نمود. این مصرف گندم کشت زمان در بذرمال صورت

 .بخشدمي بهبود را دانه زدن جوانه و سبز شدن شرایط عمل

 عملكرد اجزای و عملكرد بر اسیدهیومیك اثر بررسي در

 گزارش هزاردانه وزن و سنبله در دانه تعداد افزایش گندم،

به بررسي  (1131پرتاني ) (.6112و همكاران،  درودیان) شد

اثر سطوح مختلف نیتروژن، اسید هیومیك و عصاره جلبك 

پرداختند. نتایج  (sc704)دریایي بر روی عملكرد ذرت 

نشان داد که کاربرد ترکیبي نیتروژن، اسید هیومیك و عصاره 

 جلبك دریایي باعث افزایش عملكرد ذرت شد.

د در توصیه متعادل مصرف کودها برای تولی

 غذایي در خاک ومحصول گندم، شناخت کمبود عناصر

غذایي در مراحل گیاه، آگاهي از الگوی جذب عناصر

راحل حساس به کمبود ناخت ممختلف رشد گیاه و ش

غذایي، آگاهي از توان تولید خاک به ویژه از لحاظ عناصر

وری، وضعیت منابع آب در سطح کربن آلي و شرایط ش

های آبي، سابقه شرایط اقلیمي ویژه در کشتدسترس به

م، های دیدمایي و بارندگي به ویژه در کشت نظیر شرایط

های و محرک ذایيغاهي از انواع کودهای محتوی عناصرآگ

د در آب پاشي و کاربررشد برای مصرف خاکي، محلول

ذا لهای اقتصادی ضروری است. آبیاری و همچنین ارزیابي

 يآب تفاوت عملكرد گندماز  بردارانآگاهي بهره به منظور

 و تغذیه گیاهي در مقایسه با عرف زارع در مدیریت تلفیقي

انجام اضر ح مطالعه ،ثیر اقتصادی مدیریت تلفیقيأبررسي ت

 .گردید

 

 هامواد و روش

رد در عملكثیر تلفیقي کودها منظور مشاهده تأبه

 ، طرحيزارعکمي و کیفي محصول گندم نسبت به عرف 

چهار استان  در جيتروی -به صورت پایلوت تحقیقي

با طول و عرض  لستانو گ خوزستان، فارس، سیستان

هكتار به مساحت یك به و  (1جغرافیایي مشخص )جدول 

 مربع تیمار تغذیهمتر 5111مربع شاهد و متر 5111صورت 

قبل . شد اجرا 35-32در سال زراعي  ،در هر مزرعه بهینه

-نمونه ( سانتیمتری1-11از عمق ) ز کشت از خاک مزرعها

نتایج تجزیه خاک و آب  .شد انجام برداری مرکب خاک

 ( قابل مشاهده است.1و  6به ترتیب در جداول )آبیاری 

های کودی در تیمار مصرف بهینه بر اساس نتایج توصیه

 مصرفي بر اساس. مقادیر و کودهای آزمون خاک انجام شد

نشان ( 1 جدول) درها به تفكیك استان گندم مراحل رشد

 .داده شده است
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 مشخصات طول و عرض جغرافیایی مزارع مورد مطالعه -1جدول 
 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی منطقه

 9844840 0039900 ویس-خوزستان
 900280 9848003 مالثانی-خوزستان
 9847928 030389 دشت آزادگان-خوزستان
 9832033 040407 اهواز-خوزستان

 04 88 80 38 03 87 داراب-فارس
 9800307 939407 هامون-سیستان
 9800403 979099 ایستگاه تحقیقات کشاورزی-زهک-سیستان
 9840083 940990 جریکه-زهک-سیستان
 9890940 928707 زابل-سیستان
 9880940 974203 هیرمند-سیستان
 38 88 0/33 92 37 9/92 فاضل آباد-گلستان
 8073990 089340 کردکوی-گلستان

 
 هاخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزارع استان - 2جدول 

 صفات

 پایلوت
 عمق

(cm) 

هدایت 

 الکتریکی
(dS/m) 

pH 

درصد 

کربن 

 آلی

فسفر قابل 

 جذب
(p.p.m) 

پتاسیم 

 قابل جذب
(p.p.m ) 

 آهن
(p.p.m) 

 مس
(p.p.m ) 

 روی
(p.p.m ) 

 منگنز
(p.p.m ) 

درصد 

 رس

درصد 

 سیلت

درصد 

 شن

-خوزستان
 ویس

90-0 8/4 3/7 33/0 2/3 094 - - - - 02 84 02 

-خوزستان
 مالثانی

90-0 4/40 9/7 87/0 3 479 - - - - 00 88 98 

 -خوزستان
 آزادگان

90-0 4/4 4/7 2/0 8/40 003 - - - - 93 94 07 

-خوزستان
 اهواز

90-0 7 7/7 33/0 3/4 040 - - - - 90 92 90 

-فارس
 داراب

90-0 32/0 0/4 77/0 9/3 030 0/2 8/0 7/0 4/40 4/00 37 3/00 

-فارس
 مرودشت 

90-0 23/0 4/7 04/4 0/43 900 8 3/0 3/0 2 3/93 3/84 7/48 

-فارس
 زرقان

90-0 23/0 3/7 4/4 3/49 040 3 8/0 4/0 7 0/92 2/84 0/43 

-سیستان
 4پایلوت 

90-0 34/4 3/4 03/0 2/9 43 0/9 99/0 4/0 9 49 02 24 

-سیستان
 0پایلوت 

90-0 7/0 8/4 88/0 0/2 440 0 92/0 03/0 0/0 43 93 82 

-سیستان
 9پایلوت 

90-0 0 4/4 90/0 8/8 493 9/0 04/0 88/0 4/0 3 80 34 

-سیستان
 8پایلوت 

90-0 8/3 3/4 80/0 8/2 400 4/9 87/0 83/0 3/9 47 82 97 

-سیستان
 3پایلوت 

90-0 0/2 8/4 94/0 2/0 400 8/9 83/0 43/0 8 47 83 98 

-گلستان
 فاضل آباد

90-0 8/4 2/7 9/4 0/0 438 - - - - 90 94 90 

-گلستان
 کردکوی

90-0 0/0 4/4 03/4 8/43 420 - - - - 80 30 4 
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 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب آبیاری مزارع در طول مراحل رشد - 3جدول 
 صفات

 
 پایلوت

pH 
هدایت 
 الکتریکی

(s/cmµ) 
 منیزیم کلسیم پتاسیم فسفات نیترات نیتریت سدیم بیکربنات کربنات سولفات کلرور کدورت

 83/0 880/0 4/7 داراب
 گرم در لیترمیلی میلی اکی واالن در لیتر

7/0 49/0 0 8 28/0 - - - - 20 904 
 - - - - - - - - - - - - 0 0/7 مرودشت
 - - - - - - - - - - - - 4/4 7 زرقان

 40 4034 84/4 یستانس
 گرم در لیترمیلی

442 098 8/4 433 484 043/0 4 43/0 7/3 4/90 7/80 
-خوزستان
 - - - - - - - - - - - - 3030 2/7 ویس

-خوزستان
 - - - - - - - - - - - - 4300 4/7 مالثانی

 -خوزستان
 - - - - - - - - - - - - 0900 4/7 آزادگان

-خوزستان
 اهواز

9/7 4093 - - - - - - - - - - - - 

 
 های مورد مطالعهدر استان بر اساس مراحل مختلف فنولوژیکی رشد برنامه غذایی گندم -4جدول 

 نوع کود
 استان

 گلستان سیستان فارس خوزستان

 بذر لویک 030 یبرا تریل 4 کیلو بذر در هر هکتار 430لیتر برای  0 کیلو بذر در هر هکتار 403برای لیتر  4 بذر لویک 030 یبرا تریل 4 بذرمال غالت

 سوپرفسفات تریپل
در هکتار  لوگرمیک 430

 )اختالط با خاک(
 )اختالط با خاک(در هکتار  لوگرمیک 400

 )اختالط بادر هکتار  لوگرمیک 400تا  70
 خاک(

- 

 - - - دی آمونیوم فسفات
)اختالط با در هکتار  لوگرمیک 430تا  30

 خاک(

 میسولفات پتاس
در هکتار  لوگرمیک 400

 )اختالط با خاک(
 )اختالط با خاک(در هکتار  لوگرمیک 400

)اختالط با در هکتار  لوگرمیک 400
 خاک(

)اختالط با در هکتار  کیلوگرم 400تا  30
 خاک(

 اوره
کیلوگرم در  930تا  900

 )مصرف سرک( هکتار
 کیلوگرم در هکتار )مصرف سرک( 900 کیلوگرم در هکتار )مصرف سرک( 900 کیلوگرم در هکتار )مصرف سرک( 900

 کیومیه دیاس
در هکتار همراه آب  تریل 43

 یاریآب
 یاریدر هکتار همراه آب آب تریل 4 یاریدر هکتار همراه آب آب تریل 4 یاریدر هکتار همراه آب آب تریل 4

( 00-00-00باالنس )
NPK 

 یپاشمحلول در هکتار لیتر 9 یپاشمحلول در هکتار لیتر 9 یپاشمحلول در هکتار لیتر 9 -

( 00-00-00باالنس )
NPK 

در هکتار همراه  گرملویک 40
 یاریآب آب

 یاریدر هکتار همراه آب آب گرملویک 40
در هکتار همراه آب  گرملویک 40تا  4

 یاریآب
 یاریدر هکتار همراه آب آب گرملویک 40

)مخلوط  کسیم کرویم
 (کرویعناصر م

 یپاشدر هکتار محلول لوگرمیک 0 یپاشدر هکتار محلول لوگرمیک 0 یپاشدر هکتار محلول لوگرمیک 0 -

 پتاس باال
 (92-40-40 )NPK 

 یپاشمحلول در هکتار لویک 0 یپاشمحلول در هکتار لویک 0 یپاشمحلول در هکتار لویک 0 -

 پتاس باال
 (92-40-40 )NPK 

ر همراه در هکتا گرملویک 40
 یارآب آبی

 یارر همراه آب آبیدر هکتا گرملویک 40
ر همراه آب در هکتا گرملویک 4تا  7

 یارآبی
 یارر همراه آب آبیدر هکتا گرملویک 40

 یپاشدر هکتار محلول تریل 4 یپاشدر هکتار محلول تریل 4 یپاشدر هکتار محلول تریل 4 - کوپتاسیلیس
 فسفر باال

(40-30-40 )NPK 
ر همراه در هکتا گرملویک 40

 یارآب آبی
- - - 

 ازت باال
(2-2-90 )NPK 

ر همراه در هکتا گرملویک 40
 یارآب آبی

- - - 

 محرک رشد جلبک دریایی
لیتر در هکتار )کود  42تا  49

 آبیاری(
 پاشیلیتر در هکتار محلول 2 پاشیمحلوللیتر در هکتار  2 پاشیلیتر در هکتار محلول 2

 



 در مزارع کشاورزان برخی مناطق کشور عملکرد گندم بر هیتغذ تیریمد اثر/  111

کشت گندم در استان گلستان به صورت دیم بود. 

ورزی، آبیاری، کشت، رقم، )خاک سایر عملیات زراعي

 عرفهای هرز( بر اساس ها و علفمبارزه با آفات و بیماری

گیری مرحله برداشت به روش کیل در .انجام شد زارع

)تیمار و شاهد(  هر قطعهاز )کادراندازی( تعداد سه نمونه 

صفات ارتفاع بوته، تعداد دانه در خوشه، طول گرفته و 

و عملكرد دانه گندم  زیستيخوشه، وزن هزاردانه، عملكرد 

طور بهدر مزرعه شاهد و مزرعه تیمار تغذیه در هر منطقه 

و  SASآنالیز آماری با نرم افزار  .گیری شداندازهجداگانه 

انجام  برای دو جامعه مستقل tبا آزمون ها مقایسه میانگین

 شد.

 

 نتایج

مصرف بهینه کود با عرف زارع در مقایسه میانگین           

 و هابه تفكیك استان 3تا  5در جداول  صفات مورد مطالعه

نشان داده شده  ها( به صورت میانگین استان3در )جدول 

 است.
 

 میانگین( ± در استان خوزستان )انحراف معیار tمقایسه میانگین مصرف بهینه کود با عرف زارع در صفات مورد مطالعه با آزمون  -5جدول 

 طول خوشه
(cm) 

 عملکرد زیستی
(kg/ha) 

 وزن هزاردانه
(gr) 

تعداد دانه در 

 خوشه

 ارتفاع بوته
(cm) 

 عملکرد دانه
(kg/ha) 

 صفات

 تیمار

083/0±30/7  48939±4300 37/0±40/80  80/07±7/4 99/48±00/42  3/738±3824  مصرف بهینه کود 

080/0±93/2  44744±4893 48/3±23/80  98/27±3/4 73/40±40/40  302±8992  عرف زارع 

 tعدد  94/0 89/0 4/44 73/0 0/42 44/0

8870/0 0784/0  8404/0 9030/0  داریسطح معنی 0300/0 2488/0 

 
 میانگین( ± در استان فارس )انحراف معیار tمقایسه میانگین مصرف بهینه کود با عرف زارع در صفات مورد مطالعه با آزمون  -6جدول 

 طول خوشه
(cm) 

 عملکرد زیستی
(kg/ha) 

 وزن هزاردانه
(gr) 

 تعداد دانه در خوشه
 ارتفاع بوته

(cm) 
 عملکرد دانه

(kg/ha) 

 صفات

 تیمار

440/0±33/40  3/4788±47443  97/7±87/93  28/0±30/84  70/3±3/404  470±7970  مصرف بهینه کود 

037/0±09/40  8978±48073  29/2±37/92  38/0±00/87  02/2±43/33  230±3/2048  عرف زارع 

 tعدد  3/0 94/0 72/0 34/0 09/4 3/0

 داریسطح معنی 0827/0 7442/0 8770/0 3733/0 0299/0 0880/0

 
 میانگین( ± در استان سیستان )انحراف معیار tمقایسه میانگین مصرف بهینه کود با عرف زارع در صفات مورد مطالعه با آزمون  -7جدول 

 طول خوشه
(cm) 

 عملکرد زیستی
(kg/ha) 

 وزن هزاردانه
(gr) 

 تعداد دانه در خوشه
 ارتفاع بوته

(cm) 
 عملکرد دانه

(kg/ha) 

 صفات

 تیمار

34/0±34/3  3007±0322 4/4±30/98  83/80±47/2 73/44±39  3/202±0434  مصرف بهینه کود 

83/0±90/4  7439±0400 4/7±09/92  93/00±40/3 4/40±44  393±0930  عرف زارع 

 tعدد  40/0 27/0 4/40 02/0 0/43 48/9

0030/0 8003/0  7374/0 0380/0  داریسطح معنی 0040/0 3008/0 

 
 میانگین( ± در استان گلستان )انحراف معیار tمقایسه میانگین مصرف بهینه کود با عرف زارع در صفات مورد مطالعه با آزمون  -8جدول 

 طول خوشه
(cm) 

 عملکرد زیستی
(kg/ha) 

 وزن هزاردانه
(gr) 

 تعداد دانه در خوشه
 ارتفاع بوته

(cm) 
 عملکرد دانه

(kg/ha) 

 صفات

 تیمار

97/0±00/43  - 79/2±04/89  - 3/0±7/37  802±8849  مصرف بهینه کود 

78/0±30/40  - 23/2±70/93  - 4/0±400  933±9430  عرف زارع 

 tعدد  22/0 04/0 - 30/0 - 32/7

 داریسطح معنی 0080/0 0743/0 - 9744/0 - 0004/0
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 میانگین( ± ها )انحراف معیاردر میانگین استان tمقایسه میانگین مصرف بهینه کود با عرف زارع در صفات مورد مطالعه با آزمون  -9جدول 

 طول خوشه
(cm) 

 عملکرد زیستی
(kg/ha) 

 وزن هزاردانه
(gr) 

 تعداد دانه در خوشه
 ارتفاع بوته

(cm) 
 عملکرد دانه

(kg/ha) 

 صفات
 تیمار

08/9±43/44  49039±8440 08/7±47/80  82/03±44/74 4/40±47/38  4248±9349  مصرف بهینه کود 

28/0±20/3  44093±9490 08/2±99/94  80/49±4/79 39/44±43/39  4923±9044  عرف زارع 

 tعدد  03/0 83/0 4/34 48/0 0/80 40/0

0833/0 0848/0  8043/0 4838/0  داریسطح معنی 0842/0 2028/0 

 

شترین بیها نشان داد که میانگین دادهمقایسه نتایج 

 1/1111)عملكرد دانه در تیمار مصرف بهینه کود به مقدار 

در استان فارس بدست آمد. مصرف  (کیلوگرم در هكتار

 116عملكرد دانه را )متوسط ، چهار استانبهینه کود در 

 ،)عرف زارع( کیلوگرم در هكتار( نسبت به تیمار شاهد

قات ینتایج این تحقیق با نتایج تحق (.1افزایش داد )شكل 

نتایج اسحاقي و همكاران گذشته مطابقت دارد به طوری 

( برای ارزیابي اثر ترکیبات هیومیكي و شیمیایي بر 1131)

های زراعي گندم رقم پیشتاز، نشان داد کود شاخصه

برتری نشان داده و  ،هیومیكي در تمامي اجزای عملكرد

کیلوگرم  1311عملكرد گندم تحت تیمار کود مذکور برابر 

درصدی نسبت به تیمار شاهد  12در هكتار شد که افزایش 

( اثر مقادیر مختلف 1131غفاری زاده و همكارن ) داشت.

ای و سطوح مختلف پاشي عصاره جلبك قهوهمحلول

یمیائي شنیتروژن را بر برخي خصوصیات فیزیولوژیكي، بیو

و عملكرد گندم رقم چمران مورد بررسي قرار دادند، بر 

درصد از کود جلبكي به  11اساس نتایج حاصله غلظت 

کیلوگرم در هكتار نیتروژن موجب حداکثر  5/11همراه 

 ( بیان6111و همكاران ) احمد کیفیت و عملكرد گندم شد.

 از زیستي همراه با کود شیمیایي کودهای کاربرد داشتند

 افزایش و خاک فیزیكي بهبود خصوصیات یقطر

 عناصرغذایي دسترسي افزایش قابلیت و خاک حاصلخیزی

عملكرد  های رشد،گیاه و تولید هورمون توسط جذب برای

بخشید. همچنین کاربرد  بهبود را گندم عملكرد و اجزای

درصد کود  51کودهای زیستي در تلفیق با سطوح باالتر از 

تواند در درصد کود شیمیایي مي 111شیمیایي و کمتر از 

های تولید گندم راستای کشاورزی پایدار و کاهش هزینه

 (.1136مفید واقع شود )امیری فارساني و همكاران، 

 
 )عرف زارع( در مقایسه با شاهد مصرف بهینه کود بر عملکرد دانه گندمتیمار اثر -1 شکل

 

کیلوگرم  11651) مقداربه گندم زیستي عملكرد 

در تیمار مصرف بهینه کود نسبت به تیمار شاهد  ،(در هكتار

 زیستيعملكرد متوسط . بدست آمد چهار استاندر سطح 

درصد نسبت به تیمار شاهد  61 در سطح چهار استان گندم

گیاه، حاکي از رشد  زیستيعملكرد  (.6 شكل) یافتافزایش 

اید اما ب ؛باشدای ميها و شرایط مطلوب تغذیهمناسب بوته
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توجه نمود که رشد رویشي بیش از حد و تولید وزن خشك 

زیاد، بیانگر عملكرد زایشي باال نخواهد بود. حتي در 

مانع از تولید عملكرد دانه  مواردی این رشد بیش از حد،

(. نتایج تحقیق عباسي و 1131باال خواهد شد )راهنما، 

( نشان داد که بیشترین عملكرد زیستي 1132ئي )حمزه

 حسیني وگندم از کاربرد کود شیمیایي اوره بدست آمد. 

 يدر بررسي اثر منابع مختلف کود نیتروژن( 1131)مفتون 

این  ستيزیبر رشد برنج اظهار داشتند که بیشترین عملكرد 

 دست آمد وگوگردی بهگیاه از مصرف کود اوره با پوشش 

م آمونیوم در رتبه دو عملكرد تولید شده در تیمار سولفات

ای هترتیب در رتبهو کلریدآمونیوم و اوره معمولي نیز به

های سوم و چهارم قرار داشتند. نتایج مقایسه میانگین

تحت اثر اسیدهیومیك نیز حاکي از اثر  زیستيعملكرد 

ن عملكرد بیشتریکه  ان دادنتایج نشطوریكه بهمثبت آن بود. 

گندم از مصرف اسیدهیومیك حاصل شد که نسبت  زیستي

مصرف . درصد بیشتر بود 11 به عدم مصرف آن

اسیدهیومیك، عالوه بر افزایش جذب عناصرغذایي و اثرات 

خاک در ریزوسفر، بهبود  pH مستقیم بر رشد گیاه، با کاهش

فعالیت رشد ریشه، افزایش ماده آلي خاک و افزایش 

طور غیرمستقیم نیز رشد و های خاک، بهمیكروارگانیسم

و ا وانیت) دهدقرار مي تأثیرگیاه را تحت  زیستيعملكرد 

 (.6111، موهنداس

 
 در مقایسه با شاهد گندم زیستیعملکرد اثر تیمار مصرف بهینه کود بر  -2 شکل

 

-سانتي 61/15) طول خوشه گندم مقداربیشترین 

دست باستان گلستان  تیمار مصرف بهینه کود در از متر(

ل طومتوسط ، سطح چهار استانود در مصرف بهینه کآمد. 

بت به تیمار شاهد نس (درصد 2/15) خوشه را به مقدار

 (.1 شكل) افزایش داد

-عملكرد گیاه نقش مهمي دارد بهطول خوشه در 

های پر شده طوریكه هر چه طول خوشه بلندتر و تعداد دانه

فت یابد. این صدر خوشه بیشتر باشد، عملكرد افزایش مي

باشد، ولي تحت تأثیر عوامل مختلف ژنتیكي مي عمدتاً

 گیردغذایي قرار ميعناصرمحیطي نظیر میزان تابش و 

( 1135مصلحي و همكاران ) (. نتایج تحقیق1113)نصیری، 

بر گیاه برنج نشان داد که بیشترین مقدار طول خوشه با 

متر از کاربرد تلفیقي کود دامي و باکتری سانتي 61میانگین 

آزوسپیریلوم، کاربرد تلفیقي نیتروژن و کود دامي و کاربرد 

باکتری آزوسپیریلوم به تنهایي نسبت به تیمار شاهد یا عدم 

 نتي متر( بدست آمد.سا 61مصرف کود )
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 در مقایسه با شاهد گندم طول خوشهاثر تیمار مصرف بهینه کود بر  -3 شکل

 

( به طور 11 در بررسي اقتصادی مطابق با )جدول

متوسط مبلغ کودهایي که عالوه بر عرف زارعین در مزارع 

میلیون ریال برآورد گردید. با توجه  11گندم مصرف گردید 

کیلوگرم گندم در مزارع و با  116به افزایش مكرر میانگین 

 با احتسابریال خرید تضمیني گندم  11111احتساب مبلغ 

ی در مزارع ، خالص افزایش درآمد هكتاراعداد سال جاری

برآورد گردید.  ریال 13131111گندم به طور متوسط 

میلیون هكتار گندم آبي در سطح  6/6همچنین با احتساب 

میلیارد تومان ارزش افزوده برای گندمكاران  13112کشور، 

تن افزایش تولید گندم با مدیریت تغذیه  1511111کشور و 

 گیاهي در کشور قابل دستیابي است.

 

 فایده -برآورد مقادیر هزینه -11جدول 
افزایش عملکرد دانه  استان

 )کیلوگرم در هکتار(

افزایش قیمت  قیمت گندم )ریال(

 هکتاری )ریال(

 میزان سود )ریال( هزینه کود )ریال(

 93900000 40000000 83900000 80000 3/4490 خوزستان
 88090000 40000000 38090000 80000 4/4933 فارس

 40090000 40000000 00090000 80000 4/303 سیستان
 43990000 40000000 03990000 80000 9/299 گلستان

 44040000 40000000 04040000 80000 700 میانگین

 

 گیرينتیجه

 کاربردکه  نشان داد تحقیق این از حاصل نتایج

اسید هیومیك و عصاره جلبك نظیر  های رشدمحرک

کم مخلوط عناصر  و NPK شیمیایي هایدریایي با کود

افزایش عملكرد دانه، عملكرد زیستي و طول  ضمن، مصرف

 کودهای مصرف کاهش راستای در تواند، ميخوشه گندم

 کود از بخشي جایگزین های تولید،هزینه و شیمیایي

لذا کاربرد تلفیقي کودهای . گردد گندم نیاز مورد شیمیایي

های رشد مطابق با برنامه پایه با کودهای زیستي و محرک

غذایي ارائه شده بر اساس آزمون خاک، با هدف افزایش 

عملكرد دانه گندم کشت شده در مناطق مورد مطالعه، 

 گردد.توصیه مي
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Abstract 

In order to determine the effects of optimal fertilizer application on wheat yield 

quantity and quality relative to farm reference values, this study was conducted in 

2016-17 as a research-extension pilot over a control plot of 5000 m2 and an equal 

plot of optimal nutrition treatment on four farm fields in the four provinces of 

Khuzestan, Fars, Sistan, and Golestan. Prior to wheat cultivation, soil samples from 

a depth of 0-30 cm were taken from each field using the combined sampling method 

and fertilizers were applied on the treatment plots based on soil test results. Other 

farm operations (including tillage, irrigation, cultivation, and cultivar selection as 

well as pest, disease, and weed control) were carried out following local farmer 

practices. Using the quadrant sampling method, three samples were taken from each 

wheat plot in each region (both treatment and control) to measure such traits as 

plant height, number of grains per panicle, panicle length, weight of one thousand 

seeds, biological yield, and grain yield. It was found that optimal nutrition of wheat 

cultivations based on soil test results had positive effects on panicle length, 

biological yield, and grain yield but no significant effects on other traits. 

Specifically, grain yield in experimental treatments across the four provinces 

showed a significant mean increase of 21.3% relative to those measured in farms 

under local farmer practices. It may be concluded that combined application of 

basic fertilizers, biofertilizers, and growth stimulants in accordance with diets based 

on soil test results should be practiced in the study regions if reduced use of 

chemical fertilizers, improved cost-effectiveness, and increased wheat grain yield 

are sought. 

Keywords: Optimal fertilizer application, Soil test, Wheat pilot 
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