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  چکيده
کود سبز، کـود دامـي،    مختلف شامل يها کود تأثير، در زراعت نخودپايدار ه يو تغذ يده کود في يک سيستمبه منظور معر

رقـم پيـروز در يـک    ) Cicer arietinum(نخـود زراعـي    تيـ فيکبع شيميايي بر عملکرد و ي زيستي و مناها كودکمپوست، 
هـاي دو بـار    آزمايش به صورت کـرت . ديگرد يبررسدر شهرستان سنندج  ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶ يها ر سالد يا مزرعهآزمايش 

بـه  ) G2(دم کشـت آن  و ع) G1(کشت کود سبز . انجام شد هاي کامل تصادفي در سه تکرار خرد شده در قالب طرح بلوک
 تن کمپوست در هکتـار  N1( ،۱۰(تن کود دامي در هکتار  ۲۰تامين کود پايه شامل  روشعنوان سطوح عامل اصلي و پنج 

)N2( ،۷۵      کيلـوگرم سـوپر فسـفات تريپـل در هکتـار )N3( ،۵   تـن کـود دامـي در هکتـار     ۱۰+تـن کمپوسـت)N4(  تـن   ۵و
همچنـين  . به عنوان عامل فرعي تعيـين شـدند  ) N5( سفات تريپل در هکتارکيلوگرم سوپر ف ۵۰+تن کود دامي ۱۰+کمپوست

، قـارچ  )P13 )B1سـوية   پوتيـدا  سـودوموناس و  P5سـوية   لنتـوس باسـيلوس  چهار ترکيب کود زيستي شـامل بـاکتري   
ون و تيمـار شـاهد بـد   ) B3( قارچ تريکودرما+ ، باکتري باسيلوس و سودوموناس )T39 )B2سوية  هارزيانوم تريکودرما

نتايج نشان داد که کـود سـبز تعـداد    . به عنوان سطوح عامل فرعي فرعي در نظر گرفته شدند )B4(تلقيح با قارچ و باکتري 
 تـوأم شترين تعداد غالف در واحد سـطح از کـاربرد   يغالف در بوته و تعداد غالف بارور را در واحد سطح افزايش داد و ب

. بيشترين اجزاي عملکـرد دانـه را موجـب شـد     N5نش کود سبز با تيمار برهمک. و کود سبز حاصل شد) B3( کود زيستي
با توجـه  . ي بر وزن صد دانه نخود نداشتندتأثيرهاي حل کننده فسفات به تنهايي  همچنين کاربرد فسفر شيميايي و باکتري

عنـوان تيمـار برتـر    بـه   G1N5B3هاي دو جانبه و سه جانبه عوامل مورد بررسي تيمـار   برهمکنش ةدار شدن کلي به معني
بـه   آنمعرفـي   ،ها و دانه در اين تيمار هن در برگآنيتروژن، فسفر، پتاسيم، منيزيم و  ميزان دار افزايش معني. شناخته شد

اين تيمـار بـا    همچنين. توليد گرديد N5بيشترين پروتئين و نشاسته دانه نيز در تيمار . يدنما ميعنوان تيمار برتر را توجيه 
  .م و زمان پختن دانه و افزايش درصد قند بر کيفيت دانه نخود افزودکاهش فيبر خا
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Abstract 

In order to introduce a sustainable soil fertility system in Kurdistan province (Sanandaj), a field 

experiment was carried out in 2007 and 2008 growing season. In this research effect of different 

fertilizers including farm yard manure, compost, biofertilizers, chemical phosphorus and green 

manure was investigated on grain yield and quality of chickpea (Cicer arietinum, Pirouz cultivar). 

Experimental units were arranged in split-split plots design based on randomized complete blocks 

with three replications. Main plots consisted of (G1): establishing a mixed vegetation of Vicia 

panunica  and Hordeum vulgare and (G2): control, as green manure levels. Also, five methods for 

obtaining the base fertilizer requirement including (N1): 20 t.ha-1 farm yard manure; (N2): 10 t.ha-1 

compost; (N3): 75 kg.ha-1 triple super phosphate; (N4): 10 t.ha-1 farm yard manure & 5 t.ha-1 

compost and (N5): 10 t.ha-1 farm yard manure & 5 t.ha-1 compost & 50 kg.ha-1 triple super 

phosphate were considered in split plots. Four levels of biofertilizers were (B1): Bacillus lentus and 

Pseudomonas putida ; (B2): Trichoderma harzianum; (B3): Bacillus lentus and Pseudomonas putida 

& Trichoderma harzianum; and (B4): control, (without biofertilizers). Results showed that green 

manure increased pod number/plant and number of fertile pods per area. Integrating biofertilizers 

(B3) and green manure (G1) produced the highest rate of pod number per plant. G1×N5 interaction 

obtained the highest amount of yield component (p≤0.01). However sole application of chemical 

phosphorus and phosphate solubilizing bacteria (PSB) has not significant effect on 100 grain 

weight. Regarding to significant differences between experimental treatments in all two and three 

way interactions G1N5B3 was determined as the superior treatment. Significant increasing of N, P, 

K, Fe and Mg in chickpea leaves and grains emphasized on superiority of mentioned treatment. 

Highest amount of protein and starch were obtained under (N5) treatment. Also, this treatment 

having low crude fiber, high total sugar content and reduced cooking time, increased the quality of 

chickpea grains. 
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  ٢١٥                 هاي آلي، زيستي و شيميايي بر عملکرد و کيفيت نخود                                                                               تأثير کود
 

  مقدمه
ن راه بـراي  تـري ي شيميايي معـدني سـريع  ها كود زاستفاده ا

ن در يـ ا، باشـد  مـي  اهـان ياز گيـ مورد ن تامين عناصر غذايي
قابـل   دامـي منـابع گيـاهي و    است که توسـعة کـاربرد   يحال

 توانـد  مـي  بع بيولوژيک به جاي منـابع شـيميايي  انو م تجديد
مـواد   هاي بيولوژيـک،  نقش مهمي در باروري و حفظ فعاليت

و  يديـ زا( داشته باشد يزراع بوم نظامآلي خاک و سالمت 
  .)۲۰۰۳ن اهمکار

سطح زيـر کشـت    يدارا بقوالتي است کهجمله نخود از      
و بـا توجـه بـه     باشـد  مـي بااليي در استان کردسـتان  نسبتاً 

ــت      ــايي تثبي ــم و توان ــذايي ک ــاز غ ــاه و ني ــد کوت دوره رش
در حـال حاضـر    .بيولوژيک نيتـروژن اهميـت خاصـي دارد   

ز ييرد و در پايگ يه صورت بهاره انجام مبکشت نخود اغلب 
و  شـود  مـي ش رهـا  ين به صورت آيو زمستان سال قبل زم

 کشـت گيـاه  . رديـ گ يقرار م يو باد يش آبيدر معرض فرسا
 بـه توانـد   مي ين فاصله زمانيدر ابا هدف کود سبز  مناسب
و افزايش  فيزيکيويببهبود ساختار  ش وياز فرسا يريجلوگ

 ،۲۰۰۷الفسـتراند و همکـارن   ( دشـو  منجـر  ماده آلـي خـاک  
نقـش   عـالوه بـر  نيـز  ي آلي ها كود .)۲۰۰۸تجادا و همکاران 

ــه ــت    اي،  تغذي ــزايش فعالي ــي و اف ــواص فيزيک ــود خ در بهب
استفاده از کمپوسـت   .دارند داري معني تأثير بيولوژيک خاک

بهبـود   ،عناصر معدني ،ي دامي به افزايش ماده آليها كودو 
و  يمحمـد ( شـود  مـي  يمنتهـ  و عملکرد دانه ساختمان خاک

و  يکــارتن ،۲۰۰۱کــوي دراگــو و همکــاران  ،۱۳۸۶همکــاران 
  ).۲۰۰۸مولن 

مـورد نيـاز گياهـان     پـر مصـرف  فسفر يکي از عناصـر       
ل واکنش با آلومينيوم يدل بهقابليت جذب آن  که ستزراعي ا

ــا ــ يام در خاکهــيو کلســ يدياســ يو آهــن در خاکه  يآهک
ــاهش مــ  ــدي يک ــارکر و پ( اب ــيب ــاكتري. )۲۰۰۷ ميلب ــا ب  يه

Pseudomonas putida  وBacillus lentus   باعـث آزاد
رودرش و ( دنــگرد ســفات از ترکيبــات معــدني مــيســازي ف

ــور و ردي  .)۲۰۰۵همکــاران  ــأثير) ۲۰۰۷(جوت مثبــت ايــن  ت
عـالوه بـر    .گـزارش نمودنـد  در حالليت فسـفر را   ها باكتري

ت ضـد  يبا خاصـ  ها باكتريحل کنندگي فسفات، اين ايي توان

ســتم يک سيــتحرهــا،  کــاهش بيمــاري اعــثب يپــاتوژن
ق يـ از طربهبـود سـاختمان خـاک و    اه و يـ گ يده شهير

تـروژن باعـث   يت کننـده ن يـ تثب يهـا  ش تعداد گـره يافزا
ندهو و يسـ ( شـوند  نيـز مـي   اهيـ گتحريک رشد رويشي 

  ).۲۰۰۶روساس و همکاران  ،۲۰۰۱همکاران 
مختلـف  ت درصد عملکرد محصـوال  ۱۰تا  ۵حدود      

 يابـد  زا کـاهش مـي   عوامـل بيمـاري   تـأثير زراعي تحت 
در حــال حاضــر قــارچ     .)۲۰۰۷ورمــا و همکــاران   (

Trichoderma sp.   يسـت يزکـش   چبه عنوان يـک قـار 
دوبـي و  ). ۲۰۰۰ الديـ ا(گيـرد   مورد اسـتفاده قـرار مـي   

ختلـف  هـاي م  هيـ جدانشان دادنـد کـه   ) ۲۰۰۷(ران همکا
قارچ تريکودرمـا منجـر بـه کـاهش خسـارت ناشـي از       

چـه نخـود    چه و سـاقه  يوم و افزايش رشد ريشهفوزار
بر سر عناصر غـذايي و   رقابت از طريق و نيز گردد مي

سلوالز و پروتئـاز   هايي نظير سلوالز، همي ترشح آنزيم
ها  موجب کاهش جمعيت پاتوژنهاي ثانويه  تو متابولي

ونيســتي ايــن قــارچ بــا عوامــل اگاثــرات آنت .گــردد مــي
 ,Rhizoctonia solani :زاي مختلفـي ماننـد   بيمـاري 

Crinipellis perniciosa, Fusarium sp., 
Bacteroides fragilis, Colletotrichum 

truncatum  ورمــا و همکــاران (اثبــات گرديــده اســت
به جـاي   يستيزاي ه کش جايگزين کردن قارچ). ۲۰۰۷

ــيســموم شــيميايي  ــ م ــام مهمــي  دتوان  يراســتادر گ
  .کشاورزي باشد يها بوم نظامدستيابي به پايداري 

 يدهـ  کـود مختلف  يها روش تأثيرش ين آزمايدر ا     
 يستيز يها كود، کمپوست، يشامل کود سبز، کود دام

 يزراعـ نخود  يفيو ک يبر عملکرد کم ييايميو منابع ش
جهت دسـتيابي   ها آناز  يب مناسبيشد تا ترک يابيارز
ن ييدر زراعت نخود تعمناسب  يده کود ستميسک يه ب

  .گردد

  
 ها مواد و روش

در مزرعـه   ۱۳۸۷و  ۱۳۸۶دو سـال  اين تحقيق طي      
ــاتيتحق ــاورزي  يق ــات کش ــتگاه تحقيق ــگر ايس  زه دري

 ۳۰جغرافيـايي   مختصـات شهرستان سـنندج واقـع در   
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ــة  ۴۷ه و جــدر ــة  ۳۵درجــه و  ۱۱شــرقي و طــول دقيق دقيق

 .انجام شدا ياز سطح در يمتر ۱۴۰۰ارتفاع با  شماليعرض 
-تياسـپل ( بار خرد شـده  دو هاي  کرتدر قالب  شيآزمااين 
 سـه در  ،هاي کامل تصادفي با طرح پايه بلوک )ت پالتياسپل

کـود   کشـت و عدم ) G1(کشت کود سبز . گرفت انجامتکرار 
. در نظر گرفته شـد  يبه عنوان سطوح عامل اصل )G2( سبز

تن کـود دامـي در هکتـار    ۲۰: سطح شامل ۵ر ز ديه نيکود پا
)N1(، ۱۰  درهکتـار  يزبالـه شـهر   کمپوستتن )N2( ،  کـود

، )N3(لـوگرم در هکتـار   يک ۷۵پل يسوپر فسفات تر شيميايي
 ۵ و )N4( کـود دامـي  تـن   ۱۰ + زباله شهري کمپوستتن  ۵

لـو  يک ۵۰ + کـود دامـي  تـن   ۱۰+  زباله شـهري  کمپوستتن 
ن يـي تع يبه عنوان عامل فرع )N5( سوپر فسفات تريپلگرم 

 :شـامل  يسـت يز يهـا  کـود از مختلـف  ب يـ شدند و چهار ترک
 قـارچ تريکودرمـا  ، )B1( و سـودوموناس  باکتري باسيلوس

)B2( ،قارچ تريکودرمـا  +  و سودوموناس باکتري باسيلوس
)B3(  تيمار شاهدو )يبدون قارچ و باکتر( )B4(    بـه عنـوان

بـه  ش ين آزمـا يا در .دانتخاب شدن يفرع يسطوح عامل فرع
از  يبـ يترک ۱۳۸۶ مهـر مـاه   ۱۰ خيکـود سـبز در تـار    عنـوان 
 Hordeum(و جو ) Vicia panunica( يا گل خوشهماشک 

vulgare (واصـل با ف يفيو به صورت رد يبه نسبت مساو 
ن يفـرورد  ۱۵خ يدر تـار  و ديگردمتر کشت  سانتي ۱۰ف يرد

 . ه شـد دخـاک برگردانـ  واتور به يروت توسطکود سبز  ۱۳۸۷
 يشـ يآزما يهـا  واحـد در  ييعناصر غـذا  ياز موجود يآگاه

قبل از کشت نخود از خاک محل انجام آزمايش نمونـه  
خـاک و   ةيـ تجزشـگاه  يو در آزمابرداري به عمل آمـد  
تـروژن  ين). ۱جدول (د يگرد هيتجز آب استان کردستان

 يبرمنــر و مولــوان(کــل بــا اســتفاده از روش کجلــدال 
جذب بـه روش اولسـن و همکـاران    فسفر قابل ، )۱۹۸۲

 زوبـک (درومتر يبافت خاک بر اساس روش ه ،)۱۹۵۴(
۲۰۰۴( ،EC  وpH   ــر اســاس ــاک ب عصــاره اشــباع خ

م قابل جذب بـا  يو پتاس )۱۹۹۶(ت و دوران ياسمروش 
وم و بـر اسـاس   يـ ر اسـتات آمون ياستفاده از عصاره گ

و  يکـود دامـ   .شـد  يريـ انـدازه گ ) ۱۹۹۳(روش کارتر 
 ديـ ه گرديـ تجزقبل از مصرف  استفاده مورد کمپوست

تا درصد عناصر آن مشـخص  ) ۲۰۰۸و مولن  يکارتن(
 يروز بـا بـاکتر  يـ رقـم پ  يزراعنخود . )۲جدول ( گردد

Mesorhizobium ciceri ۱۰۸در هر گـرم حـاوي    که 
تحقيقــات خــاک و آب  ةاز موسســانــدام فعــال بــود و 

بـدين منظـور هـر    . گرديـد آغشته  تهيه شده بودتهران 
گـرم   ۲۰۰ميلـي ليتـر آب و    ۷۰۰لوگرم بذر نخود بـا  کي

شکر مرطوب گرديد و سپس باکتري به آن اضافه شـد  
 .و پس از سايه خشـک شـدن بالفاصـله کشـت گرديـد     

ــته  ــذور آغش ــراکم ب ــا ت ــع در  ۳۵ب ــر مرب ــه در مت  بوت
 ۱۳۸۷ن يفـرورد  ۲۵خ يتـار  متـر در  ۸به طول  يخطوط

  .ديکشت گرد

 
  شيشروع آزماو شيميايي خاک مزرعه قبل از نتايج تجزية فيزيک -۱جدول 

EC  
)dS/m( pH  

  
  رطوبت اشباع  رس  سيلت  شن

نيتروژن 
  کل

قابل  فسفر  
  جذب

 پتاسيم

  قابل جذب

 )ppm(    )درصد(  

۲/۱  ۴/۷    ۸/۳۶  ۷/۳۵  ۵/۲۷  ۳۸  ۰۹/۰    ۲/۱۰ ۲۵۵ 

  
  تجزية عناصر موجود در کود دامي و کمپوست مورد استفاده -۲جدول 

 
pH 

  مس  روي  منيزيم  کلسيم    پتاسيم  فرفس  نيتروژن  
  )ppm(    )درصد(  

  ۲۵  ۲  ۱۱۰۰  ۷۴۵    ۳۱/۰  ۴۹/۰  ۴۷/۰    ۴۵/۷  کود دامي
  ۲۹۵  ۱۲  ۱۸۹۰  ۱۹۵۰    ۵۱/۰  ۱۵/۱  ۷/۰    ۲/۷  کمپوست
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بـذور نخـود    متناسب با هر يک از سطوح عامل فرعي فرعي
قــارچ  ،ســودوموناس ،لوسيباســ يبــا بــاکترقبـل از کشــت  

ح هـر  يجهت تلق .شدند حيتلق ها آناز  يبيکرا تيو  کودرمايتر
گـرم شـکر    ۲۰۰ميلـي ليتـر آب و    ۷۰۰کيلوگرم بذر نخود با 

مرطوب گرديد و سپس باکتري و قارچ به آن اضـافه شـد و   
ــد   ــس از ســايه خشــک شــدن کشــت گردي ــاكتري. پ ــا ب  يه

Bacillus lentus ةيســو P5  وPseudomonas putida 
کـه   ۲کـود بـارور   (از شرکت زيست فناور سبز  P13 ةيسو

و قــارچ  ) در هــر گــرم بــود  فعــال  يبــاکتر ۱۰۸ يحــاو
Trichoderma harzianum ــو ــه  T39 ةيسـ از موسسـ

هاي گياهي وزارت جهاد کشـاورزي   تحقيقات آفات و بيماري
هـاي   دهـي از انـدام   در شروع مرحله گل. تهيه گرديد) تهران(

و درصد عناصـر معـدني آن    شدهوايي نخود نمونه برداري 
در پايان فصل عملکرد دانه، تعداد غالف، دانـه  . ين گرديدتعي

هــاي آزمايشـــي   در غــالف و وزن دانــه در تمـــام واحــد   
بـا   ، آهن، منگنز و منيزيم دانـه کلسيممقدار . گيري شد اندازه

، )Perkin-Elmer Model 5000(جذب اتمي مـدل  دستگاه 
و پتاسـيم بـه روش نشـر     اسـپکتروفتومتري  به روشفسفر 

) AOAC )۱۹۹۰ يهــــا اســـتاندارد و مطــــابق  يا شـــعله 
همچنين نشاسته و فيبر خام به روش رانگ . گيري شد اندازه

ــاران  ــاکارز،   ) ۱۹۹۶(و همکـ ــامل سـ ــه شـ ــدهاي دانـ و قنـ
دســتگاه بــا اســتاکيوز و ورباســکوز  ،رافينــوز سيســريتول،

HPLC600مـدل   چهـار حـالل   ١E   واتـرز  يسـاخت کمپـان 
پروتئين دانه نيز  .)۲۰۰۹و همکاران  ياوليژ( گيري شد اندازه

بـراي تعيـين درصــد   . انـدازه گيـري شـد   بـه روش کجلـدال   
پروتئين خـام، عـدد بدسـت آمـده توسـط دسـتگاه كجلـدال        

د يـ ضـرب گرد  ۲۵/۶براي هر نمونـه در عـدد   ) تروژن کلين(
ــورو( ــاران يه ــوي کلروف .)۱۹۷۵تز و همک ــرگ در محت ــل ب ي

 ر مـدل ل متـ يـ کلروف دسـتگاه دهي بـا اسـتفاده از    گل ةمرحل
Spad-502    گرديـد  تعيـين ساخت كمپاني مينولتـاي ژاپـن. 

انـدازه  ) ۱۹۸۳(زمان پختن دانه به روش ويليامز و همکاران 
ها براي سهولت  برداري هاي حاصل از نمونه داده. گيري شد

                                                
1High performance liquid chromatography 

ة برنامــگســترده در محاســبات رياضــي در صــفحات 
Excel و هـا   بـراي تجزيـه و تحليـل داده    شـدند و  ثبت
 اسـتفاده  SASآماري  ةيه واريانس از برنامتجزانجام 

بـه  نيـز  هاي صفات  ميانگين ةمقايس. )٢٠٠٣ساس ( شد
  .گرفت اي دانكن انجام روش آزمون چند دامنه

  
  ج و بحثينتا

  عملکرد يعملکرد و اجزا
هاي آلـي،   کودها نشان داد که  تجزية واريانس داده     

 ثيرتـأ  هـا  آندو جانبـه   برهمکنشو  زيستي و شيميايي
و تعـداد غـالف    بـر تعـداد غـالف در بوتـه     داري معنـي 
ــارور ــور ). ٣جــدول (دارد  ب ــه ط ــه  يب ــک  ةدر مقايس
ش يمشخص شد کـود سـبز منجـر بـه افـزا      ها ميانگين

 گـردد  مـي و تعـداد غـالف بـارور    تعداد غالف در بوته 
کود دامـي، کمپوسـت و   استفاده همزمان از . )٤جدول (

تعـداد غـالف    دار يمعنـ به افزايش  )N5(کود شيميايي 
در بررسـي اثـر   . گرديـد منجـر   و غالف بارور در بوته
و کود سـبز مشـخص گرديـد کـه      هيپا کود نيب متقابل
کودسبز در کنار استفاده همزمان از کود دامـي،   کشت

 ٨٣/٧٢توليـد   باعث) G1N5(کمپوست و کود شيميايي 
گرديـد و نسـبت    غالف بـارور  ٧٥/٣٩و  بوتهغالف در 

را نشــان داد  داري معنــياخــتالف  هــا رتيمــابــه ســاير 
کـود سـبز و    همکنش برهمچنين در بررسي  ).٥جدول (

بيشترين  G1B3که تيمار  يددگرمشخص  يستيکود ز
وجـود  ). ۶جـدول  ( نمـود تعداد غالف در بوته را توليد 

هــا  و عــدم وجــود پــاتوژن ييرطوبــت و عناصــر غــذا
. دنشـ با ميد دانه يغالف و تول ين عوامل باروريتر مهم

کــود و  يکــود دامــ ،کمپوســت تــوأمکــاربرد همچنــين 
 ييمـواد غـذا   نيتـام بـا  سوپر فسفات تريپـل   ييايميش
تعـداد غـالف    دار معنـي ش يبـه افـزا  دانـه   يبـرا شتر يب

 يها باكتريد وجود رس ميبه نظر  .ديگرد يمنتهبارور 
ــزا     ــا اف ــبز ب ــود س ــار ک ــفر در کن ــده فس ش يآزاد کنن

کودرمــا بــا يچ ترو قــار ييبــه عناصــر غــذا يدسترســ
ش تعداد غالفيزا به افزا و تنش گر ماريکاهش عوامل ب
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در ز يـ ن) ۲۰۰۵(رودرش و همکـاران  . شده استمنجر بارور 
 يهـا  همزمـان بـاکتري   کاربردآزمايش خود نشان دادند که 

و قارچ تريکودرما منجر به افزايش درصد حل کنندة فسفات 
  .گردد ميغالف  يبارور

مشـاهده  ) ۳جـدول  (انس يـ ه واريجدول تجزدر  که چنان     
) ييايمي، کمپوست و کود شيکود دام(ه يپا يها کود گردد مي
بـر   داري معنـي  تـأثير  هـا  آنن يب همکنش برو  يستيکود زو 

 کـه  يدر حـال  .اند داشته و وزن صد دانه تعداد دانه در غالف
ن اثرات يانگيم ةسيدر مقا. نداشت داري معني تأثيرکود سبز 

ن تعـداد  يشتريکه ب شدمشخص  هيپا کود سبز و کود لمتقاب
هـر چنـد کـود    . ديـ د گرديتول G1N5مار يدانه در غالف در ت
حضـور   يجاد ننمود وليا داري معني تأثيرسبز بر تعداد دانه 
ش يمنجـر بـه افـزا    هـا  كـود  يقيکاربرد تلفکود سبز در کنار 

بـا   ييبـاال  ين صـفت همبسـتگ  يـ ا. ديتعداد دانه در بوته گرد
نقـش   ييعناصـر غـذا   نيتام. ها داشت غالف يدرصد بارور

ــ ــزا يمهم ــه در غــالف دارد  يدر اف ــداد دان رودرش و (ش تع
 N5 ماريت ش وزن صد دانه دريرغم افزابه ). ۲۰۰۵همکاران 
ن دو يـ ن ايب ياز لحاظ آمار داري معنيتفاوت  N4نسبت به 

از  تـوأم مشخص شد که استفاده  يول. ديمار مشاهده نگرديت
 ييبه تنهـا  ها آنسه با مصرف يو کمپوست در مقا يدام کود

ل فســفر، يــاز قب يشــتر عناصــر معــدنيب يل فراهمــيــبــه دل
ــثر عناصــر يتــروژن و ســاين ــه يافــزا باع ش وزن صــد دان

کـود   کـاربرد کـه   نشـان داد  هـا  ميـانگين  ةسـ يمقا. ددرگـ  مي
کـه   فسـفات  ةحل کنند يها باكتريسوپر فسفات و  ييايميش

اه يـ گ يبرا ينسبت به کمپوست و کود دامرا  يشتريفسفر ب
 داري معني تأثيرش وزن صد دانه يبر افزافراهم کرده بودند 

از  يناشـ ن ژتـرو ين يش فراهمـ يدر مقابل افـزا  يلاشتند ودن
ش وزن صـد دانـه   يبـه افـزا   يکمپوست و کـود دامـ   کاربرد
مـار  يسـه بـا ت  يدر مقا يستيکود ز کاربردالبته . ديگردمنجر 

 هـاي زيسـتي   کود .دمنجر شش وزن صد دانه يشاهد به افزا
اثـرات  نخـود   ةشـ ين در رژترويت کننده نيتثب يها باكتريبا 

ــا ) ۲۰۰۶(و همکــاران  روســاس. كننــد مــيجــاد يامتقــابلي  ب
ي ســـودوموناس بـــر همزيســـت يبـــاکتر تـــأثيربررســـي 

ي تثبيت کننده نيتروژن بـا يونجـه و سـويا نشـان     ها باكتري

فسـفات   بر افزايش حالليت دادند که اين باکتري عالوه
هاي تثبيت کننده نيتروژن و  منجر به افزايش تعداد گره

  . گردد مي تروژنين يفراهم
مختلـف قـرار    يهـا  کـود  تـأثير عملکرد دانـه تحـت        

 داري معني تأثيرز ياثرات متقابل دو جانبه ن ةيکل .گرفت
ــه  در .  )۳ جــدول( ندگذاشــت يبــه جــابــر عملکــرد دان

اسـتفاده از کـود   مشـخص شـد کـه     ها نميانگي ةسيمقا
عملکرد دانـه   يدرصد نه دار يمعن شيافزا موجبسبز 
عملکـرد   ينکه همة اجزايبا توجه به ا. )۴جدول ( ديگرد

ــه در ت ــار يدان ــتريب N5B3م ــن ميش ــتند، ي زان را داش
د يـ مـار تول ين تيـ در از يـ نزان عملکرد دانـه  ين ميشتريب

بـه  ) B3(رچ و قـا  ياستفاده همزمـان از بـاکتر  . ديگرد
ن يـ ارا يز. ديش عملکرد گرديافزاباعث  داري معنيطور 

و فسفاتاز منجـر   يآل يها اسيدبا ترشح  ز جاندارانير
موجود در خاک  يها عناصر از کمپلکس يبه آزاد ساز

ش يافـزا  يياه به عناصـر غـذا  يگ يگردند و دسترس يم
جوتــور و  و ۲۰۰۵رودرش و همکــاران ( کنــد يدا مــيــپ

ــ .)۲۰۰۷ يرد ــن) ۱۹۹۶(ه اونز و دارج ــاز ي ش يدر آزم
ز يـ رآزاد شـده از   يآلـ  يهـا  اسيدخود نشان دادند که 

لوس و سـودوموناس عـالوه بـر    ير باسـ ينظ يجانداران
م يزي، آهن و منيمنگنز، رو يآزاد ساز منجر به فسفر،

اظهـار   آنان. دگردن مي موجود در خاک ياه کمپلکساز 
ــتند ــه حالل داش ــک ــ ي ــاک در حض ــفات در خ ور ت فس

ن يبنـابرا . ابـد ي يش ميبرابر افزا ۱۰۰۰تا  يآل يها اسيد
 يکـ ي هاي زيستي کودر اثر وجود ب ييمواد غذا يفراهم
ــاز دال ــزاي ــاور. باشــد مــيش عملکــرد يل اف  ســتار و گ

بـه   را نيز افزايش عملکرد و تحريک رشد نخود) ۱۹۸۷(
حـل   يهـا  بـاكتري توسط  نيبرلين و جياکستوليد  علت
  . ش نمودندگزار فسفات ةکنند
 N5مار يمشخص شد که ت هيپا يها کود ةسيدر مقا     

اخـتالف  از نظـر عملکـرد دانـه     ها تيمارر ينسبت به سا
ن مطلب يه ايدر توج. )۴جدول ( دارد داري معنيآماري 

فسـفر   ازيـ اظهار داشت که بـه مـوازات رفـع ن    توان مي
و  ياضافه نمـودن کـود دامـ    ييايمياه توسط کود شيگ
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اه يــگ يعناصـر کـم مصـرف بـرا     يفراهمـ  عـث باکمپوسـت  
درصـد   يکمپوست مورد استفاده حاوگر ياز طرف د. ديگرد
) ۲۰۰۴(هـاي کاراکـا    نتايج يافته. بود يينسبتاً باال )Zn( يرو

نشان داد کـه اسـتفاده از کمپوسـت سـطح عنصـر روي در      
) ۲۰۰۸(هـاي کـارتني و مـولن     يافته. دهد خاک را افزايش مي

درصد عنصـر روي موجـود    ۱۰که حدود دهد  نيز نشان مي
در کمپوست معدني شده و به طور مستقيم در اختيـار گيـاه   

نسـبت  است کـه نخـود    ياز عناصر يکي يرو .گيرد قرار مي
و همکاران  ياوشيس( دهد ميبه آن عکس العمل مثبت نشان 

 ،يفسـفر و رو  يبا توجه به بر همکنش منفـ  نيبنابرا. )۱۳۸۳
 يکـاهش دسترسـ   باعث ييايميشفسفر توسط کود  يفراهم
ار يرا در اخت يج رويکمپوست به تدر يول ،گردد مي يبه رو

با فراهم نمـودن  کود سبز رسد  يبه نظر م .دهد مياه قرار يگ
منجر به بهبود سـاختمان خـاک و    ييو عناصر غذا يمواد آل

در  .شـده اسـت  شـه  يط رشـد و نمـو ر  يمساعد نمودن شـرا 
که کـود   يماريد که در تياثرات متقابل مشخص گرد يبررس

و کمپوسـت بـه کـود     يسبز وجـود دارد افـزودن کـود دامـ    
عملکرد دانه شـده اسـت    دار معنيش يمنجر به افزا ييايميش
در  داري معنـي ش يافـزا عدم وجود کود سبز  طيشرادر  يول

ج ينتـا ن مطالـب بـا   يـ ا. )۵جدول ( عملکرد دانه مشاهده نشد
کـود   تـوأم کـاربرد  . مطابقـت دارد  )۱۹۷۴( لورهـو ف و يشر
دانـه   عملکـرد  دار معنـي ش يبـه افـزا   زيـ نکود سبز  و يستيز

کـه   نـد نشـان داد ) ۲۰۰۵(رودرش و همکـاران  . ديگرد يمنته
و قــارچ حــل کننـده فســفات   يهــا کـاربرد همزمــان بـاکتري  

اصر غذايي و عملکرد دانـه  افزايش جذب عن باعثتريکودرما 
ودرما بـا اغلـب   ي قارچ تريکتحالت آنتاگونيس .گردد مينخود 
متعـددي گـزارش شـده     يهـا  آزمـايش زا در  بيمـاري  عوامل
و  ۲۰۰۷دوبــي و همکــاران  ،۲۰۰۷ورمــا و همکــاران (اســت 

بـه   توان ميش عملکرد دانه را يافزا). ۲۰۰۸وينال و همکاران 
بنـــابراين تيمـــار  .زا نســـبت داد يمـــاريکـــاهش عوامـــل ب

G1N5B3 معرفـي   به عنوان تيمار برتر از نظر عملکرد دانه
  .گردد مي

  
  

  کلروفيل برگ
ــر اســاس       ــانس دادهب ــة واري ــا  تجزي ) ٣جــدول (ه

 يها روش تأثيرتحت  داري معنيل برگ به طور يکلروف
 هـا  ميـانگين سـة  يدر مقا. قـرار گرفـت   يده کود مختلف

 دار معنـي ش يافـزا  باعـث مشخص شـد کـه کـود سـبز     
بـا توجـه بـه نقـش     . )۸جـدول  ( گردد ميل برگ يکلروف

م در يزيــتــروژن، آهــن و منيماننــد ن يعناصــر يديــکل
ن عناصـر  يـ ا نيتامرسد  يبه نظر م ،ليساختمان کلروف

. باشـد  دليل اصلي افزايش کلروفيـل بـرگ   کود سبز از
ز نشـان دادنـد کـه وجـود     يـ ن) ٢٠٠٨(تجادا و همکاران 

 يش محتـو يافـزا  باعـث نـوز  يکود سـبز خـانواده لگوم  
ل بـرگ بـه   يـ وفکلرجه يدر نتو  گردد ميتروژن خاک ين

 هـا  ميانگين ةسيمقا. ابدي يش ميافزا داري معنيصورت 
و قارچ منجـر   يهمزمان از باکتر ةنشان داد که استفاد

احتمـاالً  . )٨جـدول  ( گـردد  ميل برگ يش کلروفيبه افزا
قارچ تريکودرما و باکتري باسـيلوس  ن است که يعلت ا
بيــوم در ريزوســفر گيــاه افــزايش فعاليــت ريزو باعــث
ن بيشـتري در اختيـار گيـاه    نيتروژجه يدر نتو  دهيگرد

راجنـدران و   ).۲۰۰۷ورمـا و همکـاران   (گيـرد   قرار مي
 مشـاهده کردنـد  ش خود يدر آزماز ين) ۲۰۰۸(همکاران 

لوس يوم و باسـ يـ زوبير يکه استفاده همزمان از باکتر
در . گـردد  مـي منجـر  ل بـرگ  يکلروف يش محتويبه افزا

مشـخص   هيـ پا يهـا  دكوسطوح ن يب ها ميانگين ةسيمقا
جـاد  يا N5مـار  يل در تيـ زان کلروفيـ ن ميشتريشد که ب

 داري معني به طور N4مار ي، تN5مار يپس از ت. ديگرد
 يفراهمـ . )۷جـدول  (برتر بـود   ها تيمارر ينسبت به سا
کـاربرد   بـا م و منگنـز  يزيـ ر آهن، منينظ يعناصر معدن

ل يـ از دال يکـ ي دتوانـ  مـي  يکمپوست و کـود دامـ   توأم
  . باشد ها تيمارن يدر ال برگ يش کلروفيافزا

  
  عناصر معدني برگ و دانه

 تــأثيرانس نشــان داد کــه کــود ســبز يــوار ةيــتجز     
و  ۳جـداول  ( تروژن بـرگ و دانـه دارد  ينبر  داري معني

  مشخص شد که قرار گرفتن  ها ميانگين ةسيدر مقا. )۷
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  ٢٢٣                 هاي آلي، زيستي و شيميايي بر عملکرد و کيفيت نخود                                                                               تأثير کود
 

و جو قبـل از زراعـت نخـود     يکود سبز ماشک گل خوشه ا
درصـد   ۷و  ۱۸نيتروژن بـرگ و دانـه را بـه ترتيـب      محتوي

تـروژن توسـط ماشـک گـل     يت نيـ تثب. )۸جدول ( افزايش داد
 يط براينه شدن شرايخاک و به يش ماده آلي، افزايا خوشه
تـروژن  يش جذب نيل افزايوم نخود از داليزوبير يها باكتري

ز يـ ن) ۲۰۰۷(الفستراند و همکـاران  . باشد مير اثر کود سبز ب
ش خود نشان دادند کـه اسـتفاده از کـود سـبز بـه      يزمادر آ
ريـان و   يهـا  افتـه ي. گردد ميمنجر تروژن ين يش محتويافزا

ز نشـان داد کـه اسـتفاده از ماشـک بـه      يـ ن) ۲۰۰۸(همکاران 
. شـود  مـي منجـر  تـروژن دانـه   يش نيعنوان کود سبز به افزا

بــر  داري معنــي تــأثير هيــپا يهــا كــودج نشــان داد کــه ينتــا
مشـخص   هـا  ميانگينسة يدر مقا. دارندبرگ و دانه تروژن ين

و دانـه  ) درصـد  ۲۶/۵(تروژن برگ يزان نين ميشتريشد که ب
ان علـت آن  يدر ب. به دست آمد N5مار يدر ت) صددر ۷۴۴/۲(

 قـرار دادن با  يکمپوست و کود داماظهار داشت که  توان مي
ــروين ــن در اختژت ــار گي ــزاي ــش فعالياه و اف ــيت آنزي و  يم
اه يـ گ ين بـرا ژتـرو ين يش فراهمـ يافزا سببخاک  يکروبيم
نشـان دادنـد    يشيدر آزما) ۲۰۰۷(هاچ و همکاران . گردند يم

ن در ژتـرو يت نيـ ش تثبيمنجـر بـه افـزا    يآلـ که کاربرد کود 
 ۸در جـدول  همـان طـور کـه    . گـردد  مـي شه شبدر قرمـز  ير

و  N1 يهـا  تيمـار نسـبت بـه    N2مار يدر ت گردد ميمالحظه 
N3 شـتر  يب داري معنـي برگ و دانه به طـور  تروژن يزان نيم
تـروژن  يل دارا بـودن درصـد ن  يـ دلکمپوست بـه   يعني. است

تـروژن  يش نيبـه افـزا   اهيگ يدادن آن برا ارياختو در  االترب
 تـأثير ز يـ ن يسـت يز يها كودب يترک. ديگرد منجر دانه و برگ

 ةسـ يجـدول مقا . تـروژن بـرگ و دانـه دارد   يبر ن يدار يمعن
تـروژن بـرگ   يزان نيـ ن ميشتريبکه  دهد مينشان  ها ميانگين

د يـ تول B1مـار  يتروژن دانـه در ت ين نيشتريو ب B3مار يدر ت
بـا   يسـت يز يها كوداثرات متقابل در واقع . )۸جدول ( ديگرد
تـروژن  يک نيـ ولوژيت بيـ ش تثبيافزا باعثوم يزوبير يباکتر
ــد کــه ) ۲۰۰۶(روســاس و همکــاران . گــردد مــي نشــان دادن
 يها گرهش تعداد و وزن يمنجر به افزا سودوموناس يباکتر
 يال کـوم . گـردد  ميا يونجه و سويتروژن در يت کننده نيتثب

ــن) ۲۰۰۸(و راجنــدران و همکــاران ) ۲۰۰۵( هــم ن اثــر يــز اي

 .دنـد لوس گـزارش نمو يباس يرا در مورد باکتر ييافزا
که  ز نشان دادين) ۲۰۰۵(رودرش و همکاران  يها يافته
ننده فسـفات بـه همـراه قـارچ     حل ک يها باكتري بيترک
 ييهـوا  يهـا  در دانه و انـدام  تروژنينکودرما جذب يتر

  .ش داديرا افزانخود 
ــا      ــج تجزينت ــوار ةي ــه  ي ــان داد ک ــا نش انس داده ه

زان يـ بـر م  يدار يمعن تأثير يده کودمختلف  يها روش
سـة  يدر مقا. )۷و  ۳جـداول  (دارنـد  فسفر برگ و دانـه  

زان فسفر بـرگ  ين ميشتريبمشخص شد که  ها ميانگين
اسـتفاده از  . )۸جـدول  (تعلـق دارد   N5مار يت بهو دانه 
فسـفر   يش محتـو يافـزا  موجـب و کمپوست  يکود دام
ــاک  ــيخ ــردد م ــارتن( گ ــولن  يک ــاتچ و  و ۲۰۰۸و م ه

پـل  ياستفاده از کود سوپر فسـفات تر . )۲۰۰۷همکاران 
)N3 (سبب  يپوست و کود دامب کميسه با ترکيدر مقا

ن يهمچنـ . ديـ فسـفر بـرگ و دانـه گرد    دار يمعنش يافزا
ش يافـزا  موجـب مشخص شد که استفاده از کود سـبز  

اضـافه شـدن   . گـردد  مـي فسفر بـرگ و دانـه    دار معني
ط يجـاد شـرا  يفسفر موجود در کود سبز بـه خـاک و ا  

ل يـ آزاد کننـده فسـفات از دال   يها باكتري يمناسب برا
ن يانگيـ م ةسـ يدر مقا. اسـت ش فسفر برگ و دانـه  يافزا
 ۳۳/۰(ن مقـدار فسـفر بـرگ    يشـتر يب يسـت يز يها كود

 B3مــار يدر ت) درصــد ۲۷۹/۰(و فســفر دانــه ) درصــد
ــن B1مــار يت. ديــگرد مشــاهده  داري معنــيش يز افــزاي
 بـا  لوسيباسـ  يکتربـا . داشـت  هـا  تيمـار  ةيبقنسبت به 

ــد  ــا اســيدتولي ــث آزاد ســازي  ه ــي باع ــفر از ي آل فس
 جـه سـبب  يشـده و در نت  ر قابل دسـترس يغ يها  شکل
لمــر و يآ( گــردد مــيو جــذب فســفر  يش فراهمــياافــز

از طـرف   ).۲۰۰۶روساس و همکاران،  ؛۱۹۹۵ همکاران،
ترشح آنزيم فسفاتاز  ز بايسودوموناس ن يباکترگر يد

 فسـفر  يآلـ باعث آزاد سازي يون فسفات از ترکيبـات  
و جوتـور و ردي،   ۲۰۰۵رودرش و همکاران، ( گردد مي

زوسفر منجـر بـه   يفسفر در ر يفراهم نيبنابرا). ۲۰۰۷
 تيـ و در نها گردد ميشه يتوسط رش جذب فسفر يافزا

ش فسـفر  ياه افـزا يـ در گ ن عنصـر يات يبا توجه به اهم
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رودرش و  .گـردد  مـي ش عملکـرد  يک رشد و افزايتحر باعث
 آنـان افتنـد،  يدسـت   يج مشـابه يز به نتـا ين) ۲۰۰۵(همکاران 

حـل کننـده    يهـا  بـاكتري نشان دادند که استفاده همزمان از 
ش جذب فسـفر در  يکودرما به افزايفسفات به همراه قارچ تر

  .گردد ميمنجر نخود  ييهوا يها دانه و اندام
 داري معنـي  تأثير يستيکود زو  هيپا يج نشان داد کودنتا     

 تـأثير ولـي کـود سـبز    . داشتند بر ميزان پتاسيم برگ و دانه
مقايسـة  . )۷و  ۳ول اجد( بر ميزان پتاسيم نداشت داري معني

م بـرگ و دانـه   يزان پتاسين ميشتريبکه  نشان داد ها ميانگين
اسـتفاده از کمپوسـت و کـود    . بـه دسـت آمـد    N5مار يدر ت
 يا هيـ ت تغذيبهبـود وضـع   باعث ييايميدر کنار کود ش يدام
و همکـاران   يساهن. شدجذب  يشتريم بيد و پتاسياه گرديگ
دادنـد کـه اسـتفاده از     ش خـود نشـان  يز در آزمـا ين) ۲۰۰۸(

نخــود م دانــه يپتاســ يش محتــويکمپوســت منجــر بــه افــزا
مشـخص شـد    يستيز يها كودن يانگيم ةسيدر مقا. گردد مي
بـه   B3مـار  يم بـرگ و دانـه در ت  يزان پتاسـ يـ ن ميشتريکه ب

اظهـار  ز يـ ن) ۲۰۰۸(و همکاران  يساهن. )۸جدول ( دست آمد
لف سـودموناس  مخت يها هيح بذر نخود با سويکه تلق داشتند
  .گردد ميمنجر م دانه يش درصد پتاسيبه افزا

ها نشان داد که کود سـبز بـر    تجزيه واريانس داده ةنتيج     
از  يداشـت ولـ   داري معنـي  تأثيردانه  منگنزميزان منيزيم و 

 داري معنـي آهن دانـه اخـتالف آمـاري    درصد کلسيم و  نظر
 ريتــأث هيــپا يهــا كــودهمچنــين . )۷جــدول ( مشــاهده نشــد

، منيـزيم و آهـن داشـتند ولـي     منگنـز بـر ميـزان    داري معني
ي هـا  كـود . ديـ مشـاهده نگرد دانـه   ميکلسـ  بر غلظـت ي تأثير

. بـر عناصـر مـذکور داشـتند     داري معنـي  تـأثير نيـز   يستيز
نشان داد که بيشـترين ميـزان    هيپا يها كودميانگين  ةمقايس

و بيشـترين ميـزان کلسـيم در     N5منيزيم و آهـن در تيمـار   
رسـد اسـتفاده    به نظر مي). ۸جدول (به دست آمد  N2يمار ت

از کمپوست منجر به فراهمي منيـزيم، آهـن و کلسـيم بـراي     
ــن) ۲۰۰۸(و همکــاران  يســاهن. اســت شــدهگيــاه  اظهــار ز ي

زان آهـن و منگنـز دانـه    يـ داشتند که استفاده از کمپوسـت م 
مربـوط بـه   ن يانگيـ م ةسـ يدر مقا .دهـد  مـي ش ينخود را افزا

م ير از عنصـر کلسـ  يـ کـه بـه غ   دشمشاهده  يستيز يها کود

زان يـ ش ميافـزا  باعث يستيز يها کوداز  توأماستفاده 
ج مـذکور  ينتا. )۸جدول ( گردد ميعناصر در دانه  ريسا
مطابقـت دارد،  ) ۲۰۰۸(و همکـاران   يساهن يها يافتهبا 

زان يـ سـودوموناس م  يبـاکتر کـه   اظهار داشـتند  آنان
  .دهد ميش يآهن و منگنز دانه را افزا

  
  دانه يترکيبات آل

کـود  هـا نشـان داد کـه     انس دادهيـ وار ةيج تجزينتا     
 ين دانه دارد وليبر درصد پروتئ داري معني تأثيرسبز 
 بـر خـام نـدارد   يبر نشاسـته و ف  ياز نظر آمار يتأثير

ش يو جو با افزا يا کشت ماشک گل خوشه. )۷جدول (
 يهـا  ريبـاكت  يط بـرا يبهبـود شـرا   باعـث  ياهيتنوع گ

ــتثب ــده ني ــروژن در ريت کنن ــود يت و  شــه ماشــک و نخ
ت يـ ش تثبيافـزا . ديـ گرد خـاک  يمـ يت آنزيش فعاليافزا

ش يز منجــر بــه افــزايـ تــروژن نين ين و فراهمــژتـرو ين
و  ينيگـاالنت ج ين نتـا يمطابق با ا. گردد مين دانه يپروتئ

ز نشـان  ين) ۲۰۰۸(و ريان و همکاران  )۲۰۰۰(همکاران 
ش ين دانـه را افـزا  يسـبز پـروتئ  دادند کـه کشـت کـود    

نشـان داد  ) ۲۰۰۸(تجادا و همکـاران   يها يافته. دهد مي
و  دهـد  مـي ش يخـاک را افـزا   يمـ يت آنزيکود سبز فعال

ن يتـروژن و درصـد پـروتئ   يماننـد ن  يعناصـر  يفراهم
 يهـا  كـود ج نشـان داد کـه   ينتا. دهد ميش يدانه را افزا

 تـأثير انـه  بر خام دين، نشاسته و فيزان پروتئيبر م هيپا
و ه يـ پاکـود   همکـنش  بـر . )۷جـدول  ( دنـ دار داري معني
بـا کـود    هـا  آنسه جانبه  همکنش برو  يستيز يها کود

 ةسـ يدر مقا .بود دار معني بر صفات ذکر شده زيسبز ن
ن و يزان پـروتئ ين ميشتريمشخص شد که ب ها ميانگين

بر خـام در  ين درصد فيشتريو ب N5مار ينشاسته در ت
و  يکاربرد کود دامـ . )۹جدول ( ديد گرديتول N3مار يت

ت يـ فيش کيبـر خـام و افـزا   يکمپوست منجر به کاهش ف
 يهـا  کـود کـاربرد  ج نشان داد کـه اثـر   ينتا. ديدانه گرد

در . بـود  دار معنـي ن دانـه  يدرصد پروتئ برتنها  يستيز
ن ين پـروتئ يشـتر يمشخص شد که ب ها ميانگينسة يمقا

   يت آمارتفاو يشد ول حاصل B1مار يدانه در ت
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کودرمـا  يترقارچ . )۹جدول ( نداشت B3و  B2با  يدار معني
نـال و  يو( اه داردين در گيسم پروتئيدر متابول يا ندهياثر افزا

   ).۲۰۰۸همکاران، 
کـود سـبز   هـا نشـان داد کـه     انس دادهيه واريتجز ةجينت     
. )۷جـدول  ( دانـه نـدارد   يهـا  بر درصد قند داري معني تأثير
بـر درصـد سـاکارز،     داري معنـي  به طـور  هيپا يها كود يول

 تـأثير  دانه نوز، سيسريتول و درصد قند کليراف ورباسکوز،
تنهـا بـر درصـد    ز يـ ن يسـت يز يهـا  کـود کاربرد اثر . شتنددا
 هـا  ميـانگين  ةسـ يدر مقا. بود دار معنيتول يسرينوز و سيراف

و کمپوسـت بـه    يمشخص شد که کاربرد همزمان کود دامـ 
دانـه   يهـا  ش درصـد قنـد  يبـه افـزا   ييايميش يها كودهمراه 
ر عناصـر  يتـروژن و سـا  ين يفراهمـ . )۹جدول ( ديگردمنجر 
هـا   سم قنـد يش متابوليافزا هاه منجر بيار گيدر اخت يضرور

  .گردد ميبه ويژه ساکارز و سيسريتول در دانه 
  

  زمان پختن دانه
 يهـا  كـود و  هيپا نشان داد که کود انسية واريتجز جينتا     
بر زمان پختن دانـه دارنـد، امـا کـود      داري معنياثر  يتسيز

در . )۳جـدول  ( ن صـفت نداشـت  يـ بر اداري  معني تأثيرسبز 
زمـان پخـتن    نيشـتر يمشخص شـد کـه ب   ها ميانگينسة يمقا

افزايش زمان پخـتن  . )۹جدول ( ايجاد شد N4در تيمار دانه 
ي هـا  يافته. گردد مييفيت مناسبي براي دانه محسوب ندانه ک

نشان داد که بـا افـزايش وزن صـد    ) ۲۰۰۵(ور و همکاران کا
در ايـن  . يابـد  انـه نخـود نيـز افـزايش مـي     دانه زمان پختن د

 N5و  N4هاي  مطالعه نيز بيشترين وزن دانه در تيمار
از  N5ولي زمان پختن دانـه در تيمـار   . ديمشاهده گرد

N4 افزايش محتوي پـروتئين دانـه در    ديشا. کمتر بود
. اشـد کي از عوامل کاهش زمان پختن دانه باين تيمار ي
کـه   B3نيز تيمـار   يستيز يهاکودميانگين  ةدر مقايس

داراي بيشترين وزن دانـه بـود داراي بيشـترين زمـان     
  .)۹جدول ( پختن دانه بود

اظهـار داشـت    توان يم ينهاي يجه گيريعنوان نتبه      
بيشــترين افــزايش و بهبــود در عملکــرد و اجــزاي  کــه

ــرد  ــي آن در   عملک مــار يتنخــود و خصوصــيات کيف
G1N5B3   يکه در آن کود سبز، کمپوست، کـود دامـ ،

بـه طـور همزمـان مـورد      يسـت يز يها و کود ييايميش
حاصـل گرديـد و ايـن ترکيـب     استفاده قرار گرفته بود 

. تيمـار برتـر بـود    هـا  تيمارتيماري در مقايسه با ساير 
بــاالترين  صــرف نظـر از کــاربرد کـود ســبز  همچنـين  

عملکرد و اجزاي عملکرد دانه و خواص کيفي در حالـت  
ــتفاده  ــوأماس ــا و   ت ــارچ تريکودرم ــاكترياز ق ــا ب ي ه

عـالوه بـر   . باسيلوس و سودوموناس مشـاهده گرديـد  
از نظـر   مـذکور  ترکيـب تيمـاري  رسـد   يبه نظـر مـ  اين 

اقتصــادي و زيســت محيطــي نيــز مفيــد و مثمــر ثمــر  
 ثيرأتـ  يگـر يگردد در مطالعـات د  يشنهاد ميپ .باشد مي

ــر صــفات  يســطوح مختلــف کمپوســت و کــود دامــ  ب
 . گردد يابيش ارزين آزمايشده در ا يريگ اندازه
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عملکرد و اجزاي عملکرد دانه و برخي صفات کيفي) ميانگين مربعات(تجزية واريانس  - ۳جدول   

درجه   منابع تغييرات
  آزادي

غالف در   عملکرد دانه
  بوته

دانه در   غالف بارور
  غالف

وزن صد 
  دانه

نيتروژن   کلروفيل
  برگ

پتاسيم   فسفر برگ
  برگ

  زمان پختن

  ٦/٣  ۰۰۲/۰  ٠٠٠١/٠  ٠٠١/٠  ٩/٠  ٣٦/٩  ٠٢٦/٠  ٨  ٥/٨  ١٢٠٤٦٧  ٢  )تکرار(بلوک 
  ١/٩  ٠١٢/٠  ٠٠٠١/٠  ٢٦/٠**  ٦/٣٤**  ٧/٤  ٠٠٨/٠  ٥/١٩٢**  ٢/١٣٧٠*  ٩٢٢٦٦٩**  ١  کود سبز
  ٦/٢  ٠١٢/٠  ٠٠٠١/٠  ٠٢/٠  ٤/٠  ٥٤/٩  ٠٠٥/٠  ٦٥/٨  ٢/٥٦٢١  ١٥٨٦٩٤  ٢ aخطاي 
  ٤/٣٨٤**  ٤٦/١**  ١٧/٠**  ٧/١٦**  ٣١٠**  ١٨/٤*  ١٠٥/٠**  ١٩٥٦**  ٧/٧٢٢**  ٩٧١٢١٨٤**  ٤ پايه کود
  ٣٨/٧*  ٠١١/٠*  ٠٠٠٧/٠  ٠٩/٠**  ٩/٠  ٣٨/١  ٠٧/٠*  ٦/٤٢*  ٧/٧٣٢**  ٤٨٧٧٧٩**  ٤ کود سبز*  پايه کود

  ٤٤/١  ٠٠٣/٠  ٠٠٠٧/٠  /٠١  ٣/٠  ٦٢/٢  ٠٠٣/٠  ١٢  ١/٧  ٣٧١٤١  ١٦ bخطاي 
  ٨٧/١**  ٠٠٧/٠*  ٠٢٥/٠**  ٧/٠**  ١/٥**  ١٨/٤*  ۰۱۴/۰*  ١٠٥٧**  ٣٧٦٥**  ٨٠٢٢٦٣٣**  ٣ کود زيستي
کود *کود زيستي

 سبز

٣  
**٠٢١/٠**  ٣٠*  ٨/٩٨**  ١٦٤٠٠٠  

*٢٧/١**  ٠٠٩/٠*  ٠٠٠٣/٠*  ٠٩/٠**  ٠٦/٠  ٩٦/٢  

 کود*کود زيستي 
 پايه

١٢  
*٩٣/٠*  ٠٠٦/٠  ٠٠٠٦/٠**  ٠٢/٠**  ٧٥/١*  ٩٦/٠  ٠٢٥/٠**  ٧/١١  ٦/٤٧٢**  ٥٧٨٠٥  

* کود زيستي 
  کود سبز*پايه

٤٦/٠  ٠٠٤/٠  ٠٠٠٢/٠*  *٠١/٠  ٩٥/٠*  ٣٨/٠  ٠٠٦/٠  ١/٢٧*  ٥/٤  ١٥٣٢٣  ١٢  

  ٢٥/٠  ٠٠٢/٠  ٠٠٠١/٠  ٠٠٦/٠  ٣٧/٠  ٥٩/٠  ٠٠٣/٠  ١/٥  ٧٩/٤  ٢٢٢١٢  ٦٠ cخطاي 
  باشد داري در سطح احتمال يک و پنج درصد ميبه ترتيب نشانه معني *و  **
  

  مختلف يها هاي عملکرد و اجزاي عملکرد نخود تحت تأثير کود مقايسه ميانگين - ۴جدول 

  تيمار
  عملکرد دانه

  )کيلوگرم در هکتار(
تعداد غالف در 

  بوته
  تعداد دانه در غالف  داد غالف بارورتع

  دانه ۱۰۰وزن 
  )گرم(

            کود سبز
  G1(  a۱/۱۹۶۱  a۶۳/۴۵  a۵۳/۲۸  a۰۹۰/۱  a۹۳/۲۰(وجود کود سبز

  G2(  b۶/۱۷۸۵  b۸۷/۳۸  b۲۶  a۰۷۳/۱  a۵۴/۲۰( عدم وجود کود سبز
            کود پايه

  N1(  d۳/۹۶۹  e۸۳/۲۱  e۸۸/۱۴  c۰۰۲/۱  b۱۴/۲۰(کود دامي 
  N2(  c۱/۱۵۲۱  d۲۲/۳۲  d۳۷/۲۱  b۱۰۰/۱  b۴۲/۲۰(کمپوست 

  N3(  b۴/۲۱۱۹  c۸۷/۴۴  c۴۱/۲۹  c۰۲۲/۱  b۷۲/۲۰(کود شيميايي 
  N4(  b۵/۲۱۴۷  b۶۰/۵۲  b۳۴  ab۱۳۱/۱  a۲۸/۲۱(کمپوست + دامي 
  N5(  a۲/۲۶۰۹  a۷۲/۵۹  a۶۵/۳۶  a۱۵۲/۱  a۳/۲۱(کمپوست +دامي+شيميايي

            کود زيستي
  B1(  c۱/۱۷۵۶  b۷۲/۳۹  c۸۴/۲۵  b۰۸۳/۱  a۴۹/۲۰(باکتري 
  B2(  b۲/۱۸۶۶  b۷۹/۴۰  b۴۱/۲۷  b۰۷۲/۱  a۲۵/۲۱(قارچ 
  B3(  a۳/۲۵۶۰  a۶۶/۵۷  a۰۷/۳۵  a۱۴۴/۱  a۲۹/۲۱(قارچ +باکتري

  B4(  d۷/۱۳۱۰  c۸۳/۳۰  d۷۳/۲۰  c۰۲۸/۱  b۵۲/۱۹(شاهد 
  .باشد درصد مي دار در سطح احتمال پنج هاي داراي حداقل يک حرف مشترک در هر ستون فاقد اختالف آماري معني ميانگين

  
  



  ٢٣١                 هاي آلي، زيستي و شيميايي بر عملکرد و کيفيت نخود                                                                               تأثير کود
 

  پايه يها همکنش کود سبز و کود هاي عملکرد و اجزاي عملکرد نخود تحت تاثير بر مقايسة ميانگين - ۵جدول 
کود 
  سبز

  کود پايه
  عملکرد دانه

  )کيلوگرم در هکتار(
تعداد غالف 
  در بوته

تعداد غالف 
  بارور

تعداد دانه در 
  غالف

  دانه ۱۰۰وزن 
  )گرم(

سبز
ود 

د ک
جو
و

  

 d۲/۸۸۵ c۴۱/۲۲  d۸۳/۱۳  c۰۰۴/۱ a۳۷/۲۰  ميکود دا

 c۷/۱۵۲۳ c۳۳/۳۲  c۲۲  b۱۱۴/۱ a۴۳/۲۱  کمپوست

 b۲/۲۲۱۴  b۵۸/۵۳  ab۲۵/۳۵  c۰۲۰/۱ a۷۵/۲۰  کود شيميايي

 b۳/۲۲۹۳  b۴۷  b۸۳/۳۱  ab۱۱۸/۱ a۱۸/۲۱  کمپوست+ دامي 

 a۵/۲۸۸۸  a۸۳/۷۲  a۷۵/۳۹  a۱۹۳/۱ a۹۳/۲۰  کمپوست+دامي+شيميايي

 سب
کود

ود 
وج

دم 
ع

  ز

 c۳/۱۰۵۳  c۲۵/۲۱  d۹۳/۱۵  c۱ a۹۱/۱۹  کود دامي

 bc۴/۱۵۱۸  b۱۲/۳۲  cd۷۵/۲۰  ab۰۸۷/۱ a۴۱/۲۰  کمپوست

 a۸/۲۰۸۰  a۶۲/۵۱  ab۷۵/۳۲  bc۰۲۵/۱ a۷۰/۲۰  کود شيميايي

 ab۵/۱۹۴۵  a۷۵/۴۲  bc۲۷  a۱۴۳/۱ a۳۷/۲۱  کمپوست+ دامي 

 a۱/۲۳۳۰  a۶۲/۴۶  a۵۶/۳۳  a۱۱۲/۱ a۲۹/۲۰  کمپوست+دامي+شيميايي

  .باشد دار در سطح احتمال پنج درصد مي مشترک در هر ستون فاقد اختالف آماري معنيالتين هاي داراي حداقل يک حرف  ميانگين        
  
  

  هاي عملکرد و اجزاي عملکرد نخود تحت تاثير برهمکنش کود سبز و کودهاي زيستي مقايسة ميانگين - ۶جدول 

  عملکرد دانه  کود زيستي  کود سبز
  )ر هکتارکيلوگرم د(

تعداد غالف در 
  بوته

تعداد غالف 
  بارور

تعداد دانه در 
  غالف

  دانه ۱۰۰وزن 
  )گرم(

سبز
ود 

د ک
جو

و
  

 b۶/۱۲۹۰ b۴/۴۵  b۱۳/۲۸  a۰۹۲/۱ b۵۵/۲۰  باکتري

 b۶/۲۰۰۱  b۱/۴۴  b۵۳/۲۸  a۱۰۹/۱ a۶۰/۲۱  قارچ

 a۶/۲۶۰۰  a۹/۶۰  a۸/۳۶  a۱۱۸/۱ a۶۵/۲۱  قارچ+باکتري

 c۱/۱۳۲۱  b۰۶/۳۲  b۶۶/۲۰  a۰۴۱/۱ b۹۵/۱۹  شاهد
سبز

ود 
د ک

جو
م و

عد
  

 b۵/۱۵۹۱  b۰۵/۳۴  b۵۵/۲۳  b۰۷۵/۱ a۴۳/۲۰  باکتري

 b۷/۱۷۳۰  b۴/۳۷  b۳۰/۲۶  b۰۳۵/۱ a۵۰/۲۱  قارچ

 a ۹/۲۵۱۹  a۴/۵۴  a۳۵/۳۳  a۱۷۰/۱ a۱۳/۲۱  قارچ+باکتري

 b۲/۱۳۰۰  b۶/۲۹  b۸/۲۰  b۰۱۵/۱ b۱۰/۱۹  شاهد

  .باشد دار در سطح احتمال پنج درصد مي ک در هر ستون فاقد اختالف آماري معنيمشترالتين هاي داراي حداقل يک حرف  ميانگين   
 
 



  ١٣٨٨سال  /٢شماره  ١٩ /۱ جلد/ مجله دانش آب و خاک                                                           ...قالوند، محمدی و                   ٢٣٢
 
  

  عناصر معدني و صفات کيفي دانه) ميانگين مربعات(تجزية واريانس  - ۷جدول 

درجه   منابع تغييرات
سيسريتو  ورباسکوز   استاکيوز   رافينوز   ساکارز   آزادي

  آهن   منگنز   منيزيم   کلسيم   فسفر   پتاسيم   ژن نيترو  نشاسته  فيبر خام   پروتئين   قند کل   ل 

  ٠٠٠٥/٠  ٠٠٤/٠  ٠١٤/٠*  ٥/٦٢  ٣/٩٤  ٢١٥٣  ١٥٧٠١  ٨/٦  ٠٠١/٠  ٥/٢*  ٥٣/٠  ٦٧/٠*  ٠١٧/٠  ٣١١/٠  ٠٠٠٣/٠  ٧١/١  ٢  )تکرار(بلوک 
  ٠٤/٠  ٢٣/٠**  ١١/٠**  ١/١٢٦  ٩٢٩**  ٤٢٠٠  ٨٤٥٠٦*  ١١٧  ٧٨/٠  ٩/٦٠**  ٤٨/٠  ٠٣/٠  ٠٠٠٥/٠  ٠٠٥/٠  ٠٠٤٩/٠  ٢٧/٠  ١  کود سبز
  ٠٠٢/٠  ٠٠١/٠  ٠٠٠١/٠  ٧٢  ٦/١٢  ١٠٦٠  ١١٨١٦  ٦٨  ٥٨/٠  ٢/٠  ٦٢/١  ٠١/٠  ٠٥٥/٠  ٣٤٧/٠  ٠٠٢١/٠  ٠٥/١  ٢ aخطاي 
  ١٤/٢**  ٥/٠**  ٥٩/١**  ٦٤/٥  ٩/٣٦٨١**  ٢١٢٥٤٥**  ٣٤٤٥٧٨**  ٩٩*  ٣/٢٢**  ٥/١٠٨**  ٦/٣٤**  ٢٨/٤**  ٠٦٧/٠*  ١٠٥/٠  ٠١٤/٠**  ٣/١٦**  ٤ پايه کود
  ٠١٧/٠*  ٠١/٠*  ١/٠**  ٤١/١٤  ٦٣  ٥٢٣٠  ٢٣٢١٢*  ١٢٣*  ٧٨/٠**  ١٨/٠  ١٣/٠  ١١/٠*  ٠٨١/٠*  ٢٠٥/٠  ٠٠٢٨/٠  ٢٤/٠  ٤  کود سبز* کود 

  ٠٠٤/٠  ٠٠٤/٠  /٠١  ٥٤/٣  ٢/٣١  ٢١٠٦  ٥١٧٧  ٧/٣٤  ١٢/٠  ٠٨/٠  ١١/٠  ٠٤/٠  ٠٢٩/٠  ١٢٨/٠  ٠٠٢٩/٠  ٠٦/٠  ١٦ bخطاي 
  ٠٩/٠**  ٠٣/٠*  ٠٤/٠**  ٣/١٠*  ٢/١٤٥٢**  ١٥٧٤٠*  ١٢٩٣٦٩**  ١٦٥**  ٢٣/٠**  ٣١/١**  ١٣/٠  ٠٣٥/٠*  ٠٠٢/٠  ٠٣٢/٠  ٠٠٥٦/٠*  ٠١/٠  ٣ کود زيستي
کود *کود زيستي

  سبز

٠٠٧/٠*  ٠١/٠  ٠٠٠١/٠  ١/٧  ٥/٥  ٢٣٠٠  ٦٢١٢  ١/٥  ٠٧٥/٠  ١٧/٠  ٠٧/٠  ٠٢٨/٠*  ٠٠٣/٠  ٠٦٦/٠  ٠٠٢٧/٠  ٠٤/٠  ٣  

 کود*کود زيستي 
 پايه

٠٧٨**  ٠٠٨/٠  ٠٩٦/٠*  ٠٠٤١/٠  ٠٣/٠  ١٢/
٠  

٠٣/٠**  ٠٠١/٠  ٠٠٢/٠  ٣/١٧**  ٥/١٢  ١٧٠٠  ٢٧٣٣٠**  ٥/٨٢**  ٦٥/٠**  ٦٣/٠**  ١١/٠  

* کود زيستي 
  کود سبز*پايه

٠١/٠*  ٠٠٣/٠  ٠٠١٤/٠  ١/٩  ٧/٣  ٢٤١٠  ١٢٠١٥*  ٣/٢٠*  ١٥/٠**  ٣٣/٠*  ١٧/٠  ٠٢٩/٠*  ٠٠٨/٠  ٠٧٦/٠  ٠٠٢١/٠  ٠٢/٠  ١٢  

  ٠٠١/٠  ٠٠١/٠  ٠٠٢/٠  ٩٧/٢  ٢/١٢  ١٤٦٨  ١٨٩٤  ٦/٩  ٠٣/٠  ١/٠  ١١/٠  ٠١٣/٠  /٠٠٨  ٠٥١/٠  ٠٠٢٥/٠  ٠٢/٠  ٦٠ cخطاي 
  .باشد نه معني داري در سطح احتمال يک و پنج درصد ميبه ترتيب نشا *و  **
  
  
  
  
  
  



  ٢٣٣                 هاي آلي، زيستي و شيميايي بر عملکرد و کيفيت نخود                                                                               تأثير کود
 
  
  

  مختلف يها کلروفيل و عناصر معدني دانه و برگ نخود تحت تأثير کود يها مقايسه ميانگين - ۸جدول 

  تيمار
  کلروفيل

  )عدد اسپاد(
  ن برگژنيترو
  )درصد(

  فسفر برگ
  )درصد(

  پتاسيم برگ
  )درصد(

  نيتروژن دانه
ميلي گرم در (

  )گرم ۱۰۰

  پتاسيم دانه
ميلي گرم در (

  )گرم ۱۰۰

  فسفر دانه
ميلي گرم در (

  )گرم ۱۰۰

  کلسيم دانه
ميلي گرم در (

  )گرم ۱۰۰

  منيزيم دانه
ميلي گرم در (

  )گرم ۱۰۰

  منگنز دانه
ميلي گرم در (

  )گرم ۱۰۰

  آهن دانه
ميلي گرم در (

  )گرم ۱۰۰
                        کود سبز

 G1(  a ۱۱/۴۴  a ۹۳/۴  a ۳۱/۰  a ۰۲/۲  a ۲۲۸۳ a ۲/۱۲۰۸  a ۸/۲۷۳  a ۹/۱۸۴ a ۳۵/۴ a ۶۴/۲ a ۴۲/۴(وجود کود سبز

 G2(  b ۰۵/۴۱  b ۱۸/۴  b ۲۴/۰  a ۲  b ۲۱۴۰ a ۴/۱۱۹۶  b ۲/۲۶۸  a ۹/۱۸۲ b ۲/۴ b ۴/۲ a ۳۶/۴( عدم وجود کود سبز

                        کود پايه
 N1(  e ۱۸/۳۹  d ۸۷/۳  c ۲۴/۰  d ۸۲/۱  c ۲۰۱۵ b ۲/۱۱۹۰  b ۶/۲۷۱  a ۱/۱۸۴ c ۱/۴ a ۶۷/۲ a ۳۹/۴(کود دامي 

 N2(  c ۰۶/۴۳  c ۴۵/۴  d ۲۱/۰  d ۸۰/۱  b ۲۳۶۸ c ۳/۱۱۵۹  c ۷/۲۶۴  a ۶/۱۸۴ c ۱/۴ a ۶۱/۲ a ۰۹/۴(کمپوست 

 N3(  d ۵/۴۱  e ۱۷/۳  b ۳۱/۰  c ۹۸/۱  c ۱۹۸۱ d ۷/۱۰۷۳  b ۲/۲۷۳  a ۴/۱۸۳ c ۱/۴ a ۶۵/۲ a ۱۴/۴(کود شيميايي 

 N4(  b ۲۵/۴۶  b ۷۶/۴  b ۳/۰  b ۰۳/۲  b ۲۵۷۹ a ۲/۱۲۹۰  b ۱/۲۷۳  a ۸/۱۸۳ b ۴۸/۴ a ۶۶/۲ a ۵۷/۴(کمپوست + دامي 

کمپوست +دامي+شيميايي
)N5(  

a ۴۷  a ۲۶/۵  a ۴۳/۰  a ۴۱/۲  a ۲۷۴۴ a ۱/۱۲۹۸  a ۶/۲۸۹  a ۵/۱۸۳ a ۶۶/۴ a ۶۷/۲ a ۶۰/۴ 

                        کود زيستي
 B1(  b ۴/۴۳  b ۲۲/۴  a ۳۱/۰  b ۹۶/۱  a ۲۲۶۹ b ۱۲۰۱  b ۵/۲۷۳  a ۳/۱۸۴ a ۳۲/۴  a ۶۳/۲ b ۴۲/۴(باکتري 

 B2(  b ۳۵/۴۳  b ۲۴/۴  b ۲۸/۰  a ۲  b ۲۲۸۹ c ۳/۱۱۷۶  c ۲۶۶  ab ۷/۱۸۳ b ۲۷/۴ b ۵۶/۲ c ۳۵/۴(قارچ 

 B3(  a ۲/۴۴  a ۵۳/۴  a ۳۳/۰  a ۰۳/۲  b ۲۳۱۵ a ۱/۱۲۳۲  a ۸/۲۷۹  b ۲/۱۸۳ a ۳۴/۴ a ۶۵/۲ a ۴۷/۴(قارچ +باکتري

 B4(  b ۲/۴۳  b ۲۲/۴  b ۲۷/۰  a ۰۲/۲  c ۲۱۶۷ b ۸/۱۱۹۹  c ۹/۲۶۴  a ۵/۱۸۴ b ۲۸/۴ b ۵۷/۲ c ۳۶/۴(شاهد 

  .باشد دار در سطح احتمال پنج درصد مي مشترک در هر ستون فاقد اختالف آماري معنيالتين هاي داراي حداقل يک حرف  ميانگين
  

  



  ١٣٨٨سال  /٢شماره  ١٩ /۱ جلد/ مجله دانش آب و خاک                                                           ...قالوند، محمدی و                   ٢٣٤
 

  مختلف يها هاي صفات کيفي دانه نخود تحت تأثير کود مقايسة ميانگين -۹جدول 

  تيمار
  ساکارز 

  )درصد(
  رافينوز 

  )درصد(
  استاکيوز 

  )درصد(
  ورباسکوز 

  )درصد(
  سيسريتول 

  )درصد(
  قند کل 

  )درصد(
  پروتئين 

  )درصد(
  فيبر خام

  )درصد(

  نشاسته
ميلي گرم بر (

  )کيلوگرم

  زمان پختن
  )دقيقه(

                      کود سبز
 G1(  a ۵۷/۲  a ۶۴/۰  a ۴۹/۱  a ۴۷/۰  a ۳۹/۲  a ۵۶/۷  a ۷/۲۰ a ۲۹/۸ a ۶/۱۵۵ a ۳۵/۶۶(وجود کود سبز

 G2(  a ۴۸/۲  a ۶۲/۰  b ۱۸/۱  a ۴۶/۰  a ۳۵/۲  a ۲۳/۷  b ۲۷/۱۸ a ۷۵/۷ a ۶/۱۵۳ a ۸/۶۵( عدم وجود کود سبز

                      کود پايه
 N1(  d ۵۶/۱  b ۶۲/۰  a ۳۵/۱  b ۴۱/۰  d ۹۷/۱  e ۹۴/۵  e ۶۲/۱۸ c ۷۸/۷ a ۳/۱۵۵ c ۴۳/۶۴(کود دامي 

 N2(  c ۷۳/۱  b ۶۱/۰  a ۴۷/۱  ab ۵/۰  d ۰۲/۲  d ۳۷/۶  d ۵۹/۱۷ d ۴۳/۷ b ۳/۱۵۳ c ۳۱/۶۴(کمپوست 

 N3(  ab ۰۳/۳  a ۶۷/۰  a ۳۵/۱  a ۵۳/۰  b ۶۰/۲  b ۱/۸  b ۰۶/۲۲ a ۵۵/۹ b ۲/۱۵۳ b ۶۶(کود شيميايي 

 N4(  b ۸۷/۲  b ۶۱/۰  a ۴۵/۱  ab ۴۸/۰  c ۲۸/۲  c ۷۱/۷  c ۲۸/۱۹ e ۰۷/۷ a ۲/۱۵۷ a ۱۸/۷۰(کمپوست + دامي 

 کمپوست+دامي+شيميايي
)N5(  

a ۴۲/۳  ab ۶۳/۰  a ۳۲/۱  a ۴۹/۰  a ۹۵/۲  a ۷۷/۸  a ۳۷/۲۲ b ۲۸/۸ a ۵/۱۵۷  b ۶۸/۶۷ 

                      کود زيستي
 B1(  a ۵۰/۲  b ۶۱/۰  a ۳۶/۱  a ۴۶/۰  ab ۳۶/۲  a ۳۱/۷  a ۲۵/۲۰ a ۱۲/۸ a ۱/۱۵۴  c ۷/۶۵(باکتري 

 B2(  a ۵۴/۲  a ۶۴/۰  a ۳۹/۱  a ۴۶/۰  b ۳۳/۲  a ۳۸/۷  a ۹۷/۱۹ a ۰۷/۸ a ۲/۱۵۴ b ۱/۶۶(قارچ 

 B3(  a ۵۴/۲  a ۶۴/۰  a ۳۷/۱  a ۴۶/۰  a ۴۱/۲  a ۴۴/۷  a ۹۸/۱۹ a ۹۹/۷ a ۶/۱۵۳ a ۴۵/۶۶(قارچ +باکتري

 B4(  a ۵۲/۲  b ۶۲/۰  a ۴۳/۱  a ۴۸/۰  a ۳۹/۲  a ۴۶/۷  b ۶۳/۱۹ a ۸ a ۶/۱۵۲ bc ۶۶(شاهد 

  .باشد دار در سطح احتمال پنج درصد مي اختالف آماري معنيمشترک در هر ستون فاقد التين هاي داراي حداقل يک حرف  ميانگين           
  
  
  


