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 Abstract 

Introduction  

Soil organic matter is one of the main indicators of soil quality and soil production capacity. It provides some 

nutrients for plant growth and improves the physical conditions of the soil. In addition to the importance of soil 

organic matter from an agricultural point of view, there is a deep and close relationship between the amount of 

soil organic matter and the amount of carbon dioxide in the air, global warming, and desertification. In addition, 

due to the lack of organic matter in the soils of arid and semi-arid regions, the use of organic compounds such as 

animal manures is considered an important and effective management factor on soil quality and improving the 

physical, chemical, and fertility properties of the soil. The supply sources of organic fertilizers in Iran are very 

diverse, which include animal manure, green manure, and all kinds of composts including urban waste composts 

and sewage sludge. Different sources of organic matter and their effect on plant growth have been investigated 

by various researchers. One of the effective ways to produce and increase crop yield is the combined use of 

organic and chemical fertilizers. The use of chemical fertilizers is the fastest and most reliable way to ensure soil 

fertility. Still, the high costs of these fertilizers, pollution, and destruction of the environment and soil are the 

defects of these fertilizers. Using organic fertilizers reduces the consumption of chemical fertilizers and increases 

the production of crops and garden crops. According to the recommendations of the Ministry of Agriculture to 

use fewer chemical fertilizers and to encourage farmers to use more organic fertilizers, and considering that a 

major part of the nitrogen in animal manure is wasted before consumption, investigating the effect of organic 

fertilizers on plant growth is a special priority. Therefore, this research aimed to determine the optimal levels of 

organic fertilizer and nitrogen for wheat cultivation in the Khorramabad region. 

 

Materials and Methods  

A split plot experiment in a randomized complete block design with three replications was implemented in the 

agricultural research station of Sarab Chengai Khorramabad during the crop year 2018-2019. This station has a 

moderate climate, an altitude of 1171 m asl, and an average annual rainfall of 516 mm. This station has a xeric 

humidity regime and a thermic temperature regime. Experimental treatments were: A- Organic fertilizer as the 

main treatment: M1 (control), M2 (10 tons of manure ha-1), M3 (20 tons of manure ha-1), M4 (10 tons of 

compost ha -1), and M5 (20 tons of compost ha -1). B- Consumption of urea fertilizer based on soil test as a sub-

treatment: N1 (control), N2 (100% of fertilizer recommended based on soil test), N3 (75% of fertilizer 

recommended based on soil test), and N4 (50% of fertilizer recommended based on soil test). The type of crops 

and their rotations were wheat and corn according to common rotation in the region. Chamran variety wheat was 

planted on 2 November and wheat was harvested on 25 June with the amount of seed used 150 kg ha-1, single 

grass 704 corn variety was planted on 1 July and corn was harvested on 26 October with the amount of seed used 

30 kg ha-1. It was done manually. All operations, such as the method and amount of irrigation water, fighting 

against pests and weeds, were carried out according to the advice of agricultural experts. This experiment was 

carried out in the form of alternating wheat and corn. 
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Results and Discussion  

The results showed that in wheat, the highest straw yield in N3M2 treatment increased by 57.2% compared to 

control, the highest grain yield in N3M1 treatment increased by 33.6% compared to control, the highest total 

yield in N3M2 treatment increased by 39.8% compared to control. The highest harvest index related to the 

N4M4 treatment is an increase of 11.3% compared to the control, the highest number of seeds in the bunch 

related to the N3M2 treatment is a 50% increase compared to the control, and the highest thousand seed weight 

is related to the N3M4 treatment, which is a 16.6% increase compared to the control and has no significant 

difference with N3M3 treatment. In corn, the highest fresh weight of aerial organs related to N3M1 treatment is 

a 34.3% increase compared to the control, the highest nitrogen concentration of N2M2 is a 16.7% increase 

compared to the control, the highest seed protein is related to the N2M2 treatment is 15.8% increase compared to 

the control. Therefore, the use of 75% nitrogen of the soil test for wheat (187.5 kg.ha-1 urea) and 100% of the 

soil test (200 kg ha-1 urea) for corn, as well as the use of 10 t ha-1 manure have a beneficial effect on the growth 

characteristics of wheat and corn. In general, for wheat, among the treatments of combined use of organic 

fertilizer and chemical nitrogen fertilizer, the use of 20 t.ha-1 compost fertilizer along with 50% of recommended 

urea fertilizer based on the soil test (M5N4 treatment) showed the greatest effect on grain yield. In the case of 

corn, treatment M4N4 (use of 10 t.ha-1 compost fertilizer along with 50% of recommended urea fertilizer based 

on soil test) had the greatest effect on fresh weight. 

 

Conclusion  

The results of this research showed that in wheat cultivation, the consumption of 75% nitrogen recommended in 

the soil test can increase yield and yield components compared to control. Combined use of organic fertilizer and 

nitrogen can significantly increase grain yield, straw, biological yield, the weight of 1000 seeds, harvest index, 

and the number of seeds in the cluster. The results regarding corn cultivation also showed that the use of 100% 

nitrogen according to the soil test has a higher efficiency than other treatments. Among the organic fertilizer 

treatments, 10 t ha-1 animal manure is recommended. Therefore, to reduce the use of chemical fertilizers and 

increase the quality of soil properties, to prevent the reduction of soil organic matter and the destruction of the 

environment, the combined use of organic and chemical fertilizers is recommended. 
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  چكیده
طارح  1397-98 یآباد در ساا  زراعادر شهرستان خرم یافهعلوذرت -گندم در تناوب گیاه کشت برای نیتروژنیو  آلیکود  بهینةسطوح  یینتع منظوربه
 یماارت عنوانباه یکاود آلا( امل: الفشدر سه تكرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش  یکامل تصادف یهااسپلیت پالت در قالب طرح بلوک صورتبه یشیآزما
تان کاود  5M (20 و (بار هكتاار تان کاود کمپوسات 10) 4M ،(بار هكتاار یتن کود دام 20) 3M (،بر هكتار یتن کود دام 10) 2M ،(شاهد) 1M :یاصل

( درصاد 50) N4(، درصاد 75) N3(، درصد 100) N2)شاهد(،  N1: یفرع یمارت عنوانبهمصرف کود اوره بر اساس آزمون خاک ( (. ببر هكتار کمپوست
 M1N3 یماارعملكرد داناه در ت ینتربیش یش،درصد افزا 2/57نسبت به شاهد  M2N3 یمارعملكرد کاه در ت ینتربیشدر گندم که نشان داد  یجنتابود. 

شاخص برداشت مربوط به  ینتربیش یش،درصد افزا 8/39نسبت به شاهد  M2N3 یمارعملكرد کل در ت ینتربیش یش،درصد افزا 6/33نسبت به شاهد 
 ینتربیشو  یشدرصد افزا 50نسبت به شاهد  M3N2 یمارتعداد دانه در خوشه مربوط به ت ینتربیش یش،درصد افزا 3/11نسبت به شاهد  M4N4 یمارت

 ینتاربیشنادارد. در ذرت  اردمعناااختالف  M3N3 یمارداشت و با ت یشدرصد افزا 6/16است که نسبت به شاهد  M4N3 یماروزن هزار دانه مربوط به ت
درصاد  7/16اهد شانسابت باه  M2N2 یتاروژنغلظات ن ینتاربیش یش،درصد افزا 3/34نسبت به شاهد  M1N3 یمارمربوط به ت ییاندام هواوزن تر 

آزماون خااک  یتاروژنرصاد ند 75مصرف  ،بنابراین. است یشافزا صددر 8/15نسبت به شاهد  M2N2 یماردانه مربوط به ت ینپروتئ ینتربیش یش،افزا
تن در هكتار کاود  10مصرف  چنینهمذرت و  برایاوره در هكتار(  یلوگرمک 200)درصد آزمون خاک  100و  اوره در هكتار( یلوگرمک 5/187) گندم یبرا
 50ر هكتاار باه هماراه دتان کاود کمپوسات  20مصرف  گندم، یبرا کلیطور به دارد. یشآزما یطگندم و ذرت در شرا رشدیت صفابر  یدیاثر مف یدام

تن  10)مصرف  M4N4 تیمار ذرت در مورد اثر را بر عملكرد دانه نشان داد. ینتربیش( M5N4 یمار)تآزمون خاک  مبنایشده بر  توصیهدرصد کود اوره 
 ر داشت. را بر وزن ت تأثیر ینتربیشآزمون خاک(  یشده بر مبنا یهدرصد کود اوره توص 50به همراه  در هكتار کود کمپوست
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  111                                                                                          ذرت -در تناوب گندم یاهگ یصفات رشد یبر برخ یتروژنو سطوح ن یکود آل یرتاث

 مقدمه -1

های کیفیت و توان ترین شاخصیكی از اصلی خاک آلی ةماد
ترین خصوصیات فیزیكی خاک است که تولید خاک و از مهم

عواملی از جمله پوشش گیاهی، خصوصیات خاک و  تأثیرتحت 
یک عامل غالب در مدیریت  عنوانبهتواند و می استاقلیم منطقه 

را برای رشد سزایی داشته و برخی عناصر غذایی هب تأثیرخاک 
 Schmidt) بخشدگیاه فراهم و شرایط فیزیكی خاک را بهبود می

et al., 2011 .) عالوه بر اهمیت مواد آلی خاک از دیدگاه
اکسیدکربن هوا، دیآلی خاک و میزان  ةمادکشاورزی، بین مقدار 

زایی ارتباط عمیق و تنگاتنگی بیابانگرمایش جهانی زمین و 
بین رفتن هر  دهد با ازنشان می هاپژوهش ةنتیج دارد. وجود
 15متر خاک سطحی که حاوی مواد آلی باالیی است سانتی
 Ghafari andشود )گرم از عملكرد گندم دیم کاسته میکیلو

Gorji, 2021.) ظاهراً شیمیایی کودهای از استفاده اگرچه 

 رود،می شماربه خاک خیزیحاصل تأمین برای راه ترینسریع

 محیط تخریب و کودها، آلودگی این مصرف زیاد هایهزینه لیكن

 از آلی کودهای از استفاده کننده است.نگران خاک و زیست

 به دستیابی نهایت، در و کاهدمی کودهای شیمیایی مصرف

محصوالت  تولید افزایش باعث و کرده هموار را کشاورزی پایدار
 کردن نیازهای برطرف نیز و هاآن کیفیت بهبود باغی، و زراعی

(. Robin et al., 2001) شودمی غذا روزافزون تقاضای و جهانی
 مناطق هایخاک در مواد آلی کمبود به توجه با این، بر عالوه

 حیوانی کودهای نظیر آلی کاربرد ترکیبات خشک،نیمه و خشک

خواص  بهبود و خاک کیفیت بر مؤثر و مهم عامل مدیریتی
 ,Smithآید )می حساب به خاک باروری و شیمیایی فیزیكی،

2002.) 
برای تولید و افزایش عملكرد ثر ؤمیكی از راهكارهای 

تلفیقی از کودهای آلی و شیمیایی است  ةاستفادمحصو  
(Sharma et al., 2006.) ایران در آلی کودهای تأمین منابع 

 کودهای حیوانی، کودهای شامل که است زیادی تنوع دارای

 و شهری ةزبال هایکمپوست جمله از هاکمپوستانواع  و گیاهی
بر رشد  هاآنمنابع مختلف مواد آلی و اثر  .است لجن فاضالب
 مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. گرانپژوهشگیاه توسط 

ثیر مقادیر و منابع أت Majidi and malakuti (1999) ةمطالعدر 
 گندم ةدانکود روی و کمپوست بر عملكرد و میزان پروتئین 

که کمپوست باعث  نتیجه گرفتند گرانپژوهشبررسی شد. این 
 پژوهشنتایج  .شودمیدرصد افزایش عملكرد دانه  7/12

Rezaenejad and Afyuni (2001) که  ه استشان دادن
گیاه ذرت رقم  کودهای آلی باعث افزایش عملكرد محصو 

آلی خاک، مقدار قابل جذب فسفر و  ةماد، 704سینگل گراس 
در آزمایشی با استفاده از  .شودمیپتاسیم و درصد کل ازت خاک 

تن در هكتار کود دامی بعد از  45تن در هكتار کمپوست و  22
مقدار ماده آلی خاک در مقایسه با دار امعنسا  باعث افزایش  پنج

 ,.Erich et al) شدتیمار شاهد و نیز بهبود شرایط فیزیكی خاک 

 نشان داد ایاالت متحدهساله در  چهارنتایج یک تحقیق (. 2002
خاک شده و در  pHکه مصرف کودهای دامی موجب افزایش 

مخصوص  جرمدر افزایش کربن آلی خاک و کاهش ثیری أتابتدا 
سا  این کودها قادر  چهارذشت گاما بعد از  ،ظاهری آن نداشته

 متریسانتی 15حدود صفر تا  سطحی خاک ةالیاند در بوده
که تیمارهای کود درحالی ،موجب تراکم کربن و ازت شوند

متری شده بودند  2/1شیمیایی باعث تراکم ازت در عمق 
(Eghbal, 2002.)  پژوهشدر Hamdi et al. (2002) 

 ةزبالگندم از مصرف تلفیقی کمپوست  ةدانین عملكرد تربیش
 شهری با کود شیمیایی حاصل شد. 

 Mohamadian and Malakouti (2003) چنینهم 
تن در هكتار از کمپوست  30گزارش کردند که در اثر مصرف 

ای افزایش شلتوک برنج، عملكرد ذرت دانهپوستة باگاس نیشكر و 
 ینا چنینهم .یابدیافته و جرم مخصوص ظاهری خاک کاهش می

 کود و کمپوست توأم مصرف تیمار که یافتنددر گرانپژوهش

به  شیمیایی کود مصرف به ی نسبتتربیش عملكرد شیمیایی
 یاز حد کودها یشاز مصرف ب یریجلوگ منظوربه .دارد تنهایی

به همراه  یتروژنیکود ن ی،اعملكرد ذرت علوفه یشو افزا یتروژنین
 پژوهش نتیجة(. Oad et al., 2004) مصرف شود یکود آل

Meskarbashi et al. (2004) به کاه گندم  تیماردهد ینشان م
 یهتوص یتروژندرصد ن 100کود سبز به همراه  عنوانبهکلزا همراه 

در  دیماثر را بر عملكرد گندم  ینتربیششده بر اساس آزمون خاک 
بر رشد  یو مواد آل یتروژنکنش نبرهم بررسی در اهواز دارد. شرایط

گزارش کردند  Kazemeini et al. (2008) یمو عملكرد گندم د
 40از صفر به  یتروژنن یشدرصد کمپوست، با افزا 100 یماردر ت که
 یداپ یشافزا یدارمعناطور گندم بهدانة در هكتار، عملكرد  یلوگرمک

 یتروژندرصد از ن 50حداکثر کردند  یانب گرانپژوهش اینکند. می
 Cherif et مطالعةدر  .شود یگزینبا کمپوست جا تواندیم یازمورد ن

al. (2009)  خاک و  کیفی خصوصیاتاثر مثبت کمپوست زباله بر
تن بر  40 یزانم گرانپژوهش این. شد بررسی گندم گیاهرشد 

 بهینةرشد  یبرا یمارت ینبهتر عنوانبههكتار کمپوست زباله را 
مطالعة در . کنندیم یهتوص یجنوب یقایخشک آفر مناطقگندم در 

Rahimizadeh et al. (2010)  کاشت، کود یشپاثر زراعت
 یبررس محصو  بر رشد و عملكرد گندم یایو برگشت بقا یتروژنهن

گندم  ینشان داد که در کشت متوال هاآن پژوهش یجشد. نتا
گندم بود.  یاز کشت تناوب تریشب یتروژنهواکنش به مصرف کود ن

محصو   یایاگر چه برگشت بقاکنند یم یانب گرانپژوهش این
اما تعداد  ،ردگندم ندادانة بر عملكرد  یدارمعنا یرتأثکاشت یشپ
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تحتو شاخص برداشت گندم  زیستیعملكرد  ،سنبله در متر مربع
 Rasouli and مشابه یپژوهش در .داردقرار  یشآزما یمارت ینا یرتأث

Maftoun (2010) در دامی کود ماندةباقی تأثیر که کردند گزارش 
 زبالة کمپوستاز  بیش خاک خصوصیات و شیمیایی ترکیب و رشد

 Schere et al. (2011) پژوهش نتیجة اساس بر. است شهری
 لجن و شهری زبالة کمپوست در کل نیتروژن و آلی کربن یشافزا

 مستقیماً  که بوده دامی کود از تربیش یدارمعنا طورفاضالب به
طبق گزارش  .است شده گرفته کار به آلی مادة مقدار با متناسب

Mirzashahi and Saadat (2011)  در اثر مصرف مواد آلی جرم
داری معنامخصوص ظاهری خاک پس از برداشت کلزا به طور 

 .یابدمیکاهش 
 اثر مواد آلی مختلف Khotabaee et al. (2014) ةمطالعدر 

بر برخی شامل کمپوست، ورمی کمپوست، کود مرغی و گچ 
بررسی شد. نتایج  )260صفات گیاه ذرت )رقم سینگل گراس 

مپوست کود مرغی و ورمی کنشان داد  گرانپژوهشاین  پژوهش
دانه، وزن  وزن خشک اندام هوایی، عملكرد دارمعناباعث افزایش 

 چنینهم شود.میهزار داناه و ارتفااع گیاه نسبت به شاهد 
Maghsoudi et al. (2014) آلی، ایتغذیه هایروش تأثیر 

رت ذ کیفی صفات و دانهعملكرد  بررا  تلفیقی و زیستی شیمیایی،
نشان  هاآن پژوهشبررسی کردند. نتایج  704سینگل گراس  رقم
 در کیلوگرم 92 و آلی کود هكتار در تن چهار تلفیقی ةتغذیداد 

بهترین  آزوسپیریلیوم و ازتوباکتر با همراه خالص هكتار نیتروژن
 نتیجه را در بین تیمارها دارد.

تر کشاورزی برای مصرف کمهای وزارت با توجه به توصیه
کودهای  تربیشکودهای شیمیایی و ترغیب کشاورزان به مصرف 

ای آلی، بررسی اثر کودهای آلی بر رشد گیاه از اولویت ویژه
ای از نیتروژن که قسمت عمدهو با توجه به اینبرخوردار است 

نیتروژن م أتوالزم است اثر  ،رودکود دامی قبل از مصرف هدر می
 پژوهشهدف از انجام این  ،بنابرایندامی بررسی شود. و کود 

کود آلی و نیتروژنی برای کشت گندم در  ةبهینتعیین سطوح 
  .استآباد شهرستان خرم

 
 هامواد و روش -2

 مورد مطالعه منطقة -1-2

آباد خرم چنگاییسراب  کشاورزی تحقیقات ایستگاهاین تحقیق در 
 دارای آزمایش اجرایاجرا شد. محل  1397-98 زراعیسا   طی
 29درجه و  33و  یطو  شرق ةدقیق 18درجه و  48 جغرافیاییطو  
متر و  1171 یااقلیم معتد ، ارتفاع از سطح در ی،عرض شمال ةدقیق

 یدارا یستگاها این متر است.یلیم 516ساالنه  یمتوسط بارندگ
 ی. برخاست یکترم یحرارت یمو رژ یکزر یرطوبت یمرژ
 1در جدو   یشخاک محل آزما یمیاییو ش یزیكیف هاییژگیو

درصد فسفر و  شودیمشاهده م که طورهمانآورده شده است. 
گندم و  برای فسفر بحرانی)حد  یخاک باالتر از حد بحران یمپتاس
گندم و  برای پتاسیم یو حد بحران یلوگرمبر ک گرممیلی 12ذرت 
 ;Ghaibi et al., 2013) است (کیلوگرمگرم بر میلی 200ذرت 

Moshiri et al., 2013). 
 

 ایستگاه سراب چنگایی لرستان آزمایش مورد ةمزرع خاک برخی خصوصیات فیزیكی و شیمیایی -1جدو  
Table 1- Some physical and chemical characteristics of the tested farm soil of Sarab Chengai Lorestan station 

 

 تیمارهای آزمایشی یاجرا -2-2

های اسپلیت پالت در قالب طرح بلوک صورتبهطرح آزمایشی 
. تیمارهای آزمایش به شرح کامل تصادفی در سه تكرار اجرا شد

)بدون استفاده  M1 تیمار اصلی: عنوانبهکود آلی ( زیر بودند: الف
تن  M3 (20(، در هكتار تن کود دامی 10) M2از کود آلی( و 

در  کمپوستتن کود ورمی M4 (10( و در هكتار کود دامی
مصرف ( (. بدر هكتار کمپوستتن کود ورمی 20) M5(، هكتار

)شاهد(،  N1تیمار فرعی:  عنوانبهکود اوره بر اساس آزمون خاک 
N2 (100  براساس آزمون خاک توصیه شدهدرصد ،)N3 (75 

درصد توصیه  N4 (50(، براساس آزمون خاک توصیه شدهدرصد 
 200کیلوگرم اوره برای گندم و  250. (براساس آزمون خاک شده

کیلوگرم اوره برای ذرت مطابق میزان کربن آلی خاک و نشریات 
برای  ،بنابراینتحقیقات خاک و آب در نظر گرفته شد.  ةموسس
، اوره در هكتارکیلوگرم  250درصد آزمون خاک معاد   100 گندم
 50، کیلوگرم اوره در هكتار 5/187 معاد  درصد آزمون خاک 75

هكتار است. برای  کیلوگرم اوره در 125 معاد  درصد آزمون خاک
 ،کیلوگرم اوره در هكتار 200 معاد درصد آزمون خاک  100رت ذ
 50، کیلوگرم اوره در هكتار 150 معاد  درصد آزمون خاک 75

 .بودهكتار  کیلوگرم اوره در 100 معاد  درصد آزمون خاک

گندم در( بود. 5*4متر مربع ) 20مساحت هر کرت آزمایشی 
تعداد  ، مترسانتی 70و برای ذرت  متریسانت 50خطوط  ةفاصل

ردیف در  پنجو برای ذرت  هشتردیف در هر کرت برای گندم 

 بافت
 درصد
 رس

 درصد
 الی

 درصد
 شن

 قابل پتاسیم
 جذب

P.P.M 

 قابل فسفر
 جذب

P.P.M 

 درصد
 تروژنین

کربن  درصد
 آلی

 درصد
 آهک

 گل واکنش
 اشباع
 

 هدایت
 الكتریكی
Ec.10^3 

 مخصوص جرم
 ظاهری

(3-gr.cm) 

 نفوذپذیری
(cm/hr) 

 درصد
 اشباع
 

 عمق
(cm) 

 

 یرس یلتیس
 یلوم

31 52 17 670 23 
 
0.1 

1.21 38.5 7.82 0.88 1.44 1.63 43 
0-

30 
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نشان  2طرح آزمایشی اجرا شده در جدو   ةنقش نظر گرفته شد.
 شده است. داده

کرت اصلی منابع کود آلی از  ةآزمایش فاصل ةطبق نقش
دیگر دو متر و بین تكرارها نیز دو متر در نظر گرفته شد. در یک

گیری های کود دامی و کمپوست برخی خصوصیات اندازهنمونه
 (. 3شد )جدو  

 
اند(تصادفی اجرا شده صورتبهطرح آزمایشی اجرا شده )تیمارها  ةنقش -2جدو    

Table 2- Map of the implemented experimental plan (the treatments were implemented randomly) 

اصلی تیمار فرعی تیمار   بلوک 

آلیکود  نیتروژنکود    3بلوک  2بلوک   1بلوک 

M1 

N1 M3N2 M5N1 M3N3 

N2 M3N1 M5N4 M3N2 

N3 M3N3 M5N2 M3N1 

N4 M3N4 M5N3 M3N4 

M2 

N1 M1N1 M4N4 M2N3 

N2 M1N4 M4N2 M2N1 

N3 M1N3 M4N1 M2N2 

N4 M1N2 M4N3 M2N4 

M3 

N1 M5N1 M1N1 M5N1 

N2 M5N4 M1N4 M5N3 

N3 M5N2 M1N3 M5N4 

N4 M5N3 M1N2 M5N2 

M4 

N1 M4N4 M2N4 M1N1 

N2 M4N2 M2N2 M1N3 

N3 M4N1 M2N1 M1N2 

N4 M4N3 M2N3 M1N4 

M5 

N1 M2N4 M3N2 M4N4 

N2 M2N2 M3N1 M4N2 

N3 M2N1 M3N3 M4N3 

N4 M2N3 M3N4 M4N1 

 
 یمصرف یآل یکودها ییایمیش اتیخصوص یبرخ -3 جدو 

 Table 3- Some chemical properties of organic fertilizers used 

 
کودهای آلی بر مبنای وزن خشک محاسبه و در تیمارهای 

دهم آبان و  2رقم چمران  زمان کاشت گندممختلف اعما  شدند. 
کیلو گرم در  150خرداد با میزان بذر مصرفی  25برداشت گندم 

یكم  704ای رقم سینگل گراس ، زمان کاشت ذرت علوفههكتار
 30مهر ماه با میزان بذر مصرفی  26و زمان برداشت ذرت  تیرماه

عملیات  ةکلی. دستی انجام شد صورتبهکه  کیلوگرم در هكتار بود
داشت از قبیل نحوه و میزان آب آبیاری، مبارزه با آفات و 

کارشناسان زراعت انجام شد. این  ةتوصیهای هرز مطابق علف
پایان کشت تناوب گندم و ذرت انجام شد. در  صورتبهآزمایش 

در دو مساحت مشخصی از هر کرت  1×1با استفاده از کادر گندم 
و سپس برداشت شد و بعد از شمارش تعداد دانه در خوشه تكرار 

شاخص ، عملكرد کل، عملكرد دانه، عملكرد کاهخرمن کوبی 
غلظت  وبا استفاده از ترازوی دیجیتا   وزن هزار دانه، برداشت

 .شدگیری اندازه با استفاده از دستگاه کجلدا  دانه تروژنین
 با استفاده از روش در هر تیمار خاک یکربن آلچنین، هم

Walkley and Black (1934) شد. در ذرت نیز در هنگام  تعیین
خمیری از هر کرت سه خط سه متری از وسط  ةبرداشت در مرحل

با استفاده از ترازوی دیجیتا  و  ترکرت برداشت شد. وزن 
گیری ازت پودر ذرت کاه شاامل مخلوطی از اندازهبا  نیپروتئ

روش هضم تر و باا اساتفاده از  ساقه، برگ و بال  بود به
صاورت گرفات، و باا اعماا  ضریب گیااهی  کجلدا  دساتگاه

ای میازان پاروتئین ذرت نسبت به وزن مرباوط باه ذرت علوفاه
پس از برداشت گندم  .(Elaine, 2019) شدخشک ماده محاسبه 

درصد از بقایا با خاک مخلوط و سپس ذرت کشت شد.  30حدود 
دلیل وجود بقایا در خاک پس از به چنینهمالزم به ذکر است 
کیلوگرم اوره در ابتدای کشت ذرت به  50کشت گندم، میزان 

 pH یآل کود نوع

1:5 

*EC یآل کربن 
 تروژنین

 کل
C:N 

 فسفر
 کل

 میپتاس
 کل

 کل آهن
 منگنز
 کل

 یرو
 کل

 کل مس

1-dSm % (1-mgkg) 
 33 134 307 6662 4.7 0.52 16.5 2.1 34.8 23.7 8.7 یگاو کود

 کود کمپوست یورم
 یگاو

6.8 5.9 34.5 2.2 15.7 0.66 0.31 4543 281 216 52 
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افزار آماری داده شد. در پایان نتایج آزمایش با استفاده از نرمخاک 
MSTAT-C (1985) تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.  مورد

-ها با استفاده از شاخص کولموگروفآزمون نرما  بودن داده
انجام و بعد  IBM SPSS Statistics 21افزار نرم اسمیرنوف در

میانگین با آزمون  ةمقایسو  واریانس ةتجزیسازی ابتدا از نرما 
 درصد انجام شد. پنجدانكن در سطح 

 
 نتایج و بحث  -3 

 اجزاء عملكرد گندم  -1-3

وکود آلی بر اجزاء عملكرد گندم  نتایج تجزیه واریانس اثرنیتروژن
شود اثر کود طور که مشاهده میآمده است. همان 4در جدو  

تعداد  عملكرد کاه، نیتروژنی بر شاخص برداشت، عملكرد دانه،
در سطح یک  وزن هزار دانهشاخص برداشت، دانه در خوشه، 

 ؛دار استامعندرصد  پنج و کربن آلی خاک در سطح درصد
عملكرد به جز  ءاثر کود آلی به تنهایی بر همه اجزا چنینهم

 ةمادو بر  دار استامعندرصد  یکدر سطح غلظت نیتروژن دانه 
که اثر . ضمن ایناست دارمعنادرصد  پنجسطح  آلی خاک در

متقابل کود نیتروژن و کود آلی بر عملكرد کاه، عملكرد دانه، 
 یک عملكرد کل، شاخص برداشت و تعداد دانه در خوشه در سطح

 .دار استامعندرصد  پنجو بر ماده آلی خاک در سطح درصد 
 

 
 گندم ةشدگیریاندازهکود آلی بر صفات  و نیتروژن واریانس اثر ةتجزی -4جدو  

Table 4- Variance analysis of the effect of nitrogen and organic fertilizer on the measured traits of wheat 

راتییتغ منبع  
 درجة
یآزاد  

کاه عملكرد دانه عملكرد  کل عملكرد   
 شاخص
 برداشت

 در دانه تعداد
 خوشه

دانه هزار وزن  
 غلظت

دانه تروژنین  
خاک یآل کربن  

 **0.22 2.11 **5.71 **6.11 *3.51 **4.84 0.045 *6.56 2 بلوک

 *4 3.52** 0.86** 6.27** 29.31** 34.07** 20.63** 0.05 0.03 (M) یآل کود
 M 6 0.46 0.016 0.709 0.457 0.426 0.354 0.123 0.009 یخطا

 *3 1.09** 0.36** 1.03 23.68** 26.75** 16.38** 0.15 0.06 (N) تروژنین
یکودآل* تروژنین  12 4.80** 0.77** 5.41** 65.08** 38.03** 3.35** 0.05 0.02* 

کل یخطا  32 0.22 0.017 0.60 1.031 0.805 0.576 0.238 0.007 

C.V.  )6.72 19.50 3.61 3.34 2.31 5.92 2.24 6.32  )درصد 
 درصد پنجدر سطح  دارمعنا * درصد کیدر سطح  دارمعنا **

 

که کود آلی دلیل اینبهو آلی  کود شیمیاییم أتوبا مصرف 
تواند کارایی مصرف بخشد مییشرایط فیزیكی خاک را بهبود م

با افزایش میزان (. Prasad, 1996شیمیایی را افزایش دهد ) کود
کود آلی در ترکیب با کود شیمیایی در سطوح کودی تلفیقی 

در ثر ؤم دلیل افزایش عناصر غذاییبهمیزان کلروفیل 
مانند نیتروژن، آهن و منیزیم افزایش یافته و به  سازیکلروفیل
 یابد.عملكرد افزایش می ءاجزا آن دنبا 

 توأم صرفم Ahmadinezhad et al. (2014) پژوهشدر 

 عملكرد ،زیستی عملكرد زراعی، صفات نیتروژن، و آلی کودهای

 کاربرد و شاهد با در مقایسه را گندم آب مصرف کارایی و دانه

 هاآنداد. در پژوهش  افزایش به تنهایی نیتروژن و آلی کودهای
 تن 60 تیمار گندم در ةدان عملكرد و زیستی عملكرد ینتربیش

 ةمقایس ةنتیج .شد مشاهده هكتار در اوره کیلوگرم 150دامی کود
نشان داده  4و آلی در جدو   کود شیمیایی میانگین اثرات متقابل

مصرف تلفیقی  Shirani et al. (2002) . طبق گزارششده است
کود آلی و اوره باعث افزایش عملكرد و اجزاء عملكرد گندم 

رشد کود نیتروژنی باعث افزایش رشد  ةاولی. در مراحل شودمی
شود و در مراحل بعدی معدنی شدن مواد آلی و رویشی گیاه می

عالوه  ؛شودآزاد شدن عناصر غذایی باعث افزایش رشد زایشی می

کودهای آلی  C/Nبر این کود نیتروژنی باعث تعدیل نسبت 
کودهای آلی افزایش یافته و  ةتجزیدر نتیجه سرعت و شود می

شود که سبب آزاد می کنندهکالتانواع اسیدهای آلی و ترکیبات 
 ,.Havlin et al) شودافزایش فراهمی و جذب عناصر غذایی می

 گندم پاسخ Hassanzadeh et al. (2008) پژوهشدر (. 1999

 که شد گزارش و بررسی کودآلی و کمپوست مختلف سطوح به

 شاهد تیمار به نسبت را سنبله تعداد کمپوست و آلی مصارف کود

ود بهب هب را زایشاف اینها آندهد. می افزایش دارمعنا ورطبه
 عناصر فراهمی افزایش و خاک شیمیایی و فیزیكی هایویژگی

 .دادند نسبت آلی کودهای کاربرد اثر بر غذایی
که مصرف کود  شودمشاهده می 5با توجه به نتایج جدو   

ین تربیش شیمیایی و آلی نسبت به تیمار شاهد برتری دارد.
 نیتروژن توصیه شده بردرصد  M2N3 (75عملكرد کاه در تیمار 
ین تربیش (بر هكتار تن کود آلی 10و  اساس آزمون خاک
 درصد نیتروژن توصیه شده بر M1N3 (75عملكرد دانه در تیمار 
ین عملكرد کل در تربیشو بدون کود آلی( اساس آزمون خاک 

اساس آزمون  بردرصد نیتروژن توصیه شده  M2N3 (75تیمار 
ین شاخص برداشت تربیش (بر هكتار تن کود آلی 10و خاک 

اساس  درصد نیتروژن توصیه شده بر M4N4 (50مربوط به تیمار 
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ین تعداد تربیش بر هكتار( تن کود کمپوست 10و آزمون خاک 
درصد نیتروژن توصیه ) M2N3دانه در خوشه مربوط به تیمار 

ین تربیش( بر هكتار کود آلی تن 10و اساس آزمون خاک  شده بر
درصد نیتروژن توصیه  M4N3 (75 وزن هزار دانه مربوط به تیمار

بر هكتار(  تن کود کمپوست 10و اساس آزمون خاک  شده بر
 درصد نیتروژن توصیه شده بر M3N3 (75که با تیمار ضمن این

 دارمعنااختالف ( بر هكتار تن کود دامی 20و  اساس آزمون خاک
 دارمعناندارد، اثر تیمارهای مختلف روی غلظت نیتروژن دانه 

 M5N3 (75ین کربن آلی خاک مربوط به تیمار تربیشنیست، 
تن کود  20و اساس آزمون خاک  درصد نیتروژن توصیه شده بر

درصد  75. با توجه به این نتایج مصرف استبر هكتار(  کمپوست

شود مایش توصیه میاساس آزمون خاک در شرایط آز نیتروژن بر
ی بر اجزاء عملكرد گندم دارمعنااز این مقدار اثر  تربیشو مصرف 

اساس آزمون  درصد نیتروژن توصیه شده بر 75ندارد. مصرف 
 درصد عملكرد دانه را نسبت به شاهد افزایش داده است. 33خاک 
 شدت بر نیتروژن که نشان داد Singh et al. (2003) ةمطالع

 گندم عملكرد ءاجزا بر نتیجه و در رویش ةدور افزایش فتوسنتز،

 Majidian et al. ( 2008) پژوهشاست. مطابق نتایج  مؤثر
 کارآیی افزایش باعث شیمیایی کود همراه به دامی کود مصرف

نتایج همبستگی بین صفات  .شوددانه می و عملكرد مصرف
بین عملكرد دانه، شاخص برداشت و  که شده نشان دادگیریاندازه

 (.6ی وجود دارد )جدو  دارمعناکربن آلی خاک همبستگی 
 

 میانگین اثر متقابل تیمارها برای صفات مورد بررسی گندم ایستگاه سراب چنگایی لرستان ةمقایس -5 جدو 
Table 5- Mean Comparison of interaction effect of the treatments for the examined wheat traits in Sarab Chengai Lorestan station 

 تیمار
 

 کربن آلی خاک غلظت نیتروژن دانه وزن هزار دانه تعداد دانه در خوشه شاخص برداشت عملكرد کل عملكرد دانه عملكرد کاه

 درصد گرم بر کیلوگرممیلی گرم  درصد تن بر هكتار
M1N1 6.26 h 5.14 ij 11.4 fg 46.53 d 22 l 37.96 h 2.38 a 1.21 cde 

M1N2 8.32bcd 6.23 b 14.16 b 41.18 f 25 hi 38.23 h 2.54 a 1.33 bcd 

M1N3 7.51 defg 6.88 a 14.16 b 47.41 cd 24 ij 40.76 def 2.46 a 1.40 b 

M1N4 8.86 b 4.85 k 13.88 bc 36.56 h 28 defg 39.66 fg 2.55 a 1.25 bcde 

M2N1 8.15bcde 5.72 gh 13.87 bc 41.39 f 29 cde 42.60 bc 2.50 a 1.15 e 

M2N2 6.33 h 6.05 bcde 12.38 cdef 49.68 b 25 i 38.10 h 2.53 a 1.28 bcde 

M2N3 9.84 a 6.10 bcd 15.94 a 38.53 g 32 a 40.60 defg 2.48 a 1.37 bc 

M2N4 7.88 cde 5.60 h 13.68 bcd 43.54 e 23 jk 40.13 efg 2.40 a 1.19 de 

M3N1 7.70 cdefg 5.78 fgh 13.49 bcd 42.87 ef 27 fg 41.26 cde 2.60 a 1.21 cde 

M3N2 8.01 bcde 5.04 jk 13.18 bcde 39.30 g 30 bc 39.30 gh 2.35 a 1.16 e 

M3N3 6.91 fgh 5.25 ij 11.89 ef 43.34 e 22 l 43.03 ab 2.75 a 1.22 cde 

M3N4 6.83 gh 5.19 ij 12.20 def 44.04 e 21 l 42.56 bc 2.46 a 1.27 bcde 

M4N1 7.32 efg 5.97 cdef 13.11 bcde 44.16 e 31 ab 41.76 bcd 2.22 a 1.26 bcde 

M4N2 8.55 bc 5.62 h 13.81 bc 38.39 g 30 bc 41.76 bcd 2.43 a 1.23 cde 

M4N3 5.19 i 5.33 i 10.39 g 49.94 b 25 hi 44.26 a 2.73 a 1.25 bcde 

M4N4 5.34i 5.81 efgh 11.08 fg 51.81 a 29 cde 41.96 bcd 2.32 a 1.33 bcd 

M5N1 7.92 cde 6.12 bcd 13.83 bc 43.81 e 27 cd 41.96 bcd 2.43 a 1.18 de 

M5N2 7.74 cdef 5.97 cdef 13.76 bc 43.95 e 28 defg 40.83 def 2.58 a 1.31 bcde 

M5N3 6.42 h 5.89 defg 12.51 cdef 48.58 bc 22 l 42.06 bcd 2.82 a 1.54 a 

M5N4 7.5 defg 6.14 bc 13.41 bcd 44.04 e 27 fg 42.56 bc 2.52 a 1.34 bcd 

 .ندارند دارمعناآزمون دانکن تفاوت  با درصد پنج احتمال سطح در مشترك، التین حرف یک حداقل داراي هايمیانگین ستون، هر در

 
 گندم ةمطالعضرایب همبستگی بین صفات مورد  -6 جدو 

Table 6- Correlation coefficients between studied traits of wheat 

تروژن دانهیغلظت ن وزن هزار دانه تعداد دانه در خوشه شاخص برداشت عملكرد کل عملكرد دانه عملكرد کاه  خاک یکربن آل   

        1 عملكرد کاه

       1 0.12 عملكرد دانه

      1 0.40** 0.80** عملكرد کل

     1 -0.55** 0.27* 0.072-** شاخص برداشت

    1 0.41** 0.44** 0.18 0.46** تعداد دانه در خوشه

   1 0.06 0.19 -0.12 0.005 0.17 وزن هزار دانه

  1 0.17 0.08 0.08 0.08 0.02 0.13 دانهتروژن یغلظت ن

 1 0.28* 0.16 0.04 0.25 0.23 0.37** 0.14 خاک یکربن آل
 درصدپنج در سطح  دارمعنا *درصد یک در سطح  دارمعنا **

 
 ذرت اجزاء عملكرد  -3-2

واریانس اثر نیتروژن و کود آلی بر صفات ذرت در  ةتجزینتایج 
شود اثر کود نیتروژنی نشان داده شده است. مشاهده می 7جدو  

 ةهمدار است. کود آلی بر امعنبر عملكرد تر و درصد پروتئین 
دار دارد. اثر متقابل کود امعنشده اثر گیریاندازهصفات رشدی 
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است.  دارمعناشده گیریاندازهصفات  ةهمنیتروژنی و کود آلی بر 
 تلفیقی مصرف که داد نشان Mentler et al. (2002) بررسی

 ذرت ةدان هزار وزن افزایش باعث شیمیایی کود با دامی کودهای

 کود مفید اثرات به را افزایش این علت گرانپژوهشاین  .شودمی

 افزایش غذایی، عناصر مناسب ةعرض ریشه، رشد افزایش در دامی

 هادانه در مواد بهتر تسهیم و فتوسنتز شدت بهبود وبرگ  سهم

 .دادند نسبت

 
 ایواریانس اثر نیتروژن و کود آلی بر صفات ذرت علوفه ةتجزی -7جدو   

Table 7- Analysis of variance of the effect of nitrogen and organic fertilizer on silage corn traits 

 
ین وزن تر مربوط به تیمار تربیش 8با توجه به نتایج جدو  

M1N3 ،ین غلظت نیتروژن تربیشM2N2 که با است ضمن این
 M2N1 ،M5N1 ،M4N2 ،M1N3 ،M5N3 ،M1N4تیمارهای 

ین پروتئین دانه مربوط تربیشندارد.  یدارمعنااختالف  M3N4 و

 100رسد مصرف به نظر می ،. بنابرایناست M2N2به تیمار 
درصد نیتروژن مطابق آزمون خاک از کارایی باالتری نسبت به 

تن در  10سایر تیمارها برخوردار باشد و از بین تیمارهای کود آلی 
  شود.هكتار کود دامی توصیه می

 
 لرستان ییچنگا سراب ستگاهیا ذرت یبررس مورد صفات یبرا مارهایت متقابل اثر نیانگیم سةیمقا -8 جدو  

Table 8- Mean Comparison of interaction effect of the treatments for the examined corn silage traits in Sarab Chengai Lorestan station 

 ماریت
تر عملكرد تروژنین غلظت  نیپروتئ   

(هكتار بر)تن  (لوگرمیک بر گرم یلی)م   )درصد( 
M1N1 71.63 n 1.97 defg 11.66 l 

M1N2 96.13 a 1.99 defg 11.60 m 

M1N3 96.23 a 2.16 abcd 12.61 e 

M1N4 81.90 i 2.07 cde 12.96 b 

M2N1 93.53 c 2.12 abcd 12.36 g 

M2N2 86.40 g 2.29 a 13.50 a 

M2N3 91.36 d 2.00 defg 11.64 lm 

M2N4 72.56 m 2.22 abc 12.48 f 

M3N1 83.46 h 2.09 bcde 12.11 j 

M3N2 81.50 i 1.86 fgh 12.79 d 

M3N3 69.66 o 2.04 cdef 11.98 k 

M3N4 88.16 f 2.27 ab 12.26 h 

M4N1 81.56 i 1.74 h 10.19 q 

M4N2 77.60 k 2.13 abcd 12.44 f 

M4N3 86.40 g 2.08 bcde 12.17 i 

M4N4 94.63 b 2.05 cdef 11.54 n 

M5N1 76.00 l 2.21 abc 12.90 c 

M5N2 80.36 j 1.83 gh 10.53 p 

M5N3 88.33 f 2.11 abcd 12.65 e 

M5N4 89.56 e 1.90 efgh 11.11 o 

N ،تیمار نیتروژن :M ،دار ندارند.تفاوت معنا آزمون دانكن با درصد پنج احتما  سطح در مشترک، التین حرف یک حداقل دارای هایمیانگین ستون، هر در: تیمار کودآلی 

 

 از کند که پسبیان میMarschner (2003)  ایدر مطالعه
 تولید و اوره هیدرولیز دلیلبه روز چهار اوره تا کود افزودن

 انجام اثر بر آن از پس و افزایش خاکpH آمونیوم  کربنات

 با گیاه ةریش عالوه بر این یابد.می سازی کاهشنیترات فرآیند
 خنثی حفظ اوره، برای هیدرولیز از م حاصلوآمونی هاییون جذب

 آزاد ریشه ریزوسفر به H+پیرامون و داخل در الكتریكی بار بودن

 pH کاهش  این .شودمیخاک  شدن اسیدی سبب که کندمی

 روی، فسفر، جمله از مختلف غذایی عناصر افزایش فراهمی سبب
. نتایج همبستگی بین صفات شودمی غیره و مس منگنز، آهن،
 ةمطالعنشان داده شده است.  9ذرت در جدو   ةشدگیریاندازه

 نیپروتئ تروژنین غلظت تر عملكرد یآزاد درجة منبع تغییرات

 0.003 0.03 0.2 2 بلوک

 4 **64.71 *0.05 **1.66 (Mکود آلی )

 M 6 0.127 0.008 0.002خطای 

 3 **74.54 0.03 **0.41 (N) نیتروژن

 2.55** 0.08** 273.64** 12 نیتروژن*کودآلی

 0.001 0.01 0.280 32 ی کلخطا

C.V.  )0.25 4.8 0.63  )درصد 
C.V ،درصدپنج در سطح  دارمعنا *درصد، یک در سطح  دارمعنا** : ضریب تغییرات 
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Maghsoudi et al. (2014)  یهاروشدر بین که نشان داد 
 تصفاو  نهد داعملكر بر تلفیقیو  یستیز ،شیمیایی ،لیآ ایتغذیه
تن در هكتار کود آلی و  چهارتلفیقی  ةتغذی سیستم ،ذرت کیفی
 شاخص ،نهدا دعملكر ترینکیلوگرم نیتروژن خالص بیش 92
  نسبت به سایر تیمارها دارد. را تئینوپر صدو در شتدابر
 

 ذرت ةمطالعضرایب همبستگی بین صفات مورد  -9 جدو 
Table 9- Correlation coefficient between studied corn traits 

نیپروتئ   نیتروژن وزن تر   

   1 تر وزن

  1 0.05 تروژنین

 1 **0.67 0.03 نیپروتئ
  درصد کیدر سطح  دارمعنا **

 
 گیرینتیجه -4
درصد  75نشان داد در کشت گندم مصرف  پژوهشنتایج این  

تواند باعث افزایش نیتروژن توصیه شده در آزمون خاک می
نسبت به شاهد شود. مصرف  دارمعناعملكرد و اجزاء عملكرد 

عملكرد  دارمعناتواند باعث افزایش تلفیقی کود آلی و نیتروژن می
، وزن هزار دانه و شاخص برداشت و زیستیدانه، کاه، عملكرد 

تعداد دانه در خوشه شود. نتایج در مورد کشت ذرت نیز نشان داد 
درصد نیتروژن مطابق آزمون خاک از کارایی  100مصرف 

. از بین تیمارهای استباالتری نسبت به سایر تیمارها برخوردار 
به طور کلی شود. تن در هكتار کود دامی توصیه می 10کود آلی 

کود آلی و کود شیمیایی م أتوبرای گندم در بین تیمارهای مصرف 
 50تن کود کمپوست در هكتار به همراه  20نیتروژنی، مصرف 

ین اثر را تربیشدرصد کود اوره توصیه شده بر مبنای آزمون خاک 
تن کود  10مصرف بر عملكرد دانه نشان داد. در مورد ذرت 

درصد کود اوره توصیه شده بر  50به همراه کمپوست در هكتار 
را بر وزن تر داشت. با توجه به  تأثیرین تربیشخاک مبنای آزمون 

که در سا  او  کود حیوانی از پوسیدگی کامل برخوردار این
ای برخوردار توجه به میزان نیتروژن صحیح از اهمیت ویژه ،نیست
تواند از رقابت بین گیاه و این مقدار نیتروژن می. اعما  است

ن گیاه بهبود یابد. نیتروژ ةتغذیریزجانداران خاک بكاهد و 
کاهش مصرف کود شیمیایی و افزایش کیفیت  منظوربه ،بنابراین

آلی خاک و تخریب  ةمادخصوصیات خاک، جلوگیری از کاهش 
 .شودمحیط زیست مصرف تلفیقی کود آلی و شیمیایی توصیه می
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گیاه تغذیة دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و 

 تحقیقات خاک و آب.موسسة ذرت. 

های وشر تأثیر(. 1392م. ) ،آقا علیخانیو  ،.ا ،قالوند ،.ع ،مقصودی
ای آلی، شیمیایی، زیستی و تلفیقی بر عملكرد دانه و تغذیه

-275 ،(3)27،های خاکپژوهش. صفات کیفی یک رقم ذرت
284 . 
مواد آلی مختلف بر  تأثیر(. 1389س. ) ،سعادت .، وک ،میرزاشاهی

. عملكرد کلزا و برخی خصوصیات خاک در شما  خوزستان
 .29-21(، 1)24، های خاکپژوهش

References   
Ahmadinezhad, R., Najafi, N., Aliasgharzad, N., & 

Oustan, S.H. (2014). Effects of organic and 

nitrogen fertilizers on water use efficiency, 

yield and the growth characteristics of wheat 

(Triticum aestivum cv. Alvand). Journal of 

Water and Soil Conservation (Journal of 
Agricultural Sciences and Natural Resources), 

23(2), 177-194 (in Persian). 

Cherif, H., Ayari, F., Ouzari, H., Marzorati, M., 

Brusetti, M., Jedidi, L., Hassen, A., & 

Daffonchio., D. (2009). Effect of municipal 

solid waste compost, farmyard manure and 

chemical fertilizers on wheat growth, soil 

composition and soil bacterial characteristics 

under Tunisian arid climate. European Journal 

of Soil Biology, 45, 138-145.  

Eghball, B. (2002). Soil properties as influenced by 
phosphorus-and nitrogen-based manure and 

compost applications. Agronomy, 94, 128–135.  

Elaine, S.K. (2019). Calculation of nitrogen-to-

protein conversion factors: A review with a 

focus on soy protein. Journal of the American 

Oil Chemists' Society, 96(4). 

Erich, M.S., Fitzgerald, C.B., & Porter, G.A. (2002). 

The effect of amendments on phosphorus 

chemistry in a potato cropping system. 

Agriculture. Ecosystems and Environment, 88, 

79-88. 
 Ghafari, H., & Gorji, M. (2021). Evaluation of soil 

erosion effects on rainfed wheat (Triticum 

aestivum) yield using SWAT model. Water 

and Soil Management and Modelling, 1(3), 53-

66 (in Persian). 

Ghaibi, M.N., Asadi, F., & Tehrani, M.M. (2013). 

Guidelines for integrated management of soil 

fertility and corn plant nutrition. Soil and 

Water Research Institute (in Persian). 

Hamdi, H., Jedidi, N., Ayari, F.A., & Mhiri, A. 

(2002). The effect of Tunis urban compost on 

soil properties, chemical composition of plant 
and yield. Proceeding of the International 

Symposium on Environmental Pollution 

Control and Waste Management, Epson, Tunis, 

Pp. 383-384. 

Hassanzadeh Ghorttepe, A., Fath Elahzadeh, Q., 

Nasralezadeh Asl, A., & Akhundif, N. (2008). 

Investigation of yield, yield components and 

agronomic efficiency of nitrogen absorption in 

wheat cultivars and lines in West Azarbaijan 

province. Agricultural Plants Production, 1(1), 

83-100 (in Persian). 

Havlin, J.L., Beaton, J.D., Tisdale, S.L., & Nelson, 

W.L. (1999). Soil fertility and fertilizers: An 

introduction to nutrient management. Sixth 

Edition, Prentice Hall, New Jersey, USA. 
Kazemeini, S.A., Ghadiri, H., Karimian, N., Kamgar 

Haghighi, A.A., & Kheradnam., M. (2008). 

Interaction effects of nitrogen and organic 

matters on growth and yield of dryland wheat 

( Triticum aestivum L.) Crop Researches. 

12(45), 461-472 (in Persian). 

Khotabaee, M., Emami, H., Astaraei, A., & Fotovat, 

A. (2014). Effect of organic matter and 

gypsum powder some traits of maize in a 

saline-sodic soil. Iranian Journal of Field 

Crops Research, 12(4), 658-664 (in Persian). 
Maghsoudi, A., Qalavand, A., & Agha Alikhani, M. 

(2014). The effect of organic, chemical, 

biological and integrated nutritional methods 

on grain yield and quality traits of a corn 

cultivar. Soil Research (Soil and Water 

Sciences), 27(3), 275-284 (in Persian). 

Majidi, A., & Malakuti, M.J. (1999). Effect of 

amounts and sources of zinc fertilizer and 

compost on yield and zinc uptake in irrigated 

wheat. Journal of Water and Soil Science, 

12(5), 12-25 (in Persian). 
Majidian, M., Ghalavand, A., Karimian, N., & 

Kamgar Haghighi, A. (2008). Nitrogen and 

manure fertilizer on yield, yield Components 

and water use efficiency of Sc 704 Corn. Water 

and Soil Science (Journal of Science And 

Technology Of Agriculture And Natural 

Resources), 12(45), 417-432 (in Persian). 

Marschner, H. (2003). Mineral Nutrition of Higher 

Plants. Academic Press, San Diego, CA, USA. 

Mentler, A., Partaj, T., Strauss, P., Soumah, H., & 

Blum, W.E. (2002). Effect of locally available 

organic manure on maize yield in Guinea, 
West Africa. 17th WCSS Proceedings, 

Thailand, Pp.16-20. 

Meskarbashi, M., Bakhshandeh, A., Nabipour, M., 

& Kashani, A. (2004). Effects of plant residue 

and fertilizer on Nitrogen up-take, grain yield 

of wheat and soil organic matter under Ahvaz 

conditions. Iranian Journal of Crop Science, 

6(3), 239-248 (in Persian). 



 

 

 

  119                                                                                          ذرت -در تناوب گندم یاهگ یصفات رشد یبر برخ یتروژنو سطوح ن یکود آل یرتاث

Mirzashahi, K., & Saadat, S. (2011). The effect of 

different organic matter on canola yield and some 

soil properties in northern Khuzestan. Soil 

Research (Soil and Water Sciences), 24(1), 21-29 
(in Persian). 

Mohamadian, M., & Malakouti, M.J. (2003). 

Evaluation of the effect of two types of 

compost on physical and chemical properties 

of soil and corn yield. Soil and Water Sciences, 

16(2), 144-152 (in Persian). 

Moshiri, F., Shahabi, A.A., Keshavarz, P., Khoger, 

Z., Faizi Asl, V., Tehrani, M.M., Asadi 

Rahmani, H., Samawat, S., Ghaibi, M.N., 

Sadari, M.H., Rashidi, N., Saadat, S., & 

Khademi, Z. (2013). Guidelines for integrated 

management of soil fertility and corn plant 
nutrition. Soil and Water Research Institute (in 

Persian). 

Oad, F.C., Buriro, U.A., & Agha, S.K. (2004). 

Effect of organic and inorganic fertilizer 

application on Maize and Fodder production. 

Asian Journal of Plant Sciences, 3(3), 375-377.  

Prasad, R. (1996). Cropping systems and sustainable 

of agriculture. Indian Farming, 46, 39-45. 

Rahimizadeh, M., Kashani, A., & Zarea Feizabadi, 

A. (2010). The effect of preceding crop, 

nitrogen fertilizer and return of crop residue on 
growth and yield of wheat. Iranian Journal of 

Field Crops Research, 8(1), 98-110 (in 

Persian). 

Rasouli, F., & Maftoun, M. (2010). Residual effects 

of two organic matters with or without nitrogen 

on growth and chemical composition of wheat 

and some soil chemical properties. Water and 

Soil, 24(2), 262-273 (in Persian). 

Rezaenejad, Y., & Afyuni, M. (2001). Effect of 

organic matter on soil chemical properties and 

corn yield and elemental uptake. Journal of 

Water and Soil Science, 4(4), 19-29 (in 
Persian). 

Robin, A.K., Szmidt, K., Andrew, A., & Dickson, 

W. (2001). Use of compost in agriculture, 

Frequently Asked Questions (FAQs). Remade 

Scotland. 
Schmidt, M., Torn, W.I., Abiven, M.S., Dittmar, S., 

Guggenberger, T., Janssens, G., Kleber, I.A., 

Kogel-Knabner, M., Lehmann, I., Manning, J., 

Nannipieri, P., Rasse, D.P., Weiner, S., & 

Trumbore, S.E. (2011). Persistence of soil 

organic matter as an ecosystem property. 

Nature, 478 (7367), 49-56. 

Schere, H.W., Metker, D.J., & Welp, G. (2011). 

Effect of long-term organic amendments on 

chemical and microbial properties of a luvisol. 

Plant, Soil and Environment, 57(11), 513–518.  

Sharma, R.K., Agrawal, M., & Marshall, F.M. 
(2006). Heavy metal contamination in 

vegetables grown in wastewater irrigated areas 

of Varanasi, India. Bulletin Environmental 

Contamination and Toxicology, 77, 312–318.  

Shirani, H., Hajabbasi, M.A., Afyuni, M., & 

Hemmat, A. (2002). Effects of farmyard 

manure and tillage systems on soil physical 

properties and corn yield in central Iran. Soil 

and Tillage Research, 68, 101- 108.  

Singh, D., Chand, S., Anvar, M., & Patra, D. (2003). 

Effect of organic and inorganic amendments on 
growth and nutrient accumulation by Isabgol 

(Plantago ovate L.) in sodic soil under 

greenhouse conditions. Journal of Medicinal 

and Aromatic Plant Sciences, 25, 414-419. 

Smith, P. (2002). Organic matter modelling. In: Lal, 

R. ed., Encyclopedia of Soil Science. Marcel 

Dekker, Inc., New York, New York, USA. 

Walkley, A., & Black, I.A. (1934). An examination 

of the Degtjareff method for determining soil 

organic matter, and a proposed modification of 

the chromic acid titration method. Soil Science, 

37(1), 29-38. 

 


