
63 

  
 

Effect of municipal waste compost and nitrogen fertilizer on yield 
of peanut (Arachis Hypogae L.) under different management of 

irrigation  
  

Zeinab Khoshouei1 | Majid Ashouri2* | HamidReza Doroudian3 | Ebrahim Amiri4  
Naser Mohammadian Rowshan5 

 
1 PhD student in Agronomy, Lahijan branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran 
2 Associate Professor, Department of Agronomy, Lahijan branch, Islamic,Azad University, Lahijan,Iran, 
  Email: majidashouri69@gmail.com 
3 Associate Professor, Department of Agronomy, Lahijan branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran 
4 Professor, Department of Water Engineering, Lahijan Branch, Islamic Azad Uneversity, Lahijan, Iran 
5 Assistant Professor, Department of Agronomy, Lahijan branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran. 
 

Article Info ABSTRACT 
Article type: 
Research Full Paper 
 
 
Article history:  
Received: 2021/04/23 
Revised:   2021/06/30 
Accepted: 2021/07/31 
 
 
Keywords:  
Biological yield 
Number of pods per plant 
Seed oil 
100-seeds weight. 

Background and objectives: Peanut is one of the sources of edible oil 
supply and one of the important crops in Gilan province. This plant is not 
very resistant to drought and insufficient water supply in the cultivation of 
this product, is one of the limiting factors for its yield and its successful 
producing definitely needs water supply. Therefore, if it is possible to 
increase water use efficiency by using materials such as compost, a 
positive step can be taken to produce peanuts in conditions without 
irrigation. Compost can increase plant growth and yield due to its high 
water holding capacity and gradual release of nutrients. And it seems that 
its consumption along with nitrogen fertilizer, which has a greater effect on 
increasing leaf area and plant growth among nutrients, can be effective in 
promoting peanut production. Therefore, this study was conducted to 
investigate the effect of municipal waste compost and nitrogen fertilizer on 
yield and yield components of peanut in both irrigated and non-irrigated 
conditions. 
 
Materials and methods: This experiment was performed as a split split 
plot based on a randomized complete block design with three replications 
during 2018 and 2019. The main plot consisted of irrigation in two levels 
of irrigated (according to local custom) and without irrigation. Compost 
application treatment (in two levels of non-compost application and 
consumption of five tons per hectare) was as a sub-plot and nitrogen 
fertilizer treatment (in four levels of zero, 20, 40 and 60 kg of pure nitrogen 
per hectare) was as a sub-sub-plot. In both years, at the end of the growing 
season, pod length, number of pods per plant, number of seeds per pod, 
weight of 100-seeds, seed oil, seed yield and biological yield were 
measured.  
 
Results: The results indicated that the highest number of pods per plant, 
pod length, seed oil and seed and biological yields were observed in 
irrigation treatments and application of 40 and 60 Kg N ha-1. Application of 
five t ha-1 of compost and 40 and 60 kg of nitrogen per hectare resulted in 
significant superiority for number of pods per plant and biological yield of 
peanuts. Applying compost along with 60 Kg N ha-1 caused a significant 
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increase in seed yield. The length of peanut pods was increased by use of 
compost compared to non-using it, at the rate of 9.65%. With increasing 
nitrogen consumption, weight of 100-seeds significantly increased and the 
highest weight of 100-seeds at the rate of 55.46 g was obtained in 60 kg N 
ha-1 treatment. Under no irrigation and no application of nitrogen fertilizer, 
seed yield was 21% higher in the second year compared to the first year. In 
the first year compared to the second year, seed oil was significantly higher 
by 4.58%. 
 
Conclusion: Application of municipal waste compost and nitrogen 
fertilizer under drought stress conditions reduced the negative effects of 
stress on the studied traits and in the absence of stress, improved seed 
yield. It seems that the application of 40 Kg ha-1 of nitrogen fertilizer along 
with five t ha-1 of municipal waste compost in peanut cultivation can be 
effective to improve the seed yield of this plant, especially in non-irrigation 
conditions. 
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  چکیده  اطالعات مقاله
  نوع مقاله: 

  پژوهشی -مقاله کامل علمی
  

     03/02/1400: دریافت تاریخ
  09/04/1400ویرایش:  تاریخ
 09/05/1400: پذیرش تاریخ

  
   هاي کلیدي: واژه
 بوته در غالف تعداد

 دانه روغن

 کیولوژیب عملکرد
  دانه صد وزن

زمینی یکی از منابع تامین روغن خوراکی و یکی از محصوالت زراعی مهم اسـتان  بادام سابقه و هدف:
رود. این گیاه به خشکی چندان مقاوم نیست و عدم تامین آب کـافی در زراعـت ایـن    شمار می گیالن به

آمیز آن نیاز حتمـی بـه    موفقیتمحصول، یکی از عوامل محدودکننده عملکرد آن محسوب شده و تولید 
تامین آب دارد. لذا، چنانچه بتوان با استفاده از موادي مانند کمپوست، راندمان مصرف آب را بـاال بـرد،   

واسـطۀ  زمینی در شرایط بدون آبیاري برداشت. کمپوست بـه توان گام مثبتی در جهت تولید گیاه باداممی
توانـد سـبب افـزایش رشـد و     دریجی عناصر غذایی، میداشتن ظرفیت نگهداري آب باال و رهاسازي ت

 که در بین عناصر غذایی تـاثیر نیتروژن رسد که مصرف آن به همراه کود عملکرد گیاه شود و به نظر می
زمینی موثر باشـد. ایـن   بادامتواند در ارتقاي تولید ، میدارد گیاهرشد  و تري در افزایش سطح برگ بیش

کمپوست زباله شـهري و کـود نیتـروژن بـر عملکـرد و اجـزاي عملکـرد         بررسی تاثیربا هدف پژوهش 
  زمینی در دو شرایط آبیاري و بدون آبیاري انجام شد. بادام

  

کامل تصادفی  هايبلوكطرح در قالب هاي دوبار خرد شده کرتصورت بهاین آزمایش  ها:مواد و روش
اصـلی شـامل آبیـاري در دو سـطح فاریـاب      کرت انجام شد.  1398و  1397هاي طی سالسه تکرار  با

(مطابق با عرف منطقه) و بدون آبیاري بود. تیمار کاربرد کمپوست (در دو سطح عدم مصرف کمپوست و 
 60و  40، 20عنوان کرت فرعی و تیمار کود نیتروژن (در چهار سطح صفر، مصرف پنج تن در هکتار) به

در هر دو سـال، در  عنوان کرت فرعی فرعی در نظر گرفته شدند. کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) به
تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، وزن صد دانه، روغن طول غالف، انتهاي دوره رشد، صفات 

  گیري شدند.دانه و عملکردهاي دانه و بیولوژیک اندازه
  

ول غالف، روغن دانـه و عملکـرد دانـه و    ترین تعداد غالف در بوته، ط بیشنتایج نشان داد که  ها:یافته
کیلوگرم نیتروژن در هکتار مشاهده شد. کاربرد  60و  40بیولوژیک در تیمارهاي اعمال آبیاري و کاربرد 

تعـداد  دار کیلوگرم نیتروژن در هکتار سبب برتـري معنـی   60و  40همراه باکمپوست پنج تن در هکتار 
کیلوگرم نیتروژن در  60در کنار زمینی گردید و اعمال کمپوست غالف در بوته و عملکرد بیولوژیک بادام

دار عملکرد دانه شد. استفاده از کمپوست در مقایسه با عدم مصرف آن، سبب هکتار سبب افزایش معنی
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طـور  نیتروژن، وزن صد دانه بـه با افزایش مصرف زمینی گردید. بادامدرصدي طول غالف  65/9افزایش 
کیلـوگرم   60گـرم در تیمـار    46/55ترین مقدار وزن صد دانه به میـزان   ت و بیشداري افزایش یافمعنی

در شرایط عدم آبیاري و عدم کاربرد کود نیتروژن، در سال دوم نسبت به  دست آمد. نیتروژن در هکتار به
تر بود. همچنین، در سال اول در مقایسـه بـا سـال دوم،     درصد بیش 21سال اول، عملکرد دانه به میزان 

  تر بود. درصد بیش 58/4داري و به میزان طور معنیوغن دانه بهر
  

کاربرد کمپوست زباله شهري و کود نیتروژن در شرایط تنش خشکی اثرات منفی تنش را بر  گیري:نتیجه
رسد کـه  صفات مورد بررسی کاهش داد و در شرایط عدم تنش، باعث بهبود عملکرد گردید. به نظر می

در هکتار کود نیتروژن به همراه پنج تن در هکتار کمپوست زباله شهري در زراعت کیلوگرم  40کاربرد 
  تواند در بهبود عملکرد دانه این گیاه، خصوصاً در شرایط بدون آبیاري موثر باشد.زمینی میبادام

  

 کود و يشهر زباله کمپوست اثر ).1400( .ن، روشن انیمحمد ، الف.،يریام .ر.ح، انیدورود.، م، يعاشور .،ز، یخشوع: استناد
، تولید گیاهان زراعی. ياریآب مختلف تیریمد تحت.) .Arachis hypogaea L( ینیزم بادام عملکرد بر تروژنین

14 )4 ،(84-63 .  
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  مقدمه
یکـی از  ) .Arachis hypogaea L(زمینـی  بـادام 

ــامین روغــن خــوراکی  ــابع ت و یکــی از در جهــان من
 و رودمهم استان گیالن به شمار میزراعی محصوالت 

نقش موثري در ارتقاي رونق اقتصادي این استان دارد. 
زمینی در اسـتان   بادام، سطح زیر کشت 1396در سال 
کشاورزان منطقه آستانه بـا   وهکتار بوده  2860گیالن، 
ین تر بیشهکتار  2507خشک از سطح  نیام تن  9529

). 16 ،11( داشــتند تولیــد ایــن محصــولســهم را در 
زمینی، گیاهی است که به خشکی چنـدان مقـاوم    بادام

نیست و عدم تامین آب کافی در زراعت این محصول، 
کننـده عملکـرد آن محسـوب     محـدود یکی از عوامـل  

آمیـز  به عبارت دیگر، کاشـت موفقیـت  ). 24شود ( می
رشد ه تامین آب در طول فصل زمینی نیاز حتمی ببادام

زمینی به با این وجود، مرحله حساس بادام). 30دارد (
فراهمی آب، از زمان گلدهی تا پایـان دوره پـر شـدن    

تـنش  وقـوع  باشـد و  غالف (یعنی مرحله زایشی) می
بــر ي تــر کــمخشــکی در طــول دوره رویشــی، تــاثیر 

رسـد کـه   به نظر مـی  رو، این). از 1عملکرد دانه دارد (
منـاطقی کـه بارنـدگی مناسـبی     زمینـی در  کاشت بادام

ــی     ــه زایش ــدگی و مرحل ــع بارن ــین توزی ــته و ب داش
تواند بـدون  زمینی مطابقت وجود داشته باشد، می بادام

مضافاً اینکه چنانچه بتوان با استفاده  آبیاري انجام شود.
از موادي مانند کمپوست، راندمان مصرف آب را بـاال  

نی زمیه بادامتوان گام مثبتی در جهت تولید گیابرد، می
  در شرایط بدون آبیاري برداشت.

افزایش جمعیت و گسترش زندگی شهري، تولیـد  
این ناپذیر کرده است. باالي زباله در شهرها را اجتناب

بیش از  انجام شده،مطالعات در حالی است که بر طبق 
تولید شده در شهرها قابلیت تبدیل بـه   ۀیک سوم زبال

کمـک  توانـد   می؛ لذا تولید کمپوست کمپوست را دارد
اي در مدیریت زباله شهري داشته باشـد.  قابل مالحظه

ضـمن آنکـه کــاربرد کمپوسـت در کشـاورزي، تــاثیر     

و بهبود  هاي زراعیسزایی در افزایش مواد آلی خاك هب
عـالوه بـر ایـن،    ). 27(خواهد داشت ساختمان خاك 

ن بـر  واسطۀ تـاثیر آ هکاربرد کمپوست در کشاورزي، ب
افــزایش کــارایی گیــاه در اســتفاده از آب و همچنــین 

تواند سبب افزایش رشـد  رهاسازي عناصر غذایی، می
کمپوسـت در واقـع یـک    ). 14و عملکرد گیاه شـود ( 

تواند شود که میساز خاك محسوب می ترکیب آلی به
در بهبود خصوصیات فیزیکی خاك و افزایش ذخیـره  

ها غنـی از  کمپوست). 35( رطوبت آن مثمر ثمر باشد
تواننـد در  مواد آلی ترکیب شده با خاك هستند که می

جذب و ذخیره رطوبت خـاك مـوثر باشـند و محـیط     
آریـافر و  ). 5مطلوبی را براي رشد ریشه فراهم کنند (

 زبالـه  کمپوسـت  اثر) طی بررسی 2017مهر (سیروس
 انـه   سـیاه  هـاي فیزیولـوژیکی  ویژگی برخی بر شهري
 30خشکی نتیجه گرفتند که کاربرد  تنش شرایط تحت

تن کمپوست در هکتـار در مقایسـه بـا شـاهد (عـدم      
داري سبب بهبود میزان معنی طوربهمصرف کمپوست) 

، کل و کاروتنوئیدها در شرایط تنش a ،bهاي کلروفیل
زائـري و  . در تحقیقی دیگر، )7( خشکی شدید گردید

) در بررسی اثـر لجـن فاضـالب بـر     2005همکاران (
برخی خصوصیات فیزیکـی خـاك، دریافتنـد کـه بـا      

 طـور بهافزایش لجن فاضالب به خاك، ماده آلی خاك 
داري افزایش و وزن مخصوص ظـاهري کـاهش   معنی

پیدا کرد و این امـر سـبب افـزایش تخلخـل خـاك و      
مهرآفریـد   .)37( بهبود نفوذپذیري خاك به آب گردید

) طـی بررسـی تـاثیر کـود گـاوي،      2014و همکاران (
کمپوست بـر عملکـرد   کمپوست زباله شهري و ورمی

گلرنگ گزارش کردند که مصرف پنج تـن در هکتـار   
کمپوست زباله شـهري در زراعـت گلرنـگ، بهتـرین     
نتیجه را در مقایسه با سایر کودهـا از خـود نشـان داد    

) تاثیر کودهاي 2010رضوانی مقدم و همکاران (). 19(
آلی و شیمیایی را بر روي عملکرد و اجزاي عملکـرد  
ــاربرد   ــار داشــتند کــه ک کنجــد بررســی کــرده و اظه
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کمپوست به میزان کاربرد کودهاي شیمیایی تاثیرگـذار  
  ). 25بود (

تحقیقات نشان داده که در بـین عناصـر ضـروري    
ي در افـزایش سـطح   تر بیش تاثیرنیتروژن براي رشد، 

دارد.  گیـاه هـاي هـوایی   سرعت رشد قسـمت  و برگ
صورت زرد شدن یا هدراغلب گیاهان ب نیتروژنکمبود 

هاي خصوص در برگ هها (کلروز)، بپریدگی برگرنگ
تحت شـرایط کمبـود شـدید     .کندمی پائین گیاه بروز

کامـل زرد شـده و    طـور بـه هـا  گونه برگ، ایننیتروژن
از طـرف دیگـر،    .)10شـوند ( سپس از گیاه جـدا مـی  

شود که نیتروژن مصرف بیش از حد نیتروژن باعث می
قابل استفاده در خاك باقی مانده و در اواخـر   شکلبه 

. هاي هوایی را تحریک کندفصل، رشد رویشی قسمت
تلفات نیتروژن نه تنها از نظر  اقتصـادي مهـم اسـت،    

گـردد   یبلکه ممکن است سبب آلودگی زیست محیط
) اظهـار داشـتند   2014و الحدیتی ( الجبوري. )10 ،8(

که کاربرد مقادیر مناسـب نیتـروژن در ابتـداي فصـل     
زایی و تثبیت مطلوب نیتروژن رشد، سبب تحریک گره

شـود؛ امـا مقـادیر بـاالي     هـا مـی  بر روي ریشه لگـوم 
را کـاهش  نیتـروژن  نیتروژن، ظرفیت تثبیت بیولوژیک 

کنـد  د میداده و در فرایند تثبیت نیتروژن، اختالل ایجا
کیلـوگرم در هکتـار    60برخی محققـین کـاربرد   ). 4(

زمینـی، مناسـب   نیتروژن را براي افزایش عملکرد بادام
) 2014). شـیواکومار و همکـاران (  22گزارش کردند (

زمینی بـه مصـرف   گزارش کردند که عملکرد دانه بادام
کیلـوگرم در هکتـار پاسـخ     75کود نیتروژن تا مقـدار  

  ). 32مثبت نشان داد (
هــاي پاســخو ســنجش  انجـام آزمایشــات کــودي 

هـاي اولیـه   ، از راهکـود تغییـرات   به عملکرد محصول
. لـذا تحقیـق   رودتعیین نیاز کودي گیاه بـه شـمار مـی   

بررسی تاثیر کمپوست زباله شـهري و  حاضر با هدف 
زمینـی  کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد بادام

  در دو شرایط آبیاري و بدون آبیاري صورت پذیرفت. 

  هامواد و روش
اي واقــع در روســتاي  مزرعــه در پــژوهش ایــن

پرکاپشت از توابع شهرستان آستانه اشـرفیه در اسـتان   
در قالـب   هاي دوبار خرد شـده کرتصورت هبگیالن 
طـی  سـه تکـرار    بـا کامـل تصـادفی    هـاي بلوكطرح 
در ایـن آزمـایش،   . انجام شد 1398و  1397هاي  سال

اصلی شامل آبیاري در دو سطح فاریاب (مطابق کرت 
کـاربرد   طقه) و بـدون آبیـاري بـود. تیمـار    با عرف من

کمپوســت (در دو ســطح عــدم مصــرف کمپوســت و 
و فرعـی  کـرت  بـه عنـوان   در هکتار)  تنمصرف پنج 

و  40، 20کود نیتروژن (در چهار سـطح صـفر،   تیمار 
کرت ژن خالص در هکتار) به عنوان کیلوگرم نیترو 60

ذکر است که شایان در نظر گرفته شدند. فرعی فرعی 
و کود نیتروژن، بر اسـاس   سطوح تیمارهاي کمپوست

قبل از انجـام  تعیین شدند.  )32 ،19( مطالعات گذشته
منظـور اطمینـان از یکنـواختی    ها، بهتجزیه مرکب داده

بارتلـت اسـتفاده   واریانس اشتباه آزمایشـی، از آزمـون   
  شد.

 طـور بـه  نقطـه  شـش  از زمـین،  سـازي آماده از قبل
 متــريســانتی 30عمــق صــفر تــا    از و تصــادفی

آمـد و خصوصـیات    بـه عمـل   خـاك  از برداري نمونه
فیزیکــی و شــیمیایی آن مــورد بررســی قــرار گرفــت 

خاك محل آزمایش از نـوع سـیلتی بـود.    ). 1(جدول 
کاشـت در دو   ،زمینسازي آمادهپس از انجام عملیات 

صـورت  مـاه  اردیبهشـت  در هفتـۀ سـوم   سال آزمایش
، کمپوست زبالـه شـهري،   بذرهاقبل از کاشت گرفت. 

تهیه و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن آنالیز گردید 
 طـور بـه مطابق با مقدار تعیین شده ) و سپس 2(جدول 

 ،یکسان در تیمارهاي مربوطـه اعمـال شـد. همچنـین    
بر اساس مقـدار در  و  اورهکود  منبعاز  نیتروژنعنصر 

صورت تقسیط در دو مرحله (نیمی ه، بنظر گرفته شده
زنـی) بـه   قبل از کاشت و نیمی یک ماه پس از جوانـه 

هر کرت شامل شش ردیف کاشت ها اضافه شد. کرت
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متر بود. سانتی 60متر با فاصله بین ردیف  پنجبه طول 
و  20ترتیـب  فاصله روي ردیف و عمق کاشت نیز به 

 3/8متر بود و بر این اساس، تـراکم بوتـۀ    شش سانتی
   بوته در متر مربع در نظر گرفته شد.

 آبیاري نظیر زراعی عملیات کاشت، تمامی از پس
 با مبارزه ،و اعمال کود نیتروژن (در تیمارهاي مربوطه)

ـ  تیمارهـا  تمام در شکنی سلهو  هرز علف  صـورت هب

سال، در تیمـار فاریـاب،    در هر دوشد.  اعمال یکسان
میزان آبیاري از طریق نصب کنتور حجمی در مزرعـه  
مورد پایش قرار گرفت. بدین صورت که هشت مرتبه 

آب  متر مکعـب در هکتـار   300آبیاري و در هر مرتبه 
 ،عمال شد. همچنـین متر مکعب)، ا 2400(در مجموع 

ــ ــدگی در ط ــزان بارن ــال  می ول فصــل رشــد در دو س
بـود (جـدول    متـر میلی 219و  138ترتیب  آزمایش، به

3 .(  
بوته از  10در هر دو سال، در انتهاي دوره رشد، تعداد 

هـا بــه   هـر کـرت برداشـت شـد و پـس از انتقـال آن      
تعداد غالف در بوتـه،  طول غالف، آزمایشگاه صفات 

گیـري  تعداد دانـه در غـالف و وزن صـد دانـه انـدازه     
ارزیابی عملکـرد  شدند. در نیمه پایینی هر کرت که به 

هـا پـس از حـذف حاشـیه     اختصاص یافته بود، بوتـه 
هـا،  برداشت شده و پس از کوبیدن و جداسـازي دانـه  
گیري ماده خشک بوته و عملکرد دانه به تفکیک اندازه

شدند. از تقسیم عملکرد دانه بر عملکرد بیولوژیـک و  
) HI، شـاخص برداشـت (  100ضرب عدد حاصل در 

د. استخراج روغن دانه نیـز  برحسب درصد محاسبه ش
). شایان ذکر است که 33به روش سوکسله انجام شد (

برداشت محصول در هر دو سـال آزمـایش، در هفتـۀ    
  آخر شهریورماه صورت پذیرفت. 

 Minitabافزار  نرماستفاده از ها با     داده لیتحل و  هیتجز

حـداقل اخـتالف   هـا بـه روش   و مقایسه میـانگین  17
، در سطح احتمال پنج درصد، انجـام  )LSDدار (معنی

دهی اثـرات متقابـل نیـز در مـواردي کـه      شدند. برش
دار شده بودند، صـورت پـذیرفت.   اثرات متقابل معنی
اسـتفاده   Excel افـزار  نـرم ها نیـز از      براي رسم نمودار

  گردید. 
  

  خصوصیات خاك محل انجام آزمایش. -1جدول 
Table 1- Soil characteristics of the experiment site. 
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38.1  2.2  3.2  98.6  1.08  0.11  12.0  195  0.60  7.32  2018 
42.1  0.14  2.1  39.4  0.81  0.09  10.8  218  0.55  7.29  2019 

  
 خصوصیات کمپوست مورد استفاده در آزمایش.  -2جدول 

Table 2- Characteristics of used compost in the experiment.  
  رطوبت
  (درصد)

Humidity 
(%)  

  کربن آلی
  (درصد)
OC(%)  

  نیتروژن کل
  (درصد)

Total N 
(%)  

  فسفر
  (درصد)
P(%)  

  پتاسیم
  (درصد)
K(%) 

  سدیم
  (درصد)

Na (%) 

  هدایت الکتریکی
  زیمنس بر متر)(دسی

EC(dS m-1)  

 سال آزمایش
Year of 

experiment  

18.77  20.31  1.58  1.25  0.72  0.60  2.35  2018 
18.14  21.32  1.66  1.60  0.31  0.50  2.75  2019 
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 .در طول فصل رشد اطالعات هواشناسی منطقه انجام آزمایش -3جدول 
Table 3- Meteorological information of the experiment site during the growing season. 

  میانگین دما
 گراد)(درجه سانتی

Mean of 
temperature (oC) 

  میانگین رطوبت
 (درصد)

Mean of 
humidity(%) 

  میزان بارندگی
 متر)(میلی

Rate of rainfall 
)mm(  

 سال آزمایش
Year of 

experiment 

هاي فصل رشد (از زمان کاشت تا ماه
 برداشت)

Months of growing season 
(from planting up to harvest) 

19.0 75 12.0 2018  May اردیبهشت 
19.1 77 61.3 2019  
23.4 74 16.4 2018   June   خرداد
25.0 72 1.3 2019  
28.4 74 14.0 2018   July   تیر
26.7 76 54.6 2019  
27.2 78 88.6 2018   August مرداد 
25.9 76 22.1 2019  
25.1 77 7.0 2018  September شهریور 
23.3 83 79.7 2019  

  
  نتایج و بحث

 اثر متقابل آبیاري و نیتروژن بـر تعداد غالف در بوته: 
دار شـد (جـدول   زمینی معنیتعداد غالف در بوته بادام

ین تعـداد غـالف در بوتـه در    تـر  بیشي که طوربه). 4
کیلـوگرم   60و  40تیمارهاي اعمال آبیاري و کـاربرد  

تعداد غالف ). 5نیتروژن در هکتار مشاهده شد (جدول 
شرایط تمامی سطوح کاربرد کود نیتروژن و در بوته در 

نسبت به سطوح مشابه کـود نیتـروژن و   اعمال آبیاري 
بـود. بـه    تـر  بیشداري معنی طوربهشرایط عدم آبیاري 

عبارت دیگر، هر یک از سطوح کود نیتروژن در شرایط 
اعمال آبیاري، نسبت به سطوح مشابه خود در شـرایط  

داري تعـداد غـالف در بوتـه    معنی طـور به، عدم آبیاري
ین تعـداد  تـر  کـم ). 5ي را نشان دادند (جـدول  تر بیش

غالف در بوته نیز در تیمار عدم اعمال آبیاري و عـدم  
که تعداد ي طـور بهکاربرد کود نیتروژن مشاهده گردید. 

در این تیمار نسـبت بـه سـطح مشـابه     غالف در بوته 
داري و بـه میـزان   معنـی  طوربهکودي و اعمال آبیاري، 

در بررسی مقایسات  ).5بود (جدول  تر کمدرصد  1/52
دهی نیز مشخص گردید که در به روش برشمیانگین 

کیلـوگرم   60و  40سـطوح   شرایط عدم انجام آبیاري،
 نسـبت بـه دو سـطح دیگـر تیمـار      نیتروژن در هکتار

کاربرد  در شرایط اعمال آبیاري،برتر بودند و  نیتروژن
نسبت به سطوح دیگـر   کیلوگرم نیتروژن در هکتار 40

تعداد غـالف در  دار سبب افزایش معنی نیتروژن تیمار
رسد که عـدم  نظر میبهچنین  ).5(جدول گردید  بوته

زمینـی  تامین رطوبت کافی در طول دوره زایشی بـادام 
تواند سبب کاهش قابل توجه تعداد غالف در بوتـه  می

گردد. چرا که ثابت شده است که فراهمی رطوبت قابل 
دسترس، در توسـعۀ کـانوپی گیـاه و افـزایش جـذب      

سزایی داشته و کاهش  هوسنتزي نقش بتشعشع فعال فت
تواند سبب نقصان تعداد غالف در بوته و یا حتی آن می

). عالوه بر این، بـا  6هاي تولیدي گردد (ریزش غالف
جذب نور و تولیـد   گیاهان زراعی برايتوجه به اینکه 

- نیتروژن را در برگ ماده خشک، بایستی ذخیره کافی از

رسـد کـه   نظر مـی لذا به)، 28( هاي خود داشته باشند
توانـد در افـزایش   کاربرد به موقع و مکفی نیتروژن می

از جمله تعداد غـالف در بوتـه گیـاه    ، اجزاي عملکرد
راد و مصـطفوي در همین راستا، زمینی موثر باشد. بادام

دار تعداد غالف در افزایش معنینیز ) 2016همکاران (
نیتـروژن گـزارش   زمینی را طی کاربرد کـود  بوته بادام

 . )21( کردند

اثر متقابل کمپوست و نیتروژن بر تعداد غالف در بوته 
کـه  ي طـور بـه ). 4دار گردید (جـدول  زمینی معنیبادام
ین تعداد غالف در بوتـه در تیمارهـاي اعمـال    تر بیش

ــنج  ــنپ ــار  ت ــت در هکت ــاربرد کمپوس  60و  40و ک
). 6(جـدول   وجود داشتکیلوگرم نیتروژن در هکتار 
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هر یک از سطوح کود نیتروژن در شـرایط   ،کلی طوربه
، نسبت بـه سـطوح   کمپوستدر هکتار  تنکاربرد پنج 

 طـور بـه ، کمپوسـت اعمال مشابه خود در شرایط عدم 
ي را نشـان  تـر  بـیش داري تعداد غـالف در بوتـه   معنی

بـه  ین تعداد غالف در بوته نیز تر کم). 6دادند (جدول 
کاربرد  در تیمار عدمعدد غالف در بوته  41/21میزان 

 ).6(جـدول  ردید و کود نیتروژن مشاهده گ کمپوست
دهی نیز نشان بررسی مقایسات میانگین به روش برش
و  40سطوح  داد که در شرایط عدم کاربرد کمپوست،

نسـبت بـه دو سـطح     کیلوگرم نیتروژن در هکتـار  60
در شرایط استفاده از برتر بودند و  نیتروژن دیگر تیمار
 کیلــوگرم نیتــروژن در هکتــار 60کــاربرد  کمپوســت،

سـبب افـزایش    نیتـروژن  نسبت به سطوح دیگر تیمار
 ).6(جـدول  گردیـد   تعـداد غـالف در بوتـه   دار معنی

خـاك   باروريکمپوست قدرت گزارش شده است که 
سـالم در   هـاي  ریشهکند تا میداده و کمک  افزایشرا 

ضمن آنکـه  . )26( رشد کنند يتر بیشبا سرعت  گیاه
 یدهتخلخل خاك را بهبود بخش قادر است تاکمپوست 

ماننـد  ه کمپوسـت گـردد.  بهتـر خـاك    یهو باعث تهو
 تـا  یی،آب و مواد غذا ياسفنج عمل کرده و با نگهدار

و  12کند (می جلوگیري ها آن شستشوياز  یاديحد ز
 تقویـت اك را جانداران خ یزر فعالیت). کمپوست 37

 ازبـا ثبـات،    هـاي دانـه  خـاك  یلتشک ۀواسطهکرده و ب
به رو،  از این). 27نماید (می جلوگیريخاك  یشفرسا

رسـد کـه کـاربرد کمپوسـت بـه همـراه کـود        نظر می
تواند در جذب بهتر آب و عناصر غـذایی  نیتروژن، می

تعداد و سبب افزایش  باشد موثرزمینی  بادامبراي گیاه 
  بوته گردد.غالف در

اثـر متقابـل سـال، آبیـاري و     در غـالف:  دانـه  تعداد 
دار زمینـی معنـی  کمپوست بر تعداد دانه در غالف بادام

بدین ترتیب که از بین هشت ترکیـب  ). 4شد (جدول 
تیماري موجود، شش ترکیب در یک گروه آماري قرار 

تعداد دانـه در غـالف در   گرفتند. با این وجود، مقادیر 
نسـبت بـه تیمارهـاي مشـابه در سـال اول،      سال دوم، 

). این موضوع به وقوع بارنـدگی  7تر بود (جدول  بیش
تر در طول فصل رشـد در سـال دوم، نسـبت بـه      بیش

). خصوصـاً وقـوع   3سال اول نسبت داده شد (جدول 
تر در شهریورماه و در مرحله زایشـی گیـاه    بارش بیش

در تـر   گیـري تعـداد دانـۀ بـیش    توانسته است در شکل
درصدي بین  61/9ها موثر باشد. وجود اختالف غالف

تیمار عدم آبیاري و عدم مصـرف کمپوسـت در سـال    
دوم نسبت به شرایط تیماري مشابه در سال اول، موید 

مقایسـات میـانگین بـه روش    این ادعا است. بررسـی  
مشخص کرد که در سال اول و در شـرایط   دهیبرش

داري سـبب  ر معنیطو هعدم آبیاري، کاربرد کمپوست ب
افزایش تعداد دانه در غالف شد. اما در سال اول و در 

داري بین سـطوح  شرایط اعمال آبیاري، اختالف معنی
). همچنین در سال 7کمپوست وجود نداشت (جدول 

دوم، در هر دو شرایط اعمال آبیاري و عدم انجـام آن،  
داري مالحظـه  بین سطوح کمپوسـت اخـتالف معنـی   

) نیز کاهش 2010). شینده و الواره (7نگردید (جدول 
زمینی را طـی افـزایش شـدت    تعداد دانه در بوته بادام

). البتـه در هـر دو   31تنش رطوبتی گـزارش کردنـد (  
سال، تحت شرایط مشابه تیمار آبیاري، بین کـاربرد و  

داري وجـود  عدم کـاربرد کمپوسـت، اخـتالف معنـی    
سـد  ر). به همین جهت، به نظر مـی 7نداشت (جدول 

تـر تحـت کنتـرل     که صفت تعداد دانه در غالف، بیش
تر تحت تاثیر  زمینی بوده و کمعوامل ژنتیکی گیاه بادام
  گیرد. عوامل محیطی قرار می
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  زمینی.عملکرد و اجزاي عملکرد بادامتجزیه واریانس صفات  -4جدول 
Table 4- ANOVA for traits of yield and yield components of peanut.  

  منابع تغییر
S.O.V 

درجه 
 آزادي
df 

غالف  تعداد
 بوته در

No. of 
pods per 

plant 

 دانه در تعداد
 غالف

No. of 
seeds per 

pod 

  طول غالف
Pod 

length 

  وزن صد دانه
Weight of 
100 seeds 

  عملکرد دانه
Seed 
yield 

 عملکرد
  بیولوژیک

Biological 
yield 

  روغن دانه
Seed oil  

شاخص 
  برداشت

HI 

  سال
Year (Y) 

1 13.50 ns 0.107 * 0.098 ns 11.41 ns 63860 ns 146016 ns 116.6 ** 21.55 ns 

  سال ×تکرار 
Replication * Y 

2 21.37 0.003 0.286 37.48 25345 125227 211.6 1.38 

 آبیاري
Irrigation (I) 

1 1350 ** 0.0004 ns 10.36 ** 3081 * 2317574 ** 25447182 * 1600 ** 5.35 ns 

 آبیاري ×سال 
Y × I 

1 2.67 ns 0.007 ns 0.0001 ns 14.65 ns 28635 ns 26000 ns 0.880 ns 28.88 ns 

 خطاي (الف)
Error (a) 

2 0.790 0.003 0.062 40.50 7145 260088 0.211 2.76 

  کمپوست
Compost (C) 

1 247.1 * 0.050 ** 2.49 ** 456.3 ** 586875 ** 5515209 * 2.10 ns 0.0001 ns 

  کمپوست ×سال 
Y × C 

1 1.04 ns 0.0150 * 0.0002 ns 5.46 ns 5400 ns 42342 ns 0.402 ns 7.54 ns 

  کمپوست ×آبیاري 
I × C 

1 9.37 ns 0.220 ** 0.002 ns 164.1 * 148208 * 2538251 ns 0.670 ns 8.16 ns 

  کمپوست ×آبیاري  ×سال 
Y × I × C 

1 3.38 ns 0.027 * 0.0001 ns 1.02 ns 8702 ns 45406 ns 0.101 ns 9.80 ns 

 خطاي (ب)
Error (b) 

2 8.37 0.0004 0.009 1.75 5952 141305 0.230 0.888 

 نیتروژن
Nitrogen (N) 

3 98.36 ** 0.116 ** 0.898 ** 405.9 ** 484472 ** 4574158 ** 15.35 ** 0.167 ns 

 نیتروژن ×سال 
Y × N 

3 0.031 ns 0.0100 ns 0.0001 ns 2.02 ns 9475 * 44003 ns 0.042 ns 10.55 ** 

 نیتروژن ×آبیاري 
I × N 

3 7.81 * 0.0793 * 0.041 ** 5.75 ns 22875 ** 907849 ** 6.96* 20.24 ** 

 نیتروژن ×کمپوست 
C × N 

3 10.07 ** 0.011 ns 0.018 ns 6.22 ns 20186 ** 280879 ** 4.07ns 6.67 ** 

  نیتروژن ×آبیاري  ×سال 
Y × I × N 

3 0.080 ns 0.011 ns 0.0001 ns 4.20 ns 8964 * 45400 ns 0.061ns 10.14 ** 

  نیتروژن ×کمپوست  ×سال 
Y × C × N 

3 0.12 ns 0.010 ns 0.0001 ns 3.10 ns 2159 ns 4438 ns 0.070 ns 2.20 ns 

  نیتروژن ×کمپوست  ×آبیاري 
I × C × N 

3 4.40 ns 0.024 ns 0.019 ns 11.29 ns 6210 ns 16604 ns 4.77 ns 1.20 ns 

  نیتروژن×کمپوست×آبیاري×سال
Y × I × C × N 

3 0.121 ns 0.008 ns 0.0001 ns 0.28 ns 1074 ns 45008 ns 0.032 ns 1.50 ns 

 خطاي (پ)
Error (c) 

58 2.21 0.021 0.009 4.88 2838 42146 2.40 1.14 

(درصد)ضریب تغییرات   
CV (%) 

- 5.97 8.47 2.64 4.27 3.85 4.68 3.30 3.38 

ns، * درصد کی و پنج سطح در داریمعن و داریرمعنیغ ب،یترت به**:  و.  
ns, * and **: non-significant, significant in 5% and 1% level, respectively. 

  
اثر متقابـل آبیـاري و نیتـروژن بـر تعـداد دانـه در       

کـه   يطوربه). 4دار شد (جدول زمینی معنیغالف بادام
در تیمار عدم مصـرف  زمینی  تعداد دانه در غالف بادام

کود نیتروژن و اعمال آبیاري، نسبت بـه تیمـار کـودي    
داري و به میزان  معنی طوربهمشابه و عدم انجام آبیاري 

). با این وجود، بین 5تر بود (جدول  درصد بیش 55/9
سایر تیمارهاي کود نیتروژن در شرایط اعمال آبیـاري  

و سطوح کودي مشابه در شرایط عدم انجـام آبیـاري،   
). ارزیابی 5داري وجود نداشت (جدول اختالف معنی

دهـی نشـان داد کـه    مقایسات میانگین به روش بـرش 
 60کـاربرد   د در شـرایط عـدم اعمـال آبیـاري،    هرچن

نسـبت بـه سـطوح دیگـر      کیلوگرم نیتروژن در هکتار
تعـداد دانـه در   دار سبب افـزایش معنـی   نیتروژن تیمار

دهی اثرات متقابـل در شـرایط   اما برشگردید، غالف 
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انجام آبیاري نشان داد که بین سطوح کود نیتـروژن، از  
). 5داري وجود نداشت (جدول این نظر اختالف معنی

گـردد کـه صـفت تعـداد دانـه در      میلذا چنین تفسیر 
زمینـی  تر تحت کنترل ژنتیـک گیـاه بـادام    غالف، بیش

گیـرد.  تر تحت تاثیر عوامل محیطی قرار می بوده و کم

) نیـز در گزارشـات خـود    2008ارشدي و همکاران (
، در زمـرة  گیاهی بیان نمودند که برخی از خصوصیات

تر تحـت تـاثیر عوامـل     ات کیفی قرار گرفته و کمصف
  ). 10گیرند (محیطی قرار می

  
 زمینی.بادامو عملکرد بیولوژیک طول غالف ، تعداد دانه در غالف ،مقایسات میانگین اثر متقابل آبیاري و نیتروژن بر تعداد غالف در بوته -5جدول 

Table 5- Mean comparisons of interaction of irrigation and nitrogen on number of pods per plant, number of seed per 
pod, pod length and biological yield of peanut. 

  روغن دانه
 (درصد)

Seed oil 
(%) 

  عملکرد بیولوژیک 
 هکتار) (کیلوگرم بر

Biological yield 
(kg ha-1) 

  طول غالف
  متر)(سانتی

Pod length 
(cm) 

تعداد دانه در 
 غالف 

No. of seed 
per pods  

تعداد غالف در 
 بوته

No. of pods 
per plant 

  نیتروژن
 کیلوگرم بر(

 )هکتار
Nitrogen 
(kg ha-1) 

 آبیاري
Irrigation 

42.67 (c) 3067 (d) 2.95 (d) 1.57 (c) 17.58 (c) 0   
42.24 (d) 3732 (c) 3.26 (c) 1.66 (bc) 21.08 (b) 20 عدم آبیاري  
42.83 (b) 4146 (b) 3.35 (b) 1.73 (b) 22.75 (a) 40 Non-irrigation 
43.66 (a) 4539 (a) 3.46 (a) 1.86 (a) 23.25 (a) 60   
49.38 (d) 4557 (c) 3.70 (c) 1.72 (a) 26.75 (d) 0   
50.78 (c) 4890 (b) 3.84 (b) 1.69 (a) 28.16 (c) 20 عمال آبیاريا  

51.81 (b) 5044 (ab) 4.06 (a) 1.68 (a) 29.91 (a) 40 Applying 
irrigation 

52.10 (a) 5111 (a) 4.06 (a) 1.75 (a) 29.83 (b) 60   
  ندارند. یکدیگر با LSDبر اساس آزمون درصد  پنج احتمال در سطح داريمعنیحرف مشترك، اختالف  یکحداقل  داراي هايمیانگین

Means that have a common letter, have not significantly different together at 5% based on LSD test. 
  

 زمینی.بادامو شاخص برداشت  عملکرد بیولوژیک ،عملکرد دانه ،مقایسات میانگین اثر متقابل کمپوست و نیتروژن بر تعداد غالف در بوته -6جدول 
Table 6- Mean comparisons of interaction of compost and nitrogen on number of pods per plant, seed yield, 

biological yield and HI of peanut. 
  شاخص برداشت

 (درصد)

HI 
)%(  

  عملکرد بیولوژیک
 (کیلوگرم بر هکتار)

Biological yield 
)kg ha-1(  

  عملکرد دانه
 (کیلوگرم بر هکتار)

Seed yield 
)kg ha-1(  

 تعداد غالف در بوته
No. of pods per 

plant 

  نیتروژن
 (کیلوگرم بر هکتار)

Nitrogen 
(kg ha-1) 

  کمپوست
 (تن بر هکتار)
Compost 
(ton ha-1) 

31.91 (ab) 3674 (d) 1160 (d) 21.41 (c) 0   
32.20 (a) 3925 (c) 1256 (c) 23.08 (b) 20 0 31.22 (bc) 4344 (b) 1356 (b) 24.50 (a) 40 
31.09 (c) 4642 (a) 1443 (a) 24.25 (a) 60   

31.52 (ab) 3950 (c) 1233 (d) 22.91 (d) 0   
30.88 (b) 4697 (b) 1450 (c) 26.16 (c) 20 5 32.03 (a) 4846 (ab) 1555 (b) 28.16 (b) 40 
31.98 (a) 5008 (a) 1603 (a) 28.83 (a) 60   

  ندارند. یکدیگر با LSDبر اساس آزمون درصد  پنج احتمال در سطح داريمعنیحرف مشترك، اختالف  یکحداقل  داراي هايمیانگین
Means that have a common letter, have not significantly different together at 5% based on LSD test. 
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 زمینی.مقایسات میانگین اثر متقابل سال، آبیاري و کمپوست بر تعداد دانه در غالف بادام -7جدول 
Table 7-Mean comparisons of interaction of year, irrigation and compost on no. of seed per pods of peanut. 

 غالفدر  دانهتعداد 

No. of seed per pods 
 (تن بر هکتار) کمپوست

Compost (ton ha-1) 
 آبیاري

Irrigation 
 سال

Year 
1.56 (b)  0 ) عدم آبیاريNon-irrigation(    
1.76 (a) 5 ) عدم آبیاريNon-irrigation(  

2018 
1.71 (a) 0 ) عمال آبیارياApplying irrigation( 

1.65 (a) 5 ) عمال آبیارياApplying irrigation(    
1.71 (a) 0 ) عدم آبیاريNon-irrigation(    
1.79 (a) 5 ) عدم آبیاريNon-irrigation(  

2019 
1.76 (a) 0 ) عمال آبیارياApplying irrigation( 

1.71 (a) 5 ) عمال آبیارياApplying irrigation(    
  ندارند. یکدیگر با LSDبر اساس آزمون درصد  پنج احتمال در سطح داريمعنیحرف مشترك، اختالف  یکحداقل  داراي هايمیانگین

Means that have a common letter, have not significantly different together at 5% based on LSD test. 
  

زمینـی  اثر کمپوست بر طول غالف بـادام طول غالف: 
کـاربرد  صـورت کـه    بـدین ). 4دار شد (جـدول  معنی

کمپوست در مقایسه با عدم مصرف آن، سبب افزایش 
زمینی گردیـد (شـکل   بادامدرصدي طول غالف  65/9
 واسـطۀ  بـه کمپوسـت  رسد کـه کـاربرد   ). به نظر می1

و فراهمـی بهتـر آب و    خـاك  خیـزي  حاصـل  افزایش
زمینی، توانسته اسـت در  عناصر غذایی براي گیاه بادام

در همـین   موثر باشـد. زمینی افزایش طول غالف بادام
) در مطالعـات خـود   2020کرانز و همکـاران ( راستا، 

ي امحتـو توان  میاظهار داشتند که با کاربرد کمپوست 
ــیات    ــزایش داد و خصوص ــاك را اف ــذایی خ ــواد غ م
فیزیکــی خــاك را بهبــود بخشــید و بــدین طریــق در 

 هاي مختلف گیاه موثر بودافزایش ماده خشک قسمت
اثـر مثبـت   ) 2019( و همکـاران موندرو سانچز . )18(

هـاي فیزیکـی   ویژگیکاربرد کمپوست زباله شهري بر 
هایی که ساختمان نامناسبی خاك را خصوصاً در خاك

کـم اسـت گـزارش     هـا  آني مواد آلـی  اداشته و محتو
  .  )29( کردند

اثــر متقابــل آبیــاري و نیتــروژن بــر طــول غــالف 
کـه  ي طـور بـه ). 4دار شـد (جـدول   زمینـی معنـی   بادام
در متـر  سـانتی  06/4بـه میـزان   غالف طول ین تر بیش

کیلـوگرم   60و  40تیمارهاي اعمال آبیاري و کـاربرد  

طــول ). 5نیتـروژن در هکتـار مشــاهده شـد (جـدول     
غـالف در ســطوح مختلــف کــاربرد کــود نیتــروژن و  
شرایط اعمال آبیاري نسـبت بـه سـطوح مشـابه کـود      

 تر بیشداري معنی طوربهنیتروژن و شرایط عدم آبیاري 
بود و هر یک از سطوح کود نیتروژن در شرایط اعمال 
آبیاري، نسبت به سطوح مشابه خود در شـرایط عـدم   

ي را تـر  بـیش داري طـول غـالف   معنـی  طوربه، آبیاري
غـالف نیـز در   طـول  ین تر کم). 5نشان دادند (جدول 

تیمار عدم اعمال آبیاري و عدم کاربرد کـود نیتـروژن   
غالف در این تیمـار   طولکه ي طوربهمشاهده گردید. 

 طـور بـه نسبت به سطح مشابه کودي و اعمال آبیـاري،  
بود (جـدول   تر کمدرصد  4/25داري و به میزان معنی

دهی نشان بررسی مقایسات میانگین به روش برش). 5
 60و  40ســطوح  داد کـه در شــرایط اعمـال آبیــاري،  

نسبت به دو سـطح دیگـر    کیلوگرم نیتروژن در هکتار
در شـرایط عـدم انجـام    برتـر بودنـد و    نیتروژن تیمار

نسـبت   کیلوگرم نیتروژن در هکتـار  60کاربرد  آبیاري،
دار سبب افزایش معنـی  نیتروژن به سطوح دیگر تیمار

رسـد کـه   به نظـر مـی  ). 5(جدول گردید  طول غالف
زمینی بادامرطوبت کافی در طول دوره زایشی  فراهمی

عبـدزاد  گـردد.   طول غالف آن افزایشتواند سبب می
) در گزارشـات خــود بیــان  2018گـوهري و امیــري ( 
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واسطۀ کاهش رشد گیـاه و  هنمودند که تنش رطوبتی ب
به دنبال آن، کاهش طول غالف، باعث کـاهش طـول   

توانـد سـبب   شده و از این طریـق مـی  زمینی بادامدانۀ 
و  پنـاه حـق . )1( اُفت عملکرد دانـۀ ایـن گیـاه گـردد    

دار وجود همبستگی مثبـت و معنـی  ) 2018همکاران (

 عنـوان را زمینـی  بـادام  بین طول غالف و عملکرد دانه
ــالف    ــول غ ــزایش ط ــه اف ــتند ک ــار داش ــرده و اظه ک

تواند در افزایش عملکرد دانـۀ آن نقـش   زمینی می بادام
  .)15( سزایی داشته باشد هب

  
   در سطح داريمعنیحرف مشترك، اختالف  یکحداقل  داراي هايمیانگین( زمینیاثر کمپوست بر طول غالف بادام -1شکل 

  ).ندارند یکدیگر با LSDبر اساس آزمون درصد  پنج احتمال
Figure 1– Effect of compost on pod length of peanut (Means that have a common letter, have not significantly 

different together at 5% based on LSD test). 
 

وزن بـر   کمپوستاثر متقابل آبیاري و : وزن صد دانه
ي طـور به). 4دار شد (جدول زمینی معنیبادام صد دانه

 در تیمـار  گـرم)  27/58(  وزن صد دانـه ین تر بیشکه 
بـه  در هکتار  کمپوست تن پنجاعمال آبیاري و کاربرد 

ح در هــر دو ســط). 8(جــدول مشــاهده شــد میــزان 
نسبت  وزن صد دانهو شرایط اعمال آبیاري کمپوست 

 طوربهو شرایط عدم آبیاري  کمپوستبه سطوح مشابه 
وزن صـد  ین تـر  کم). 8(جدول  بود تر بیشداري معنی
نیز در تیمار عدم اعمـال آبیـاري و عـدم کـاربرد      دانه

بررسی مقایسات  ).8(جدول مشاهده گردید  کمپوست
دهی نیز نشان داد که در هر دو میانگین به روش برش

ــاربرد    ــال آن، ک ــاري و اعم ــام آبی ــدم انج ــرایط ع ش
ترتیب باعث  در مقایسه با عدم کاربرد آن، به کمپوست

درصدي وزن صد دانه  0/3و  0/14دار و  افزایش معنی
رسد که تـنش آب، از یـک   به نظر می. )8(جدول  شد

واسطۀ کاهش ظرفیت فتوسـنتزي گیـاه و سـنتز    هبسو 

هاي فتوسنتز جاري و از سوي دیگر، به دلیـل  فراورده
کاهش انتقال مواد فتوسنتزي که قـبالً تولیـد و ذخیـره    

هـا  تواند سبب کـاهش وزن دانـه  می ها،اند به دانهشده
اثـر   ) در بررسی2017). بابازاده و همکاران (9گردد (

مقادیر مختلف آب و نیتروژن بـر عملکـرد و اجـزاي    
دار وزن صـد دانـه   زمینی، کـاهش معنـی  عملکرد بادام

 بیـان زمینی را طـی کـاهش مقـادیر فراهمـی آب     بادام
این موضوع را به کاهش توان فتوسـنتزي   ها آنکردند. 

سـمت  اي بـه  حرکـت مـواد ذخیـره   ها و کاهش برگ
  . )11( ها نسبت دادند دانه

زمینـی  اثر کود نیتـروژن بـر وزن صـد دانـه بـادام     
بدین صورت که بـا افـزایش   ). 4دار شد (جدول  معنی

داري معنـی  طـور بـه نیتروژن، وزن صد دانه نیز مصرف 
ین مقـدار وزن صـد دانـه بـه     تـر  بیشافزایش یافت و 

کیلـوگرم نیتـروژن در    60گرم در تیمار  46/55میزان 
ین وزن صـد دانـه   تر کم). 2آمد (شکل  دست بههکتار 

b
a

0
0.6
1.2
1.8
2.4

3
3.6

0 5

Po
d 

le
ng

th
 (c

m
)

ف 
غال

ول 
ط

)
متر

ی 
سانت

(

)  تن در هکتار(کمپوست 
Compost (ton ha-1)



 ی و همکارانخشوع نبیز... / بر تروژنین کود و يشهر زباله کمپوست اثر 

76  

نیز در شرایط عـدم مصـرف کـود نیتـروژن مالحظـه      
که در این تیمار، وزن صد دانه حتی به  يطوربهگردید. 

رسـد کـه   بـه نظـر مـی   ). 2گرم هم نرسید (شکل  47
هاي فراورده تر بیشنیتروژن، تخصیص  تر بیشفراهمی 

ها هاي در حال رشد در غالففتوسنتزي به سمت دانه
را به دنبال داشته و این موضـوع سـبب افـزایش وزن    

عبدزاد گوهري زمینی شده است. صد دانه در گیاه بادام
) نیز در تحقیقـات خـود، افـزایش    2011و همکاران (

زمینی را طی افـزایش مقـادیر کـود    وزن صد دانه بادام
نیتروژن، در سـطوح مختلـف تیمـار آبیـاري گـزارش      

  .)2( کردند

  
 زمینی.دانه بادام وزن صد دانه و عملکردبر  کمپوستمقایسات میانگین اثر متقابل آبیاري و  -8جدول 

Table 8– Mean comparisons of interaction of irrigation and compost on weight of 100 seeds and seed yield of peanut. 
 (کیلوگرم بر هکتار) عملکرد دانه

Seed yield (kg ha-1) 
 (گرم) وزن صد دانه

Weight of 100 seeds (g) 
 (تن بر هکتار) کمپوست

Compost (ton ha-1) 
 آبیاري

Irrigation 
1109 (b) 42.58 (b) 0 عدم آبیاري  

1344 (a) 49.55 (a) 5 Non-irrigation 

1498 (b) 56.52 (b) 0 عمال آبیاريا  
1576 (a) 58.27 (a) 5 Applying irrigation 

  ندارند. یکدیگر با LSDبر اساس آزمون درصد  پنج احتمال در سطح داريمعنیحرف مشترك، اختالف  یکحداقل  داراي هايمیانگین
Means that have a common letter, have not significantly different together at 5% based on LSD test. 

 

 
   احتمال در سطح داريمعنیحرف مشترك، اختالف  یکحداقل  داراي هايمیانگین( زمینیبادام وزن صد دانهاثر نیتروژن بر  -2شکل 

  .)ندارند یکدیگر با LSDبر اساس آزمون درصد  پنج
Figure 2– Effect of nitrogen on weight of 100 seeds of peanut (Means that have a common letter, have not 

significantly different together at 5% based on LSD test). 
 

اثـر متقابـل آبیــاري و کمپوسـت بــر    عملکـرد دانــه:  
بدین ). 4دار شد (جدول زمینی معنیدانه بادام عملکرد
در تیمـار اعمـال    دانـه عملکـرد  ین تـر  بیشکه  ترتیب

آبیاري و کاربرد پنج تن کمپوست در هکتار به میـزان  
). در 8(جـدول  مشاهده شد  در هکتار گرمکیلو 1576

عملکرد هر دو سطح کمپوست و شرایط اعمال آبیاري 

نسبت به سطوح مشابه کمپوست و شـرایط عـدم    دانه
 در شرایط کاربردبود.  تر بیشداري معنی طوربهآبیاري 

 7/14میزان دانه به عملکرد کمپوست و اعمال آبیاري، 
کمپوسـت و عـدم   نسـبت بـه شـرایط کـاربرد      درصد

دانـه  عملکرد ین تر کم). 8(جدول  بود تر بیشآبیاري، 
ــاربرد   ــاري و عــدم ک ــز در تیمــار عــدم اعمــال آبی نی
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بررسی مقایسات  ).8(جدول مشاهده گردید کمپوست 
داد که در هر دو  دهی نیز نشانمیانگین به روش برش

ــاربرد    ــال آن، ک ــاري و اعم ــام آبی ــدم انج ــرایط ع ش
کمپوست در مقایسه بـا عـدم کـاربرد آن، بـه ترتیـب      

ــی  ــزایش معن ــث اف ــدي  95/4و  5/17دار و باع درص
بـا توجـه بـه برتـري     ). 8(جدول عملکرد دانه گردید 

اعمال آبیاري و کاربرد کمپوست نسبت دار تیمار معنی
، برتـري ایـن   در صفت وزن صد دانه به سایر تیمارها

چرا کـه  رسد. تیمار در عملکرد دانه منطقی به نظر می
وزن صد دانه، یکی از اجزاي تعیـین کننـدة عملکـرد    

تواند افـزایش  افزایش آن میزمینی بوده و بادامدانه در 
توچـایی و  عملکرد دانه را به دنبال داشته باشد. مرادي

پاشـی  اثـر محلـول  ) نیـز در بررسـی   2017همکاران (
ــید ــانول و اس ــرد   مت ــد و عملک ــر رش ــکوربیک ب آس

ــادام ــی ب ــه در گیاهــان    زمین ــرد دان ، افــزایش عملک
متانول و دار شده را به تاثیر مثبت و معنی پاشی محلول

بر روي برخی از اجزاي عملکـرد از   آسکوربیک اسید
  . )20( جمله وزن صد نسبت دادند

 عملکـرد دانـه  اثر متقابل کمپوست و نیتروژن بـر  
کـه  ي طـور بـه ). 4دار گردید (جـدول  زمینی معنیبادام
در  تـن اعمـال پـنج    در تیمـار عملکرد دانه ین تر بیش

وگرم نیتـروژن در  کیلـ  60و کـاربرد  کمپوسـت  هکتار 
عملکرد دانه این تیمار در مقایسه هکتار وجود داشت. 

با شرایط مشابه کاربرد کود نیتروژن و عدم اسـتفاده از  
). 6(جـدول   بـود  تـر  بیشدرصد  10کمپوست حدود 

هر یک از سطوح کود نیتروژن در شـرایط   ،کلیطور به
، نسـبت بـه   کمپوسـت کاربرد پنج کیلوگرم در هکتـار  

کمپوسـت،  سطوح مشابه خود در شرایط عدم اعمـال  
ي را نشان دادنـد  تر بیشعملکرد دانه داري معنی طوربه

 1160نیز بـه میـزان   عملکرد دانه ین تر کم). 6(جدول 
و  کمپوسـت تیمار عـدم کـاربرد    کیلوگرم در هکتار به

بررسـی   ).6(جـدول   اختصـاص داشـت  کود نیتروژن 
دهی نیز نشان داد کـه  مقایسات میانگین به روش برش

کمپوسـت و هـم در شـرایط    در شرایط استفاده از هم 
 کیلوگرم نیتروژن در هکتار 60کاربرد  عدم مصرف آن،

سـبب افـزایش    نیتـروژن  نسبت به سطوح دیگر تیمار
بـه نظـر   ). 6(جـدول  گردیـد  عملکـرد دانـه   دار معنی

واسـطۀ داشـتن اثـرات    هرسد که کاربرد کمپوست ب می
 ،)14( تدریجی عناصر غذاییرهاسازي مثبتی همچون 

محــیط ایجـاد   ،)35( خـاك افـزایش ذخیـره رطوبــت   
وزن مخصـوص  کاهش  ،)5مطلوبی براي رشد ریشه (

 بـاال بـردن  ) و 37( افزایش تخلخـل خـاك  و ظاهري 
)، در افـزایش عملکـرد   26(خاك  یدرولیکیه یتهدا

اربرد آن بـه همـراه کـود    زمینـی مـوثر بـوده و کـ    بادام
عملکـرد  قابـل توجـه   تواند سبب افزایش نیتروژن، می

  . گرددزمینی بادام دانه
 عملکرد دانـه بر  نیتروژناثر متقابل سال، آبیاري و 

بدین ترتیـب کـه   ). 4دار شد (جدول زمینی معنیبادام
بـه تیمارهـاي   در هر دو سال، باالترین عملکـرد دانـه   

کیلوگرم نیتـروژن در   60و  40اعمال آبیاري و کاربرد 
). در شـرایط عـدم   9هکتار اختصاص داشت (جدول 

آبیاري و عدم کاربرد کود نیتروژن، در سال دوم نسبت 
 تـر  بـیش درصد  21به سال اول، عملکرد دانه به میزان 

وقـوع   ناشـی از این موضـوع  احتماالً ). 9(جدول  بود
در طـول فصـل رشـد در سـال دوم،      تر بیشبارندگی 

بـا ایـن   ). 3شـد (جـدول   بـوده با نسبت به سـال اول  
اثـر  وجود، در هر دو سال، در شـرایط عـدم آبیـاري،    

ـ  واسـطه کـاربرد نیتـروژن کـاهش     همنفی کمبود آب، ب
در ارزیـابی مقایسـات میـانگین بـه     . )9(جدول یافت 

هم در سال اول و دهی مشخص گردید که روش برش
 آزمـایش، در شـرایط عـدم آبیـاري،     سـال دومِ هم در 
نسبت به سطوح  کیلوگرم نیتروژن در هکتار 60کاربرد 

عملکـرد  دار سبب افـزایش معنـی   نیتروژن دیگر تیمار
در هـر دو سـال آزمـایش، در شـرایط      . اماگردید دانه

کیلـوگرم نیتـروژن در    60و  40سـطوح   انجام آبیاري،
برتـري   نیتـروژن  نسبت به دو سطح دیگر تیمار هکتار
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نقش کـود نیتـروژن در    ).9(جدول داري داشتند معنی
کاهش اثرات منفی کم آبی توسط محققین دیگـر نیـز   

انـد کـه   تحقیقات نشـان داده  ).34گزارش شده است (
وابستگی زیادي به فراهمی آب و حفظ  هارشد سلول

کاهش فشـار تورژسـانس سـبب     آماس سلولی دارد و
بـه  ). 17شود (می هاکاهش سرعت رشد و نمو سلول

چون کاربرد کـود   رسد که با انجام اقداماتی همنظر می
توان اثرات منفی تنش کم آبی را بـر روي  نیتروژن می

زمینی تا حدي خنثی کرد و از این طریق، بـه  گیاه بادام
عملکردهاي قابل قبـولی در ایـن گیـاه دسـت یافـت.      

واسطۀ تاثیر مثبت آن بر هضمن آنکه فراهمی نیتروژن ب
ــروتئین  ــل و پ ــنتز کلروفی ــعۀ  س ــاهی و توس ــاي گی ه

و  تر بیشتواند در تولید ماده خشک میگیاه، هاي  برگ
. بابـازاده و  )8( حصول عملکردهاي باالتر موثر باشـد 

) نیز در گزارشات خود به نقش مثبت 2017همکاران (
زمینی اشـاره  فراهمی نیتروژن در افزایش عملکرد بادام

ین عملکـرد دانـه در   تـر  بـیش کرده و عنوان کردند که 
 دسـت  بهدرصد نیاز آبی گیاه  80و  100تامین شرایط 

  . )11( آمد

  
 زمینی. بادام و شاخص برداشت دانه عملکردبر  نیتروژنمقایسات میانگین اثر متقابل سال، آبیاري و  -9جدول 

Table 9-Mean comparisons of interaction of year, irrigation and nitrogen on seed yield and HI of peanut. 
 شاخص برداشت

 (درصد)

HI 
)%(  

  عملکرد دانه
 هکتار)(کیلوگرم بر 

seed yield 
)kg ha-1(  

  نیتروژن
 (کیلوگرم بر هکتار)

Nitrogen 
)kg ha-1(  

 آبیاري
Irrigation 

 سال
Year 

30.29 (a) 920 (d) 0 ) عدم آبیاريNon-irrigation(    
30.94 (a) 1144 (c) 20 ) عدم آبیاريNon-irrigation(   

30.91 (a) 1270 (b) 40 ) عدم آبیاريNon-irrigation(   

30.13 (a) 1401 (a) 60 ) عدم آبیاريNon-irrigation(  
2018 

30.35 (c) 1367 (c) 0 ) عمال آبیارياApplying irrigation( 

31.12 (bc) 1507 (b) 20 ) عمال آبیارياApplying irrigation(   
32.31 (a) 1618 (a) 40 ) عمال آبیارياApplying irrigation(   

32.00 (ab) 1623 (a) 60 ) عمال آبیارياApplying irrigation(    
36.01 (a) 1114 (d) 0 ) عدم آبیاريNon-irrigation(    
33.11 (b) 1235 (c) 20 ) عدم آبیاريNon-irrigation(   

31.22 (c) 1305 (b) 40 ) عدم آبیاريNon-irrigation(   

31.13 (c) 1424 (a) 60 ) عدم آبیاريNon-irrigation(  
2019 

30.23 (c) 1385 (c) 0 ) عمال آبیارياApplying irrigation( 

31.00 (bc) 1526 (b) 20 ) عمال آبیارياApplying irrigation(   
32.06 (a) 1630 (a) 40 ) عمال آبیارياApplying irrigation(   

31.89 (ab) 1643 (a) 60 ) عمال آبیارياApplying irrigation(    
  ندارند. یکدیگر با LSDبر اساس آزمون درصد  پنج احتمال در سطح داريمعنیحرف مشترك، اختالف  یکحداقل  داراي هايمیانگین

Means that have a common letter, have not significantly different together at 5% based on LSD test. 
  

اثر متقابل آبیـاري و نیتـروژن بـر     عملکرد بیولوژیک:
). 4دار شد (جدول زمینی معنیبادامعملکرد بیولوژیک 

در تیمارهاي عملکرد بیولوژیک ین تر بیشکه ي طوربه
کیلوگرم نیتـروژن در   60و  40اعمال آبیاري و کاربرد 

هکتار مشاهده شد و تنهـا در ایـن دو تیمـار بـود کـه      
 کیلوگرم در هکتار 5000به بیش از عملکرد بیولوژیک 

در ســطوح عملکــرد بیولوژیــک ). 5(جــدول رســید 
مختلف کاربرد کود نیتروژن و شرایط اعمـال آبیـاري   
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نسبت به سطوح مشابه کود نیتـروژن و شـرایط عـدم    
بـود و هـر یـک از     تـر  بـیش داري معنـی  طوربهآبیاري 

سطوح کود نیتروژن در شرایط اعمال آبیـاري، نسـبت   
 طـور بـه ، به سطوح مشابه خود در شرایط عدم آبیـاري 

ي را نشان دادنـد  تر بیشعملکرد بیولوژیک داري معنی
نیـز در تیمـار   عملکرد بیولوژیک ین تر کم). 5(جدول 

عدم اعمال آبیاري و عـدم کـاربرد نیتـروژن مشـاهده     
در ایـن تیمـار   عملکرد بیولوژیک طوري که هگردید. ب

 طـور بـه سطح مشابه کودي و اعمال آبیـاري،  نسبت به 
بود (جـدول   تر کمدرصد  6/48داري و به میزان معنی

منفی کمبود آب بـر   اتاثردر شرایط عدم آبیاري،  ).5
ـ عملکرد بیولوژیکروي  واسـطۀ کـاربرد نیتـروژن    ه، ب

مقایسـات  . )5(جـدول  کاهش یافت داري معنی طور به
دهـی مشـخص کـرد کـه در     میانگین بـه روش بـرش  
ــاري، ــوگرم  60و  40ســطوح  شــرایط اعمــال آبی کیل

 نسـبت بـه دو سـطح دیگـر تیمـار      نیتروژن در هکتار
 در شرایط عـدم انجـام آبیـاري،   برتر بودند و  نیتروژن
نسبت به سطوح  کیلوگرم نیتروژن در هکتار 60کاربرد 

عملکـرد  دار سبب افـزایش معنـی   نیتروژن دیگر تیمار
) 2015و و همکـاران ( ز). 5(جدول گردید بیولوژیک 

نیز در گزارشات خود به تاثیر مثبت کـود نیتـروژن در   
با  .)36( کاهش اثرات منفی تنش خشکی اشاره کردند

این وجود، با توجه به تاثیر فشار تورژسانس بر انجـام  
ها د سلولتقسیمات سلولی و به دنبال آن، تکثیر و رش

اختالف بین شرایط اعمـال آبیـاري و تیمارهـاي    )، 9(
طوري که در شرایط هآبیاري نشده، کامالً مشهود بود. ب

کیلـوگرم نیتـروژن در هکتـار، بـین      60کـاربرد  مشابه 
درصـد   6/12، تیمارهاي آبیاري شده و آبیـاري نشـده  

  .)5(جدول اختالف وجود داشت 
ــرد    ــر عملک ــروژن ب ــل کمپوســت و نیت ــر متقاب اث

). 4دار گردیـد (جـدول   زمینـی معنـی  بـادام  بیولوژیک
در تیمـار  بیولوژیـک  عملکـرد  ین تـر  بیشکه ي طور به

 60و کــاربرد کمپوســت در هکتــار  تــناعمــال پــنج 

البته بین این کیلوگرم نیتروژن در هکتار وجود داشت. 
و کمپوسـت  در هکتـار   تـن تیمار و تیمار اعمال پـنج  

ــاربرد  ــار  40ک ــروژن در هکت ــوگرم نیت ــتالف  کیل اخ
هـر دو تیمـار در یـک    داري و وجود نداشـت و   معنی

هـر   ،کلـی  طوربه). 6(جدول گروه آماري قرار گرفتند 
یک از سطوح کود نیتـروژن در شـرایط کـاربرد پـنج     

، نسبت به سطوح مشـابه  کمپوستکیلوگرم در هکتار 
-معنـی  طـور بـه کمپوست، خود در شرایط عدم اعمال 

ي را نشـان دادنـد   تـر  بـیش بیولوژیـک  داري عملکـرد  
نیز بـه تیمـار   بیولوژیک عملکرد ین تر کم). 6(جدول 

 و کود نیتروژن اختصاص داشت کمپوستعدم کاربرد 
-مقایسات میانگین به روش برشبررسی  ).6(جدول 

سطوح  دهی نشان داد که در شرایط کاربرد کمپوست،
نسـبت بـه دو    کیلوگرم نیتـروژن در هکتـار   60و  40

در شـرایط  برتري داشتند و  نیتروژن سطح دیگر تیمار
کیلوگرم نیتروژن  60کاربرد  عدم استفاده از کمپوست،

سـبب   نیتـروژن  نسبت به سطوح دیگر تیمار در هکتار
). 6(جدول گردید عملکرد بیولوژیک دار افزایش معنی

ـ رسد که به نظر می -هکاربرد کمپوست توانسته است ب
 تـر  بیشزمینی و فراهمی واسطۀ بهبود تغذیه گیاه بادام
عملکرد بیولوژیـک ایـن   رطوبت براي آن، در افزایش 

فریزنـی و  سـادات در همـین ارتبـاط   گیاه موثر باشـد.  
گزارشات خود، تاثیر مثبـت  )، نیز در 2019(همکاران 

ریشـه   دار کمپوست را در افزایش وزن خشکو معنی
ــال  ــاه تـ ــکیو ( گیـ   Schreb.arundinaceaeفسـ

Festuca  تحت شرایط تنش خشکی مطرح کـرده و (
 عنوان کردند که با افزایش مقادیر کمپوست، از شـدت 

تنش خشکی بر روي وزن خشـک ریشـه    اثرات منفی
  . )26( کاسته شد

اثر متقابل کمپوست و نیتـروژن بـر    شاخص برداشت:
دار گردیـد (جـدول   معنیزمینی شاخص برداشت بادام

البته از هشت ترکیب تیماري موجود، پنج ترکیـب   ).4
). بـا ایـن   6در یک گروه آماري قرار گرفتند (جـدول  
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وجود، در شرایط عـدم کـاربرد کمپوسـت، شـاخص     
برداشت در تیمارهاي عـدم مصـرف کـود نیتـروژن و     

کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن نسبت بـه   20مصرف 
کیلـوگرم در هکتـار کـود     60و  40تیمارهاي مصرف 

بود. امـا در شـرایط    تر بیشداري طور معنیهنیتروژن ب
کیلوگرم در هکتار  60و  40کاربرد کمپوست، مصرف 

سبب افزایش شاخص برداشـت گردیـد    کود نیتروژن
ــدول  ــی ). 6(ج ــه روش  بررس ــانگین ب ــات می مقایس

دهی نشـان داد کـه در شـرایط عـدم اسـتفاده از       برش
کیلـوگرم نیتـروژن در    20سـطوح صـفر و    کمپوست،

از نظـر   نیتروژن، نسبت به دو سطح دیگر تیمار هکتار
اما در شرایط کاربرد ، شاخص برداشت، برتري داشتند

کیلوگرم نیتروژن در  60و  40کمپوست، سطوح صفر، 
 در یک گروه آماري قـرار گرفتـه و نسـبت بـه     هکتار

بودنــد  برتــر کیلــوگرم نیتــروژن در هکتــار 20تیمــار 
رسد که در شرایط عدم کـاربرد  به نظر می). 6(جدول 

کود نیتـروژن سـبب    تر بیشکمپوست، مصرف مقادیر 
رشد رویشی نسبت بـه رشـد زایشـی     تر بیشتحریک 

زمینی شده و این موضوع افت شاخص برداشـت  بادام
ـ کاربرد کمپوست در ک اما، را به همراه داشته است ار ن

نیتـروژن، افـزایش ظرفیـت گلـدهی     مقادیر باالتر کود 
سـبب  زمینی را به همـراه داشـته و ایـن موضـوع     بادام

شـاخص  اسـت.   افزایش شاخص برداشت گیاه شـده 
برداشت در واقع نشان دهندة کسري از مـاده خشـک   

یابـد و در مـدیریت   ها اختصاص مـی است که به دانه
تا شاخص برداشت بـه حـداکثر   شود  میتالش زراعی 

صـفات  بـا بررسـی تـوأم    ). 11ممکن افـزایش یابـد (  
شاخص برداشـت و عملکردهـاي دانـه و بیولوژیـک     

-مـی  )6تحت تیمارهاي کمپوست و نیتروژن (جدول 

 60و  40توان دریافت که کاربرد کمپوست و مصرف 
دار کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن ضمن افزایش معنی

توانـد در ارتقـاي   و بیولوژیـک، مـی   عملکردهاي دانه
  شاخص برداشت نیز موثر باشد.

اثر متقابل سـال، آبیـاري و نیتـروژن بـر شـاخص         
بـدین  ). 4دار شـد (جـدول   زمینی معنـی برداشت بادام

بـه تیمـار عـدم    شاخص برداشت صورت که باالترین 
اعمال آبیاري و عدم کاربرد کود نیتروژن در سال دوم 

شـاخص  تعلق داشت و تنهـا در ایـن تیمـار بـود کـه      
). پـس  9(جدول درصد رسید  36به بیش از برداشت 

کیلـوگرم   20عدم آبیاري و کاربرد از این تیمار، تیمار 
ــا شــاخص در هکتــار کــود نیتــروژن در ســال دوم،  ب

در رتبـه بعـدي قـرار گرفـت      درصـد  11/33برداشت 
به غیر از این دو تیمار، در سایر تیمارهـا،   ).9(جدول 

هر یک از سطوح آبیاري و کود نیتروژن در سـال دوم  
با سطوح مشابه خود در سـال اول، اخـتالف   آزمایش، 

ایـن موضـوع نشـان     ).9داري نداشتند (جـدول  معنی
دهـد کـه شــاخص برداشـت، نسـبت بـه اجــزاي       مـی 

در  خود (عملکردهـاي دانـه و بیولوژیـک)   محاسباتی 
ي تـر  بـیش مختلـف رطـوبتی، از ثبـات    هـاي   وضعیت

بوده و حساسیت آن نسبت به عملکردهـاي  برخوردار 
 تـر  کـم دانه و بیولوژیک به نوسـانات رطوبـت خـاك    

. این نتـایج، بـا گزارشـات بابـازاده و همکـاران      است
در هـر چنـد   ) در توافق است. عالوه بـر ایـن،   2017(

عـدم   -عدم اعمال آبیـاري  در دو تیمار تحقیق حاضر 
 20کــاربرد  -عــدم آبیــاري و  کــاربرد کــود نیتــروژن

، عملکرد کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن در سال دوم
، اما چنـین بـه نظـر    )9(جدول  دانه پایینی ثبت گردید

ي از مـاده  تـر  بیش، بخش رسد که در این دو تیمارمی
هـا اختصـاص یافتـه و ایـن     دانهخشک تولید شده، به 

شـاخص برداشـت در   دار معنـی  برتريموضوع سبب 
در ارزیابی مقایسات میانگین این دو تیمار شده است. 

هـم در سـال   دهی مشخص گردید کـه  به روش برش
اول و هــم در ســال دومِ آزمــایش، در شــرایط انجــام 

 کیلوگرم نیتـروژن در هکتـار   60و  40سطوح  آبیاري،
برتري داشـتند   نیتروژن نسبت به دو سطح دیگر تیمار

در شرایط عـدم آبیـاري در سـال اول،    اما ). 9(جدول 
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داري بـین سـطوح مختلـف نیتـروژن، اخـتالف معنـی      
بـاالترین  وجود نداشت. با این وجـود، در سـال دوم،   

به تیمار عدم درصد  01/36شاخص برداشت به میزان 
نیتروژن در سال دوم اعمال آبیاري و عدم کاربرد کود 

شـینده و  در همـین راسـتا،    ).9تعلق داشت  (جـدول  
) در گزارشــات خــود کــاهش شــاخص 2010الواره (

زمینــی را طــی افــزایش شــدت تــنش برداشــت بــادام
  . )31رطوبتی گزارش کردند (

روغـن دانـه    میـزان  اثر سال آزمـایش بـر   روغن دانه:
بدین صورت کـه  ). 4دار شد (جدول زمینی معنیبادام

 طـور بهدر سال اول در مقایسه با سال دوم، روغن دانه 
(شـکل  بود  تر بیشدرصد  58/4داري و به میزان معنی

هاي هواشناسی نشـان داد کـه در سـه    بررسی داده). 3
ماهۀ آخر فصل رشد که فرایند ساخت و انتقال روغن 

پذیرد، میانگین دماي ماهانـه در سـال اول   صورت می
). 3(جـدول  بـوده اسـت    تـر  بـیش نسبت به سال دوم 

تـرین فـاکتور محیطـی    گزارش شده است که دما مهم
موثر در ساخت روغـن دانـه در محصـوالت روغنـی     

تـر بـودن درجـه حـرارت     کـه گـرم   يطـور بهباشد.  می
اتمسفر، افزایش درصد روغن دانه در گیاهـان روغنـی   

). در تحقیق حاضر، میانگین دمـاي  3به دنبال دارد (را 
محیط در طـول دوره پـر شـدن دانـه و بـروز مرحلـه       
رسیدگی فیزیولوژیک در سال اول نسبت به سال دوم 

رسـد کـه ایـن موضـوع سـبب      بود. به نظر می تر بیش
ها شده و این تسهیل در ساخت و انتقال روغن به دانه

سال اول نسبت به سال  امر نهایتاً برتري روغن دانه در
 دوم را به همراه داشته است. 

اثـر  هـا نشـان داد کـه    بررسی تجزیه واریانس داده
ــر   ــروژن ب ــاري و نیت ــل آبی ــه  متقاب ــن دان ــزان روغ می

کـه  ي طـور بـه ). 4دار شـد (جـدول   زمینـی معنـی   بادام
در تیمارهاي اعمال آبیاري میزان روغن دانه ین تر بیش

کیلوگرم نیتروژن در هکتار مشاهده  60و  40و کاربرد 

در سـطوح مختلـف   میزان روغن دانه ). 5شد (جدول 
کاربرد کود نیتروژن و شرایط اعمال آبیاري نسبت بـه  

 طوربهسطوح مشابه کود نیتروژن و شرایط عدم آبیاري 
بـود و هـر یـک از سـطوح کـود       تـر  بـیش داري معنی

نیتروژن در شرایط اعمال آبیـاري، نسـبت بـه سـطوح     
داري طـور معنـی  ه، بمشابه خود در شرایط عدم آبیاري

). 5ي را نشان دادند (جـدول  تر بیش میزان روغن دانه
عدم اعمال  هاينیز در تیمارمیزان روغن دانه ین تر کم

 40و  20کـاربرد   و آبیاري و عدم کاربرد کود نیتروژن
). 5(جدول مشاهده گردید کیلوگرم نیتروژن در هکتار 

دهی مشخص کرد که مقایسات میانگین به روش برش
هم در شرایط اعمال آبیـاري و هـم در شـرایط عـدم     

نسبت  کیلوگرم نیتروژن در هکتار 60آن، کاربرد انجام 
دار سبب افزایش معنـی  نیتروژن به سطوح دیگر تیمار

بـه نظـر   چنـین  ). 5(جـدول  گردیـد  دانه  میزان روغن
سـزایی در سـاخت و    هرسد که فراهمی آب، تاثیر ب می

 زمینـی داشـته باشـد.   هـاي بـادام  انتقال روغن بـه دانـه  
و تجمـع  که سنتز  آن هستندمطالعات علمی، حاکی از 

زمینـی بسـتگی زیـادي بـه مـاده      روغن در دانـۀ بـادام  
هفتـه   12تـا  فتوسنتزي تولید شده در بازة زمانی پـنج  

پس از گلدهی دارد و عمدة ترکیبات فتوسنتزي تولیـد  
شده در این مدت، صرف سنتز روغن و انتقـال آن بـه   

رو، فراهمـی   ایـن از  ).13شـوند ( زمینـی مـی  دانۀ بادام
رطوبت در این بازة زمـانی جهـت انجـام فتوسـنتز و     

هاي فتوسنتزي به روغن و انتقال آن بـه  تبدیل فراورده
سزایی داشـته و وقـوع    هر حال رشد، نقش بهاي ددانه

تواند در کـاهش روغـن    تنش خشکی در این زمان می
) نیـز  2011پاسبان اسـالم ( موثر باشد. زمینی بادامدانه 
دار درصد روغن دانـه  ات خود، کاهش معنیتحقیقدر 

رایط اعمـال تـنش خشـکی    ش را در گیاه گلرنگ، طی
   ). 23گزارش کرد (
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   در سطح داريمعنیحرف مشترك، اختالف  یکحداقل  داراي هايمیانگین( زمینیاثر سال آزمایش بر روغن دانه بادام -3شکل 

  ).ندارند یکدیگر با LSDبر اساس آزمون درصد  پنج احتمال
Figure 3– Effect of year of experiment on seed oil of peanut (Means that have a common letter,  

have not significantly different together at 5% based on LSD test). 
 

  گیري کلینتیجه
در این آزمایش، کـاربرد کـود نیتـروژن تـا حـدي      
اثرات منفی تنش خشکی را بر صفات مـورد بررسـی   

اغلـب مـوارد مـورد بررسـی، بـین      خنثی کرد. امـا در  
ــطوح  ــتالف   60و  40سـ ــار اخـ ــوگرم در هکتـ کیلـ

داري وجود نداشت. این موضوع احتماالً ناشی از  معنی
زمینی در تثبیت بیولـوژیکی نیتـروژن   توانایی گیاه بادام

بوده است. به عبارت دیگر، احتمـاالً کمبـود نیتـروژن    
در  کیلـوگرم  40زمینـی تـا حـد    مورد نیاز گیـاه بـادام  

واسطۀ کاربرد کود نیتروژن و مابقی نیاز گیاه ههکتار، ب
از طریق تثبیت بیولوژیکی آن صورت گرفته است. لذا 

از ایـن   تر بیشرسد که کاربرد کود نیتروژن، به نظر می
زمینی بوده و فقط هزینـه  مقدار، مازاد بر نیاز گیاه بادام

کـاربرد   ،کنـد. همچنـین  اضافی به کشاورز تحمیل می
کمپوست زباله شهري در شرایط تنش خشکی اثـرات  
منفی تنش را کاهش داد و در شرایط عدم تنش، باعث 

رسـد کـه کـاربرد    بهبود عملکرد گردید. لذا به نظر می
تـن   پـنج کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن به همراه  40

زمینی در هکتار کمپوست زباله شهري در زراعت بادام
د عملکرد دانه این گیاه، خصوصـاً در  تواند در بهبو می

  شرایط بدون آبیاري موثر باشد.
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