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چکیده
این آزمایش در سال زراعی 1939-39به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصاادفی در ساه تکارار در
منطقه رامهرمز اجرا گردید .تیمارهای آزمایش شاامل دو عامال کاه فااکتور اول مقاادیر م تلا کاود نیتارو ن اال
(صفر 155 ،15،و  255کیلوگرم در هکتار) از منبع اوره و فاکتور دوم مربوط به تقسیط کود نیترو ن شامل %15( = T1 :
کاشت  %15 +ساقه رفتن) %99( = T2 ،کاشت  %99 +ساقه رفتن  %99 +قبال از ههاور سانبله) %21( = T3 ،کاشات +
 %15ساقه رفتن  %21 +قبل از ههور سنبله) و  %21( = T4کاشت  %21 +ساقه رفتن  %21 +قبل از ههور سانبله %21 +
در مرحله شیری) بود .نتایج نشان داد که تفاوت بین سطوح مقادیر م تل کود نیترو ن از نظر ارتفاع ساقه ،تعداد سنبله
برداشات و میازان و کاارایی
در متر مربع ،تعداد دانه در سنبله ،وزن هزار دانه ،عملکرد دانه ،عملکرد بیولو یک ،شاا
فتوسنتز جاری در سطح یک درصد و میزان انتقال مجدد ماده شک در سطح احتماال پانج درصاد معنایدار باود .ارار
تقسیط کود نیترو ن بر ارتفاع ساقه ،تعداد سنبله در متر مربع ،عملکرد دانه ،عملکرد بیولو یک و میزان فتوسنتز جاری در
سطح یک درصد و بر کارایی فتوسنتز جاری در سطح احتمال پنج درصد معنیدار شاد .همنناین بار همکانش مقادار و
تقسیط کود نیترو ن بر عملکرد بیولو یک ،میزان و کارایی انتقال مجدد ماده شک و میزان و کارایی فتوسنتز جااری در
سطح احتمال یک درصد معنیدار شد .بیشترین عملکرد دانه در تیمار  155کیلوگرم در هکتار نیترو ن ال با 1191/1
کیلوگرم در هکتار و در تقسیط کود در سطح  T3با  9132/9کیلوگرم در هکتار حاصل شاد .بیشاترین میازان و کاارایی
فتوسنتز جاری در تیمار  155کیلوگرم در هکتار نیترو ن ال و  T3مشاهده شد .به طور کلی با توجاه باه نتاایج ایان
تحقیق ،مصرف  155کیلوگرم نیترو ن ال و تقسیط کود  %21کاشت  %15 +ساقه رفتن  %21 +قبل از ههاور سانبله
نسبت به سایر تیمارها باعث افزایش عملکرد و اجزای عملکرد شده و در منطقه مورد مطالعه نیز قابل توصیه میباشد.
واژههای کلیدی :رسیدگی دانه ،کارایی فتوسنتز ،گرده افشانی ،ماده شک.

مقدمه
غالت مهمترین گیاهان غذایی کره زمین و تأمین کننده هفتاد درصد غذای مردم میباشد و به طاورکلی هفتااد و
پنج درصد کل انر ی و نیمی از پروتئین مورد نیاز بشر از غالت تأمین میشود ( .)11گنادم هماواره در تغذیاه ماردم،
هم در تولید نان و هم در تولید ماکارونی نقش اساسی داشته و شرایط تولیاد آن در گساتره بسایار وسایعی از ساطح
کشور فراهم میباشد .مدیریت استفاده از عناصر غذایی به ویژه نیترو ن جهت تولید اقتصادی گندم و حفظ کشااورزی
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پایدار و تأمین امنیت غذایی ،از اولویت ویژهای بر وردار است .در ایان راساتا اساتفاده مناساب و منطقای و بهیناه از
نهاده های کشاورزی به ویژه نیترو ن و جلوگیری از هدرروی آن جهت تولید ،با در نظر گارفتن کیفیات برتار ،ارتقاای
سالمت جامعه و جلوگیری از آلودگی محیط زیست ،از ضروریات کشت این محصول میباشد (.)29
نیترو ن بیش از عناصر غذایی دیگر در معرض هدر رفتن است و میزان بازیافت آن کمتار از نصا مقادار باه کاار
رفته اولیه میباشد ( .)99نیترو ن یکی از مهمترین عناصر غذایی و عامال کلیادی دساتیابی باه عملکارد مطلاو از
محصوالت زراعی میباشد و نقش مهمی در افزایش عملکرد دارد ( ،)11و نیز یکی از پر مصرف ترین عناصر مورد نیااز
گیاه است ،به طوریکه مهمترین نهاده تولید و محدودکننده تارین عنصار غاذایی در تولیاد محصاوالت کشااورزی در
گستره جهانی محسو شود ( .)8این عنصر یکی از عناصر غذایی مورد نیاز برای رشد و تولید در گیاهاان مایباشاد و
باعث شادابی ،سبز ماندن ،نمو سریع ،ازدیاد شاخ و برگ و افزایش کمی و کیفی محصول میگردد همننین عاالوه بار
کمیت روی کیفیت محصول مانند رنگ ،اندازه دانه و میوه ،ارزش تغذیهای ،میازان قناد ،اسایدهای آمیناه ضاروری و
ویتامینها ارر دارد ( .)18عمده نیترو ن مورد استفاده گندم پیش از گل دهی جذ میشود و بعداً طی دوره پر شدن
دانه به دانههای در حال نمو انتقال داده میشود .فتوسنتز طی دوره پر شدن دانه بیشتر صارف ساا ت نشاساته داناه
میشود .شرایط رشد تاریرگذار بر عملکرد ،میزان پروتئین را نیز تحت تأریر قرار مایدهناد .یکای از عوامال ماثرر بار
توسعه سطح برگ گیاه ،میزان دسترسی به نیترو ن است ،که با ارر بر اندازه و طول عمر برگ موجب افزایش شاا
سطح برگ باالتر نشاندهندة وضعیت رشد رویشی بهتر گیااه و در نتیجاه عملکارد
سطح برگ میشود ( .)28شا
باالتر است .همننین ،یکی از نقش های مهم اندام های رویشی به ویژه برگ ذ یره نیترو ن است .افزایش ساطح بارگ
باعث افزایش نیترو ن در آنها ،ذ یره و مقدار انتقال مجدد بعدی و نهایتاً باعث افزایش عملکرد میگاردد ( .)99میازان
نیترو ن جذ شده در گیاه نشان دهنده وضعیت نیترو ن در طی دوره رشد گیاه میباشد .افزایش کارایی اساتفاده از
نیترو ن باعث افزایش جذ نیترو ن توسط گیاه ،تولید ماده شک و عملکرد میشود ( 99 ،92و  .)91به طاور کلای
هدف از این تحقیق تعیین بهترین مقدار و زمان مصرف کود نیترو ن در گنادم در جهات افازایش عملکارد و اجازای
عملکرد در منطقه رامهرمز و همننین مقایسه بین سطوح م تل کود نیترو ن و تقسیط کود بر انتقاال مجادد مااده
شک و کارایی فتوسنتز جاری بود.

مواد و روشها
این پژوهش در سال زراعی  ،1939-31در مزرعهای واقع در شهرستان رامهرمز اجرا گردیاد .مزرعاه آزمایشای باا
عرض جغرافیایی  91درجه و  11دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  93درجه و  93دقیقه شارقی و ارتفااع  115متار از
سطح دریا بود .جهت تعیین ویژگیهای فیزیکی و شایمیایی ااک ،از ااک مزرعاه ماورد آزماایش در عماق 5-95
سانتیمتری نمونهگیری شد .نتایج اک محل آزمایش در جدول  1نشان داده شده است.
این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در ساه تکارار اجارا گردیاد.
این آزمایش با دو عامل که فاکتور اول شامل مقادیر م تل کود نیترو ن ال (صافر 155 ،15،و  255کیلاوگرم در
هکتار) از منبع اوره و فاکتور دوم مربوط به تقسیط کاود نیتارو ن شاامل %15( = T1 :کاشات  %15 +سااقه رفاتن)،
 %99( = T2کاشت  %99 +ساقه رفتن  %99 +قبل از ههور سانبله) %21( = T3 ،کاشات  %15 +سااقه رفاتن %21 +
قبل از ههور سنبله) و  %21( = T4کاشت  %21 +ساقه رفتن  %21 +قبل از ههور سانبله  %21 +در مرحلاه شایری)
بود.
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جدول  -1نتایج تجزیه خاک مزرعه آزمایش
بافت
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درصد
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درصد
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))ds/m

pH

N
))%

P
(میلیگرم بر
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K
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لومی سیلتی

7
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2/22

7/9

5/18

5/8

212
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عملیات آماده سازی زمین قبل از کشت در نیمه اول آبان ماه آغاز و شامل ما ار ،ش م با گااو آهان برگاردان دار،
دو دیسک عمود بر هم و ماله جهت تسطیح زمین انجام گردید .بر اساس نتایج آزمایش اک ،قبل از کاشت به میازان
 155کیلوگرم در هکتار کود فسفر از منبع سوپر فسفات تریپل به زمین داده و با دیسک به زیر اک داده بارده شاد.
هر کرت دارای شش ط کشت به طول شش متر و فاصله بین طوط  5/2متر و دارای عرض  1/1متر بود .فاصله دو
تکرار از هم  1/1متر و فاصله بین دو کرت یک متر در نظر گرفته شاد .اولاین آبیااری بالفاصاله بعاد از کشات انجاام
گردید .آبیاری های بعدی بر اساس نیاز گیاه به طور معمول انجام گرفت .در  21آبان ماه بذور گنادم رقام مماران باه
صورت طی با تراکم  955بذر در متر مربع با دست کشت شدند .مبارزه با عل های هرز باریک برگ و پهن بارگ باه
صورت وجین دستی صورت گرفت.
برداشت نهایی در تاریخ  17اردیبهشت  1931و به مساحت یک متر مربع از هر کرت ،از طاوط میاانی و پا از
حذف حاشیهها با داس به صورت دستی انجام شد .صفات اندازه گیری شده شامل :تعداد سنبله در متار مرباع ،تعاداد
برداشت .باه منظاور
دانه در سنبله ،ارتفاع بوته ،وزن هزار دانه ،عملکرد دانه ،عملکرد بیولو یک ،عملکرد کاه و شا
تعیین عملکرد دانه ،پ از حذف حاشیه ها ،از مسااحتی معاادل یاک متار مرباع برداشات صاورت گرفات و پا از
رمنکوبی سنبله ها ،محصول دانه بدست آمده تعیین شد .به منظور تعیین عملکرد بیولو یکی ،در هنگام برداشت پ
از حذف کامل حاشیهها ،تمامی بوتههای موجود در سطح برداشت یک متر مربع سطح اک ،توساط داس برداشات و
به طور جداگانه بستهبندی و توزین شد.
میزان و کارایی انتقال مجدد ماده شک و میزان و کارایی فتوسنتز جاری از روابط زیر محاسبه شدند (:)2
وزن شک کاه در مرحله برداشت – ماده شک اندامهای رویشی در مرحله گرده افشانی = میزان انتقال مجدد ماده شک
وزن ماده شک اندامهای رویشی در مرحله گرده افشانی /میزان انتقال مجدد مواد ذ یرهای = کارایی انتقال مجدد ماده شک
میزان انتقال مجدد – عملکرد دانه = میزان فتوسنتز جاری
وزن ماده شک اندامهای رویشی در مرحله گرده افشانی  /میزان فتوسنتز جاری = کارایی فتوسنتز جاری

تجزیه و تحلیل دادهها و روش محاسبه نتایج با استفاده از نرم افزار  Minitab 17و مقایسه میاانگین تیمارهاا باه
روش آزمون دانکن با استفاده از نرم افزار  SASدر سطح احتمال پنج درصد انجام شد .همننین شاکلهاا توساط نارم
افزار  Excelترسیم شد.

نتایج و بحث
ارتفاع ساقه

اررکود نیترو ن و تقسیط کود در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود ،اما در بار همکانش مقادار مصارف کاود
نیترو ن و تقسیط آن از نظر آماری ا تالف معنیداری مشاهده نشد (جادول  .)2مقایساه میاانگینهاا نشاان دادکاه
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بیشترین ارتفاع ساقه در ارر کاربرد  255کیلوگرم در هکتار کود نیترو ن و کمترین ارتفاع در عدم کاربرد کود نیترو ن
مشاهده شد (جدول  .)9در ارر فاکتور تقسیط کود ،بیشترین ارتفاع ساقه در تیمار  T1و کمترین ارتفاع ساقه در تیمار
 T4حاصل شد (جدول  .)9نتایج این آزمایش با یافتههای سهرابی و همکااران ( )15کاه باا افازایش مقادار نیتارو ن،
ارتفاع ساقه در گندم افزایش یافت نیز مطابقت داشت .از آنجایی که کود نیترو ن رشد رویشای را در گیاهاان افازایش
میدهد ،گیاهانی که به وبی با نیترو ن تغذیه شدهاند دارای ارتفاع بوته بیشتری بودند .اصوال علت افزایش ارتفااع در
ارر کاربرد اوره را میتوان به ارر تشدیدکنندگی نیترو ن در رشد رویشی و تقسیمات سلولی در اندام گیاه به ویژه ساقه
نسبت داد و اشاره کرد که در نتیجه وزن برگ و ساقه افزایش مییابد (.)19
تعداد سنبله در متر مربع

ارر مقدار مصرف کود نیترو ن و تقسیط آن در سطح احتمال یک درصد معنایدار بود ،اما در بر همکنش کود نیتارو ن
و تقسیط کود از نظر آماری ا تالف معنیداری مشاهده نشد (جدول  .)2مقایسه میانگینها نشان داد که بیشترین تعاداد
سنبله در متر مربع در ارر کاربرد  155کیلوگرم در هکتار کود نیتارو ن و کمتارین تعاداد سانبله در عادم کااربرد کاود
نیترو ن بود (جدول  .)9در ارر فاکتور تقسیط کود ،بیشترین تعداد سنبله در متار مرباع در تیماار  T3و کمتارین تعاداد
سنبله در تیمار  T1حاصل شد (جدول  .)9افزایش مصرف نیترو ن باا تحریاک پنجاهزنای باعاث افازایش تولیاد پنجاه
میگردد که امکان تولید سنبله در همه آنها وجود ندارد ،در نتیجه درصد پنجه های نابارور افزایش یافتاه و عملکارد داناه
در مقایسه با حد بهینه کود نیترو ن ،کمتر میشود ( 21و  .)91کراوفورد و کارت رایت ( )29نیاز زماان مناساب مصارف
کود سرک نیترو ن درگندم را مراحل نموی راس ساقه که نیاز شدیدی به نیترو ن دارد و مرحله ههور سانبلنه انتهاايی
معرفی کردهاند .به نظر میرسد فراهمی نیترو ن با کاربرد تقسیطی آن بصورت سه مرحله و به صوص با افازایش مقادار
آن در مرحله ساقه رفتن نسبت به ههور سنبله ،از اهمیت باالیی در افزایش تعاداد پنجاههاای باارور و در نتیجاه تعاداد
سنبله در متر مربع بر وردار است.
تعداد دانه در سنبله

ارر مقادیر م تل کود نیترو ن در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود ،اما در ارر تقسایط کاود و بار همکانش
کود نیترو ن و تقسیط کود از نظر آماری ا تالف معنیداری مشاهده نشد (جدول  .)2مقایسه میانگینهاا نشاان داد
که بیشترین تعداد دانه در سنبله مربوط به ارر کاربرد  155و  255کیلوگرم در هکتار کود نیتارو ن و کمتارین تعاداد
دانه در سنبله متعلق به عدم کاربرد کود نیترو ن بود (جدول  .)9باا افازایش مقادار نیتارو ن ،تعاداد داناه در سانبله
افزایش یافت هر مند که بین کاربرد  155و  255کیلوگرم در هکتار ا تالف معنایداری وجاود نداشات .نتاایج ایان
آزمایش با یافتههای بحرانی و طهماسبی سروستانی ( )1که اعالم نمودند تعاداد داناه در سانبله باه تناساب افازایش
مصرف نیترو ن افزایش مییابد ،ما بین مقادیر  115و  85کیلاوگرم نیتارو ن اال در هکتاار ا اتالف معنایداری
مشاهده نشد نیز مطابقت داشت .پاسخ مثبت تعداد دانه در سنبله به کاربرد کاود نیتارو ن را ساایر پژوهشاگران نیاز
گزارش نمودهاند ( 21و  .)91به نظر میرسد که در شرایط کمبود نیترو ن و در نتیجاه نقصاان مقادار ت صای ایان
سطح برگ و همننین دوام آن کاهش یافته و در نتیجه آن ماواد پارورده الزم بارای
ماده به برگها ،دو عامل شا
تشکیل دانه در سنبله کمتر شده است باشد (.)11
وزن هزار دانه

ارر مقادیر م تل کود نیترو ن در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود ،اما در ارر تقسایط کاود و بار همکانش
کود نیترو ن و تقسیط کود از نظر آماری ا تالف معنیداری مشاهده نشد (جدول  .)2مقایسه میاانگینهاا نشاان داد
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که بیشترین وزن هزار دانه مربوط به ارر کاربرد  255و  155کیلوگرم در هکتار کاود نیتارو ن و کمتارین تعاداد وزن
هزار دانه متعلق به عدم کاربرد کود نیترو ن بود (جدول  .)9نتایج ایان آزماایش باا یافتاههاای بحرانای و طهماسابی
سروستانی ( ) 1که بیان داشتند با افزایش میزان کود نیتارو ن ،وزن هازار داناه در گنادم افازایش یافات .جمااعتی و
همکاران ( )28گزارش دادند که با مصرف کود نیترو ن وزن هزار دانه افزایش یافت .افازایش نیتارو ن باعاث افازایش
انتقال آسیمیالت های سا ته شده توسط گیاه به دانه ها و در نتیجه افزایش وزن دانه ها گردیده اسات .همنناین ایان
امر را میتوان به افزایش سطح سبز گیاهی و طوالنیتر شدن مرحله گلدهی مرتبط دانست (.)1
عملکرد دانه

ارر کود نیترو ن و تقسیط کود در سطح احتمال یک درصاد معنایدار باود ،اماا در بار همکانش کاود نیتارو ن و
تقسیط کود از نظر آماری ا تالف معنیداری مشاهده نشد (جادول  .)2مقایساه میاانگینهاا نشاان داد کاه بیشاترین
عملکرد دانه در ارر کاربرد  155کیلوگرم در هکتار کود نیترو ن ،و کمتارین عملکارد در عادم کااربرد کاود نیتارو ن
مشاهده شد (جدول  .)9در ارر فاکتور تقسیط کود ،بیشترین عملکرد داناه در تیماار  T3و کمتارین عملکارد داناه در
تیمار  T1حاصل شد (جدول  .)9با افزایش مصرف کود نیترو ن ،تا میزان  155کیلاوگرم در هکتاار نیتارو ن اال ،
عملکرد دانه افزایش پیدا کرد ،ولی با افزایش تا میزان  255کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه کمتر شد هر مند ا تالف
معنایداری با آن نداشت .نتایج این آزمایش با یافتههای پور پاشا و همکاران ( )7که اعالم داشتند بیشترین عملکرد دانه
در گندم با کاربرد  155کیلوگرم در هکتار کود نیترو ن حاصل شد نیاز مطابقات داشات .اکینتاوی و همکااران ()13
نتیجه گرفتند ،در سطوح باالی نیترو ن به دلیل تغذیه مناسب و کم شدن شدت رقابت و سقط گل هاا ،تعاداد داناه و
در نتیجه عملکرد دانه را افزایش میدهد .نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که تقسیط کاود نیتارو ن باه صاورت
سه مرحله ای و ا تصاص بیشتر کود در زمان ساقه رفتن ،ضمن افزایش ارتفاع بوته تا حد مطلو و تعاداد سانبله در
واحد سطح ،توانسته افزایش معنیداری بر عملکرد دانه داشته باشد.
عملکرد بیولوژیک

اررات کود نیترو ن و تقسیط کود و همننین بر همکنش کود نیتارو ن و تقسایط کاود از نظار آمااری در ساطح
احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  .)2مقایسه میانگینها نشان داد که بیشترین عملکرد بیولو یک در ارر کااربرد
 255کیلوگرم در هکتار کود نیترو ن و کمترین عملکرد بیولو یک در عدم کاربرد کود نیترو ن مشااهده شاد (جادول
 .)9در ارر تقسیط کود ،بیشترین عملکرد بیولو یک در تیمار  T3و کمترین عملکارد بیولو یاک در تیماار  T4حاصال
شد .همننین براساس نتایج بر همکنش ،بیشترین عملکرد بیولو یک در ارار تیماار  155کیلاوگرم در هکتاار و  T3و
کمترین آن در ارر تیمار بدون کاربرد کود نیترو ن و  T1حاصل شد (شکل  .)1با افزایش مقدار کاود نیتارو ن ،تولیاد
ماده شک بیشتر شد ،هر مند بین مصرف  155و  255کیلوگرم در هکتار ا تالف معنایدار وجاود نداشات ،اماا در
مقدار  255کیلوگرم در هکتار عملکرد بیولو یک بیشتری حاصل شد (جادول  .)9نتاایج ایان آزماایش باا یافتاههاای
شهسواری و صفاری ( )12مطابقت داشت .این نتیجه تأریر بسیار مهم نیترو ن به عنوان یکی از عناصر ضاروری ماورد
نیاز گیاه در فرایندها و سا تمان های گیاهی را به وبی نشاان مایدهاد .ماک دونالاد ( )95نیاز در بررسای ساطوح
م تل نیترو ن بر عملکرد ارقام م تل گندم گزارش نمود که با افازایش مصارف نیتارو ن ،مااده شاک در زماان
گردهافشانی به طور معنی داری افزایش یافت .تقسیط کود نیترو ن به مهار قسمت مساوی در مراحال قبال از کاشات
تشکیل پنجه ،ساقه دهی و گلدهی ،باعث تولید بیشترین عملکارد داناه و عملکارد بیولو یاک گردیاد ( .)21افازایش
عملکرد دانه در ارر مصرف کود نیترو ن به طور غیرمستقیم به عملکرد بیولو یک ارتباط دارد ( .)3بر اساس شاکل بار
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همکنش مقدار و زمان مصرف کود نیترو ن (شکل  ،)1با افزایش مقدار کود نیتارو ن تاا  155کیلاوگرم در هکتاار در
تمامی زمانهای مصرف کود ،افزایش عملکرد به طور معنیداری بیشتر شد ،اما با افزایش بیشتر آن تاا  255کیلاوگرم
در هکتار ،عملکرد بیولو یک در تمامی سطوح تقسیط رابت شد و ا تالف معنیداری با مقدار  155کیلوگرم در هکتاار
نداشت .همننین در تمامی مقادیر کودی ،تقسیط کاود  %21( T3کاشات  %15 +سااقه رفاتن  %21 +قبال از ههاور
سنبله) دارای بیشترین زیست توده بود.

شکل  -1میانگین عملکرد بیولوژیک تحت اثرات متقابل نیتروژن در تقسیط کود

شاخص برداشت

ارر مقادیر م تل کود نیترو ن در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود اما در ارر تقسیط کود و بر همکنش کاود
نیترو ن و تقسیط کود از نظر آماری ا تالف معنیداری مشاهده نشد (جدول  .)2مقایسه میاانگینهاا نشاان داد کاه
برداشت
برداشت مربوط به ارر کاربرد  155کیلوگرم در هکتار کود نیترو ن و کمترین تعداد شا
بیشترین شا
برداشات نمایاان گار انتقاال ماواد
متعلق به عدم کاربرد کود نیترو ن بود (جدول  .)9در حقیقت باال باودن شاا
فتوسنتزی بیشتر از گیاه به دانه میباشد .با توجه به نتایج ،با افازایش میازان نیتارو ن تاا  155کیلاوگرم در هکتاار،
برداشت به دلیل بیشتر شدن شدن عملکرد دانه ،افزایش یافت اما مقادار  255کیلاوگرم در هکتاار باه دلیال
شا
بیشتر بودن عملکرد بیولو یکی نسبت به دانه ،کمتر از مقادار  155کیلاوگرم در هکتاار شاد .هار مناد کاه ا اتالف
معنیداری با آن نداشت .پاک نژاد ( )1با بررسی ارر سطوح سطوح م تل کود نیترو ن بار گنادم اههاار داشات کاه
برداشت بیشتری داشتند .هر مند بین مقادیر  155 ،15و  255کیلاوگرم در هکتاار
سطوح پایینتر نیترو ن ،شا
ا تالف معنیداری وجود نداشت .نتایج بر ی محققان گویای این مطلب است که مقادیر متفاوت کود نیتارو ن دارای
برداشت هستند و در واقع ارر کود نیترو ن روی این صفت معنیدار نیست ( 22و .)28
ارر یکسانی روی شا
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جدول  -2تجزیه واریانس صفات مورد بررسی گندم در سطوح مختلف کود نیتروژن و تقسیط کود
منابع تغییرات

درجه
آزادی

ارتفاع ساقه

تعداد سنبله
در متر مربع

تعداد دانه
در سنبله

وزن هزار
دانه

عملکرد دانه

عملکرد
بیولو یک

شا
برداشت

تکرار

2

1/91 ns

13/2 ns

5/191 ns

5/157 ns

19 ns

183 ns

5/19 ns

کود نیترو ن

9

** 1129/1

** 1995/3

** 135/518

** 211/819

** 113558

** 338191

** 13/23

تقسیط کود

9

** 98/92

** 119/1

21/718 ns

13/782 ns

** 25713

** 151972

8/98 ns

کود نیترو ن × تقسیط کود

3

1/59 ns

92/9 ns

1/315 ns

2/212 ns

1285 ns

** 8717

1/37 ns

طای آزمایش

95

1/99

99/1

7/733

8/111

1885

1999

15/22

ضریب تغییرات()%

-

2/ 8

1/ 7

8/ 1

8/ 8

15/1

9/ 2

3/ 1

 nsو * و **  :به ترتیب بیانگر تفاوت غیر معنیدار و معنیدار در سطح پنج و یک درصد میباشد.

جدول  -9مقایسه میانگین اثر ساده صفات مورد بررسی گندم در سطوح مختلف کود نیتروژن و تقسیط کود
کود
نیتروژن

ارتفاع ساقه
(سانتی متر)

N0

d

75/53

N1

c

85/52

N2

b

87/92

N3

a

32/97

T1

a

89/78

T2

c

81/22

T3

b

82/31

T4

c

85/88

تعداد سنبله
در متر مربع

تعداد دانه
در سنبله

وزن هزار دانه
(گرم)

عملکرد دانه
(کیلوگرم در هکتار)

991/71 d

28/11 c

27/29 c

c

2182/1

c

917/18

b

99/71

a

981/31

a

97/91

b

972/29

c

913/29

b

911/21

a

913/75

d

919/23

عملکرد بیولو یک
(کیلوگرم در هکتار)

شا
برداشت ()%

8153/5 c

91/77 b

b

91/31

b

9819/7

b

15751/5

a

91/87

a

91/12

a

1191/1

a

19325/5

a

91/32

91/98 a

91/13 a

a

9389/9

a

19181/5

91/57 a

a

99/52

a

92/29

c

9838/2

c

11237/5

a

99/89

a

99/11

b

9971/3

b

12588/5

a

91/19

a

99/11

a

9132/9

a

12892/5

a

92/85

a

91/91

d

9139/9

d

15183/5

تقسیط کود
a

99/13

a

91/89

a

91/93

a

99/21

در هر ستون تفاوت بین دو میانگین که یک حرف مشترک دارند بر اساس آزمون دانکن از لحاا آمااری در ساطح احتماال پانج درصاد
معنیدار نیست .صفر= N2= 155 ، N1=15، N0و  N3= 255کیلوگرم در هکتار
 %15( = T1کاشت  %15 +ساقه رفتن) %99( = T2 ،کاشت  %99 +ساقه رفتن  %99 +قبل از ههور سنبله) %21( = T3 ،کاشت %15 +
ساقه رفتن  %21 +قبل از ههور سنبله) و  %21( = T4کاشت  %21 +ساقه رفتن  %21 +قبل از ههور سنبله  %21 +در مرحله شیری)

میزان انتقال مجدد ماده خشک

میزان انتقال مجدد ماده شک در ارر کود نیترو ن و بر همکنش کود نیترو ن و تقسیط کود به ترتیاب در ساطح
احتمال پنج و یک درصد معنیدار بود اما در ارر تقسیط کود ا تالف معنایداری مشااهده نشاد (جادول  .)9مقایساه
میانگینها نشان داد که بیشترین میزان انتقال مجدد ماده شک در ارر کاربرد  255کیلوگرم در هکتار کود نیتارو ن
و کمترین میزان انتقال مجدد ماده شک در عدم کاربرد کود نیترو ن مشاهده شاد (جادول  .)1همنناین براسااس
نتایج بر همکنش تیمارها بیشترین میزان انتقال مجدد ماده شک در ارر تیمار  155و  255کیلوگرم در هکتاار کاود
نیترو ن و  T4و کمترین آن در ارر تیمار بدون کاربرد کود نیترو ن و  T1حاصل شد (جدول  .)1نتایج این آزمایش باا
یافتههای علوی فاضل ( )19که با افزایش مقدار نیترو ن مصرفی ،میزان انتقال مجدد ماده شک افازایش یافات نیاز
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مطابقت داشت .روند تغییرات میزان انتقال مجدد ماده شک در واکنش به مقادیر نیترو ن افزایشی بود .گزارش شده
است که با افزایش کاربرد نیترو ن مقدار انتقال از ب ش های رویشی باه داناه افازایش پیادا کارده و موجاب افازایش
سرعت پر شدن دانه و وزن دانه گردید ،که دلیل آن را میتوان جذ سریعتر مواد از قسمتهای رویشای و در نتیجاه
انتقال آنها به دانه ذکر کرد .همننین میزان فتوسنتز با میزان نیترو ن قابل دسترس مرتبط و با افزایش مصارف کاود
نیترو ن ،سرعت فتوسنتز در واحد سطح افزایش و در نتیجه سهم مجدد کاهش مییابد ( .)22لمایر و همکااران ()23
گزارش کردند که در گیاه یونجه پ از مرحله گرده افشانی ،غلظت نیترو ن در برگ ها و همینطور فعالیت متاابولیکی
به دلیل پیشرفت پیری کاهش مییابد .در این زمان فرآیند انتقال مجدد ماده شک اتفاق میافتد ،برگ های مسنتار
نیترو ن ود را به صورت اسیدهای آمینه به دست آمده از تجزیه پروتئین ها به اندام های جوان در حاال رشاد مانناد
برگهای جوان و دانهها منتقل مینمایند.
کارایی انتقال مجدد ماده خشک

ارر کارایی انتقال مجدد ماده شک در اررات اصلی کود نیترو ن و تقسیط کود معنیداری نباود ،اماا بار همکانش کاود
نیترو ن و تقسیط کود در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  .)1بیشترین میزان انتقال مجادد مااده شاک در
تیمار  155کیلوگرم در هکتار کود نیترو ن و  T4و کمترین آن در ارر تیماار  155کیلاوگرم در هکتاار کاود نیتارو ن و T3
شد با افزایش میزان مصرف نیترو ن در شرایط مورد آزمایش کارایی انتقال مجادد
حاصل شد .با بررسی میانگین ها مش
ماده شک روندی افزایشی داشت .پیش از این مشاهده شد کاه افازایش مصارف نیتارو ن افازایش ذ اایر فتوسانتزی در
اندام های رویشی را به دنبال داشت .به طورکلی ،بر طبق نتایج تحقیق حاضر بیشاتر باودن ذ اایر رویشای ،رانادمان توزیاع
بیشتر را به دنبال داشت .البته نتایج حاصله در دامنه تیمارهای کودی مورد بررسی نیتارو ن در ایان تحقیاق باود ،و ممکان
است که در مقادیر بیشتر کود ،کارایی انتقال مجدد ماده شک کاهش یابد ( .)2نتایج این آزمایش باا یافتاههاای بحرانای و
همکاران ( )9که گزارش کردند که انتقال مجدد ماده شک با افزایش مصرف نیترو ن افازایش ،اماا کاارایی ایان انتقاال باا
افزایش این کود کاهش یافته است نیز مطابقت داشت.
میزان فتوسنتز جاری

میزان فتوسنتز جاری تحت اررات اصلی کود نیترو ن و تقسیط کود و همنناین در بار همکانش کاود نیتارو ن و
تقسیط کود از نظر آماری در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جادول  .)9مقایساه میاانگینهاا نشاان داد کاه
بیشترین میزان فتوسنتز جاری در زمان رسیدگی در ارر کاربرد  155کیلوگرم در هکتار کود نیترو ن و کمترین میزان
فتوسنتز جاری در عدم کاربرد کود نیترو ن با مشاهده شد (جدول  .)1که تقریباا دو برابار تیماار شااهد باود .در ارار
تقسیط کود ،بیشترین میزان فتوسنتز جاری در تیمار  T3و کمترین میزان فتوسنتز جاری در تیماار  T4حاصال شاد
(جدول  .)1همننین براساس نتایج بر همکنش ،بیشترین میزان فتوسنتز جاری در ارر تیمار  255کیلوگرم در هکتاار
و  T3و کمترین آن در ارر تیمار بدون کاربرد کود نیترو ن و  T3حاصل شاد (جادول  .)1فتوسانتز جااری فرآینادی
است که ضمن آن مواد فتوسنتزی حاصل از اندام های سبز گیاه به ویژه برگ پرمم از مرحله گرده افشانی تا رسیدگی
نهایی دانه به سمت دانه حرکت و بیشترین سهم در پر شدن و رشد دانه دارد .نیترو ن باه دلیال تولیاد ساطح بارگ
بیشتر و تداوم بیشتر آن از طریق ایجاد تأ یر در پیری برگ ها باعث افزایش میازان فتوسانتز جااری مایشاود (.)99
براساس نتایج بدست آمده در بر همکنش ،به نظر میرسد ارر مقادیر کود نیترو ن مهمتر از تقسایط کاود باوده اسات
مرا که کمترین و بیشترین میزان فتوسنتز جاری در تقسیط کود  T3مشاهده شد و با افازایش میازان کاود نیتارو ن
ال تا  255کیلوگرم در هکتار افزایش یافت .انتقال مجدد قندهای محلول ساقه معموالً زماانی آغااز مایشاود کاه
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فتوسنتز جاری برگ ها قادر به تأمین نیاز م ازن فعال گیاه نباشد ،بنابراین افزایش انتقال مجدد قندهای محلول سااقه
در تیمار تنش میتواند نشاندهنده حساسیت مجموعه فتوسنتزی به تنش باشاد .همنناین نیتارو ن باعاث افازایش
پنجههای بارور و افزایش تعداد سنبله شده است در نتیجه م ازن قویتری را برای دریافت مواد پرورده فتوسنتز جاری
ایجاد میکند ،به بیان دیگر تا زمانی که م ازن قوی در گیاه وجود نداشته باشد و نیاز گیاه افزایش نیابد فتوسنتز نیاز
افزایش پیدا نمیکند (.)17
کارایی فتوسنتز جاری

کارایی فتوسنتز جاری تحت ارر اصلی تقسیط کود در سطح احتمال پنج درصد و کود نیترو ن به همراه بار همکانش
کود نیترو ن و تقسیط کود از نظر آماری در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول  .)9مقایسه میانگینهاا نشاان
داد که بیشترین کارایی فتوسنتز جاری در زمان رسیدگی در ارر کاربرد  155کیلوگرم در هکتاار کاود نیتارو ن باا 5/92
گرم در گرم و کمترین کارایی فتوسنتز جاری در عدم کاربرد کود نیترو ن مشاهده شد (جدول  .)1در ارار تقسایط کاود،
بیشترین کارایی فتوسنتز جاری در تیمار  T2و کمترین کارایی فتوسانتز جااری در تیماار  T4حاصال شاد (جادول .)1
همننین براساس نتایج بر همکنش ،بیشترین کاارایی فتوسانتز جااری در ارار تیماار  155کیلاوگرم در هکتاار و  T3و
کمترین آن در ارر تیمار بدون کاربرد کود نیترو ن و  T3بدست آمد (جدول  .)1باا توجاه باه اینکاه کاارایی فتوسانتز از
تقسیم میزان فتوسنتز بر ماده شک اندامهای رویشی در پایان گرده افشانی به دست مایآیاد و باا توجاه باه اینکاه در
آزمایش حاضر افزایش مصرف نیترو ن به شکل معنی داری وزن شک در پایان گاردهافشاانی را افازایش داد ،در نتیجاه
مقدار کارایی فتوسنتز در ارر مصرف نیترو ن کاهش یافت .همننین مجدم ( )11گازارش کارد کاه نیتارو ن بار کاارایی
فتوسنتز ارر دارد و کارایی فتوسنتز همبستگی منفی و معنیداری با عملکرد و مثلفه های مربوط باه انتقاال مجادد مااده
شک داشت ،لذا ارر نیترو ن بر کارایی فتوسنتز کاهشی و بر ویژگیهای مرتبط با عملکرد و انتقال مجادد مااده شاک
افزایشی بود.
جدول  -9تجزیه واریانس صفات مورد بررسی گندم در سطوح مختلف کود نیتروژن و تقسیط کود
منابع تغییرات

درجه
آزادی

میزان انتقال مجدد
ماده شک

کارایی انتقال مجدد
ماده شک

میزان فتوسنتز
جاری

کارایی فتوسنتز
جاری

تکرار

2

71/8 ns

5/555111 ns

299 ns

5/555711 ns

کود نیترو ن

9

* 2715/9

5/555919 ns

** 191731

** 5/591251

تقسیط کود

9

1312/3 ns

5/551313 ns

** 95179

* 5/519811

کود نیترو ن × تقسیط کود

3

** 9129/9

** 5/559327

** 8838

** 5/515155

طای آزمایش

95

711/9

5/551535

1919

5/559971

ضریب تغییرات()%

-

2/1

17/1

11/2

11/1

 nsو * و ** :به ترتیب بیانگر تفاوت غیر معنیدار و معنیدار در سطح پنج و یک درصد میباشد.
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جدول  -9مقایسه میانگین اثر ساده صفات مورد بررسی گندم در سطوح مختلف کود نیتروژن و تقسیط کود
کود نیترو ن

میزان انتقال مجدد ماده شک
(گرم در متر مربع)

کارایی انتقال مجدد ماده شک
(گرم در گرم)

میزان فتوسنتز جاری
(گرم در متر مربع)

13/19 d
82/77 c
39/11 b
159/72 a

5/11 a
5/15 a
5/531 a
5/15 a

188/18 c
952/13 b
925/11 a
939/79 ab

N0
N1
N2
N3

کارایی فتوسنتز جاری
(گرم در گرم)
c
b
a
b

5/23
5/98
5/92
5/97

تقسیط کود
a

a

78/13
81/92 a
89/55 a
151/19 a

T1
T2
T3
T4

5/1
5/539 a
5/531 a
5/12 a

c

911/25
911/91 b
971/29 a
212/35 d

b

5/91
5/95 a
5/93 a
5/92 c

در هر ستون تفاوت بین دو میانگین که یک حرف مشترک دارند بر اساس آزمون دانکن از لحا آماری در سطح احتمال پنج درصد معنیدار نیست.

 .صفر= N2= 155 ، N1=15، N0و  N3= 255کیلوگرم در هکتار
 %15( = T1کاشت  %15 +ساقه رفتن) %99( = T2 ،کاشت  %99 +ساقه رفتن  %99 +قبل از ههور سنبله) %21( = T3 ،کاشت %15 +
ساقه رفتن  %21 +قبل از ههور سنبله) و  %21( = T4کاشت  %21 +ساقه رفتن  %21 +قبل از ههور سنبله  %21 +در مرحله شیری)
جدول  -1مقایسه میانگین بر همکنش صفات مورد بررسی گندم در سطوح مختلف کود نیتروژن و تقسیط کود

کود نیترو ن

N0

میزان انتقال مجدد
ماده شک
(گرم در متر مربع)

کارایی انتقال مجدد
ماده شک
(گرم در گرم)

میزان فتوسنتز جاری
(گرم در متر مربع)

کارایی فتوسنتز جاری
(گرم در گرم)

T1

19/12 ef
73/22 d
159/19 bc
91/87 f

5/15 bc
5/12 b
5/19 ab
5/57 d

187/28 fg
135/91 fg
113/59 g
258/55 f

5/23 def
5/95 de
5/29 e
5/91 cde

T1

39/18 c
18/55 e
151/13 bc
72/31 de

5/12 b
5/57 d
5/12 b
5/53 c

217/13 ef
911/11 cd
927/79 d
213/98 efg

5/91 cde
5/91 b
5/93 c
5/91 cde

cd

bc

bc

تقسیط کود

T2
T3
T4

N1

T2
T3
T4
T1

N2

T2
T3
T4
T1

N3

T2
T3
T4

d

71/81
152/19 bc
98/37 f
111/17 a
c

35/95
81/31 cd
81/83 cd
111/17 a

5/58
5/15 bc
5/59 f
5/11 a

911/91
923/98 b
195/15 a
959/18 de

5/99
5/99 bc
5/12 a
5/92 d

c

c

cd

5/53
5/58 cd
5/57 d
5/11 a

978/15
912/83 ab
919/53 ab
273/92 e

5/97
5/99 bc
5/92 bcd
5/28 defg

در هر ستون تفاوت بین دو میانگین که یک حرف مشترک دارند بر اساس آزمون دانکن از لحا آماری در سطح احتمال پنج درصد معنیدار نیست.

صفر= N2= 155 ، N1=15، N0و  N3= 255کیلوگرم در هکتار
 %15( = T1کاشت  %15 +ساقه رفتن) %99( = T2 ،کاشت  %99 +ساقه رفتن  %99 +قبل از ههور سنبله) %21( = T3 ،کاشت %15 +
ساقه رفتن  %21 +قبل از ههور سنبله) و  %21( = T4کاشت  %21 +ساقه رفتن  %21 +قبل از ههور سنبله  %21 +در مرحله شیری)
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نتیجه گیری
نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که ارر مقادیر م تل مصرف کود نیترو ن بر تمامی صفات اندازه گیاری باه غیار از
کارایی انتقال مجدد ماده شک معنیدار شد و بیشترین عملکرد دانه در مقدار  155کیلوگرم در هکتار نیتارو ن اال
به دست آمد هر مند که ا تالف معنیداری با  255کیلوگرم در هکتار نداشت ،اما مقدار  155کیلوگرم به دلیال توجیاه
اقتصادی ،کاهش مصرف کود ،آبشویی کمتر نیترو ن و جلوگیری از اررات م ار آالینادههاای زیسات محیطای جهات
کشت گندم در منطقه توصیه میشود .در ارر تقسیط کود نیترو ن ،بیشترین عملکرد دانه و ماده شک در تقسایط ساه
مرحلهای  %21( T3کاشت  %15 +ساقه رفتن  %21 +قبل از ههور سنبله) حاصل شد و به عنوان تقسیط مناساب جهات
استفاده کود نیترو ن در منطقه پیشنهاد میشود .میزان انتقال مجدد ماده شک در اوا ر دوره رشد ،با افازایش مقاادیر
کود نیترو ن و در تقسیط مهار مرحله ای کود نیترو ن افزایش یافت که در نتیجاه کاارایی انتقاال مجادد مااده شاک
بیشتر شد .همننین با افزایش مقدار نیترو ن اال تاا  155کیلاوگرم در هکتاار و تقسایط ساه مرحلاه ای %21( T3
کاشت  %15 +ساقه رفتن  %21 +قبل از ههور سنبله) ،بر میزان و کارایی فتوسنتز جاری افازوده شاد کاه نشاان دهناده
تاریر بیشتر فتوسنتز و تجمع آسیمیالت در طول دوره رشد گندم در افزایش عملکرد دانه میباشد.
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Abstract
This experiment was conducted as factorial based on completely randomized blocks design with 3
replications during 2014-2015 in Ramhormoz, Khozestan province. The experiment consisted of
two factors: nitrogen fertilizer rates: (zero, 50, 100 and 200 kg per hectare) and split nitrogen
application included: T1 = (50% at planting + 50% at stem elongation), T2 = (33% at planting +
33% at stem elongation + 33% before ear emergence), T3 = (25% at planting + 50% + 25%at stem
elongation before ear emergence) and T4 = (25% at planting + 25% + 25% at stem elongation
before ear emergence + 25% in the milky stage. The results showed that difference between the
levels of nitrogen fertilizer in plant height, number of spikes per square meter, grain number per
spike, 1000-seed weight, grain yield, biological yield, harvest index and the amount and efficiency
of current photosynthesis at 1% level of probability and remobilization rate of dry matter at 5%
level of probability. Effect of split application of nitrogen on plant height, number of spikes per
square meter, grain yield, biological yield and current photosynthesis at 1% level of probability
and the efficiency photosynthesis current at 5% level of probability was significant. The
interaction of the amount and nitrogen fertilizer splitting on biological yield and efficiency of dry
matter remobilization and efficiency of current photosynthesis at 1% level of probability was
significant. The highest grain yield was in N2 (100 kg ha nitrogen) with 5.5141 kg/ha and fertilizer
splitting in T3 (25% at planting + 50% + 25% at stem elongation before ear emergence) 4.4592
kg/ha, respectively. The greatest amount and efficiency of current photosynthesis were observed in
N2 (100 kg/ha nitrogen) and T3 (25% planting + 50% + 25% stem elongation before Ear
emergence). In general, consuming 100 kg/ha of nitrogen fertilizer with T3 splitting (25% planting
+ 50% stem elongation + 25% before Ear emergence) increase yield and yield components
compared to other treatments and it can be recommended in the region of study.
Keywords: Anthesis, dry matter, grain maturity, photosynthesis efficiency.

