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 خالصه

 
به منظور مطالعه تاثیر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم گندم، و نیز                       

شک ، آزمایشی مزرعه ای با استفاده از طرح آماری اسپلیت پالت فاکتوریل             کارائی انتقال مجدد نیتروژن و ماده خ      
 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده      1380-81در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی                

در این طرح ارقام بعنوان فاکتور اصلی و مقادیر و زمانهای مصرف کود                 . دامپزشکی دانشگاه شیراز اجرا شد     
نتایج بدست آمده نشان داد که بین        . نیتروژن بصورت فاکتوریل بعنوان فاکتور فرعی مورد بررسی قرار گرفتند           

ارقام از نظر تعداد سنبله بارور، تعداد دانه درسنبله، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد زیستی، شاخص                       
دم دوروم در صفات تعداد دانه در سنبله،         برداشت و درصد پروتئین دانه اختالف معنی داری وجود داشته و گن             

وزن هزار دانه، شاخص برداشت ودرصد پروتئین دانه برتر و رقم فالت در صفات تعدادسنبله بارور، عملکرد                     
بطوریکه با  . اثر مقادیر و زمانهای مصرف نیتروژن نیز بر صفات فوق معنی دار بود            . زیستی و عملکرد دانه برتر بود     

بهترین شیوه تقسیط نیتروژن بر اساس نتایج این مطالعه          . ن تمام صفات فوق افزایش یافت     افزایش مصرف نیتروژ  
ارقام مورد مطالعه در کارائی انتقال مجدد نیتروژن وماده خشک            . بدست  آمد   T3 وT2 در زمانهای مصرف    

پرچم و نیز انتقال    بطوریکه گندم دوروم کارائی بیشتری در انتقال نیتروژن از برگ             . اختالف معنی داری داشتند   
با توجه به نتایج بدست آمده بنظر می رسد که گندم دوروم از نظر صفات               . مجدد ماده خشک به سمت دانه داشت      

 . کیفی و گندم نان از نظر صفات کمی دارای برتری بودند
 

 .  ن نیتروژ،گندم، نیتروژن، عملکرد، اجزاء عملکرد، کارائی انتقال مجدد ماده خشک: هاي كليدي واژه
 

 مقدمه
براي دستيابي به عملكرد باال درغالت و عمدتاً گندم كه پايه           

آيد، ضرورت افزايش    اصلي تغذيه در اكثر جوامع  به حساب مي         
در . رسد عملكرد اين گياه در واحد سطح اجتناب ناپذير بنظر مي         

اين ميان نقش عناصر غذائي درافزايش عملكرد در واحد سطح            
 بنحوي كه عملكرد كم محصوالت زراعي از        بسيار مهم مي باشد،   

جمله گندم در بسياري از نقاط دنيا در درجه اول مربوط به                 
مقدار و زمان مصرف نيتروژن      ). ٨(كمبود عناصر غذائي است      

ها و نهايتاً بر اجزاء عملكرد دانه موثر         تواند بر رشد و نمو بوته      مي
ين نسبت  بعنوان مثال زمان مصرف نيتروژن در تعي        . واقع شود 

هاي باقي مانده براي توليد سنبله ممكنست بسيار مهم              پنجه
باشد، در صورتي كه تامين نيتروژن در پايان دوره آغازش                 
سنبلچه كه تقاضاي بوته بشدت در حال افزايش است، ممكنست          

كاربرد متوسط   ). ٣(بر بقاي سنبلچه و گلچه تاثير داشته باشد          
زني باعث تحريك      پنجه نيتروژن در اوايل يا در طي مرحله          

تر باشد رشد    شود در حاليكه چنانچه مصرف آن زياد       زني مي  پنجه
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 ١٣٨٤، سال ٥، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٢٦٤

تر سايه   هاي پائين  برگ افزايش يافته و ممكنست روي ميانگره        
زني را محدود كند و يا كاربرد نيتروژن در مرحله           انداخته و پنجه  

ساقه رفتن، رشد برگ و سطح فتوسنتزي گياه را تحريك                 
مصرف ) ١٩٩٤(بنا بر گزارش مصدق و اسميت           ).١(كند   مي

  توسعه سطح برگ و    نيتروژن در شروع رشد مرحله ساقه تحريك      
ظرفيت فتوسنتزي را بدنبال خواهد داشت،كه افزايش سطوح           

مراحل  اوليه رشد از عوامل       در در اثر مصرف نيتروژن    فتوسنتزي
تقسيط نيتروژن بركليه    . رود موثر افزايش عملكرد بشمار مي       

شوند مانند   وصياتي كه قبل از مرحله ساقه رفتن تعين مي          خص
تعداد سنبله، تعداد پنجه، عملكرد زيستي و سطح برگ پرچم             
تاثير منفي داشت و خصوصياتي را كه بعد از اين مرحله تعيين              

. شوند مانند تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه افزايش داد             مي
 كه مصرف نيتروژن در     گزارش كردند ) ١٩٧٣(ايلريچ و هاجمن    

چند نوبت در گندم زمستانه در بهار فعاليت آنزيم نيترات                 
جابجايي نيتروژن در   . كتاز و مقدار پروتئين را افزايش داد        ادير

گياه خصوصاً در مراحلي از رشد و نمو گياه كه جذب نيتروژن از              
هاي مورد بحث در مباني       گردد، يكي از پديده    خاك محدود مي  

براي مثال در گندم     . رود اهان زراعي بشمار مي    فيزيولوژي گي 
يابد و   اندكي پس از گلدهي، جذب نيتروژن بسيار كاهش مي            

اي از نيتروژني كه در داخل گياه در دوره رويشي              بخش عمده 
 ٥٠رد و بر حسب رقم      يگ تجمع يافته است مورد استفاده قرار مي      

ر خوشه   درصد از نيتروژني را كه بعداً در دوره زايشي د             ٩٠تا  
مطالعات زيادي  ). ٣(گردد   كند از اين بخش تاًمين مي      ذخيره مي 
اند كه نيتروژن موجود در دانه گندم عمدتاً نتيجه              نشان داده 

) ٢٩(انتقال مجدد از اندامهاي رويشي بعد از گرده افشاني است            
و ) ٢(كه اين انتقال مجدد بستگي به شرايط محيطي داشته              

و ) ١٩٧٩(ترمن  ). ٣١ ،١٠(ست  همچنين تحت كنترل ژنتيك ا    
گزارش كردند كه مقدار پروتئين در دانه ممكنست        ) ١٩٧٣(پرز  

با انتخاب ژنوتيپهايي كه درصد باالتري از نيتروژن را از اندامهاي           
پاتريك و  . دهند، بهبود يابد    رويشي به سمت دانه انتقال مي        

كارائي  گزارش كردند كه تقسيط كود نيتروژن،     ) ١٩٩٣(اسميت  
زيرا قسمت زيادي از انتقال مجدد       . برد تقال مجدد آنرا باال مي    ان

. نيتروژن به دانه، ناشي از تيمار مصرف زود نيتروژن بوده است            
بيان كرد كه برگ پرچم در        ) ١٩٨٧(ونسنفورد و مك كاون       

تري  مرحله رسيدگي درمقايسه باساير برگها حاوي نسبت پائين         
روژن نسبت به محيط با      از نيتروژن در محيط بدون كاربرد نيت        

كه اين مسأله احتماالٌ حاكي از اينست كه          .كاربرد نيتروژن بود  
نيتروژن برگ پرچم در تحت شرايط تنش نيتروژن بيشتر به دانه           

 . انتقال يافته است
در مرحله ظهور سنبله و گرده افشاني مواد                  معموالً

حتياج آيد، ميزان آن بيشتر از ا      فتوسنتزي كه در گياه بوجود مي     
مازاد مواد فتوسنتزي به ساقه منتقل        . باشد اين دو فرايند مي    

زماني كه گياه   . شود شده و بصورت انواع كربوهيدرات ذخيره مي      
شود، كربوهيدراتهاي ذخيره به       وارد مرحله پر شدن دانه مي        

افزايش عملكرد  ). ٨(شود   هاي در حال پر شدن منتقل مي        دانه
 كل ماده خشك آن بعد از مرحله         دانه در ساقه اصلي از افزايش     

گرده افشاني بيشتر است و اين نمايانگر انتقال و جذب ماده                
و چون  ) ١٨(باشد   هاي ديگر به ساقه اصلي  مي        خشك از ساقه  

كاهش ماده خشك برگ و ساقه با افزايش سريع آن در سنبله               
دهد كه مواد از برگ و ساقه به           همراه است، اين امر نشان مي      

در يك  ) ١٩٩١( دسپو و گاگياناس  ). ١٩(شوند   ل مي سنبله منتق 
آزمايش كارائي انتقال مجدد و تجمع ماده خشك و نيتروژن را با            
كاربرد سطوح و زمانهاي متفاوت نيتروژن بر روي دو رقم گندم             
نان و دو رقم گندم دوروم مورد بررسي قرار دادند و گزارش                 

فشاني و  كردند كه كاهشي در ماده خشك بين مرحله گرده ا             
نيز در  ) ١٣٧٩( قاسمي نژاد و همكاران       .رسيدگي مشاهده شد  

بررسي اثر تقسيط كود نيتروژن و نحوه واكنش ارقام گندم                
 دريافتند كه تقسيط نيتروژن موجب كاهش سطح برگ            دوروم

پرچم و عملكرد ماده خشك شد توليد بيشتر ماده خشك در               
مجدد ماده  مرحله گرده افشاني منتج به سهم بيشتر انتقال              

سطوح و زمانهاي متفاوت نيتروژن هيچكدام بر           . خشك شد 
بطور كلي كربو     . انتقال مجدد ماده خشك تاثير نداشتند          

هيدراتهاي موجود در ساقه كه قبل و در طول دوره بعد از گرده              
 درصد وزن خشك خود     ٣٠تا  ١٠افشاني موجود هستند معموالٌ     

 وقتي در معرض     فرستند و در بعضي از غالت         را به دانه مي    
گيرند ممكنست اين انتقال به بيش از         تنشهاي محيطي قرار مي   

با توجه به اينكه تامين نيتروژن از         ). ٣٤ ،٢٨( درصد برسد    ٧٠
نظر مقدار و فراهمي آن در زمانهاي مورد نياز گياه يكي از                  
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مهمترين عوامل براي دستيابي به عملكرد باالي كمي و كيفي             
ين با در نظر داشتن اين فرضيه كه          همچنو  باشد   محصول مي 

برگ پرچم سهم بيشتري نسبت به ساير برگها در تامين                  
نيتروژن دانه خصوصاً در شرايط تقسيط و ميزان دسترسي به             

نيز ارقام مختلف گندم از نظر انتقال        نيتروژن بيشتر، دارا است و    
مجدد ماده خشك و نيتروژن در شرايط مختلف دسترسي به              

 رفتار متفاوتي هستند، اهداف اصلي زير در اين           نيتروژن داراي 
 :مطالعه مورد بررسي قرار گرفت

رين مقدار و زمان مصرف كود نيتروژن          ت تعيين مناسب  -١
 .براي ارقام گندم مورد مطالعه

 بررسي تاًثير سطوح و زمانهاي كاربرد نيتروژن بر كارائي           -٣
 . انتقال مجدد نيتروژن از برگ پرچم به دانه

سي تاثير سطوح و زمانهاي كاربرد نيتروژن بر انتقال           برر -٣
 . مجدد ماده خشك  و كارائي انتقال
 

 ها مواد و روش
 در مزرعه دانشكده     ١٣٨٠-٨١اين پژوهش در سال زراعي       

 درجه و   ٥٢دامپزشكي دانشگاه شيراز واقع در طول جغرافيايي         
 دقيقه و ارتفاع از     ٣٣ درجه و    ٢٩ دقيقه و عرض جغرافيايي      ٣٦

كل ميزان بارندگي ساليانه    .در آمد   متربه اجرا  ١٤٨٨سطح دريا   
 ميليمتر بود كه ميزان بارش در        ٥/٣٨٥در محل مورد آزمايش      

براي .  گزارش شده است   ١ماههاي مختلف به تفكيك در جدول       
تعيين خصوصيات خاك، قبل از اجراي آزمايش اقدام به جمع             

ك مورد استفاده   متري ازخا   سانتي ٠-٣٠ نمونه از عمق     ١٥آوري  
طرح آماري مورد استفاده اسپليت پالت           ). ٢جدول   (شد   

. فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار بود           
 و كرتهاي   2 و ياواروس  1كرتهاي اصلي شامل ارقام گندم  فالت       

 ٤٠ ، ٨٠و١٦٠فرعي شامل مقدار مصرف نيتروژن در سه سطح           
و زمان مصرف نيز در سه        كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار        

 مرحله  ٢/١ زمان كاشت ،    ٢/١ =T1سطح ، تماماً زمان كاشت     
  مرحله ساقه رفتن ،     ٣/١ ظهور سنبله و   ٣/١و   =T2ساقه رفتن   

 بود كه تيمارهاي مقدار و زمان مصرف           =T3 زمان كاشت  ٣/١
                                                                                    

1.  Triticum. aestivum   L. 
2.  Triticum. durum    L. 

هر . نيتروژن بصورت فاكتوريل در كرتهاي فرعي قرار گرفتند           
 ٢٠ متر و فاصله بين رديف        ٧ خط كاشت بطول      ٦كرت شامل   

 بذر در متر    ٤٠٠عمليات كاشت بر اساس تراكم      . سانتي متر بود  
مربع و در نظر گرفتن قوه ناميه، درجه خلوص و وزن هزار دانه                

تيمارهاي .  بصورت دستي انجام شد      ١٣٨٠ آبان    ٢٦در تاريخ    
كودي مورد نظردر زمانهاي پيش بيني شده با ايجاد يك شيار              

متر در كنار رديفهاي كاشت از منبع اوره اعمال          انتي س ٥به عمق   
با توجه به توزيع مناسب بارندگي در سال تا مرحله                . شدند

رسيدگي كامل جمعأ چهار نوبت آبياري در زمانهاي مورد نياز             
مبارزه با علفهاي هرز در      . گياه با استفاده از سيفون انجام شد        

ر بررسي تعداد   بمنظو. چندين نوبت بصورت مكانيكي انجام شد      
 بوته پس از حذف اثرات        ١٠دانه درسنبله و وزن هزار دانه،          

حاشيه از سه خط وسط بطور تصادفي از هر واحد آزمايشي                
 .برداشت و مورد بررسي قرار گرفت

براي تعيين تعداد سنبله در متر مربع، عملكرد زيستي و              
 ٢٥/٠شاخص برداشت پس از حذف حاشيه از سطحي معادل             

. رداشت صورت گرفت و صفات مورد نظر تعيين شد           مترمربع ب 
براي تعيين وزن كل ماده خشك در مرحله گرده افشاني زماني             

برداري  ها ظاهر شدند، نمونه     درصد از سنبله   ٥٠كه پرچمها در    
گراد قرار    درجه سانتي  ١٠٨ ساعت در آون      ٢٤انجام و  بمدت      

ماده براي تعيين وزن كل       . گرفته و وزن آنها محاسبه گرديد       
خشك اندامهاي هوايي در مرحله رسيدگي نيز مصادف با زماني           

ها  ها بطور كامل رنگ سبز خود را از دست داده و بوته             كه سنبله 
خشك شده بودند نمونه برداري دوم انجام و پس از خشك شدن            

. برداري اول وزن آنها بدست آمد        ها در آون مشابه نمونه      نمونه
رد نظر در مرحله گرده افشاني و       براي اندازه گيري خصوصيات مو    

 بوته پس ازحذف اثرات حاشيه از دو خط وسط             ١٥رسيدگي،  
بطور تصادفي از  از هر كرت انتخاب و برگ پرچم آنها  جدا                   

 ها با استفاده از روش كلدال           تعيين نيتروژن نمونه    . گرديد
) (Kejeldhal procedure درصد پروتئين دانه نيزبا    . انجام گرفت

هاي بدست    روش فوق بدست آمد و با استفاده از داده          استفاده از 
 .آمده فاكتورهاي زيرمحاسبه شد
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 .١٣٨٠-٨١ ميزان بارندگي در ماههاي مختلف سال زراعي -١جدول 
 ماههاي سال مهر آبان آذر دي بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور

٠/٠ ٥/٦ ٨/١٣٨ ٠/٩٥ ٢/٤٠ ٥/٣٢ ٤/٧٢ ١/٠ ٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ 
 ميزان بارندگي

 )ميلي متر(
 

 . نتايج تجزيه خاك مزرعه مورد آزمايش-٢جدول 
 واكنش
 خاك

 رطوبت
 )درصد(

 شوري
 )دزيمنس(

 پتاسيم
mg  kg -1 

 فسفر
mg  kg -1 

 كربن
 )درصد(

 ازت
 )درصد(

 شن
 )درصد(

 الي
 )درصد(

 رس
 )درصد(

 آهك
 )درصد(

 عمق
 )سانتيمتر(

٠-٣٠ ٥/٤٤ ٤٢ ٤٦ ١٢ ٠٨/٠ ٨٣/٠ ٤/٥ ٢٨٥ ٨٤/١ ٤٩ ٠٣/٨ 

 
ميزان نيتروژن برگ پرچم    {) =mg( انتقال مجدد نيتروژن     -

محتواي نيتروژن برگ پرچم درزمان     {-})mg(در مرحله گلدهي  
 .})mg(رسيدگي

ميزان انتقال  { * ١٠٠ = (%) كارائي انتقال مجدد نيتروژن   -
 مرحلهمحتواي نيتروژن برگ پرچم در        / )mg(مجدد نيتروژن   

 . }ه افشانيردگ
ميزان انتقال  {*١٠٠(%) =ما ده خشك    كارائي انتقال مجدد    -

تقسيم بر مقدار ماده خشك در مرحله گرده        ماده خشك     مجدد  
 .}افشاني

در پايان اطالعات بدست آمده توسط نرم افزار كامپيوتري            
Mstat-c      ميانگينها در صورت   . مورد تجزيه واريانس قرار گرفت

اي  رهاي مورد مطالعه با آزمون چند دامنه       دار بودن اثرتيما   معني
 . درصد مورد مقايسه قرار گرفتند٥ و١دانكن در سطح احتمال 

 
 نتايج و بحث

 ارائه  ٣نتايج تجزيه واريانس عملكرد و اجزاء آن در جدول            
دهد كه در بين دو       نتايج بدست آمده نشان مي     . گرديده است 

ي و دانه،    رقم گندم مورد مطالعه از نظر عملكردهاي زيست            
شاخص برداشت، تعداد سنبله در متر مربع و وزن هزار دانه                

با بررسي مقايسه ميانگينها بين      . داري وجود دارد   اختالف معني 
مشاهده گرديد كه شاخص برداشت، تعداد دانه        ) ٤جدول(ارقام  

در سنبله و وزن هزار دانه در رقم ياواروس بيشتر و عملكرد                 
د سنبله در متر مربع در رقم فالت         زيستي، عملكرد دانه، و تعدا    

رسد علت اختالف در عملكرد دانه بين دو          بنظر مي . بيشتر است 
رقم مربوط به خصوصيات ژنتيكي از جمله توليد پنجه بيشتر در           

رقم فالت كه منجر به افزايش تعداد سنبله بارور، عملكرد                 
ساير محققان  . زيستي و عملكرد دانه بيشتر گرديده است، باشد        

رابطه مثبتي بين افزايش عملكرد دانه با افزايش تعداد سنبله           نيز
در رقم ياواروس   ). ٢١، ١٤ ، ٦(اند   در واحد سطح را گزارش كرده     

نيز با توجه به وجود ريشكهاي بلند و عمودي نسبت به رقم                 
فالت، وزن هزار دانه بيشتري بدست آمد كه اين امر بعلت                 

هر چند كه   ). ١٧( رسد   نزديكي ريشكها به دانه منطقي بنظر مي      
رقم ياواروس در دو جزء عملكرد خود يعني تعداد دانه در سنبله             
و وزن هزار دانه داراي ميانگين بيشتري نسبت به رقم فالت بود             

بر اين اساس بنظر    . ولي در نهايت عملكرد آن كمتر از فالت بود         
كه جزء  ) در رقم فالت  (رسد تعداد سنبله بيشتر در متر مربع         مي
گري در تعيين عملكرد دانه است، سهم بيشتري را در افزايش           دي

مقادير و  . عملكرد دانه نسبت به دو جزء ديگر داشته است             
دار مثبتي   زمانهاي مصرف نيتروژن نيز بر صفات فوق اثر معني          

داشت، بطوريكه با افزايش سطوح نيتروژن تمام خصوصيات مورد         
ده ميانگينها در بين    با مشاه  ). ٣جدول  (مطالعه افزايش داشتند    

مشاهده  گرديد كه    ) ٥جدول  (مقادير مختلف مصرف نيتروژن      
وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در متر مربع              

هر چند كه بين    . به تناسب افزايش مصرف نيتروژن افزايش يافت      
 كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار اختالف         ٨٠ و ١٦٠مقادير  
رسد كه افزايش عملكرد ناشي      بنظر مي . هده نشد داري مشا  معني

از افزايش مصرف نيتروژن بعلت افزايش در اجزاء متشكله آن              
بطور كلي  . بخصوص تعداد سنبله بارور در متر مربع بوده است          

تيمار نيتروژن با تاثير بر روي هر يك از اجزاء عملكرد باعث                 
ج ساير  نتايج حاصل با نتاي     . افزايش در عملكرد دانه گرديد       
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با مشاهده ميانگينهاي صفات    .  مطابقت دارد  )٢٧،  ١١(محققان  
شود كه با تقسيط نيتروژن       مالحظه مي ) ٦جدول(مورد مطالعه   

 وT1هرچند كه بين تيمارهاي . وزن هزار دانه افزايش يافته است
T2  نيز ) ١٩٩٥(ميلنر و ايوانز    . داري وجود نداشت   اختالف معني

ن در مرحله روئيت برگ پرچم مشاهده       با كاربرد تا خيري نيتروژ    
كردند كه كاربرد نيتروژن در اين مرحله باعث افزايش وزن هزار            

اي  بيشترين تعداد دانه در سنبله با كاربرد دو مرحله           . دانه شد 
با توجه به اينكه مرحله ظهور برجستگي         . نيتروژن بدست آمد  

 و مرحله ظهور سنبلچه انتهايي مهمترين مراحل در            ١دوگانه
بنابراين )  ٣٢ ،٩(باشند   تعيين تعداد سنبلچه در سنبله مي        

فراهمي نيتروژن در اين مراحل منجر به تعداد سنبلچه بيشتري           
                                                                                    

1.Double Ridges Stage 

كراوفورد و  . خواهد شد،كه با نتايج اين مطالعه مطابقت دارد           
 نيز زمان مناسب مصرف كود سرك             )١٩٨٩(كارت رايت     

از شديدي به   نيتروژن درگندم را مراحل نموي راس ساقه كه ني         
به . اند انتهائي معرفي كرده  نيتروژن دارد و مرحله ظهور سنبلچه       

رسد فراهمي نيتروژن با كاربرد تقسيطي آن و اينكه              نظر مي 
 شود، زني گياه محسوب مي    عنصر نيتروژن عامل مهمي در پنجه      

چنانكه در  . در نهايت منجر به افزايش تعداد سنبله بارور شود           
 شد كه با تقسيط نيتروژن تعداد سنبله         هاين تحقيق نيز مشاهد   

اي  حداكثر اين مقدار با كاربرد دو مرحله         بارور افزايش يافت و    
نيز افزايش تعداد   ) ١٩٩٣(پومر و فينك     . نيتروژن بدست آمد  

هاي بارور را با تقسيط نيتروژن گزارش كردند بطوريكه               ساقه
 . بيشترين آن در زمان ظهور اولين گره ساقه بدست آمد
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 .دانه و درصد پروتئين

 منابع تغييرات
درجه 
آزادي

 وزن هزار
 )گرم(دانه 

تعداد دانه 
سنبله در

تعداد سنبله بارور 
 مربع در متر

زيستي  ملكردع
 هكتار/تن

 عملكرد دانه
 هكتار/تن

 شاخص
(%)  برداشت 

درصد 
پروتئين دانه

كارائي انتقال 
مجدد نيتروژن

 انتقال مجدد
mg g -1نيتروژن 

 كارائي انتقال
خشك مجدد ماده

Ns٥٣/٠ ٦٨/١ Ns ٢ تكرار Ns   ٨/١٨٨٢ Ns /  ٢٢١٤٣ Ns    ٥/١٥٥٧ Ns   ٠٦١/٠ Ns   ٢١١/٠ Ns  ٥٧٤/٠ Ns٠٠٣/٠ Ns  ١٠٥/٠ 
٣/٣٢٥  ** ١ رقم **٤/٢٤٦ **  ٥/٥٢٤٣١٥ **٤/٧٩٢٥١٨ *    ١/٣٣٧٣٣ * ٣/٣٢   ** ٥/٣١٧ **  ٥/١٦٣٣ **٢/٥٤٨  ** ٧/١٣١ 

 ٣٣/٤ ٠٣٣/٠ ٧٢٢/٠ ٣٣٥/٠ ٦٢١/١ ٧٥/٢٥٦٩ ١٢/٢٥٠٣ ٥١٩/١٠٨٦ ٨٥٩/٢ ٣٩/٢ ٢ aخطاي 
 مقدار مصرف 
 نيتروژن

٢ 
 

**  ٢/٦٣ ** ١/٣٤ **٢/١٦٥٣٢٤ ** ٤/٢٧٤٣٦٥* ١/٢٦٧٧٧٦ **  ٦/١١٠ **  ٨/٧٢   ** ٤/٢٠  * ٦/٤٣  ** ٧/٢٢ 

 زمان مصرف 
 نيتروژن

٠٩/٣٤   * ٢ **٤/٣٣ **   ٣/٦٥٣٥٦  ** ٦/٩٩٦٨ **   ٧/
٢٨٨٩٥ 

**  ٤/٤٠  * ٩٩/٣** ٠١٩/٣  ** ١/٨  ** ٧/٦٣ 

رقم و مقدار مصرف
 نيتروژن

٢١/٨   * ٢ Ns٧٦/١ Ns    ٢٠/٣** ٠٦/١٢  ** ٦٥/٠  ** ٨/٩  ** ٨/٥٧٩٥  * ٧/٩٨٥٤  * ٢/٢٧٦٥ Ns  ٣/٩٥ 

رقم و زمان  
 مصرف نيتروژن

٢ Ns  ٥/٢ Ns    ٨/١ Ns    ٦/٤١١ Ns   ٤/٥٧٤٣ Ns  ٢/٤٥٥٣ Ns  ٠٥/١٠٠   ** ٧/٥  ** ١/٣ **٩٠/٣ Ns    ٢/٩ 

مقدار و زمان  
 مصرف نيتروژن

٤ Ns  ٨/٣    ** ٤/٢ *     ١/١٢٢١٠  ** ٤/٨٧٦٥    * ٢/٤٨٩١ Ns  ٨١/١٠** ٩٦/٥٩   ** ٣/١   ** ٤/٣ Ns    ١/٧٧ 

 رقم،مقدار و زمان 
 مصرف نيتروژن

٤ Ns    ٥/١ Ns    ٢/١ Ns    ٦/٢٦٧٨ Ns   ٢/٤٥٦٨ Ns  ٥/١٦٣٨ Ns    ١٢٣/٠  ** ٩/٢ ** ٥/١٦٣٨  ** ٧٨/١٣** ٩٤/٧٤ 

 ٣٦/٢ ٠٠٢/٠ ٤١٩/٠ ١٢٢/٠ ١٠٢/١ ٣٢/١٧٠٧ ٤/١٨٩٧ ١/٩٥٨ ٦٤١/٠ ١٠٤/١ ٣٢ bcخطاي 
 . معني دار نيست ns درصد،٥و١ بترتيب معني دار در سطح **و  *
 

  اثر رقم بر ميانگين عملكرد دانه، اجزاي آن كارائي انتقال مجدد نيتروژن و ماده خشك و درصد پروتئين دانه-٤   جدول

 رقم
وزن هزار دانه 

 )گرم(
تعداد دانه در

 سنبله    
تعداد سنبله بارور 

 مربع متردر    
 زيستي عملكرد
 مترمربع/گرم

دانه  عملكرد 
مترمربع/گرم

شاخص 
(%)برداشت 

درصدپروتئين 
 دانه

كارائي انتقال  
مجدد نيتروژن

 انتقال مجدد
)mg g -1( نيتروژن

مجدد كارائي انتقال
 (%)ماده خشك

 ٢/١٤ b ٦٧/٩   b ٧/٥٨  b ٢٩/١٢ b ١/٤٥ b ٢/٦٨٢ a ١٥١٠   a ١/٥٩٠  a ٣٢   b ٧/٣٧   b فالت
ياواروس a  ١٨/٤٢ a ٥/٣٦ b   ٢/٤٥٠ b    ١٢١١ b   ٣/٥٩٧ a ٢٨/٤٩ a  ٧٠/١٣ a  ٧/٦٩ a ٥٩/١١ a  ٥/١٥ 
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  اثر مقدار مصرف نيتروژن بر ميانگين عملكرد دانه ، اجزاي آن كارائي انتقال مجدد نيتروژن و ماده خشك و درصد پروتئين دانه-٥جدول
مقدار مصرف نيتروژن

 )هكتار/رمكيلوگ(
  وزن هزار   

 )گرم(دانه 
تعداد دانه 
 در سنبله

تعداد سنبله بارور 
 مربع در متر

زيستي  عملكرد
 مترمربع/گرم

عملكرد  دانه 
 مترمربع/گرم

 شاخص
(%)برداشت 

درصد 
پروتئين دانه

كارائي انتقال 
(%)مجددنيتروژن

انتقال مجدد نيتروژن
)mg  g -1( 

كارايي انتقال مجدد 
 %)(ماده خشك

٤٠ b   ٣٨ /١ b ٢/٣٢ c   ٢/٥١٧ c٤/١٢٨٩ b ٨/٥٥٩ b ٣/٤٣ c  ٠٣/١٢ a   ٦٦ b  ٤٥/١٠ a ٣/١٦ 
٨٠ a   ٩/٤٠ A ٣/٣٥ b   ٣/٥٦٥ b     ٣/١٤٦٥ a   ٤/٦٧٤ a   ٤٦ b  ٩٠/١٢ b  ٣٩/٦٣ c   ٢٩/١٠ A  ١/١٦ 
١٦٠ a  ١/٤١ a ٥/٣٥ a    ٧/٦٠١ a ٨/١٥١٨ a   ٢/٧٠٥ a ٤/٤٦ a  ٣٨/١٣ b  ٢٢/٦٣ b  ٢١/١٢ B  ١٥ /٣ 

 
  اثر زمان مصرف نيتروژن بر ميانگين عملكرد دانه، اجزاي آن كارائي انتقال مجدد نيتروژن و ماده خشك و درصد پروتئين دانه-٦جدول

زمان مصرف  
*نيتروژن     

وزن هزار 
 )گرم(دانه 

تعداد دانه 
 در سنبله

تعداد سنبله بارور
 مربع در متر

يستيعملكرد ز
 هكتار/ تن

عملكرد  دانه 
 هكتار/ تن

 شاخص
 (%)برداشت 

درصد 
پروتئين دانه

كارائي انتقال 
(%)نيتروژن مجدد

انتقال مجدد 
)mg  g -1(نيتروژن

كارائي انتقال مجدد 
 (%)خشك ماده 

T1 b  ٣/٣٩ b  ٤/٣٢ b   ٢/٥١٦ b  ١/١٢٨٤ b  ٥٧٠ b ٣/٤٤ c ٠١/١٢ ab  ٠٦/٦٤ c   ٥٦/٩ a  ٨/١٧ 

T2 ab  ٨/٤٠ a  ٤/٣٥ b   ٧/٥٧٧ a  ٢/١٤٤٣ a ٩/٦٨٠ a ١/٤٧ b  ٩/١٢ a   ٦٧/٦٤ b   ٢٢/١١ ab  ١/١٦ 

T3 b  ١/٤٢ a ٠٢/٣٥ a   ٩/٥٦٨ a  ١٤٣٠ a  ٥/٦٨٢ a ٦/٤٧ a  ٤٣/١٣ b   ٨٩/٦٣ a   ١٦/١٢ b   ٤٨/١٥ 

 =T3 زمان كاشت٣/١ مرحله ساقه رفتن ،٣/١هور سنبله و ظ٣/١و   =T2  مرحله ساقه رفتن ٢/١ زمان كاشت ،٢/١   =T1 تماماً زمان كاشت*
 

بر همكنش بين رقم و مقدار مصرف بر وزن هزار دانه،                 
دار بود   عملكرد زيستي، عملكرد دانه و شاخص برداشت معني          

رسد حاكي از آنست كه افزايش         بنظر مي  اين امر ). ٣جدول  (
ژن در  عملكرد دانه و اجزاي آن در پاسخ به مقادير مصرف نيترو           

بطوريكه گندم دوروم در وزن هزار      . هر دو رقم متفاوت بوده است     
دانه واكنش بهتري نسبت به گندم نان نشان داد و گندم نان در              
دو صفت ديگر واكنش بهتري با افزايش مقدار نيتروژن نشان              

 . داد
بر همكنش مقدار و زمان مصرف نيتروژن نيز بر تعداد دانه             

ر متر مربع،  عملكرد زيستي و عملكرد        در سنبله، تعداد سنبله د    
با توجه به نتايج تجزيه واريانس       ). ٣جدول  (دار بود    دانه معني 

) ٣جدول  (كارائي انتقال مجدد نيتروژن و درصد پروتئين دانه           
داري از نظر انتقال     بين دو رقم گندم مورد مطالعه اختالف معني       

صد مجدد نيتروژن، كارائي آن در برگ پرچم و همچنين در              
با بررسي مقايسه ميانگينها مشاهده       . پروتئين دانه وجود دارد    

ال مجدد نيتروژن   قگرديد كه گندم دوروم با كارائي بيشتر در انت        
نسبت به گندم نان، منجر به باال رفتن درصد پروتئين دانُه گندم            

نيز ) ١٣٧٧(رستمي و جيريايي     ). ٤جدول  (دوروم گرديده است    
 درصد پروتئينهاي كم، متوسط و زياد        رقم گندم با   ٦در بررسي   

گزارش كردند كه كارائي انتقال مجدد نيتروژن، عامل افزايش            
رسد  بنظر مي . درصد پروتئين دانه در ارقام پر پروتئين بوده است        

اختالفات ژنتيكي بين دو رقم نيز عامل ديگري در انتقال مجدد            
ياري از  چنان كه بس  . نيتروژن از اندامهاي رويشي به دانه باشد        
). ٣١ ،٣٠،  ١٠( اند   محققان نيز براين مطلب تاكيد داشته         

افزايش در مقدار و زمان مصرف نيتروژن بر انتقال و كارائي                 
). ٣جدول(دار مثبتي داشت      انتقال مجدد نيتروژن تاثير معني      

بطوريكه با باال رفتن سطوح نيتروژن، انتقال مجدد نيتروژن              
با مشاهده ميانگينها در    . هش يافت بيشتر اما كارائي اين انتقال،كا    
گردد كه   مالحظه مي ) ٥جدول  (بين مقادير مختلف نيتروژن       

انتقال مجدد نيتروژن از برگ پرچم بسمت دانه با افزايش مقدار            
نيتروژن افزايش يافت و با توجه به اينكه نيتروژن عنصر اصلي در            
 ساختمان پروتئينهاست، افزايش درصد پروتئين دانه همراه با          

بر خالف  . رسد افزايش انتقال مجدد نيتروژن منطقي بنظر مي        
افزايش  انتقال مجدد نيتروژن كه با افزايش مصرف اين عنصر           

يافت، كارايي انتقال مجدد نيتروژن با افزايش در مصرف نيتروژن          
نيز با كاربرد سطوح     )  ١٩٩٥( پالتا و فيلري  . كاهش نشان داد  

د كه كارايي انتقال      بر روي گندم گزارش كردن       N15مختلف  
مجدد نيتروژن هنگامي كه مقدار نيتروژن كاربردي افزايش             

جذب نيتروژن بعد از گلدهي در شرايط       . كاهش نشان داد   يافت،
اي، مشابه شرايط ايران كه معموالً شرايط          آب و هواي مديترانه    

. دهد، پايين است    خشكي بعد از مرحله گرده افشاني رخ مي           
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 گري گوري و همكاران      محققان از جمله   اي از  همانطور كه عده  
اين امر را در مورد گندم زمستانه دريافتند كه جذب            )  ١٩٨١(

نيتروژن پس از گلدهي در طول تابستان گرم و خشك كاهش              
 درصد رسيد، اما زماني كه تابستان ماليم و              ٢٥يافت و به      

اين .  درصد افزايش يافت    ٥٠رطوبت مناسب بود اين رقم به          
آب و هوايي، همراه با تفاوت تيمارها در مقادير متفاوت          تفاوتهاي  

نيتروژن الگوهاي متفاوتي از كارايي انتقال مجدد نيتروژن از             
به طور كلي زماني كه گياه در معرض           . دهد برگها را ارائه مي    

كمبود نيتروژن در خاك باشد كارايي انتقال مجدد نيتروژن از             
تقسيط كود نيتروژن نيز    . شود اندامهاي رويشي به دانه بيشتر مي     

تاثير معني  انتقال مجدد نيتروژن نيز با تقسيط نيتروژن افزايش           
كه منجر به باال رفتن درصد پروتئين دانه            ) ٦جدول  (يافت  
كارائي انتقال مجدد نيتروژن بر خالف انتقال مجدد              .گرديد

. كاهش يافت  نيتروژن با افزايش در زمان مصرف نيتروژن،           
گزارش كردند كه برگ پرچم در       ) ١٩٨٧(اوان  ونسنفورد و ماك  

تري از نيتروژن در شرايط       مرحله رسيدگي حاوي نسبت پائين     
عدم تقسيط كود نيتروژنه بود، كه اين مسأله حاكي از اينست              
كه كارائي انتقال مجدد نيتروژن در برگ پرچم تحت شرايط              

نيز در  ) ١٩٩٢(رادمهر و همكاران    . شود تنش نيتروژن بيشتر مي   
بررسي تاثير تقسيط نيتروژن در انتقال مجدد آن،گزارش كردند          

. برد كه تقسيط اين كود كارائي انتقال مجدد نيتروژن را باال مي            
با توجه به اينكه تقسيط نيتروژن باعث فراهمي آن در خاك به              

رسد كه گياه با تنش اين        مقدار كافي خواهد گرديد  بنظر مي        
 . عنصرمواجه نخواهد شد

جزيه واريانس كارائي انتقال مجدد ماده خشك، در          نتايج ت 
دهد كه   نتايج بدست آمده نشان مي    .  ارائه گرديده است   ٣جدول  

داري در اين    در بين دو رقم گندم مورد مطالعه اختالف معني           
گردد  با بررسي مقايسه ميانگينها مشاهده مي      . صفت وجود دارد  

بود و اين رقم در     كه اين انتقال در رقم ياواروس باالتر        ) ٤جدول(
انتقال مجدد ماده خشك از اندامهاي رويشي به دانه كاراتر بود             
كه اين امر منجر به افزايش شاخص برداشت در اين رقم گندم              

رسد خصوصيات ژنتيكي عامل موثري در كارائي          بنظر مي . شد
. انتقال مجدد ماده خشك از اندامهاي رويشي به دانه باشد               

 مصرف مصرف نيتروژن بر اين صفت         افزايش در مقدار و زمان     
با مشاهده ميانگينها در بين      ). ٣جدول(داري داشت    تاثير معني 

گردد كه با     مالحظه مي ) ٥جدول  (مقادير مختلف نيتروژن      
افزايش مقدار نيتروژن كارائي انتقال مجدد ماده خشك افزايش           
پيدا كرد و اين امر احتماالً بدين دليل است كه فتوسنتز جاري              

كارائي انتقال  .ثر كمبود مصرف نيتروژن محدود شده است        در ا 
مجدد ماده خشك نيز به تناسب در تقسيط نيتروژن كاهش               
يافت كه اين امر نيز احتماالً بعلت فراهمي نيتروژن در تمام                
طول دوره رشد گياه كه با تقسيط نيتروژن ميسر گرديد، موجب            

فتوسنتز جاري  شود كه گياه براي پر كردن دانه، عمدتاً از              مي
 . استفاده كند

بطور كلي با توجه به نتايج آزمايش كه افزايش در مقدار و               
درصد  اجزاء آن و  نيز     تقسيط نيتروژن تاثير مثبتي بر عملكرد و      

گيري كرد كه با مصرف      توان نتيجه  پروتئين دانه داشته است مي    
 كيلوگرم در هكتار  نيتروژن خالص و تقسيط آن بصورت              ١٦٠

ترين نحوه مديريت مصرف     اي، مناسب  دو الي سه مرحله   كاربرد  
كود نيتروژن براي افزايش در عملكرد كمي و كيفي در دو رقم              

كارائي انتقال مجدد نيتروژن از      . گندم مورد مطالعه خواهد بود     
كه داراي درصد پروتئين     (برگ پرچم به دانه در گندم دوروم           

كه داراي  ( نان   داري بيشتر از گندم     بطور معني ) باالتري است 
رسد، با توجه به     بنظر مي . بود) باشد تري مي  درصد پروتئين پائين  

كاهش جذب نيتروژن بعد از گلدهي بعلت خشكي خاك و                
كارائي بيشتر انتقال مجدد عامل اصلي در          ها، ناكارامدي ريشه 

خصوصيات ژنتيكي را نيز      . افزايش درصد پروتئين دانه باشد      
. توان قلمداد كرد     خصوص مي  عامل مٌوثر ديگري در اين           

اي ايران كه     همچنين با توجه به شرايط آب و هوايي مديترانه           
باال رفتن دما و كاهش رطوبت خاك بعد از  مرحله گرده افشاني              

رسد انتقال مجدد    اتفاق مي افتد، بنابراين بنظر مي      ) ١جدول  (
افشاني بيشتر   مواد خشك ذخيره شده در مرحله قبل از گرده           

تكرار . فته و عامل مهمي در  افزايش عملكرد دانه باشد         صورت گر 
تحقيقات مشابه خصوصاَ با استفاده از ارقام بيشتر زمينه اعمال            
مديريت صحيح به زراعي و به نژادي در بين ارقام گندم را فراهم             

 . خواهد نمود
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