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 چكيده

 یایگی تیکالیه،  زم یاه تریی گ یصفات مهیم زرا ی   یهای برداات و برخ تروژن و فسفر بر ااخ ین یمنظور بررسی اثر مصرف کودها به

های کامل تصادفی در سه تکرار در اراضی االیزاری مؤسس  تحقیقیات بیرنج کگیور )رایت(،      صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک به

کیلیوگرم در   200و  150، 100، 50تروژن خال  در پینج سیط  )صیفر،    یاجرا اد.  امل اول، مصرف ن 1389-91طی دو سال زرا ی 

لوگرم در هکتار( از من ع سوپرفسیفات  یک 150و  100، 50مصرف فسفر خال  در چهار سط  )صفر، هکتار( از من ع اوره و  امل دوم، 

 5/3000انهین یی ترتیب با م تروژن در هکتار بیگترین  ملکرد دانه )بهیلوگرم نیک 150و  200بود. بین سطوح نیتروژن، تیمارهای مصرف 

کیلیوگرم در هکتیار( و  ملکیرد بیولوژییک      5/449و  7/442انهین یی بیا م ترتییب   ن )بیه یکیلوگرم در هکتار(،  ملکرد پروتئ 7/2999و 

لوگرم فسفر در هکتیار  یک 150مار یز تین سطوح مصرف فسفر نیکیلوگرم در هکتار( را دارا بود. ب 12525و  13318انهین یترتیب با م )به

 12375ولوژییک ) یرم در هکتیار( و  ملکیرد ب  لیوگ یک 4/434ن )یلوگرم در هکتیار(،  ملکیرد پیروتئ   یک 0/2971گترین  ملکرد دانه )یب

دسیت   م را بهین ااخ  برداات فسفر و پتاسیگتریتروژن بیلوگرم در هکتار( را به خود اختصاص داد. همچنین تیمار  دم مصرف نیک

ر هکتیار و  تیروژن د یلوگرم نیک 150، مصرف رو ؛ ازاینافتیم کاه  یتروژن، ااخ  برداات فسفر و پتاسی  مصرف نی ورد و با افزا

 د.اویه میالن توصیتیکاله در منطق  گیکگت تر براین یبودن  ملکرد دانه و پروتئ زیاددلیل لوگرم فسفر در هکتار بهیک 150

 .کود ایمیایی، مقدار پروتئین ک،  ملکرد بیولوژیک،  ملکرد دانه،یصفات مورفولوژ ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

یگتر همراه با  دم امکیان    جمعیت و نیاز به غرای بیافزا

کگت و فگار بی  از حد انسان بر منابع  افزای  سط  زیر

نامطلو   ن بر محییط زیسیت از جملیه     تأثیراتموجود و 

هایی است که س ب اده افزای  کمی و به ود کیفی چال 

محصییوالت در واحیید سییط  و کگییت گیاهییان جدییید و  

مدنظر قیرار  ترین راهکارها از مناسب ی نوان یک سازگار، به

اهان یگ ییگیرد. امروزه م احث حاصلخیزی خاک، نیاز غرا

جهانی غرا قیرار گرفتیه     بیانی  و امنیت جهانی غرا سرلوح

 [.9است  

  چند دهی  یا طیکاله در مناطق گوناگون دنیتیکاات تر

از  یعیوسی  ۀ ن در محیدود  یانهر تطابق و سیازگار یر بیاخ

د و  ملکیرد  یی ه تولابی بیمتفاوت است. دست یمیط اقلیارا

 یازهیای مختلفی  ین نیتیکاله، مستلزم تأمیاه تریمطلو  در گ

  یای خیاک و افیزا   هیی  ناصیر تغر  کیردن همچون فیراهم  

. اسیت اه یی راد گ ۀدور ید طیاستفاده از  وامل تول ییکارا

. از نجا کیه در  داردای  هیت ویتروژن اهمیدر بین  ناصر، ن

متوسیط و سیطوح    یمواد  ل ،النیاستان گ زرا یهای  خاک

 هیای  نگیانه دچار  یاهان زرا ی، اغلب گاستن ییتروژن پاین

رو بدون مصیرف کیود،  ملکیرد    نیو ازا اند تروژنیکم ود ن

اتی یی مهیم و ح  یتروژن  نصیر ی ید. ن دست نمیمطلو  به

ک یدهای نوکلئیو در ساختمان پروتئین، اساست اه یگ یبرا

 ییناصیر غیرا    از  ین  نصر بی یل وجود دارد. ایو کلروف

د، یهیای تصیع  هر در معرض از دسیت رفیتن بیه ایکل    ید

افیت  ن کمتیر از   یبیوده و باز  ییو  بگیو  ی  سطحیفرسا

 مهیم ز از  ناصر ی[. فسفر ن12  استکاررفته  نصف مقدار به

انتقیال    و کیه در نقیل   ایود  میی اه محسیو   ینمو گ و در راد

  کیدها، توسییعی، سییاختمان فسییفولیم سییلولی، تقسیییانییرژ

و  یل و انتقیال میواد قنید   یاه و تگیک یگی گیهای زاقسمت

 [.4  تأثیر زیادی داردنگاسته 

هیای متیوالی   بررسی  ملکرد کمی تریتیکاله طیی سیال  

دهد که در ارایط زرا ی برابر با گندم، این گیاه از  نگان می

ار یاه تحمیل بسی  یی ن گیی برخوردار است. ا بیگتری ملکرد 

تواننید  ی ن می  یها تهیاز وار یدارد و بعض یادی به اوریز

بیا گنیدم و جیو     یراد در تحمل به ایور  ی در مراحل اول

بیه   زییادی  یل سیازگار یکالیه پتانسی  یتی[. تر7رقابت کنند  

 یخیوب  دارد و بیه  ییهیوا  و ط   یاز ایرا  یعیوسی  ۀمحدود

. کنید  خیاک راید میی    یزیو حاصیلخ  یاریط  بیتحت ارا

ط یز اراا یعیوس ۀبه محدود یکاله در سازگاریتیواکن  تر

گندم است و در تحمل  ،خود یمگابه والد مادر ییهوا و   

 یو سیازگار  کنید  میی دی از گندم بهتر  مل یهای اسخاک

متحمیل بیه     کالی یتیاز ارقیام تر  یاری[. بس19گتری دارد  یب

 یهیا کیه تین    یدر مناطق ی،ومینیو  لوم یدیاس یهاخاک

ا کم یود  ناصیر   یی ، سمیت ی، اورینظیر خگک یستیرزیغ

. ای اهت دارنید  چیاودار   ،والد پدری خیود  به، است اایع 

 یی، منهنیز و فسیفر توانیا   یهرچند چیاودار در جیر  رو  

ن گنیدم و  یتیکالیه بی  یتریتیکالیه دارد و تر نس ت بیه   یبهتر

[. 10کند  یمد را بهتر از گندم جر  م یول ؛چاودار است

 زمایگهاهی دانه نگان داده است که درصد پروتئین   تجزی

 بیگیتر گنیدم، بیرنج، چیاودار، ذرت و ییوالف      ازیکاله تریت

ضروری نیز وضعیت مطلوبی   است و از نظر اسیدهای  مین

تیروژن بیرگ در   یدارد. همچنین محتوای پتیاس، فسیفر و ن  

 [.9گندم و چاودار بیگتر است   ازمراحل مختلف راد 

 یسه سال زرا ی  یتروژن طیر مختلف نیمقاد یدر بررس

گیترین  ملکیرد   یتغال گزارش اد که بپر یدر مناطق امال

دسیت    تروژن در هکتار بهیلوگرم نیک 300تیکاله از مقدار یتر

ر مختلییف یمقییادتییأثیر  ین طییی بررسییی[. همچنیی18 میید  

زد، یییتیکالییه در اهرسییتان یتر  تییروژن بییر  ملکییرد دانییین

تروژن در هکتیار  یلوگرم نیک 160مار یبیگترین  ملکرد از ت

گیهاهی جیر  فسیفر    ی زما ی[. در بررسی 22حاصل اید   

تیکالیه  یهای مختلف غلیه گیزارش اید کیه تر     توسط گونه

 ییکیارا  ینس ت به ارقام مختلف گنیدم نیان و دوروم دارا  
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د یی با در نتیجیه و سیت  ها گهیتوسط ر کمتریجر  فسفر 

[. 20  اییودن یگییتر کییود تییأمیر بیاز فسییفر  ن بییا مقییادییین

فسیفر تعیداد   گیتر  یر بیط استفاده از مقیاد ی، در ارارو ازاین

اه یی گ درهیا  یافیت. بررسی  ی  یتیکاله افیزا یتر یفر   ااخ

  مصرف فسفر خیال  تیا   یموتهراس نگان داد که با افزا

ن ی[. ا21افت  ی  یاه افزایلوگرم در هکتار ارتفا  گیک 100

از خاک  ییاهمیت فسفر در جر  مواد غرا ۀدهندامر نگان

کگیت    زمینی در  یقیات کیاف  یتحق ن یود توجه بیه   است. با

الن، هییدف پیی وه  یزارهای اسییتان گیییتیکالییه در اییالیتر

تروژن و فسیفر بیر   یر مختلف کود نیاثر مقاد یحاضر، بررس

 تیکاله بود.یتر   ملکرد دان ی ملکرد و اجزا

 

 ها. مواد و روش 2

تروژن و ین یمنظور بررسی اثر مصرف کودهابه  ین  زمایا

 یزرا ی  صفات مهم یهای برداات و برخفسفر بر ااخ 

 یی  ل در قالیب طیرح پا  یی صیورت فاکتور بیه  تیکاله،یاه تریگ

 یزاریایال  یبا سه تکرار در اراضی  یهای کامل تصادف بلوک

قات برنج کگور یکگت دوم مؤسس  تحق یقاتیستهاه تحقیا

. گرفتانجام  1389-91واقع در رات، در دو سال زرا ی 

، 50تروژن خال  در پنج سط  )صیفر، ی امل اول مصرف ن

لوگرم در هکتار( از من ع اوره و  امیل  یک 200و  150، 100

 100، 50دوم مصرف فسفر خال  در چهار سط  )صیفر،  

لوگرم در هکتار( از من ع سوپرفسیفات بیود. هیر    یک 150و 

 20  ف کااییت بییه فاصییلیییرد 10کییرت  زمییای  اییامل 

و متیر   1، متر بود. فواصل بین تیمارهیا  6متر و طول  سانتی

ر درنظر گرفته اد. بعد از برداات بیرنج،  مت 2بین تکرارها 

مرکیب   یریگسک و نمونهین اامل اخم، دیزم یساز ماده

)جدول  گرفتمتر انجام  سانتی 30از خاک از  مق صفر تا 

(. تمییام کییود فسییفر در هنهییام کااییت و کییود نیتییروژن 1

1براساس تیمارهای  زمایگی در مراحل 
، در زمان کاات 3

1
1و  یزنی پنجه ۀدر اواخر دور 3

ل ایدن  یی در زمیان طو  3

در  یصیورت دسیت   ساقه به خاک افزوده اد. کاات برر به

لیوگرم در  یک 170بیرر   مقیدار  بیا متیری  سانتی 3تا  2 مق 

. فاصل  زمانی کاایت  گرفت بان انجام  15خ یهکتار در تار

 نوان طیول دورۀ رویی  تعییین اید. بیرای      ت بهتا برداا

- 10طور تصادفی  تعیین تعداد پنجه در بوته، از هر کرت به

 نوان صفت میوردنظر ث یت   بوته انتخا  و میانهین  نها به

 یاهیمحاس    ملکرد دانه پد از حرف اثر حاای  برایاد. 

مربیع از هیر کیرت، برداایت و      متیر  8/4از سط  معیادل  

درصید محاسی ه اید.     14رطوبیت   یر م نیا  ملکرد دانه ب

ب بیا  یی ترت کاله، بیه یتیتر  م دانیتروژن، فسفر و پتاسیمقدار ن

فتیومتر   میاستفاده از دستهاه اتوکجدال، اسککتروفتومتر و فلی 

[. برای محاس   پروتئین دانه از فرمیول  10اد   یریگاندازه

 :[22زیر استفاده اد  

  25/6برر مقدار نیتروژن  =پروتئین دانه   (1)

 
 خاک محل اجرای آزمایش آزمایشنتایج  .1جدول 

  مق

(cm) 

هدایت 

 الکتریکی

(ds/m) 

  اسیدیت

کیل 

 اا ا 

کیربن 

  لی

نییتروژن 

 کل

 فسفر

قابل 

 جر 

 پتاسیم

 قابل جر 
 رس سییلت ان

 گروه بافیت

)%( (mg/kg) )%( 

 سیلتی -رسی 47 44 9 203 3/15 115/0 42/1 5/6 39/1 0 -30
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 ونمو گیاه تریتیکاله آمار هواشناسی محل اجرای آزمایش در طول دورۀ رشد. 2جدول 

 میزان سا ات  فتابی
 بارندگی مقدار

(mm) 

 دما

(C°) 
 ماه

91-1390 90-1389 91-1390 90-1389 
91-1390 90-1389 

 کمینه بیگینه کمینه بیگینه

  بان 9/10 9/19 3/8 3/13 8/172 2/243 9/151 3/53

  ذر 2/9 4/20 1/3 2/11 8/0 9/161 7/146 1/112

 دی 1/4 9/12 9/4 8/12 6/201 8/124 5/119 7/124

 بهمن 3/3 7/11 9/0 3/6 4/185 9/86 8/107 3/70

 اسفند 3/4 4/11 0/2 4/11 1/182 5/134 3/73 1/137

 فروردین 0/9 2/19 5/9 7/20 9/33 4/96 7/134 5/167

 اردی هگت 1/14 0/21 5/16 5/25 5/54 7/4 0/84 4/194

 میانهین 8/7 6/16 5/6 5/14    

 مجمو      1/831 4/852 9/817 4/859

 

ااخ  برداات از نس ت  ملکیرد دانیه بیه  ملکیرد     

محاس   ااخ  برداات  برای[. 2ک محاس ه اد  یولوژیب

پروتئین، نس ت  ملکرد پروتئین دانه به  ملکرد بیولوژیک 

ه و برحسب درصد بیان اد. ااخ  برداات فسفر محاس 

ضر  مقدار فسفر در  ملکرد دانه و پد از محاس   حاصل

سکد تقسیم  ن بیه  ملکیرد بیولوژییک برحسیب درصید      

[. ایاخ  برداایت پتاسییم نییز پید از      2دست  مید    به

ضر  مقدار پتاسیم دانه در  ملکرد دانیه و   محاس   حاصل

[. 2رحسب درصد بیان اید   تقسیم بر  ملکرد بیولوژیک ب

مرکب برای اطمینیان از یکنیواختی وارییاند      ق ل از تجزی

  خطای  زمایگیی از  زمیون بارتلیت اسیتفاده اید. تجزیی      

مرکب با فرض تصادفی بودن سال و ثابت بودن تیمارهیای  

دلییل    زمایگی برای صفات مورد نظر صیورت گرفیت. بیه   

  هیا تجزیی  یکنواختی واریاند خطای صفات برای تمامی  ن

 مل  مد. محاس ات  ماری اامل تجزی  مرکب بیا   مرکب به

  سی ی( و مقا1/9  )نسیخ  SASافیزار  میاری   استفاده از نیرم 

درصید   5در سط  احتمیال   یها توسط  زمون توکنیانهیم

 ترسیم اد.  2007اکسل افزار  نرم باها نیز  . اکلگرفتانجام 

 

 . نتایج و بحث3

نگیان داد کیه اثیر مصیرف     نتایج تجزی  وارییاند مرکیب   

به غیر از تعداد سن لچه  یگیر نیتروژن بر هم  صفات اندازه

در سن له، تعداد دانیه در سین له، وزن هزاردانیه و ایاخ      

(. همچنین اثر فسفر 3برداات پروتئین معنادار بود )جدول 

صفات به غیر از تعداد سن لچه در سن له، تعداد دانه  هم بر 

های برداات پیروتئین،   ئین و ااخ در سن له، مقدار پروت

 تأثیراتکدام از (. هیچ3فسفر و پتاسیم معنادار بود )جدول 

متقابل به غیر از صفت تعداد سن لچه در سن له، معنادار ن ود 

(. بین تیمارهای مصرف نیتروژن و فسفر و  یدم  3)جدول 

و  کیی لیوژ بییو ها از نظر  ملکرد دانیه،  ملکیرد   نمصرف  

وجیود   معناداراختالف  درصد 1در سط  تئین  ملکرد پرو

 (.3داات )جدول 
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  1389-91سال زراعی در گیاه تریتیکاله طی دو  شده بررسیتجزیۀ واریانس مركب اثر كود نیتروژن و فسفر بر صفات  .3جدول 

  زادی  درج منیابع تغییییرات

 (MSمیانهین مربعات )

 طول
 دورۀ راد

 ارتفا 
 بوته

 تعداد
 پنجه

 ن لچهتعداد س
 در سن له

 تعداد دانه
 در سن له

 وزن
 دانههزار

2/186 1 مصرف نیتروژن/  دم مصرف نیتروژن ** 8/6515 ** 4/529 ** 9/23 * 4/139 * 19/0 ns 

5/68 1 مصرف فسفر/  دم مصرف فسفر ** 8/957 ** 9/66 ** 74/7 ns 90/8 ns 19/2 * 

0/559 1 سال ** 1/247 ns 56/4 ns 55/5 ns 96/3  ns 10/2 ** 

5/2 4 تکرار(سال )  3/148  80/0  4/36  4/343  63/0  

6/107 4 کود نیتروژن ** 9/2966 ** 4/218 ** 69/9 ns 8/49 ns 22/0 ns 

4/31 3 کود فسفر ** 2/912 ** 91/31 ** 76/10 ns 1/35 ns 92/0 * 

90/0 12 کود فسفر× کود نیتروژن  ns 7/32 ns 42/1 ns 10/9 * 7/13 ns 53/0 ns 

88/1 4 کود نیتروژن× سال  ns 1/36 ns 52/0 ns 13/1 ns 20/0 ns 25/0 ns 

76/4 3 کود فسفر× سال  * 4/13 ns 53/0 ns 30/0 ns 17/2 ns 79/0 * 

22/1 12 کود فسفر× کود نیتروژن × سال  ns 9/24 ns 09/0 ns 15/0 ns 31/2 ns 16/0 ns 

09/1 76 خطا  0/76  79/1  80/4  9/21  32/0  

 66/1 04/13 92/8 22/12 19/7 59/0 - ضریب تغییرات )%(
 

  3جدول  ۀادام

 منیابع
 تغییییرات

  درج
  زادی

 (MSمیانهین مربعات )

  ملکرد
 دانه

  ملکرد
 بیولوژیک

 ااخ 
 برداات

 مقدار
 پروتئین

  ملکرد
 پروتئین

 ااخ 
 برداات
 پروتئین

 ااخ 
 برداات
 فسفر

 ااخ 
 برداات
 پتاسیم

مصرف نیتروژن/  دم 
 مصرف نیتروژن

1 2669517** 192717044** 4/513 ** 6/55 ** 179703** 68/1 ns 0/77 ** 5/104 ** 

مصرف فسفر/  دم 
 مصرف فسفر

1 926127** 129591600** 5/360 ** 4/17 * 65246** 74/1 ns 8/41 * 2/55 * 

2/102 **14800570 **1742912 1 سال * 9/186 ** 335693** 18/25 ** 2/45 * 3/103 ** 

1/752 3265971 7886082 4 سال )تکرار(  7/13  222164 59/19  6/213  0/232  

4/194 **106057085 **1827404 4 کود نیتروژن ** 5/16 ** 83100** 33/1 ns 0/35 ** 6/39 ** 

1/132 **58059284 **910453 3 کود فسفر ** 80/8 ns 42327** 58/0 ns 1/15 ns 6/19 ns 

120943ns 1439483ns 9/14 12 کود فسفر× کود نیتروژن  ns 23/5 ns 7630ns 44/0 ns 39/4 ns 35/4 ns 

12932ns 47227523** 6/332 4 کود نیتروژن× سال  ** 35/11 * 7779ns 75/10 ** 3/76 ** 3/77 ** 

29490ns 501639ns 47/1 3 کود فسفر× سال  ns 18/3 ns 3729ns 22/0 ns 51/1 ns 03/1 ns 

× کود نیتروژن × سال 
 کود فسفر

12 62490ns 1194287ns 6/12 ns 29/7 ns 8309ns 91/0 ns 90/2 ns 64/4 ns 

 14/10 61/7 76/0 6705 55/4 8/26 1739828 108841 76 خطا

 25/22 33/20 64/23 79/20 13/15 93/19 04/12 10/12 - ضریب تغییرات )%(

Ns : غیرمعنادار 
 درصد 1و  5ترتیب معنادار در سط  احتمال  به: * و **
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ر یتحت تیأث  ممکن استاست که  یارتفا  بوته از صفات

)نظییر کیاربرد  ناصیر     یزرا ی  تیریو مید  یطی وامل مح

هیا   رد. تجزی  واریاند مرکب دادهیدر خاک( قرار گ ییغرا

تروژن و فسیفر بیر ارتفیا  بوتیه در     ینگان داد که اثر کود ن

مصیرف   یمارهیا ی(. ت3درصد معنادار بود )جدول  1سط  

ترتیییب بییا  تییروژن در هکتییار بییهیلییوگرم نیو صییفر ک 200

ن ین و کمتیر یگتریمتر ب سانتی 5/106و  2/133 یها نیانهیم

 ی میار  یهیا  ، در گروهیو ازنظر  مار ندارتفا  بوته را داات

 (. 4قرار گرفتند )جدول  یاجداگانه

 
  شده بررسیاصلی مصرف مقادیر كود نیتروژن و فسفر بر صفات  تأثیرات. مقایسۀ میانگین 4جدول 

  1389-91های زراعی در گیاه تریتیکاله در سال

 تیمار  زمایگی
 طول دورۀ راد

(day) 

 ارتفا  بوته

(cm) 
 تعداد پنجه

 تعداد سن لچه

 در سن له

 تعداد دانه 

 در سن له

 دانه  وزن هزار

(g) 

       )متعامد( اورتوگنال

8/175  دم مصرف نیتروژن  b 5/106  b 6/4  b 7/23  b 7/33  b 75/33  a 

9/178 مصرف نیتروژن  a 0/125  a 8/9  a 8/24  a 4/36  a 90/33  a 

6/179  دم مصرف فسفر  a 4/116  b 5/7  b 1/24  a 4/35  a 60/33  b 

9/177 مصرف فسفر  b 9/122  a 21/9  a 7/24  a 1/36  a 91/33  a 

       سال

90-1389 5/180  a 7/122  a 0/9  a 8/24  a 7/35  a 96/33  a 

91-1390 2/176  b 8/119  a 6/8  a 4/24  a 1/36  a 70/33  b 

       کود نیتروژن

- 8/175  d 5/106  d 6/4  d 7/23  a 7/33  a 75/33  a 

3/177 کیلوگرم در هکتار 50  c 6/113  c 8/6  c 4/24  a 2/35  a 71/33  a 

4/178 کیلوگرم در هکتار 100  b 3/123  b 8/9  b 6/24  a 3/37  a 95/33  a 

5/178 کیلوگرم در هکتار 150  b 7/129  ab 8/10  b 4/25  a 8/36  a 87/33  a 

6/181 هکتار کیلوگرم در 200  a 2/133  a 9/11  a 9/24  a 4/36  a 86/33  a 

       کود فسفر

- 6/179  a 4/116  b 5/7  c 1/24  a 4/35  a 60/33  b 

3/178 کیلوگرم در هکتار 50  b 0/117  b 6/8  b 4/24  a 9/34  a 95/33  ab 

2/178 کیلوگرم در هکتار 100  b 1/124  a 1/9  ab 3/24  a 9/35  a 80/33  ab 

1/177 لوگرم در هکتارکی 150  c 6/127  a 0/10  a 5/25  a 4/37  a 98/33  a 

 .ستاختالف معنادار بین تیمارها ن ود ۀدهندحروف مگابه نگان انجام گرفته است و درصد 5مقایس  میانهین از طریق  زمون توکی و در سط  احتمال 
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  4جدول  ۀادام

 (kg/ha ملکرد دانه ) تیمار  زمایگی

  ملکرد

 بیولوژیک

(kg/ha) 

 ااخ 

 برداات

)%( 

 مقدار

 پروتئین

)%( 

  ملکرد

 پروتئین

(kg/ha) 

 ااخ 

 برداات

 پروتئین

)%( 

 ااخ 

 برداات

 فسفر

)%( 

 ااخ 

 برداات

 پتاسیم

)%( 

         )متعامد( اورتوگنال

7/2427  دم مصرف نیتروژن  b 8394 b 29/30  a 74/12  b 1/313  b 93/3  a 17/15  a 18/16  a 

5/2800 مصرف نیتروژن  a 11562 a 10/25  b 40/14  a 9/409  a 63/3  a 17/13  b 85/13  b 

8/2573  دم مصرف فسفر  b 9129 b 15/29  a 44/13  b 2/350  b 91/3  a 59/14  a 49/15  a 

7/2676 مصرف فسفر  a 11529 a 10/25  b 32/14  a 0/404  a 63/3  a 23/13  b 93/13  b 

         سال

90-1389 5/2846  a 11278 a 07/27  a 34/15  a 4/443  a 16/4  a 18/14  a 25/15  a 

91-1390 4/2605  b 10580 b 23/25  b 85/12  b 7/337  b 24/3  b 96/12  b 40/13  b 

         کود نیتروژن

7/2427 صفر کیلوگرم در هکتار  c 8394 c 29/30  a 74/12  b 1/313  c 93/3  a 17/15  a 18/16  a 

6/2470 کیلوگرم در هکتار 50  bc 9255 c 76/27  ab 99/13  ab 3/350  bc 95/3  a 41/14  ab 05/15  ab 

3/2731 کیلوگرم در هکتار 100  b 11151 b 86/24  bc 32/14  ab 0/397  ab 55/3  a 20/13  abc 47/13  b 

7/2999 کیلوگرم در هکتار 150  a 12525 a 55/24  bc 70/14  a 5/449  a 63/3  a 90/12  bc 86/13  ab 

5/3000 هکتار کیلوگرم در 200  a 13318 a 30/23  c 74/14  a 7/442  a 42/3  a 17/12  c 03/13  b 

         کود فسفر

8/2573 صفر کیلوگرم در هکتار  b 9129 c 15/29  a 44/13  a 2/350  c 91/3  a 59/14  a 49/15  a 

5/2637 کیلوگرم در هکتار 50  b 10672 bc 90/25  ab 89/13  a 5/370  bc 63/3  a 29/13  a 19/14  a 

5/2721 کیلوگرم در هکتار 100  b 11540 a 38/24  b 56/14  a 2/407  ab 62/3  a 96/12  a 70/13  a 

0/2971 کیلوگرم در هکتار 150  a 12375 a 15/25  b 50/14  a 4/434  a 64/3  a 43/13  a 89/13  a 

 .ستاختالف معنادار بین تیمارها ۀ ن وددهند روف مگابه نگانح انجام گرفته است و درصد 5مقایس  میانهین از طریق  زمون توکی و در سط  احتمال 

 

  یتروژن افزایطور معمول، ارتفا  بوته با کاربرد کود ن به

  ااخ و برگ و یل افزایدل ن امر ممکن است بهیابد که ای یم

نگان داد که  ی[. نتایج پ وهگ15اه بااد  یگره در گ انیطول م

میار  یتروژن نس ت به تیلوگرم در هکتار کود نیک 120مصرف 

درصید   25کاله را یتیاه تریااهد ) دم مصرف کود( ارتفا  گ

 100و  150ز مصیرف  ین تیمارهای فسفر نی[. ب6  داد  یافزا

 1/124و  6/127ن یانهیییترتیییب بییا م  لییوگرم فسییفر بییه یک

ر ین ارتفا  بوته را دااتند که نس ت بیه مقیاد  یگتریمتر ب سانتی

 یم مصرف فسفر در گیروه  میار  لوگرم در هکتار و  دیک 50

ن ارتفیا  بوتیه   ین و کمتیر یگیتر یب قیرار گرفتنید.   ای جداگانه

تیروژن در هکتیار و   یلوگرم نیک 200ب از مصرف توأم یترت به

متیر و   سانتی 0/138ن یانهیلوگرم فسفر در هکتار با میک 150

 4/99ن یانهیتروژن و فسفر با مین یمار  دم مصرف کودهایت

 (.5د )جدول متر حاصل ا یسانت
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انهر  ن بود که اثر یها ب ج تجزی  واریاند مرکب دادهینتا

درصید   1تروژن و فسفر بر تعداد پنجیه در سیط    یر نیمقاد

 یادایده بیر صیفت    یسیال اثیر معنیادار    یولی  ،معنادار بود

ترتیییب از  ن تعییداد پنجییه بییهین و کمتییریگییتریندااییت. ب

و  یدم مصیرف   تروژن در هکتار یلوگرم نیک 200 یمارهایت

دست  مید   پنجه به 6/4و  9/11 یهانیانهیتروژن با میکود ن

  تعیداد  یتیروژن موجیب افیزا   ی(. مصرف کود ن4)جدول 

ج ی[. نتیا 1ایود    یهیا می   پنجه در بوته و کاه  زوال پنجه

ز یی کاله نیتیاه تریگ  ن کود فسفر بر تعداد پنجیانهیمقایس  م

 150ر مصیرف  میا ین تعیداد پنجیه در ت  یگترینگان داد که ب

پنجه بود، هرچند  0/10ن یانهیلوگرم فسفر در هکتار با میک

 یلیوگرم فسیفر در هکتیار اخیتالف  میار     یک 100میار  یبا ت

ز یی ن تعیداد پنجیه ن  ی(. کمتیر 4نداایت )جیدول    یمعنادار

پنجه  5/7ن یانهیمار  دم مصرف کود فسفر با میمربوط به ت

نگان داد که تروژن در فسفر یج اثر متقابل مصرف نیبود. نتا

 100تیروژن در هکتیار و   یلیوگرم ن یک 200مار مصرف یدر ت

پنجه نس ت بیه   8/12ن با یانهیلوگرم فسفر در هکتار با میک

ن تعیداد  یداایت. کمتیر   یگیتر یب  مارها تعداد پنجیت دیهر

پنجیه   2/4ن یانهیی مار  دم مصرف کیود بیا م  یز از تیپنجه ن

ن یانهیی فر م(. در اثر  دم مصرف فس5دست  مد )جدول  به

ترتیب  کاله( بهیتیاهان )چاودار، گندم و تریتعداد پنجه در گ

  مصیرف فسیفر   یدرصد کیاه  و بیا افیزا    50و  27، 13

[. براسیاس  17افیت   ی  یاهیان افیزا  ین گیتعداد پنجه در ا

  یاه سیودان گیراس، بیا افیزا    یی گ دره گرفتی  پ وه  انجام

ی طیور  بهافت، ی  یتروژن و فسفر تعداد پنجه افزایکاربرد ن

تیروژن و  یلیوگرم ن یک 90ن تعداد پنجه با مصرف یگتریکه ب

 [. 11دست  مد  لوگرم فسفر در هکتار بهیک 60

 یمارهیا یج تجزی  مرکب نگان داد که اثیر سیال و ت  ینتا

بر صفات تعداد سن لچه در سن له و تعداد دانیه در   یگی زما

در ر فسفر ی(. همچنین اثر مقاد3سن له معنادار ن ود )جدول 

اثیر   یولی  ،درصید بیر وزن هزاردانیه معنیادار بیود      1سط  

اثر مصیرف   ی(. بررس3تروژن بر  ن معنادار نگد )جدول ین

ن وزن هزاردانیه  یگتریدانه نگان داد که ب فسفر بر وزن هزار

لیوگرم در  یک 100گرم مربوط بیه مصیرف    4/39ن یانهیبا م

 لیوگرم در یک 50مار  دم مصرف کیود و  یهکتار بود که با ت

داایت  درصید   5در سیط    یهکتار فسفر اختالف معنادار

فسیفر در نمیو بیرر، وزن     مهم تأثیرتوجه به  (. با4)جدول 

فسیفر قیرار    زییاد ر یر اثر مصیرف مقیاد  یهزاردانه تحت تأث

ت من یع  یاه و محدودیدر مراحل راد گ یکاف ی گرفت. تغر

جاد ین فتوسنتز برگ و سن له ایل اکاف و فاصل  بیدل که به

پیر   سی ب و  دهید تواند نمو بیررها را کیاه     یاود، م یم

ن ی. بنابرااودت کاه  وزن دانه یگدن کامل  نها و در نهان

میار  یدم   یرسد که کمتر بودن وزن هزاردانیه در ت ینظر م  به

ساخت و انتقیال میواد    دراه ی لت ضعف گ مصرف فسفر به

 هاست. به دانه ییغرا

ه اثیر سیال،   ج تجزی  واریاند مرکیب نگیان داد کی   ینتا

درصد بر  ملکرد دانه معنیادار   1تروژن و فسفر در سط  ین

گیتر و  یل طول دورۀ راید ب یدل (. سال اول به3بود )جدول 

  وزن هزاردانیه  یو افزا یطیگتر از  وامل محیب یریگ بهره

 یگتریب  لوگرم در هکتار  ملکرد دانیک 5/2846ن یانهیبا م

لییوگرم در یک 4/2605ن یانهیییسییه بییا سییال دوم )م یدر مقا

تیروژن  ین تیمارهای مصیرف ن ی(. ب4هکتار( داات )جدول 

لیوگرم در  یک 3/3000ن یانهیی ن  ملکرد دانه با میگتریز بین

تروژن در هکتار و یلوگرم نیک 200هکتار مربوط به مصرف 

ن یانهیی تروژن با مین  ن مربوط به  دم مصرف کود نیکمتر

ملیکرد دانیه  ن  یلوگرم در هکتار بود، هرچند بیک 7/2427

تییروژن در هکتیییار یلییوگرم نیک 150و  200 یمیییارهایدر ت

ن یتروژن در بی(. ن1وجود نداات )اکل  یاختالف معنادار

ن یهمی  بیه  ؛ر را بیر فتوسینتز دارد  ین تأثیگتریب یی ناصر غرا

افت. ی  یتروژن  ملکرد دانه افزای  مصرف نیل با افزایدل

تیروژن و  یف نکاله به سطوح مختلی یتیواکن  تر یدر بررس

تروژن خال  ی  مصرف نیتراکم بوته  نوان اد که با افزا
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 یطیور معنیادار   لوگرم در هکتار  ملکرد دانه بیه یک 180تا 

 [. 13افت  ی  یافزا

لیوگرم فسیفر در   یک 150ز، مصیرف  یر فسفر نین مقادیب

 یهیا نیانهیی ترتییب بیا م   هکتار و  یدم مصیرف فسیفر بیه    

ن ین و کمتیر یگتریار بلوگرم در هکتیک 8/2673و  0/2971

رسد فسفر  ینظر م (. به2 ملکرد دانه را تولید کردند )اکل 

  ین افزای   ملکرد دانه، پر ادن دانه و همچنیس ب افزا

ایود. در دسیترس    یتعداد دانه در سن لچه و تعداد پنجه می 

اه در برابیر ورس،  یی مقاومیت گ  سی ب ون فسیفات،  یبودن 

 یاهیسر ت نمو گ  ی، افزابهترت یفیمحصول، ک یزودرس

و  ایود  میی  یافگیان  و گیرده  یاز س ز ادن تا  غیاز گلیده  

[. درمجمیو   23  یابد می  یجه  ملکرد محصول افزایدرنت

کیلیوگرم   200بیگترین و کمتیرین  ملکیرد دانیه از تیمیار     

کیلییوگرم فسییفر در هکتییار بییا  150نیتییروژن در هکتییار و 

مصیرف  کیلوگرم در هکتار و تیمار  یدم   7/3396میانهین 

کیلیوگرم در   7/2169کودهای نیتروژن و فسفر با مییانهین  

 (.5دست  مد )جدول هکتار به

 
 گیاه تریتیکاله ۀ. اثر مصرف كود نیتروژن بر عملکرد دان1شکل 

 
 کالهیتیگیاه تر ۀ. اثر مصرف كود فسفر بر عملکرد دان2شکل 
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انهر  ن بود که اثر سیال  یج تجزی  واریاند مرکب بینتا

درصیید بییر  1تییروژن و فسییفر در سییط  یوح کییود نو سییط

(. سییال اول 3ک معنییادار بییود )جییدول یییولوژی ملکییرد ب

لیوگرم در هکتیار نسی ت بیه     یک 11278ن یانهی  با می زما

لوگرم در هکتار از  ملکیرد  یک 10580ن یانهیسال دوم با م

تیروژن  ین یمارهیا ین تیبرخوردار بود. بی  یگتریک بیولوژیب

لیوگرم در  یک 8394ن یانهیی ک بیا م یژولوین  ملکرد بیکمتر

ن  ن یگیتر یتیروژن و ب یمصرف کود ن هکتار مربوط به  دم

ن یانهیی تیروژن بیا م  یلوگرم کیود ن یک 200مربوط به مصرف 

 150 یمارهیا ین تیلوگرم در هکتار بود، هرچند بیک 13318

ک اختالف یولوژیتروژن از نظر  ملکرد بیلوگرم نیک 200و 

ر کیاربرد کیود   ی(. تیأث 4 لوجیود نداایت )جیدو    یمعنادار

ن اسیت کیه بیا    یی از ا یک ناای یولوژیتروژن بر  ملکرد بین

تروژن، ارتفا  بوتیه،  ملکیرد دانیه، وزن    ی  مصرف نیافزا

 کیه  یابید  میی   یها افیزا  خگک برگ و ساقه و تعداد پنجه

  یک افیزا یی ولوژین موضو  با ث اد کیه  ملکیرد ب  یهم

ک در یی ولوژید ب   ملکیر یبر افزا یم ن یج مگابهیابد. نتای

ر ین مقادی[. ب8، 14تروژن وجود دارد  ی  مصرف نیاثر افزا

ترتییب بیا    لوگرم در هکتار بیه یک 150و  100ر یفسفر، مقاد

لیییوگرم در هکتیییار یک 5/9534و  7/9537 یهیییا نیانهییییم

ک گیروه قیرار گرفتنید    یی و در  دااتندن  ملکرد را یگتریب

ر    مصرف فسفر س ب جی(. ممکن است افزا4)جدول 

اه و یگ یگی  راد رویجه افزاینت و در ییگتر  ناصر غرایب

. نتیایج مقایسی    ایود ک یولوژی   ملکرد بیافزا در نهایت

کیه   نگیان داد میانهین اثر متقابل مصرف نیتروژن در فسفر 

کیلییوگرم  200بیگییترین  ملکییرد بیولوژیییک از مصییرف  

 15710فسفر در هکتار با میانهین  150نیتروژن در هکتار و 

دست  مد. کمترین  ملکرد بیولوژیک کیلوگرم در هکتار به

نیز از تیمار  دم مصرف کود نیتروژن و فسفر حاصیل اید   

 (. 5)جدول 

انهر  ن بود که اثر سیال  یج تجزی  واریاند مرکب بینتا

 1ن در سیط   ین و  ملکرد پروتئیتروژن بر مقدار پروتئیو ن

ن مقیدار  یانهیی   بیا م یدرصد معنادار بود. سیال اول  زمیا  

 85/12ن یانهیدرصد نس ت به سال دوم با م 34/15ن یپروتئ

ن یبرخیوردار بیود. همچنی    یگترین بیدرصد از مقدار پروتئ

ن یل  ملکیرد دانیه و مقیدار پیروتئ    یدل  بهیسال اول  زما

لیوگرم در هکتیار از  ملکیرد    یک 4/443ن یانهیی بیا م  بیگتر

 7/337ن یانهیی نسی ت بیه سیال دوم بیا م     یگترین بیپروتئ

ج ی(. براساس نتا4لوگرم در هکتار برخوردار بود )جدول یک

تروژن، س ب یکود ن بیگترر ین، استفاده از مقادیانهیمقایس  م

(. براسیاس  4ن دانیه اید )جیدول    یپیروتئ  ی  محتوایافزا

  ین دانیه بیا افیزا   یمقدار پیروتئ  ،گیاه تریتیکاله درتحقیقی 

ق دیهری نیز ج تحقیی[. نتا8افت  ی  یتروژن افزایمصرف ن

 ایتیروژن، محتیو  ی  سطوح کیاربرد ن ید  ن بود که افزایمؤ

[. درصیید 3دهیید     میییین دانییه در گنییدم را افییزایپییروتئ

  مصیرف  یکاله و گندم دوروم، بیا افیزا  یتیتر  ن دانیپروتئ

 [. 16افت  ی  یلوگرم در هکتار افزایک 80فسفر تا 

ر ن و  ملکیرد دانیه د  ی  مقدار پروتئیتوجه به افزا با

تییروژن در هکتییار،  یلییوگرم نیک 200و  150 یمارهییایت

 7/442و  5/449ن یانهیی ترتییب بیا م   بیه  مرکور یمارهایت

ن را نس ت بیه  ین  ملکرد پروتئیگتریلوگرم در هکتار بیک

فسیفر بیر    یمارهیا ی(. اثیر ت 3)اکل  دااتندمارها یر تیسا

اثیر  ن بیر  ملکیرد     یول ،ن دانه معنادار ن ودیمقدار پروتئ

ن نگیان داد کیه  ملکیرد    یانهیی معنادار اد. مقایس  مدانه 

ن یانهیییلییوگرم در هکتییار بییا میک 150مییار ین در تیپییروتئ

ن  ملکییرد دانییه را  یگییتریلییوگرم در هکتییار بیک 4/434

لیوگرم فسیفر در   یک 100میار  یدست  ورد، هرچند بیا ت  به

لییوگرم در هکتییار اخییتالف یک 2/407ن یانهیییهکتییار بییا م

 (.4)اکل  نداات یمعنادار ی مار
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 . اثر مصرف كود نیتروژن بر عملکرد پروتئین گیاه تریتیکاله3شکل 

 

 
 . اثر مصرف كود فسفر بر عملکرد پروتئین گیاه تریتیکاله4شکل 

 

ر مختلیف کیود   یاثر مقیاد  ،ج تجزی  مرکبیبراساس نتا

 1تروژن و فسفر بر صیفت ایاخ  برداایت در سیط      ین

تیروژن، مقیدار   یر نین مقادی(. ب3معنادار بود )جدول درصد  

لیییوگرم در هکتیییار و  یییدم مصیییرف کیییود بیییا  یک 200

ن و یب کمتیر یی ترت درصید بیه   29/30و  30/23یها نیانهیم

ن ایاخ  برداایت را بیه خیود اختصیاص دادنید       یگتریب

ع یی توز یچهیونه  ۀکننید  انی(. ااخ  برداات ب4)جدول 

 یهیا ر مخزنیو سا یاقتصاد یهان مخزنیب یمواد فتوسنتز

ل یی دلتیروژن بیه  ی  کیاربرد ن ی. با افزااستاه ید در گموجو

بیه   یاز میواد فتوسینتز   ی  ااخ و برگ، سهم کمتیر یافزا

رو ااخ  برداات کیاه    نیا افت و ازیها اختصاص  دانه

ن یانهیی ر فسفر،  دم مصرف فسیفر بیا م  ین مقادی. بپیدا کرد

لیوگرم فسیفر در   یک 100ن و مقیدار  یگیتر یدرصد ب 15/29

ن ایاخ  برداایت   یدرصد کمتر 38/24ن ینهایهکتار با م
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  فسیفر در  یرسید افیزا  ینظر می (. به4را دارا بود )جدول 

ج یدارد. نتیا  یگتریوماس اثر بید بیل دانه نس ت به تولیتگک

 یها انهر  ن بود که اثر سال بر هم  ااخ یتجزی  مرکب ب

ن، فسیفر و  یبرداات معنادار اد و ااخ  برداات پیروتئ 

و  18/14، 16/4ن یانهیی ب بیا م یی ترت ول بیه م در سال ایپتاس

 96/12، 24/3ن یانهیی درصد نس ت به سال دوم با م 25/15

 (. 4)جدول  داات یدرصد برتر 40/13و 

ن یتروژن بر ااخ  برداایت پیروتئ  یاثر مصرف کود ن

م یبیر ایاخ  برداایت فسیفر و پتاسی      یولی  ،معنادار نگد

کیه  یدم    ن نگان دادیانهی(. مقایس  م3معنادار اد )جدول 

م ین ااخ  برداات فسفر و پتاسیگتریتروژن، بیمصرف ن

تیروژن ایاخ    ی  مصیرف ن یدست  ورد و بیا افیزا   را به

 افت.یم نیز کاه  یبرداات فسفر و پتاس

 200و  150بین تیمارهای نیتیروژن از مصیرف مقیادیر    

تروژن در هکتار و بین تیمارهای فسفر از کاربرد یلوگرم نیک

ر هکتییار بیگییترین  ملکییرد دانییه، لییوگرم فسییفر دیک 150

. از نظیر  دست  مد ن و  ملکرد بیولوژیک بهی ملکرد پروتئ

ن ااخ  یگتریتروژن بیمار  دم مصرف نیت نیزها  ااخ 

  مصیرف  یافیزا  بیا و  کردم را ث ت یبرداات فسفر و پتاس

افیت.  یم کیاه   یااخ  برداات فسفر و پتاسی  ،تروژنین

اضیی اسیتان گییالن    کگت تریتیکالیه در ار  برایدرمجمو  

لیوگرم  یک 150تیروژن در هکتیار و   یلوگرم نیک 150مصرف 

ن یبودن  ملکرد دانیه و پیروتئ   زیادل یدل فسفر در هکتار به

 .اود میه یتوص
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