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، شاخساره گندم، غلظت و جذب کل عناصر غذایی عملکردو نیتروژن بر  نیتروکسینبه منظور بررسی اثر کاربرد 

سطح دو  تیمارها شامل .شد انجامبا سه تکرار  و تصادفی اي به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالًآزمایشی گلخانه
میلی گرم در  200و  150،  100 ، 50صفر، (سطح نیتروژن  جپنو  )خاك در کیلوگرم لیترمیلی 10صفر و ( نیتروکسین

 شاخسارهآهن و منگنز  و جذب کل نیتروژن، و جذب کل فسفر، غلظت ،عملکرد نیتروکسینکاربرد . بود) خاك کیلوگرم
س و م ،پتاسیم، آهن، روي، منگنز جذب کل نیتروژن،، عملکرد کاربرد نیتروژن .داري افزایش دادرا به طور معنیگندم 

داري جذب کل فسفر را به طور معنی و را افزایش ولی غلظتگندم  شاخساره روي و منگنز ،غلظت نیتروژن، پتاسیم
با توجه به نتایج به دست آمده از این آزمایش، مصرف توأم نیتروژن و نیتروکسین براي حصول بیشترین . داد کاهش

  .شودعملکرد اندام هوایی گندم توصیه می
  

  کود زیستی ،عناصر غذایی :يدیلک يهاواژه
  

 مقدمه
بین غالت  در) .Triticum aestivum L(گندم

بصورت یک محصول استراتژیک در جهان مورد توجه 
 250بیش از (باشد که بیشترین سطح زیر کشت می

 500بیش از (و باالترین میزان تولید ) میلیون در هکتار
  ا دارا را در بین گیاهان مختلف زراعی دنی) میلیون تن

رود باشد و غذاي اصلی مردم جهان به شمار میمی
  ).1384 ،محمد خانی و مسعودي فر(

از مواد آلی در تولید محصول گسترش  استفاده         
جهانی یافته است و استفاده و مدیریت بهینه ماده آلی 

هاي زراعی مهم تولید پایدار در سیستم هايجنبه ی ازیک
هاي آلی ک یکی از انواع کودکودهاي بیولوژی .است

هستند که با استفاده از انواع ریز جانداران، توانایی تبدیل 
  ابل دسترس به فرم قابل ـیر قـرم غـی از فـذایـغ اصرـعن

    
 راجندران و(دسترس طی فرایندهاي بیولوژیکی داشته 

و سبب توسعه سیستم ) 2003؛ وسی، 2004دواراج، 
). 2006چن، (گردند ور میزنی بهتر بذاي و جوانهریشه

  نیتروکسین نوعی کود بیولوژیک است که حاوي 
تثبیت کننده ازت از نوع ازتوباکتر و   هايباکتري

ازتوباکتر و آزوسپیریلوم در محیط  .باشدآزوسپیریلوم می
ریشه گیاه توانایی ساخت و ترشح مواد بیولوژیکی فعال 

نیک، اسید مانند بیوتین، اکسین، جیبرلین، اسید نیکوتی
هاي ب را دارند که در افزایش رشد پنتوتنیک و ویتامین

ازتوباکتر ). 2002کادر، ( ریشه نقش مفید و مؤثري دارند
هاي قادر به تولید ترکیبات ضد قارچی علیه بیماري

زنی و بهبود رشد گیاه گیاهی بوده و سبب تقویت جوانه
  ر ــب الوهــلوم عــپیریــآزوس). 2006ن، ـچ(ود ــشیـم
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نیتروژن، با تولید مواد محرك رشد سبب  بیتـیت تثـابلـق
بهبود رشد گیاه و افزایش سرعت جذب آب و عناصر 

-از این طریق در افزایش عملکرد تأثیر غذایی گردیده و
تروژن از ین ).2005لک و همکاران، یت( باشدیگذار م

د یآیهان به حساب مایه گیدر تغذ يضرور ییعناصر غذا
ر یساشتر از یا کمبود آن بیدن يهااز خاك ياریبس در و

 و همکاران یفرج .گزارش شده است ییعناصر غذا
نسبت  توده گندمیز ،تروژنین کاربردبا  ان داشتندیب )1385(

امام و همکاران . افتی يداریش معنیافزاشاهد مار یتبه 
در تروژن یش کاربرد نیگزارش کردند که با افزا )1388(

ش یافزاد ماده خشک گندم یتول، شاهد ماریتسه با یمقا
مصرف  یطیست محیز مضر اثرات با توجه به. افتی

تروژن و یدار، مصرف توأم نتروژنین يمداوم کودها
 .برخوردار است ياژهیت ویاز اهم کیولوژیب يکودها

به  نیتروکسین کود کاربردگزارش کرد که ) 1387( یالقیی
عملکرد دانه، ش یب افزا، سبتروژنهین ییایمیهمراه کود ش

نسبت به  برنج عملکرد ماده خشک و شاخص برداشت
در مورد اثر . شد ییتروژنه به تنهاین ییایمیکود ش کاربرد

مطالعات  گندم و عملکرد رشددار بر تروژنین يهاکود
صورت گرفته است اما در مورد کاربرد توأم  يادیز
ه صورت گرفت یکم يهاتروژن پژوهشیو ن نیتروکسین

کاربرد  یبررس حاضر به منظور قیتحقن یبنابرا ،است
، غلظت و جذب کل عملکردترژن بر یو ن نیتروکسین

و عناصر کم  م،یتروژن، فسفر، پتاسین پر مصرفعناصر 
گندم  شاخساره در ، منگنز و مسيآهن، رو مصرف

  .انجام شد
 هامواد و روش

خاك از افق  يمقدار ش،یآزما نیا انجامجهت 
 یتگر با نام علمیچ ياز سر )يمتریسانت 0-20( یسطح

Fine-loamy carbonatic, Typic Calcixerepts  جمع
 2الک  از از عبور پسخشک هوا خاك  .دیگرد يآور

 آن ییایمیش و یکیزیف يهایژگیاز و ی، برخيمتریلیم
، )1986و بادر،  یج( يدرومتریه روش به بافت مانند

 دیاس با ردنک یخنث روش به معادل میکلس کربنات
 تیهدا تیقابل، )1996لوپرت و سوارز، ( کیدریکلر

 یکیالکتر سنج تیهدا با اشباع عصاره در یکیالکتر
 و واتناب روش با استفاده قابل فسفر، )1996روادس، (

 اشباع ریخم در) هاش پ( خاك واکنش، )1965( اولسن
 عناصر غلظت، )1996توماس، ( ياشهیش الکترود لهیوس به

و نورول،  یندسیل( ا یپ یت يد به روش فمصر کم
نلسون و (ش مرطوب یاکسا روش به یآل ماده، )1978

برمنر، ( کلدال روش به کل تروژنین، )1996سومرس، 
 ینیجانش روش به خاك یونیکات تبادل تیظرف و، )1996

 نییتع) 1996لر، یسامر و م( میسد استات با ها ونیکات
به  ياط گلخانهیش در شرایآزما .)1جدول (د یگرد 

و با سه  یتصادف ل در قالب طرح کامالًیصورت فاکتور
صفر ( نیتروکسین سطح دو شامل مارهایت. شد انجامتکرار 

 تروژنین سطح پنج و) لو گرم خاكیتر در کیل یلیم 10 و
 لوگرمیک در گرمیلیم 200و  150،  100 ، 50صفر، (

ت از کش يبراش ین آزمایدر ا .بوداز منبع اوره ) خاك
قبل از . استفاده شد یلوگرمیک 3 یکیپالست يهاگلدان

از یمورد ن ییعناصر غذا ،کاشت بر حسب آزمون خاك
 لوگرم خاك از منبعیگرم در کیلیم 25(فسفر  اه شاملیگ

لوگرم یگرم در کیلیم 5/7( ي، رو)م فسفاتیمنو کلس
گرم در  یلیم 5/7( ، منگنز)يخاك از منبع سولفات رو

-یلیم 5/2( مس ،)از منبع سولفات منگنز وگرم خاكلیک
 5/7(و آهن  )مسلوگرم خاك از منبع سولفات یگرم در ک

به ) 138ن یمنبع سکستر لوگرم خاك ازیگرم در ک یلیم
و  شتاقبل از کن از یتروکسین ماریت. افزوده شد هاگلدان

شت، ااز ک پسهفته  8تروژن در دو مرحله قبل و ین ماریت
 شش عدد بذر. ها افزوده شدلدانبه صورت محلول به گ

از سطح  يمتریسانت 6تا  5در عمق  رقم بهار ،گندم بهاره
عدد  3ها به بوته تعداد هفته 2 پس از. خاك کاشته شد
 آب با رشد فصل طول در هاگلدان ياریآب. کاهش داده شد

پس . گرفت صورت مزرعه تیظرف رطوبت حد در مقطر
ک سطح ینزد(وقه اهان از محل طیگکاشت،  ماه 4از 

، با آب مقطر شستشو ن ویتوز پس از و هشدقطع ) خاك
 دن به وزن ثابتیتا رس وسیسلسدرجه  65 يدر دما

له ین به وسیپس از توز یاهیگ يهانمونه. نددیخشک گرد
ک ی ،شاخساره هیبه منظور تجز. پودر شد یاب برقیآس

د یبا اس یاه پس از خشک سوزانیاده خشک گگرم م
در  فسفر غلظت .شد يریگعصاره نرمال 2ک یدریکلر

) روش زرد(وانادات -بداتیبا روش مول یاهیگ يهانمونه
با استفاده از  میپتاسغلظت  متر،دستگاه اسپکتروفتو توسط

غلظت عناصر کم مصرف با استفاده  ،م فتومتریدستگاه فل
تروژن کل با استفاده از دستگاه ین، و یاز دستگاه جذب اتم

، عملکرد شامل یاهیگ يهاپاسخ. دیردن گییتعکجلدال 
 يهاله روشیبه وس ییعناصر غذا غلظت و جذب کل

سه یو مقاشده انس یه واریتجز SASو با نرم افزار  يآمار
  .رفتیانجام پذ دانکن ياچند دامنه ها با آزموننیانگیم

  جینتا
 میتروژن، فسفر و پتاسیعملکرد، غلظت و جذب کل ن

در  گندم ییندام هوااعملکرد  بر تروژنیناثر 
سطوح  شیافزا با .)2جدول ( بود داریمعن%  1سطح 

افت، به ی شیافزا ییاندام هواعملکرد  یتروژن مصرفین
از  گرم در گلدان 4/8زان یبه م عملکردن یشتریب که يطور
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به دست  گرم خاكلویدر ک تروژنیگرم نیلیم 200مصرف 
لدان مربوط گرم در گ 5زان یبه م زین عملکردن یکمتر. آمد
نشان  يه آماریج تجزینتا .)4جدول ( مار شاهد بودیبه ت

 % 5در سطح  ییاندام هوان بر عملکرد یتروکسین اثر داد که
عملکرد  ،نیتروکسین کاربرد .)2جدول ( دیگرد داریمعن

   .)4جدول ( داد شیافزا درصد 1/9 زانیبه م را ییاندام هوا
 اثرانس نشان داد که یه واریتجز يهاداده

در  تروژنیبر غلظت و جذب کل ن تروژنیو ن نیتروکسین
سطوح  شیافزا با .)2جدول ( بود داریمعن%  1سطح 

به  ،افتیش یافزا تروژنینو جذب کل  غلظت ،تروژنین
از مصرف  تروژنین و جذب کل ن غلظتیشتریب که يطور
 به دست آمد گرم خاكلویدر ک تروژنیگرم ن یلیم 200

و جذب کل  غلظت ن،یتروکسین کاربرد .)4جدول (
 درصد 45/17و  47/8زان یب به میبه ترت تروژن راین

 ن بریتروکسیتروژن و نیاثر متقابل ن. )4جدول ( داد شیافزا
 .)2جدول ( نبود داریمعن تروژنینو جذب کل  غلظت

در  فسفر و جذب کل بر غلظت تروژنین اثر
 ،نتروژین کاربردبا . )2جدول ( بود داریمعن%  1سطح 
، به افتی يداریکاهش معن فسفر و جذب کل غلظت

مار یدر ت فسفر و جذب کل غلظت نیشتریکه ب يطور
نشان  يه آماریج تجزینتا. )4جدول ( دیشاهد مشاهده گرد

 % 5در سطح  فسفر کلجذب  بر نیتروکسیاثر ن داد که
نداشت  يداریمعناثر  غلظت فسفر ، اما بربود داریمعن

اندام  جذب کل فسفر ن،یتروکسین کاربرد .)2جدول (
جدول ( داد شیافزادرصد  38/39زان یبه م را ییهوا

و  غلظت ن بریتروکسیتروژن و نیاثر متقابل ن .)4
 داریمعن % 5در سطح  ییاندام هواجذب کل فسفر 

و جذب کل فسفر از  غلظت نیشتریب .)2جدول (بود 
وژن تریگرم نیلیصفر مو ن یتروکسیتر نیلیلیم 10مار یت

  .)4جدول ( به دست آمد
به  میپتاس و جذب کل بر غلظت تروژنین اثر

با  .)2جدول (بود  داریمعن%  1 و%  5در سطح  بیترت
 و جذب کل غلظت، یتروژن مصرفیسطوح ن شیافزا
و  ن غلظتیشتریب که يافت، به طوریش یافزا میپتاس

در  تروژنیگرم ن یلیم 200از مصرف  میپتاس جذب کل
 ن ویتروکسین اثر .)4جدول ( به دست آمد كگرم خالویک

 و جذب کل غلظت بر نیتروکسیتروژن و نیاثر متقابل ن
 .)2جدول (بودندار  یمعنم یپتاس

  ، منگنز و مسيغلظت و جذب کل آهن، رو
 نداشت اما يداریمعن اثر آهنغلظت تروژن بر ین

 بود داریمعن%  1در سطح  جذب کل آهن بر اثر آن
ش یافزا آهن جذب کل تروژن،ین ربردبا کا .)3جدول (

نشان داد  يه آماریج تجزینتا .)5جدول ( افتی يداریمعن

 داریمعن % 5در سطح  کل آهن جذب ن بریتروکسین اثر که
 .)3جدول ( داشتن يداریمعناثر  غلظت آهن بود اما بر

رصد د 20 زانیبه م را آهن کل جذب ،نیتروکسینکاربرد 
 ن بریتروکسیتروژن و نیثر متقابل نا .)5جدول ( ش دادیافزا

  .)3جدول ( نبود داریمعنو جذب کل آهن  غلظت
در  يرو و جذب کل بر غلظت تروژنین اثر

سطوح  شیافزابا . )3جدول ( بود داریمعن%  1سطح 
جدول ( افتیش یافزا يو جذب کل رو غلظت تروژن،ین

دار یمعن يو جذب کل رو غلظت ن بریتروکسین اثر .)5
 ن بریتروکسیتروژن و نیاثر متقابل ن .)3جدول ( نبود

، اما بر جذب کل بود داریمعن%  1در سطح  يرو غلظت
 غلظت نیشتریب ).3جدول ( نداشت يداریاثر معن يرو
گرم یلیم 200ن و یتروکسیتر نیلیلیم 10مار یاز ت يرو

  .)5جدول ( تروژن به دست آمدین
در  منگنز و جذب کل بر غلظت تروژنیاثر ن

سطوح  شیافزابا . )3 جدول( بود داریمعن%  1سطح 
افت، به یش یو جذب کل منگنز افزا غلظت تروژن،ین

ن غلظت و جذب کل منگنز از مصرف یشتریکه ب يطور
 به دست آمد گرم خاكلویدر ک تروژنیگرم نیلیم 150

%  5در سطح  منگنز ن بر جذب کلیتروکسین. )5 جدول(
 ر بودیثأت یلظت منگنز بداشت اما بر غ يداریمعن اثر
به  جذب کل منگنز را ن،یتروکسین کاربرد .)3 جدول(
اثر متقابل  .)5 جدول( ش دادیدرصد افزا 2/13 زانیم
%  5منگنز در سطح  غلظت ن بریتروکسیتروژن و نین

 نداشت يداریاثر معن منگنزجذب کل  بود، اما بر داریمعن
تر یلیلیم 10مار یمنگنز از ت غلظت نیشتریب .)3جدول (
تروژن به دست آمد هر چند یگرم نیلیم 150ن و یتروکسین

  .)5جدول ( نداشت يداریمارها اختالف معنیاز ت یبا برخ
 نداشت اما يداریمعن اثر غلظت مستروژن بر ین

 بود داریمعن%  1در سطح  مسبر جذب کل  اثر آن
به  تروژن، جذب کل مسیش سطوح نیبا افزا .)3جدول (

 ن ویتروکسیاثر ن. )5جدول ( افتیش یافزا يداریطور معن
 و جذب کل بر غلظت نیتروکسیتروژن و نیاثر متقابل ن

 .)3جدول ( بودندار یمعن مس
  بحث

تروژن ین نشان داد که کاربرد ارائه شدهج ینتا
از . گندم شد شاخسارهش رشد و عملکرد یسبب افزا

دوره  یط ییش، توسعه مناسب اندام هواین افزایل ایدال
ش مواد ید و افزاید از نور خورشیرشد، استفاده مف

ن و اسالم زاده، یخلدبر( باشدیاه میدر گ يفتوسنتز
له یش رشد، به وسیتروژن در افزایر مصرف نیثأت). 1382

 يهادر بخش یاهیگ يهار دادن موازنه هورمونییتغ
زاده، ن و اسالمیخلدبر( شودیحاصل م ییهوا یشیرو
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/ ک ید آبسزیتروژن با کاهش نسبت اسیمصرف ن). 1382
 گرددیاه میگ یشیش رشد روین باعث افزایبرلیج
 شیبا افزا قین تحقیدر ا ).1382زاده، ن و اسالمیخلدبر(

. افتیش یگندم افزا ییعملکرد اندام هوا ،تروژنیسطوح ن
ش یگزارش کردند که با افزا) 1384( يو صفار يشهسوار
، وزن گرم در هکتارولیک 150 تا صفر از تروژنیسطوح ن
، وزن هزار دانه ،دانه عملکرد ک،یولوژیب عملکرد خشک،

 تعدادسنبله در متر مربع و  تعداد ،دانهن یدرصد پروتئ
ش یافزا يداریبه طور معن سنبله گندم سنبلچه در

اندام  عملکردش یباعث افزا نیتروکسین کاربرد.افتی
ام وزن خشک اند شیافزا ).3جدول (گندم شد  ییهوا
و همکاران،  ینیشاه حس( مانند نخود یاهانیگ ییهوا

در اثر کاربرد  )1387و همکاران،  یکوچک( زوفا و )1390
ق ین تحقیج این گزارش شده است که با نتایتروکسین

ان داشتند که یب) 2006(هان و همکاران  .دارد یهمخوان
ق ترشحات حل کننده یتروژنه از طرین یستیز يکودها
هش پ هاش، توانسته اند عناصر مختلف کا يهايباکتر
اه قرار یار گیشتر را به صورت محلول در اختیب ییغذا

د یش تولیدر افزا ،يشتر مواد فتوسنتزید بیدهند و با تول
غلظت  ،تروژنین کاربرد با قین تحقیدر ا .شوندثر واقع ؤم

 ینور قل .افتیش یافزا ییاکثر عناصر غذاو جذب کل 
نشان دادند که کاربرد کود  )1387(پور و همکاران 

مار شاهد به یسه با تیتروژن، عملکرد دانه گندم را در مقاین
تروژن، یش جذب نیش داد و با افزایافزا يداریطور معن

 .افتیش یز افزای، مس و منگنز نيم، آهن، رویجذب پتاس
ح مواد یر تلقیثأان داشتند که تیب )1390( اصانلو و همکاران

، ییتروژن اندام هواین بر نیتروکسیو ن ک ازتوباکتریولوژیب
 ذرت کیولوژیعملکرد ب و دانه نیئپروتو  تروژنیدرصد ن

  .دار بودیمعن

از  یکیمعتقدند که ) 1991(استال و همکاران 
. باشدیون ها میش جذب کاتیافزا تروژن،یش نیاثرات افزا

در  یش نسبیک افزایاه یتروژن توسط گین جذب نیبنابرا
 یاه به وجود میگر در گید ییصر غذازان جذب عنایم

ت یش فعالیتوان به افزایتروژن مین یاز اثرات اصل. آورد
اه یر جذب گییها و تغندیفراع اغلب یاه، تسریگ یکیمتابول

ن سبب یتروکسیکاربرد نق، ین تحقیدر ا .اشاره نمود
ش یتروژن، فسفر، آهن و منگنز، و افزایش جذب نیافزا

 و همکاران یاردکان .گندم شد شاخساره تروژنیغلظت ن
تروژن، ی، مس، نيم، رویزیش جذب آهن، منیافزا، )1379(

 يح بذر گندم توسط باکتریم را در اثر تلقیفسفر و پتاس
لوم یریان داشتند که آزوسپیلوم گزارش کرده و بیریآزوسپ

ن امکان یگندم شده و بنابرا ياشهیستم ریباعث توسعه س
اه ین گیا يرا برا ییو جذب بهتر عناصر غذا یدسترس

گزارش کردند ) 2002( کومار و همکاران. داردیفراهم م
ق اتصال یوم از طریزوبیر يهاهیازتوباکتر و سو که
ون آهن و ی يهايد شده توسط باکتریدروفور تولیس

را از دسترس عوامل  یین عنصر غذایل کالت آهن، ایتشک
ب باعث ین ترتیده و به اخارج کر یاهیگ يزايماریب

) 1994( سانجا و همکاران. شودیاه میش رشد گیافزا
دروفورها از رسوب ید سیعنوان نمودند که ازتوباکتر با تول

اه کمک ینموده و به جذب آهن توسط گ يریآهن جلوگ
ق ما یتحق يهاافتهین با ین محققیا يهاافتهی. کندیم

ملکرد اندام ن عیشتریق بین تحقیدر ا .دارد یهمخوان
 تروژن به دست آمدین و نیتروکسیم نأاز مصرف تو ییهوا

ان و یمحمد ن از جملهیر محققیج سایکه با نتا )3جدول (
و  یو صباح )1390( و همکارن یل، نظر)1390(همکاران 
  .دارد یهمخوان) 1389(همکاران 

  
  

  
  
  
  

 خاك مورد استفاده ییایمیو ش یکیزیف يهایژگیو یبرخ -1جدول
  مقدار  یژگیو  مقدار  یگژیو

  07/0  (%)تروژن کل ین  یلوم رس  بافت
  mg kg-1(  8/4(فسفر   8/7  هاشپ

  mg kg-1(  3/4(آهن   2/10  )cmol(+) kg-1( یونیت تبادل کاتیظرف
  mg kg-1(  3/4(منگنز   7/0  )dS m-1( یکیت الکتریت هدایقابل

  mg kg-1(  71/0( يرو  45  (%) م معادلیکربنات کلس
  mg kg-1(  5/1(مس   34/1  (%) یماده آل
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  میانگین مربعات نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهاي آزمایشی بر عملکرد، غلظت و جذب عناصر پر مصرف شاخساره گندم - 2 لجدو

جذب 
 میپتاس

 میغلظت پتاس
جذب 
 فسفر

غلظت 
 فسفر

جذب 
 تروژنین

غلظت 
 تروژنین

 عملکرد
درجه 

  راتییمنابع تغ  يآزاد

  تروژنین 4 09/9**  293/0**  377/2688**  258/0**  232/5** 717/154*  77/35013**
ns549/14191  ns  675/54  * 428/4  ns  057/0  **264/387  **024/0  * 13/3  1  نیتروکسین  

ns  94/2446  ns  633/13 * 692/2  * 043/0  ns  957/17  ns  000/0  ns  765/0 4ن  یتروکسین×تروژنین  
  یشیاشتباه آزما  20 628/0  003/0  499/27  015/0  624/0 625/42  685/3491

 (%)رات ییب تغیضر 463/11 253/1  7/11  019/34 177/34 717/17 718/22
 داریعدم وجود احتمال معن nsو % 5و % 1دار بودن در سطح یب احتمال معنیبه ترت*  و ** 

 
  

 ن مربعاتیانگیم صر کم مصرف شاخساره گندمبر غلظت و جذب عنا یشیآزما يمارهایانس اثر تیه واریج تجزینتا - 3جدول 

جذب 
 مس

غلظت 
 مس

غلظت  جذب منگنز يغلظت رو يجذب رو
 منگنز

غلظت  جذب آهن
 آهن

درجه 
 يآزاد

 راتییمنابع تغ

**107/958  ns507/3  **12/47945 **372/316  **4/114143  **504/197  **961/57397  ns23/142  4 تروژنین  
ns412/0  ns564/1  ns  54/5403  ns374/0  *494/25500  ns301/41  *094/33783  ns141/133  1  نیتروکسین  
ns  697/34  ns185/0  ns  61/3759 **066/49  ns226/6329  * 468/90  ns408/5148  ns615/71  4     ن یتروکسین×تروژنین  

  یشیاشتباه آزما  20  335/83  68/7209  982/24  876/4363  709/5 894/1472  563/1  699/71
 (%)رات ییب تغیضر 319/17 012/23  47/7  009/14 763/6 246/15 725/19 102/19

  داریعدم وجود احتمال معن nsو % 5و % 1دار بودن در سطح یب احتمال معنیبه ترت*  و ** 
 

تروژن، ین ، و جذب کل)درصد ماده خشک( ، فسفر و پتاسیمتروژنی، غلظت ن)گرم در گلدان(عملکرد تروژن بر یو ن نیتروکسین اثر -4 جدول
 شاخساره گندم )گرم در گلدانیلیم(م یفسفر و پتاس

    )mg. kg-1( تروژنین      

  نیتروکسین  
)ml.kg-1(  0  50  100  150  200  نیانگیم  

2/4  0  عملکرد   *f 2/6  de 2/7  b-d  a-d4/7 a-c 8  6/6  B 
  10  7/5  e 7 b-e 7/6  c-e 1/8  ab 7/8  a 2/7  A 
D 6/6 5  نیانگیم    C 7 BC 8/7  AB 4/8  A   

24/0  0  تروژنین غلظت  d 52/0  c 69/0  b 7/0  b 78/0  ab 59/0  B 
  10  28/0  d 57/0  c 76/0  ab 76/0  ab 85/0  a 64/0  A 
26/0  نیانگیم    D 55/0  C 73/0  B 73/0  B 82/0  A   
1/10  0  تروژنین جذب کل  f 8/31  e 4/49  d 3/52  cd 3/62  b 2/41  B 

  10  2/16  f 7/39  e 3/51  d 61 bc 6/73  a 4/48  A 
1/13  نیانگیم    E 8/35  D 4/50  C 7/56  B 68 A   

53/0  0  فسفر غلظت  b 21/0  c 33/0  bc 22/0  c 27/0  c 31/0  A 
  10  9/0  a 2/0  c 29/0  c 24/0  c 37/0  bc 4/0  A 
72/0  نیانگیم    A 21/0  B 31/0  B 23/0  B 32/0  B   
22/2  0  فسفر جذب کل  bc 24/1  c 37/2  bc 64/1  c 15/2  bc 93/1  B 
  10  16/5  a 31/1  c 89/1  c 89/1  c 27/3  b 69/2  A 
69/3  نیانگیم    A 28/1  C 13/2  BC 74/1  C 71/2  B   

 c 3/73a-c 3/36 a-c 3/82a-c 3/77a-c 3/55 A 2/8  0  میپتاس غلظت
  10  2/9 c 4/0ab 3/35 a-c 4/2 a 4/47 a 3/82 A 
   2/85B 3/87A 3/58AB 4/01A 4/12A  نیانگیم  
1/118  0  میپتاس جذب کل  e 8/230  cd 7/259  b-d 1/284  bc 1/299  a-c 4/238  A 

  10  3/168  de 9/277  bc 5/236  cd 2/341  ab 5/385  a 9/281  A 
2/143  نیانگیم    C 4/254  B 1/248  B 7/314  AB 3/342  A   

 يداریدرصد اختالف معن 5 در سطحدانکن  نا آزموب يا کوچک مشترك هستند از لحاظ آماریک حرف بزرگ و یف در یا ردیکه در هر ستون  ياعداد
 با هم ندارند
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، منگنز و مس يآهن، رو) در گلدانگرم  کرویم(وجذب کل  )گرم در گرم ماده خشک کرویم(تروژن بر غلظت یو ن نیتروکسیناثر - 5 جدول
 گندم شاخساره

    
ن یتروکسین

)ml.kg-1(  

    )mg. kg-1(تروژن ین    
  نیگانیم  200  150  100  50  0  

  bc  7/47  a-c  4/53  a-c  7/49  a-c  2/50 a-c  1/52  A6/50  0  آهن غلظت
  10  4/42  c 57 a-c 8/51  a-c 7/63  a ab    3/59  A8/54 
1/45  نیانگیم    B 2/52  AB 8/50  AB 57 A 7/55  AB   
3/199  0  آهن جذب کل  d 5/333  b-d 9/354  bc 7/371  bc 9/417  ab 5/335  B 

  10  239 cd 1/394  ab 5/345  bc 5/516  a 7/517  a 6/402  A 

2/219  نیانگیم    C 8/363  B 2/350  B 1/444  AB 8/467  A   
1/25  0  يرو غلظت  f 5/38  b-d 2/36  c-e 40 bc 4/36  c-e 2/35  A 

  10  1/21  f 7/33  e 8/35  de 7/40  b 46 a 5/35  A 

1/23  نیانگیم    C 1/36  B 36 B 4/40  A 2/41  A   
8/105  0  يرو جذب کل  d 5/239  c 4/258  b 3/297  bc 6/290  bc 3/238  A 
  10  9/120  d 235 c 7/239  c 2/330  b 340 a 2/253  A 
4/113  نیانگیم    C 3/237  B 1/249  B 8/313  A 3/315  A   

5/49  0  منگنز غلظت  e 5/70  ab 7/66  bc 5/76  a 4/65  bc 7/65  A 
  10  2/55  de 2/60  cd 7/71  ab 8/77  a 6/75  a 1/68  A 
4/52  نیانگیم    C 4/65  B 2/69  B 2/77  A 5/70  B   

f 3/434 210  0  منگنز جذب کل  d 6/476  cd 9/568  a-c 2/522  b-c 4/442  B 
  10  316 ef 1/418  de 8/480  cd 8/629  ab 8/658  a 7/500  A 

C 2/426 263  نیانگیم    B 8/478  B 4/599  A 5/590  A   
6/5  0  مس غلظت  ab 1/6  ab 1/7  a 9/6  a 2/7  a 6/6  A 

  10  8/4  b 8/5  ab 6/6  ab 9/6  a 5/6  ab 1/6  A 
2/5  نیانگیم    B 6 AB 9/6  A 9/6  A 9/6  A   
9/22  0  مس جذب کل  d 8/38  bc 8/50  ab 9/50  ab 7/57  a 2/44  A 
  10  2/27  cd 40cd 5/43  ab 1/55  a 3/56  a 44 A 
1/25  نیانگیم    C 4/39  B 2/47  AB 53 A 57 A   

 يداریدرصد اختالف معن 5در سطح دانکن با آزمون  يا کوچک مشترك هستند از لحاظ آماریک حرف بزرگ و یف در یا ردیکه در هر ستون  ياعداد
 با هم ندارند
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