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  چكيـده

در حاليكه براي . اطالعات كمي درباره نحوه توزيع عناصر غذايي در بخشهاي مختلف سنبله گندم در دسترس است
در اين پژوهش . داشتن اين اطالعات بسيار مهم است افزايش عملكرد دانه بدون تأثير منفي بر كيفيت غذايي،

شامل بخشهاي (در بخشهاي مختـلف سنبله ) Zn(و روي ) Mn(، منگنز )Ca(، كلسيم )K(توزيع پتاسيم چگونـگي 
در ) شامل دانه هاي بزرگ و كوچك(و همچنين در دانه هاي با وزن هاي متفاوت هر سنبلك ) پائيني، مياني و بااليي

ش در مزرعه تحقيقاتي دانشكده اين پژوه. طي روزهاي پر شدن دانه بعد از گلدهي مورد بررسي قرار گرفت
طرح آماري به كار رفته كرتهاي .  اجرا گرديد85-86كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه در سال زراعي 

تيمارهاي اين آزمايش شامل تيمارهاي . خرد شده در قالب طرح پايه بلوكهاي كامل تصادفي در سه تكرار مي باشد
. مي باشد) دانه ريز(و فالت ) دانه درشت(و دو رقم گندم مهدوي ) در هكتار ليتر 4 و 3، 0(كودي با سه سطح 

 به ترتيب با دستگاههاي طيف  در اين آزمايشپر مصرف پتاسيم و كلسيم و كم مصرف منگنز و روي غلظت عناصر
 سنبله و نتايج اين پژوهش نشان داد كه سنگين ترين دانه ها در قسمت مياني. اندازه گيري شدسنج و جذب اتمي 

به طوري كه ميانگين تعداد دانه هاي تشكيل شده در . سبك ترين دانه ها در بخش بااليي محور سنبله قرار داشتند
غلظت عناصر پر مصرف و كم مصرف در بخشهاي . بخش مياني سنبله بيشتر از دو بخش پاييني و بااليي سنبله بود

ه غلظت اين عناصر در بخشهاي مياني سنبله بيشتر از به طوري ك. مختلف سنبله با وزن دانه همبستگي داشت
غلظت عناصر غذايي مورد مطالعه . غلظت منگنز و روي در طي دوره پر شدن دانه كاهش يافت. بخشهاي ديگر بود

در دانه هاي كوچك و بزرگ هر سنبلك بيانگر كاهش معني دار غلظت آنها با فاصله از محور سنبله بر روي سنبلك 
هش غلظت عناصر نسبت به موقعيت قرارگيري دانه ها در محور سنبلك در مقام مقايسه با محور سنبله اين كا. بود

در اين آزمايش بين ارقام دانه درشت و دانه ريز تفاوت معني داري از لحاظ توزيع عناصر غذايي در طول . بيشتر بود
  .محور سنبله و سنبلك ديده نشد

   (Zn) ، روي(Mn)، منگنز  (K)، پتاسيم(Ca)گندم، كلسيم  :واژه هاي كليدي
  

  مقدمه
بي شك ) .Triticum aestivum L(گندم نان   

 اهانـيو در بين گ) 1386امام، (ي است ـاه زراعـرين گـمهم
  طحـي انگشت شماري كه به عنوان منابع غذايي در سـزراع

    
 گستـرده اي كشت مي شـود، نقـش عمده اي ايفا 

ري براي شروع كشاورزي بوده مي كنـد و احتماالً محـو
 لكرد دانه گندم را مي توان از ـعم). 1981ارالن، ـه(ت ـاس
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افزايش تعداد دانه و يا وزن دانه ها در سنبله يا  طريق
تعداد دانه در واحد سطح توسط تعداد . سنبلك باال برد

ساقه هاي بارور در واحد سطح و ميانگين تعداد دانه در 
برخالف تعداد دانه در ). 1386امام،(سنبله تعيين مي شود 

واحد سطح به نظر مي رسد ارتباط ضعيفي بين وزن تك 
كافي و (دانه و عملكرد دانه گندم وجود داشته باشد 

وجود نداشتن ارتباط بين وزن دانه و ). 1384همكاران، 
عملكرد دانه حاكي از اين است كه موفقيت اندكي در 

ر واحد سطح و وزن دانه افزايش دادن همزمان تعداد دانه د
اطالعات كمي درباره توزيع ماده . گنـدم وجود داشته است

خشك و غلظت عناصر پر مصرف و كم مصرف در دانه ها 
در موقعيت هاي مختلف سنبله، و چگونگي تجمـع آنها در 

،  كالدريني و موناستريو(طي دوران رسيدن دانه وجود دارد 
ر سرعت تجمع ماده دانه هاي درون سنبله از نظ. )2003

خشك با يكديگر متفاوتند و دانه هاي واقع در موقعيت 
نزديك به محل اتصال سنبلك به محور سنبله و بخش 
مركزي سنبله معموالً سرعت رشد زيادتري نسبت به دانه 

، و كافي و 1384 ،ثقه االسالميامام و (هاي دورتر دارند 
رد كه هر چند شواهد اندكي وجود دا). 1384همكاران، 

نشان دهنده سرعت يك دانه در يك مكان مشخص در 
سنبله، و متوسط سرعت رشد تمامي دانه هاي روي سنبله 

اما نتايج تحقيقات انجام . در پاسخ به يك تيمار معين باشد
شده نشان مي دهد كه طول دوره پر شدن دانه توسط 

 وضعيت عناصر غذايي گياه، ،عواملي همچون سالمت
يشي براي مـواد پرورده و دماي محيط تقاضاي مقصد زا

  .)1384كافي و همكاران، (تعيين مي شود 
در گذشته افزايش عملكرد در گياه گندم بيشتر از 
طريق افزايش در تعداد دانه در مقايسه با وزن دانه ها 

، لوس 1994كالدريني و همكاران، (صورت پذيرفته است 
زايش تعداد اف. )1994، ، اسالفر و همكاران1994 سديك، و

نها در بخش انتهايي سنبلك آ  تعداددانه ها از طريق افزايش
طور ه  در حاليكه وزن اين دانه ها ب،صورت پذيرفته است

معني داري كمتر از دانه هاي نزديك به محور سنبله روي 
نتايج . )1994اسالفر و همكاران،  (سنبلك بوده است
 ه در محور كه افزايش تعداد دانه استتحقيقات نشان داد

 در نتيجه كاهش  وسنبله باعث كاهش بيشتر وزن تك دانه
كالدريني ( گردد غلظت عناصر غذايي در دانه ها مي ميزان

 يافته ها در مورد متفاوت بودن ).2003و موناستريو، 
غلظت نيتروژن در دانه هاي بخشهاي مختلف سنبله و 
ه سنبلك اين احتمال را به وجود مي آورد كه موقعيت دان

 نحوه تجمع ديگر عناصر پر مصرف و كم مصرف نيز  برها
 گزارش دادند )2001(الوادو و همكاران  .ثير گذار استأت

 غلظت ماكرو مغذي دانه ها بيشتر از ريشه هاست و كه

غلظت ميكرو مغذي و عناصر سنگين در ريشه ها بيشتر از 
 .دن و كادميوم استثناء مي باشنبته موليبددانه ها مي باشد ال

 پر  عناصرغلظت) 2003(كالدريني و موناستريو 
 را در موقعيت هاي S و Ca ،Mg ،K ،P چون يمصرف

آنها . مطالعه كردندمختلف دانه ها در سنبله گندم 
رقم  سنبله  رويگزارش نمودند كه موقعيت دانه ها در

اين ثير معني داري را در غلظت أ گندم تمورد مطالعه
و ) 1978(نز و موس سيمو .دعناصر دارا مي باش

يافتند كه دانه هاي سبك در) 1983( استامپ و هرزاگ
كمترين غلظت )  هاكدانه هاي بخش انتهايي سنبل(

دانه هاي (نيتروژن را نسبت به دانه هاي سنگين تر 
دارند و )  هاي مياني سنبله هاكبخش ابتدايي در سنبل

 كه موقعيت دانه ها بر روي غلظت مواد گزارش دادند
  .دنثير دارأي تغذاي

اطالعات كمـي درباره تغييرات غلظت روي و 
لي يو  (منگنز در قسمتهاي مختلف سنبله گندم وجود دارد

منگنز و روي نقش مهمي در . )2006، و همكاران
فيزيولوژي گياهان بازي مي كنند و كو فاكتور بسياري از 

 و كاستاس و 2002همكاران، براون و (آنزيـم ها هستند 
ثير تاريخ أت) 2003(كالدريني و موناستريو  ).2006، درداس

نحوه  و كم مصرفكشتهاي متفاوت در عناصر غذايي 
 در موقعيت  راتوزيع ماده خشك در ارقام مختلف گندم

در اين تحقيق سنبله گندم به سه بخش (هاي مختلف سنبله 
در روزهاي پر شدن ) ، مياني و بااليي تقسيم شده بودپائيني

كردند و اعالم نمودند كه تاريخ كاشت و دانه بررسي 
 سنبله و اثرات متقابل بين  دانه ها درموقعيت هاي مختلف

  معني دار  عناصر غذاييت غلظآنها در وزن دانه و 
ت عناصر كم ظتحقيقات در مورد نحوه توزيع غل .مي باشد

در بخشهاي مختلف سنبله Cu, Fe, Mn, Zn  ي مانندمصرف
ثير أ سنبله ت روييت دانه ها درموقع گندم نشان داد كه

 عناصر دارا مي باشنداين معني داري را در غلظت 
مصرف كود هاي حاوي  ).2003، كالدريني و موناستريو(

عناصر كم مصرف عالوه بر افزايش توليد و غني سازي 
بذرهاي گندم به دليل ذخيره سازي عناصر كم مصرف 

  و قويترتر بيشهاي ريشه  باعث توليدبويژه منگنز و روي
در صورت محلولپاشي با عناصر كم مصرف . نيز مي گردد

در زمان گلدهي گندم، وقوع حالت فوق حتمي خواهد بود 
  ).1384 ملكوتي و طهراني،(

هدف از اين پژوهش تعيين غلظت عناصر پر 
 شامل منگنز و  و كم مصرف شامل پتاسيم و كلسيممصرف
نبلك دو رقم  در دانه هاي بخشهاي مختلف سنبله و سروي

گندم و تعيين ) فالت(و دانه ريز ) مهدوي(دانه درشت 
  ارتباط بين نحوه تجمع ماده خشك و غلظت عناصر در 
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. دانه هاي بخشهاي مختلف سنبله و سنبلك بوده است
ه ببررسي تأثير سطوح مختلف كاربرد كود كامل همچنين 

در  توزيع ماده خشك نحوهبر پاشي  صورت محلول
 ارتباط آن با توزيع ف سنبله و سنبلك وبخشهاي مختل
 .دباشمي مطالعه ورد م بخشهاي درعناصر غذايي 

  مـواد و روشهـا
مزرعه اي در مزرعه صورت ه باين آزمايش 

تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
عرض .  انجام شد1385 – 86 ساوه در سال زراعي

 شمالي و طول حدود  دقيقه2 درجه و 35جغرافيايي حدود 
 متر از سطح 1055 دقيقه شرقي و ارتفاع 21 درجه و 50

ميانگين ميزان بارش در اين منطقه حدود . دريا مي باشد
 ميلي متر در سال و متوسط درجه حرارت ساليانه 206

بافت خاك لومي .  درجه سانتي گراد مي باشد18حدود 
 دسي زيمنس بر 1/7شني، قابليت هدايت الكتريكي 

آب آبياري نيز داراي .  مي باشد0/8 حدود pHمتر و 
 دسي زيمنس بر متر و 5/5قابليت هدايت الكتريكي 

pH مي باشد7/7 آن .  
طرح آزمايشي به كار رفته در اين پژوهش 
كرتهاي خرد شده در قالب طرح پايه بلوكهاي كامل 

عامل اصلي در اين آزمايش . تصـادفي در سه تكرار بود
 با سه سطــح 4 فوسامــكومايعكـود مقـادير مختلف 

ليتر در ) F2(و چهــار ) F1(، سه )F0شاهـد، (صفـر 
دانه درشت، (هكتـار و عامل فرعي ارقام گندم نان مهدوي 

V1 ( و فالت) ،دانه ريزV2 (فوساماكو كود .انتخاب شد 
، فسفر 100 ازت مايعي است كه داراي تركيباتي از قبيل

، 1، مس 3/1، منگنز 8/1منيزيم ، 20، كلسيم 70، پتاس 40
 گرم در ليتر 0/ 03و موليبدن 07/0، آهن2/0 ، بر 7/0روي
ماه  هفته آخر آبان ارقام گندم مورد مطالعه در .باشد مي

كرتها به صورت جوي و  كشت گرديد و آبياري 1385
صورت دستي ه پشته اي، و مبارزه با علف هاي هرز ب

ن گلدهي و نمونه محلول پاشي كود در زما. صورت گرفت
برداري جهت محاسبه روند تجمع ماده خشك و تعيين 

 7 دانه هاي مختلف )Zn و K ، Ca ، Mn (عناصر غلظت
 روز يكبار تا 7روز پس از گلدهي كامل به فاصله هر 

.  نمونه برداري انجام گرفت6رسيدگي كامل به تعداد 
جهت محاسبه عملكرد و اجزاي عملكرد، نمونه هايي از 

رت در سطح يك متر مربع در زمان رسيدگي برداشت هر ك
در مرحله  در اين آزمايش ساقه هاي اصلي هر بوته. شدند

ساقه دهي مشخص و عالمت گذاري شد و پس از گلدهي 
نمونه برداري ها طبق فواصل زماني گفته شده از اين ساقه 

سنبله هاي اصلي نمونه برداري شده . ها صورت پذيرفت
شگاه منتقل و جدا سازي دانه هاي سنبله هر كرت به آزماي

و سنبلك انجام و دانه ها شمارش و پس از خشك كردن 
 ساعت جهت 48مدت ه  بگراد درجه سانتي 70در دماي

تعيين روند تجمع ماده خشك، وزن خشك آنها محاسبه 
شد و سپس باقي مراحل كه شامل آسياب، تهيـه خاكستـر، 

 آزمايشـگاه صـورت هضـم و عصـاره گيـري مي باشند در
 و همكاران زارسيناسگرفت و غلظت عناصر طبق روش 

سنبـله گنـدم در اين پژوهش . اندازه گيري شد) 1987(
به سه بخش پاييـني ) 2000( و همكاران ليطبق روش 

)Proximal( ميانـي ،)Middle ( و بااليي)Distal ( و دانه
 دانه و) Bold(هاي هر سنبلك هم به دو قسمت دانه بزرگ 

براي تعيين غلظت عناصر . تقـسـيم شــد) Small(ريــز 
پتاسيم و كلسيم از دستگاه طيف سنج شامل پر مصرف 

 عناصر كم و براي اندازه گيري) 430-فاطر الكترونيك(
 روي و منگنز از دستگاه جذب اتمي مصرف شامل

)Varian-AA240  (تجزيه و تحليل . استفاده شده است
 و مقايسه ميانگين به MSTATCم افزار داده ها به كمك نر

  .روش آزمون دانكن صورت پذيرفت
  نتايج و بحث 

با توجه به نتايج جدول تجزيه واريانس عملكرد   
بين ارقام مختلف از نظر ) 1جدول (و اجزاي عملكرد 

عملكرد دانه تفاوت معني داري در سطح يك درصد وجود 
 اختالف همچنين بين تيمارهاي مختلف كودي نيز. داشت

 4496(باالترين . معني داري در عملكرد دانه مشاهده شد
 كيلوگرم در 3234(و پائين ترين ) كيلوگرم در هكتار

پاشي سه  عملكرد دانه به ترتيب در تيمار محلول) هكتار
ليتر كود كامل در رقم مهدوي و تيمار شاهد در رقم فالت 

احتماالً مصرف كود كامل در مرحله ). 2جدول (بود 
گلدهي به صورت محلول پاشي باعث بهبود تجمع مواد 
پرورده در دانه ها و در نتيجه افزايش عملكرد دانه شده 

 و كااليسي) 1995( بادري –الاست، نتايج مشابهي توسط 
  .ارائه شده است ) 1999(و همكاران 
بر اساس نتايج تجزيه واريانس عملكرد و اجزاي   
 گندم از نظر وزن بين ارقام مختلف) 1جدول (عملكرد 

وجود ) در سطح يك درصد(هزار دانه اختالف معني دار 
طوري كه رقم مهدوي بيشترين وزن و رقم ه ب. داشت

در رقم فالت با . فالت كمترين وزن هزار دانه را داشتند
 درصد 8/11مصرف كود كامل وزن هزار دانه به ميزان 

  . نسبت به شاهد افزايش نشان داد
دانه ها در طول محور سنبله در بررسي تعداد   

گندم مشخص شد كه بيشترين و كمترين تعداد دانه به 
  ترتيب مربوط به بخش هاي مياني و بااليي محور سنبله 

 تغيير معني داري در 4كاربرد كود كامل فوسامكو. مي باشد
تعداد دانه در سنبله در هر دو رقم مورد آزمايش ايجاد 
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  پاشي  ه زمان محلولنكرد كه علت احتمال آن مربوط ب
كه در گياه گندم پتانسيل تعداد دانه از  طوريه مي باشد، ب

  و1386امام، ( سنبله مشخص مي شود پيش از ظهور
نتايج همچنين نشان داد كه سنگين ترين و . )1983، ايكيرب

اني و بااليي سبك ترين دانه ها به ترتيب در بخش هاي مي
كالدريني و اين يافته ها با نتـايج . محور سنبله بودند

  ).1شكل(همخواني دارد ) 2003(موناستريو 
با بررسي روند تجمع عناصر پر مصرف و كم 
مصرف در بخشهاي مختلف سنبله و سنبلك ارقام گندم 

مشاهده مي شود كه روند تجمع پتاسيم در رقم ) 2شكل (
صورت نزولي بوده ه ز گلدهي بمهدوي در روزهاي پس ا

در حالي كه در رقم فالت در مدت مشابه اين روند ابتدا 
با مقايسه سطوح . كاهش و سپس افزايش يافته است

مختلف كودي مشخص مي شود كه روند تجمع پتاسيم در 
مدت پر شدن دانه كاهش يافت در صورتي كه با مصرف 

ه و در انتهاي كود كامل در مقادير بيشتر اين روند ثابت بود
  ).A -3شكل (دوره بصورت افزايشي مي باشد 

مقايسه توزيع پتاسيم در ارقام مورد مطالعه در   
روزهاي پس از گلدهي بدين صورت بود كه غلظت پتاسيم 
در بخش مياني سنبله به مراتب بيشتر از ساير بخشهاي 
سنبله بود و در رقم مهدوي غلظت پتاسيم دانه ها تا پايان 

زايش چنداني را نشان نداد اما در رقم فالت غلظت دوره اف
پتاسيم دانه ها ابتدا كاهش يافته و سپس افزايش يافت 

كالدريني و همچنين ) 2002( و همكاران كورب ،)2شكل (
نيز گزارش كردند كه روند پتاسيم در ) 2003 (و موناستريو

دوران پر شدن دانه در ارقام مورد مطالعه در انتهاي دوره 
  .ورت افزايشي استصه ب

روند تغيير غلظت كلسيم در روزهاي پس از   
 نشان داده شده است كه غلظت اين 2گلدهي در شكل 

عنصر در رقم مهدوي در بخشهاي مختلف سنبله و سنبلك 
ثابت مي باشد در حالي كه در رقم فالت غلظت كلسيم با 

همچنين در بررسي تأثير . گذشت زمان روندي نزولي دارد
) B -3شكل (تلف كودي در روند تجمع كلسيم سطوح مخ

در ) عدم مصرف كود(مشاهده مي شود كه در تيمار شاهد 
صورت نزولي بوده در حالي كه با ه مدت پر شدن دانه ب

در رقم . شدمي بامصرف كود كامل اين روند صعودي 
مهدوي در بخشهاي مياني و بااليي محور سنبله و دانه هاي 

 كاسته شده اما در بخش كلسيمن واقع در سنبلك از ميزا
در رقم فالت ابتدا بر . پائين ميزان كلسيم افزايش يافت

 دانه هاي بزرگ افزوده شده و در پايان دوران كلسيمميزان 
 دانه ها كاسته شده است كلسيمرسيدگي دانه از ميزان 

 كالدريني و موناستريو، نتايج مشابهي توسط )2شكل (

نبله گندم گزارش شده در بخشهاي مختلف س) 2003(
  .است

با بررسي روند تجمع عنصر منگنز در بخشهاي   
مختلف سنبله و سنبلك در روزهاي پس از گلدهي 
مشخص شده است كه در ارقام مورد مطالعه غلظت منگنز 

). 2شكل (با گذشت زمان از گلدهي كاهش يافته است 
همچنين تأثير سطوح مختلف كود كامل هم تأثيري در 

ع منگنز نداشت هر چند غلظت منگنز در صورت روند تجم
استفاده از كود نسبت به شاهد باالتر مي باشد اما در روند 

، اين نتايج با گزارش )C-3شكل (آن تأثيري نداشت 
  .همخواني دارد) 2003(كالدريني و موناستريو 

د ع ها بروي در دانهعنصر روند تغييرات غلظت   
 استثابت بوده طالعه از دوران گلدهي در ارقام مورد م

در انتهاي دوره پر شدن دانه غلظت اين ماده در ). 2شكل (
شكل  (ه استشاهد بودتيمارهاي كودي بيشتر از حالت 

3- D( ، بين توزيع عنصر كه نتايج اين پژوهش نشان داد
روي و ماده خشك در بخشهاي مختلف سنبله و سنبلك 

 بودن اين يك همبستگي وجود دارد، هر چند مثبت يا منفي
همبستگي هنوز كامالً مشخص نيست اما احتمال همبستگي 

از روي واكنش عمومي مثبت بين روي و ماده خشك را 
در . وان متصور بودانيسم انتقال روي به دانه ها مي تمك

 )2006( و همكاران و يليتحقيقات انجام شده توسط 
نتايج مشابهي از نظر نيز ) 2006( و همكاران گاروين و

ه توزيع عنصر روي و رابطه آن با چگونگي تجمع نحو
ماده خشك در طول محور سنبله و سنبلك گزارش 

  .گرديده است
با توجه به نتايج بدست آمده در اين آزمايش 
يك همبستگي مثبت بين نحوه تجمع ماده خشك در 

پائيني، مياني و (بخشهاي مختلف محور سنبله گندم 
بزرگ (ور سنبلك و دانه هاي مختلف روي مح) بااليي

 و K(و نحوه توزيع نهايي عناصر پر مصرف ) و كوچك
Ca ( و كم مصرف)Mn و Zn (طوري ه ب. مشاهده شد

كه با افزايش تجمع ماده خشك در مقصد هاي 
 اين عناصر نيز افزايش ميزان تجمع) دانه ها(اقتصادي 
نتايج نشان داد بيشترين غلظت اين عناصر در . پيدا كرد

بله و در دانه هاي بزرگ و كمترين غلظت بخش مياني سن
اين عناصر در بخش بااليي سنبله و در دانه هاي 

هر چند در اين آزمايش استفاده از كود . كوچك بود
كامل به دليل زمان مصرف آن باعث افزايش معني دار 
عملكرد دانه نشد اما توانست بر كيفيت محصول 

بخشهاي توليدي از نظر ميزان تجمع عناصر در تمامي 
  .سنبله و سنبلك تأثير مثبت بگذارد
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   تجزيه واريانس عملكرد و اجزاي عملكرد تحت تيمارهاي مختلف كودي-1جدول 

 شاخص برداشت
(%)  

عملكرد 
  بيولوژيك
(kg/ha) 

  عملكرد  ساقه اصلي
(g) 

تعداد دانه در 
 سنبلك

تعداد سنبلك 
  وزن هزار دانه  تعداد دانه  در سنبله

(mg) 
 كرد دانهعمل

(kg/ha) 
 منابع تغييرات  درجه آزادي

6.022 ns 326682.82 ns 0.058 ns 0.033 ns 2.864 ns 14.565 ns 5.056 ns 654280.14 ns 2 تكرار  
12.214 ns 662966.59* 0.209 ns 0.009 ns 0.015 ns 9.135 ns 1.056 ns 814803.34 * 2  كود دهي)A(  

  )A( خطاي اصلي 4 117705.98 2.889 25.275 0.894 0.057 0.235 53087.90 8.030
6.349 ns 132904.52ns 0.142 ns 0.127 ns 2.730 ns 10.291 ns 213.556** 1402756.06** 1 رقم)B( 
1.512 ns 156789.04 ns 0.119 ns 0.051 ns 7.349 ns 49.752 ns 2.389 ns 281013.16 ns 2  رقم* كود)AB( 
  )B(خطاي فرعي 6 68999.73 7.278 28.723 2.074 0.038 0.268 110333.72 18.081
10.93 15.67 14.38 9.29 7.86 14.06 7.31 7.11 CV               ( % ) 

 ns  ،   ** به ترتيب غير معني دار و معني دار در سطح يك و پنج درصد مي باشد* و.  
  
  
  
  

  مارهاي مختلف كوديمقايسه ميانگين عملكرد و اجزاي عملكرد تحت تي –2جدول 

 عملكرد دانه  كوددهي رقم
(kg/ha) 

  وزن هزار دانه
(mg) 

تعداد سنبلك   تعداد دانه
  در سنبله

تعداد دانه در 
 سنبلك

  عملكرد  ساقه اصلي
(g) 

  عملكرد بيولوژيك
(kg/ha) 

 شاخص برداشت
(%) 

F0 3520 b 34.33 b 35.54 a 17.49 a 2.027 a 1.910 a 2414 a 38.76 a 
F1 4496 a 40.67 a 38.87 a 19.23 a 2.060 a 1.920 a 2546 a 41.14 a V1 
F2 4086 a 40.33 a 37.67 a 19.40 a 1.943 a 1.530 a 2258 ab 39.68 a 
F0 3234 b 33.67 b 34.68 a 17.34 a 2.037 a 1.773 a 1850 ab 36.56 a 
F1 3500 b 32.33 b 42.87 a 19.26 a 2.210 a 2.240 a 1993 ab 38.68 a V2 
F2 3346 b 40 a 39.07 a 17.18 a 2.287 a 1.880 a 1656 b 38.59 a 

  .مقايسه ميانگين ها با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح احتمال يك درصد انجام گرديده است
  .ميانگين هاي داراي حروف مشترك در هر ستون تفاوت معني داري ندارند
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روزهاي پس از گلدهي در سطوح  ارقام مختلف گندم در منحني روند تجمع ماده خشك دانه در موقعيت هاي مختلف سنبله و سنبلك در–1شكل
 به SM و BM به ترتيب دانه هاي بزرگ و كوچك بخش پائيني سنبله، SP و BP رقم فالت، V2 رقم مهدوي، V1(مختلف استفاده از كود كامل 

 به ترتيب F2 و F0 ، F1اليي سنبله ،  به ترتيب دانه هاي بزرگ و كوچك بخش باSD و BDترتيب دانه هاي بزرگ و كوچك بخش مياني سنبله، 
 )امل فوسامكو در هكتار مي باشندمعرف تيمار شاهد و استفاده از سه و چهار ليتر كود ك
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 منحني روند تجمع عناصر پر مصرف و كم مصرف در بخش هاي مختلف سنبله و سنبلك ارقام گندم در روزهاي پس از گلدهي –2شكل
)BP و SPب دانه هاي بزرگ و كوچك بخش پائيني سنبله،  به ترتيBM و SM ،به ترتيب دانه هاي بزرگ و كوچك بخش مياني سنبله BD 

 كلسيم، منگنز و روي  به ترتيب غلظت عناصر پتاسيم،Zn و K ، Ca ، Mn به ترتيب دانه هاي بزرگ و كوچك بخش بااليي سنبله، SDو 
  )مي باشند
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ثير أ روند تجمع عناصر پر مصرف و كم مصرف در بخش هاي مختلف سنبله و سنبلك ارقام مختلف گندم تحت ت– ) A-D ( -3شكل 

 به ترتيب معرف تيمار شاهد و F2 و F0 ، F1 رقم فالت، V2 رقم مهدوي، V1(سطوح مختلف استفاده از كود كامل در روزهاي پس از گلدهي 
  )ل فوسامكو در هكتار مي باشندهار ليتر كود كاماستفاده از سه و چ
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