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 يدهچك
ها است كه اين كمبود از رسوب، تبادل و  كمبود فسفر يكي از عوامل محدود كننده رشد گياهان در اغلب خاك

 رشد  وكمبود رطوبت از عوامل ديگر در كاهش حالليت، پخشيدگي فسفر  بعالوه.شود تغيير شكل فسفر ناشي مي
جذب ميزان ي اختالف ارقام گندم در منظور بررسلذا به . گردد كاهش جذب فسفر مي كه منجربهبوده ريشه 
آزمايشي با تيمارهاي مختلف  ،در شرايط ديممصرفي عملكرد در استفاده از كود فسفره توليد  فسفر و  ورطوبت

 Pvn”A”/Bow”S”//Lira"S"/31 و Ogosta/sefid ،Fenkang15/Sefid ،2سرداري، سبالن، آذر(ارقام گندم 

Shahi ( در مؤسسه  1381-84 زراعي ازسال  سال3مدت ه  تكرار و ب4ي در هاي كامل تصادف پايه بلوكدر
 اختالف جذب فسفر، عملكرد دانه، كاه ،تغييرات رطوبت در اعماق مختلف خاك. تحقيقات كشاورزي ديم اجرا شد

 كه شت براي ارقام مختلف مورد بررسي قرار گرفت و نتايج نشان دادا، شاخص بردژيكيكلش، عملكرد بيولو
متغير و براي ارقام مختلف اين ميزان رطوبت در   بسته به زمانمتري  سانتي10-20 و  5-10 اعماقدر رطوبت 

رطوبت از   جذب ساير ارقام گندم بيشترينا بدر مقايسه سرداري و 2 گندم آذر مارقا .اعماق مختلف متفاوت بود
از لحاظ آماري در يك كالس قرار   و سرداري2با ارقام آذر و سبالن  Ogosta  و ارقامداشتند را فسفر خاك و
طور مشابه با   به. ميزان جذب فسفر باالتري داشتندFenkang در مقايسه با رقم و سرداري 2 آذر ارقام. گرفتند

 و  داشتند را دانهعملكرد سرداري نسبت به ساير ارقام گندم بيشترين و 2 گندم آذر مارق اجذب رطوبت و فسفر،
 ارقام ديگر در مقايسه با باالترين رقم شاخص برداشت را Ogosta  و سبالن،سرداري، 2م گندم آذر ارق اهمچنين

 جذب  از رطوبت اعماق مختلف خاك،هاي مختلف گندم در استفاده دهد واريته اين مطالعه نشان مي. ندگندم داشت
در مقايسه  Ogosta  واري سرد،2 گندم آذر مارقا.  دارنديهاي متفاوت توانايي ، ديم در شرايطعملكردتوليد  و فسفر

در شرايط باالتري را عملكرد توليد جذب فسفر و   قدرتبيشترينمورد مطالعه در اين پژوهش  ساير ارقام گندم با
  .داشتندديم 

  ديم ،دانهعملكرد ، فسفر، جذب ارقام گندم، جذب رطوبت :يدي كليها واژه

 
  مقدمه
يك و ها، اسيدهاي نوكلي فسفر در ساختمان چربي        
هاي  ها نقش دارد و گياهان براي تقسيم بافت كوآنزيم

ها را  فسفر در گياهان آنزيم. مريستمي به فسفر نياز دارند
نمايد و در تنفس و  فعال كرده و فسفريالسيون را تنظيم مي

ها  تجمع كربوهيدرات به همراه اسيدهاي آمينه در سلول
 عث كاهشگياه با ترتيب كمبود فسفر در  بدين. ثر استؤم

  .شود رشد و عملكرد گياه مي

    
كمبود فسفر يكي از عوامل محدود كننده رشد        

ها است كه اين كمبود از رسوب،  گياهان در اغلب خاك
  ه به اينـوجـبا ت. شود تبادل و تغيير شكل فسفر ناشي مي

ي بوده و آهكي ـهاي اكثر مناطق ديم ايران آهك خاككه 
امل محدود كننده جذب بسياري ها يكي از عو بودن خاك

 از سوي ديگر  وباشد از عناصر غذايي از جمله فسفر مي
  اشكال قابل  وفرـكل فسـيير شـت و تغـتثبي، pH    باال بودن 
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  و Purnomo (دهد كاهش مي گياهانبراي را  آنجذب 
Black، 1994، Liكمبود رطوبت از  ).1998 ، و همكاران

  نهايتاً ويت، پخشيدگي فسفرعوامل ديگر در كاهش حالل
. گردد كاهش جذب فسفر مي كه منجربهبوده رشد ريشه 

زيرين كه مقدار آب قابل   ريشه گياهان آب را از خاك
 جذب كرده و در زماني كه تعرق ،دسترس گياه زياد است
سطحي خاك ق اعمارا در   آن،شود در شب متوقف مي

 ساز و). 1988 ، و همكارانCaldwell (دكن آزاد ميخشك 
 طوربه  ريشه گياهان آب را  سامانه اين است كه ديگركار

باال به آب هاي پايين با پتانسيل  غير فعال از اليه
دهد  ي با پتانسيل آب پايين انتقال مييهاي باال قسمت

)Richardsو براساس نتايج تحقيقات ) 1987 ، و همكاران
 جذب  آب آزاد شده در اليه سطحي خاك، در،انجام گرفته

 و Caldwell( داردثير مثبتي أتوسط گياه تغذايي عناصر 
  ).1988 ،همكاران

توانايي جذب مواد غذايي در ارقام مختلف گندم   
 هاي  تفاوتوجود اين اختالف  علت.متفاوت است

 ريشه و اثر متقابل ريشه با خاك و كود كيمورفولوژي
شكل و . )1993 ،و همكارانGourley (گزارش شده است 

افقي، صورت ه چه بصورت عمودي و ه يع ريشه چه بتوز
  ي و يهاي مو قطر ريشه، سطوح جذب ريشه، ريشه

ثر هستند و ؤشدگي ريشه در جذب مواد غذايي م پير
 توجه به باتوسط ارقام گندم ي ي جذب مواد غذاتوانايي
بعضي ارقام به دليل داشتن .  ياد شده يكسان نيستندعوامل
ه عناصر غذايي در سطح خاك هاي افقي، زماني ك ريشه

كنند و بعضي ارقام   عناصر را بهتر جذب مي،فراوان است
داخل  و قطر كم ريشه به دليل نفوذ در ييهاي مو با ريشه
. نمايند مي جذب رها عناصر را بهتر از ارقام ديگ خاكدانه

 پايين و ريشه ازبعضي ارقام به دليل تراوش مواد اسيدي 
طور  هي را بيب عناصر غذا ميزان جذ، خاكpHآوردن 
معموالً ارقام گندم داراي . دهند داري افزايش مي معني
 ريشه بزرگ و با انشعابات زياد، حجم زيادي از سامانه
 و در مقايسه با دهند برداري قرار مي مورد بهرهرا خاك 
 كوچك، برتري خاصي در اي  ريشهسامانههاي داراي  واريته

 ،Clarkson( دارندد ، رطوبت و رشييجذب عناصر غذا
 ،همكاران و Gourley ؛1991 ، همكارانو  Fohse؛1985
 ممكن است گندم  توليدپتانسيلارقام پر   بنابراين).1994

 در استفاده از كودهاي وتفاوت م فسفر  رطوبت و جذبدر
ارقام ديگري داشته در مقايسه با توصيه شده توان بيشتري 

به نظر يق ضروري تحقانجام اين  به اين داليل .باشند
   . مشخص شوند در شرايط ديم تا ارقام برتررسد مي
  
  

  ها مواد و روش
 در ايستگاه تحقيقات كشاورزي ديم آزمايشاين 

 500وسعت تقريبي اين ايستگاه . به اجرا درآمد) مراغه(
هاي مرتفع قديمي  باشد كه در قسمتي از دشت هكتار مي

(Plateaux)درجه 46 افياييمشخصات جغر  به منطقه مراغه 
 37 دقيقه طول شرقي و 25 درجه و 46 دقيقه تا 20و 

 دقيقه عرض شمالي 17 درجه و 37 دقيقه تا 12درجه و 
 ميانگين داده هاي هواشناسي براي سه كه قرار گرفته است

.  شده استارايه 1سال در زمان اجراي آزمايش در جدول 
در  بندي آمريكايي ه طبقطبق  آزمايش محل اجرايخاك
   و تحت گروه Fine mixed, mesicفاميل

 Vertic Calcixerept بود كه داراي بافت سنگين و بدون
ها با داشتن  اين خاك. باشد محدوديت شوري و سديمي مي

 االرض داراي قابليت نفوذ آهسته بافت سنگين در سطح
و فاقد سنگ و ) متر در ساعت  سانتي5/0 الي 1/0(

طور ه ها ب اين خاك. اشندب االرض مي سنگريزه در سطح
خيلي عميقي هستند و هيچگونه هاي  كلي خاك

محدوديتي از نظر عمق و يا طبقه محدود كننده تحت 
  .)1372 ،سيد قياسي( االرضي ندارند

ستگاه يش از چند محل اي آزمايقبل از اجرا
 0-25 عمقاز به صورت مركب   كشاورزي ديمقاتيحقت

ميزان فسفر قابل و هاي خاك تهيه  نمونه ،يرمتيسانت
. دين گردييتعدر آنها با استفاده از روش اولسن دسترس 

 ميلي گرم در 6كمتر از  (داشت كمبود فسفر كهقطعه زميني 
ات ي عملي برا.)2جدول  (ديگردانتخاب ) كيلوگرم خاك

سسه ؤقات انجام گرفته در ميقحبر اساس ت اري ش وشخم
ز و ييپازل در ي چ توسطم، شخمي ديقات كشاورزيحقت

 كودهاي مأ توجايگذاري.  در بهار انجام گرفتيغاز پنجه
 از )N40P30( كودي ايستگاه  با فرموليو فسفرنيتروژني 

 5/17منابع فسفات آمونيوم و اوره با فواصل خطوط 
 سانتيمتري در قطعه بزرگتر از سطح 6-8 سانتيمتر در عمق

شي آزماي كاربذركاشت با استفاده از .  شدانجامآزمايش 
 با  مترمربع4 ×15/3ابعاد هايي به   در كرتوينتراشتايگر

 يمتر  سانتي2-5عمق متر و در   سانتي5/17فواصل خطوط 
ارقام مورد .  انجام گرفت بذر در مترمربع350با تراكم 

   سرداري، سبالن،: آزمايش در اين پژوهش عبارتند از
  وOgosta/sefid ،Fenkang15/Sefid ،2 آذر

Pvn”A”/Bow”S”//Lira"S"/31 Shahi (B31)  ، كه در
ه و ب  تكرار4هاي كامل تصادفي با  بلوكآماري قالب طرح 

تحقيقات  در ايستگاه 1381-84زراعي   سال3مدت 
 20زان ي كود سرك به م، در بهار.كشاورزي كشت شدند

 ي برايدر هنگام بارندگدر هكتار  خالص نيتروژنلوگرم يك
) GS21(دهي   مرحله پنجهدر طور يكسانه  بمارهايه تيكل
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در اين مرحله به مزرعه  هرز يها علف كنترل .استفاده شد
 ميزان تغييرات ،در اين تحقيق. انجام گرفت يدستصورت 
 در سه تيمارهادر  شهيمنطقه ردر اعماق مختلف  رطوبت
.  شدگيري  اندازهظهور سنبله قبل از  و در زمان رشدتكرار

 دو  رطوبت خاك دريرار تك نمونه3، تعداد بدين منظور
 و تهيه ، مورد مطالعه صبح و عصر از هر تيمارزمان
  هاحاشيهپس از حذف برداشت محصول . شدگيري  اندازه

كاه و عملكرد   وها انجامتيماربه صورت دستي در تمامي 
هايي براي  عالوه نمونه به . شد يريگ اندازهآن كلش و دانه 

ارقام براي نه در كاه و كلش و داتعيين غلظت فسفر 
و بر اساس تهيه در مرحله رسيدگي فيزيولوژيك مختلف 

آب و اك تحقيقات خسسه ؤج در مي رايها روش
 .)1372 ، بهبهاني زاده وييعلي احيا(  شديريگ اندازه

تغييرات رطوبت در اعماق مختلف خاك، ميزان جذب 
به كمك ارقام مختلف عملكرد كاه و كلش و دانه  ،فسفر

  تحليل آماريو تجزيه  مورد Genstat 5نرم افزار 
  .قرار گرفت

   و بحثنتايج
   ميزان رطوبت در اعماق مختلف منطقه ريشه -الف

نتايج تجزيه واريانس مركب ميزان رطوبت خاك 
برداري، زمان  نشان داد كه اثرات سال، عمق نمونه

و اثرات متقابل سال در عمق ) صبح و عصر(برداري  نمونه
 و اثرات )P≤0.01( درصد 1طح احتمال برداري در س نمونه

برداري در رقم، سال در زمان  متقابل عمق نمونه
برداري در  برداري در زمان نمونه برداري و عمق نمونه نمونه

 از لحاظ ميزان رطوبت )P≤0.05( درصد 5سطح احتمال 
اين در . داري داشتند خاك در منطقه ريشه اختالف معني

و اثرات متقابل سال در رقم و حالي است كه اثر اصلي رقم 
برداري در رقم و اثرات سه جانبه سال در عمق  زمان نمونه

برداري، سال در رقم گندم در  برداري در زمان نمونه نمونه
برداري در رقم گندم در  برداري و عمق نمونه زمان نمونه
خاك در منطقه ميزان رطوبت برداري از لحاظ  زمان نمونه

  . )3جدول  (داري نداشتند ني معثراريشه اختالف 
 كه ميزان نشان دادبرداري  نمونه عمقاثر اصلي 

  در مقايسه با عمق متري  سانتي10-20  عمقرطوبت در
داري  اختالف معني ، خاك منطقه ريشهمتري  سانتي5 - 10

در صبح برداري   نمونهزمانرطوبت در ميزان . داشتند
سه  آمده طي عمله بهاي  گيري عصر در اندازهمقايسه با 

رطوبت در ميزان . داشتندداري  اختالف معنيروز متوالي، 
در صبح برداري  نمونهدر و متري خاك  سانتي 5-10 قعم

 اثرات ).4جدول (باالتر بوده است  از ظهرمقايسه با بعد 
سوم در مقايسه با  اول و سالدر اصلي سال نشان داد كه 

 بوده التر درصد رطوبت خاك در منطقه ريشه بادومسال 

  ).4جدول (است 
برداري و  دو جانبه سال، عمق نمونهاثرات متقابل 

ظهور  مرحله در )صبح و عصر(برداري  نمونهزمان رقم با 
در خاك در منطقه ريشه  كه ميزان رطوبت دادنشان سنبله 
برداري  نمونههاي مختلف  در زمان هاي مختلف و سال

بر اساس اين . )5  و3 ولاجد(داري داشتند   معنياختالف
  زمانسال اول زراعي در هر دو ميزان رطوبت در نتايج 
ها بود  بيشترين مقدار در مقايسه با ساير سال برداري نمونه

و اين مقدار براي عمق دوم در مقايسه با عمق اول بيشترين 
همچنين اين نتايج نشان داد كه اوالً ميزان  ).5جدول ( است

ها، اعماق  اري صبح در سالبرد رطوبت خاك در زمان نمونه
هاي مختلف گندم بيشترين مقدار را در مقايسه با  و واريته

ثانياً بيشترين . داشت) بعد از ظهر(برداري  زمان دوم نمونه
هاي مختلف  ها، اعماق و واريته ميزان رطوبت در بين سال

 درصد به ترتيب مربوط 6/19 و 1/20، 5/19گندم با مقادير 
 B31و واريته ) متري  سانتي10-20(دوم به سال اول، عمق 

  ).5جدول (باشد  مي
مقايسه ميانگين اثرات متقابل رقم با سال و عمق 

برداري نشان داد كه ميزان رطوبت خاك در منطقه  نمونه 
داري  طور معني گسترش ريشه در ارقام مختلف گندم به

، سرداري و 2به طوري كه ارقام آذر . باشد متفاوت مي
Ogostaمتري   ساني5-10 مقايسه با ارقام ديگر در عمق  در

متري رطوبت كمتري   سانتي10-20مقايسه با عمق  در
به عبارت ديگر اين ارقام رطوبت بيشتري را از . داشتند
متري در مقايسه با ساير ارقام جذب   ساني5-10عمق 
  ). 6جدول (اند  كرده

 در  و خاكرطوبت خاك در اعماق مختلفميزان 
 هاي سه روز متوالي گيري ي صبح و عصر در اندازهها  زمان

 متفاوت بود، داري  معنيطور ه بظهور سنبلهدر زمان 
 6/18 صبح  درمتري سانتي 5-10رطوبت خاك در عمق 

كاهش  ظهر در بعد ازدرصد  6/17به ميزان درصد بوده كه 
 تغييرات رطوبت در عمق همينطور. ه استيافت)  درصد5(

  در درصد بود كه20 /1ر زمان صبح متري د سانتي 20-10
 ه استيافت)  درصد5/3(كاهش  4/19مقدار  به عصر

 5-10رطوبت در عمق ميزان باال بودن  .)5جدول (
در مقايسه با متري خاك در صبح در سه روز متوالي  سانتي

بعد از ظهر نشان دهنده اين است كه رطوبت از 
 5-10( خاك سطحي به )متري  سانتي10-20( زيرين خاك
يابد كه اين نتيجه با تحقيقات انجام  انتقال مي) متري سانتي
آب و مشابه است ) 1988( و همكاران Calwell توسط

موجود در پروفيل خاك از طرق مختلف از نقاط با پتانسيل 
اين عمل ممكن . يابد باال به نقاط با پتانسيل كم انتقال مي

انجام شود  وسيله نيروي كاپيالري و با كمك ريشهه است ب
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و است ها بسته  كه روزنه  زماني، شبدرو يا ممكن است 
 به دليل اختالف ،آيد پتانسيل آب گياه به حال تعادل در مي

پتانسيل آب گياه، در قسمت منطقه خشك خاك از ريشه 
 همچنين كاهش ميزان رطوبت در بعد از ظهر در .شود آزاد
وسط جذب رطوبت ت متري نشان دهنده  سانتي10-20عمق
ميزان رطوبت در  . گندم از اين عمق بوده استهاي واريته

هاي مختلف براي ارقام مختلف گندم  اعماق و زمان 
 ، سرداري سبالن و2طوري كه ارقام آذر  متفاوت بود، به 

Ogosta  هاي  در مقايسه با واريتهB31 و Fenkang نه تنها 
 5-10متري بلكه در عمق   سانتي10-20در عمق 

كه ) 5جدول (تري خاك نيز رطوبت كمتري داشتند م سانتي
اين نشان دهنده قدرت جذب بيشتر رطوبت از خاك 

در مقايسه با  Ogosta ، سرداري، سبالن و2توسط ارقام آذر
در شرايط اين عمل  كه  استFenkang و B31هاي  واريته

 شده استاين ارقام نيز  بيشتر عملكردديم باعث 
   ).6جدول(

رطوبت در اعماق مختلف و ميزان تغييرات 
نيز هاي مختلف   در سالبرداري نمونههاي مختلف  زمان

دليل ميزان و توزيع مناسب ه  ب1383متفاوت بود كه سال 
 و 1381هاي   رشد در مقايسه با سالدر طول فصلبارندگي 

كه ) 5جدول (بود برخوردار  از رطوبت بيشتري 1382
  . ش داده است جذب فسفر و عملكرد گندم را افزاي،رشد
هزار در توليد ماده خشك، وزن رقم و سال اثرات  -ب

  دانه و شاخص برداشت
 مركب صفات عملكرد دانه،  واريانستجزيه

عملكرد بيولوژيكي، عملكرد كاه و كلش و شاخص 
برداشت نشان داد كه اثرات اصلي سال بر روي تمامي 
صفات ياد شده و رقم بر روي شاخص برداشت در سطح 

 و همچنين رقم بر روي P≤0.01)( درصد 1 احتمال
 اختالف P≤0.05)( درصد 5عملكرد دانه در سطح احتمال 

 ورقم ثر اصلي اين در حالي است كه ا. داري دارند معني
 عملكرد  عملكرد بيولوژيكي ودررقم  اثرات متقابل سال و

   ).7جدول (دار نداشتند  كاه و كلش اختالف معني
 مارقامقايسه ميانگين اثر اصلي رقم نشان داد كه 

 ساير ارقام گندم ابدر مقايسه  سرداري و 2گندم آذر 
م ارقا طور مشابهه و بتوليد نمودند   را دانهعملكردبيشترين 

باالترين رقم شاخص  Ogostaو  سرداري، 2گندم آذر 
كه در اين  ارقام ديگر گندم داشتند ابدر مقايسه برداشت را 

ان هم از لحاظ توليد عملكرد دانه و هم از لحاظ شاخص مي
 در بين تمامي ارقام مورد مطالعه 2 رقم آذر ،برداشت

  . )8جدول(برترين بود 
عملكرد دانه كه  داد نشان  اثر اصلي سالميانگين 

 . باالتر بود1381 و 1382سال در مقايسه با  1383در سال 

كلش در و  كاه ي ويكاين در حالي است كه عملكرد بيولوژ
 باالتر بوده 1381 و1383 هاي سالدر مقايسه با  1382سال 
در مقايسه  1381در سال نيز ميزان شاخص برداشت . است

   ).9جدول ( بوده است ين باالتر1383 و 1382هاي  سالبا 
 مركب صفات غلظت فسفر در  واريانستجزيه

دانه، ميزان فسفر جذب شده توسط دانه، غلظت فسفر در 
ه و كلش و ميزان فسفر جذب شده توسط كاه و كلش كا

نشان داد كه اثر اصلي رقم و سال در ميزان فسفر جذب 
دار  معني  در صد5شده توسط دانه در سطح احتمال 

)(P≤0.05اين در حالي است كه اثر اصلي و متقابل .  بود
دار  رقم در سال بر روي صفت غلظت فسفر در دانه معني

ال بر روي صفت غلظت و ميزان فسفر همچنين اثر س. ودنب
دار   درصد معني5جذب شده در كاه كلش در سطح احتمال 

)(P≤0.05 است ) 10جدول.(   
ها براي صفات غلظت فسفر  مقايسه ميانگين داده

در دانه، ميزان فسفر جذب شده توسط دانه، غلظت فسفر 
در كاه و كلش و ميزان فسفر جذب شده توسط كاه و كلش 

 ساير در مقايسه با سرداري و 2 گندم آذر مارقاكه نشان داد 
 و  دانه داشتندفسفر جذب شده را درارقام گندم بيشترين 

دار  در يك سطح معنياز اين لحاظ و سبالن  Ogosta ارقام
 در مقايسه با و سرداري 2آذر همچنين ارقام . قرار داشتند

Fenkang 11جدول(داشتند را  ميزان جذب فسفر باالتري.(   
مقايسه ميانگين اثر سال بر روي صفات غلظت 
فسفر در كاه و كلش و ميزان فسفر جذب شده توسط دانه 

غلظت فسفر از نظر گندم در هر هكتار مزرعه نشان داد كه 
 سال دوم زراعي در مقايسه با دو سال اول ،در كاه و كلش

و سوم زراعي بيشترين غلظت فسفر در كاه و كلش را 
 در مقايسه با 1383ي است كه سال اين در حال. داشت
 بيشترين اثر را در جذب فسفر 1381 و 1382هاي  سال

  ). 12جدول (توسط كاه و كلش داشته است 
در مقايسه  سرداري و 2 مختلف گندم آذر مارقا

  جذب رطوبت، فسفر و ساير ارقام گندم بيشترينبا
 و 2م گندم آذر ارقا طور مشابه ه ب،  داشتند را دانهعملكرد

در شاخص برداشت را ميزان  باالترين Ogosta سرداري و
اين . )8 جدول (توليد نمودند ارقام ديگر گندم ابمقايسه 

و همچنين با ) 1991( و همكاران Fohseنتايج با تحقيقات 
مشابه است كه ) 1993( و همكاران Gourleyهاي  يافته 

ف توانايي جذب مواد غذايي در ارقام مختلاند  گزارش كرده
 وجود نتيجه ، اختالف جذب علت.گندم متفاوت است

 ريشه و اثر متقابل ريشه با خاك كي مورفولوژيهاي تفاوت
دهد كه   نشان ميمطالعهاين بنابراين، .  استبودهو كود 
در استخراج رطوبت و هاي مختلف گندم   واريتهتوانايي

 باشد و  ميمتفاوتو در نتيجه توليد عملكرد فسفر خاك 
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ساير در مقايسه با Ogosta   و سرداري،2ندم آذر  گمارقا
  قدرت جذب رطوبت و به تناسب آنارقام گندم بيشترين

 شرايط ديم ا درجذب فسفر و توليد عملكرد باالتري ر
  .)11 و8جداول  (داشتند

 نشان  بر روي عملكرد دانه گندممطالعه اثر سال
 با  در مقايسه1383دهد كه ميزان عملكرد دانه در سال  مي

 باالتر بوده است كه علت باال بودن 1381 و 1382سال 
 1383يع مناسب باران در سال زتوان تو ميرا  عملكرد

اين در حالي است كه عملكرد ). 11جدول (دانست 
 در مقايسه با سال 1382 و كاه و كلش در سال كيبيولوژي
يجه ت، اين ن)9جدول ( باالتر بوده است 1381 و 1383

 در 1382ه بارندگي زياد اول بهار سال دهد ك نشان مي
اي زيادي  اثر رشد سبزينه 1383 و 1381 هاي  با سالمقايسه

، گياه  ممكن است در زمان دانه بستناًرا داشته است كه بعد
عملكرد اين مسئله با كمبود رطوبت در خاك مواجه شده و 

  . دانه را كاهش داده است
  ييگيري نها  نتيجه

رطوبت خاك ميزان دهد كه  اين مطالعه نشان مي
هاي مختلف  واريتهمنطقه ريشه در طول روز و شب در 

 هاي مختلف گندم در استفاده واريته. باشد متفاوت ميگندم 

  در شرايط و عملكردفسفر از رطوبت اعماق مختلف خاك،
  سرداري،2 گندم آذر مارقا.  دارنديهاي متفاوت  پتانسيلديم
مورد مطالعه در  ارقام گندم  سايردر مقايسه با Ogosta و

جذب فسفر و توليد عملكرد   قدرتبيشتريناين پژوهش 
  .را در شرايط ديم داشتند

   هاپيشنهاد
 در شرايط ديم از ارقامي استفاد شود كه داراي توان -1

  . بيشتري در جذب رطوبت هستند
هاي مختلف گندم مورد مطالعه در اين  واريتهبين  از -2

 در مقايسه با ساير Ogosta، سرداري و 2پژوهش، ارقام آذر
بنابراين، اين . ارقام، قدرت جذب فسفر بيشتري داشتند

توانند به عنوان ارقام برتر از لحاظ جذب فسفر در  ارقام مي
  . شرايط ديم مورد استفاده قرار گيرند

  تشكر و قدرداني 
از رياست محترم مؤسسه تحقيقات كشاورزي 

اي خدمات فني و غالت اين ه ديم و همكاران محترم بخش
مؤسسه كه در تهيه امكانات الزم براي اجراي اين پژوهش 

  . هاي الزم را داشتند، كمال تشكر را داريم همكاري

  

   ايستگاه تحقيقات كشاورزي ديم مراغه1380-83 زراعي هايهواشناسي سالميانگين داده هاي  -1 جدول

  بارندگي  ماه
  )ميلي متر(

حداقل دماي
 مطلق

كثر دمايحدا
 مطلق

 متوسط
 دما

  رطوبت نسبي
  )درصد(

  متوسط دماي حداقل
  )سانتي گراد(

 متوسط دماي حداكثر
  )سانتي گراد(

  5/22  1/7  1/38  5/14  6/31  -5/1  1/7  مهر
  6/12  9/0  9/60  6/6  8/22  -5/15  2/35  آبان
  1/4  -3  7/81  4/0  6/13  -5/17  2/61  آذر
  6/1  -2/5  4/86  -6/2  4/10  -5/21  1/39  دي
  1/2  -8/6  5/85  -5/2  4/9  -21  33  بهمن
  3/7  -2/3  2/72  5/1  22  -5/17  8/36  اسفند
  1/12  8/0  7/62  9/5  22  -10  6/58  فروردين
  17  7/4  9/57  5/10  26  -2  3/92  ارديبهشت
  8/23  9/8  43  2/16  5/33  5/3  9/20  خرداد
  29  3/13  3/37  5/21  35  8  4  تير
  3/30  8/15  8/35  9/22  37  5/10  0  مرداد
  27  6/12  7/35  8/19  33  5/4  0  شهريور
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  قبل از كاشت  1380-83 زراعي  درسالهاي متوسط نتايج تجزيه هاي فيزيكي و شيميايي خاك-2جدول 

قابليت 
هدايت 
  الكتريكي

 EC  

مواد 
خنثي 
  شونده
TNV 

 مواد
  آلي
OC 

رطوبت 
  اشباع

ازت 
  كل
N 

فسفر   
قابل 
  جذب 

روش (
  )اولسن

اسيم پت
قابل 
جذب 

روش (
استات 
  )آمونيوم

آهن 
قابل 
جذب 

روش (
DTPA(  

منگنز 
قابل 
جذب 

روش (
DTPA(  

روي 
قابل 
جذب 

روش (
DTPA(  

ه گل تاسيدي
  اشباع
pH  

دسي زيمنس (
  )ميلي گرم بر كيلوگرم(    )درصد(  )بر متر

8/7  45/0  2/4  6/0  55  06/0  
  

5/5  480  8  12  72/0  

  
  منطقه ريشه در رطوبت خاك ميزانمركب براي  تجزيه واريانس -3جدول 

  Fآزمون   مجموع مربعات  درجه آزادي  منابع تغييرات

 7/12* * 1/259 2 سال 

    5/20  6  خطاي سال) تكرار درون سال(
 0/524* * 4/1714 1 برداري   عمق نمونه

 ns 1/1 7/3 5 رقم گندم 

 6/43* * 6/142 1 برداري  زمان نمونه

 8/20* *  2/68  2  برداري  عمق نمونه* سال 

 ns44/1 7/4 10 رقم گندم * ال س

 3/2* 5/7  5 رقم گندم * برداري   عمق نمونه

 1/3* 1/10 2 برداري   زمان نمونه* سال 

 1/5* 7/16 1 برداري  زمان نمونه* برداري   عمق نمونه

 ns 82/0 7/2 5 برداري  زمان نمونه* رقم گندم 

 ns 82/0  7/2  10  برداري  زمان نمونه* برداري   عمق نمونه* سال 

 ns 1/1 5/3 10 برداري  زمان نمونه* رقم گندم * سال 

  ns 2/0 7/0 5 برداري  زمان نمونه* رقم * برداري   عمق نمونه
 - 3/3 580 خطا 

      0/10  ضريب تغييرات
  غير معني دار : n.s                  درصد 5در سطح احتمال  بودنمعني دار *               درصد 1در سطح احتمال بودن  معني دار* *

  
 خاك رطوبت در ميزان برداري عمق و زمان نمونه اثرات اصلي سال، -4جدول 

  خاكرطوبت  تيمار  
  LSD0.05  )درصد(

82-1381 2/19 

 سال 0/17 83-1382

84-1383 1/18 

06/1  
  

  برداري  نمونهعمق 5/16  10-5
 7/19 10-20 )سانتي متر(

28/0 

 برداري نمونه زمان 6/18  (am)     صبح9
 7/17 (pm)  از ظهر بعد 3

48/0 

Sardari 0/18  
Sabalan 2/18  
Azar-2 0/18  
Ogosta  1/18  

Fenkang 5/18  
 رقم

B31 1/18  

48/0 



 161 / 1387 2شماره  / 22جلد  / )علوم خاك و آب(پژوهشهاي خاك  مجله

 )درصد(  در ميزان رطوبت خاكو رقمبرداري  عمق نمونه با سال، برداري  اثرات متقابل زمان نمونه-5جدول 

 LSD0.05 (pm) بعد از ظهر3  (am) صبح9 تيمار

82-1381 5/19 9/18 

  سال 3/16 8/17 83-1382
84-1383 5/18 7/17 

08/1 

  برداري عمق نمونه 8/15 1/17  10-5
 7/19 1/20 10-20 )سانتي متر(

68/0 

Sardari 4/18 5/17 
Sabalan 7/18 7/17 
Azar-2 2/18 8/17 
Ogosta  5/18 6/17 

Fenkang 1/19 8/17 

 رقم
 

B31  6/19 6/17 

68/0 

  
  )درصد (در ميزان رطوبت خاكبرداري  عمق نمونهو   سالرقم با  اثرات متقابل -6جدول 

  Sardari Sabalan  Azar-2  Ogosta  Fenkang  B31  LSD0.05 تيمار
82-1381 2/19 5/19  1/19  1/19  5/19  0/19  
  سال  5/16  4/17  1/17  9/16  3/17  1/17 83-1382
84-1383 6/17 8/17  9/18  0/18  4/18  9/18  

22/1  

  برداري عمق نمونه  9/16  9/16  2/16  0/16  6/16 4/16  10-5
  68/0  3/19  0/20  9/19  9/19  8/19 5/19 10-20 )سانتي متر(

  

   و شاخص برداشت عملكرد بيولوژيكي، عملكرد كاه و كلش،عملكرد دانهتجزيه واريانس مركب براي  -7جدول 
  Fآزمون   مجموع مربعات  درجه آزادي منابع تغيير  صفت

 6/36** 5325251 2 سال 

   6/145357 9 اشتباه) تكرار درون سال(
   1/3* 6/492043 5 رقم 

 ns 0/1 2/153811 10 رقم * سال 

  عملكرد دانه

  9/157653 45 اشتباه 
 0/38** 27776902 2 سال 

  730264 9 اشتباه) تكرار درون سال(
  ns 3/1 1158133 5 رقم 
  ns 3/1 1118067 10 رقم * سال 

  عملكرد بيولوژيكي

  869023 45 اشتباه 
 6/29** 11149173 2 سال 

   376517 9 اشتباه) تكرار درون سال(
  ns  5/1   569354 5 رقم 
  ns  4/1 546851 10 رقم * سال 

  عملكرد كاه و كلش

  388502 45 اشتباه 
 3/39 ** 276/0 2 سال 

  007/0 9 اشتباه) تكرار درون سال(
  4/7 ** 027/0 5 رقم 

 ns  0/2 007/0 10 رقم * سال 

 شاخص برداشت

  004/0 45 اشتباه 

  غير معني دار : n.s            درصد       5در سطح احتمال  بودن معني دار *                 درصد 1در سطح احتمال  بودن  معني دار* *
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  و شاخص برداشت دانه عملكردبر روي  اثرات اصلي رقم -8جدول 
  عملكرد دانه رقم

  شاخص برداشت  )كيلو گرم در هكتار(
Sardari 2677 5806/0 

Sabalan 2555 5231/0 

Azar-2 2803 6104/0 

Ogosta 2471 5897/0 

Fenkang 2261 5039/0 

B31 2349 5012/0 

LSD0.05 9/322 05/0 

  
  دانه، بيولوژيكي و كاه و كلشهاي عملكرد بر روي   سالي اثرات اصل-9جدول 

 LSD0.05  1383-84  1382-83 1381-82  صفت  سال

 7/234 2905 2659 1994  عملكرد دانه

 5/545 6806 7195 5168  عملكرد بيولوژيكي

 4/365 3901 4535 3173 عملكرد كاه و كلش

  037/0  4298/0  5921/0  6325/0  شاخص برداشت
  

   توسط دانه و كاه وكلشزان جذب فسفريغلظت فسفر در دانه و كاه و كلش و مصفات  مركب برايواريانس تجزيه  -10جدول 

  F آزمون   ميانگين مربعات   درجه آزادي  منابع تغييرات  صفت

 ns 2/2 008/0 2 سال 

  004/0 9 اشتباه) تكرار درون سال(
 ns 1/2 002/0 5 رقم 

 ns 9/1 002/0 10 رقم * سال 

  غلظت فسفر در دانه

  001/0 45 اشتباه 
  0/40** 421/32 2 سال 

  81/0 9 اشتباه) تكرار درون سال(
 7/2 * 754/4 5 رقم 

 ns  5/1 623/2 10 رقم * سال 

  ميزان فسفر جذب شده توسط دانه 

  756/1 45 اشتباه 
 2/338 ** 267/0 2 سال 

  001/0 9 اشتباه) تكرار درون سال(
 ns  4/1 0 5 رقم 

 5/2 * 001/0 10 رقم * سال 

  شغلظت فسفر در كاه و كل

  0 45 اشتباه 
 9/207 ** 869/403 2 سال 

  943/1 9 اشتباه) تكرار درون سال(
 ns  8/0 885/0 5 رقم 

 ns  4/1 656/1 10 رقم * سال 

  ميزان فسفر جذب شده توسط كاه و كلش 

  178/1 45 اشتباه 

  غير معني دار : n.s            درصد       5در سطح احتمال  بودن معني دار *                 درصد 1در سطح احتمال  بودن  معني دار* *
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  )كيلوگرم درهكتار(دانه توسط ميزان فسفرجذب شده   و سال دررقم ي اثرات اصل-11جدول 

   دانهتوسط  شده فسفرجذب  تيمار
  LSD0.05  )كيلوگرم درهكتار(

Sardari 63/7 
Sabalan 40/6 
Azar-2 33/7 
Ogosta 38/6 

Fenkang 09/6 

 رقم

B31 61/6 

058/1 

82-1381 81/5 
 سال 78/6 83-1382
84-1383 12/8 

748/0 

  
  اه و كلشكتوسط ده  شفسفرجذب ميزان  غلظت وبر روي  اثرات سال -12جدول 

  سال
  صفت

82-1381 83-1382 84-1383 
LSD0.05 

 094/0 023/0 062/0 033/0  )درصد(غلظت فسفر در كاه و كلش 

 65/0 85/8 79/2 03/1 )كيلوگرم در هكتار(ميزان فسفرجذب شده توسط كاه و كلش 
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