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 مصرف بر روي عملکرد ارقام   و عناصر کم پتاسیمثیر سطوح مختلف أت

  گندم نان پیشرفته
  

   1و کامبیز بازرگان محمدجعفر ملکوتی ،اللهی محمد لطف
  

 چکیده
  ندمگ  قمر  هس رعملکردب تاسیم به همراه عناصر کم مصرفپ  ختلفم  قادیرم اربردک  ررسیب منظوربه 

(Triticum aestivum L.)  دوي مه(M-70-12)،  شیراز(M75-10) یشتازو پ (M-75-7) یمارکودي ت 6ا ب  حقیقت  ینا
مصرف کود مطابق = تیمار اول. بافت سبک انجام گرفتکرج در خاکهاي  1379- 80و 78- 79در دو سال زراعی 

اك از منبع مصرف پتاسیم بر مبناي آزمون خ+ تیمار اول = تیمار دوم ؛)سوپر فسفات تریپل+ اوره (عرف زارعین 
یمار ت ؛مصرف پتاسیم دو برابر توصیه کودي از منبع سولفات پتاسیم+ تیمار اول = تیمار سوم ؛سولفات پتاسیم

کودهاي محتوي عناصر کم + تیمار دوم = تیمار پنجم کم مصرف؛کودهاي محتوي عناصر + تیمار اول = چهارم
ا کرتهاي خرد شده ب رحطز در این مطالعه ا .صرفکودهاي محتوي عناصر کم م+ تیمار سوم = تیمار ششم و مصرف

. در کرتهاي اصلی قرار گرفتندگندم نسبتهاي مختلف کودي در کرتهاي فرعی و ارقام  .واحد استفاده گردید 54
 قدارم ود رد  تاسیمو سولفات پ هکتاردر   یلوگرمک 100 مونیمآ  سفاتف  هکتار،در  یلوگرمک 300قدار م  هب  ورها

K1250 و K2  500 هنآ نگنز،م ، وير املش کم مصرف ناصرکودهاي محتوي ع .ردیدگ  صرفم کتاره در  یلوگرمک ،
 رجزیه و تحلیل قراتعملکرد گندم اندازه گیري شده و نتیجه مورد  .گردید  صرفم  اكخ  زمونآ  راساسبور ب و  مس

 کیلوگرم 5700(دانه بهترین عملکرد  چهارم قم پیشتاز در تیماررمده در سال اول آ  دستب  تایجن  هب  باتوجه. گرفت
  اريد  عنیم  اختالف قم ر  هس  بین ام  لیو ودب  بهترین قم پیشتازر نیز  وائیه  نداما  لک  زنو حاظل زا .را داشت) در هکتار

 از) کیلوگرم در هکتار 6660(بیشترین عملکرد کل در رقم مهدوي در سال دوم  .شاهده نگردیدم رصدد 5 طحس رد
عاید از تیمارهاي دوم و سوم کیلوگرم در هکتار   8610و 8550به ترتیب  شیرازپیشتاز و  هاي تیمار سوم، در رقم

در رابطه با درصد  وديک یمارت  هتریندر سال دوم ب. داري نشان داد با شاهد اختالف معنی% 5گردید که در سطح 
) 53/13(رقم پیشتاز ر دو ) 57/14(هدوي با تیمار ششم در رقم مو در رقم شیراز با تیمار دوم ) 84/14(پروتئین 

هاي  گردید که ارقام مختلف عکس العمل با تیمار پنجم بدست آمده با توجه به میانگین نتایج دو ساله مشاهده 
بنابراین موضوع کودپذیري ارقام مختلف باید بیشتر مورد . دادندنسبت به عناصر غذایی از خود نشان را متفاوتی 

انجام . استه گندم الزامی فترعایت اصول مصرف بهینه کودي در تمامی ارقام پیشرو در هر حال  قرار گیرد توجه
 .کاراترین رقم در خاکهاي بافت سبک پیشنهاد می شودتحقیقات بیشتر در این زمینه براي انتخاب 

  .، درصد پروتئینگندم، پتاسیم، کم مصرف، عملکرد، ارقام :هاي کلیدي اژهو
  

                                                        

 و عضـو هیـأت علمـی موسسـه تحقیقـات       استاد دانشگاه تربیت مدرس ،ت علمی موسسه تحقیقات خاك و آبأبه ترتیب عضو هی -1

 خاك و آب
  - 25/2/84: بو تصوی 7/6/83: وصول  

 دمهمق
در حال . مهم کشور است  غذاهاي از  نان یکی

کیلوگرم در سال  220حاضر مصرف سرانه گندم از مرز 
 از  مردم  مصرفی  انرژي درصد 40حدود  نماید تجاوز می

تولید هکتاري رغم افزایش  علی. گردد  می  تأمین  نان  طریق
 در  هکتاري عملکردگندم در سه سال گذشته متوسط 

 4000کشور باز هم پائین بوده و کمتر از آبی در   کشت
اداره کل آمار و اطالعات وزارت (است  هکتار در  کیلوگرم

  همه  براي  ضروري  عنصري  پتاسیم). 1379کشاورزي، 
 نه  گیاه  متابولسیم و  فیزیولوژي در و  است  زنده  موجودات

 رنظ از  بلکه ، گیاهی  هاي  بافت در موجود مقدار نظر از تنها 
است   کاتیون  مهمترین  شیمیائی و  فیزیولوژیکی  وظائف

Mengel  وKirkby )2001 (را  گیاه در  پتاسیم  نقش  مهمترین 
بازرگان و همکاران، (دانند  می  گیاهی  آنزیمهاي  کردن  فعال

  کلروپالست، و  سیتوزول در زیاد  غلظت دلیل  به). 1383
 و  خنثی را  غیرمحلول و  لولمح  معدنی و  آلی  آنیونهاي  پتاسیم

pH  آنزیمی  واکنشهاي اکثر  براي  که 8تا  7  بین را اجزاء این  
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  براي) Marschner ،1995(دارد   می  نگه  ثابت  است،  بهینه
 نیاز  پتاسیم از  کافی مقدار  بهگندم   مناسب عملکرد و رشد
 از  بعضی در و  ازت  به  این گیاه نیاز برابر  که تقریباً دارد،
 در). Kemmler ،1983( باشد  می نیز بیشتر  حتی موارد

 از  استفاده کنار در ، سطح واحد در تولید  افزایش  راستاي
  ویژه  به  زراعی  به  عملیات سایر  اعمال ، محصول پر  ارقام

سپهر . باشد  می  ضروریات از نیز آب، و کود  بهینه  مدیریت
آذربایجان غربی اثر سطوح در استان ) 1999( و ملکوتی

روي را بر مختلف پتاسیم به همراه عناصر کم مصرف 
محصول آفتابگردان مطالعه و مشاهده کردند که در سطح 

درصد و ذخیره  28باالي پتاسیم افزایش عملکرد دانه برابر 
که افزایش یافت بدین معنی درصد  5/6روغن برابر 

می و کیفی سطوح باالي پتاسیم باعث افزایش عملکرد ک
گزارش ) 1382(شهابی و همکاران . شود میآفتابگردان 

کردند که استفاده از عناصر کم مصرف به همراه مقادیر 
ثیر مثبت و أت) کیلوگرم در هکتار 300(باالي پتاسیم 

 بطوریکهداري در افزایش عملکرد گندم آبی داشته  معنی
افزایش درصد  25عملکرد دانه گندم نسبت به شاهد 

آزمایشهاي انجام شده توسط ملکوتی و لطف الهی . یافت
نشان داد که کاربرد کودهاي پتاسیمی نقش ) 1378(

در مورد . باشد ا میاساسی در افزایش عملکرد ذرت دار
بررسی اثرات عناصر کم مصرف بر روي عملکرد گندم در 
چند سال اخیر تحقیقات فراوانی توسط موسسه تحقیقات 

. کشور انجام شده است خاك و آب در اقصی نقاط
با کار برد که نتیجه گرفتند  1379ملکوتی و همکاران، 

عناصر کم مصرف در ده استان کشور عملکرد گندم 
 350بطوریکه کمترین افزایش عملکرد . بافتافزایش 

کیلوگرم در هکتار  1900کیلوگرم و بیشترین افزایش 
 میانگین افزایش عملکرد در مقایسه با شاهد. بدست آمد

ثیر عناصر أدر مورد ت. محاسبه شدکیلوگرم در هکتار  954
کم مصرف بر افزایش خصوصیات کیفی از جمله درصد 
پروتئین می توان به تحقیقات انجام شده توسط سدري و 

و ملکوتی و  )1379(، ثواقبی و ملکوتی )1379( ملکوتی
 در گندم  توسط  پتاسیم  جذب .اشاره کرد )1382(همکاران 
باشد، بسیار کم ولی   کننده محدود  آب عاملی  که  شرایطی

. رسد  هکتار می در  کیلوگرم 200  به رشد  بهینه شرایط در
  ترتیب  به  گندم  کاه و  هر تن دانه در  پتاسیم  برداشت مقدار

  پتاسیم  کل  برداشت و هکتار در  کیلوگرم20تا   10و  5
 هکتار رد  کیلوگرم 212تا  134از   توسط ارقام گندم

 کمبود .)Sekhon ،1985و  Beaton( است  شده  گزارش
 از  پس  آن کمبود  به  نسبت  برگی 2-3  مرحله در  پتاسیم

 2-3  مرحله در  پتاسیم کمبود. باشد  می آورتر  زیان  گلدهی
 را  هزاردانه  وزن  بعدي  مراحل در و ها  خوشه تعداد  برگی

 مفید  اثرات  به  اتوجهب .)Kemmler ،1983( دهد  می  کاهش
و همچنین با در نظر گرفتن  ، گندم رشد در  پتاسیم
  اي، تحقیق به مدیریت تغذیه  العمل متفاوت ارقام گندم  عکس

  سه رقم  بر  پتاسیم  مختلف مقادیر تأثیر  بررسی  هدف حاضر با
در خاکهاي  79-80و  78-79سال زراعی  در دو  نان  گندم
  .اجرا گردید  کرج

  ها واد و روشم
در مزرعـه   80و  79این تحقیق در سالهاي زراعی 

. کـرج انجـام شـد    بآ وك خـا   تحقیقاتش بافت سبک بخ
مـاه انجـام    عملیات شخم دیسک و ماله کشـی در شـهریور  

ـ . گردید ، K ،P ،N ،ECدازه گیـري  یک نمونه خاك براي ان
pH ،بافت ،O.C ،T.N,V و بـا اسـتفاده از    هشد جمع آوري

تـداول آزمایشـگاهی مـورد تجزیـه قـرار گرفـت       روشهاي م
براي اندازه گیري فسفر از روش ). 1372احیایی و بهبهانی، (

 DTPAاولسن و براي عناصر کـم مصـرف از عصـاره گیـر     
کرتهاي یکبار خرد شده بـا    ا طرحب  آزمایش  ابن. استفاده شد

 تکـرار  3در   گنـدم   رقـم  3و   کودي تیمار 6تیمار شامل  18
در کرتهـاي اصـلی و   گندم در این طرح ارقام . ردیدگ اجراء

ـ  . کودي در کرتهاي فرعی قـرار گرفتنـد  تیمارهاي  م سـه رق
ــد از مهــدوي  ــارت بودن   ، شــیراز )V1=M-70-12(گنــدم عب

)V2=M75-10 ( و پیشتاز)V3=M-75-7 .(کودي تیمار  شش  
مصـرف کـود مطـابق عـرف     = تیمـار اول  :از بودنـد   عبارت

تیمار اول = تیمار دوم ؛)ر فسفات تریپلسوپ+ اوره (زارعین 
مصرف پتاسیم بر مبناي آزمـون خـاك از منبـع سـولفات     + 

مصـرف پتاسـیم دو برابـر    + تیمـار اول  = تیمار سوم ؛پتاسیم
تیمـار  = یمار چهـارم ت ؛توصیه کودي از منبع سولفات پتاسیم

= تیمـار پـنجم   کـم مصـرف؛  کودهاي محتوي عناصر + اول 
تیمـار   و حتوي عناصـر کـم مصـرف   کودهاي م+ تیمار دوم 

 .کودهاي محتوي عناصـر کـم مصـرف   + تیمار سوم = ششم
 100، و اوره در هکتـار   یلـوگرم ک 100ك براساس آزمون خـا 

  صـورت   بـه  قبل از کشت آمونیم  فسفات در هکتار  کیلوگرم
 30.گردیـد   در تمامی واحدهاي آزمایش مصـرف  یکنواخت 

 هکتـار  در  کیلـوگرم  40،  مـس   سـولفات  در هکتار  کیلوگرم
 10منگنـز،    سـولفات  در هکتـار   کیلوگرم30،  روي  سولفات

 در هکتار  کیلوگرم 30و   آهن  سکوسترین کیلوگرم در هکتار
  اسـتفاده  میکـرو  عناصر  حاوي  تیمارهاي نیز در  بوریک اسید

در سال دوم به علت باال بودن میزان عناصـر میکـرو   . گردید
 دو در  پتاسیم. کم از آنها استفاده شد در خاك به مقدار خیلی

 500برابـر   K2 و هکتـار  در  کیلـوگرم  250برابـر   K1 سـطح 
کـود  . گردیـد   مصـرف   پتاسـیم   سـولفات  در هکتـار   کیلوگرم

  مصـرف  بـذرکار   دسـتگاه   وسیله  نواري به  صورت  به  فسفره
 150بـذر  . بود) 5/2×6(مربع  متر 15کرتها   مساحت. گردید

  آنکـه  بـر   عالوه  کود ازتی .مصرف گردبد هکتار در  کیلوگرم
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بصـورت  کیلـوگرم در هکتـار    100کشت به میزان  از  قبل
  قبل و بهار در  رفتن  ساقه  مرحله دو در گردید  مصرف  اوره

 هــر در(  ســرك  صــورت  بــه نیــز  خوشــه تولیــد از
  طـول  در. بکـار رفـت   ) کیلوگرم در هکتار اوره100 مرحله
  مراحـل  با  منطبق و  کرتی  روش  به  آبیاري بار 6رشد   دوره
  سـطح از   محصـول . گرفـت   صورت  گندم  فنولوژیکی رشد

و  عملکـرد دانـه   وشد برداشت در هر کرت   مترمربع 3×2
گیریهاي کمی از  انه براي اندازهد  هاي نمونه. شد  تعیین کاه

ــه  ــروتئین ب ــه درصــد پ ــد  ارســال آزمایشــگاه   جمل . گردی
.  گرفـت   انجام  خشک  روش  به  گیاه  هاي نمونه یوناکسیداس

 .رفتگ  انجام MSTATC افزار  نرم  وسیله  به  داده ها  آماري  تجزیه
ثیر رقم و تیمار کودي بر عملکرد دانه، عملکرد کـل و  أت

  درصد پروتئین در سال اول
میانگین عملکرد دانه در تیمارهـاي مختلـف در   

از مقایسـه  . ده شده استدر جدول دو گنجان 78-79سال 
اثر تیمارهاي مختلـف کـودي روي عملکـرد دانـه ارقـام      

شـامل  تیمـار چهـارم کـه     کـه مختلف مشاهده می گـردد  
بـه  را عملکرد دانه در رقم پیشتاز است عناصر کم مصرف 

در سطح پنج درصد در مقایسـه بـا سـایر     يطور معنی دار
 ارقـام  همچنین عملکرد دانه در. است دادهتیمارها افزایش 

و شیراز در تیمار ششم در مقایسه با تیمارهـاي اول   مهدوي
کـاربرد سـطوح   . و دوم بطور معنی دار افزایش یافتـه اسـت  

باالي پتاسیم همراه با عناصر کم مصـرف نتیجـه بهتـري در    
ملکوتی (عملکرد دانه داشته است، این نتایج تحقیقات قبلی 

  .را تائید نمود) 1382و همکاران، 
  حثنتایج و ب

جدول یک نتـایج تجزیـه خـاك در سـال اول      در
  .شده استمندرج آزمایش 

بین عملکرد کل ارقام مختلف در تیمارهاي مختلف 
در عین حال رقم پیشتاز . اختالف معنی داري مشاهده نشد

کیلوگرم در  10060در تیمار چهارم بهترین عملکرد یعنی 
یش کاربرد هکتار را داشته و یکی از عوامل موثر در این افزا

کودهاي محتوي عناصر کم مصرف بوده است در تیمار 
گرچه . چهارم رقم شیراز بیشترین درصد پروتئین را داشت

درصد معنی دار نشد ولی کاربرد عناصر  5سطح  اختالف در
کم مصرف در افزایش درصد پروتئین نقش داشته که این 
موضوع قبالً توسط تحقیقات انجام شده توسط ملکوتی و 

  .نیز نشان داده شده است) 1382(و ) 1379(کاران هم
  

 
 

  نتایج تجریه خاك در سال اول آزمایش - 1جدول 
  C.E.C.  Zn  Fe  Mn  Cu  K  رس  شن  سيلت

pAva  P Ava.  TNV  O.C  pH  
  )درصد(  )گرم در كيلوگرم ميلي(  (Cmole/Kg)  )درصد(

٤٠/٠  ٧  ١٦  ١٦٠  ٥٢/٠  ٩/٣  ٨/٢  ٧٦/٠  ١/١٣  ٢٣  ٥٠  ٢٧  ٨/٧  
 
  

  در تیمارهاي مختلف در سال اول) هکتار کیلوگرم در(میانگین عملکرد دانه  -2جدول

  رقم  مهدوي  شیراز  پیشتاز  ارقام  میانگین
  تیمار کودي

3600B CDEF 3800  EFG 3600  FG 3400  ازت و فسفر(عرف زارع = تیمار اول(  
B3800  BC 4200  CDEF 3800  FG 3400  تیمار اول= تیمار دوم +SOP1  

4106ِAB BCDE 4000  BC 4200  BCD 4120  تیمار اول= تیمار سوم +SOP2  
4576A A 5700  B 4330  DEF 3700  عناصر کم مصرف+ تیمار اول= تیمار چهارم  

4133AB BC 4300  B 4400  DEF 3700  عناصر کم مصرف+ تیمار دوم= تیمار پنجم  
4040AB G 3120  B 4500  B 4500  عناصر کم مصرف+ تیمار سوم= تیمار ششم  

 4186 A 4138A 3803A  میانگین تیمارهاي کودي  
  .باشد اعداد متن جدول نشان دهنده برهمکنش رقم و تیمارهاي کودي بر عملکرد دانه می: *      
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  میانگین درصد پروتئین در تیمارهاي مختلف در سال اول -  3جدول
  رقم  مهدوي  شیراز  پیشتاز  میانگین ارقام 

  تیمار كودي
AB ١٠/ ٧٧  AB ٩٨/١٠  ABC ٢٨/١٠  AB ازت و فسفر(عرف زارع = تيمار اول  ٠٦/١١(  
B١٦/١٠  BC ٤٢/٩  ABC ٣٧/١٠  ABC تيمار اول= تيمار دوم  ٧٠/١٠ +SOP1  
A١١/ ٠٢  ABC ٣٠/١٠  A ٤٠/١١  A تيمار اول= تيمار سوم  ٣٥/١١ +SOP2  
A٠٠/١١  ABC ٣٥/١٠  A ٤٦/١١  A عناصر كم مصرف+ تيمار اول= تيمار چهارم  ٢١/١١  
AB ١٠/ ٥٥  ABC ٠٠/١٠  AB ٠٦/١١  ABC عناصر كم مصرف+ تيمار دوم= تيمار پنجم  ٦٠/١٠  
AB ٢٨/١٠  C ٢٥/٩  ABC ٦٠/١٠  AB عناصر كم مصرف+ تيمار سوم= تيمار ششم  ٠٠/١١  

 ٠٥/١٠  B ٨٦/١٠  A ٩٩/١٠ A  ميانگين تيمارهاي كودي  
  .باشد د پروتئین میاعداد متن جدول نشان دهنده برهمکنش رقم و تیمارهاي کودي بر درص: *
  

 آزمایش تجزیه خاك در سال دوم  نتایج - 4  جدول

 C.E.C.  Zn  Fe  Mn  Cu  K  رس  شن  سيلت
Ava.  

P 
Ava.  TNV  O.C  PH  

  )درصد(  )گرم در كيلوگرم ميلي(  (Cmole/Kg)  )درصد(
٣٨/٠ ٧ ٦ ١٦٠ ٢٦/١ ٠٤/٧ ٣/١٠ ٥٤/٢ ٥٢/١٣ ٢٥ ٤٥ ٣٠  ٨/٧ 

  
  شیمیائی زیکوفی  خصوصیات از برخی -4  در جدول

 .نشان داده شده است  در سال دوم  گندم  کشت  منطقه  خاك
، کل و درصد  دانه عملکرد بر  کودي تیمار و  رقم تاثیر

  پروتئین در سال دوم
   دانه بهترین  ، درمورد عملکرد5جدول   به  باتوجه

. داري داشت  معنی  اختالف مهدوي  رقمکه با  بود رقم، شیراز
 و  رقم تأثیر از لحاظ. تیمار سوم بود نیز  کودي ارتیم  بهترین
، رقم شیراز در تیمار سوم  انهد عملکرد بر  کودي تیمار

  سطح در اختالف آن  و نمود تولید را  دانه عملکرد  بیشترین
با رقم مهدوي در تیمار اول تا ششم و رقم شیراز در % 5

. ردیدگ دار  تیمار دوم و رقم پیشتاز در تیمار ششم معنی
مقدار   به رقم مهدوي در تیمار اول از نیز  دانه عملکرد  کمترین
 .آمد  بدست کیلوگرم در هکتار  1830

بهترین رقم از لحاظ وزن کل اندام هوائی، رقم 
اري در سطح د  بین سه رقم اختالف معنی ولی ما. شیراز بود

بهترین تیمار کودي نیز تیمار سوم بود که . مشاهده نشد% 5
دار داشته ولی با بقیه  با تیمار ششم اختالف معنی تنها

مشاهده % 5داري در سطح  تیمارهاي کودي اختالف معنی
ثیر رقم و تیمار کودي بهترین تیمار، رقم أاز لحاظ ت. نشد

شیراز در تیمار سوم بود که با رقم مهدوي در تیمارهاي 
درصد را  5داري در سطح  اول، دوم و پنجم اختالف معنی

مشاهده دار  بوده ولی با بقیه تیمارها، اختالف معنیدارا 
  ).6جدول (نگردید 

پروتئین مربوط بـه رقـم شـیراز در    بیشترین درصد 
گرچه نسبت به شاهد بیشـتر بـود   . تیمارهاي دوم و چهارم بود

رقم مهدوي بیشترین درصـد  در . .نبوددار  ولی اختالف معنی

ترین درصـد  پروتئین از تیمار ششم و در رقـم پیشـتاز بیشـ   
  ).7جدول ( پروتئین از تیمار پنجم بدست آمده 

  و تیمار کودي در رابطه با عملکرد دانه رقماثرات اصلی 
و  رقمعملکرد کل و درصد پروتئین تحت تاثیر 

در رابطه با  رقماثرات اصلی . تیمار کودي قرار گرفت
و این اثرات در رابطه با درصد % 5عملکرد دانه در سطح 

  ).8جدول (دار شد  معنی% 1نه در سطح پروتئین دا
معلوم با توجه به میانگین دو ساله عملکرد دانه 

تیمارهاي تحت تأثیر ارقام مختلف شد که عملکرد دانه در 
ارقام مهدوي،  به عبارت دیگر. کودي قرار گرفتمختلف 

 4220و3880و 3330شیراز و پیشتاز با عملکردهاي 
مارهاي ششم، سوم و کیلوگرم در هکتار به ترتیب در تی

ولی این اختالف ها چهارم بهترین عملکرد را نشان دادند 
 .نگردیددار  معنی

و شیراز با عملکرد  8210رقم مهدوي با عملکرد 
در تیمار سوم بیشترین عملکرد  کیلوگرم در هکتار 8470

بهترین  ولی رقم پیشتاز در تیمار چهارم .تولید کردندکل را 
در عین وگرم در هکتار را داشت کیل 8620عملکرد یعنی 

. نشددار  هم معنی% 5حال این اختالف ها حتی در سطح 
رقم شیراز در تیمار چهارم از نظر درصد پروتئین بهترین 
بوده که با رقم پیشتاز در تیمارهاي کودي مختلف اختالف 

بهترین عملکرد این رقم ). 9جدول(معنی داري داشته است 
 محتويدر بیشتر مواقع ارقام پر محصول . تولید کرددانه را نیز 

پروتئین بیشتري اراي پروتئین کمتر و ارقام کم محصول د
  ).1379ملکوتی و همکاران، ( باشند می
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  در تیمارهاي مختلف در سال دوم )کیلوگرم در هکتار( میانگین عملکرد دانه -5جدول

  رقم  مهدوي  شیراز  پیشتاز  میانگین ارقام 
  تیمار كودي

٢٦٣٠ AB ABC ٣٠٠٠  ABC ٣٠٦٠  Dازت و فسفر(عرف زارع = تيمار اول  ١٨٣٠(  
٢٦٩٠ AB AB ٣٣٠٠  BCD ٢٤٤٠  BCD تيمار اول= تيمار دوم  ٢٣٣٠ +SOP1  
٢٩٥٦ A ABCD ٢٨٨٠  A ٣٥٥٠  BCD تيمار اول= تيمار سوم  ٢٤٤٠ +SOP2  
٢٦٩٣ AB ABCD ٢٧٢٠  ABC ٣٠٦٠  BCD رفعناصر كم مص+ تيمار اول= تيمار چهارم  ٢٣٠٠  
٢٧٠٦ AB ABCD ٢٧٢٠  ABC ٣٢٠٠  CD عناصر كم مصرف+ تيمار دوم= تيمار پنجم  ٢٢٠٠  
٢٤٣٣ B BCD ٢٤٤٠  ABCD ٢٦٦٠  CD عناصر كم مصرف+ تيمار سوم= تيمار ششم  ٢٢٠٠  

 ٢٨٤٣ AB ٢٩٩٥ A ٢٢١٦ B  ميانگين تيمارهاي كودي  
  .باشد ملكرد دانه مياعداد متن جدول نشان دهنده برهمكنش رقم و تيمارهاي كودي بر ع: *
  

  در تیمارهاي مختلف در سال دوم) کیلوگرم درهکتار(میانگین عملکرد کل  -6جدول
میانگین 
  رقم  مهدوي  شیراز  پیشتاز  ارقام 

  تیمار كودي
٧٤٤٣ A AB ٨١٧٠   AB ٨٢٨٠   B ازت و فسفر(عرف زارع = تيمار اول  ٥٨٨٠(  

٦٩٩٣ AB A ٨٥٥٠    AB ٦٦٦٠   B مار اولتي= تيمار دوم   ٥٧٧٠ +SOP1  
٧٥٤٣ A AB ٧٣٦٠   A ٨٦١٠  AB تيمار اول= تيمار سوم   ٦٦٦٠ +SOP2  

٦٨٥٠ AB AB ٧١٧٠   AB ٧١١٠  ABعناصر كم مصرف+ تيمار اول= تيمار چهارم   ٦٢٧٠  
٦٧٧٠ AB AB ٦٨٨٠   AB ٧٤٣٠   B عناصر كم مصرف+ تيمار دوم= تيمار پنجم   ٦٠٠٠  
٦٣٦٠ B AB ٦١٧٠   AB ٦٧٤٠  AB عناصر كم مصرف+ تيمار سوم= ر ششمتيما   ٦١٧٠  

 ٧٣٨٣ A ٧٤٧٢ A ٦١٢٥ A  ميانگين تيمارهاي كودي  
  .باشد اعداد متن جدول نشان دهنده برهمکنش رقم و تیمارهاي کودي بر عملکرد کل می: *

  
  میانگین درصد پروتئین در تیمارهاي مختلف در سال دوم -7جدول

  رقم  مهدوي  شیراز  پیشتاز  میانگین ارقام 
  مار كوديتی

٩٢/١٣  A CD ٨٤/١٢  AB ٤٩/١٤  AB ازت و فسفر(عرف زارع = تيمار اول  ٤٤/١٤(  
٠٦/١٤  A ABC ١١/١٣  A ٨٤/١٤   ABC تيمار اول= تيمار دوم  ٢٣/١٤ +SOP1  
١٨/١٣  B D ٨٤/١١  ABC ٦٩/١٣  ABC تيمار اول= تيمار سوم  ٠٢/١٤ +SOP2  
٩٦/١٣  A BCD ١١/١٣  A ٦٩/١٤  ABC عناصر كم مصرف+ تيمار اول =تيمار چهارم  ٠٨/١٤  
٩٨/١٣  A ABC ٥٣/١٣  ABC ٢٩/١٤  ABC عناصر كم مصرف+ تيمار دوم= تيمار پنجم  ١٢/١٤  
٠٦/١٤  A ABC ٣٨/١٣  ABC ٢٥/١٤  AB عناصر كم مصرف+ تيمار سوم= تيمار ششم  ٥٧/١٤  

 ٩٦/١٢  B ٣٧/١٤  A ٢٤/١٤  A  ميانگين تيمارهاي كودي  
  . باشد رهمکنش رقم و تیمارهاي کودي بر  درصد پروتئین میاعداد متن جدول نشان دهنده ب: *

  
  ثیرأمیانگین مربعات تجزیه مرکب صفات مورد بررسی تحت ت - 8جدول 

  در دو سال متوالیاثرات متقابل آنها  وکودرقم، 
  منابع  عملكرد دانه  عملكرد كل  درصد پروتئین

  سال  ٥٦٨/٤٩   ٣٤٤/٣٣  ٢٨١/٢٨١
ns سال(تكرار  ٢٠٤/١٤**  ٧١٧/٥١**  ٧٥٦/٤(  
  رقم  ٤٨١/٣*     ٥٥٨/٠   ٧٠٠/١٤**

 ٨٠٦/٠  Nsرقم×سال  ٤٨٠/٠  ٦٥٦/١٤  
  اشتباه  ٦٤٥/٠  ٧٣٩/٤   ٠٩١/٢ 
 ٣٩٧/٠  Ns١١١/٣   nsكود  ٧٢٤/٠  

*٤١٤/٢   ٧٩٢/١   nsكود×سال  ٥٥٦/٠  
٤٤٠/٢  ٤١٠/٠   nsكود×رقم  ٧٧٠/٠  
٤٩٣/٠  ns٧٨٧/٢   nsكود×رقم×سال  ٥٨١/٠  
  اشتباه  ٤٦٥/٠   ٦٩٣/٢  ٦٧٨/٠

CV = ٧٢/٦%  CV = ٧٣/٢١%  CV = ٢٩/٢٠%     
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  میانگین دو ساله درصد پروتئین در تیمارهاي مختلف - 9جدول 

میانگین 
  ارقام

  رقم  مهدوي  شیراز  پیشتاز
  تیمار كودي

٣٥/١٢  A BCD ٩٢/١١  ABC ٣٨/١٢  AB ازت و فسفر(عرف زارع = تيمار اول  ٧٥/١٢(  
١١/١٢  A D ٢٧/١١  AB ٦٠/١٢  AB تيمار اول= دومتيمار   ٤٧/١٢ +SOP1  
١٠/١٢  A D ٠٦/١١  AB ٥٥/١٢  AB تيمار اول= تيمار سوم  ٦٨/١٢ +SOP2  
٤٨/١٢  A BCD ٧٣/١١  A ٠٧/١٣  AB عناصر كم مصرف+ تيمار اول= تيمار چهارم  ٦٤/١٢  
٢٧/١٢  A BCD ٧٦/١١  AB ٦٧/١٢  ABD عناصر كم مصرف+ تيمار دوم= تيمار پنجم  ٣٦/١٢  
١٨/١٢  A CD ٣٢/١١  AB ٤٣/١٢  AB عناصر كم مصرف+ تيمار سوم= تيمار ششم  ٧٨/١٢  
 ٥١/١١ B ٦٢/١٢  A ٦٢/١٢  A ميانگين تيمارهاي كودي  

  . باشد اعداد متن جدول نشان دهنده برهمكنش رقم و تيمارهاي كودي بر درصد پروتئين مي: *
 

  گیري کلی نتیجه
توجه به نتایج حاصـله در سـال اول آزمـایش،     با

اربرد کودهاي محتـوي ازت، فسـفر و   تیمار چهارم یعنی ک
در . بهتـرین عملکـرد را داشـت   . اسـت عناصر کم مصرف 

حالیکه در سال دوم تیمار سـوم بـا کـاربرد سـطوح بـاالي      
تجزیه هاي توجه به نتایج  با. پتاسیم بهترین نتیجه را داشت

در سـال اول بـه   ) 4و  1جـداول  (خـاك  فیزیکو شـیمیایی  
ص روي در خـاك،  علت کمبود عناصر کم مصرف بخصـو 

در . شـد  بکار بردن ایـن عناصـر باعـث افـزایش عملکـرد     
بـودن میـزان    در سال دوم بعلت باالاز این آزمایش حالیکه 

روي عملکرد دانـه  بر ثیري أاین عناصر کاربرد آنها چندان ت
کاربرد سطوح باالي پتاسیم باعث افزایش عملکرد . نداشت

با نتـایج ارائـه   ش از این آزماینتایج حاصله . شددانه گندم 
شده در مورد تاثیر عناصر کم مصـرف در ده اسـتان کشـور    

نتایج حاصله از ده استان کشور نشان داد . همخوانی داشت
چنانچه خاکی کمبود عناصر کم مصرف داشته باشد افزایش 
این عناصر می تواند افزایش عملکرد حـدود یـک تـن در    

و همچنـین   CECباتوجه به پائین بودن . هکتار داشته باشد
مزرعه در هـر دو سـال آزمـایش احتمـاال     خاك بافت شنی 

مقدار قابل توجهی از کودهـاي پتاسـیمی مصـرفی در اثـر     
از آنجا کـه  شستشو از دسترس گندم خارج شده است ولی 

مقـدار   تـوان دقیقـاً   اندازه گیـري نشـده نمـی    پتاسیم خاك
شـود در مطالعـات    پیشنهاد می. آن را مشخص کردآبشوئی 

در مــورد اثــر . گیــري گــردد انــدازه آبشــویی پتاســیم آتــی

) 7و 3جدول شـماره  (تیمارهاي مختلف بر درصد پروتئین 
مشاهده می شود که در سال اول آزمایش به علـت کمبـود   
عناصر میکرو در خاك بخصوص روي، تاثیر عناصر میکرو 

در صورتیکه در سال دوم . تر بود بر افزایش پروتئین نمایان
ـ    آزمایش به ع ثیر ألت کافی بـودن میـزان روي در خـاك، ت

عناصر کم مصرف در افزایش پروتئین گندم تقریبا مشابه با 
نتایج . تیماري بود که در آن از این عناصر استفاده نشده بود

، 1379سدري و ملکوتی (حاصله با مطالعات قبلی از جمله 
ــوتی   ــواقبی و ملک ــاران،  1379ث ــوتی و همک  )1379، ملک

درصـد   وعملکـرد  بـین  رابطه معکـوس  . همخوانی داشت
این مطالعات بدست آمد در سالهاي اول و دوم که پروتئین 

مطابقـت  ) 1996(با نتایج ارائـه شـده توسـط لطـف الهـی      
باتوجه به میانگین دو ساله عملکرد دانـه، عملکـرد   . داشت

گردید که ارقام مختلف گندم  کل و درصد پروتئین مشاهده 
نسبت به عناصر غذایی از خود  عکس العمل هاي متفاوتی

نشان دادند و الزم است این موضوع بیشتر مورد توجه قرار 
رقم پیشتاز در تیمار چهارم بهتـرین عملکـرد دانـه را    . گیرد

صورتیکه ارقـام مهـدوي و شـیراز در تیمارهـاي      داشته در
از نظـر  . ششم و سوم بهترین عملکـرد دانـه را داشـته انـد    

رقم شیراز در تیمار چهارم بیشترین درصد پروتئین دانه نیز 
در تحقیقـات  . را داشته اسـت  13/ 07درصد پروتئین یعنی 

آتی الزم است موضـوع کودپـذیري ارقـام مختلـف گنـدم      
  .بیشتر مورد توجه قرار گیرد

  
  :منابعفهرست 
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