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آزمايشي  ،روژنتاريخ كاشت بر عملكرد دانه و كارايي مصرف نيت  وN-P-Kبه منظور بررسي اثر نسبت هاي مختلف 

 در 87 – 88 تكرار در سال زراعي 3به صورت كرت هاي يك بار خرد شده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با 

،  سطح3 تاريخ كاشت در  شاملتيمار اصلي. دانشگاه شهيد چمران اهواز انجام شد، مزرعه آزمايشي دانشكده كشاورزي

  فرعيو تيمار)  آذر15( سومين تاريخ كاشت – 3و )  آبان25( تاريخ كاشت  دومين– 2، ) آبان5( اولين تاريخ كاشت – 1

 -40( كمتر از بهينه %�٠ – 2، )0-0-0( شاهد – 1،  سطح4در ) كيلوگرم در هكتار(  N-P-K مختلف نسبت هايشامل

ه گيري شامل صفات مورد انداز. بود) 150-130- 120(بيشتر از بهينه % 40 – 4و  )110- 90-80(بهينه  – 3، )50-70

 تاريخ  ي كه در محدودهدادنتايج آزمايش نشان . بودعملكرد دانه، اجزاء عملكرد و شاخص هاي كارايي مصرف نيتروژن 

 توليد ) تن در هكتار23/5 و 04/5 ترتيب، به( بهترين عملكرد دانه )تاريخ كاشت هاي دوم و سوم(كاشت بهينه در منطقه 

 يدر بين تيمارهاي كود. عملكرد دانه را دارا بود)  تن در هكتار68/4 (ام كمترينهنگ تاريخ كاشت زود  در مقابل.شد

 تن در هكتار 27/3 و 18/6 به ميزان  و شاهد150-130- 120و كمترين عملكرد دانه به ترتيب مربوط به نسبت  بيشترين

ثير را در بهبود عملكرد دانه در أرين تتيشدر بين اجزاي عملكرد وزن هزاردانه و تعداد سنبله در متر مربع به ترتيب ب. بود

در دومين )  كيلوگرم بر كيلوگرم08/38(وژن بهترين كارايي مصرف نيتر.  دارا بودنديبين تاريخ هاي كاشت و سطوح كود

 نيتروژن به عالوه با افزايش مصرف نيتروژن كارايي مصرف . كمتر از بهينه به دست آمد% 40 يتاريخ كاشت و سطح كود

.  بهترين كارايي مصرف نيتروژن را دارا بود70-50-40 ي نسبت كود، تاريخ كاشتدر هر سه  همچنين؛ يافتكاهشنيز 

بيشتر از بهينه به % 40 يتاريخ كاشت دوم و سطح كود در مجموع مشخص شد كه اگر چه باالترين عملكرد دانه در تيمار

  . تاين شرايط بهترين كارايي مصرف نيتروژن را نداش  ولي؛دست آمد
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در . اي رشد گياه داشته باشدغذايي در طي دوره ه

رشد محدوديت در منابع  ، محيط هاي گرمسيرياين
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ر اقليم هاي بدون تنش البته د. )7 (دادكاهش خواهد 

كشاورزان عامل تاريخ  معموالً ) و خشكمانند گرم(

دليل مطلوب بودن شرايط اقليمي در طي ه كاشت را ب

بنابراين تاريخ  ؛ظر نمي گيرند در نزياد، زمان كاشت

براي (كاشت در اين نواحي دامنه گسترده تري را 

  در مقابل).9(دارا مي باشد ) مثال از مهر تا دي ماه

نواحي نيمه (با اقليم هاي متغير در محيط 

حتي در شرايط فارياب نيز تاريخ كاشت ، )گرمسيري

 نواحي اين قبيلدر . فاكتور با اهميتي مي باشد

هنگام گندم باعث بهبود  ده شده كه كاشت زودمشاه

تعداد پنجه ، و افزايش توليد ماده خشك سطح برگ

. ها و مقدار نيتروژن جذب شده توسط گياه شده است

هنگام طول دوره ي پنجه زني را   كاشت زود،بعالوه

كه كاشت دير هنگام باعث  در حالي، افزايش داده

ك آزمايش نتايج ي. )5 (كاهش در عملكرد شده است

خير أكاشت زودهنگام با افزايش ت، ديگر نشان داد كه

 براي شكل گيري يشرايط مطلوب، در ظهور سنبله ها

 فراهم  راتعداد بيشتري برگ بر روي ساقه اصلي

خير در كاشت اغلب أ كه تشاهده شد مهمچنين. نمود

كه  بوده  همراهكاهش اساسي در عملكرد دانهبا 

 روز طول دوره 90 تا 100 (مقدار آن در ارقام زوردس

بنابراين در اقليم  .)22 ( رسيده است%86تا ) رشد

توجه به ) مانند خوزستان(هاي با گرماي آخر فصل 

تاريخ كاشت مطلوب و دقيق اهميت بيشتري خواهد 

ترين عامل  زيرا در اين نواحي دماي زياد مهم ؛داشت

رشد گندم را بويژه در است و تنش زاي محيطي 

 شدنمواجه  به داليلي همچون  رشدل فصاواخر

بويژه در تاريخ ( راحل سنبله دهي و پر شدن دانهم

محدود با گرماي زياد آخر فصل  )هنگام ت ديركاش

آن كاهش طول دوره ي پر شدن  ي  نتيجهمي كند و

  .)21 ، 20 (خواهد بود كاهش عملكرد دانه و نهايتاً

 كودها زمان و روش كاربرد، مقداراز سوي ديگر 

 حياتي در افزايش عملكرد و ي نقشبه ويژه نيتروژن

 به طور ).13(بهبود كيفيت دانه گندم خواهند داشت 

 براي افزايش  هاي كشاورزي مدرنم در سيستكلي

توليد دانه نياز به كاربرد مقدار زيادي كودهاي 

 در سال هاي اخير توجه البته ؛نيتروژن و فسفر است

 بر اين . شده استز نيزيادي به كاربرد كود پتاسيم

كودها  تحقيقات نشان داده كه كاربرد زياد اين اساس

ي و كيفي دانه را افزايش دادهنه تنها عملكرد كم، 

 افزايش مقاومت به خشكي را نيز از طريق بلكه

اي گياهان بهبود داده  عمقي و جانبي سيستم ريشه

ادي بر روي در حال حاضر تحقيقات زي. )11 (است

، فسفر و نيتزوژن  عناصرهر يك ازاثرات مجزاي 

ي كاربرد آنها  زمان و نحوه،  با تغيير در مقدارپتاسيم

ي هر صرف نظر از اثرات مجزااما  ؛)14 (شده است

 توجه داشت كه كاربرد تركيبيبايد   عناصر اينيك از

 عملكرد گندم در بهبود و افزايش  نقش مهمي درآنها

). 13( داشت هر يك خواهدمقايسه با كاربرد مجزاي 

تا  N- P- K نسبت هاي  دردر آزمايشي با افزايش

عملكرد  كيلوگرم در هكتار 150 – 100 -50 حدود

 اما سطوح باالتر مصرف كود ؛دانه گندم افزايش يافت

در . )8(داشت  عملكرد دانه ي بركاهشاثرو بذر 

، نسبت هاي كوديافزايش مقدار آزمايش ديگري با 

  K و Nجذب ، ار پروتئين دانهمقد، عملكرد دانه و كاه

يافت افزايش و همچنين تعداد پنجه و وزن هزار دانه 

)6.(  

 تحقيقات در زمينه كارايي استفاده از سوي ديگر

 كاربرد بهينه و به  كهدادغذايي نشان  از عناصر

دسترسي گياه از طريق ، هنگام عناصر غذايي

همزماني بين فراهمي عناصر و بهترين زمان جذب 

البته براساس يك . بخشد بهبود مي  را گياهتوسط

 گزارش شده پژوهش چند ساله و در مناطق مختلف

 كارايي مصرف نيتروژن  گندم در دنيا كه ميانگين

 كه حاكي از ناكارآمدي بسياري از ،بود% 33حدود 

 .)18 ( است استفاده از نيتروژن دراستراتژي هاي رايج

ار نيتروژن  كه مقددادند پيشنهاد اين پژوهشگران

  : توصيه شده از معادله ي زير محاسبه گردد 

   %33× ) كيلوگرم ( عملكرد دانه قابل دسترس = نيتروژن توصيه شده 
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 كه در آن عملكرد قابل دسترس، ميانگين عملكرد

  و استقبل بوده  ما سال5گندم در هر منطقه طي 

 كيلوگرم نيتروژن براي توليد 33  نيزبه طور ميانگين

). 18 (باشد مي نياز  موردي گندم يلوگرم دانه ك1000

 بنابراين هدف اين تحقيق از يك سو توجه به ديدگاه

عناصر هاي كشاورزي پايدار در زمينه كاربرد بهينه 

و كارايي ) N- P- Kنسبت هاي مختلف (غذايي 

 ميزان تغييرات از سوي ديگر نيتروژن و  ازاستفاده

  منطقهوب رايجعملكرد گندم در شرايط زراعي نامطل

آخر فصل در تاريخ هاي كاشت مواجه با گرماي (

   . در مناطق گرمسيري است) مختلف

  

  مواد و روش ها

شت و ابه منظور بررسي اثر تاريخ هاي مختلف ك

نسبت هاي مختلف كود بر عملكرد و اجزاي عملكرد 

رقم  ( در گندم نيتروژنكاراييدانه و شاخص هاي 

 87–88در سال زراعي  پژوهشي مزرعه اي، )چمران

 به دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهوازدر 

خصوصيات جغرافيايي و آب و هوايي . اجرا در آمد

 دقيقه 41 درجه و 48طول : محل آزمايش عبارتند از

 دقيقه ي 19 درجه و 31 عرض جغرافيايي ،ي شرقي

چنين در  هم  متر22  ارتفاع از سطح درياو شمالي

 ميلي 7/66  بارندگيطول دوره ي آزمايش ميانگين

 درجه ي 7/5ميانگين حداقل درجه حرارت ، متر

 2/37داكثر دما  و ميانگين ح در دي ماهگراد سانتي

خصوصيات  . ماه بودارديبهشتدرجه ي سانتيگراد در 

 لوم شني،  خاكخاك محل آزمايش شامل بافت

، 5/7 ميلي موس، اسيديته ي 4/5هدايت الكتريكي 

، درصد نيتروژن كل خاك 54/0درصد مواد آلي 

 ميلي گرم بر 25/12  قابل تبادل، مقدار فسفر04/0

 ميلي گرم 190كيلوگرم و مقدار پتاسيم قابل تبادل 

قالب طرح آماري اين آزمايش در  . بر كيلوگرم بود

ت هاي  تصادفي و به صورت كرلبلوك هاي كام

تاريخ   شاملتيمار اصلي .اجرا گرديديك بار خرد شده 

، )آبان 5(اولين تاريخ كاشت – D1 ، زمان3كاشت در 

D2-و)  آبان25( تاريخ كاشت  دومين D3- سومين 

بين تاريخ هاي مختلف در .  بود) آذر15(تاريخ كاشت 

تاريخ كاشت رايج منطقه بود، در حالي كه  D2كاشت 

D1 و D3 تاريخ كاشت هاي زودتر و ديرتر  به ترتيب

 تيمار .از زمان كاشت رايج گندم در منطقه مي باشد

  N – P – Kمختلف نسبت هاي فرعي شامل

 – 0( شاهد – F1،  در چهار سطح)كيلوگرم در هكتار(

0 – 0(، F2 – 40 % كمتر از بهينه)70 – 50 – 40(، 

F3 – و)110 – 90 – 80( بهينه  F4 – 40 % بيشتر

 در اين آزمايش .بود) 150 – 130 – 120(ه از بهين

منظور از مقدار كود بهينه در واقع مقدار كود رايج در 

اين آزمايش در سه  .استزراعت گندم در منطقه 

  از پتاسيم برايدر نسبت هاي كودي. تكرار انجام شد

ريپل فسفر به صورت سوپر فسفات ت، سولفات پتاسيم

 كليه. اده شد استفو نيتروژن به صورت كود اوره

آبياري و ،  كاشتشامل آماده سازي زمين عمليات

مديريت علف هاي هرز مطابق عرف منطقه انجام 

 خط 7 و شامل  متر3 × 5/1ابعاد هر كرت . گرفت

  كيلوگرم250 ميزان به چمران رقم گندم.  بودكشت

 20 منظم به فواصل  در هكتار تنظيم و در خطوطبذر

برداشت  .ت گرديدمتر به وسيله دست كش سانتي

نهايي از دو متر مربع در هر كرت صورت گرفته و 

صفات ارتفاع بوته، تعداد پنجه هاي بارور، طول 

سنبله، وزن تك سنبله، تعداد سنبله در متر مربع، 

تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملكرد كاه، 

عملكردبيولوژيك، شاخص برداشت، درصد پروتئين، 

. ملكرد پروتئين اندازه گيري شدندعملكرد دانه و ع

همچنين شاخص هاي كارايي نيتروژن نيز با استفاده 

دست آمده ه نتايج ب .)15(  محاسبه گرديدزير از روابط

 مورد تجزيه و Excel و SAS با نرم افزار آماري

تحليل قرار گرفته و ميانگين داده ها به وسيله آزمون 

LSD با هم مقايسه گرديد05/0 در سطح .                                                                                                                                  

  

شاخص برداشت=   )كيلوگرم(كل نيتروژن موجود در دهنه   

)درصد(  نيتروژن   )كيلوگرم(كل نيتروژن گياه    

 

×   100  

  توسط گياهي         جذب عنصر غذايي توسط گياهيجذب عنصر غذايي 

 )كيلوگرم(    كه كود دريافت كرده - )    كيلوگرم(كه كود دريافت نكرده 
 

كارايي بازيافت = 

 ) درصد(ظاهري 
)كيلوگرم(مقدار كود مصرف شده   

 

 

×  100  
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  يج و بحثنتا

  عملكرد و اجزاي عملكرد

 دولج (ها ي ميانگين مقايسه نتايج: ارتفاع بوته

 و )متر  سانتي8/104 ( بيشترينكهداد نشان ) 1

به ترتيب به بوته  ارتفاع )متر  سانتي9/89(كمترين 

.  آذر تعلق داشت15 آبان و 5  هاي كاشتتاريخ

 نيز تيمار شاهد كمترين يهمچنين بين سطوح كود

 بهينه بيشترين  كوديو تيمار) متر سانتي 59/92(

بين اثر . بودندا  را دار ارتفاع)متر  سانتي81/99(

  49/108( آنها نيز بيشترين و كمترين ارتفاع متقابل

 ترتيب مربوط به تيمارهاي به )متر سانتي 57/83و

D1 × F3 وD3 × F1 به نظر مي رسد در  .باشدمي

-شرايط كشت زود هنگام به دليل طوالني شدن دوره

 با  برعكسي رشد رويشي، ارتفاع افزايش يافته و

ي رشد وكوتاه شدن طول دورهتأخير در كاشت 

 اين همچنين. رويشي، ارتفاع نيز كاهش يافته است

 تأمين مطلوب عناصر و كاربرد بهينه ي كود صفت با

به طور . غذايي مورد نياز رشد گياه مطلوب شده است

 با تأخير در كاشت، ارتفاع گندم گرديدهمشابه بيان 

 ي آن عدم بهره مندي ازكاهش يافت كه دليل عمده

شرايط محيطي مطلوب به ويژه دما و تشعشع ذكر 

  است كهگزارش شدهاز سوي ديگر . )22 (شده است

كاربرد كود به ميزان بهينه و زياد به دليل فراهمي 

 را  گندمهايمطلوب عناصر غذايي، رشد رويشي بوته

  .)13 ( دادبهبود

بر اساس نتايج مقايسه : تعداد پنجه هاي بارور

) 47/1(بيشترين تعداد پنجه ) 1 جدول(ميانگين 

) 7/0( آبان و كمترين 5مربوط به تاريخ كاشت 

بين سطوح . باشد  آذر مي15مربوط به تاريخ كاشت 

 و 31/1(كودي نيز بيشترين و كمترين تعداد پنجه 

كمتر از  % 40به ترتيب مربوط به تيمارهاي  ) 69/0

 در بين 1با توجه به جدول. باشدبهينه و شاهد مي

يشترين تعداد پنجه ب F2 1D × متقابل نيز تيمار اثرات

تعداد پنجه ) 2/0( كمترين D3 × F1و تيمار ) 87/1(

در اين رابطه گزارش شد كه كمترين . را دارا بودند

به . تعداد پنجه در شرايط بدون كود حاصل گرديد

 تعداد پنجه N-P-Kعالوه با افزايش نسبت هاي 

ده ي نيتروژن در هاي بارور به دليل نقش تسريع كنن

برخي پژوهشگران ). 17(رشد رويشي افزايش يافت 

 موجب N-P-K مقادير  درافزايش كهاظهار داشتند

ساير . )8 (افزايش پنجه و وزن هزار دانه در گندم شد

پژوهشگران نيز بيان كردند كاربرد نيتروژن باعث 

 آنها در گندم  بهترتحريك توليد پنجه ها و بقاي

   ).1 (گرديد

مهمترين خصوصيات سنبله : صيات سنبلهخصو

 سنبله، وزن تك سنبله در گياه، تعداد طولمانند 

 1مربع و تعداد دانه در سنبله در جدول  متر سنبله در

 تأخير در ، جدول همينبا توجه به. ارائه شده است

 آذر، اثر معني داري بر هيچ 15 آبان به 25كاشت از 

 با افزايش همچنين. يك از صفات فوق نداشته است

 N-P-Kمصرف كود از اولين به سومين نسبت 

 صفات طول سنبله، وزن تك سنبله و تعداد دانه در

اثر متقابل . سنبله تفاوت معني داري نشان نمي دهند

كند كه بيشترين  تيمارهاي آزمايش مشخص مي

  عملكرد كل ماده خشك گياهي            عملكرد كل ماده خشك گياهي

 )كيلوگرم(    كه كود دريافت كرده - )    كيلوگرم(ه كه كود دريافت نكرد
 

كارايي فيزيولوژيكي = 

 )كيلوگرم بر كيلوگرم(
  جذب عنصر غذايي توسط گياهي         جذب عنصر غذايي توسط گياهي

)كيلوگرم(    كه كود دريافت كرده - )    كيلوگرم(كه كود دريافت نكرده   

  )كيلوگرم(عملكرد دانه 

كارايي مصرف نيتروژن=   

)كيلوگرم بر كيلوگرم    (  

)كيلوگرم(نيتروژن مصرف شده + ژن خاك نيترو  

  )كيلوگرم(عملكرد دانه گياهي كه كود دريافت كرده 

كارايي اگرو فيزيولوژيك=   

)كيلوگرم بر كيلوگرم    (  

 جذب عنصر غذايي توسط گياهي       جذب عنصر غذايي توسط گياهي

)وگرمكيل(    كه كود دريافت كرده -)   كيلوگرم(كه كود دريافت نكرده   

  –) كيلوگرم(عملكرد دانه گياهي كه كود مصرف كرده 

  )كيلوگرم(عملكرد دانه گياهي كه كود مصرف نكرده 

كارايي زراعي   = 

)  كيلوگرم بر كيلوگرم  (
)كيلوگرم(مقدار كود مصرف شده   
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  خصوصيات  وارتفاع بوته، تعداد پنجه هاي بارور اثر تاريخ كاشت و نسبت هاي كودي بر-1جدول 

  سنبله گندم 

 تعداد دانه در

 سنبله

 تعداد سنبله در

 متر مربع

 وزن تك سنبله

)گرم(  

 طول سنبله

)متر سانتي(  

تعداد پنجه 

 هاي بارور

 ارتفاع بوته

)متر سانتي(  

 تيمارهاي آزمايش

 تاريخ كاشت      

35a 392 a 29/2 a 85/13 a 47/1 a 8/104 a   (5آبان D1  

30b 402a 85/1 b 71/13 a 05/1 b 4/95 b   (25آبان D2 

34ab 452a 12/2 ab 89/13 a 7/0 c 9/89 c   (15آذر D3 

      N-P-K 

30b 243c 03/2 a 25/13 b 69/0 b 59/92 b   (0-0-0 F1 

32ab 487b 04/2 a 74/13 ab 31/1 a 73/96 ab  ( 40-50-70 F2 

35a 504b 18/2 a 45/14 a 11/1 a 81/99 a  ( 80-90-110 F3 

33ab 560a 09/2 a 83/13 ab 18/1 a 65/97 ab   (120-130-150 F4 

 اثر متقابل      

34ab 250d 24/2 ab 45/13 b 1bc 65/102 abc D1 × F1 

34ab 453bc 23/2 ab 91/13 ab 87/1 a 61/105 ab D1 × F2 

36ab 417c 41/2 a 13/14 ab 47/1 ab 49/108 a D1 × F3 

35ab 447bc 27/2 ab 9/13 ab 53/1 ab 46/102 abcd D1 × F4 

26c 293d 73/1 d 07/13 b 87/0 bcd 54/91 ef D2 × F1 

30bc 524abc 79/1 cd 75/13 ab 13/1 bc 83/94 cde D2 × F2 

32abc 563ab 96/1 bcd 23/14 ab 13/1 bc 22/98 bcde D2 × F3 

30bc 628a 90/1 bcd 81/13 ab 07/1 bc 02/97 bcde D2 × F4 

30abc 187d 12/2 abcd 23/13 b 2/0 d 57/83 f D3 × F1 

33ab 536ab 09/2 abcd 56/13 b 93/0 bc 75/89 ef D3 × F2 

37a 481bc 17/2 abc 15a 73/0 cd 71/92 ef D3 × F3 

35ab 604a 11/2 abcd 77/13 ab 93/0 bc 46/93 e D3 × F4 

  درصد معني دار نمي باشند5اعداد داراي حروف مشابه در هر ستون در سطح آماري 

     

ه متر ب  سانتي15با  D3 × F3طول سنبله در تيمار 

در دست آمد كه همين تيمار نيز بيشترين تعداد دانه 

 از سوي .) دانه در سنبله37تعداد(را دارا بود سنبله 

 D2 × F1 تيمار ديگر كمترين تعداد دانه در سنبله در

  كه همين تيمارباعث شد)  دانه در سنبله26 تعداد(

 73/1( داشته باشد نيز كمترين وزن تك سنبله را

داراي  D2 × F1به طور مشابه نيز تيمار . )گرم

و در نتيجه ) متر   سانتي07/13 (كمترين طول سنبله

اين نتايج مشخص . استكمترين تعداد دانه در سنبله 

مانند تاريخ كاشت يا (ايط نامطلوب مي كنند كه شر

ثير بر صفت طول سنبله اثر أبا ت) كوددهي نامناسب

كاهش معني داري بر ديگر خصوصيات سنبله به ويژه 

در تعداد دانه در سنبله و وزن تك سنبله خواهد 

 نشان داد كه طول ها برخي آزمايشي نتيجه. داشت

در سنبله در گندم نقش مهمي در تعيين تعداد دانه 

 با  اين صفتسنبله و عملكرد نهايي دانه داشته و

 ه استافزايش يافت، ي رشد گندمافزايش طول دوره

نبله نيز تابعي از همچنين صفت تعداد دانه در س. )9(

 تحت كنترل خصوصيات  و عمدتاًطول سنبله است

ژنتيكي ارقام گندم و شرايط اقليمي در طول دوره 
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اساس تعداد دانه در بر اين . )21( رشد آن مي باشد

سنبله در تاريخ كاشت مطلوب گندم بيشتر از كشت 

به ). 13 ( گزارش شده است آنزودهنگام و ديرهنگام

كمترين ارتفاع است كه  نيز گزارش شده طور مشابه

ه ب) بدون كود(سنبله گندم در تيمار كودي شاهد 

  . )17( دست آمد

 نتايج مقايسه ميانگين نشان مي: وزن هزار دانه

 وزن هزار دانه معني  بر تغيير تاريخ كاشتاثردهد كه 

 طوري كه از تاريخ كاشت  به؛)2 جدول(  استدار

 .كاهش يافتوزن هزار دانه ، زودهنگام به ديرهنگام

 اثري بر اين ،در مقابل تغيير در ميزان مصرف كود

بنابراين با بررسي اثر متقابل . صفت نداشته است

كه كمترين وزن هزار  شدتيمارهاي آزمايش مشخص 

 و در تاريخ N-P-K  تمامي نسبت هايدانه گندم در

از .  آمده استبه دست)  آذر15(هنگام  كاشت دير

اين نتايج مي توان چنين استنباط كرد كه در شرايط 

ذخاير كربوهيدراتي گياه در اندام ، هنگام كشت زود

هاي رويشي افزايش يافته و در هنگام پرشدن دانه 

خير أولي با ت ؛شودمي صرف پرشدن دانه اين ذخاير

به دليل كاهش رشد رويشي و به ، كاشتزمان در 

وزن هزار دانه ، دنبال آن كاهش ذخاير كربني گياه

ترين دليل اين بهبود در وزن  مهم .كاهش يافته است

 ،)8( تواند ناشي از نمو بهتر دانه هاهزاردانه مي

و ) 13( قالاستفاده بهتر از ذخاير كربني قابل انت

از . باشد) 17( همچنين طول دوره ي رشد بيشتر

گزارش دادند ) 2( سوي ديگر نيز كوچكي و همكاران

 كه در تاريخ هاي كاشت زودهنگام در مقايسه با

به دليل كاهش درصد  هنگام دير تاريخ هاي كاشت

  فتوسنتزي مواد ي تشكيل شده،و تعداد دانه باروري

 دانه اختصاص يافته و توليد شده به تعداد كمتري

نتايج آزمايش ديگري . فتوزن هزار دانه افزايش يا

در تاريخ  كه بهترين وزن هزار دانهنيز نشان داد 

  ).22( هنگام توليد شد كاشت زود

ها براي اين صفت  مقايسه ميانگين: عملكرد كاه

كه بين تاريخ هاي مختلف ) 2جدول (دادنشان 

)  تن در هكتار24/10 ( كاهبيشترين عملكرد ،كاشت

 04/8( آبان و كمترين آن 5مربوط به تاريخ كاشت 

به .  آذر است15مربوط به تاريخ كاشت ) هكتارتن در 

عبارت ديگر مشخص مي گردد كه با تأخير در تاريخ 

هنگام، عملكرد كاه گندم  كاشت از بهينه به دير

كاهش يافته كه اين كاهش نيز عمدتاً به دليل 

ته در تاريخ هاي كاشت ديرهنگام كاهش در ارتفاع بو

البته طول سنبله با تأخير ). 1 جدول(روي داده است 

 جدول(وت معني داري نشان نداد در زمان كاشت تفا

بر اين اساس بيشترين كاهش در ارتفاع گندم ). 1

ناشي از كاهش در طول ساقه ي گندم بوده كه منجر 

 بين تيمارهاي. به كاهش عملكرد كاه نيز شده است

كودي نيز بيشترين و كمترين عملكرد كاه به ترتيب 

 بيشتر از بهينه و شاهد مي% 40مربوط به تيمارهاي 

در مجموع ).  تن در هكتار07/7  و 44/10(باشد 

 سطح  دربيشترين عملكرد كاه در تاريخ كاشت اول و

 تن 65/11(دست آمد ه بيشتر از بهينه ب% 40 يكود

  ).در هكتار

شان مي دهد كه با افزايش البته اين نتايج ن

  بهبود عملكرد كاه گندم نيزN-P-Kكميت نسبت 

با توجه به كاهش در ارتفاع كاه در تاريخ . يافته است

رسد كه افزايش  به نظر مي،هنگام هاي كاشت دير

وزن كاه (وزن كاه به دليل افزايش وزن مخصوص 

ر به عبارت ديگ(روي داده است ) تقسيم بر طول كاه

 به طور مشابه نيز). ي گندم توپرتر شده اندساقه ها 

در  ( گندمهنگام  كه در كاشت زود شدهگزارش

تر شدن  به علت طوالني)مقايسه با كاشت ديرهنگام

ي رشد رويشي و افزايش ارتفاع بوته، عملكرد دوره

   ).21 ،5(كاه نيز بهبود يافت 

تاريخ كاشت اثر معني دار بر : عملكرد بيولوژيكي

 اما كوددهي در ؛د بيولوژيكي نداشتصفت عملكر

اثر معني داري ) شاهد ( مقايسه با عدم كاربرد كود 

 بيشترين و كمترين. )2جدول (بر اين صفت دارا بود

  D1 × F4عملكرد بيولوژيك به ترتيب در تيمار 

    تن63/10 ( D2 × F1و تيمار )  تن در هكتار14/19(
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  ودي بر وزن هزاردانه، عملكرد كاه، عملكرد بيولوژيك، اثر تاريخ كاشت و نسبت هاي ك– 2جدول 

  شاخص برداشت و درصد پروتئين گندم

درصد     

 پروتئين

 شاخص برداشت

)درصد(  

 عملكرد بيولوژيك

)تن در هكتار(  

 عملكرد كاه

)تن در هكتار(  

 وزن هزار دانه

)گرم(  

 تيمارهاي آزمايش

 تاريخ كاشت     

19/11 a 84/27 b 94/16 a 24/10 a 93/39 a  ( 5آبان D1 

27/10 ab 16/32 a 05/16 a 81/8 ab 69/38 b     (25آبان D2 

50/9 b 98/32 a 97/14 a 04/8 b 88/34 c   (15آذر D3 

     N-P-K 

69/9 a 42/26 b 19/12 b 07/7 b 15/38 a   (0-0-0 F1 

53/10 a 47/31 a 06/16 a 04/9 ab 10/38 a  ( 40-50-70 F2 

70/9 a 78/32 a 08/17 a 57/9 a 22/37 a  ( 80-90-110 F3 

37/11 a 30/33 a 62/18 a 44/10 a 56/37 a   (120-130-150 F4 

 اثر متقابل     

08/10 ab 23/24 c 78/14 abc 98/8 abcd 09/41 a D1 × F1 

63/11 ab 75/26 abc 50/17 ab 83/10 ab 63/40 ab D1 × F2 

08/10 ab 07/32 abc 43/16 ab 51/9 abcd 00/39 ab D1 × F3 

98/12 a 30/28 abc 14/١٩ a 65/11 a 02/39 ab D1 × F4 

31/9 b 11/29 abc 63/10 c 88/5 d 38/39 ab D2 × F1 

47/10 ab 06/32 abc 32/16 ab 03/9 abcd 26/38 bc D2 × F2 

50/9 b 46/32 abc 58/17 ab 87/9 abc 67/38 abc D2 × F3 

82/11 ab 60/36 a ٠٤/١٩ a 45/10 ab 45/38 abc D2 × F4 

69/9 b 90/25 bc 16/11 c 35/6 cd 99/33 d D3 × F1 

50/9 b 58/35 ab 36/14 bc 26/7 bcd 41/35 d D3 × F2 

52/9 b 82/33 abc 22/17 ab 34/9 abcd 00/34 d D3 × F3 

31/9 b 01/35 ab 67/17 ab 20/9 abcd 10/36 cd D3 × F4 

  درصد معني دار نمي باشند5اعداد داراي حروف مشابه در هر ستون در سطح آماري     

 

 به دست آمد كه اين شرايط با بيشترين و) در هكتار

 البته در. كمترين كاه توليدي نيز مطابقت داشت

 با افزايش مصرف كود،  وتاريخ هاي كاشت تمامي

 ولي اين بهبود ؛عملكرد بيولوژيك نيز افزايش يافت

  .فقط در تاريخ هاي كاشت سوم معني دار شد

بين ، تاريخ هاي كاشتتمامي  در با اين حال،

تيمارهاي كودي و شاهد براي صفت عملكرد 

اين نتايج . داشتبيولوژيك تفاوت معني داري وجود 

كاربرد سطوح ،  كه در تاريخ كاشت ديرهنگامدادنشان 

 عملكرد  افزايش برايN-P-K باالتري از نسبت هاي

البته وجود تيمار شاهد در . است ضروري يبيولوژيك

 برخي تفاوت هاي با وجوداين آزمايش باعث شده كه 

و همچنين عملكرد  (يمشخص براي عملكرد بيولوژيك

 اين اختالفات معني دار ، تيمارها برخيبين) دانه

 بين يبراي مثال با مقايسه عملكرد بيولوژيك. نگردند

  D1 × F1و )  تن در هكتارD1 × F4 ) 14/19تيمارهاي 

 تن 4 كه حدود شدمشخص )  تن در هكتار78/14(

 چه به لحاظ  ولي اين تفاوت اگر؛تفاوت وجود دارد

 ، از ديدگاه تفسير زراعي؛ اماآماري معني دار نشده

در مجموع نتايج . تفاوت بسيار قابل توجهي مي باشد
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 مصرف  با افزايشبرخي پژوهش ها نشان داد كه

 گندم افزايش ي عملكرد بيولوژيكN-P-K  عناصر

  و اما داراي يك سطح بهينه بود كه پس از آن؛يافت

-N-P-K) 50-100 مصرف ي ازح باالترودر سط

  . )20 ( كاهش يافتكميت آن) 200

اساس نتايج مقايسه ميانگين   بر: شاخص برداشت

بيشترين شاخص برداشت ، بين تيمارهاي تاريخ كاشت

مربوط به تاريخ كاشت سوم و كمترين )  درصد9/32(

 مربوط به تاريخ كاشت اول مي باشد)  درصد8/27(آن 

 نيز بيشترين و يبين سطوح مختلف كود. )2جدول(

كمترين شاخص برداشت به ترتيب مربوط به تيمارهاي 

 4/26(و شاهد )  درصد3/33(بيشتر از بهينه % 40

زراعي  وجود شرايط نظر مي رسد به .است) درصد

نامطلوب مانند تاريخ كاشت نامناسب و كوددهي 

.  باعث كاهش شاخص برداشت شده استكافينا

 بنابراين بهترين عدد شاخص برداشت در تاريخ هاي

 به دست  و با مصرف بيشترين ميزان كود بهينهكاشت

گزارش داد كه ) 3(مسگرباشي . )درصد 6/36(آمد 

ن مصرف كمترين شاخص برداشت گندم در سطوح پايي

به طور مشابه نيز بيان شد كه در . كود به دست آمد

 و تاريخ كاشت زودهنگام به علت رشد رويشي بيشتر

،  با افزايش عملكرد كاه، عملكرد دانهعدم بهبود در

  . )4 (صفت شاخص برداشت كاهش يافت

ها براي عملكرد ي ميانگينمقايسه: عملكرد دانه

رين عملكرد دانه كه بيشت) 1 شكل(دهد دانه نشان مي

 تاريخ كاشت بهينه و بيشترين نسبت كودي در شرايط

N-P-K؛) تن در هكتار68/6(  به دست آمده است 

 تفاوت معني داري بين اين البته شايان ذكر است كه

عملكرد با ساير تيمارهاي كودي به استثناي شاهد در 

-بنابراين نمي. تاريخ هاي مختلف كاشت وجود ندارد

مار را به عنوان بهترين تيمار كودي براي توان اين تي

 بلكه به لحاظ زيست محيطي ؛توليد دانه معرفي نمود

بيشتر قابل توصيه  70-50-40استفاده از تيمار كودي 

ضمناً كارايي مصرف نيتروژن در ) 1شكل (باشد  مي

بر اين اساس تاريخ هاي كاشت  .باشداين تيمار باال مي

 ناكافي فراهمي عناصر زودهنگام و ديرهنگام و سطوح

 از  دانهغذايي در هر دو حالت باعث كاهش عملكرد

 بسياري اين نتايج با يافته هاي. ميزان بهينه شده است

. )22 و 17 ،13 ،8 ،7 (مطابقت داشت از پژوهشگران

  بهبودتابعي از در اين آزمايش  دانه عملكردالبته بهبود

ي عملكرد بيولوژيك، صفاتي همچون شاخص برداشت

ر متر مربع و طول سنبله تعداد سنبله د) 2 جدول(

 كميت ساير صفات  هر چند؛باشد مي) 1 جدول(

عملكردي نيز در بسياري از موارد بدون تفاوت معني 

 به هر حال .باشد  ميدار با شرايط بهترين حالت آن

در بسياري از نواحي گرمسيري كه است گزارش شده 

علت افزايش دوره در اغلب موارد كشت زودهنگام به 

رشد گياه عملكرد بيشتري در مقايسه با كشت 

كه هر روز تأخير به طوري ؛ ديرهنگام توليد خواهد كرد

 كيلوگرم در 39در تاريخ كاشت از آذر ماه به بعد، حدود 

هكتار كاهش در عملكرد دانه را به دنبال خواهد داشت 

)22.(      

وتئين با تأخير در كاشت، درصد پر: پروتئين دانه

 ولي در مقابل با افزايش مصرف ؛دانه كاهش يافت

هر چند كه بين  (پيدا كردكود، مقدار آن بهبود 

كم تفاوت معني داري تيمارهاي كاربرد كود زياد و 

حال تاريخ كاشت  ر هبه). 2 جدول( )نشدديده 

زودهنگام و مقادير باالي كوددهي، بيشترين درصد 

 اما با ؛) درصد98/12 (پروتئين دانه را توليد كرده است

كه عملكرد دانه در شرايط تاريخ كاشت  توجه به اين

 لذا بهترين عملكرد ،بهينه بيشترين ميزان را داشته

حاصل ضرب درصد پروتئين دانه و عملكرد (پروتئين 

در تيمار تاريخ كاشت بهينه و با مصرف بيشترين ) دانه

 كيلوگرم در 58/789(سطح كودي به دست آمده است 

كه اين داد به عالوه نتايج نشان ). 2 شكل) (هكتار

بين تاريخ هاي كاشت )  پروتئينعملكرد(صفت 

اريخ زودهنگام و بهينه، تفاوت كمتري در مقايسه با ت

كه يك دليل عمده ي ) 2 شكل(كاشت ديرهنگام دارد 

آن مي تواند مواجه شدن مرحله پرشدن دانه با گرماي 

به طور . گام باشدآخر فصل در تاريخ كاشت ديرهن
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مشابه نيز گزارش شد كه فصل رشد و شرايط آب و 

هوايي در زمان پر شدن دانه گندم تاثير زيادي بر 

نين درصد همچ. ميزان پروتئين دانه داشته است

شاخص مطلوبي بر فراهمي  8/12پروتئين دانه حدود 

كافي نيتروژن در طي دوره رشد گندم در نواحي معتدل 

ر آزمايش ديگري نيز  اظهار شد كه د). 10(مي باشد 

بيشترين درصد پروتئين دانه در شرايط تاريخ كاشت 

مطلوب تر  اين امر،دليل اصلي . زودهنگام به دست آمد

 رشد زايشي ي در مرحلهبودن شرايط آب و هوايي

 ؛ذكر شده استگندم در مقايسه با تاريخ كاشت دير تر 

ي گندم نيز نه عملكرد دا كاشت، در اين تاريخبه عالوه

 در  دانهبيشتر بود كه منجر به بهبود عملكرد پروتئين

   .)21(  گرديدواحد سطح

 نتايج جدول ضرايب: ضرايب همبستگي

) 3جدول (همبستگي براي عملكرد و اجزاي عملكرد 

 كه عملكرد دانه بيشترين همبستگي را به دادنشان 

نه ، وزن هزاردا)r = 81/0 (بوتهترتيب با صفات ارتفاع 

)78/0 = r ( و عملكرد كاه)45/0 = r (در . دارا است

كه عملكرد بيولوژيك گندم با صفات وزن تك  حالي

 همبستگي )r=49/0( سنبله طولو ) r=58/0(سنبله 

به عالوه يك رابطه . داد معني داري را نشان مثبت و

معني دار و منفي بين تعداد دانه در سنبله و وزن سنبله 

اين حالت بيانگر اين ). r = - 34/0 (در گياه وجود دارد

وزن سنبله هاي گندم  است كه با افزايش تعداد دانه،

كاهش يافته است ) سنبله يا به عبارتي وزن دانه در(
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  لكرد پروتئين دانهيخ كاشت بر عم اثر متقابل نسبت هاي كود و تار– 2شكل 

  

كننده يك رابطه منفي بين تعداد مشخص خود كه 

. باشد رقم چمران مي برايدانه و وزن دانه در سنبله

 با مثبتياز سوي ديگر وزن دانه گندم همبستگي 

 56/0( سنبله وزن تك و )r = 61/0 (ارتفاع كل بوته

 =r (كه با تغيير تيمار هاي  با توجه به اين. داراست

كاهش عملكرد كاه (ش، طول سنبله تغيير نيافته آزماي

، لذا تغيير در )به علت كاهش طول ساقه بوده است

-ي وجود دانه هايي سنگين در نتيجه،وزن تك سنبله

  .تر بوده است

  شاخص هاي كارايي نيتروژن

اهميت شاخص كارايي زراعي به : كارايي زراعي

علت كمي كردن واكنش گياه زراعي به مقدار كود 

مصرفي بوده  و بيانگر نسبت تفاوت در عملكرد دانه 

در شرايط كاربرد و عدم كاربرد كود به مقدار كود 

اين شاخص با افزايش كاربرد نيتروژن . مصرفي است

به عالوه مقدار آن در ). 4 جدول(كاهش يافت 

 بيشترين ميزان ،ي تاريخ كاشت رايج منطقهمحدوده

 زراعي در تاريخ باالترين مقدار شاخص كارايي. بود

كاشت هاي دوم و سوم و نيز در كمترين سطح 

 95/33 و 66/32به ترتيب (مصرف كود به دست آمد 

طور مشابه نيز گزارش شده  به). كيلوگرم بر كيلوگرم

كه شاخص كارايي زراعي با افزايش مصرف است 

البته ساير فاكتورهاي ؛ يابدمي كود نيتروژن كاهش

خم نيز در روند كاهش آن زراعي مانند تناوب و ش

  ).16(مؤثر خواهند بود 

تغييرات شاخص كارايي : كارايي فيزيولوژيكي

فيزيولوژيكي داراي يك حد مطلوب در سطح كود و 

اين شاخص كه كارايي . تاريخ كاشت بهينه مي باشد

 بيانگر ميزان ماده ،دروني سيستم نيز ناميده مي شود

مقدار كود جذب توليدي در ارتباط با ) يا دانه(خشك 

البته از اين شاخص معموالً . شده توسط گياه است

براي بررسي و مقايسه كارايي گياه زراعي يا رقم 

خاص در ارتباط با تيمار هاي مديريت زراعي استفاده 

 كه شاخص  استشده گزارش در اين ارتباط. شودمي

تفاوت معني  با افزايش نيتروژن كارايي فيزيولوژيكي

به عالوه اين پژوهشگران بيان . ادداري نشان ند

كه فراتر از سطح بهينه مصرف كود، مقدار داشتند 

  . )15 ( كاهش يافتاين شاخص
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  ضرايب همبستگي براي عملكرد و اجزاي عملكرد در گندم– 3جدول 
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          1 1 

         1 13/0 ns 2 

        1 19/0 ns 24/0 ns 3 

       1 53/0 ** 29/0 ns 10/0 ns 4 

      1 27/0 ns 19/0 ns 69/0 ** 29/0 ns 5 

     1 04/0 ns 
- 34/0 * 16/0 ns 

-  08/0 ns 35/0 * 6 

    1 - 24/0 ns 29/0 ns 56/0 ** 41/0 * 33/0 * 61/0 ** 7 

   1 91/0 ** 
- 60/0 ** 23/0 ns 64/0 ** 30/0 ns 30/0 ns 34/0 * 8 

  1 16/0 ns 12/0 ns 
- 08/0 ns 

- 22/0 ns 58/0 ** 49/0 ** 
- 09/0 ns 07/0 ns 9 

 1 08/0 ns 02/0 ns 
- 01/0 ns 

- 02/0 ns 35/0 * 21/0 ns 13/0 ns 62/0 ** 
- 08/0  ns 10 

1 - 06/0 ns 02/0 ns 45/0 ** 78/0 ** 40/0 * 27/0 ns 23/0 ns 44/0 ns 25/0 ns 81/0 ** 11 

  عدم معني داري ns، معني داري در سطح يك درصد **،  درصدپنجمعني داري در سطح  *

  

  شاخص كارايي:اگروفيزيولوژيك كارايي

 عملكرد دانه تتفاو صرفاً  به تعبيريفيزيولوژيكاگرو

 بين  رادر رابطه با توان گياه در جذب عناصر غذايي

دو حالت كوددهي و بدون كاربرد كود مشخص مي 

به اين مفهوم كه با افزايش يا كاهش مصرف  ؛كند

در . عملكرد دانه گياه به چه ميزان تغيير مي يابد، كود

 اين شاخص با تغيير تاريخ كاشت از اين آزمايش

 ولي در سطوح ؛رهنگام بهبود يافتزودهنگام به دي

 -اگرو بيشترين ميزان كاراييمختلف كودي 

.  بود)F3 (فيزيولوژيكي مربوط به سطح كودي بهينه

بيشترين كميت هاي اين شاخص در در مجموع 

تاريخ كاشت سوم و سطح كودي متوسط تا زياد به 

 كيلوگرم بر 35/55 و 28/53(دست آمده است 

ييرات تحت تأثير سطوح روند اين تغ. )كيلوگرم

 ساير پژوهشمختلف كود نيتروژن مشابه با نتايج 

   .)12( بود گران

اين شاخص بيانگر : كارايي بازيافت ظاهري

كسري از كود مصرفي است كه توسط گياه مورد 

اين شاخص با افزايش مصرف . گيرداستفاده قرار مي

 يافت ولي بين تاريخ هاي مختلف ؛كود، كاهش

به عبارت ديگر .  نشان ندادمعني داريكاشت تفاوت 

بيشترين ميزان آن در كمترين مقدار كود مصرفي و 

 اين وضعيت .در هر سه تاريخ كاشت حاصل شد

حساسيت اين شاخص را به كميت كود مصرفي نشان 

 به طوري كه با افزايش ميزان كود مصرفي، ؛مي دهد

 .گياه امكان استفاده از نيتروژن كمتري را داشته است

به طور مشابه نيز گزارش شده كه با افزايش مصرف 

كود نيتروژن، توان بازيافت گندم براي نيتروژن 

البته ارقام مختلف گندم به لحاظ اين . كاهش مي يابد

  ).13،16(خواهند داشت شاخص تفاوت 

هدف اين شاخص : كارايي مصرف نيتروژن

ي بين عملكرد دانه ي توليدي و وضعيت تعيين رابطه

مانده نيتروژن در خاك بين دو شرايط  و باقيجذب 

مقدار اين شاخص . كاربرد و عدم كاربرد كود است

 به طوري كه با ؛ي گياه استتابعي از عملكرد دانه

عملكرد دانه، كميت كارايي مصرف نيتروژن  افزايش

در اين آزمايش با افزايش مصرف . نيز بهبود مي يابد

  در .  يافته استمقدار كارايي مصرف كاهش نيتروژن،
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   نيتروژن در گندمكاراييشاخص هاي اثر تاريخ كاشت و نسبت هاي كودي بر – 4جدول 

شاخص 

برداشت 

 نيتروژن

 )درصد(

  كارايي مصرف

كيلوگرم (نيتروژن 

 )بر كيلوگرم

كارايي 

بازيافت 

  ظاهري

 )درصد(

كارايي اگرو 

   فيزيولوژيك

  كيلوگرم(

 )بركيلوگرم

كارايي 

  فيزيولوژيكي

گرم بر كيلو(

 )كيلوگرم

  كارايي زراعي

كيلوگرم بر (

 )كيلوگرم

تيمارهاي 

 آزمايش

 تاريخ كاشت      

83/72 b 05/27 b 21/36 a 31/34 ab 60/51 c 34/13 b   (5آبان D1 

14/81 a 24/33 a 25/39 a 30/30 b 16/75 a 79/25 a   (25آبان D2 

43/80 a 37/33 a 03/44 a 61/50 a 73/62 b 18/29 a   (15آذر D3 

      N-P-K 

98/79 a 47/35 a 43/61 a 87/32 b 27/52 b 43/27 a   (40-50-70 F2 

89/76 a 43/30 b 28/37 b 62/46 a 09/72 a 48/21 ab (  80-90-110 F3 

53/77 a 77/27 b 78/40 b 73/35 b 12/65 ab 39/19 b  ( 120-130-150 F4 

 اثر متقابل      

62/71 b 33/31 ab 05/43 b 76/26 c 76/40 c 67/15 c D1 × F2 

96/77 b 56/26 ab 63/29 c 00/34 bc 87/54 bc 78/13 c D1 × F3 

90/68 b 28/23 b 95/35 bc 15/22 c 17/59 bc 56/10 c D1 × F4 

95/82 ab 08/38 a 83/73 a 64/28 bc 05/70 b 66/32 a D2  × F2  

١�/٧٨ ab 47/31 ab 84/45 b 58/32 bc 64/87 a 03/22 ab D2 × F3   

34/81 ab 18/30 ab 07/58 a 69/29 bc 79/67 a 67/22 ab D2 × F4 

38/86 a 00/37 ab 41/67 a 22/43 b 00/46 a 95/33 a D3  × F2 

56/74 b 25/33 ab 38/36 bc 28/53 a 70/73 b 63/28 a D3  × F3 

35/80 ab 85/29 ab 30/28 c 35/55 a 41/68 b 96/24 ab D3  × F4 

  درصد معني دار نمي باشند5اعداد داراي حروف مشابه در هر ستون در سطح آماري  

 

تيمارهايي كه بيشترين عملكرد دانه را دارا نتيجه 

بيشترين كارايي مصرف نيتروژن را ) 1 شكل (،بودند

 كه  استشدهگزارش ). 4 جدول(نيز دارا مي باشند 

ارقام گندم به كارايي مصرف نيتروژن واكنش 

ترين دليل آن تفاوت  كه مهمدهند نشان ميمتفاوتي 

گزارش در شرايط فصل رشد و خصوصيات خاك 

به هر حال با افزايش مصرف نيتروژن اين . شده است

شاخص نيز در تمامي ارقام گندم مورد بررسي كاهش 

  .)19 (يافت

اين شاخص بيانگر :  برداشت نيتروژنشاخص

نسبتي از نيتروژن در اندام هوايي است كه به دانه 

 برداشت  شاخص آزمايشايندر . شودميمنتقل 

اگر (يتروژن كاهش يافت  ن مصرف با افزايشنيتروژن

چه تفاوت معني داري بين سطوح نيتروژن مصرفي 

به هر حال كميت اين شاخص نشان . )ديده نمي شود

 درصد از 75حدود ) رانرقم چم ( گندم كهمي دهد

ذب شده و موجود در اندام هاي ذخيره كل نيتروژن ج

نتايج اثر متقابل . اي را به دانه ها منتقل كرده است

ت و سطوح كودي نيز بيانگر اين است كه تاريخ كاش

باالترين مقدار شاخص برداشت نيتروژن در هر دو 

 در شرايط كمترين  و آذر15 آبان و 25تاريخ كاشت 

 و 95/82(به دست آمده است  ميزان كود مصرفي

اين نتايج در خصوص عدم تفاوت . )درصد 38/86

معني داري در شاخص برداشت نيتروژن با افزايش 

ژن و همچنين مقدار آن با نتايج ساير نيترو

  . )16و 15 ،12(پژوهشگران مطابقت داشت 
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دهند كه  نشان ميشاخص ها اين ،در مجموع

 با  وبراي بهبود كارايي استفاده از نهاده هاي توليد

توجه به  صرفاً توجه به ديدگاه كشاورزي پايدار

 زراعي رايج مانند عملكرد دانه و كاه كافي معيارهاي

  و همچنين دقيق تر ي براي مقايسهت و بايدنيس

نهاده  يا قابليت استفاده از تأثيرگذاريي تعيين درجه 

 روش هاي  زراعي ياگياهان انواع در توليد هاي

 اي به ساير شاخص هاي مقايسه،  مديريتيمختلف

دسته از نهاده   ويژه در رابطه با آنبه(نيز توجه شود 

 برخوردار تفاوتيفاده مهايي كه از دامنه كاربرد و است

 هر يك از اين شاخص ها به اگر چه .)مي باشند

 ولي استفاده از دو ؛مي باشندفسير  قابل ت نيزتنهايي

، يي در رابطه با يك عامل توليدند شاخص كارايا چ

 اطمينان از نحوه مديريت خاص يك نهاده  يهدرج

به هر حال اظهار شده كه هر چه . را بهبود خواهد داد

نشان ،  باشدتر ي يك شاخص وسيع كمي هدامن

  در به تغيير شاخص حساسيت بيشتر آني دهنده

كه بر اين اساس و با توجه به ) 15 ( استعامل توليد

 و كارايي ي دو شاخص كارايي فيزيولوژيك،4جدول 

ي بيشتري نسبت به بازيافت از دامنه نوسانات كم

ذا براي  ل اند وساير معيارهاي كارايي برخوردار بوده

مقايسه بين سطوح تيمارهاي كود مطلوب تر به نظر 

نتايج اين آزمايش نشان داد كه به عالوه . مي رسند

خ كاشت بهينه عملكرد دانه گندم رقم چمران در تاري

بهتر از ساير زمان هاي كاشت )  تن در هكتار23/5(

به لحاظ كودي نيز رقم چمران انعطاف پذيري . بود

به ويژه  (N-P-Kسبت هاي بااليي به كاربرد ن

از خود نشان داد كه بيانگر ) مقادير باالي كود

در سطوح   البته.كودپذيري باالي اين رقم است

 حداكثر عملكرد دانه با حداكثر كارايي باالي كودي

به عبارت ديگر با . مصرف نيتروژن مطابقت نداشت

عملكرد دانه و  كه  اين، با وجودافزايش كاربرد كود

 اما در مقابل حداكثر ؛بهبود يافت تئين دانهدرصد پرو

    .حاصل نشد كارايي مصرف نيتروژن

  

  سپاسگزاري

از كارگران مزرعه آزمايشي شماره ي يك گروه 

زراعت و سركار خانم مهندس راهداريان كه در انجام 

 صميمانه تشكر مي ،آزمايش ها مساعدت نمودند

.شود
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