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تأثیر همزمان کیفیت بذر ،تراکم کاشت و کود نیتروژن بر صفات فیزیولوژیکی و
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تاریخ دریافت59/11/21 :

چکیده
بهمنظور بررسی تأثير فرسودگی بذر ،تراكم كاشت و مصرف كود نيتروژن بر صفاات كیفی و كيافی گنفدم،
آزمایشی در شهرستان گرگان استان گلستان به صورت اسپليت پالت در قالب بلوک كامل تصادفی با  4تکرار در
سال زراعی  1394-95انجام شد .فاكتورهای آزمایشی شامل مصرف نيتروژن در  3سطح مقدار توصيه شده15 ،
و  33درصد بيشتر از مقدار توصيه شده (بهترتيب  143/55 ،125و  162/5كيلوگرم نيتروژن در هکتار) و تفراكم
كاشت در دو سطح  353و  423بوته در مترمربع كه در كرتهای اصلی قرار داشتند و كيايت بفذر در  4سفطح
شاهد 33 ،15 ،و  45ساعت فرسودگی تسریع شده در كرتهای فرعی بود .عیلکرد دانفه ،عیلکفرد پفروتنيو و
نشاسته تحت اثر سهگانه فرسودگی بذر ،تفراكم كاشفت و كفود نيتفروژن معنفیدار شفدند .بفا اففزایش سفطو
فرسودگی دانه ،كاهش معنیدار آماری در هیه صاات مورد مطالعه (به غير از درصد پروتنيو و درصد نيتفروژن
دانه) مشاهده شد .كاربرد كود نيتروژن  33درصد بيشتر از مقدار توصيه شده ،و هیچنيو تراكم كاشت  423بوته
در مترمربع باعث افزایش معنی دار درصد پروتنيو و درصفد نيتفروژن دانفه شفدند .بفا تریو ميفانگيو عیلکفرد
پروتنيو در تركيب تيیاری  353بوته مترمربع در سطح فرسودگی  33ساعت و سطو كود نيتفروژن  15درصفد
بيشتر از مقدار توصيه شده و هیچنيو در تركيب تيیاری  423بوته در مترمربع در سطح فرسودگی  45ساعت و
سطح كود نيتروژن  33درصد بيشتر از مقدار توصيه شده بدست آمد .به طور كلی فرسودگی بذر باعفث كفاهش
صاات كیی و كيای گردید ولی كاربرد كود نيتروژن بيشتر با بهبود صاات كيای ،ميزان اففت كيايفت را از ایفو
طریق بهبود بخشيد.
واژههای کلیدی :پروتنيو ،عیلکرد دانه ،غالت ،فرسودگی بذر ،نشاسته
مقدمه1

اصلی خود اسفتااده مفیكننفد (

;Akhtar et al., 2011

گنفففدم ( )Triticum aestivum L.یکفففی از

 .)Sun et al., 2015در ایران نزدیک به نيیی از انرژی

محصو ت راهبردی و اساسی كشورهای مختلف بوده

روزانه مردم از مصرف مستقيم گنفدم بدسفت مفیآیفد

و هم اكنون بيش از  95درصد مردم كشورهای در حال

( .)Cakmak, 2008گنفدم بفا دارا بفودن حفدود 233

توسعه نظير ایران ،گندم و ذرت را به عنوان منبع غذایی

ميليون هکتار سطح زیر كشت و  653ميليون تو توليفد
در بففيو غففالت مقففام اول را در جهففان دارد

*نویسنده مسنولajamnorozei@yahoo.com :
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( .)Anonymous, 2013گندم در بيو غالت بيشتریو و

ایو آزمون پيشبينی خوبی از سبز شدن در مزرعفه در

وسيع تریو سازگاری را با شرایط متااوت اقليیفی دارا

گياهانی از قبيل هویج ( ،)Spinola et al., 1998گوجه

بوده و نسبت به سایر محصو ت زراعفی سفطح زیفر

فرنگی ( )Rodo et al., 1998و كنجفد ( Ghaderi-Far

كشت بيشتری دارد .با توجه به ایو كه تقاضای جهانی

 )et al., 2010دارد .در گندم نيز مشخص شفده اسفت

برای گندم و سفایر غفالت پيوسفته در حفال اففزایش

كه آزمون تسریع پيری در تعييو كيايت اوليه بفذرهای

است ،تداوم افزایش توليد گندم به منظور تفأميو غفذا

ایففو گيففاه مناسففب اسففت (.)Meriaux et al., 2007

اهیيت زیادی دارد (.)Curtis and Halford, 2014

مطالعات نشان داده است كه حفداكرر قفدرت بفذر در

فرآیند زوال بذر حتی در صورت نگهفداری آن در

گندم و ذرت كه بذور آنها به صورت خشک برداشت

ایدهآلتریو شرایط غيرقابل اجتناب است .ایفو فرآینفد

مففیشففوند ،قبففل از رسففيدگی فيزیولوژیففک حاصففل

در ابتدا كيايت فيزیولوژیک بفذر را تحفت تفأثير قفرار

می شود ،اما مسلیاً قدرت بذر در طول دوره انبارداری

میدهد ،لذا افت قوه ناميه و عوامل مرتبط با بنيه بذر از

در هیيو ظرفيت باقی نییماند (.)Basra et al., 2003

بذر زوال یافته به شیار میرود ( Eisvand

نيتروژن از جیله مهمتریو عناصر در تغذیه گياهی

 .)et al., 2008قدرت بذر تحت تأثير پيری و زوال بذر

بوده ( )Salvagiotti et al., 2009و یکی از اجزاء

میباشد و در پی آن شاخصهای جوانفهزنفی كفاهش

تشکيل دهنده بسياری از تركيبات مهم از قبيل

مفییابفد ( ;Chen et al., 2007; Kapoor et al., 2010

پروتنيوها ،اسيدهای نوكلنيک ،برخی هورمونها،

 .)Seiadat et al., 2012بذرهای بفا كيايفت و قفدرت

كلروفيل و انواع دیگری از مواد سازنده اوليه و ثانویه

با تر میتوانند بهتر سفبز شفده و در مواجفه شفدن بفا

گياهان است ( .)Maqsood et al., 2012بهدليل نقش

تنشهای محيطی درصفد سفبز و سفرعت جوانفهزنفی

كليدی ایو عنصر در بهبود عیلکرد كیی و كيای

با تری را داشته و در نهایت گياهچههای نيرومنفدتری

گياهان ،مدیریت ایو عنصر در خاک به عنوان یکی از

توليد كنند (.)McDonald, 1999

مباحث مهم در علوم كشاورزی و زیستی مطر

خصوصيات

آزمون تسریع پيری یکی از آزمون های قدرت بذر

میباشد ( .)Rodrigues et al., 2006استااده از كود

میباشد كه برای تعييو كيايت محیولفههفای بفذری و

نيتروژن با قابليت رهاسازی آهسته ،رشد اندامهای

پيشبينی سبز شدن آنها در مزرعه استااده میشفود .در

هوایی را تحریک نیوده و موجب ایجاد سطح برگ

ایو آزمون ،بذرها در شرایط دما (بيو  41تا  45درجفه

بيشتر در مراحل زایشی بهویژه در طی مرحلۀ پرشدن

سانتی گراد) و رطوبت نسبی با (نزدیک  133درصد)

دانه شده و در نهایت عیلکرد دانه را افزایش میدهد

به مدت چند روز پير شده و پس از طی ایفو دوره از

( .)Kaushal et al., 2006مصرف نيتروژن در ابتدای

محيط خارج شده و آزمون جوانفهزنفی اسفتاندارد بفر

مرحله گلدهی موجب تحریک رشد رویشی گياه

روی آنها صفورت

گردیده ،طول مدت گلدهی را افزایش داده و از طریق

مفیگيفرد ( Hyatt and Tekrony,

 .)2008نکته قابل توجه در ایو آزمون ایفو اسفت كفه

افزایش سطح فتوسنتزی ميزان آسيیيالتهایی

بذرها در چه دمایی و به چه مدت در ایو دمفا تحفت

( )Assimilatesرا كه در اختيار جوانههای جانبی قرار

تففنش قففرار گيرنففد ( .)Silva et al., 2006از ایففورو

میگيرد ،افزایش میدهد ،ایو عامل موجب تحریک

مطالعات مختلای در گياهان زراعی برای تعييو دمفا و

رشد جوانههای جانبی و به وجود آمدن شاخههای

زمان مناسب جهت پيری بذرها صورت گرفتفه اسفت.

جانبی بيشتر میشود (.)Naseri et al., 2012
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نيتففروژن در  3سففطح مقففدار توصففيه شففده 15 ،و 33

از آنجایی كه بذر بيشتریو سهم را در جهت
افزایش و یا كاهش عیلکرد كیی و كيای (شامل

درصد بيشتر از مقدار توصفيه شفده (بفهترتيفب ،125

صاات فيزیولوژیکی و بيوشيیيایی) دارا میباشد ،لذا با

 143/55و  162/5كيلفففوگرم نيتفففروژن در هکتفففار) و

توجه به اهیيت و جایگاه محصول گندم ،جهت

تففراكم كاشففت در دو سففطح  353و  423بوتففه در

دستیابی آسان به حداكرر عیلکرد كیی و كيای و

مترمربع كه در كرتهای اصلی قرار داشفتند و كيايفت

بهرهوری بيشتر ،لزوم استااده از بذور قوی و با كيايت

بذر در  4سطح شاهد 33 ،15 ،و  45ساعت فرسودگی

عالی بيش از هر زمان احساس میگردد .در ایو

تسریع شده در كرتهای فرعی بود .بفهمنظفور ایجفاد

پژوهش سعی شده است از طریق اجرای یک آزمایش

تيیارهای زوال بذر در دمای  42درجه سفانتیگفراد و

مزرعهای اهیيت استااده از بذور سالم و قوی در ایو

رطوبت نسبی  95درصد قرار داده شدند .برای ایو كار

راستا روشو گردد .ایو مطالعه با هدف بررسی تغييرات

بذور گندم رقم مروارید (تهيه شده از موسسه نهفال و

صاات كیی و فيزیولوژیک گندم تحت تأثير سطو

بذر كرج) در درون توری به صورت معلفق در داخفل

مختلف زوال بذر ،مقدار كود نيتروژن و تراكم كاشت

ظروف كه حاوی آب میباشند قرار داده شد و در آون

انجام شد.

به مدت  33 ،15و  45ساعت قفرار گرفتنفد .بفا بخفار
شدن آب ظرف به رطوبت نسفبی  95درصفد خواهفد

مواد و روشها

رسيد و بذور در شرایط فرسودگی تسریع شفده قفرار

طرح و محل اجرای آزمایش :ایو مطالعه به صفورت

خواهند گرففت ( .)Peng et al., 2011قبفل از شفروع

آزمایش اسپليت پالت فاكتوریل در قالب طر بلفوک

كاشت ،از عیق صار تا  33سفانتيیتری خفاک مزرعفه

كامل تصادفی با  4تکرار در روستای با جاده واقع در

نیونه گيری شده و توسفط آزمایشفگاه تجزیفه خفاک،

 25كيلففومتری غففرب گرگففان ،اسففتان گلسففتان ،در

خصوصيات فيزیکی و شيیيایی آن تعييو شد (جفدول

سالهای زراعی  1394-95اجرا میگردد .ایفو منطقفه

 .)1در مراحل پایانی رشد ،نیونهبرداری بفا اسفتااده از

با عرض جغرافيایی  36درجفه و  41دقيقفه شفیالی و

بوتههای موجود در  3/6مترمربع از هر كرت صفورت

طول جغرافيایی  53درجه و  22دقيقه شرقی و ارتافاع

میگيرد و برای اندازهگيری صاات مورد استااده قرار

 165متر از سطح دریا و متوسط بارندگی سفاليانه 653

گرفت و صاات مورفولوژیک و صفاات فيزیولوژیفک

ميلیمتر می باشد .فاكتورهای آزمایشی شفامل مصفرف

روی آنها اندازهگيری شد.

جدول  :1خصوصيات فيزیکی و شيیيایی خاک مزرعه محل اجرای آزمایش
عیق خاک

هدایت الکتریکی

()cm

(دسی زیینس بر متر)

3-33

2/25

PH
2/2

درصد

نيتروژن

فسار

پتاسيم

رس

لوم

شو

كربو آلی

كل

(پیپیام)

(پیپیام)

()%

()%

()%

2/1

3/12

13/6

336

36

35

22

بافت خاک
لوم رسی

اندازهگیری میزان پروتئین و نیترروژن :بفرای تعيفيو

اسففاس اتصففال رنففک كوماكسففی بریانففت بلففو

مقفففدار كفففل پفففروتنيو محلفففول از روش برادففففورد

موجود در معرف اسيدی به مولکفول پفروتنيو اسفت.

( )Bardford, 1976استااده شد .مبنفای ایفو روش بفر

برای تهيه  133ميلیليتفر بفافر اسفتخراج 3/635 ،گفرم
00
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تریس ( )Trisرا با  3/35گرم پلفی وینيفل پيروليفدون

میشود .رسوبات باقی مانده نيز با  3/1ميلفیليتفر آب

( )Poly vinyl pyrrolidoneدر  93ميلیليتر آب مقطفر

مقطففر و  3/13ميلففیليتففر اسففيد پركلریففک  52درصففد

به خوبی حل كرده و سپس به كیک كلریدریک اسفيد

مجدداً استخراج و پس از سانتریايوژ ،فاز با یی آن به

 pHمحلول را بفه  2رسفانده و بعفد از آن محلفول بفه

لوله اول منتقل گردیده و در نهایت حجم فاز محلفول

حجم نهایی  133ميلیليتر رسانده شد و از ایو محلول

درون لوله آزمایش با آب مقطر به  2ميلیليتر رسفانده

برای استخراج استااده شد .برای اندازهگيفری غلظفت

شد و برای اندازهگيری نشاسته اسفتااده گردیفد) بفا 3

پروتنيو 23 ،ميلیليتر عصاره استخراج شفده را در 23

ميلیليتر معرف آنترون مخلوط و به مدت  23دقيقه در

ميکروليتر بفافر اسفتخراج رقيفق كفرده و  5ميلفیليتفر

دمای  133درجه سانتیگراد قرار گرفت .پس از سفرد

معرف كوماكسی بریانت بلفو تفازه بفه آن اففزوده و 2

شدن لولهها جذب نور نیونفههفا در طفول مفوج 623

دقيقه به هم زده شد و پس از  5دقيقفه ،ميفزان جفذب

نانومتر قرائت شد .برای اندازهگيری مقفدار نشاسفته از

تابش آن در طفول مفوج  595نفانومتر اسفپکتروفتومتر

منحنی استاندارد قند كل استااده شد .عیلکرد نشاسفته

قرائت گردید و با استااده منحنی استاندارد تهيفه شفده

نيز از حاصلضرب درصفد نشاسفته در عیلکفرد دانفه

با سرم آلبوميو گاوی ميزان پروتنيو (درصد) در نیونه

بهدسفت آمفد .تجزیفه و تحليفل دادههفا و هیبسفتگی

محاسبه شد .برای محاسبه عیلکرد پفروتنيو ،عیلکفرد

صفاات بفا اسفتااده از نفرماففزار  SAS 9.2و مقایسفه

دانه (هر كرت آزمایشی  1متفر مربفع بفه طفور كامفل

ميانگيو داده ها بفا اسفتااده از آزمفون  LSDدر سفطح

برداشت و عیلکرد در واحد سفطح بفا حفذف اثفرات

احتیال  5درصد صورت گرفت.

حاشيهای محاسبه گردید) در درصفد پفروتنيو ضفرب
گردید .برای تعييو درصد نيتروژن دانه از رابطفه زیفر

نتایج

استااده گردید .ضریب تبدیل پروتنيو برای گنفدم 5/5

ارتفاع بوته :براساس نتفایج تجزیفه واریفانس ارتافاع

میباشد (.)Parvane, 2005

بوته از نظر آماری تحت تفأثير معنفیدار فرسفودگی و

ضریب تبدیل پروتنيو/درصد پروتنيو دانه= درصد نيتروژن

اثرات متقابل تراكم كاشت و فرسفودگی قفرار گرففت
(جففدول  .)2مقایسففه ميففانگيو اثففر سففطو مختلففف

اندازهگیری نشاسرته :بفرای انفدازهگيفری نشاسفته از

فرسودگی نشان داد كه بيشتریو ارتافاع بوتفه (93/63

McCready et al.,

سانتیمتر) در صار ساعت فرسودگی و كیتریو ارتااع

 )1950اسففتااده شففد .در ایففو روش  3/2ميلففیليتففر از

بوتففه ( 25/14سففانتیمتففر) در فرسففودگی  45سففاعت

عصاره حاوی نشاسته ( 43ميلی گرم از بافت گياهی را

مشاهده شد (جدول  .)3در مقایسفه ميفانگيو سفطو

در ميکروتيوب ریخته و  3/2ميلیليتر آب مقطر بفه آن

مختلف فرسودگی در تراكم كاشفت ،بيشفتریو ارتافاع

افزوده و بالفاصله به آن  3/26ميلیليتر اسيد پركلریک

بوته در تركيب تيیاری  353بوته در مترمربع در سطح

 52درصد افزوده و به مدت  15دقيقه در یخ نگهداری

فرسودگی صار ساعت با ميفانگيو  92/55سفانتیمتفر

شد .پس از گذشت ایو مدت 3/4 ،ميلیليتر آب مقطر

بود (جدول .)5

به آن افزوده و به مدت  13دقيقه با سرعت  5233دور

طول سنبله :طفول سفنبله تحفت تفأثير معنفیدار كفود

سانتریايوژ میگردد .سپس محلول صاف شده رویی را

نيتروژن ،فرسودگی و اثر متقابل كود نيتروژن در تراكم

به درون لوله آزمایش منتقل كرده و در یفخ نگهفداری

كاشت قرار گرفت (جدول  .)2طفول سفنبله در تيیفار

روش مفک كریفدی و هیکفاران (

02
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مربوط به عدم فرسودگی با ميفانگيو  5/65سفانتیمتفر

 .)4با افزایش تراكم كاشفت از تعفداد دانفه در سفنبله

بيشففتریو و در  45سففاعت فرسففودگی كیتففریو طففول

كاسته شد (جدول  .)5در اثر متقابل كفود نيتفروژن در

سنبله را با ميانگيو  6/66سانتیمتر داشت (جفدول .)3

تراكم كاشفت نيفز بفا تریو تعفداد دانفه در سفنبله در

نتایج مقایسه ميانگيو سفطو مختلفف كفود نيتفروژن

تركيب تيیاری تراكم كاشت  353بوته در مترمربفع بفا

نشان داد كه بيشتریو طول سنبله مربفوط بفه كفاربرد

كاربرد  125كيلوگرم كود نيتفروژن در هکتفار (مقفدار

نيتففروژن بففه مقففدار توصففيه شففده ( 125كيلففوگرم در

توصيه شده) با تعداد  42/52عدد دانه بود (جدول .)6

هکتار) با ميانگيو  5/63سانتیمتر بود (جفدول  .)4در

عملکرد دانه :نتایج تجزیه واریانس دادههفا نشفان داد

اثر متقابل كود نيتروژن در تراكم كاشت نيفز ،بيشفتریو

كه اثر فرسفودگی و اثفر متقابفل فرسفودگی در تفراكم

ميانگيو ایو صفات در تركيفب تيیفاری نيتفروژن بفه

كاشت و اثر سهگانفه فرسفودگی در تفراكم كاشفت در

مقدار توصفيه در هفر دو تفراكم كاشفت ( 353و 423

كود نيتروژن بر عیلکفرد دانفه معنفیدار بفود (جفدول

بوته در مترمربع) بدست آمد (جدول .)6

.)2بيشففتریو ميففزان عیلکففرد دانففه بففه مقففدار 4495

تعداد دانه در سنبله :نتایج تجزیه واریفانس نشفان داد

كيلففوگرم در هکتففار مربففوط بففه تيیففار صففار سففاعت

كه اثر كود نيتروژن و فرسودگی در سطح احتیال یفک

فرسودگی بود (جدول  .)3بيشتریو عیلکفرد دانفه در

درصد و اثر تراكم كاشت و اثر متقابل كود نيتروژن در

اثففر متقابففل تففراكم كاشففت در سففطو فرسففودگی در

تراكم كاشت در سطح احتیال پنج درصد معنیدار بود

تركيب تيیاری  423بوتفه در مترمربفع در  45سفاعت

(جدول  .)2بيشتریو تعداد دانفه در سفنبله در كفاربرد

فرسودگی (با ميانگيو  4466/5كيلوگرم در هکتار) بود

كود نيتروژن به مقدار توصيه شفده ( 125كيلفوگرم در

(جدول  .)5بيشتریو عیلکرد دانه در مقایسه ميفانگيو

هکتففار) ( 42عففدد دانففه) و در بففيو سففطو مختلففف

اثر سهگانه در تركيب تيیاری صار ساعت فرسفودگی

فرسففودگی نيففز ،بيشففتریو ميففانگيو مربففوط بففه عففدم

در  423بوته در مترمربع و كاربرد نيتروژن  33درصفد

فرسودگی و فرسودگی  15سفاعت بفود (جفدول  3و

بيشتر از مقدار توصفيه شفده بدسفت آمفد (شفکل .)1

شکل  :1مقایسه ميانگيو اثر كود نيتروژن ،تراكم بوته و فرسودگی بذر بر عیلکرد دانه گندم
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جدول  :3مقایسه ميانگيو اثر سطو مختلف فرسودگی بر صاات كیی و كيای گندم
سطو
فرسودگی
(ساعت)

ارتااع بوته

طول سنبله

تعداد دانه

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

در سنبله

شاهد (صار)

a

93/63

15

ab

93/24

a

5/65

ab

5/36

a

42/92

a

41/35

عیلکرد دانه
(كيلوگرم در
هکتار)
a

4495

ab

3955

درصد

درصد

درصد

پروتنيو

نيتروژن

نشاسته

d

9/44

d

1/51

c

13/44

c

1/65

a

62/13

b

65/21

عیلکرد نشاسته
(كيلوگرم در
هکتار)
a

3363/1

b

2612/2

33

25/11 bc

6/92 bc

32/63ab

4125 ab

11/54 b

1/24 b

63/22 c

2633/5 b

45

c

c

b

b

a

a

d

b

25/14

6/66

34/19

3666

12/46

1/99

62/33

2266/2

در هر ستون ميانگيوهایی كه دارای حروف مشترک هستنددر سطح احتیال  5درصد براساس آزمون  LSDتااوت معنیدار آماری ندارند.

جدول  :4مقایسه ميانگيو اثر سطو مختلف كود نيتروژن بر صاات كیی و كيای گندم
طول سنبله

تعداد دانه در

(سانتیمتر)

سنبله

مقدار توصيه شده براساس آزمون خاک

5/63 a

42/62 a

13/56 c

15درصد بيشتر از مقدار توصيه شده

6/25 b

36/29 b

13/93 b

1/54 b

 33درصد بيشتر از مقدار توصيه شده

5/34 b

b

a

a

ميزان سطو كود نيتروژن (كيلوگرم در هکتار)

32/35

درصد پروتنيو

درصد نيتروژن

درصد نشاسته

1/69 c

66/42 a
64/16 b
c

11/42

1/22

63/59

در هر ستون ميانگيوهایی كه دارای حروف مشترک هستند در سطح احتیال  5درصد براساس آزمون  LSDتااوت معنیدار آماری ندارند.

درصد پروتئین :نتایج تجزیفه واریفانس حفاكی از آن

مقففدار  13/64بدسففت آمففد (جففدول  .)5در مقایسففه

است كه اثرات كود نيتفروژن ،تفراكم و فرسفودگی در

ميانگيو اثر متقابل سطو فرسودگی در تراكم كاشفت،

سطح احتیال یک درصد و اثر متقابل تراكم كاشفت و

بففا تریو درصففد پففروتنيو در تففراكم  353بوتففه در

فرسففودگی در سففطح احتیففال  5درصففد بففر درصففد

مترمربع در  45ساعت فرسودگی (بفا ميفانگيو 11/55

پروتنيو معنیدار بود (جدول  .)2با توجفه بفه مقایسفه

درصد) بدست آمد (جدول .)5

ميانگيو سطو مختلف فرسودگی بر درصفد پفروتنيو

عملکرد پروتئین :نتایج تجزیه واریانس نشفان داد كفه

بيشتریو ميانگيو در فرسودگی  45ساعت مشاهده شد

اثر متقابل كود نيتروژن × تفراكم كاشفت × فرسفودگی

و كیتریو ميفانگيو در شفاهد (عفدم فرسفودگی) بفود

در سطح احتیفال یفک درصفد بفر عیلکفرد پفروتنيو

(جدول  .)3در بفيو سفطو مختلفف كفود نيتفروژن،

معنففیدار بففود (جففدول  .)2در مقایسففه ميففانگيو اثففر

با تریو درصد پروتنيو به مقدار  11/42درصد مربوط

سه گانه (شکل  )2با تریو ميانگيو عیلکفرد پفروتنيو

به كاربرد  162كيلوگرم در هکتار نيتروژن ( 33درصفد

در تركيففب تيیففاری  353بوتففه مترمربففع در سففطح

بيشتر از مقدار توصيه شده) بفود و كیتفریو ميفزان آن

فرسففودگی  33سففاعت و سففطو كففود نيتففروژن 15

مربوط به تيیار مقدار توصيه شفده ( 125كيلفوگرم در

درصففد بيشففتر از مقففدار توصففيه شففده و هیچنففيو در

هکتفار) بففا ميففانگيو  13/56درصفد بففود (جففدول .)4

تركيففب تيیففاری  423بوتففه در مترمربففع در سففطح

بيشتریو درصد پروتنيو در  423بوتفه در مترمربفع بفه

فرسودگی  45ساعت و سطح كود نيتروژن  33درصفد

مقدار  11/33و كیتریو در  353بوتفه در مترمربفع بفه

بيشتر از مقدار توصيه شده بدست آمد.
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جدول  :9مقایسه ميانگيو اثر سطو مختلف تراكم كاشت بر صاات كیی و كيای گندم
سطو تراكم كاشت (بوته در مترمربع)

تعداد دانه در سنبله

درصد پروتنيو

درصد نيتروژن

353

43/34 a

13/64 b

1/53 b

423

b

a

a

32/35

11/33

1/23

در هر ستون ميانگيوهایی كه دارای حروف مشترک هستند در سطح احتیال  5درصد براساس آزمون  LSDتااوت معنیدار آماری ندارند.

شکل  :2مقایسه ميانگيو اثر كود نيتروژن ،تراكم بوته و فرسودگی بذر بر عیلکرد پروتنيو دانه گندم

درصد نیتروژن :نتایج تجزیفه واریفانس حفاكی از آن

مختلف كود نيتروژنه نيز نشان داد كه با افزایش ميفزان

است كه اثرات كود نيتروژن ،تراكم و فرسودگی و اثفر

كاربرد كود نيتروژنفه ،درصفد نيتفروژن دانفه اففزایش

متقابل تراكم كاشت و فرسودگی بفر درصفد نيتفروژن

معنیداری داشت (جدول  .)4در مقایسه بيو دو تراكم

معنیدار بودند (جفدول  .)2در بفيو سفطو مختلفف

كاشت نيز ،تراكم كاشفت  423بوتفه در مترمربفع نيفز

فرسففودگی ،افففزایش سففاعتهففای فرسففودگی باعففث

با تریو ميانگيو ایو صات را داشفت (جفدول  .)5در

افزایش درصد نيتروژن بذر گندم گردید ،بطفوری كفه

مقایسه ميانگيو اثر متقابل سطو فرسودگی در تفراكم

بيشتریو ميانگيو در  45ساعت فرسفودگی و كیتفریو

كاشت ،نيفز بفا تریو ميفانگيو ایفو صفات در تفراكم

درصففد نيتففروژن در سففطح صففار سففاعت فرسففودگی

كاشت  353بوته در مترمربع در  45ساعت فرسفودگی

بدست آمد (جدول  .)3مقایسفه ميفانگيو اثفر سفطو

(با ميانگيو  1/24درصد) بود (جدول .)5

جدول  :6مقایسه ميانگيو اثرات متقابل كود نيتروژن در تراكم كاشت بر عیلکرد كیی و كيای گندم
تركيب تيیاری سطو كود نيتروژن × تراكم كاشت
نيتروژن به مقدار توصيه شده
 15درصد نيتروژن بيشتر از توصيه شده
 33درصد نيتروژن بيشتر از توصيه شده

طول سنبله (سانتیمتر)

تعداد دانه در سنبله

 353بوته در مترمربع

a

 423بوته در مترمربع

a

 353بوته در مترمربع

6/61 bc

35/16 bc

 423بوته در مترمربع

6/59 c

31/25 c

 353بوته در مترمربع

6/55 c

34/22 bc

 423بوته در مترمربع

ab

bc

5/43
5/23

5/32

a

42/52

b

35/24

35/64

در هر ستون ميانگيوهایی كه دارای حروف مشترک هستند در سطح احتیال  5درصد براساس آزمون  LSDتااوت معنیدار آماری ندارند.
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جدول  :7مقایسه ميانگيو اثر متقابل فرسودگی در تراكم كاشت بر صاات كیی و كيای گندم
تركيب تيیاری تراكم كاشت ×

ارتااع بوته

عیلکرد دانه

سطو مختلف فرسودگی

(سانتیمتر)

(كيلوگرم در هکتار)

92/55 a

3223/3 bc

13/35 e

 353بوته در

 15ساعت

cd

24/25

abc

4151/5

bc

11/16

مترمربع

 33ساعت

d

23/13

ab

4355/3

d

13/23

 45ساعت

d

21/34

ab

4291/5

a

11/55

شاهد (صار ساعت)

شاهد (صار ساعت)

22/42 bc

 423بوته در

 15ساعت

ab

29/19

مترمربع

 33ساعت

d

24/32

 45ساعت

d

21/25

3225/3 abc
c

3613/3

bc

3236/5

a

4466/5

درصد پروتنيو

درصد نيتروژن
1/65 e
bc

1/52

d

1/52

a

1/24

13/54 de

1/62 de

bc

11/12

bc

1/59

cd

13/26

cd

1/53

ab

11/32

ab

1/21

در هر ستون ميانگيوهایی كه دارای حروف مشترک هستند در سطح احتیال  5درصد براساس آزمون  LSDتااوت معنیدار آماری ندارند.

درصد نشاسته :نتفایج تجزیفه واریفانس حفاكی از آن

ميانگيو  64/16درصد میباشد.

است كفه اثفر كفود نيتفروژن و فرسفودگی ،در سفطح

عملکرد نشاسته :نتایج تجزیه واریانس نشفان داد كفه

احتیال یک درصد بفر درصفد نشاسفته معنفیدار بفود

اثر فرسفودگی و اثفر متقابفل كفود نيتفروژن در تفراكم

(جففدول  .)2در بففيو تيیارهففای فرسففودگی بيشففتریو

كاشت در فرسودگی معنیدار بود (جدول  .)2با توجه

درصد نشاسته مربوط به تيیار شاهد (عدم فرسفودگی

بففه مقایسففه ميففانگيو در بففيو تيیارهففای فرسففودگی

با ميانگيو  62/13درصد) و كیتریو ميانگيو مربوط به

بيشتریو عیلکرد نشاسته مربوط به تيیار شاهد (عفدم

فرسودگی  45ساعت میباشد (جدول  .)3در مقایسفه

فرسودگی با ميفانگيو  3363/1كيلفوگرم در هکتفار) و

ميففانگيو سففطو مختلففف كففود نيتففروژن ،بيشففتریو

كیتریو مربوط به فرسودگی  45ساعت بفود (جفدول

ميانگيو ایو صات در سطح كود نيتروژن مقدار توصيه

 .)3بيشتریو عیلکرد نشاسته در تركيفب تيیفاری 423

شففده ( 125كيلففوگرم در هکتففار) بففا ميففانگيو 66/42

بوته در مترمربع در فرسودگی  45ساعت و سطح كود

درصد بفود و كیتفریو ميفانگيو ایفو صفات در كفود

نيتروژن به مقدار توصيه شفده ( 3313/9كيلفوگرم در

نيتففروژن  33درصففد ( 162كيلففوگرم در هکتففار) بففا

هکتار) به دست آمد (شکل .)3

شکل  :3مقایسه ميانگيو اثر كود نيتروژن ،تراكم بوته و فرسودگی بذر بر عیلکرد نشاسته دانه گندم
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همبستگی ساده بین صفات :هیبستگی ساده بيو

سنبله ،درصد نشاسته و عیلکرد نشاسته هیبستگی

صاات نشان داد كه ارتااع بوته با صاات طول سنبله

منای و معنیداری داشت .درصد نشاسته نيز با ارتااع

(** ،)r=3/36تعداد دانه در سنبله (** )r=3/41و

بوته ،طول سنبله تعداد دانه در سنبله و عیلکرد

درصد نشاسته (** )r=3/49هیبستگی مربت و معنی-

نشاسته هیبستگی مربت و معنیداری در سطح یک

داری در سطح احتیال یک درصد داشت (جدول .)2

درصد نشان داد .برخی از محققيو هیبستگی بيو

عیلکرد دانه گندم نيز با عیلکرد پروتنيو و عیلکرد

عیلکرد دانه و صااتی نظير تعداد دانه در سنبله ،وزن

نشاسته هیبستگی مربت و معنیداری نشان داد .درصد

دانه ،طول سنبله و شاخص برداشت را در گندم

پروتنيو با ارتااع بوته ،طول سنبله ،تعداد دانه در

گزارش نیودهاند (.)Heydari et al., 2007

جدول  :8ضرایب هیبستگی ساده بيو صاات مربوط به عیلکرد و اجزای عیلکرد گندم
2

9

5

5

6

3

4

1

2
1

1

**3/55

3/36

3/14

1

 -1ارتااع بوته

**3/26

 -2طول سنبله

**

 -3تعداد دانه در

3/31

سنبله
1
-3/12

**

**3/45

**

*

**

3/99

-3/12

1
1

1

1

**3/45

1

**-3/24

**-3/32

**-3/24

**3/39

**-3/33

**3/69

**-3/35

3/22

-3/53

-3/22

**

-3/53

**

-3/44

3/13
**

-3/12
**

-3/44

-3/41

-3/12
**

 -4عیلکرد دانه
 -5درصد پروتنيو
 -6عیلکرد پروتنيو

-3/41

 -5درصد نيتروژن

3/15

**3/52

**3/52

**3/36

 -2درصد نشاسته

**3/95

3/12

*3/25

3/15

 -9عیلکرد نشاسته

 = ns = nonغيرمعنیدار =* ،معنیدار در سطح احتیال 5درصد و **= معنیدار در سطح احتیال  1درصد.

آب جهت دستيابی بفه عیلکفرد بفا تر الزامفی اسفت.

بحث
بهطوركلی كيايت بذر بفر روی عیلکفرد گيفاه بفه

بففهطففوركلی ،افففزایش تففراكم بوتففه در شففرایط تغذیففه

طور مستقيم و غير مسفتقيم اثفر مفیگفذارد .اثفر غيفر

مناسب از نظر عناصر غذایی ،جهت بهرهبرداری كامفل

مستقيم شامل درصد و زمان از كاشت تفا سفبز شفدن

از شرایط مناسب باید مهم تلقفی شفود .تعيفيو تفراكم

میباشد كفه از طریفق كنتفرل تفراكم گيفاهی ،آرایفش

كاشت بهينه میتواند باعث اففزایش رشفد و عیلکفرد

كاشففت فیففایی و بقایففای محصففول بففر عیلکففرد اثففر

گندم و هیچنيو استااده بهتر از منابع محدود گردد كه

میگذارد .به عالوه قدرت بفذر بفا در گياهچفههفای

در نهایت منجر به با رفتو كفارایی مصفرف نيتفروژن

Verma

در گندم مفیشفود ( .)Camara et al., 2003بفا تغييفر

 .)and Karan-Singh, 2003عالوه بر تأميو بذر با قوه

تراكم ،تغييراتی در عیلکرد دانفه پفيش مفیآیفد .ایفو

ناميه با و نيتروژن ،تعييو تفراكم كاشفت مناسفب بفه

تغييرات ،از تغييفر در تعفداد سفنبله در واحفد سفطح،

منظور بهره وری مطلوب از انرژی تابشفی ،رطوبفت و

تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانفه ناشفی مفیشفود

مواد غذایی موجود در خاک و افزایش كارایی مصرف

(.)Kindred et al., 2008

قوی باعث افزایش عیلکرد نهایی میگفردد (

02

تأثیر همزمان کیفیت بذر ،تراکم کاشت و کود نیتروژن بر صفات فیزیولوژیکی و...

(.)Semenov et al., 2007

به نظر میرسد با افزایش ميزان فرسودگی بذر ،بفه
علت از بيو رفتو قدرت و بنيه آن ،توان جوانهزنی در

ميزان پروتنيو دانه گندم تحت تأثير مدیریتهفای

ایو بذور كیتر شده و درنتيجه از ميانگيو تعفداد بوتفه

زراعی نظير ميزان ،زمان و چگونگی مصرف نيتفروژن،

در واحد سطح كاسته میشود .هیانطوری كه محققفيو

نوع ژنوتيپ و شرایط محيطی در مراحل قبل و پس از

گزارش كردند بفا اففزایش فرسفودگی ،قفدرت و قفوه

گردهافشانی و هیچنيو بفرهیکنش عوامفل محيطفی و

ناميه بذرها تنفزل یافتفه و كاشفت آنهفا در مزرعفه بفه

نفوع ژنوتيفپ قفرار دارد ( .)Madhaj et al., 2010بفا

كاهش درصد سبز شدن و توليد گياهچههفای ضفعيف

توجه به ایو نکته كه نيتروژن مهمتریو عنصر مفؤثر در

و درنهایت منجر به كاهش تعداد بوته در واحد سفطح

افزایش درصد نيتروژن دانه میباشد ،به نظر مفیرسفد

خواهد شد

كه افزایش كاربرد كود نيتروژن تجیفع ایفو عنصفر در

(.)Verma and Karan-Singh, 2003

افزایش شاخص كلروفيل برگ ها بفر اثفر مصفرف

دانه گندم مورد مطالعه را افزایش داد و ایفو وضفعيت

كود اوره را مفیتفوان بفه شفركت داشفتو چهفار اتفم

در نهایت منجر به بهبود درصد پروتنيو دانه شد .ایفو

نيتروژن در ساختیان هر موكفول كلروفيفل نسفبت داد

نتایج مشابه بفا نتفایج سفایر پژوهشفگرانی اسفت كفه

( .)Marschner, 2003افزایش غلظت كلروفيفل سفبب

گزارش كردند با افزایش كود نيتروژن غلظت پفروتنيو

افزایش شدت فتوسنتز و توليد كربوهيدراتها میشود

نيز افزایش یاففت (

كه سفبب اففزایش وزن هفزار دانفه ،تعفداد سفنبله در

.)Iqbal et al., 2005

;Garrido-Lestache et al., 2005

مترمربع ،تعداد دانه در سنبله ،تعفداد بفرگ در بوتفه و

گاهی بر اثر برخی از تنشهای محيطفی پدیفدهای

طول سنبله مفیشفود .اففزایش صفاات مفذكور سفبب

موسوم به آناتونوز كفه شفامل تخریفب مولکفولهفای

افزایش عیلکرد بيولوژیک و عیلکرد دانفه مفیگفردد.

درشتتر مانند نشاسته و تبدیل آنها بفه مولکفولهفای

 Aliو هیکاران ( )2311اثر كفود نيتفروژن بفر ارتافاع

كوچکتر مانند گلوكز و فروكتوز است ،اتااق میافتفد

بوته گندم را معنیدار گزارش كردند كه با نتفایج ایفو

( .)Gorbanly, 1987افزایش ميزان پروتنيو در شفرایط

آزمایش مشابه بود .تراكمهای گياهی مطلفوب روشفی

فرسودگی بذر میتواند به هیيو دليل اتااق بيافتد .بفه

برای افزایش عیلکرد در اكرر گياهان مفیباشفد .زیفرا

طور كلی درصد پروتنيو دانه توسط عوامل ژنتيکفی و

تعيو تراكم بذر كافی برای انتخاب سيستم كشفت كفه

عوامل محيطی كنترل میشود .از بيو عوامفل محيطفی،

باعث به دست آوردن شفرایط بهينفه بفيو مؤلافههفای

رطوبت خاک در زمفان گلفدهی ،شفرایط تغذیفهای و

عیلکرد میشود ،در طول دوره رشد زم و ضفروری

كيايت بذر بيشتریو تأثير را بر درصد پفروتنيو دارنفد

میباشد (.)Hopkins, 2004

(.)Bahador et al., 2015

نيتروژن اصلیتریو عامل محفدود كننفده محيطفی
رشد گياه اسفت و بفه هیفيو علفت نيفز بفه صفورت

نتیجهگیری نهایی

كودهای شيیيایی در سطح وسيع مفورد اسفتااده قفرار

قدرت بذر ،تراكم گياهی و تغذیه كودی نيتروژنفه

میگيرد .بهبود كارایی مصرف نيتروژن یک اسفتراتژی

مناسب از مهم تریو فاكتورهای افزایش راندمان توليفد

كليدی جهت پيشرفت سيستمهفای كشفاورزی پایفدار

بذر در گنفدم مفیباشفد .نتفایج نشفان داد كفه شفدت

است كه منجر به رسيدن به حفداكرر عیلکفرد در ازای

فرسودگی بذر هر چه قدر بيشتر باشد ،به هیان ميفزان

مصرف حداقل نهادهها و هدررفت نيتفروژن مفیشفود

عیلکرد صاات كیی و كيافی گنفدم كفاهش خواهنفد
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یافت كه ایو كاهش در مورد عیلکرد دانفه بفه حفدود
.یک تو بذر در هکتار در مقایسه با تيیفار شفاهد بفود
تغذیه مناسفب گيفاه در شفرایط ایفدهآل از نظفر كفود
نيتروژنه براساس مقدار توصيه شده توانست بفا تریو
عیلکرد دانه را ایجاد كنفد ولفی در شفرایط نامناسفب
بفودن اففزایش تفراكم كاشفت یفا اففزایش فرسفودگی
كاربرد بيشتر كود نيتروژن كیفی از اثفرات منافی ایفو
 بطففور كلففی اسففتااده از كففود.عوامففل را كففاهش داد
 درصد15 نيتروژن بيشتر از مقدار توصيه شده به ميزان
 بوتففه در353 و هیچنففيو افففزایش تففراكم كاشففت از
 بوتففه در مترمربففع اثففرات مناففی423 مترمربففع بففه
.فرسودگی بذر را میتواند تعدیل نیاید
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