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چکیده
اطالعات مربوط به تغییرات غلظت ،تجمع و تخصیص فسفر در گونههای مختلف گیاهی در راستای بهبوود
کارآیی جذب و استفاده از عناصر غذایی بهویژه در خاکهای فقیر حوائز اهمیوت اسوت از ایو رو ،بوه منظوور
بررسی تغییرات غلظت ،تجمع و تخصیص فسفر در تعدادی از گونههای زراعوی و هورز خوانواده گنودمیان ،در
سال زراعی  1951-59آزمایشی گلدانی در شرایط هوای آزاد در قالب طرح کامالً تصادفی بهصورت فاکتوریل با
سه تکرار در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در خاکی با مقدار فسوفر قابول اسوتفاده کو (1/59
میلیگرم در کیلوگرم) اجرا شد تیمارهای آزمایش شامل هفت گونه زراعی و هرز از خوانواده گنودمیان (گنودم
نان ،گندم دوروم ،جو معمولی ،جو لخت ،چاودم ،یوالف وحشی و علفخونی) و دو شورایط عودم مصورف و
مصرف کودهای نیتروژنه ،فسفره و پتاسه به مقدار توصیه شده بودند بر اساس نتایج بهدسوت آموده ،در هور دو
مرحله ساقهرفت و گردهافشانی با مصرف کود ،غلظت و تجمع فسفر در تمام بخشهای گیاه ،بهاستثنای غلظوت
فسفر ریشه در مرحله ساقهرفت  ،بهطور معنیداری افزایش پیدا کرد میانگی غلظت فسفر بخش هوایی بوته در
مراحل ساقهرفت و گردهافشانی در شرایط عدم کوددهی بهترتیب  9/5و  1/5گرم در کیلوگرم بود که در نتیجوه
مصرف کود بهطور معنیداری افزایش یافته و بهترتیب به  1/9و  2/1گرم در کیلوگرم رسید همچنی  ،در نتیجوه
کوددهی میانگی مقدار فسفر تجمع یافته در بخش هوایی بوته در ساقه رفت از  0/52به  9/2و در گردهافشانی
از  2/19به  5/2میلیگرم در بوته رسید در گردهافشانی ،تأثیر گونه گیاهی بر غلظت فسفر در تمام اندامهای گیاه
اما در ساقهرفت فقط بر غلظت فسفردر ساقه و بخش هوایی بوته معنیدار بود با ای حوال ،در هور دو مرحلوه،
تجمع فسفر در تمام بخشهای گیاه و کل بوته بهطور معنیداری تحت تأثیر گونه گیاهی و اثرات متقابل گونه و
کوددهی قرار گرفت میانگی غلظت فسفر بخش هوایی بوته در گونههای مورد مطالعه در ساقه رفت از  2/5توا
 1/7و در گردهافشانی از  1/1تا  2/7گرم در کیلوگرم متغیر بود نتایج مقایسه میانگی های اثرات متقابل نشان داد
که در مرحله ساقهرفت  ،در شرایط عدم کوددهی هیچ اختالف معنیداری بی گونههوا از نظور تجموع فسوفر در
بخشهای مختلف بوته وجود نداشت در مرحله گردهافشانی نیز اختالفهای بی گونهها از نظر تجمع فسفر در
شاهد عدم کوددهی بهمراتب کمتر از شرایط کوددهی بود
واژههای کلیدی :اندامهای گیاه ،توزیع فسفر ،کوددهی ،گیاهان زراعی ،علفهای
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( )Sharma et al., 2013مقدار کل فسفر تجموع یافتوه

مقدمه
شرایط محیطی در زمان تشوکیل اجوزای عملکورد

در گیاه با گذشت زمان و افزایش تجمع مواده خشوک

دانه نقش تعیی کنندهای در عملکرد دانه گیاهوان دارد

افزایش اما غلظت فسفر در گیاه به طور قابول تووجهی

تشکیل سنبلچه هوا و و آغوازش گلچوه هوا در مرحلوه

کاهش مییابد علت کاهش غلظت فسفر و رقیقشدن

طویوول شوودن سوواقه و تعیووی تعووداد دانووه در مرحلووه

آن در ماده خشک گیاهی ،کاهش سه اندامهای فعوال

گردهافشانی ای دو مرحله را به حساستوری مراحول

بهلحاظ متابولیک از کل مادۀ خشک گیاهی و پیر شدن

نمو گندمیان تبدیل کرده است بوه طووریکوه هرگونوه

ای بافتها با پیشرفت نمو گیاه اسوت (

تنش محیطی از جمله تنش کمبوود عناصور غوذایی در

 )2008مطالعه گیاهان مختلف ،بهوضوح نشواندهنوده

ای مراحل میتواند از طریق کاهش اجزای یاد شده و

میووزان متفوواوت تجمووع فسووفر در گیاهووان زراعووی در

در نهایت تعداد دانه در واحد سطح تأثیر قابل توجهی

مراحل مختلوف رشود و نموو مویباشود بورای مثوال،

Modhaj and Fathi,

 Fageriaو همکاران ( )2019با بررسی الگوی جوذب

2003; Emam and Seghat eslami, 2005; Siadat et
 .)al., 2013از سوووی دیگوور ،اطالعووات مربوووط بووه

فسفر در گیاهان زراعی مختلوف (شوامل ذرت ،بورنج

بر عملکورد دانوه داشوته باشود (

آپلند ،لوبیا و سویوا) نشان دادند کووه سورعت جوذب

غلظت ،تجمع و چگونگی تخصیص عناصر غذایی بوه

فسفر در اوایل دوره رشد اندک است ،امووا بوا افزایش

اندامهای گیاه در گونوههوای مختلوف گیواهی ،ضوم

س گیاه ،تا زمانیکه ساقهها طویل میشوند (تا مرحله

نشان دادن تنوع ژنتیکی موجود در رابطه با ای صفات

گووردهافشووانی در گنوودمیان) ،سوورعت جووذب فسووفر

و امکان استفاده از ای تنوع در بهنژادی مویتوانود بوه

بووهسوورعت افووزایش و پ و

برنامهریزی دقیقتر بورای بهینوهسوازی تغذیوه معودنی

از آن کوواهش مووییابوود

همچنی  ،یافته های آن ها نشان داد که با افوزایش سو

گیاهان زراعی کمک کند عالوه بر آن ،ایو اطالعوات

گیاهان علی رغ افزایش تجمع فسفر ،غلظت فسفر در

در مدلهای شبیهسازی رشد و نمو گیاهان زراعی نیوز
مورد نیاز مویباشود (

Ziadi et al.,

بوته کمتر مویشوود نتوایج مطالعوه یادشوده بوا نتوایج

Arduini et al., 2006; Dordas

 Zahedifarو همکووواران ( )1950در موووورد گنووودم

)and Sioulas, 2009

مطابقت دارد در مطالعه  Fageriaو همکاران (،)2019

فسفر یکی از عناصر معدنی ضوروری بورای رشود

در ابتدای فصل رشد ،برعک

گیاهان و یکی از عوامل تعیی کننوده عملکورد گیاهوان

زمان برداشت ،غلظوت

فسفر در غالت بیشتر از لگومها بود از طرف دیووگر،

زراعی اسوت ( )Stewart et al., 2005بوا ایو حوال،

غلظوت فسفر در دانه سویوا و لوبیوا بیشتور از ذرت و

مقدار فسفر قابل استفاده تقریباً در تمام خاکهوا بورای

برنج بود که حاکی از تقاضای بیشتر دانه بورای فسوفر

تأمی نیازهای گیاهان زراعوی بوه ایو عنصور ناکوافی

در لگومها نسبت به غالت اسوت یافتوههوای مطالعوه

است بنابرای  ،رسانیدن مقودار فسوفر خواک بوه حود

یادشده تغییر تقاضای گیواه بورای دریافوت عناصور از

کفایت از طریق کاربرد منوابع فسوفر غیور آلوی و آلوی

خاک در مراحل مختلف رشد و تغییور الگووی جوذب

برای پایداری درازمودت نظوامهوای زراعوی ضوروری

مواد غذایی توسط گیاهان را نشان میدهد

میباشد ()Richardson, 1994

با توجه به ک بودن مقدار فسوفر قابول جوذب در

در شرایط مطلوب تغذیه معدنی ،فسفر حدود 0/2

بیشتر خاک های زراعوی ،بوهطوور معموول گیاهوان در

تا  0/5درصد از ماده خشک گیاهان را تشکیل میدهد

بیشتر مزارع به مقودار مصورف فسوفر کوودی واکونش
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نشان میدهنود در مطالعوه  Taizو همکواران ()2019

مقابووول Bélanger ،و همکووواران ( )2019بوووا انجوووام

افزایش مقدار مصرف فسفر کوودی بوه تجموع بیشوتر

آزمایشهایی در  5سال -محول ،عودم توأثیر معنویدار

فسفر در برگهای دو گونه لگوم مورد مطالعوه منتهوی

مقدار فسفر کودی بر غلظت فسفر ماده خشک گیاهی

گردید همچنی  ،در هر دو گونه افزایش غلظت فسفر

در مراحل مختلف نمو گندم در تمام سال -محلهوای

برگ تا یک حد معی با افزایش تجموع مواده خشوک

اجرای آزمایش را گزارش و دلویول آن را زیواد بوودن

همراه بود اما پ

مقدار فسفر قابلاستفاده در خاک ذکر کردند

از آن تأثیری بر ماده خشک نداشت

و در مواردی نیز حتی موجب کاهش ماده خشک شد

به طور کلی ،گیاهان برای حفو رشود در شورایط

در مطالعهای دیگر ،مصرف ک کود فسفره بوه کواهش

کمبود فسفر بوهطوور عموده دو سوازوکوار را توسوعه

معنیدار غلظت فسفر بخش هوایی (تا  90درصود) در

مویدهنوود )1 :افووزایش جوذب فسووفر (مکانیسو هووای

گونهها منتهی شد در ای شورایط ،گونوههوای هور دو

مورفولوژی ریشه ،ترشحات ریشه و جوذب فسوفر) و

گونه گندم دوروم و نان تغییرات قابل مالحظهای را از

 )2اسوووتفاده کارآمووودتر از فسوووفر جوووذب شوووده

نظر غلظت فسفر بخش هوایی نشان دادنود در مقودار

(مکانیس های داخلی همبسته با استفاده بهتر از فسوفر

مصرف کافی فسفر ،غلظتهای فسفر بخش هوایی در

جووذبشووده در سووطح سوولولی)

(Marschner, 2012

گونهها در دامنه کفایت ( 2تا  1میلیگرم در گرم مواده

Rengel, 1999; Bates and Lynch, 2001; Vance et
 )al., 2003مطالعووه  Korkmazو همکوواران ()2005

خشک) قرار داشتند ()Reuter and Robinson ,1997

بهوضوح نشان داد که در هر گروه از گونههوای گنودم

 Khosravianو همکاران ( )2016نیز با مطالعوهای

تنوع زیادی از نظر کارآیی در جذب مقادیر ک فسوفر

دو گیاه گندم و جو گزارش کردند که با افزایش مقدار

موجود در خاک به عالوه چگوونگی واکونش بوه کوود

مصرف فسفر کودی در هور دو مرحلوه سواقهرفوت و

فسفره اضافه شده به خاک وجود دارد چنوی تنووعی

گرده افشانی ،غلظوت و تجموع فسوفر در بخوش هوای

توسط پژوهشگران دیگور بورای گنودم

مختلف گیاه بهصورت خطی افزایش یافت نتایج آنها

 )1993; Ozturk et al., 2005و ذرت (

حاکی از ثبات بیشتر ضریب تخصیوص فسفوور بووووه

Alves et al.,

 )2001نیووز گووزارش شووده اسووت ایو تنوووع طبیعووی

بخشهای گیاه در مقایسه بوا غلظوت و تجموع فسوفر

انعکاسی از توانایی ذاتی گونههوا بورای سوازگاری بوا

بود همچنی  ،یافتههای مطالعه یاد شوده نشواندهنوده

شرایط رشد بودون مصورف کوودهوای فسوفر اسوت

همبستگی قوی بی مقدار فسفر جذب شده در مراحل
ساقهرفت و گردهافشانی با عملکرد دانه بوود

( Horst et al.,

مصرف کودهای شیمیایی تا حد زیادی ای اختالفوات

Dordas

ژنتیکی را از میان میبرد  Wangو همکواران ()2010

( )2005نیووز افووزایش معنوویدار غلظووت فسووفر دانووه و

گزارش کردند که در شرایط فراهموی فسوفر اخوتالف

بخش رویشی گیاه در مرحله رسیدگی را تحوت توأثیر

معنیداری در جذب فسفر بی گونهها وجود نداشوت،

مصوورف کووود فسووفره و کووود فسووفره همووراه بووا کووود

اما در شرایط فسفر کو  ،جوذب فسوفر توسوط گونوه

نیتروژنووه گووزارش کوورد بووا ایوو حووال در مرحلووه

فسفرکارآمد بهطور معنیداری بیشتر از گونه ناکارآمود

گوردهافشوانی ،تنهوا توأثیر مصورف کوووود فسوفره بوور

بود  Korkmazو همکاران ( )2005نیز اخوتالفهوای

غلوظت فسفر ساقه و برگ معنیدار بود و مصرف کود

گستردهای بی گونهها از نظر غلظت و مقودار جوذب

نیتروژنه بهتنهایی یا حتی کود فسفره  +کوود نیتروژنوه

فسفر مشواهده کردنود و اههوار داشوتند کوه اخوتالف

موجب افزایش معنی دار غلظت فسفر در گیاه نشد در
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استفاده و  11/5میلیگرم در کیلوگرم نیتروژن معدنی،

گونه ها از نظور میوزان جوذب فسوفر بسویار بیشوتر از

هدایت الکتریکی  2/9دسیزیمن

غلظت فسفر بود

بر متر  ،اسیدیته

با توجه به مطالب ذکور شوده ،مطالعو حاضور بوا

 7/11و  1/95درصد کرب آلی بود بافت خاک لوم

هدف بررسوی تغییورات غلظوت ،تجموع و تخصویص

رسی و درصد رس ،ش و سیلت خاک بهترتیب ،25

فسفر به بخش های مختلف بوته در هفت گونه زراعی

 90و 12درصد بود قطر گلدانهای مورد استفاده 29

و هرز خانواده گندمیان در خاکی با مقدار فسوفر قابول

و ارتفاع آن  15سانتیمتر بود و بذور با تراک نهایی

استفاده بسیار ک در دو شرایط مصرف و عدم مصرف

 10بوته در گلدان ( 200بوته در متر مربع) کشت

کود در مراحل نمو کلیدی ساقهرفوت و گوردهافشوانی

شدند گلدانها در شرایط هوای آزاد قرار داده شدند

انجام شد

و فقط در شرایط بارندگی سنگی با کشیدن پالستیک
شفاف محل آزمایش مسقف میگردید در طول فصل

مواد و روشها

رشد ،آبیاری ،کنترل آفات و گیاهان هرز و سایر

ای آزمایش گلدانی در قالب طرح کامالً تصادفی

عملیات الزم برای فراه کردن شرایط مطلوب برای

جدید

گیاهان مورد آزمایش انجام شد نمونه برداری از

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال

گیاهان در مراحل ساقهرفت و گردهافشانی (بر مبنای

زراعی  51-59انجام شد تیمارهای آزمایش شامل

روش زادوک ) با سه تکرار متشکل از هفت بوته

هفت گونه زراعی و هرز از خانواده گندمیان شامل

انجام شد نمونههای گیاهی پ

از انتقال به

یوالف وحشی ( ،) Avena fatua L.علفخونی

آزمایشگاه و جدا کردن اندامها بهمدت  15ساعت در

Triticum

آون با دمای  70درجه سانتیگراد قرار داده شدند و در

 ،)aestivum L.گندم دوروم (،)Triticum durum L.

نهایت اندامها به تفکیک توزی و آسیاب شدند برای

جو معمولی ( ،) Hordeum vulgare L.جو لخت

اندازهگیری غلظت فسفر در بافتهای گیاهی به روش

X

رنگسنجی (با استفاده از معرف نیترو -وانادو-

 )Triticosecaleو دو شرایط عدم مصرف و مصرف

مولیبدات) ،نمونههای خشک شده به تفکیک اندام

کودی بهترتیب به میزان

(ریشه ،ساقه ،برگ) ،بهوسیله آسیاب آزمایشگاهی

 99/29 ،77/52و  17/95میلیگرم در کیلوگرم خاک

پودر شدند غلظت فسفر نمونهها توسط دستگاه

خشک برابر با  50 ،150و  50کیلوگرم نیتروژن ،فسفر

اسپکتروفتومتر مدل شیمادزو -یو وی 1500 -قرائت

عناصر

مقدار فسفر موجود در ماده خشک گیاهی

بهصورت فاکتوریل با سه تکرار در پردی

( ،) Phalaris minor Retzگندم نان (

( )Hordeum vulgare L. var. Nudumو چاودم (
نیتروژن ،فسفر و پتاسی

و پتاسی خالص در هکتار بود برای تأمی

و سپ

غذایی اصلی از کود سوپرفسفات تریپل (حاوی 22/7

(براساس میلیگرم فسفر در گرم ماده خشک)

درصد فسفر) ،کود اوره (حاوی  17درصد نیتروژن) و

محاسبه شد

کود سولفات پتاسی

(Ali Ehyayi, M. 1997; Ghazanshahi,

(حاوی  90درصد پتاسی )

 .)J. 2006در هر مرحله از نمونهبرداری مقدار فسفر

استفاده شد با توجه به اهداف آزمایش ،خاکی با

تجمع یافته در هر اندام ،با ضرب وزن خشک در

محتوای فسفر قابل استفاده بسیار ک ( 1/59میلیگرم

غلظت فسفر در آن اندام بهدست آمد از حاصلجمع

در کیلوگرم به روش اولسون) تهیه شد خاک مورد

عنصر تجمع یافته در اندامها مقدار کل فسفر تجمع

استفاده دارای  220میلیگرم در کیلوگرم پتاسی قابل

یافته در بوته محاسبه شد ضریب تخصیص فسفر به
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هر یک از اندامهای گیاه در هر یک از دو مرحله نیز
از تقسی مقدار عنصر تجمع یافته در آن اندام به کل

نتایج

فسفر تجمع یافته در بوته محاسبه شد توضیح ای که

غلظت فسفر در ماده خشک گیااهی :نتوایج تجزیوه

ماده خشک بوتهها و بهتبع آن عناصر غذایی در مرحله

واریان

حاکی از اثور معنویدار کووددهی بور غلظوت

ساقهرفت و گردهافشانی گندمیان بی برگها (پهنک

فسفر برگ ،ریشه ،بخش هوایی و کل بوته در مراحول

برگها) ،ساقه و ریشه توزیع میشود همچنی  ،در

ساقه رفت (بجز ریشه) و گردهافشانی بوود در مرحلوه

مرحله ساقهرفت  ،ساقه هنوز رشد سریع خود را آغاز

ساقهرفت  ،اثر گونه بور غلظوت فسوفر سواقه و بخوش

نکرده و درنتیجه سه چندانی از کل ماده خشک

هوایی معنیدار ( )p=0.01و در گردهافشانی اثور گونوه

ندارد و آنچه بهنام ساقه در نظر گرفته میشود بهطور

بر غلظت فسفر در تمام بخشهوای گیواه و کول بوتوه

عمده غالف برگها میباشد در ضم  ،در مرحله

معنیدار ( )p=0.01بود همچنی  ،اثور متقابول بوی دو

گردهافشانی سنبله (فاقد دانه) نیز بهعنوان بخشی از

فوواکتور بووهجووز در مووورد غلظووت فسووفر ریشووه در

ساقه در نظر گرفته شد

گردهافشانی معنیدار نبود (جدول )1

تجزیه و تحلیل آماری دادهها در نهایت ،با
استفاده از نرمافزار  )Soltani, 2007( SASو ترسی
نمودارها با استفاده از نرمافزار  Excelانجام شد
(میانگی مربعات) اثر کوددهی ( ،)Fنوع گیاه ( )Genو اثرات متقابل آنها بر غلظت فسفر برگ

جدول  :1تجزیه واریان

( ،)[P]Lfساقه ( ،)[P]Stریشه ( ،)[P]Rtو اندام هوایی ( )[P]Shو کل بوته ( )[P]Totدر مراحل ساقهرفت و گردهافشانی
مرحله رشد

ساقهرفت

منابع تغییر

df

[P]Lf

[P]St

[P]Rt

[P]Sh

[P]Tot

F

1

**9/999

1/729 ns

0/951ns

*2/171

**2/572

Gen

7

ns

**7/950

ns

*1/717

ns

F*Gen

7

ns

ns

ns

ns

ns

Error

11

C.V.

گردهافشانی

0/575
0/509

0/252

0/912
0/217

0/991

0/997
0/125

0/921

0/590

0/151

0/957

0/275

11/17

20/51

27/97

11/55

17/90

ns

F

1

**9/05

0/011

**2/111

*0/15

*0/701

Gen

7

**9/299

**2/021

**2/925

**1/957

**0/51

F*Gen

7

ns

ns

*0/151

ns

0/09

Error

11

0/275

0/191

0/170

0/055

0/059

29/271

15/917

27/02

19/52

19/99

C.V.

0/191

0/111

ns

0/057

** و * بهترتیب معنیدار در سطح  1و  9درصد؛ ns؛ معنیدار نبودن تأثیر؛  :C.V.ضریب تغییرات

نتایج مقایسه میانگی هوا نشوان داد کوه در مرحلوه

مورد مطالعه (یوالف وحشی و علوفخوونی) بوهطوور

ساقهرفت دامنه تغییرات غلظت فسفر بی ( 2/55گندم

معنیداری بیشتر از گونههای زراعی بود همچنی  ،در

مرواریوود) و ( 7/19یوووالف) گوورم در کیلوووگرم قوورار

ای مرحله ،غلظت فسفر بخش هوایی (بهطوور عموده

داشت و غلظت فسفر ساقه در دو گونوهی علوفهورز

متشووکل از غووالف و پهنووک بوورگ) از ( 2/52گنوودم
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غلظت ،تجمع و تخصیص فسفر در مراحل ساقهرفتن و گردهافشانی در تعدادی...

مروارید) تا  1/72گرم در کیلوگرم (علفخونی) متغیر

(جو صحرا) گرم در کیلوگرم متغیر بود غلظت فسوفر

بود بر اساس نتایج مقایسه میانگی ها ،بی گونوههوای

کل بوته ،بخشهوایی بوته و ساقه در سوه گیواه گنودم

مورد بررسی ،به استثنای گندم مروارید ،از نظر غلظوت

دوروم ،گندم مروارید و جو لخت بهطوور معنویداری

فسفر بخش هوایی اختالف معنیداری وجود نداشوت

بیشتر از سایر گونههای مورد مطالعه بود و بوی چهوار

و فقط غلظت فسفر بخش هووایی گنودم مرواریود بوه

گیاه جو معموولی ،تریتیکالوه ،علوفخوونی و یووالف

طور معنیداری کمتر از سایر گونهها بود

وحشی از نظر غلظت فسوفر در انودامهوای یواد شوده

در مرحله گردهافشانی ،غلظت فسفر کول بوتوه در

تفاوت معنیداری وجود نداشت (بجوز غلظوت فسوفر

گونههای مورد مطالعه بی ( 1/17جو صحرا) توا 2/92

سوواقه جووو صووحرا و تریتیکالووه کووه از لحوواظ آموواری

(گندم دوروم) ،غلظت فسفر بخش هووایی بوی 1/99

متفاوت بودند) همچنی  ،غلظت فسوفر بورگ در سوه

(علفخونی) تا ( 2/77گندم مروارید) ،غلظوت فسوفر

گیاه جو معمولی ،جو لخت و گندم مرواریود بوهطوور

ساقه بی ( 1/12جوصحرا) تا ( 2/55گنودم دوروم) و

معنیداری بیشتر از سایر گونههوا بوود اموا بوی سوایر

غلظت فسفر برگ بی ( 1/00علفهای هرز) توا 9/52

گونهها تفاوتی مشاهده نشد (جدول )2

جدول  :2مقایسه میانگی  #اثر گونه گیاهی بر غلظت فسفر برگ ( ،)[P]Lfساقه ( ، ([P]Stدانه ( ،)[P]Gnبخش هوایی ()[P]Sh
و کل بوته ( ،)[P]Totمقدار فسفر ساقه ( )PStContو کل بوته ( )PTotContدر مرحله ساقهرفت ( )SEو گردهافشانی ()An
تیمار
WMOR
WDRM
BSAH
BNKD
TTkL
AVEN
PHLRS
LSD

[P]StSE
)(g.kg-1
2/551e
de

9/975

abc

9/125

cde

1/075

bcd

1/502

a

7/125

ab

9/715

1/175

[P]ShSE
)(g.kg-1
2/519b
a

9/527

a

1/711

a

1/197

a

1/911

a

1/900

a

[P]LfAn
)(g.kg-1
2/911b
c

1/919

a

9/517

ab

9/217

c

1/271

c

0/559

1/720

c

0/557

0/597

0/759

[P]ShAn
)(g.kg-1
2/779a

[P]StAn
)(g.kg-1
2/757a

a

a

2/715

2/577

b

c

1/975

1/122

a

a

2/795

2/991

b

b

1/719

1/720

b

bc

1/979

1/909

b

bc

1/971

0/991

[P]TotAn
)(g.kg-1
2/119a
a

2/917

b

1/199

a

2/127

b

1/911

b

1/715

PStContSE
)(mg P.plant-1
0/501ab
abc

0/755

a

1/217

abc

0/777

a

1/910

bc

0/975

PTotContAn
)(mg P.plant-1
5/512a
ab

5/059

c

9/592

a

5/951

c

9/219

bc

7/971

1/999

b

1/921

c

0/257

c

1/501

0/177

0/195

0/950

2/011

 WMORگندم رق مروارید؛  WDRMگندم دوروم؛ BSAHجو رق صحرا؛  BNKDجو لخت؛  TTkLتریتیکاله؛  AVENیوالف وحشی؛  PHLRSعلف
خونی  : LSDکمتری اختالف معنیدار

در ای مطالعه مصرف کودهای شویمیایی موجوب

در شرایط عدم مصرف کود بی ( 0/77جو صوحرا) و

افزایش غلظت فسفر در گیواه شود بودی ترتیوب کوه

( 2/97علفخونی) و در شورایط کووددهی بوی 0/50

غلظت فسفر برگ ،بخش هوایی و کل بوته در مرحلوه

(جو لخت) و ( 2/57گندم دوروم) گورم در کیلووگرم

ساقهرفت را بهترتیب از  9/51 ،9/97و  2/51به ،1/27

قوورار داشووت در هوور دو شوورایط عوودم کوووددهی و

 1/91و  9/17گوووورم در کیلوووووگرم و در مرحلووووه

کووددهی غلظوت فسوفر ریشووه دو گونوه علوف هوورز

گرده افشانی به ترتیب از  1/59 ،1/72و  1/72به ،2/15

(علفخونی و یوالف وحشی) بهطور معنویدار بیشوتر

 2/12و  2/01افوووزایش داد (جووودول  )9در مرحلوووه

از گونههای زراعی بود (جدول )1

گردهافشانی ،غلظت فسفر ریشه گونههای مورد مطالعه
04
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جدول  :3مقایسه میانگی اثر کوددهی بر غلظت فسفر برگ ( ،)[P]Lfبخش هوایی ( )[P]Shو کل بوته ( ،)[P]Totمقدار فسفر ساقه
( )PStContو کل بوته ( )PTotContو و ضریب تخصیص فسفر برگ ( )PLfPCدر مرحله ساقهرفت ( )SEو گردهافشانی ()An
تیمار

F1
F0
LSD

[P]LfSE
)(g.kg-1
1/275a
b

[P]ShSE
)(g.kg-1
1/909a

9/995

b

9/511

0/907

0/911

 :LSDکمتری اختالف معنیدار،

#در

[P]TotSE
)(g.kg-1
9/172a
b

[P]LfAn
)(g.kg-1
2/177a

[P]ShAn
)(g.kg-1
2/119a

[P]TotAn
)(g.kg-1
2/095a

PStContSE
)(mg P.plant-1
1/091a
b

2/511

b

1/729

b

1/599

b

1/722

0/951

0/120

0/120

0/299

0/291

0/190

PTotContAn
)(mg P.plant-1
10/729a
b

PLfPCAn
0/152a

9/071

b

0/057

1/079

0/029

هر ستون ،میانگی های دارای حداقل یک حرف مشابه از نظر آماری در سطح  9درصد و بور اسواس آزموون  LSDفاقود

اختالف معنیدار هستند  : F0عدم مصرف کودهای شیمیایی و  :F1مصرف کودهای شیمیایی

فسفر در بخشهای یواد شوده در مرحلوه گوردهافشوانی

مطابق انتظار نتایج بهدست آموده حواکی از کواهش
قابل توجه میانگی غلظت فسفر در بخشهای مختلوف

نسبت به ساقهرفت میباشد

و کل بوته در مرحلوه گوردهافشوانی نسوبت بوه مرحلوه

تجمع فسفر در ماده خشک گیاهی :بور اسواس نتوایج

ساقهرفوت موی باشود در شورایط عودم مصورف کوود،

تجزیه واریان

در مراحل سواقهرفوت و گوردهافشوانی،

میانگی غلظت فسفر در برگ ،بخش هوایی و کل بوتوه

کوددهی و گونه گیاهی توأثیر معنویداری ( )p=0.01بور

گونههای مورد مطالعه در مرحله سواقهرفوت بوهترتیوب

تجمع فسفر در تمام بخشهای گیاه (برگ ،ساقه ،ریشه،

 9/5 ،9/7و  2/5گوورم در کیلوووگرم بووود و در مرحلووه

بخش هوایی) و کل بوته گیاهان موورد مطالعوه داشوت

گووردهافشووانی بووهترتیووب بووه  1/5 ،1/7و  1/7گوورم در

اثر متقابل بی دو فاکتور نیز بور تجموع فسوفر در تموام

کیلوگرم تقلیل یافت همچنی  ،در شرایط مصرف کوود،

بخشهای یاد شده بجز ساقه در مرحله ساقهرفت و کل

میانگی غلظت فسفر بخوشهوای یواد شوده در مرحلوه

بوته در مرحله گردهافشوانی از لحواظ آمواری معنویدار

ساقهرفت بهترتیب  1/9 ،1/9و  9/9گرم در کیلووگرم و

بود

در مرحله گردهافشانی بهترتیب به  2/1 ،2/9و  2/0گورم
در کیلوگرم بود که حاکی از کواهش محسووس غلظوت
جدول  :4مقایسه میانگی اثرات متقابل کوددهی و گونه گیواهی بور غلظوت فسوفر ریشوه ( )[P]Rtو ضوریب تخصویص ریشوه
( )PRtPCAnدر مرحله گردهافشانی
تیمار

گونه

)(g.kg-1

WMOR
WDRM

F1

a

c

2/579

b

BNKD

b

TTkL
AVEN
PHLRS

WDRM
BSAH
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0/519
0/502
1/277

0/159

d
d
b

0/119
0/079
0/991

2/577a

0/991ab

a

a

2/777

b

WMOR

F0

1/917b

0/175c

b

BSAH

[P]Rt

PRtPCAn

1/257

0/957

cd

0/050

0/555b

0/072d

b

d

0/770

0/019
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BNKD
TTkL
AVEN
PHLRS

0/757b

0/057cd

b

c

0/511

0/129

2/291a

0/259b

a

a

2/971

0/290

* WMORگندم رق مروارید؛  WDRMگندم دوروم؛  BSAHجو رق صحرا؛  BNKDجو لخت؛  TTkLتریتیکاله؛  AVENیوالف وحشوی؛ PHLRS

علف خونی  :F0عدم مصرف کودهای شیمیایی و  :F1مصرف کودهای شیمیایی

میانگی مقدار فسفر تجمع یافته در برگ ،ریشوه و

نشد دامنه مقدار فسفر تجمع یافته در بخشهوای یواد

بخووش هوووایی گونووههووای مووورد مطالعووه در مرحلووه

شده بوهترتیوب از ( 0/92جوو لخوت) 0/71 ،0/17 ،و

ساقهرفت در شرایط عدم مصرف کود به ترتیب ،0/15

( 0/75علووفخووونی) میلوویگوورم در بوتووه تووا 0/72

 0/90و  0/52میلوویگوورم در بوتووه بووود و در شوورایط

(تریتیکالووه)( 0/19 ،یوووالف وحشووی)( 1/17 ،جووو

مصرف کود بهترتیب  0/79 ،1/59و  9/2میلیگورم در

معمولی) و ( 1/99تریتیکاله) میلیگرم در بوتوه متغیور

بوته کوه بوه ترتیوب نشوان دهنودهی  119 ،251و 215

بود (جدول )9

درصد افزایش در تجمع فسفر در نتیجه مصورف کوود

در شرایط مصرف کوود در مرحلوه سواقهرفوت نیوز

در بخش های یاد شده میباشد میانگی مقودار فسوفر

کمتری و بیشتری مقدار فسفر تجمع یافته بهترتیوب در

تجمع یافته در کل بوته در ای مرحلوه نیوز در شواهد

برگ ( 0/57علفخونی) و ( 2/79تریتیکاله) میلویگورم

عدم مصرف کود  1/20و در شرایط مصرف کود 9/50

در بوتووه ،در ریشووه ( 0/9علووفخووونی) و ( 1/02جووو

میلیگرم در بوته بود که افزایشی معوادل  229درصود

معموولی) میلوویگوورم در بوتوه ،در بخووش هوووایی 1/91

در مقدار تجمع فسفر در کل بوتوه در نتیجوه مصورف

(علفخونی) و ( 9/75تریتیکاله) میلیگرم در بوته و در

کود را نشان میدهد به بیوانی دیگور ،میوانگی مقودار

کوول بوتووه ( 1/71علووفخووونی) و ( 7/70تریتیکالووه)

جذب فسفر گونه های مورد بررسی در شرایط مصرف

میلیگرم در بوته بود با توجه به نتوایج بوهدسوت آموده

کود در مرحلوه سواقهرفوت  9/29برابور شورایط عودم

مقدار فسفر تجمع یافته در برگ سه گونوه زراعوی جوو

مصرف کود بوود ایو مقوادیر برابور بوا جوذب 2/10

معمولی ،جو لخت و تریتیکالوه بیشوتر از گنودم دوروم،

کیلوگرم فسفر در هکتار در شرایط عدم مصورف کوود

گندم مروارید و دو گونه علفهرز ،و در همه گونههای

و  7/50کیلوگرم فسفر در هکتوار در شورایط مصورف

زراعی بیشتر از علفخونی بود همچنی  ،مقودار فسوفر

کود میباشد (جدول )9

در ریشه و بخوش هووایی گونوههوای زراعوی بوهطوور

با توجه به نتوایج مقایسوه میوانگی هوا ،در مرحلوه

معنیداری بیشتر از دو گونه علفهرز بود جو صحرا و

سوواقهرفووت در شوورایط عوودم مصوورف کووود تفوواوت

جو لخت نیز پ

از تریتیکاله بیشتری تجمع فسوفر در

معنیداری در مقدار فسفر تجمع یافته در برگ ،ریشه،

کل بوته را داشتند (جدول )9

بخش هوایی و کل بوته گیاهان مورد بررسی مشواهده
جدول  :9مقایسه میانگی اثرات متقابل کوددهی و گونه گیاهی بر مقدار فسفر برگ ( ،)PLfContریشه ( ،)PRtContبخش هوایی
( )PShContو کل بوته ( )PTotContدر مراحل ساقهرفت ( )SEو گردهافشانی ()An
تیمار

گونه

F1

WMOR

PLfCont
)(mg P.plant-1

PRtCont
)(mg P.plant-1

PShCont
)(mg P.plant-1

PTotCont
)(mg P.plant-1

PLfCont
)(mg P.plant-1

PStCont
)(mg P.plant-1

SE
1/155b

0/525ab

PRtCont
)(mg P.plant-1

PShCont
)(mg P.plant-1

An
2/711cd

9/770c

05

2/112b

7/775b

0/571d

5/572b
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1/157b

0/552ab

2/579c

9/779c

1/971cd

5/095b

2/155b

10/119b

BSAH

a

2/979

a

b

1/119

b

a

c

1/990

d

bc

BNKD

a

2/197

b

9/750

a

5/510

TTkL

a

2/715

a

5/719

AVEN

WDRM

F0

1/017

ab

0/759

bc

0/711

a

9/759

9/170

bc
a

1/179

7/955

9/705

b

2/519

d

1/117

1/015

cd
c

1/959

1/751

a

5/295

12/727

ab

10/559

1/159b

0/199cd

2/017d

2/017d

1/791c

7/910b

2/550ab

7/909c

PHLRS

0/577c

0/901d

1/912d

1/719d

1/207cd

9/157c

9/951a

9/199c

WMOR

0/911a

0/222a

1/079a

1/257a

0/199b

2/972ab

0/157ab

1/017a

WDRM

0/925a

0/920a

0/715a

1/075a

0/219b

2/595a

0/159b

9/059ab

BSAH

a

a

a

a

a

c

b

b

BNKD

0/152

0/910

1/195

1/175

1/955

0/775

0/272

1/917

0/921a

0/292a

1/051a

1/972a

0/759ab

2/929ab

0/190b

2/597ab

TTkL

0/717a

0/107a

1/129a

1/925a

0/207b

1/515abc

0/250b

2/097ab

AVEN

0/191a

0/199a

0/779a

0/575a

0/255b

1/951bc

0/555a

1/519b

PHLRS

0/171a

0/175a

0/712a

0/750a

0/211b

1/199bc

0/795ab

1/751b

* WMORگندم رق مروارید؛  WDRMگندم دوروم؛ BSAHجو رق صحرا؛  BNKDجو لخت؛  TTkLتریتیکاله؛  AVENیوالف وحشی؛  PHLRSعلف خونی

نسبت به ساقه را می توان به مقدار و سه بیشوتر ایو

در مرحله ساقهرفت  ،میانگی مقدار فسوفر تجموع
یافته در ساقه گونههای مورد مطالعوه  0/52میلویگورم

اندام از کل ماده خشک بوته نسبت داد که با چگونگی

در بوته و دامنه مقادیر آن ها از  0/90در علفخونی تا

تخصیص ماده خشک گندمیان به انودامهوای مختلوف

 1/91میلیگرم در بوته در تریتیکاله متغیر بود (جدول

بوته در مرحله ساقهرفت مطابقوت دارد

 )2همچنی  ،میانگی مقدار فسفر تجمع یافته در ساقه

) et al., 2016در ای مرحله از نمو گندمیان ،بوا توجوه

گونههای مورد مطالعه در شورایط عودم مصورف کوود

به ای که هنوز میانگرهها و در نتیجه سواقه گیواه هنووز

 0/95میلیگرم در بوته بود که در نتیجه مصرف کود با

طویل نشده است ،بخش عمده ماده خشک به برگهوا

افزایشی برابر با  171درصد به  1/09میلیگرم در بوته

اختصاص مییابد دادهها نشان مویدهنود کوه در ایو

رسید (جدول )9

مرحله ،از کل ماده خشک بوته  17درصد به برگ99 ،

(Khosravian

بر اساس نتایج بهدست آمده ،در مرحله ساقهرفوت

درصد به ساقه و  21درصد به ریشه اختصواص یافتوه

میووانگی مقوودار فسووفر تجمووع یافتووه در دو شوورایط

بود که بهروشنی اختالفوات سوه انودام از نظور مقودار

کوووددهی و عوودم کوووددهی در بوورگ ،سوواقه و ریشووه

فسفر تجمعیافته را توجیوه مویکنود البتوه الزم اسوت

گونههای موورد آزموایش بوهترتیوب  0/519 ،1/199و

اضافه شود که در مطالعات توزیع ماده خشک ،غوالف

 0/917میلی گرم در بوته بود که نشوان دهنودۀ تجموع

برگها نیز بوهعنووان بخشوی از سواقه در نظور گرفتوه

بیشتر فسفر در برگ (پهنک برگها) نسوبت بوه سواقه

میشود و آنچه بهعنوان وزن خشک برگ اندازهگیوری

(به طور عمده متشکل از غالف برگها) بوه میوزان 12

می شود فقط شامل وزن خشک پهنک بورگ اسوت از

درصد و در ساقه نسبت به ریشه به میوزان  95درصود

ای رو ،چنانچه غالف برگها نیز بهعنووان بخشوی از

میباشد ای نتیجه در حالی بهدست آمود کوه در ایو

بوورگ در نظوور گرفتووه شووود ،بوودون تردیوود ضووریب

مرحله از نمو میوانگی غلظوت فسوفر بورگ گونوههوا

تخصیص ماده خشک به بورگ در ایو مرحلوه بسویار

( 9/51گرم در کیلووگرم) بوه مقودار قابول اعتنوایی از

بزرگتر از ضریب فعلی خواهد شد

غلظت فسفر ساقه ( 1/77گرم در کیلوگرم) کمتر بوود

در مرحله گرده افشانی ،میانگی فسفر تجمع یافتوه

بنابرای  ،بدون تردید تجمع بیشوتر فسوفر در بورگهوا

در برگ گونههای مورد مطالعه در شرایط عدم مصرف
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کود  0/90و در شرایط مصرف کود  1/51میلیگرم در

حداکثر مقدار خود رسیده و در گردهافشانی کسر قابل

بوته بود که نشوان مویدهود تجموع فسوفر در شورایط

توجهی از وزن خشوک گیواه را تشوکیل مویدهود در

مصرف کود  9/5برابر شرایط عدم مصرف کوود بووده

نتیجه ،علیرغ کاهش شدید غلظوت فسوفر سواقه در

است (جدول  )9در هر دو شرایط مقدار فسفر تجمع

ای مرحله ( 1/57میلیگرم در بوته) نسبت به مرحلوه

یافته به میوزان غیور قابول اعتنوایی نسوبت بوه مرحلوه

ساقهرفت ( 1/77میلیگورم در بوتوه) ،میوانگی مقودار

ساقهرفت افزایش یافته است ولی میوزان افوزایش وزن

فسفر تجمع یافته در ساقه در مرحله گردهافشوانی 9/9

خشک برگ نسوبتاً قابول توجوه بووده اسوت کواهش

برابوور شووده و از  0/52در مرحلووه سوواقهرفووت  ،در

چشوومگیر میووانگی غلظووت فسووفر بوورگ در مرحلووه

گرده افشانی به  1/91میلیگرم در بوته رسید میوانگی

گردهافشانی ( 2/09گرم در کیلوگرم) نسبت به مرحلوه

مقدار فسفر تجموع یافتوه در سواقه گونوه هوای موورد

سواقهرفووت ( 9/51گوورم در کیلوووگرم) ،عوودم افووزایش

بررسی در ای مرحلوه در شواهد عودم مصورف کوود

تجمع فسفر در مرحله گردهافشانی نسبت به ساقهرفت

 1/51میلی گرم در بوته بود که در نتیجه مصرف کوود

علیرغ افزایش وزن خشک برگ را بهخووبی توجیوه

 9/7برابر شده و به  7/11میلی گرم در بوته رسید در

میکند

شرایط عودم کووددهی بیشوتری تجموع فسوفر سواقه

بر اساس نتیجوه مقایسوه میوانگی هوا ،در مرحلوه

( 2/51میلی گرم در بوته) مربوط به گندم دوروم بوود

گردهافشانی در شرایط عدم مصرف کوود فقوط مقودار

که اختالف معنیداری با دو علفهرز مورد آزمایش و

فسفر تجمع یافته در برگ جو صحرا ( 1/10میلیگورم

جو معمولی داشت در ای شرایط بی سوایر گونوههوا

در بوته) بهطور معنیداری بیشتر از سایر گونهها بود و

اختالف معنی داری مشاهده نشد در شورایط مصورف

بی سایر گونهها اختالف معنویداری وجوود نداشوت

کود دامنه تغییرات مقودار فسوفر سواقه در گونوههوای

در شرایط مصرف کودهای شویمیایی بیشوتری میوزان

مختلف بسویار متفواوت (از  9/90در علوفخوونی توا

تجمع فسفر برگ در جو صوحرا ( 9/71میلویگورم در

 5/51میلی گرم در بوته در جو لخت) بود (جدول )9

بوته) و کمتری آن در تریتیکالوه ( 1/12میلویگورم در

در مرحله گردهافشانی ،میانگی مقدار فسفر ریشوه

بوته) مشاهده شد مقدار فسفر برگ در جوو معموولی

در شاهد عدم مصرف کود 0/17 ،میلویگورم در بوتوه

بهطور معنیداری بیشتر از جو لخت و گندم نوان و در

بود که در نتیجه مصرف کودهای شویمیایی  1/9برابور

ای دو گونه بیشتر از سایر گونهها بود ولی بوی سوایر

شده و به  1/55میلیگرم در بوتوه رسوید (جودول )9

گونهها به لحاظ آماری تفاوت معنیداری مشاهده نشد

ای نتایج حاکی از افزایش قابل مالحظه تجموع فسوفر

(جدول  )9نکته جالب ای که علیرغ تغییرات بیشتر

در ریشه در هر دو شرایط عدم کوددهی ( 1/9برابر) و

تجمع فسفر برگ در گونههای مورد بررسی در شرایط

کوددهی ( 2/7برابر) در مرحله گردهافشانی نسوبت بوه

کوددهی ،ترتیب آن ها از کمتری بوه بیشوتری مقودار

ساقهرفت مویباشود ایو افوزایش را توا حود زیوادی

تجمع فسفر در هر دو شرایط مشابه بود

میتوان به افزایش وزن خشک ریشه در هر دو شرایط

بر خالف مرحله ساقهرفت  ،که ساقه حقیقی کسور

در فاصل ساقهرفت تا گردهافشانی نسوبت داد کوه بور

کوچکی از کل وزن خشک بوته را تشوکیل مویدهود،

اساس دادههای موجود بهطور متوسط  2/7برابور شوده

وزن خشووک سوواقه در نتیجووه طویوول شوودن سووریع

اسووت افووزایش قابوول توجووه مقوودار فسووفر ریشووه در

میانگره ها در فاصوله سواقه رفوت و گوردهافشوانی بوه

گرده افشانی نسبت به ساقهرفت در حالی اتفوا افتواد
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که افزایش مقدار فسفر برگ چندان قابل توجوه نبوود

 5/17میلی گرم در بوته افزایش پیدا کرد ای افوزایش

در شاهد عدم کووددهی فقوط اخوتالف مقودار فسوفر

در حالی رخ داد که غلظوت فسوفر بخوش هووایی در

ریشه یوالف وحشی با سایر گونهها بهجز علفخوونی

شاهد از  9/51بوه  1/59و در تیموار مصورف کوود از

و گندم مروارید معنوی دار بوود و بوی  7گونوه دیگور

 1/91به  2/12گورم فسوفر در کیلووگرم مواده خشوک

اختالف معنی داری مشواهده نشود یکنوواختی نسوبی

کاهش پیدا کرد کوه بسویار قابول توجوه اسوت علوت

مقدار فسفر بخشهای مختلف بوته در گونههای مورد

افزایش مقودار فسوفر بخوش هووایی بوتوه در مرحلوه

بررسی در مراحل ساقه رفت و گرده افشانی ،بوهعنووان

گردهافشانی نسبت بوه مرحلوه سواقه رفوت در هور دو

دو مرحلووه بسوویار مه و از زنوودگی گیاهووان خووانوادۀ

شوورایط شوواهد و کوووددهی ،افووزایش چشوومگیر موواده

گندمیان ،داللت برعدم تنوع ژنتیکی ای گونهها از نظر

خشک بود؛ میانگی ماده خشک بخش هوایی بوته در

تجمع فسفر در شرایط کمبود فسفر خاک دارد جالوب

مرحله ساقهرفت در شاهد  0/21و در تیمار کووددهی

ای که در مورد ریشوه نیوز تغییورات مقودار فسوفر در

 0/77گرم در بوتوه بوود کوه در مرحلوه گوردهافشوانی

گونه های مختلف در شرایط کوددهی بسویار بیشوتر از

به ترتیوب بوه  1/99و  1/25گورم در بوتوه رسوید کوه

شاهد بود در مرحله گردهافشانی ،مقدار فسوفر ریشوه

نشوواندهنووده افووزایش  7/9برابوور در هوور دو شوورایط

گونه ها در شرایط کوددهی از  0/57در گندم مرواریود

کوووددهی و عوودم کوووددهی موویباشوود در مرحلووه

تا  9/95میلی گرم در بوته در علفخونی متغیور بوود

گرده افشانی مقدار کل فسفر بخوش هووایی در شواهد

بی مقدار فسفر ریشه دو علفهرز اختالف معنیداری

عدم مصرف کود  1/5کیلوگرم در هکتوار و در تیموار

وجود نداشت اما مقدار فسفر ریشه گونههوای زراعوی

کوددهی  15/9کیلوگرم در هکتار بود که تأثیر مصرف

(بووهجووز گنوودم دوروم) بووهطووور معنوویداری کمتوور از

کود در میزان جذب را بهوضوح نشان میدهد
در مرحله گردهافشانی ،مقدار فسفر بخوش هووایی

علفهای هرز بود (جدول )9
بر اساس نتایج بهدست آمده ،میانگی مقدار فسوفر

بوته در شرایط عدم کوددهی ،بی ( 1/92جومعمولی)

بخش هوایی گونههای مختلف در مرحله گردهافشانی،

و  1/02میلیگرم در بوته (گندم نان) متغیر بود مقودار

در نتیجه مصرف کودهای شیمیایی  9/7برابر شود و از

فسفر بخش هوایی گندم نان بهطور معنویداری بیشوتر

( 2/19در شوواهد) بووه  5/19میلووی گوورم در بوتووه (در

از دو علفهرز و جو معمولی بود و بی  7گونه دیگر

شرایط کووددهی) رسوید (جودول  )9دادههوای مواده

اختالف معنیداری وجود نداشوت در تیموار مصورف

خشک و غلظت فسفر بخوش هووایی گونوههوا در دو

کود ،مقادیر تجمع فسفر در دامنه ( 9/17علفخوونی)

شرایط کوددهی و عدم کوددهی تأیید میکند که دلیول

و ( 12/79جو لخت) نوسان داشوت بوی علوفهوای

اصلی افزایش مقودار فسوفر بخوش هووایی در نتیجوه

هرز با یکدیگر و با جو معموولی اخوتالف معنویداری

کوددهی افوزایش  9/15برابوری میوانگی مقودار مواده

دیده نشد (جدول  )9با توجه به نتایج بهدست آموده،

خشک گونههوا بووده اسوت و نقوش افوزایش غلظوت

مقوودار فسووفر بخووش هوووایی گونووههووا در مرحلووه

فسفر ( 17درصد) قابل اعتنا نبوده است همچنوی  ،در

گردهافشانی در شاهد بی  9/0در جو معموولی و 5/0

فاصله ساقهرفت تا گرده افشانی میانگی مقودار فسوفر

کیلوگرم در هکتار در گندم نان و در شرایط کووددهی

بخش هوایی در تیمار عدم کوددهی از  0/52بوه 2/19

بی  10/5در علف خونی و  29/9کیلووگرم در هکتوار

میلی گورم در بوتوه و در تیموار کووددهی از  9/21بوه

در جو لخت متغیر بود
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مقدار فسفر کل بوته در ای مرحله در شاهد عودم

مرحله ساقهرفت تحت تأثیر فاکتورها قرار گرفتنود در

کوددهی  9/07میلی گورم در بوتوه بوود کوه در نتیجوه

ای مرحله ،اثر کوددهی فقوط بور ضوریب تخصویص

مصرف کود بهطور معنیدار افوزایش پیودا کورد و بوه

فسفر به برگ و ریشه اما اثر گونه بر ضریب تخصیص

 10/72میلیگرم در بوته رسید بخش کوچکی از ایو

فسفر به تمام بخشهای بوته معنیدار بود اثور متقابول

افزایش ناشی از افزایش غلظت فسفر بود کوه از 1/72

بی فاکتورها نیز فقط بر ضریب تخصویص فسوفر بوه

به  2/01گرم در کیلووگرم افوزایش یافوت اموا بخوش

ریشه معنیدار بود (جدول )7

عمدۀ آن ناشی از افزایش وزن خشوک بوتوه بوود بوه

در مرحله ساقهرفت  ،علفخوونی ،یووالف وحشوی و

بیان دیگر ،در نتیجه کوددهی ضوم افوزایش سورعت

جو لخت بهترتیب  91 ،97و  91درصد از کول فسوفر

رشد بوته غلظت فسفر نیز نه تنها کاهش نیافوت بلکوه

بوتووه خووود را بووه بوورگ اختصوواص دادنوود ضووریب

تا حدی افزایش پیدا کرد همچنی  ،مقدار فسوفر کول

تخصیص فسفر بوه بورگ در ایو سوه گونوه بوهطوور

بوته در گونههای مورد مطالعوه از  1/50میلویگورم در

معنیداری بیشتر از چهار گونه دیگر بود اما بی چهوار

بوته در علفخونی تا  5/51میلیگرم در بوته در گندم

گونه دیگر مورد مطالعه از ای نظر اختالفی بوه لحواظ

نان متغیر بود ایو مقوادیر بوهترتیوب برابور بوا  5/5و

آماری وجود نداشت در مقابل ،مطابق انتظار سه گونه

 17/55کیلوگرم در هکتار میباشود بور اسواس نتیجوه

جووو صووحرا ،تریتیکالووه و گنوودم دوروم کووه کمتووری

مقایسه میانگی ها ،مقدار فسفر کل بوتوه در سوه گیواه

ضریب تخصویص فسوفر بوه بورگ را داشوتند ،دارای

گندم نان ،جو لخت و گندم دو روم بهطور معنویداری

بیشتری ضریب تخصیص فسفر بوه سواقه (بوهترتیوب

بیشتر از یوالفوحشی ،علفخوونی ،تریتیکالوه و جوو

 95 ،10و  95درصد) بودند (جدول  )7ه چنوان کوه

صحرا بود (جدول )2

انتظار میرفت در مرحله گردهافشانی با افوزایش سوه

فسافر :بور اسواس نتوایج تجزیوه

ساقه از کل ماده خشک بوتوه در نتیجوه طویول شودن

واریان  ،در مرحله ساقهرفت تنهوا اثور نووع گیواه بور

ساقه ،ضریب تخصیص فسفر به سواقه بوه طوور قابول

ضریب تخصیص فسفر به برگ و ساقه معنیدار بود و

توجهی در مقایسه با مرحله سواقهرفوت افوزایش پیودا

اثر دو فاکتور و اثرات متقابول بوی آنهوا بور ضورایب

کرد و در مقابل کاهش قابل مالحظهای در سه بورگ

تخصیص فسفر به سوایر انودام هوا معنویدار نبوود در

از کل فسفر تجمع یافته در گیاه مشاهده شد میوانگی

مرحله گردهافشانی ضرایب تخصیص فسوفر بیشوتر از

فسفر تخصیص یافتوه بوه بورگ در گونوه هوای موورد

ضریب تخصای

جدول  :6تجزیه واریان

(میانگی مربعات) اثر کوددهی ( )Fو نوع گیاه زراعی ( )Genبور ضوریب تخصویص فسوفر بوه بورگ

( ،)PLfPCساقه ( ،)PStPCریشه ( ،)PRtPCو اندام هوایی ( )PShPCدر مرحله ساقهرفت و گردهافشانی
مرحله نمونه برداری

ساقهرفت

منابع تغییر

df

PLfPC

PStPC

PRtPC

PShPC

F

1

0/002ns

0/009ns

0/011ns

0/011ns

Gen

7

ns

ns

**

0/015

0/017

0/009

P* Gen

7

0/005ns

0/012ns

0/022ns

0/001ns

Error

11

0/009

0/009

0/002

0/002

12/71

22/09

29/51

7/17

F

1

**0/011

0/09ns

**0/015

0/0005ns

Gen

7

**0/017

**0/09

**0/092

*0/099

P* Gen

7

0/002ns

0/001ns

**0/001

0/007ns

C.V.

گردهافشانی

0/02

*
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Error
C.V.

0/0007

0/011

0/0009

0/010

17/72

17/27

5/57

12/01

** و * بهترتیب معنیدار در سطح  1و  9درصد؛ ns؛ معنیدار نبودن تأثیر؛  C.V.ضریب تغییرات

مطالعه در مرحله ساقهرفوت  17درصود و در مرحلوه

علفهرز و جوو صوحرا کمتوری ضوریب تخصویص

گردهافشانی  17/1درصد بود همچنی  ،در گونوههوای

فسفر به ساقه را میان گونههوا داشوتند نتوایج مطالعوه

مورد مطالعه در مرحله سواقهرفوت  92درصود از کول

حاضر نشان می دهد که در مرحله گردهافشانی حودود

فسفر جذب شده توسط گیاه به ساقه تخصویص یافتوه

 52درصد از کل فسفر جذب شده به بخش هووایی و

بود در حالی که در مرحله گردهافشانی سوه سواقه از

کمتر از  15درصد آن به ریشه اختصاص یافتوه اسوت

کل فسفر  79درصد بوود کوه تقریبوا دو برابور مرحلوه

در مجموع ضریب تخصیص فسفر به بخش هوایی در

ساقهرفت میباشد در مرحلوه گوردهافشوانی بیشوتری

گونههای زراعی بهطور معنیداری بیشوتر از دو علوف

ضریب تخصویص فسوفر بوه سواقه مربووط بوه گنودم

هرز یوالف وحشی ( 77درصود) و علوفخوونی (72

مرواریوود ( 75درصوود) ،گنوودم دوروم ( 79درصوود) و

درصوود) بووود ولووی بووی گونووههوای زراعووی اخووتالف

تریتیکاله ( 79درصد) بود که بهطور معنیدار بیشوتر از

معنیداری دیده نشد (جدول )7

سایر گونوههوای موورد مطالعوه بودنود در مقابول ،دو
جدول  :7مقایسه میانگی اثر گونه گیاهی بر ضریب تخصیص فسفر برگ ( )PLfPCو ساقه ( )PStPCو اندام هووایی ( )PShPCدر
مرحله ساقهرفت ( )SEو گردهافشانی ()An
تیمار

PLfPCSE

WMOR

c

0/102

PStPCSE
ab

PLfPCAn
bc

0/951

0/11

PStPCAn
a

0/750

PShPCAn
a

0/555

WDRM

0/170bc

0/271c

0/05d

0/717a

0/572ab

BSAH

0/955c

0/957a

0/97a

0/997bc

0/557a

BNKD

ab

bc

0/252

b

ab

a

TTkL

c

ab

0/957

0/911

0/109

0/15

cd

0/1

a

0/759

0/791

0/551

ab

0/599

AVEN

0/911ab

0/271c

0/19cd

0/999bc

0/771c

PHLRS

0/977a

0/299c

0/19cd

0/990c

0/722bc

LSD

0/050

0/107

0/091

0/170

0/190

* WMORگندم رق مروارید؛  WDRMگندم دوروم؛  BSAHجو رق صحرا؛  BNKDجو لخت؛  TTkLتریتیکاله؛  AVENیوالف وحشی؛ PHLRS

علف خونی  : LSDکمتری اختالف معنیدار

نتایج حاکی از افزایش قابول توجوه مقودار فسوفر

مطالعه بهطور قابل توجهی بیشتر از گونههوای زراعوی

تخصیص یافته به ریشه در شرایط مصرف کود (29/1

بود در ای مرحله ،در شرایط عدم مصرف کود مقدار

درصوود) و عوودم مصوورف کووود ( 19/1درصوود) در

فسفر تخصیص یافته به ریشه در دو علفهرز بهطوور

گونه های مورد مطالعه در مرحله گردهافشانی نسبت به

متوسط  27درصد و در گونههای زراعوی  5/9درصود

ساقهرفت میباشد در هر دو شورایط مصورف و عودم

بود همچنی  ،در شرایط مصورف کوود ،مقودار فسوفر

مصرف کودهای شیمیایی مقدار فسفر تخصیص یافتوه

تخصیص یافتوه بوه ریشوه در دو علوفهورز بوهطوور

به ریشه در مرحله گرده افشانی در دو علفهرز موورد

متوسووط  97/9درصوود و در گونووههووای زراعووی 17/7
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درصد بود در میان گونههوای زراعوی نیوز در هور دو

 Korkmazو همکوواران ( )2005نیووز اخووتالفهووای

شرایط مصرف و عدم مصرف کود ،بیشوتری ضوریب

گستردهای را بی ژنوتیپهوای موورد بررسوی از نظور

تخصیص فسفر بوه ریشوه در تریتیکالوه مشواهده شود

غلظت و مقدار جذب فسفر مشاهده کردند و مطابق با

(جدول )1

یافتههای ما اههار داشتند که اختالف ژنوتیپها از نظر

بحث

میزان جذب فسفر بسیار بیشتر از غلظوت فسوفر بوود

ه چنانکه اشاره شد نتایج ایو مطالعوه حواکی از

ایشان بهوضوح نشان دادند که در هر گوروه از گونوه-

تأثیر معنیدار ژنوتیپ بر غلظت فسفر در تمام بخشها

های گندم تنوع زیادی از نظر کارآیی در جذب مقادیر

و کل بوته در مرحله گردهافشانی بود در حوالیکوه در

ک فسفر موجود در خاک به عالوه چگونگی واکونش

مرحله ساقه رفت تأثیر ژنوتیپ فقط بر غلظوت فسوفر

بووه کووود فسووفره وجووود دارد چنووی تنوووعی توسووط

ساقه و بخش هوایی بوته معنیدار بوود در ضوم  ،در

( ;Horst, et al., 1993

پژوهشگران دیگر بورای گنودم

دو مرحله یاد شده بی ژنوتیپ و مصورف کوود بورای

 )Ozturk, et al., 2005و ذرت ( Alves et al.,

غلظت فسفر در هیچیک از بخشهای بوته اثر متقابول

 )2001نیوز گوزارش شوده اسوت در ضوم  ،کواهش

معنیداری مشاهده نشد (جدول  )1که میتواند نشان-

غلظت فسفر گیواه در مرحلوه گوردهافشوانی نسوبت بوه

دهندۀ واکنش مشابه غلظت فسفر به مصورف کوود در

ساقهرفت را میتوان به پدیدۀ رقیق شدن فسفر در گیواه

ژنوتیپهای مورد بررسی باشد بر اسواس نتوایج بوه-

در نتیج افزایش سه اندامهای ک فسوفر و پیور شودن

دست آمده ،اگرچوه غلظوت فسوفر در مرحلوه گورده-

برگها نسبت داد ( Ziadi et al., 2009; Fageria et al.,

افشانی بهطور محسوسی کمتر از مرحله ساقهرفت بود

 )2013; Bélanger et al., 2015مطابق بوا ایو نتوایج،

ولی تغییورات غلظوت فسوفر در ژنوتیوپهوای موورد

نتایج  Khosravianو همکاران ( )2017نیز نشواندهنوده

بررسی در گردهافشانی نسبت به ساقهرفت بیشتر بوود؛

کاهش محسوس غلظت فسوفر در انودامهوای مختلوف

برای مثال ،در مرحله ساقهرفت دامن تغییرات غلظوت

گندم و جو با گذشت زمان و پیشرفت نموو گیواه بوود

فسفر بخش هوایی ژنوتیپهوا از  9/5توا  1/7گورم در

یافتههای مشابهی توسط  Gunesو همکواران ( )2007و

کیلوگرم بود و به استثنای گندم رق مروارید اخوتالف

 Fageriaو همکاران ( )2019نیز گزارش شده است

معنیداری بی ژنوتیپها وجود نداشت در حوالی کوه

تأثیر مصرف کود بر غلظت فسفر و سوایر عناصور

غلظت فسفر بخش هوایی ژنوتیپها در مرحله گورده-

معوودنی بووه عووواملی همچووون ژنوتیووپ ،مرحلو نمووو،

افشانی بی  1/1و  2/7گرم در کیلووگرم متغیور بوود و

حاصلخیزی خواک ،زموان کووددهی و انودام گیواهی

اختالفهای بیشتری بی ژنوتیپها مشواهده شود بوه

بستگی دارد بهطور معمول ،مصرف کودها در شورایط

بیان دیگر ،با پیشرفت نمو و افزایش مقدار فسفر مورد

کمبود عناصر غذایی با افزایش رشد و غلظت عناصور

نیاز گیاه و همچنی بیشوتر شودن فرصوت گیواه بورای

در بافتهای گیاهی هموراه اسوت اموا توا رسویدن بوه

جذب عناصر معدنی ،اختالف بی ژنوتیپها آشکارتر

غلظت بحرانی تأثیر آن بر رشد گیاه بیشوتر از غلظوت

شد ای نتیجوه بور ایو نیوز داللوت دارد کوه غربوال

عنصر در بافت گیاه است پ

از آنکه سورعت رشود

ژنوتیپها برای صفات مرتبط بوا جوذب و اسوتفاده از

به حداکثر رسید ،مصرف بیشتر کود تأثیری بر سرعت

فسفر در مراحل پیشرفتهتر در مقایسه با مراحول اولیوه

رشد گیاه نداشته و فقط موجب افزایش غلظت عنصور

نمو به نتایج دقیق تر و مطمئ تری منتهی خواهد شود

( Taiz et al., 2015; Fageria et al.,

در گیاه مویشوود
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 )2013در ای مطالعه مصورف کوود موجوب افوزایش

را میتوان به ای دلیل دانست که میوزان تغییور تجموع

غلظت فسفر در گیاه شد بدی ترتیوب کوه در نتیجوه

فسفر بهوسویل تغییورات دو جوز تشوکیل دهنودۀ آن

کوددهی غلظت فسفر برگ ،بخش هوایی و کول بوتوه

یعنی"غلظت فسفر" و "مقودار موادۀ خشوک" تعیوی

در مرحله سواقهرفوت بوهترتیوب  19/9 ،15/5و 29/1

می شود که هر دو تحت تأثیر گون گیاهی و کووددهی

درصد و در مرحله گردهافشانی بهترتیب 11/7 ،99/1و

تغییر کرده اند ،اگرچه تغییرات مقدار مادۀ خشک و در

 15/7درصد افزایش یافت (جدول  )9مطابق بوا ایو

نتیجووه سووه آن در تغییوورات تجمووع فسووفر بیشووتر از

یافته ها Fist ،و همکاران ( )1557نیز افوزایش غلظوت

غلظت فسفر بوده اسوت نگواهی بوه نتوایج مقایسوات

فسفر بافتهای ریشه و بخوش هووایی در پونج لگووم

میانگی ها (جدول  )9ای نکته مه را بهوضوح نشوان

دانهای گرمسویری را بوا افوزایش مقودار فسوفر خواک

میدهد که در هر دو مرحله ساقهرفت و گوردهافشوانی

گزارش کردند نتوایج آنهوا نشوان داد کوه در مقوادیر

تغییرات (تنوع) مقدار فسفر تجمعیافته در بخش هوای

بیشاز حد کفایت فسفر ،شیب افزایش غلظوت فسوفر

مختلف بوته در گونههای مورد بررسی در شرایط عدم

در بافتهای گیاه رو به کاهش میگذارد غلظت فسفر

مصرف کود (کمبود فسوفر) کمتور از شورایط مصورف

برگ در دو گونوه لگووم دانوهای موورد مطالعوه آنهوا

کود بود در مرحله سواقهرفوت  ،هویچ موورد اخوتالف

مطووابق بووا ایو نتووایج در بوورگهووای جوووان بیشووتر از

معنیداری بی گونههای موورد مطالعوه از نظور مقودار

برگهای مس بود افزایش غلظت فسفر در بافتهوای

فسفر تجمع یافته در برگ ،ریشه ،بخش هوایی و کول

گیاهی در نتیج افزایش مقدار مصرف فسفر کوودی در

بوته در شرایط عودم مصورف کوود مشواهده نشود در

تعووداد زیووادی از مطالعووات دیگوور از جملووه  Gunesو

حالی که در شرایط مصرف کود تفواوت هوای زیوادی

همکوووواران ( Fageria ،)2007و همکوووواران (،)2019

بووی گونووههووا از نظوور مقوودار فسووفر تجمووعیافتووه در

 Khosravianو همکاران ( )2017اثبات شوده اسوت بوا

بخش های مختلف بوتوه وجوود داشوت بورای مثوال،

ای و حووال ،در مطالع و  Bélangerو همکوواران ()2019

مقدار فسفر تجمع یافته در کل بوته در گونههای مورد

مصوورف کووود شوویمیایی تووأثیری بوور غلظووت فسووفر در

بررسی در شرایط کمبود فسفر از  0/7تا  1/9میلیگرم

بافتهای گیاهی نداشت که دلیل آن زیواد بوودن مقودار

در بوته متغیر بود در حالی که دامن ایو تغییورات در

فسفر قابل استفاده در خاک اعالم شده است

شرایط مصرف کود از  1/7تا  7/7میلویگورم در بوتوه

نگاهی به نتایج بهدست آموده نشوان مویدهود کوه

بود ه چنان که در مورد غلظت اشواره شود در موورد

تجمع فسفر در گیاه بیشتر از غلظوت فسوفر و غلظوت

تجمع فسوفر نیوز بوا پیشورفت نموو و گذشوت زموان

فسفر بیشتر از ضرایب تخصویص فسوفر تحوت توأثیر

اختالفهای بوی گونوههوا آشوکارتر شود در نتیجوه،

فاکتورهای آزمایش و اثرات متقابل آنهوا تغییور یافتوه

اختالفهای بی گونههوا در مرحلو گوردهافشوانی در

است بهطوری کوه اثور فاکتورهوای آزموایش و اثورات

مقایسه با ساقهرفت بهویژه در شورایط عودم کووددهی

متقابل آن ها بر تجمع فسفر در تمام بخشهای گیواه و

بیشتر بود با ای حال ،همانند مرحلوه سواقهرفوت  ،در

کل بوته در هر دو مرحله سواقهرفوت و گوردهافشوانی

مرحلو گووردهافشووانی نیووز تغییوورات تجمووع فسووفر در

معنی دار (اغلب در سطح احتموال یوک درصود) بوود

بخشهای مختلف بوته در گونههای موورد مطالعوه در

تغییرات بیشتر تجمع فسفر در واکنش بوه فاکتورهوای

شرایط عدم کوددهی کمتر از شرایط مصرف کود بود

آزمایش در مقایسه با غلظت و ضریب تخصیص فسفر

عدم اختالف معنیدار گونهها از نظر تجموع فسوفر در
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اندام های مختلف و کل بوته در مرحله سواقهرفوت در

گندم و جو در واکنش به افزایش مقدار مصرف فسوفر

شرایط عدم مصرف کود را میتوان بهعنووان نشوانهای

کودی و مایه زنی با باکتری استرپتومایس

حولکننودۀ

از کارآیی نسبتاً مشابه ای گونهها در جوذب فسوفر از

فسفات گزارش کردند ضوم ایو کوه ،ثبوات نسوبی

خاک در شرایط کمبود فسفر قابول اسوتفاده خواک در

ضرایب تخصیص فسفر به بخش های مختلف گیواه را

اوایل فصل رشد ،و عودم وجوود تنووع ژنتیکوی قابول

میتوان به وجود روابوط آلومتریوک نسوبتا ثابوت بوی

توجه در گونههای مورد مطالعه از نظر قودرت جوذب

اندام های مختلوف گیواه در دامنو وسویعی از شورایط

فسفر از خاک در ای شورایط تلقوی نموود همچنوی ،

محیطی نسبت داد

تغییرات بیشتر مقدار فسفر تجمع یافتوه در گونوههوای

نتیجهگیری نهایی

مورد آزموایش در شورایط مصورف کوود را مویتووان

یافته های ای مطالعه حاکی از تغییرات بسیار زیواد

به عنوان شاخصی از پاسخگویی متفاوت ای گونوه هوا

مقدار فسفر تجمع یافته در تمام بخشهای گیاه و کول

به مصرف کودهای شیمیایی قلمداد نموود ایو نتوایج

بوته تحوت توأثیر گونو گیواهی و کووددهی و اثورات

اگرچه با نتایج بعضی از مطالعات انجام شوده در ایو

متقابل ای دو عامول در هور دو مرحلوه سواقهرفوت و

زمینه از جملوه مطالعوه  Ozturkو همکواران (،)2009

گرده افشانی بود نتوایج مقایسو میوانگی هوای مقودار

 Gunesو همکوواران ( Korkmaz ،)2007و همکوواران

تجمع فسفر در اندامها و بخشهای مختلوف گیواه در

( )2005و  Wangو همکووواران ( )2010مبنوووی بووور

ای دو مرحله بازگو کنندۀ تنوع بسیار ک گونوههوا بوه

اختالفات بیشتر گونهها در شرایط ک فسوفر و کواهش

لحاظ تجمع فسفر در شرایط عودم کووددهی (شورایط

اختالفات بی آن ها در شرایط کفایت فسوفر مغوایرت

محیطی فقیور از نظور فسوفر قابول اسوتفاده خواک) در

دارد ،می تواند نشانه ای از تشابه و یکنواختی گونههای

مقایسه با شرایط کوددهی (شرایط محیطی مطلووب از

مورد مطالعه از نظر تحمول کمبوود فسوفر و از سووی

نظر قابل استفاده خاک) مویباشود بوهطووریکوه هویچ

دیگر پاسخگویی متفاوت آنها به مصرف کود فسوفره

اختالف معنیداری بی گونهها از نظر تجمع فسوفر در

است

اندام ها و بخش هوای مختلوف بوتوه در شورایط عودم

نتایج بهدست آمده نشاندهندۀ ثبات بیشتر ضوریب

مصرف کود مشواهده نشود ،در حوالی کوه در شورایط

تخصیص فسفر به بخشهای مختلف بوتوه در هور دو

کوددهی اختالفات نسبتا زیادی بی گونهها از ای نظر

مرحله ساقه رفت و گرده افشانی در مقایسه با غلظت و

مشاهده گردید

تجمع فسفر بود ضم ای که مطوابق انتظوار بوه دلیول

بر اساس نتایج بهدسوت آموده ،دو گونوه علوفهورز

طویل شدن میانگرههوای سواقه در فاصوله دو مرحلوه

یوالف وحشی و علفخونی بهعنوان مه تری گونههوای

ساقه رفت و گردهافشانی ،میوزان تخصویص فسوفر بوه

هرز گرامین زمی های زیر کشت غوالت سرمادوسوت از

ساقه در مرحله گرده افشوانی بسویار بیشوتر از مرحلوه

نظوور تجمووع فسووفر در شوورایط عوودم کوووددهی اخووتالف

ساقه رفت و در مقابل میزان تخصیص فسفر بوه بورگ

معنیداری با گونههوای زراعوی نداشوتند ،اموا در شورایط

کمتر از مرحله ساقهرفت بود ای نتایج بوا یافتوههوای

مصرف کود به مقدار توصویه شوده هموواره یوا کمتوری

مطالعووه  Khosravianو همکوواران ( )2017در دو گیوواه

مقدار فسفر تجمع یافتوه را داشوتند یوا ایو کوه در شومار

گندم و جو مطابقت دارد آنها نیز ثبوات بسویار زیواد

گونههای دارای کمتری مقدار فسفر تجموع یافتوه بودنود

ضرایب تخصیص فسفر به بخش های مختلف بوته در
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 در شرایط عودم کمبوود،سازگارتر خواهند بود در مقابل

که بر عدم برتری آنها بر گونههای زراعی از نظر قودرت

ضرورتی برای تخصیص بیشتر ماده خشک بوه ریشوههوا

جذب فسفر از خاک داللت دارد یافتههوای ایو مطالعوه

وجود ندارد و تخصیص بیشتر ماده خشک بوه ریشوه نوه

همچنی بر بزرگتر بودن نسبت وزن خشوک ریشوه بوه

 بلکه از دیدگاه اقتصاد کورب،تنها مزیت به شمار نمیرود

بخش هوایی در شرایط عدم مصرف کوودهوای شویمیایی

گیاه نوعی زیان محسوب میشود

در هر دو مرحله ساقهرفت و گردهافشانی داللت دارد کوه
بهعنوان یکی از مکانیس های اصلی سازگاری گیاهوان بوه

سپاسگزاری

کمبود فسفر شناخته شده است ای واکنش مویتوانود در

ایوو مطالعووه بووا حمایووت مووالی دانشووگاه علوووم

نهایت به بزرگتر شدن ضریب تخصیص فسفر به ریشوه

،کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد از ایو رو

،در شرایط کمبوود فسوفر منتهوی شوود بور ایو اسواس

نویسندگان مراتب قدردانی خود را از مسئولی محترم

گیاهانی که بتوانند در محیطهای ک فسوفر سیسوت ریشوه

دانشگاه ابراز مینمایند

خود را بیشتر و سریعتر توسعه دهنود بوا ایو محویطهوا
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