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 تأثیر کاربرد  نیتروژن بر کارايي جذب و ذخیره سازی آن در ارقام گندم نان
 

 6، عبداهلل حس زاده قورت تپه8، يوسف ارشد*6غالمرضا خليل زاده
 

 

 ، ایرانعضو هیأت علمي مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعي استان آذربایجان غربي  - 1  

 ، ایرانهال و بذر کرجنتهیه ات اصالح و سسه تحقیقؤعضو هیأت علمي م - 2
 

 21/10/01 تاریخ پذیرش:               21/13/01تاریخ دریافت: 

 چکیده

امروزه به دالیل اکولوژیکي و اقتصادی گرایش به سمت سیستم های کشاورزی پایدار و کم نهاده رو به افزایش  

ي خاک و آبهای زیر زمیني نقش مهمي است. نیتروژن یکي از نهاده های اصلي در این سیستم بوده که در آلودگ

دارد. بنابراین به من ور ارزیابي تنوع جذب و مصرف و در نتیجه کاهش مصرف نیتروژن، این آزمایش در سال 

بصورت طرح کرت های یکبار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفي در سه تکرار اجرا  4255-58زراعي 

کیلوگرم کود اوره در هکتار به عنوان  955  بدون مصرف و مصرف گردید که در آن کود نیتروژنه در دو سط

( به عنوان عامل فرعي در ن ر گرفته شدند. .Triticum aestivum Lژنوتیپ گندم نان ) 95عامل اصلي و 

نتایج نشانگر تنوع باالیي برای کاهش مصرف نیتروژن در بیشتر صفات بود. تجزیه واریانس اختالف آماری بسیار 

نیتروژن نشانگر اختالف آماری معني دار در × اری برای ارقام در صفات نشان داد. اثر متقابل ژنوتیپ معني د

% برای وزن هزاردانه، غل ت نیتروژن دانه، غل ت نیتروژن کاه و کلش، عملکرد نیتروژن دانه، 4سط  احتمال 

برای  ی% و عدم معني دار1احتمال  کارایي جذب و کارایي مصرف نیتروژن و برای تعداد دانه در سنبله در سط 

صفات عملکرد دانه، تعداد سنبله در متر مربع، شاخص برداشت و شاخص برداشت نیتروژن بود.  مقایسه میانگین 

صفت عملکرد دانه نشان داد که ارقام کوهدشت، چمران و قوبوستان در هر دو سط  نیتروژن برتر از سایرین 

عملکرد پایین نشان دادند. کارایي جذب  +Nعملکرد باال و  N0و گونش لي در  25-بودند. اما ارقام زاگرس، طالع

نیتروژن و کارایي استفاده از نیتروژن تنوع باالیي برای همه سطوح نیتروژن، ژنوتیپ و اثر متقابل نشان داد. 

ن برتر از ، زاگرس و کوهدشت در هر دو سط  نیتروژ25-مقایسه میانگین کارایي جذب ارقام قوبوستان، طالع

کارایي باالیي نشان دادند. مقایسه میانگین کارایي مصرف  N0سایر ارقام و اکینچي، آرتا، اترک و چمران در 

و دریا نشان داد هر سه این ارقام در هر دو سط  نیتروژن کارایي باالیي  25-نیتروژن ارقام گونش لي، طالع

هش مصرف نیتروژن دارا بود. بررسي مقایسه میانگین بیشترین حساسیت را نسبت به کا 22-داشتند. رقم نورلو

عملکرد دانه، کارایي زراعي جذب و مصرف نیتروژن، در این آزمایش مشخص نمود که ارقام قوبوستان،کوهدشت و 

 چمران برای اهداف اصالحي برتر از سایرین مي باشند.   

نیتروژن، کارایي مصرف، غل ت نیتروژن  عملکرد دانه، شاخص برداشت نیتروژن، کارایي جذب واژه های کليدی:

 دانه

                                           

 (g.khalilzade@yahoo.com)نگارنده مسئول * 

 

 

 عیهاي به زرامجله پژوهش

 0331تابستان  ،2، شماره 3جلد 

 

 هب زراعی   ژپوهش اهي مجله        
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 ...تأثیر کاربرد  نیتروژن بر کارايی جذب و ذخیره سازي آن در    011

 

 

 مقدمه

نیتروژن یکي از نهاده های اصلي گندم در سیستم       

های کشاورزی با پتانسیل تولید باال مي باشد. میزان 

میلیون  1/42مصرف کودهای نیتروژنه در دنیا از 

میلیون تن در سال  1/51به  4259تن در سال 

مقدار در  رسیده است که نصف این 9554

 شودکشورهای توسعه یافته مصرف مي

(FAO, 2004) . در طي انقالب سبز عملکرد 

 گندم در واحد سط  بطور قابل مالح ه ای 

 افزایش یافت و با روشهای اصالحي ارقام 

 نیمه پا کوتاه مکزیکي که کود پذیری 

 باال و سازگاری خوبي با سیستم های

 زراعي آن زمان داشتند معرفي شدند 

(Le Gouis & Pluchard, 1996) . الکن، امروزه

 دانشمندان به دنبال آزادسازی واریته هایي 

 هستند که ریسک آلودگي اکوسیستم را 

 پایین و میزان مصرف کود را کاهش دهد

(Le Gouis et al., 2000) .  بخش مهمي از آلودگي

 های محیطي ناشي از آلودگي های زیر زمیني

 نیتروژن مي باشد 1و دنیتریفیکاسیون 

(Mariotti, 1997).  سال گذشته،  25در طي حداقل

محتوای نیترات آب در اراضي کشاورزی، افزایش 

سفانه کودهای أمت. (Mary et al., 1997)یافته است 

استفاده نشده و کارآیي  مؤثرنیتروژنه به صورت 

باشد % مي 22مصرف آن برای غالت در دنیا حدود 

(Byerlee & Siddiq, 1994 .) با وجود این، فقدان

ای در نیتروژن از گسترده ترین مشکالت تغذیه

تولید گندم آبي است. اصالحگران گندم باید واریته 

هایي را آزاد کنند که عالوه بر کاهش مصرف کود، 

حداقل آلودگي محیط زیست و حداکثر درآمد برای 

کشاورزان فراهم آوردند و واریته هایي را معرفي 

 ه کارآیي جذب و مصرف نیتروژننمایند ک

                                           

1-Dentrification 

 آنها، بیشتر صرف تولید دانه گردند 
(Le Gouis et al, 2000). 

 تنوع ژنتیکي برای کارآیي مصرف نیتروژن در گنیدم 

 توسییط محققییین زیییادی گییزارش شییده اسییت     
(Ortez-Monasterio et al., 1997; Van Sanford & 

Mackown, 1986; Dhugga & Waines, 1989). 

قات انجام گرفته بر روی گنیدم هیای بهیاره    در تحقی

 هگزاپلوئییید و دیپلوئییید کییارآیي جییذب نیتییروژن  

مهمتییر از کییارآیي مصییرف نیتییروژن  بییوده اسییت   

(Dhugga & Waines, 1989 .)    بیا اصیالح ارقیام در

شرایط نیتروژن زیاد تا متوسط، عملکرد دانیه ارقیام   

بهبیود   4251تا سال  4215گندم بهاره آبي از سال 

روند افزایشي داشته است. در ارقیام نیمیه پاکوتیاه    و 

 اییین افییزایش در عملکییرد دانییه اتفییاق افتییاده و در  

 سیییطوح کیییودی متوسیییط و بیییاال هیییر دو جیییزء  

 کییارآیي جییذب و کییارآیي مصییرف افییزایش یافتییه  

 است، ولي درسیطوح پیایین کیودی، ایین افیزایش      

 تنهییا بییرای کییارآیي جییذب مفییید بییوده اسییت     

(Ortez-Monasterio et al., 1997).  راندمان مصرف

عناصر غیذایي را میي تیوان بصیورت نسیبت مییزان       

عملکرد گیاه به میزان عناصر غیذایي مصیرف شیده    

کارآیي . (Graswell & Godwin, 1984)تعریف نمود

جذب عناصر غذایي نییز بیه عنیوان مییزان افیزایش      

عملکرد قسمت های برداشت شده گییاه بیه ازاء هیر    

مصرف شده تعریف کرد. دو گروه واحد عنصر غذایي 

 از عوامل دخیل عبارتند از :

الف( خصوصیاتي از گیاه که در ارتبیاط بیا بیازدهي     

انید. یعنیي چیه مقیدار از عناصیر      مؤثرجذب عناصر 

غذایي تامین شده به وسیله گیاه جذب شیده اسیت.   

ب( عواملي که در ارتباط با راندمان استفاده عناصیر  

گر نسبت عملکرد به عناصیر  غذایي مطرح بوده و بیان

غذایي جذب شده است. دستیابي به واریته هیای بیا   

کارآیي جذب و مصرف بیاال جهیت کیاهش مصیرف     

نهاده های کشاورزی و حفظ محیط زیست، پایداری 

تولید و سالمت محصیوالت کشیاورزی از ضیروریات    
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چنین تحقیقي مي باشد. لذا ارزیابي تنیوع ژنتیکیي   

مصیرف نیتیروژن( و    این صیفات )کیارآیي جیذب و   

پایداری عملکرد یک رقیم و مقاومیت آن در مقابیل    

کییاهش نیتییروژن و صییفات مییرتبط بییا آن از جملییه 

 اهداف این پژوهش مي باشد.   

 هامواد و روش

ژنوتیپ گندم نان  95این آزمایش با شرکت

(Triticum aestivum L.)  انجام  4255-58در سال

جزء ارقام گردید. همه ژنوتیپهای مورد ارزیابي 

تجاری ایران و جمهوری آذربایجان بودند که در 

 4285برنامه های اصالحي این کشورها از سالهای 

آبان  25معرفي شده اند. آزمایش در  9551تا 

در مزرعه تحقیقاتي مرکز تحقیقات  4255

کشاورزی مغان کشت گردید. نوع خاک لومي رسي، 

دسي زیمنس  19/5حدود  Ecو  1/8حدود  pHبا 

 گرم بر کیلوگرم  49بر متر و میزان ماده آلي خاک 

بود. نمونه های خاک محل کشت آزمایش حاوی 

کیلوگرم در هکتار نیتروژن معدني بترتیب  52و  18

 55قبل از کاشت و پس از برداشت آزمایش تا عمق 

 4سانتیمتری دارا بود )اطالعات بیشتر در جدول 

 آورده شده است(.

 

 

 

 

 

 تجزيه خاک قبل از کاشت محل اجرای آزمايشنتايج  -6جدول 

 بافت خاک
 اسیدیته

 

هدایت 

 الکتریکي

 فسفر قابل جذب

(mg/kg) 

 پتاسیم قابل جذب

(mg/kg) 

 درصد اشباع
 کربن آلي

 )درصد(

نیتروژن 

 کل

 آهک

 )درصد(

 عمق

(cm) 

 5-55 95 41/5 9/4 19 215 95 19/5 15/8 لومي رسي

 

لوکهای کامل طرح پایه اسپلیت پالت در قالب ب

تصادفي با سه تکرار بود که در آن نیتروژن به عنوان 

عامل اصلي در ن ر گرفته شد و به من ور ایجاد 

حداکثر اختالف در استفاده از نیتروژن بین ارقام از 

 955و با کود ) (N0)دو سط  کود اوره، بدون کود 

ژنوتیپ   95کیلوگرم در هکتار( استفاده گردید و 

به عنوان عامل فرعي مد ن ر قرار گندم نان نیز 

گرفت که برخي صفات زراعي، پدیگری، سال 

 مشاهده 9معرفي ارقام مورد استفاده در جدول 

گردد. کود در چهار نوبت و بطور مساوی شامل  مي 

کیلوگرم قبل از کشت( و بقیه در سه  15کود پایه )

مرحله پنجه دهي، سنبله رفتن و پر شدن دانه 

 اده شد. بصورت سرک استف

 

 

 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 ...ايی جذب و ذخیره سازي آن در تأثیر کاربرد  نیتروژن بر کار   011

 

 

 

 رقم گندم نان مورد ارزيابی 86نام، سال معرفی و برخی صفات مورفولوژيکی  -8جدول 

 ارتفاع بوته تاری  سنبله دهي تاری  رسیدن سال معرفي خالصه ژنوتیپ

(cm) 

      

 Nur 4222 959 452 81 22-نورلو

 Gob 9552 959 455 21 قوبوستان

 Ruz 4251 959 454 22 51-روزی

 Gun 4222 951 452 52 گونش لي

 Gir 4225 958 451 54 4-قیرمزی گول

 Pir 4221 958 451 52 4-پیرشاهین

 Gim 4251 952 452 85 48/9قیمت لي

 Aki 4258 951 412 52 51-اکینچي

 Aza 4221 958 455 22 21-ع مت لي

 Tal 4255 944 455 24 25-طالع

 Hir 4224 951 455 24 هیرمند

 Art 9555 955 454 88 آرتا

 Atr 4221 955 412 88 اترک

 Dar 9555 951 452 21 دریا

 Taj 4221 954 412 55 تجن

 Shi 4228 955 452 54 شیرودی

 Cha 4228 954 451 51 چمران

 Zag 4225 955 411 85 زاگرس

 Koh 9555 959 452 21 کوهدشت

 Mog 9555 959 454 21 2-مغان

  

 

متری با  1خط کاشت  5مل هر کرت آزمایشي شا

دانه در  215سانتي متر با تراکم  95فاصله خطوط 

متر مربع بود. تاری  سنبله دهي که از تعداد روزهای 

% ظهور سنبله ها و تاری  رسیدن 15کاشت تا 

فیزیولوژیک از تعداد روز کاشت تا زرد شدن ساقه 

 زیر سنبله محاسبه شد. قبل از برداشت کل از هر 

ته بطور تصادفي از سط  زمین برداشت بو 95کرت 

 و جهت اندازه گیری های وزن هزار دانه، تعداد دانه 

 

در سنبله، شاخص برداشت، غل ت نیتروژن دانه و 

غل ت نیتروژن کاه و کلش استفاده گردید. محتوای 

غل ت نیتروژن با استفاده از از روش کجلدال تعیین 

فات و برای تجزیه ص. (Humphries, 1956)گردید 

رسم نمودارهای الزم از برنامه های نرم افزاری 

MSTSTC ،SPSS  و EXCELL .استفاده گردید

کارآیي مصرف ، (NHI)شاخص براشت نیتروژن

کارآیي استفاده از نیتروژن یا  ،(NUE)نیتروژن 
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 کارآیي بیولوژیکي، کارایي بیوماس، کارایي جذب

 (NUEgn)و کارایي مصرف عملکرد دانه  

 ;May et al., 1991زیر محاسبه شدند از روابط 

Ortiz-monasterio Ortiz-monasterio & 

Graham, 2000).) 
شاخص برداشت =نیتروژن کل قسمتهای هوایي/ عملکرد نیتروژن دانه

 نيتروژن

 کارايی مصرف نيتروژن=کود استفاده شده/ عملکرد دانه 

 یکارايی بيولوژيک=نیتروژن کل قسمتهای هوایي/ عملکرد دانه 

شاخص =عملکرد نیتروژن کل قسمتهای هوایي/ عملکرد نیتروژن دانه 

 برداشت نيتروژن 

 کارايی جذب نيتروژن=کود داده شده/ کل نیتروژن قسمتهای هوایي 

 کارآيی مصرف عملکرد دانه=کود استفاده شده/ عملکرد نیتروژن دانه 
 

به من ور ارزیابي دقیق تر اثرات متقابل کود با 

نیتروژن  ×ني که اثرات متقابل ژنوتیپ ژنوتیپ و زما

 برای یک صفت معني دار باشد از اکي واالن ریک

 (W
2
g )( مي توان استفاده نمودWricke, 1962   .) 

W
2

g=  n
N

=1(Xgn – Xg.. – X.n + X..)
2

 

 

 نتايج و بحث 

تجزیه واریانس اختالف معني داری را بین ژنوتیپ 

اثر متقابل (. 2ها در تمام صفات نشان داد )جدول 

ژنوتیپ در نیتروژن برای بیشتر صفات به غیر 

و عملکرد دانه اختالف  (HI) ازشاخص برداشت

معني داری را نشان داد. اختالف بین دو سط  

و  HIنیتروژن در صفات تعداد سنبله در متر مربع، 

کارایي استفاده از نیتروژن غیر معني دار بود ولي 

ن دادند. اجزای سایر صفات اختالف معني داری نشا

عملکرد اثرات متفاوتي در سطوح مختلف کودی 

نشان دادند. میانگین صفات و اثر متقابل به همراه 

LSD  آورده شده است.  1آنها در جدول 

نتیجه آزمایش نشانگر اختالف آماری معني داری 

برای عملکرد دانه، بدون استفاده از کود نیتروژن 

گرم در متر مربع  525بود. میانگین عملکرد دانه از 

 N0گرم در متر مربع در  894به  +Nدر سط  

(. دامنه تغییرات عملکرد a4کاهش یافت )شکل 

گرم در متر مربع( برای  118از ) N0دانه در سط  

گرم در متر مربع( برای  4554تا )  22-رقم نورلو

رقم کوهدشت نشان داد. با افزایش میزان کود، 

 Hasanzadeh Ghortعملکرد دانه افزایش یافت. 

Tapeh et al(2009)  و( Naklang et al (2006 
رابطه مثبتي بین سطوح کودی و عملکرد دانه نشان 

شرایط بهینه را برای Ceccarelli (1996 )دادند. 

 1گزینش ارقام در محیط های کم نهاده

مورد تأکید قرار داد. او نشان داد که الین های 

لکرد باالتری انتخاب شده در شرایط مطلوب، عم

نسبت به الین های انتخاب شده در شرایط 

نامطلوب داشتند. محاسبه ضریب اکوالنس ریک 

برای عملکرد دانه نشان داد که پنج رقم قوبوستان، 

، چمران و 48/9، ع مت لي4-قیرمزی گول

را به  G×N% از واریانس اثر متقابل 11کوهدشت 

عملکرد  48/9خود اختصاص دادند. رقم قیمت لي

و عملکرد  N0و عملکرد پایین در  +Nباال در 

در دو سط  نیتروژن معني دار  4-قیرمزی گول

نبود. بقیه ارقام در هر دو سط  نیتروژن از عملکرد 

 باالیي برخودار بودند. 

( بطور 4bوزن هزار دانه در بیشتر واریته ها )شکل

 N+ (1/28گرم( نسبت به  15) N0معني داری از 

رابطه استفاده از کود نیتروژن با گرم( کاهش یافت. 

وزن هزار دانه عکس هم بود، یعني با افزایش کود 

وزن هزار دانه کاهش یافت. در حالي که ارقام 

، 25-، طالع21-، ع مت لي4-قیرمزی گول

هیرمند، شیرودی، چمران و کوهدشت اختالف 

نداشتند.  Nآماری معني داری در دو سط  

در ارقام قوبوستان،  N0به  +Nبیشترین افزایش از 

آرتا، اترک، تجن و کوهدشت دیده شد. ارقام با وزن 

هزار دانه باال سهم عمده ای در واریانس اثر متقابل 

را چهار  GN% از واریانس اثر متقابل 12داشتند. 

                                           

1  - Low-input 
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 ، کوهدشت و48/9رقم گونش لي، قیمت لي

بطوریکه وزن هزار  ،خود اختصاص دادنده ب 2-مغان 

و  48/9گونش لي، قیمت لي دانه در سه رقم

 2-کوهدشت در هر دو سط  نیتروژن و رقم مغان

گرم( افزایش  22) +Nگرم( بیشتر از 15) N0در 

نشان دادند. میانگین تعداد دانه در سنبله )شکل 

c4 برای نیتروژن، ژنوتیپ و اثر متقابل )G×N  بطور

معني داری اختالف نشان داد. بطوریکه این عدد در 

N0 (8/11 و دا )نه در سنبله N+(5/12  دانه در

سنبله( بود. بیشترین تاثیر مثبت در افزایش تعداد 

دانه در  55) 25-دانه در سنبله در ارقام طالع

سنبله(، هیرمند، دریا و تجن و کمترین تعداد دانه 

دانه در سنبله(،  28) 51-در سنبله در ارقام روزی

، 14بترتیب با  4-چمران، شیرودی و قیرمزی گول

و  25-، طالع51-ند. سه رقم روزیدبو 12و  12

%، بیشترین سهم را در واریانس 12چمران با 

نه تنها از  25-داشتند. رقم طالعG×Nاثرمتقابل 

تعداد دانه باالیي در هر دو سط  نیتروژن برخوردار 

بلکه اختالف آماری معني داری نیز در دو  ،بود

و  51-سط  نشان داد. اما برای دو رقم روزی

 چمران این اختالف معني داری نبود.  

با وجود اختالف تعداد سنبله در متر مربع بین دو 

(، اختالف آماری 545)N0 و  )N+(552 سط  

معني داری معني داری بین سطوح نیتروژن وجود 

نداشت. پایین بودن میزان واریانس اثر متقابل 

سطوح نیتروژن برای تعداد سنبله در متر مربع 

یزان تغییرات تعداد سنبله ارقام در دو نشانگر م

سط  کودی مي باشد. با توجه به اینکه اجزای 

عملکرد معموالا همبستگي منفي با هم دارند و 

همچنین سهم ارقام با تعداد دانه در سنبله کم و 

زیاد در میزان واریانس اثرات متقابل، نقش ارقامي 

له که تعداد دانه در سنب 25-و طالع 51-مانند روزی

باال، تعداد سنبله در متر مربع پایین دارند، در اثر 

(. ارقام d4)شکل متقابل نقش مهمي ایفا مي کنند

زاگرس، آرتا، تجن، شیرودی و چمران بیشترین 

اختالف  G×Nتعداد سنبله را داشتند. اثر متقابل 

، 51-، اکینچي22-معني داری داشت. ارقام نورلو

ي داری پایین بطور معن N0در  2-شیرودی و مغان

 G×N% از واریانس اثر متقابل 59بودند.  +Nتر از 

، قیمت 4-، پیرشاهین51-ژنوتیپ روزی 1مربوط به 

 51-و زاگرس بود. دو رقم روزی 25-، طالع48/9لي

تعدادسنبله پایین در هر دو سط ، دو  25-و طالع

پایین و  N0در  48/9و قیمت لي 4-رقم پیرشاهین

N+ هر دو سط  از تعداد  باال و رقم زاگرس در

سنبله در متر مربع باالیي برخوردار بود. در ارزیابي 

برای عملکرد دانه، وزن هزار دانه  G×Nاثر متقابل 

بیشترین و تعداد سنبله در متر مربع کمترین نقش 

را ایفا کردند. زمانیکه تعداد سنبله در متر مربع 

در باال بودن وزن هزار دانه و تعداد دانه ، ثابت بود

 سنبله عملکرد دانه را باال برد.

سه جزء تشکیل دهنده کارایي مصرف نیتروژن، 

، کارایي استفاده کلي از 2کارایي جذب نیتروژن

 1)کارایي فیزیولوژیکي( و شاخص برداشت 1نیتروژن

مي باشد. کارایي جذب نیتروژن در کل ارقام تنوع 

بطوریکه کارایي جذب  ،( نشان دادa9باالیي )شکل 

( بطور معني داری باالتر از کارایي 14/4)+Nدر 

( بود. تفاوت بین نیتروژن 55/4) N0جذب آن در 

سانتیمتری و کل  5-55کل سط  العرضي خاک در 

نیتروژن سط  خاک در مرحله رسیدگي بترتیب 

کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود. لذا میزان  9/11

از مواد آلي خاک و  Nنیتروژن جذب شده از سط  

ی نیتروژن موجود در خاک بوده است. بقایا

بیشترین کارایي جذب نیتروژن بین ژنوتیپ ها 

و  25-مربوط به ارقام قوبوستان، گونش لي، طالع

کوهدشت بود. کمترین افت کارایي جذب نیتروژن 
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( بود که 45/5مربوط به رقم چمران )N0 به  +Nاز 

میزان مشارکت این رقم در واریانس اثر متقابل 

G×N(2/1بود. چهار رقم قوبوستان، طالع )%-25 ،

%( از 15مسئول یک دوم ) 2-کوهدشت و مغان

بودند. کارایي جذب  G×Nواریانس اثرات متقابل 

 2-و مغان 25-نیتروژن در سه رقم قوبوستان، طالع

دارای بیشترین کاهش ولي رقم  N0به  +Nاز 

کوهدشت در هر دو سط  نیتروژن کارایي جذب 

وز داد. کارایي کل استفاده از باالیي از خود بر

)کارایي فیزیولوژیکي( اختالف بسیار معني  نیتروژن

داری برای منابع نیتروژن، ژنوتیپ و اثر متقابل 

G×N  نشان داد. دامنه تغییرات کارایي فیزیولوژیکي

گرم در  498تا  55در هر دو سط  نیتروژن باال و از 

رم گرم در گ 421تا  55و  +Nگرم نیتروژن برای 

بود. متوسط کارایي کل  N0نیتروژن برای سط  

گرم در گرم  N0 (5/28استفاده از نیتروژن در 

گرم در گرم نیتروژنN+ (5/24  )نیتروژن( باالتر از 

بود. باالترین کارایي فیزیولوژیکي را ارقام گونش لي، 

و دریا نشان دادند که هر سه این ارقام در  25-طالع

ي باالیي داشتند.  هر دو سط  نیتروژن کارای

را چهار رقم  G×Nبیشترین واریانس اثر متقابل 

%( نشان 11، اترک و دریا )51-، روزی22-نورلو

بیشترین حساسیت را نسبت به  22-دادند. نورلو

 یيآو اترک کار 51-کاهش نیتروژن و دو رقم روزی

پایین و رقم دریا کارایي باالیي در هر دو سط  

میانگین شاخص برداشت  نیتروژن نشان دادند. بین

 G×N( برای سطوح نیتروژن و اثر متقابل b9)شکل 

اختالف معني داری نداشتیم.باالترین شاخص 

، تجن، شیرودی و 4-گول ،برداشت را ارقام قیرمزی

زاگرس داشتند که هر چهار رقم شاخص برداشت 

باالیي در هر دو سط  نیتروژن از خود بروز دادند. 

را ارقام  G×Nر متقابل % از کل واریانس اث11

 و  51-، اکینچي4-، قیرمزی گول51-روزی

، 51-توجیه کردند. سه رقم روزی 25-طالع

در هر دو سط  نیتروژن  25-و طالع 51-اکینچي

شاخص برداشت  4-کارایي پایین ولي قیرمزی گول

باالیي در هر دو سط  نیتروژن داشت. عملکرد 

در متر  گرم N+ (4/91( در c9نیتروژن دانه )شکل 

گرم در متر مربعN0 (1/41  )مربع( بسیار بیشتر از 

بود. باالترین عملکرد نیتروژن دانه را ارقام 

و زاگرس و  25-قوبوستان، کوهدشت، طالع

را  G×Nبیشترین واریانس مربوط به اثر متقابل 

، زاگرس، 25-، طالع48/9ارقام قوبوستان، ع مت لي

د. دو رقم % را باعث شدن52با  2-کوهدشت و مغان

قوبوستان و کوهدشت باالترین حساسیت را نسبت 

نشان دادند. غل ت نیتروژن دانه  Nبه کاهش 

اختالف بسیار معني داری بین دو سط  نیتروژن، 

نشان داد. دامنه تغییرات G×N ژنوتیپ و اثر متقابل

و  N0% در  45/9تا  82/4غل ت نیتروزن دانه از 

ود. میانگین در نوسان ب +N% در 19/2تا  24/9

%( پایین تر از 52/9) N0غل ت نیتروژن ارقام در 

N+ (54/9بودند. ارقام قوبوستان، طالع )%-25 ،

از بیشترین مقدار صفت ذکر شده  2-زاگرس و مغان

بودند. ارزیابي اثرات متقابل نشان داد که  برخوردار

 ، سه چهارم2-سه ژنوتیپ آرتا، چمران و مغان

 را باعث G×Nتقابل %( از واریانس اثر م81)

اند. بطوریکه دو رقم آرتا و چمران کمترین  شده 

بیشترین حساسیت را  2-حساسیت و رقم مغان

نسبت به کاهش مصرف نیتروژن نشان دادند. 

( در d9میانگین شاخص برداشت نیتروژن )شکل 

%( باالتر 8/51) +N% برای 1سط  احتمال 

 %( بود. بیشترین میانگین شاخص1/85)N0از

 ، قیرمزی51-داشت نیتروژن در ارقام روزیبر

و اترک نشان دادند. با  21-، ع مت لي4-گول 

وجود برتری رقم اترک از ن ر شاخص برداشت 

نیتروژن در دو سط  نیتروژن، این رقم اختالف 

معني داری بین دو سط  کودی نشان نداد و 

حساسیتي نسبت به کاهش نیتروژن نشان نداد.  
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% از 11ل ارقام در سطوح کودی ارزیابي اثر متقاب

، 51-واریانس کل را مربوط به پنج رقم روزی

، اترک و زاگرس 21-، ع مت لي4-قیرمزی گول

دانست. غیر از رقم اترک بقیه ارقام در سط  

N+ شاخص برداشت نیتروژن باالتری نسبت بهN0 

مربوط به  +Nدر شرایط NHIدارا بودند. باالترین 

و  4-، قیرمزی گول51-ارقام قو بوستان، روزی

، 4-ارقام قیرمزی گول N0و برای  21-ع مت لي

 اترک، شیرودی، چمران و زاگرس بودند. 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 
 ژنوتيپ برای دو سطح کود نيتروژن 86تجزيه واريانس )ميانگين مربعات( صفات زراعی  -1جدول 

 (M.S)      میانگین مربعات

 منبع تغییرات
 درجه آزادی

 

 عملکرد دانه

 

 ر دانهوزن هزا
 

تعداد دانهدر 

 سنبله

 تعداد سنبله

 در متر مربع

شاخص 

 برداشت 

غل ت 

 نیتروژن

 دانه 

غل ت 

 نیتروژن

 کاه و کلش  

 عملکرد

 نیتروژن دانه 

شاخص برداشت 

 نیتروژن  

کارآیي جذب 

 نیتروژن

کارآیي استفاده از 

 نیتروژن

             

 نیتروژن
 

4 215251* 1/458 ** 59/295 ** 421585ns
 29/45 ns 91/45 ** 959/5 ** 2/2289 ** 5/9118 * 52/8 ** 14/255 ns

 

 4اشتباه 

 
9 12515 58/9  12/44  14122 52/412  5/15  558/5  88/9  25/418  591/5  84/2212  

 ژنوتیپ

 
42 15525** 49/24 ** 25/454 ** 4292** 21/85 ** 455/5 ** 555/5 ** 25/15 ** 2/12 ** 5/491 ** 98/551 ** 

 ژنوتیپ× کود 

 
42 1192ns

 12/94 ** 59/21 * 1825ns
 15/99 ns

 454/5 ** 585/5 ** 52/45 ** 85/42 ns
 519/5 ** 12/549 ** 

 9اشتباه 

 
85 2855 59/9  12/48  1855 91/42  551/5  559/5  24/2  55/49  542/5  14/915  

 میانگین

 
- 552 5/25  1/18  115 1/12  19/9  12/5  5/42  4/54  91/4  21 

 ضریب تغییرات

 )درصد(

 

 
5/49  1/1  2/5  5/49  4/45  5/2  5/5  5/45  1/1  5   /2  5/45  

 
درصد مي باشند. 4و  1* و ** به ترتیب غیر معني دار و معني دار در سط  احتمال ،   ns 
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مقايسه ميانگين اثر ژنوتيپ و نيتروژن بر صفات مورد آزمايش – 8جدول 

 ژنوتیپ اثرات متقابل
عملکرد دانه 

(gr/m2) 

 وزن هزار دانه

(g) 

 سنبله در

 متر مربع

 تعداد دانه

 در سنبله

شاخص 

 برداشت

)%( 

 نهغل ت نیتروژن دا

)%( 

غل ت نیتروژن کاه 

 وکلش )%(

شاخص 

برداشت 

 نیتروژن

)%( 

عملکرد نیتروژن 

 دانه

(gr/m2) 

کارآیي جذب 

 نیتروژن
(gr/gr N) 

کارآیي مصرف 

 نیتروژن
(gr/gr N) 

N0 
 
 

G1 1/118 5/21 145 2/18 2/22 28/4 22/5 88 8/45 5/82 55 

 G2 8/541 2/25 125 1/14 4/15 59/9 21/5 85 1/45 52/4 455 

 G3 8/518 8/14 122 8/25 5/22 41/9 15/5 85 5/42 29/5 59 

 G4 5/885 8/18 148 4/11 1/11 22/4 11/5 82 2/41 41/4 498 

 G5 5/511 4/21 555 4/19 5/12 82/4 88/5 55 4/41 28/5 22 

 G6 5/598 5/28 195 8/15 4/11 25/4 15/5 85 5/49 52/5 51 

 G7 8/558 5/18 125 2/11 8/11 5/9 15/5 81 2/49 5/5 22 

 G8 8/842 5/19 152 2/15 5/12 42/9 12/5 81 2/41 51/4 444 

 G9 2/514 5/25 542 1/19 4/19 51/9 55/5 55 1/48 41/4 25 

 G10 5/821 2/21 155 5/19 5/25 22/4 11/5 82 2/41 49/4 445 

 G11 5/515 9/14 142 8/25 9/12 21/4 12/5 82 1/49 21/5 454 

 G12 5/511 2/19 155 5/11 4/15 45/9 15/5 85 4/41 22/5 441 

 G13 1/552 5/12 185 1/14 1/11 58/9 12/5 52 2/41 21/5 55 

 G14 2/825 5/24 122 4/15 1/15 49/9 52/5 84 1/41 41/4 421 

 G15 5/542 2/15 155 5/15 9/15 22/4 55/5 81 5/49 55/5 455 

 G16 8/845 2/25 128 1/14 5/15 28/4 21/5 54 4/41 29/5 82 

 G17 5/515 8/14 155 1/15 5/11 42/9 95/5 55 9/45 95/4 454 

 G18 1/558 8/25 545 2/12 1/15 54/9 22/5 55 2/45 55/4 25 

 G19 5/515 9/19 198 8/14 9/28 54/9 15/5 82 4/48 42/4 24 

 G20 9/158 2/15 182 2/15 2/19 45/9 22/5 81 2/49 52/5 24 
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 ژنوتیپ اثرات متقابل
عملکرد دانه 

(gr/m2) 

 وزن هزار دانه

(g) 

 سنبله در

 متر مربع

 تعداد دانه

 در سنبله

شاخص 

 برداشت

)%( 

 غل ت نیتروژن دانه

)%( 

غل ت نیتروژن کاه 

 وکلش )%(

شاخص 

برداشت 

 نیتروژن

)%( 

عملکرد نیتروژن 

 دانه

(gr/m2)) 

کارآیي جذب 

 نیتروژن
(gr/gr N) 

کارآیي مصرف 

 نیتروژن
(gr/gr N) 

N200 G1 8/892 8/22 592 1/19 9/15 51/9 28/5 85 4/42 92/4 498 

 G2 4519 8/95 128 8/11 5/11 41/2 82/5 52 8/29 21/4 25 

 G3 2/559 8/25 128 1/21 2/21 25/9 88/5 29 4/95 19/4 58 

 G4 9/584 5/11 182 9/12 8/11 49/2 15/5 58 4/98 59/4 25 

 G5 2/282 5/29 159 1/11 5/11 85/9 19/5 25 1/95 12/4 55 

 G6 5/825 2/22 122 2/14 5/18 22/9 21/5 58 8/92 25/4 55 

 G7 8/592 5/11 185 4/11 2/19 55/9 22/5 52 5/92 15/4 459 

 G8 2/121 8/25 521 2/12 5/21 84/9 92/5 51 1/99 15/4 51 

 G9 5/289 5/25 122 2/18 8/25 89/9 25/5 55 2/95 12/4 89 

 G10 5/241 2/25 155 1/55 9/28 42/9 18/5 51 1/95 84/4 455 

 G11 4/555 8/22 195 8/12 2/25 22/9 59/5 55 4/94 21/4 455 

 G12 9/589 2/25 512 2/11 2/12 19/9 51/5 51 4/94 98/4 58 

 G13 5/581 2/21 155 8/12 5/18 12/9 51/5 58 2/94 98/4 81 

 G14 5/224 9/21 195 1/11 2/19 55/9 12/5 51 8/91 11/4 21 

 G15 9/245 5/22 512 4/15 5/11 81/9 82/5 51 1/99 25/4 21 

G16                          8/228 5/25 185 2/11 5/15 19/9 85/5 51 8/99 22/4 454 

G17                          2/258 5/15 555 2/14 4/11 24/9 12/5 55 8/99 25/4 54 

 G18 2/552 8/22 585 1/12 5/18 45/2 59/5 55 2/98 51/4 52 

 G19 2/4554 5/12 122 5/15 5/15 58/2 55/5 55 5/29 25/4 25 

 G20 5/515 9/22 591 5/14 5/15 19/2 58/5 55 4/25 82/4 441 

 N 995 52/2 2/415 52/2 9/45 45/5 45/5 29/5 15/1 95/5 1/25 

LSD5% G 1/55 22/4 5/85 59/1 51/1 554/5 514/5 49/1 52/2 424/5 4/45 

 G×N 9/421 82/9 1/444 59/5 42/8 441/5 582/5 52/1 94/2 451/5 5/91 

 9ادامه جدول 
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 86)وزن هزار دانه، دانه در سنبله و سنبله در متر مربدع( در   زای عملکرد دانهبرای صفات عملکرد و اجG×N اثرات متقابل  -6شکل 

 % . 1در سطح احتمال  N200ژنوتيپ در سطوح کودی 
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تروژن و شاخص برداشت ني کارايی جذب نيتروژن ) نيتروژن استفاده شده/ کل نيتروژن باالی سطح زمين(، شاخص برداشت،  -8شکل

  G×Nژنوتيپ مورد ارزيابی در دو سطح کود نيتروژن. ميزان مشارکت هر ژنوتيپ در اثر متقابل  86عملکرد نيتروژن دانه در 

.% نوشته شده است 1در سطح احتمال مؤثر)اکوواالنس( که روی ژنوتيپ های 
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