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چکیده

، آزمایشی به صـورت  فسفرکلجذبگندم و نیزدانهعملکرد، روش هاي مصرف و نوع کود فسفاته برمقادیربه منظور بررسی تاثیر 

در مرکـز تحقیقـات کشـاورزي    )1386-88(سال زراعی طی دوتیمار16با سه تکرار وفاکتوریل در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی

برابر توصیه کود فسـفر بـر اسـاس آزمـون خـاك     5/0عامل اول سطوح کود فسفر در چهار سطح صفر، . دزفول اجراء گردید–صفی آباد 

کیلـوگرم کـود فسـفر در    100معـادل بـا  (برابر توصیه کود فسفر بر اساس آزمون خاكیک، )کیلوگرم کود فسفر در هکتار50معادل با (

مصرف کـود  هايعامل دوم روش،)کیلوگرم کود فسفر در هکتار150معادل با (برابر توصیه کود فسفر بر اساس آزمون خاك5/1و )هکتار

و عامل سوم نوع کود فسفر شـامل سـوپر فسـفات تریپـل و دي آمونیـوم      فسفر شامل نواري و پخش در سطح و مخلوط با خاك سطحی 

روش . فسفر و نوع کود مصرفی بر عملکرد دانه، عملکرد کاه و وزن هزار دانه معنی دار شدمختلفسطوح نتایج نشان دادکه . بود فسفات

کیلـوگرم کـود   50کیلوگرم در هکتـار از مصـرف   5316باالترین عملکرد دانه به میزان .دارگردیدمعنیمصرف کود فقط بر عملکرد کاه

سـطوح کـود   تـاثیر .معنی دار گردیدبر شاخص برداشتتنهاروش مصرف کود فسفر .آمونیوم فسفات بدست آمدديفسفر در هکتار از 

فسـفر تاثیر تیمارهاي آزمایش بر کارایی استفاده از فسفر و شـاخص برداشـت  .شدفسفر و روش مصرف آن بر جذب کل فسفر معنی دار 

.معنی دار نگردید

.کود فسفرسفر،جذب ف،گندم: واژه هاي کلیدي
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مقدمه

در کلیه فرآیند هاي بیوشیمیایی، ترکیبات کارمایه سازوکارهاياین عنصر.می باشدفسفر از عناصر اصلی مورد نیاز گیاه

ئ یاخته غشافسفر جزئی از پروتئین یاخته بوده و به عنوان بخشی از پروتئین هسته،افزون بر این،.انتقال کارمایه دخالت دارد

.اي و اسید هاي نوکلئیکی نقش ویژه اي دارد

,and Rashidروري می باشدضفسفر براي تشکیل دانه و توسعه ي ریشه هم چنین 2001)Mamon.(فسفر در کارایی

دقیق سازو کار.باشد، لذا قسمت اعظم کود در خاك به صورت تثبیت شده نگهداري می شودخاك هاي آهکی بسیار کم می

برخی محققان عقیده دارند که جذب فسفات به وسیله . ذب فسفات به وسیله کربنات ها هنوز به خوبی شناخته نشده استج

مرحله اول که در غلظت هاي کم اتفاق می افتد، فسفات به صورت نامنظم جذب .می باشدکربنات کلسیم شامل دو مرحله

هسته بلور فسفات کلسیم با افزایش غلظت فسفات روي می دهد،که همگامدر مرحله دوم،.سطحی کربنات کلسیم می شود

به صورت بلور فسفات کلسیک در سیم،لگردیده و فسفات هاي جذب شده بدون آرایش در سطح کربنات کلبه مرور تشکی

al., 2002)etDelgadoLeytem and Mikkelsenآمده و رشد می کنند میزان قابلیتعوامل متعددي بر).,2005,

، )مقدار و نوع رس( توان به میزان کربنات کلسیم خاك، بافت خاك آنها میيتاثیر گذار می باشند، از جملهجذب فسفر

سه مورد .و نیز نوع منبع تامین کننده فسفر، اشاره نمودآلی، نوع گیاه، رطوبت خاك، روش، مقدارمادهاسیدیته خاك، مقدار

قابل استفاده گیاه، به ویژه در اوایل رشد گیاه که طبیعتا با فرآیند تثبیت کمتري همراه اخیر از نقطه نظر تامین کافی فسفر 

و نیز اثر هم دسترسی سریع تر ریشه به کود فسفر،تماس کمتر کود با ذرات خاك، به دلیل حاللیت بیشتراحتماال(است

و McConnell.می باشدقابل توجه)گیاهشهریدر تحریک رشدنوع ماده غذایی همراه با فسفر) یمیا سینرژیس(افزایی 

.کردندعمق جایگذاري کودهاي فسفر را در بهبود کارایی فسفر و افرایش عملکرد گندم زمستانه را گزارش ) 1989(همکاران 

Amin نتیجه گرفتندکه کاربرد نواري کود فسفرذرتگیاهتعیین روش ها و مقادیر مصرف فسفر در در) 1989( و همکاران

در بررسی تاثیر روش هاي مصرف ) 1989(و همکارانFiedler.داردينسبت به مصرف کود به صورت پخش در سطح برتر

ی با یکه جایگذاري کود فسفر با بذر در خاك هاکردنددر زراعت گندم زمستانه گزارشآنکود فسفر بر میزان توصیه هاي 

. بر میزان تولید داشته است،یشتري نسبت به مصرف پخش در سطح کوداثر بخشی ب،میزان فسفر قابل استفاده کم تا متوسط

Sander در بررسی تاثیر روش هاي مصرف فسفر بر گندم زمستانه تاثیر مثبت و معنی دار روش ) 1990(همکاران و

مصرف که روش گزارش کردند)2007(و همکاران Ihsan.جایگذاري فسفر، نسبت به روش پخش سطحی را گزارش کردند

)2005(و همکاران Grant.برتري دارد،به صورت نواري نسبت به روش پخش در سطحدر زراعت گندم دیم فسفر و نیتروژن

که سرعت جذب فسفر در گندم در مراحل اولیه رشد بیشتر از مراحل بعدي است بنابراین گزارش دادند)1373(ملکوتی و
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لذا تامین فسفر در مراحل ابتدایی ،را تا پایان دوره رشد تامین کنده به فسفرممکن است جذب فسفر در این مراحل نیاز گیا

.رشد گندم از اهمیت خاصی برخوردار است

معموال هنگامی که اراضی مناطق خشک و نیمه خشک آبیاري شده و در آنها کشت متمرکز انجام گیرد، کمبود فسفر چنـد  

بل استفاده خاك در کشت متمرکز سـریعا بـه مصـرف    ابه طور کلی، فسفر ق. شودفصل زراعی پس از کمبود نیتروژن مطرح می

در چنین شرایطی افزودن کودهاتی فسفاتی، جهت نیل به عملکرد بهینـه، ضـرورت   . ن در خاك کاهش می بابدآرسیده و مقدار 

,Barber(می یابد 1995.(

مـورد  و به تبع مهم ترین عنصـر غـذایی  تولیدات کشاورزيکنندهمحدودعنصر غذاییدومیناز نیتروژن، فسفر بعداز این رو، 

از سـویی ).Halford, 1997،and Sheldrick,1991Constant( مـی باشـد  در دنیاشیمیاییاستفاده به صورت کود

طلـوب و روش  تعیین مقـدار م بنابراین، جمله مناطق شمالی آن از قطب هاي تولید گندم در کشورمی باشد،از خوزستان استان

. خایر فسفاته حایز اهمیت می باشنداز نقطه نظر اقتصادي، زیست محیطی و حفظ ذصحیح مصرف و نیز نوع کود فسفاته

در مرکـز  در زراعـت گنـدم آبـی   مقدار، روش و نوع  کود فسفر مصرفیا اهداف تعیینبحاضر به مدت دو سال زراعیطرح ،لذا

.مورد اجراء گذاشته شدتحقیقات کشاورزي صفی آباد دزفول به

مواد و روش ها

)Triticum aestivum.L( آبـی عملکـرد گنـدم  و نیز نوع منبع تامین کننده فسفر بـر ها، روشادیربه منظور تعیین مق

بـا طـول و عـرض    دزفـول -در مرکز تحقیقات کشاورزي صـفی آبـاد  1386دو سال زراعی ازسال طیپژوهشاین رقم چمران،

هـاي بلـوك به صورت آزمایش فاکتوریل در قالـب طـرح  طرح. اجرا گردیدشمالی 24/22شرقی و 23/48فیایی به ترتیب جغرا

معـادل  برابر توصیه کودفسفر بر اساس آزمون خـاك 5/1و 1، 5/0مقادیر فسفر در سطوح صفر،-1ا سه عامل بکامل تصادفی

روش هاي مصرف در دوسطح پخش در سطح و مخلوط با خـاك سـطحی   -2در هکتارکیلوگرم کود فسفر150و 100، 50با 

منابع فسفر در دو سـطح سـوپر   -3سانتی متر تماما قبل از کاشت و 10تماما قبل از کاشت و مصرف به صورت نواري به عمق 

نـه مرکـب خـاك از    بعد از آماده سازي مزرعه مورد نظر یـک نمو .در سه تکرار انجام گرفتفسفات تریپل و دي آمونیم فسفات

شیمیایی مطـابق بـا دسـتورالعمل هـاي موسسـه      -فیزیکوویژگی هايسانتی متري تهیه و براي تعیین برخی 30عمق صفر تا 

، خـاك تجزیـه بر اساس نتایج حاصل از .به آزمایشگاه ارسال گردید)  1372علی احیایی و بهبهانی زاده، ( تحقیقات خاك و آب 

کیلـوگرم در  300و 400در سـال اول و  کیلوگرم در هکتار150و 300به ترتیب به میزانپتاسیمنیتروژن وهايکودمقادیر

یـک دوم  ( نحوه مصرف نیتروژن. بودنداوره و سولفات پتاسیم ،پتاسیمومنابع کودي نیتروژن.شدندتعیین هکتار در سال دوم 
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همچنـین بـر اسـاس میـزان     .مخلوط با خاك سـطحی میباشـد  قبل از کاشت و به صورت خاك کاربرد و )تماما (پتاسیم و) آن

کیلوگرم کود فسفر در هکتار تعیین که مطابق با تیمارهاي ارائـه  100فسفر قابل دسترس خاك در سال اول و نیز در سال دوم 

ه قـرار  در هنگام مصرف کود نیتروژن، مقدار نیتروژن موجود در کـود دي آمـونیم فسـفات مـورد محاسـب     .شده مصرف گردیدند

مصـرف  )شـروع سـاقه رفـتن   ( گیـاه  کود نیتروژن به میزان یک دوم به صورت سرك در پایان مرحله پنجـه زنـی  مابقی. گرفت

رقـم مـورد   . در نظـر گرفتـه شـد   متـر پنجو فاصله بین هر تکرار )متر مربع30(متر10متر و به طول سهابعاد هرکرت . گردید

سانتی متر و میزان بذر مصـرفی 20آزمایشی و فاصله ردیف ها بذرکاربذر گندم توسط کاشت . بوداستفاده در این طرح چمران 

آبیاري به صورت نشتی و با سیفون و سـایر مراقبـت هـاي الزم زراعـی در     . گردیدتعیینبوته در متر مربع400بر اساس تراکم 

نه پس از حذف حواشی و یک متراز بـاال  عمل برداشت محصول براي تعیین عملکردکاه و دا. شدطول فصل رشد محصول انجام 

بـه  ،همچنین از هر تیمار مقداري دانه و کاه براي تعیین غلظت فسفر آنها. گرفتو پایین هر کرت بر روي خطوط وسط صورت 

عملکرد دانه(شاخص برداشتعملکرد دانه و کاه،MSTATCدر نهایت با استفاده از نرم افزار آماري. دیزمایشگاه ارسال گردآ

مـورد  فسـفر ت، جذب کل فسفر، کارایی استفاده از فسفر و شاخص برداشوزن هزار دانه،)عملکرد کاه+ تقسیم بر عملکرد دانه 

براي محاسبه جذب کل .براي مقایسه میانگین ها از آزمون چند دامنه اي دانکن استفاده شد.گرفتندبحث و بررسی آماري قرار 

).et al., 2001Manske(شاخص برداشت فسفر از روابط زیر استفاده گردیدفسفر، کارایی استفاده از فسفر و 

عملکـرد  ( کارایی استفاده از فسفر ؛ )غلظت فسفر در کاه × عملکرد کاه + غلظت فسفر در دانه × عملکرد دانه ( جذب کل فسفر 

)کاه دانه وفسفر توسطکلتقسیم بر جذبجذب فسفر توسط دانه ( شاخص برداشت فسفر و)دانه تقسیم بر جذب کل فسفر 

.می باشد

نتایج و بحث

تجزیه خاك

مشاهده می شود که خاك محل آزمایش بدون شوري و قلیائیت، درصد کربنات کلسیم 1با توجه به نتایج مندرج در جدول 

یزان عناصر کم مصرف باالتر از حد من و نیزپاییمتوسط وبه ترتیب در حدمعادل، باال، میزان پتاسیم و فسفر قابل استفاده

.بوده استبحرانی 
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)1386-88(یایی خاك محل آزمایش طی دوسالو شیمی یکزفیویژگی هايبرخی:1جدول 

مقدارخصوصیات
میانگین دو سالسال دومسال اول

pH06/791/699/6
ECe(dS m-1)1/132/071/0

%O.C32/175/004/1
Ava.P(mg kg-1)6/54/55/5
Ava.K(mg kg-1)185140163
Ava.Fe(mg kg-1)106/83/9
Ava.Zn(mg kg-1)86/23/308/3
Ava.Cu(mg kg-1)06/228/167/1
Ava.Mn(mg kg-1)62/81/7

%T.N.V424343
242625درصد رس

222222درصد سیلت
545253درصد شن
Si.LSi.LSi.Lبافت خاك

.سانتی متري30عمق صفر تا . هر عدد میانگین سه تکرار است

عملکرد دانه، عملکرد کاه و وزن هزار دانه گندم

وزن هـزار دانـه گنـدم در    وکه سطوح کود فسفر بر عملکرد دانه، عملکرد کاه دادنشان 2جدول نتایج تجزیه واریانس مرکب

معنی دار شدن روش مصرف کـود  حاکی ازدوهمچنین نتایج مندرج در جدول . ر شده استیک درصد معنی دااحتمالسطح

از طرفـی نتـایج   . عامل یاد شده بر دو صفت دیگر معنی دار نشده اسـت . استیک درصد احتمالفسفر بر عملکرد کاه در سطح

).2جـدول (ج درصد معنی دار شـده اسـت  پناحتمالنشان می دهد که نوع کود مصرفی بر عملکرد دانه و عملکرد کاه در سطح

می دهد که با مصـرف کـود فسـفر عملکـرد     اننشسهجدول داده هاي. بر وزن هزار دانه معنی دار نشده استنوع کود مصرفی

50معـادل بـا   (برابر توصیه کود فسفر بر اساس آزمون خـاك 5/0از مصرف ،دانه افزایش یافته است و بیشترین عملکرد حاصله

کیلوگرم 4184کیلوگرم در هکتار بدست آمده است که با تیمار شاهد با عملکرد 5241به میزان ) کود فسفر در هکتارکیلوگرم

از سویی با مصرف کود فسفر در هر سه سطح مـورد بررسـی   .در هکتار بیش از یک تن در هکتار افزایش عملکرد نشان می دهد

برابر توصیه کود فسـفر بـر اسـاس آزمـون خـاك      5/0ن عملکرد کاه از تیمار به طوري که بیشترییافتعملکرد کاه نیز افزایش 

مشخص مـی  سهبا مشاهده جدول ). 3جدول( ماري قرار گرفته اند آگروه کحاصل شده است، که البته با دو سطح دیگر در ی

ست، هر چند که وزن هزار دانـه  گردد که با مصرف کود فسفر در هر سه سطح یاد شده وزن هزار دانه گندم نیز افزایش داشته ا

در مجموع تفاوت وزن هزار دانه ناشی از اعمال کود . بدست آمده از مصرف سطوح کود فسفر در یک گروه آماري قرار گرفته اند
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104خوزستانتاثیر مدیریت مصرف کود فسفر برعملکرد دانه گندم و جذب کل فسفر در شمال 

پـایین فسـفر قابـل جـذب خـاك و نیـز بـا        با توجه به میـزان  . گرم می باشدپنجگرم وزن، بیش از 42فسفر نسبت به شاهد با 

کسـب  ) 1379الفتی و همکـاران،  ( میلی گرم در کیلوگرم خاك5/10به سطح بحرانی فسفر در زراعت گندم آبی یعنی رجوع 

کیلوگرم 150و 100وح بودن عملکرد در سطپایین تر.پاسخ از کاربرد فسفر بر صفات مورد بحث امري محتمل نشان می دهد

مـی باشـد  در گیـاه عـدم تعـادل عناصـر غـذایی    سـایر عناصـر غـذایی و    اخالل در جذب به دلیلاحتماالکود فسفر در هکتار

et al.,1981)Rehm(.کـود فسـفر  کیلـوگرم  50سطح مطلوب فسفر قابل جذب و تعادل عناصر غذایی در سطح بنابراین

رد گندم می باشـد و نیـز بـه دلیـل     از طرفی با توجه به اینکه وزن هزار دانه از اجزاء مهم عملک.در هکتار بهتر تامین شده است

نتـایج  .هـزار دانـه باشـد   نهزار دانه، افزایش عملکرد دانه می تواند ناشی از افزایش وزنتاثیر مثبت مصرف فسفر بر افزایش وز

در خـاکی بـا میـزان فسـفر قابـل      ( با مصرف فسـفر  .مثبتی حاکی از اعمال کود فسفر بر عملکرد دانه گندم گزارش شده است

، به ویژه در صورتی که تاخیر در کشت رخ داده باشد، مصرف فسفر تـوام بـا   )میلی گرم در کیلوگرم هفتتا پنج اده پایین، استف

ینـد  آرا دلیـل ایـن فر  آنها اثر تحریک کنندگی فسفر بر پنجه دهـی .می شودبه افزایش عملکرد دانهمنتجبذر در هنگام کاشت 

کیلوگرم کود فسفر 35نتیجه گرفتند که مصرف ) 2001(و همکارانSander.Manske)(and Eghbal ,1999دانستند

.در یک خاك آهکی عملکرد دانه را بیش از یک تن در هکتـار افـزایش داد  ) بدون مصرف فسفر(در هکتار نسبت به تیمار شاهد 

Alam ن، در خاکی با میزان فسـفر  در بررسی پاسخ سه واریته گندم به مصرف فسفر و نیز روش مصرف آ) 2003(و همکاران

ی گرم در کیلوگرم، نتیجه گرفتند که مصرف فسفر منجر به افزایش معنی دار عملکرد دانه و کاه نسبت به لمی9/3قابل استفاده 

.تیمار شاهد بدون مصرف فسفر شده است
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1391105، بهار   سیزدهم، شماره چهارمسال - دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز- فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژي گیاهان زراعی

گندم، جذب کل فسفر، شاخص برداشت فسفر و کارایی استفاده فسفرشاخص برداشتوتجزیه واریانس مرکب عملکرد دانه، عملکرد کاه، وزن هزار دانه:2جدول 
)1386- 88( طی دوسال آزمایش
میانگین مربعات

کارایی استفاده فسفرشاخص برداشت فسفرجذب کل فسفربرداشتشاخص وزن هزار دانهعملکرد کاهعملکرد دانهدرجه آزاديمنابع تغییرات

A1**042/115373735**375/274124763**54ns000/0**883/94**056/0**553/24عامل
B(A)4ns51/136521ns865/2170785ns063/1*003/0**421/9ns001/0**215/0
C3**153/5732280**569/14560667**944/141ns001/0**995/58ns001/0ns041/0عامل 
AC3*819/305612ns792/513839ns944/2ns000/0ns192/3ns000/0ns013/0
D1ns167/149468**667/7747520ns500/1*005/0*270/10ns000/0ns176/0عامل 
AD1ns167/80504ns167/1199748ns167/4ns001/0ns752/6*008/0**783/0
CD3ns778/237954*917/2362740ns556/0**008/0ns166/3ns001/0ns083/0

ACD3*298892ns639/256158ns333/4ns000/0*234/7ns001/0ns062/0
E1*667/438480*667/4200066ns375/0ns002/0ns359/7ns002/0ns037/0عامل 
AE1*667/410816*167/3809660ns042/0ns002/0ns160/2ns000/0ns003/0
CE3*500/302986ns861/1528014ns042/2**004/0ns931/0ns000/0ns062/0

ACE3ns167/159861ns028/609621ns264/0ns001/0ns608/0ns001/0ns033/0
DE1ns042/38001ns375/1456815ns042/1ns001/0ns010/0ns001/0ns013/0

ADE1ns042/651ns042/198926ns042/0ns000/0ns413/0ns000/0ns005/0
CDE3ns486/23103ns736/1805408ns042/1*003/0ns684/0ns001/0ns072/0

ACDE3ns375/76488ns292/583786ns597/1ns000/0ns831/0ns001/0ns031/0
60ns522/87097ns176/833792ns374/2ns001/0ns395/0ns001/0ns052/0خطا
-------90کل

02/617/1235/374/684/985/336/7-ضریب تغییرات

.معنی دار در سطح یک درصد، پنج درصد و معنی دار نیستبه ترتیبn.sو *، **-) رفنوع کود فس( E، عامل ) رفروش مصرف فس( D، عامل ) سطوح کود فسفر(C، عامل ) تکرار(B، عامل ) سال(Aعامل
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106مصرف کود فسفر برعملکرد دانه گندم و جذب کل فسفر در شمال خوزستانتاثیر مدیریت 

)1386-88(میانگین اثراصلی سطوح کود فسفر بر عملکرد دانه، عملکردکاه و وزن هزار دانه گندم طی دو سال آزمایش :  3جدول 
عملکرد دانه

)کیلوگرم در هکتار(

عملکرد کاه

)کیلوگرم در هکتار(

هزار دانهوزن 

)گرم(

سطوح کود فسفر

)کیلوگرم در هکتار(

میانگین دو سالسال دومسال اولمیانگین دو سالسال دومسال اولمیانگین دو سالسال دومسال اول

0B3177C5190C4184D4735B7973B6354C41B43B5/43

5/0 )50(A4002A6479A5241B6132A9848A7990B46A48A47

1 )100(A4028AB6297AB5163C5936A9448A7692A47A49A48

5/1 )150(A4030B6041B5035A6455A9507A7981A46A48A5/47

و ) کیلوگرم در هکتار100معادل ( توصیه کود فسفر بر اساس آزمون خاك ، )کیلوگرم در هکتار 50معادل ( برابر توصیه کودي بر اساس آزمون خاك 5/0به ترتیب بدون کود فسفر ، 5/1و 1، 5/0سطوح کود فسفر صفر ، 
.اعداد داراي حرف مشترك در ستون ها از نظر آماري با توجه به آزمون دانکن در سطح پنج درصد معنی دار نیستند). کیلوگرم در هکتار150معادل با ( برابر توصیه کودي بر اساس آزمون خاك 5/1
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روش مصـرف  دربـه عبـارتی   . روش مصرف کود فسفر فقط بر عملکرد کاه معنی دار شـده اسـت  د،یر ذکر گردتچنانچه پیش

نسبت به روش پخش در سطح و مخلوط با خاك سطحی، عملکرد دانه، وزن هـزار دانـه و عملکـرد کـاه     ،فسفر به صورت نواري

).4جدول ( دار بوده استعنی منیزاینکه بر عملکرد کاهضمنبیشتر بوده است، 

.اگر مقدار فسفر قابل استفاده خاك پایین باشد، مصرف فسفر به صورت نواري نسبت به روش پخش درسطح ارجح تـر اسـت  

برتر بودن روش نواري را می توان به کاهش تثبیت کود فسفر به دلیل تماس کمتر با ذرات خاك، اثر هـم افزایـی نیتـروژن بـر     

دانسـت بط ترمـ ه دلیل تاثیر آن بر  رشد بیشتر ریشه و در نتیجه باال رفـتن تـوان گیـاه در جـذب فسـفر،      جذب بیشتر فسفر ب

Tuker, 1982)andHagin(.Nisar و همکاران)1992 (وAlam و همکاران)گزارش نمودندکـه مصـرف کـود    ) 2003

ررسی نتـایج جـدول  ب.زیادي بر عملکرد محصول داردر یفسفر در زمان و روش مناسب، البته در تعادل با دیگر عناصر غذایی تاث

بـوده کود دي آمونیوم فسفات نسبت به سوپر فسفات تریپل افزایش عملکرد دانه وکاه بیشـتر  با مصرفنشان می دهد کهچهار

,.Alam et al)ري بر عملکرد محصول داشته باشدنوع کود مصرفی یکی از عواملی است که می تواند اثر متغی. است 2002).

and Eow, 1978Panه درا در زراعت نیشکر نشـان دا سوپر فسفات تریپل و دي آمونیوم فسفاتعدم تفاوت معنی دار بین

در بررسی تاثیر منابع و زمان مصرف فسفر بر گندم نتیجه گرفتند که پاسخ گنـدم بـه   ) 2006(و همکاران Rajparشده است

آنها علـت را در توانـایی یکسـان گیـاه در جـذب      .یکسان و غیر معنی دار بود)م فسفاتدي و مونو آمونیو( دو نوع کود فسفري

. اعالم نمودندفسفر از دو منبع،
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108تاثیر مدیریت مصرف کود فسفر برعملکرد دانه گندم و جذب کل فسفر در شمال خوزستان

)1386-88( میانگین اثر اصلی روش مصرف و نوع کود فسفر بر عملکرد دانه، عملکرد کاه و وزن هزار دانه گندم طی دوسال آزمایش: 4جدول 
عملکرد دانه

)کیلوگرم در هکتار(
عملکرد کاه

)کیلوگرم در هکتار(
وزن هزار دانه

)گرم(
عملکرد دانه

)کیلوگرم در هکتار(
عملکرد کاه

)کیلوگرم در هکتار(
وزن هزار دانه

)گرم(

روش 
مصرف

میانگین دو سالمیانگین دو سالمیانگین دوسالنوع کود فسفرمیانگین دو سالمیانگین دو سالمیانگین دوسال

سوپر فسفات A4866B7220A46سطح
تریپل

B4838B7295A46

دي آمونیوم A4945A7788A5/46نواري
فسفات

A4973A7713A46

.داعداد داراي حرف مشترك در ستون ها از نظر آماري با توجه به آزمون دانکن در سطح پنج درصد معنی دار نیستن
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نشان می دهد که اثرات متقابل بین مصرف و نوع کود فسفر بر عملکرد دانه در سطح2واریانس مرکب جدول تجزیهنتایج 

مشاهده می گرددکه باالترین عملکـرد دانـه   پنجبا مراجعه به نتایج مندرج در جدول . پنج درصد معنی دار شده استاحتمال

از منبـع دي  ) کیلوگرم کود فسفردر هکتار50( برابر توصیه کود 5/0اشی از تیمار ، نکیلوگرم در هکتار5316گندم به میزان 

آمونیوم فسفات بدست آمده است، هر چند که با تیمار دیگر یعنی همین میزان کود فسفر اما از منبع سوپر فسفات تریپـل در  

.یک گروه آماري قرار گرفته اند

)1386–88(گندم طی دوسال آزمایش و کاهش بر عملکرد دانهمیانگین اثر متقابل تیمارهاي آزمای: 5جدول 
عملکرد کاه

)کیلوگرم در هکتار(
عملکرد دانه

)کیلوگرم در هکتار(
سطوح کود فسفر

)کیلوگرم در هکتار(
میانگین دو سالمیانگین دو سالنوع کود

C5669C4247سوپر فسفات تریپل0
B7040C4121دي آمونیوم فسفات0

A7984A5166سوپر فسفات تریپل)50( 5/0
A7996A5316دي آمونیوم فسفات)50( 5/0
AB7626A5115سوپر فسفات تریپل)100( 1
AB7758A5210دي آمونیوم فسفات)100( 1

AB7602B4825سوپر فسفات تریپل)150( 5/1
A8359A5246دي آمونیوم فسفات)150( 5/1

حرف مشترك در ستون ها از نظر آماري با توجه به آزمون دانکن در سطح پنج درصد معنی دار نیستنداعداد داراي

معنـی دار شـده اسـت   پـنج درصـد  احتمـال اثرات متفابل بین میزان مصرف و روش مصرف فقط بـر عملکـرد کـاه در سـطح    

) کیلوگرم کود فسـفر در هکتـار  50(برابر توصیه کودي5/0حاکی از این است که تیمار پنجنتایج مندرج در جدول ). 2جدول(

.را داشته است) کیلوگرم در هکتار7996(به روش نواري باالترین عملکرد کاه

شاخص برداشت، جذب کل فسفر، کارایی استفاده فسفر و شاخص برداشت فسفر
پنج درصد معنی دار شده استاحتمالرف کود فسفر بر شاخص برداشت در سطحبین تیمارهاي آزمایش، فقط روش مصدر

که شاخص برداشت گندم در روش پخش در سطح و مخلوط با خاك سطحی بیشتر از روش نـواري  دادنتایج نشان ). 2جدول (

فزایش معنـی داري نتیجه گیري نمودند که با مصرف کود فسفر شاخص برداشت گندم اet al.,(2001)Manske. بوده است

نوع کود مصـرفی بـر   هم چنیناثرات متقابل بین سطوح کود فسفر و روش مصرف آنها ونیز بین سطوح کود فسفر و .نشان نداد

یم مشاهده یرا بررسی نما6چنانچه نتایج جدول). 2جدول (یک درصد معنی دار شده استاحتمالشاخص برداشت در سطح

. بین سطوح کود فسفر و روش مصرف و نیر بین سطوح کود فسفر و نوع کود فسفر وجود نداردمی گردد که در مجموع تفاوتی 
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110تاثیر مدیریت مصرف کود فسفر برعملکرد دانه گندم و جذب کل فسفر در شمال خوزستان

)1386–88( میانگین اثرمتقابل تیمارهاي آزمایش بر شاخص برداشت گندم طی دوسال آزمایش : 6جدول 

شاخص برداشتشاخص برداشت
سطوح کود فسفر

)کیلوگرم در هکتار(
فسفرسطوح کود میانگین دو سالروش مصرف

)کیلوگرم در هکتار(
میانگین دو سالنوع کود

سوپر فسفات A44/00سطح0
تریپل

A43/0

دي آمونیوم D38/00نواري0
فسفات

B38/0

سوپر فسفات )50(BCD39/05/0سطح)50(5/0
تریپل

AB40/0

دي آمونیوم )50(ABC41/05/0نواري)50(5/0
فسفات

AB40/0

سوپر فسفات )100( BC40/01سطح)100( 1
تریپل

AB40/0

دي آمونیوم )100(AB41/01نواري)100(1
فسفات

AB41/0

سوپر فسفات )150( BCD40/05/1سطح)150( 5/1
تریپل

B38/0

دي آمونیوم )150(CD38/05/1نواري)150(5/1
فسفات

B39/0

.آماري با توجه به آزمون دانکن در سطح پنج درصد معنی دار نیستنداعداد داراي حرف مشترك در ستون ها از نظر 
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1391111بهار ،سیزدهماره ، شمچهارمسال- دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز- فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژي گیاهان زراعی

نشان می دهد که فقط سطوح کود فسفر و روش مصرف آنها بـر جـذب کـل    2جدول آزمایشنتایج تجزیه واریانس مرکب

با مصرف فسفر جذب کـل فسـفر توسـط گنـدم     . یک درصد و پنج درصد معنی دار شده استاحتمالفسفر به ترتیب در سطح

7بررسـی نتـایج جـدول    ). 7جدول ( فسفر مشاهده نمی شودبیشتر شده است هر چند که تفاوت معنی داري بین سطوح کود 

دال بر موثر بودن روش مصرف فسفر به صورت نواري نسبت به روش پخش در سطح و مخلوط با خاك سطحی بـر جـذب کـل    

درآزمایش خود نشان دادندکه اثر اصلی کود فسفر و نیز روش مصرف آن بر جذب کـل  )2003(و همکاران Alam.فسفر دارد

تیمارهاي آزمایش اثر معنی داري بر شاخص برداشـت فسـفر و کـارایی اسـتفاده فسـفر      .فر توسط گندم معنی دار بوده استفس

).2جدول (نداشته است 

بر جذب کل فسفر توسط گندم طی دو سال آزمایشو روش مصرفمیانگین اثراصلی سطوح کود فسفر:7جدول 
)88-1386(

جذب کل فسفر
)کتارهکیلوگرم در(

سطوح کود فسفر
)کیلوگرم در هکتار(

میانگین دو سالسال دومسال اول

0B32/12C56/14B44/13
5/0 )50(A45/15A21/18A83/16
1)100(A70/15AB62/17A66/16
5/1)150(A42/15B48/16A95/15

میانگین دو سالسال دومسال اولروش مصرف
A60/14A12/16B36/15سطح
A80/14A30/17A05/16نواري

.اعداد داراي حرف مشترك در ستون ها از نظر آماري با توجه به آزمون دانکن در سطح پنج درصد معنی دار نیستند

نتیجه گیري

ــود فســفر توســط کشــاورزان    ــراي مصــرف ک ــل ب ــرین دلی ــم ت ــود  ،مه ــزایش س ــاالتر و اف ــاي ب ــرد ه ــه عملک حصــول ب

و بـا لحـاظ نمـودن جنبـه هـاي      با عنایت به نتایج حاصل از این تحقیـق  ،بنابراین. (Anonymous,1999)باشدمیتربیش

ـ برابر توصیه کود فسفر بر اساس آزمون خاك معـادل  5/0مقدار ،اقتصادي دي در هکتـار کـود فسـفر از منبـع    کیلـوگرم 50ا ب

مـی شـود در صـورت    خاطر نشان . بودمناسب تر ،نسبت به سایر سطوح کود مصرفیلکرد دانهترین عمیشببا فسفاتآمونیوم

به از سویی. میزان نیتروژن کود محاسبه و از مقدار کل نیتروژن مصرفی کسر گرددبایستیفسفات، دي آمونیوماستفاده از کود
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در این آزمایش امکان بکارگیري هردو روش وجود )بر عملکرد دانه(مصرف کود فسفرهايدلیل عدم تفاوت معنی دار بین روش

مصرف کود فسفر بـه صـورت   ترجیحابه ویژه در خاك هاي سنگین و آهکی هابه تثبیت سریع فسفر در خاكتوجهبا اما . دارد

.پیشنهاد می گردد،پایین بوده و مقدار کود مصرفی نیز کم باشدفسفر قابل استفاده خاك اگرخصوصنواري به 

سپاسگزاري

ازکلیه همکاران بخش تحقیقات خـاك و آب کـه بـه نحـوي از انحـاء در اجـراي ایـن پـروژه مسـاعدت نمـوده انـد قـدرانی و             

. سپاسگزاري بعمل می آید
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