
 السادات حسینی و همکاران رقیه
 

 187

  

  مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی
  90جلد چهارم، شماره اول، بهار 

199-187  
ejcp.gau@gmail.com   
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  استاد گروه زراعت،2طبیعی گرگان،  زراعت، دانشگاه علوم کشاورزي و منابعارشد گروه  دانشجوي کارشناسی1

  علمی مرکز تحقیقات کشاورزي استان گلستان عضو هیأت3منابع طبیعی گرگان،  دانشگاه علوم کشاورزي و
  

  1چکیده
به تغییرات عملکرد و اجزاي عملکرد دانه در ارقام گندم  منظور ارزیابی اثرات کود نیتروژن به

 . انجام گرفت1386-1387 در سال زراعی محله گرگان اي در مرکز تحقیقات عراقی مایش مزرعهآز
 وتجن، فالت ( و ارقام)  کیلوگرم در هکتار270و  180، 90، 0(صورت اوره   بهنیتروژنسطوح کود 

N-81-18 (ن نتایج نشا .شد چهار تکرار انجام باهاي کامل تصادفی  در قالب طرح فاکتوریل با بلوك
کیلوگرم در هکتار  180  نیتروژندر سطحN-81-18  داد که بیشترین عملکرد دانه مربوط به رقم

کیلوگرم در  33/3129( ترین عملکرد دانه مربوط به رقم فالت بود و کم ) در هکتارکیلوگرم 8/5959(
ه تعداد ارقام قدیم و جدید گندم در برخی صفات مورد مطالعه از جمل . بودشاهد  در تیمار)هکتار

پنجه بارور، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در تمام سطوح کودي نسبت به شاهد 
ترین پنجه بارور،  دلیل داشتن بیش به N-81-18افزایش نشان دادند در بین ارقام مختلف رقم جدید 

ام دیگر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت در سطوح کودي مختلف نسبت به ارق
  .برتري داشت

 
 گندم، عملکرد دانه  عملکرد بیولوژیک،شاخص برداشت، :هاي کلیدي واژه

 
  
  

                                                
  hosseini_sr240@yahoo.com: مسئول مکاتبه *
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  مقدمه
 درصد کالري 55ن و ی درصد پروتئ45و بیش از  کشور بودهگندم یکی از محصوالت استراتژیک 

فقیت در  براي مودار و مدیریت مصرف بهینه کود نیتروژن. کند تامین میمورد نیاز جمعیت کشور را 
ین منطقی نوع و میزان یع است و تراي برخوردا افزایش تولید دانه و پروتئین گندم از اهمیت ویژه

خیزي  حاصل. نظور ارتقاء کمی و کیفی محصوالت زراعی، ضروري است مصرف کودهاي نیتروژنه 
رین عامل ت کننده گندم است و نیتروژن محدودکافی خاك یکی از ضروریات اصلی براي افزایش تولید

یکی از عوامل مهم در  ).2002 ،دیویس و همکاران(رود  شمار می مواد غذایی در عملکرد گندم به
زراعی، مدیریت بهینه مصرف کودهاي  نژادي و به سو با عملیات به افزایش تولیدات کشاورزي هم

گزارش ) رصد د57(در بین کودهاي شیمیایی همبستگی باالیی بین نیتروژن و عملکرد . شیمیایی است
  .)1999ی، ملکوت (شده است

دهد، عنصري  اهمیتی که در فرایندهاي حیاتی گیاه انجام می دلیل وظایف متعدد و با نیتروژن به
نیتروژن از طریق . کند  عناصر، تولید گیاهان زراعی را محدود می سایراست که کمبود آن بیش از

طور  هب. شود دانه سبب افزایش عملکرد گندم میر، تعداد دانه در خوشه و وزن هزاافزایش تعداد خوشه
؛ دیویس و 2004 همکاران، هاتفیلد و(باشند  می نیتروژن میثیر مستقأت کلی اجزاء عملکرد در گندم تحت

 و باعث هثیر را نسبت به مراحل دیگر داشتأترین ت زنی بیش کوددهی در مرحله پنجه ).2002 همکاران،
هنگام  که مصرف زوده شدعمل آمده نشان داد هدر یک بررسی ب. دوش  میافزایش تعداد پنجه در گیاه

ن موجب کاهش آن ژهنگام کود نیتروشود و مصرف دیر ن باعث افزایش تعداد پنجه میژکود نیترو
 90علت افزایش تعداد دانه در سنبله اصلی در تیمار در پژوهشی  ).2002 کوك و همکاران،( شود می

 ک بارور و تعداد دانه در سنبلکعلت زیاد بودن طول سنبله، تعداد سنبل به در هکتار  نیتروژنکیلوگرم
دلیل  بارور در سنبله اصلی ممکن است به هاي کسنبلثیر مثبت کود نیتروژن بر تعداد أت. باشد بارور می

ها  زنی و بهبود باروري گلچه تر کردن مرحله پنجه  از طریق طوالنیکسنبلافزایش طول دوره آغازش 
 ندتوا می) تا ظهور برگ پرچم( نیتروژن و شرایط نامساعد محیطی در طول نمو گلچه الًازیرا احتم باشد

  ).2001 قرنجیک و همکاران،( شود ها کسنبل از تعداديموجب مرگ و میر 
عداد نیز گزارش کردند که با افزایش مصرف کود نیتروژن در گندم، ت) 1992(زبارت و شیرد 

مربع، وزن هر دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد کاه نبله در مترهاي بارور، تعداد س پنجه
  .یابد ولی تعداد دانه در سنبله و شاخص برداشت کاهش یافت افزایش می
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چه مصرف نیتروژن قبل از مرحله رشد سریع گیاه انجام شود جذب نیتروژن و راندمان  چنان
دار  طور معنی هدانه بشود وزن هزار بار نیتروژن باعث مییابد و تقسیط دو یا سه  مصرف آن افزایش می

  ).1991 ،توماس و همکاران(ثیر تقسیط نیتروژن قرار گیرد أت تحت
زنی و طویل  ن در مراحل کاشت، پنجهآ در بررسی مقادیر مختلف نیتروژن و کاربرد )1993(لوي 

طور مثبت و  عملکرد دانه بهشده به این نتیجه رسید که یادشدن ساقه و یا تقسیط آن در مراحل 
ل مالع دهد ولی عکس زنی واکنش نشان می دار، به نیتروژن مصرف شده در مراحل کاشت و پنجه معنی

) 1999(چند آنگوس و فیشر  تر بود، هر عملکرد دانه به کاربرد نیتروژن در مرحله طویل شدن ساقه کم
  .باال دست یافتندبا مصرف نیتروژن در مرحله طویل شده ساقه به عملکردهاي 

روي اثر مقدار نیتروژن بر عملکرد سه رقم گندم در  شی بریبا آزما) 2005(شهسواري و همکاران 
داري داشتند  هاي هوایی اختالف بسیار معنی کرمان دریافتند که ارقام از نظر وزن خشک اندام

ترین  مربع کمگرم در متر1163مربع بیشترین و رقم روشن با   گرم در متر1737که رقم تجن با  طوري به
  .افشانی داشتند تجمع ماده خشک در واحد سطح را در مرحله گرده

تر بودن پتانسیل  هاي انجام شده در بین ارقام قدیم و جدید گندم بیانگر آن است که بیش مقایسه
 ،)2005 ن،قانی و همکارا عبدل( شود ها مربوط می هاي هوایی آن تر اندام عملکرد ارقام جدید به رشد بیش

 .نیز عنوان نمود که شاخص برداشت ارقام اصالح شده باالتر از ارقام بومی است) 2003(گابریال 

  بررسی نقش میزان کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد سه رقم گندمهدف از این پژوهش
هترین رقم و  بأییددر شرایط آب و هوایی گرگان و مقایسه این ارقام جهت ت) N-81-18 فالت، تجن،(

  .باشد منظور حصول حداکثر عملکرد دانه در واحد سطح می میزان مناسب نیتروژن براي هر رقم به
 

 ها مواد و روش
محله  در مزرعه ایستگاه تحقیقاتی کشاورزي عراقی 1386-1387 این آزمایش در سال زراعی

یقه شمالی و طول  دق45  درجه و37شهرستان گرگان با عرض جغرافیایی . گرگان اجرا گردید
متوسط بارندگی .  متر از سطح دریا قرار دارد13 دقیقه شرقی، در ارتفاع 30 درجه و 54جغرافیایی 

گراد، متوسط  سانتی درجه 3/26  و8/2ترتیب  متر، حداقل و حداکثر دماي سالیانه به میلی 5/25 سالیانه
  .باشد میمربع  بر متر مگاژول18/1469  و متوسط ساعات آفتابی درصد49/67رطوبت نسبی 
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فیزیکی و  برداري شد و خصوصیات متري خاك نمونه سانتی 30  تا0قبل از اجراي آزمایش از عمق 
  .تعیین شد  بافت خاك لومی رسی سیلیتدست آمده بهاساس نتایج ، بر)1جدول ( شیمیایی خاك تعیین گردید

 
  )متر  سانتی0-30عمق ( مشخصات خاك محل آزمایش -1جدول 
  مقدار  مشخصه

  1/7  )زیمنس بر متر دسی(هدایت الکتریکی 
  6/7  اسیدیته کل اشباع

  4/2  شونده درصد مواد آلی خنثی
  65/1  )درصد(کربن آلی 

  13  )قسمت در میلیون(فسفرقابل جذب 
  370  )قسمت در میلیون(پتاسیم قابل جذب 
  4  )قسمت در میلیون(منگنز قابل جذب 
  5/2  )قسمت در میلیون(روي قابل جذب 
  8/2  )قسمت در میلیون(مس قابل جذب 
  5/7  )قسمت در میلیون(آهن قابل جذب 

  86/34  )درصد( رس
  23/47  )درصد( سیلت

  91/17  )درصد( شن
  

.  تکرار اجرا گردید4هاي کامل تصادفی در  صورت فاکتوریل بر مبناي بلوك طرح آزمایش به
صورت  کیلوگرم در هکتار به) شاهد( 270 و 180، 90، 0 طح کودس 4 تیمارهاي مورد آزمایش شامل

 .بودند) N-81-18، فالتتجن، ( رقم گندم 3اوره و 

 و عرض 5هایی به طول  کرت. بندي صورت گرفت پس از انجام عملیات شخم و دیسک، کرت
ها نیز یک پشته  بین هر یک از کرت. متر انجام شد  سانتی20 متر و کاشت در خطوطی با فاصله 4/2

میزان کود توصیه . ها با یکدیگر در نظر گرفته شد منظور جلوگیري از تداخل رواناب بلوك هنکاشت ب
بوده و تیمار   کیلوگرم سولفات پتاسیم160 گرم کود سوپر فسفات تریپل، کیلو160شده قبل از کاشت 

ورت ص  بهافشانی  گرده شروعدهی و  ساقهشروعزنی،   پنجهشروع قبل از کاشت،  در چهار مرحلهکودي
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متر   سانتی30 آبیاري بارانی تا عمق منظور نفوذ بهتر دهی بهکودمرحله  و بعد از هر  اعمال گردیدسرك
 .صورت گرفت

 در هزار، در فاصله مناسب و در 2کش کربوکسی تیرام به نسبت  عفونی با قارچبذور پس از ضد
ایش در شرایط عدم این آزم.  کشت شد86 ذر آ23کار در متر توسط ماشین بذر سانتی 3-5 عمق

گیري  صفات اندازه. هاي هرز انجام شد ها و علف محدودیت آب، عناصر غذایی و کنترل آفات، بیماري
تعداد پنجه بارور و نابارور، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله فرعی و اصلی بود  شده شامل ارتفاع بوته،
و اجزاي منظور تعیین عملکرد  ه بوته صورت گرفت و ب20  برداشت روي وکه در مرحله رسیدگی
مربع برداشت شد و وزن دانه تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه در واحد  متر3عملکرد سطحی معادل 

  .سطح مشخص گردید
 درصد استفاده شد و براي یافتن مقدار بهینه 5 در سطح LSDها از آزمون  براي مقایسه میانگین

 رگرسیون گرفته شد و SASدار گردید توسط برنامه  ها معنی کود براي فاکتورهایی که اثر مقابل آن
  ).2006 سلطانی،(برازش داده شد ها  معادالت منحنی

  
  نتایج و بحث

 1 بر تعداد پنجه بارور در بوته در سطح نیتروژنها نشان داد که  تجزیه واریانس داده :تعداد پنجه
 .)2 جدول( ي نداشتدار ثیر معنیأبارور تتأثیرگذار بود و بر پنجه نا درصد

 2که از یک تابع خطی درجه  طوري دار بود به رقم بر تعداد پنجه بارور معنی × اثر متقابل کود
 از تغییرات  درصد96، 93، 93ترتیب  ، فالت و تجن بهN-81-18 کند، این تابع در ارقام تبعیت می

ت یافتن به حداکثر پنجه بارور اساس این تابع واکنش، براي دسکند بر تعداد پنجه بارور را توجیه می
کیلوگرم در هکتار کود نیتروزن  55/183 ،186، 63/199 ترتیب ، فالت و تجن بهN-81-18 براي ارقام

 ).1 شکل(مصرف شود 

در واحد ) سنبلهتعداد (ابی به عملکرد مطلوب ی شرط دست هاي بارور، نخستین پیش تعداد پنجه
هاي بارور در هر بوته  یمارهاي اعمال شده تعداد پنجهسطح است به تناسب افزایش نیتروژن در ت

  ).2004 گیوانی و همکاران،(هاي مختلف متفاوت بود  العمل ژنوتیپ حال عکس در عین. افزایش یافت
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   تغییرات تعداد پنجه بارور به سطوح کودي-1شکل 

  
ود نیتروژن اي مشاهده نمودند که با افزایش ک در آزمایش مزرعه) 2005(شهسواري و صفاري 

افزایش مصرف کود نیتروژن تا یک حد معینی باعث افزایش  .تعداد پنجه گیاه گندم افزایش پیدا کرد
داري را در  هاي بارور و غیربارور گردید و پس از آن افزایش مصرف نیتروژن، افزایش معنی تعداد پنجه
  ).2005 ،سریوستاوا( بارور نداشتهاي بارور و غیر تعداد پنجه
تعداد پنجه بارور افزایش پیدا کرد، افزایش تعداد پنجه در اثر  ،ایش مصرف کود نیتروژنبا افز

 ،؛ کامبراتو1994 ،ایوب و همکاران(ن گزارش شده است امصرف کود نیتروژن توسط بسیاري از محقق
قام بوده، و ار) 18/0( ترین تعداد پنجه نابارور داراي کم N-81-18رقم  ).1992؛ زبارت و شیرد، 2001

 ).3جدول ( فالت و تجن هم از نظر تعداد نابارور در یک گروه قرار گرفتند

که این نتیجه با ) 1جدول ( دار نبود  اختالف طول سنبله بین سطوح مختلف کودي معنی:طول سنبله
ولی طول سنبله در ارقام  .در تضاد است )2005( سریو استاد مهروترا ،)1993(اسواروپ و شارما نتایج 

اي از ارقام  عنوان نماینده  بهکه رقم تجن طوري به) 2جدول ( داري نشان دادند  تفاوت معنیمختلف
عنوان جدیدترین  به N-81-18 و رقم) متر  سانتی88/9(ترین طول سنبله داري بلندقدیمی در منطقه، 

سنبله در گیر طول  کاهش چشم).3 جدول( را داشته است )متر سانتی 61/7( ترین طول سنبله رقم، کوتاه
 که هدف از باشد ها می ها و کاهش فاصله بین آن علت فشرده شدن سنبلچه به N-81-18رقم اصالحی 
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 کریمی،( باشد منظور جلوگیري از ریزش بذر می دست آوردن ارقامی با سنبله متراکم به هنژادي نیز ب به
  ).2جدول (ثیر بود أت رقم بر طول سنبله بی×اثر متقابل کود. )1992
 5 و 1ترتیب در سطح  به )ها پنجه ( تعداد دانه در ساقه اصلی و فرعیروي اثر نیتروژن :د دانهتعدا

  کیلوگرم در هکتار180که بیشترین تعداد دانه در سطح کودي  طوري به). 2جدول ( دار بود درصد معنی
در ساقه  69/25(ترین مربوط به تیمار شاهد  و کم بود)  در ساقه فرعی12/26 در ساقه اصلی و 67/29(

داري  و تعداد دانه در ارقام مختلف تفاوت معنی) 3جدول ( باشد می)  در ساقه فرعی039/27اصلی و 
  ).2جدول ( نددنشان ندا

عمل آمده  هدر یک بررسی ب. شود بندي می کمبود نیتروژن در زمان تلقیح گیاه موجب عدم دانه
 دهی باعث افزایش تعداد دانه در سنبله شد معلوم شد که میزان نیتروژن کافی بعد از شروع سنبله

 کیلوگرم در هکتار، تعداد دانه در سنبله افزایش 90تا با افزایش مصرف کود نیتروژن، ). 2000 استین،(
ن دیگر ااین امر توسط محقق. یابد تغییر چندانی نمی تر مصرف کود نیتروژنه، یابد و با افزایش بیش می

  ).2002، دونالد مک؛ 1999 ،؛ فیشر1994 ،کارانایوب و هم(ز گزارش شده است نی
اثر . داري مشاهده نشد تفاوت معنی) ها پنجه(بین ارقام مختلف تعداد دانه در ساقه اصلی و فرعی 

  ).2جدول ( دار نشد  رقم بر تعداد دانه اصلی و فرعی معنیو کود  بینمتقابل
ل بین نیتروژن همچنین اثر متقاب )3جدول ( دار نبود معنیر کود بر وزن دانه از نظر آماري  اث:دانهوزن هزار

دار  درصد معنی 5ولی تفاوت بین ارقام مختلف در سطح ) 2جدول (دار نشد  دانه معنیو رقم بر وزن هزار
و رقم فالت ) گرم 42/37(دانه ترین وزن هزار داراي بیشN-81-18  که رقم طوري ، به)2جدول (شد 

بیان کرد که وزن ) 2004( گیوانی و همکاران). 3 جدول( بود)  گرم3/32(دانه ترین وزن هزار داراي کم
  .تر تحت کنترل ژنتیک است دانه بیش

  
  حد واسط و جدید گندم هاي قدیمی،  تجزیه واریانس اثر تیمارهاي مختلف کودي بر رقم-2جدول 

شاخص 
 برداشت

 )بوته(

عملکرد 
 دانه

 )کیلوگرم(

عملکرد 
 بیولوژیک

 )کیلوگرم(

وزن 
 دانهرهزا

 )گرم(

تعداد 
دانه 
 فرعی

تعداد 
دانه 
 اصلی

  طول 
 سنبله

 )متر سانتی(

تعداد 
پنجه 
 نابارور

تعداد 
پنجه 
 بارور

 تیمار

**  **  *  *  ns ns **  **  **   رقم)a( 

**  **  *  ns *  **  ns ns **  کود)b( 

**  *  *  ns ns ns ns ns **  کود ×  رقم)b×a( 
  .دار غیرمعنی ns درصد، 1 در سطح دار معنی**  درصد، 5دار در سطح  معنی* 
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  حد واسط و جدید گندم هاي قدیمی،  مقایسه میانگین صفات مورد ارزیابی، تحت کودهاي مختلف و رقم-3جدول 

شاخص 
 برداشت

 )بوته(

 عملکرد دانه
کیلوگرم در (

 )هکتار

عملکرد 
 بیولوژیک

کیلوگرم در (
 )هکتار

  وزن
 هزاردانه

 )گرم(

  تعداد
  دانه

 فرعی

  تعداد
  نهدا

 اصلی

  طول
 سنبله

 )متر سانتی(

تعداد 
پنجه 
 نابارور

تعداد 
پنجه 
 بارور

فاکتورهاي 
 اصلی

43/33 b c17/3394  c29/10163  a21/34  c039/17  c69/25  a80/8  a287/0  a7/0  0 

48/42 a b67/4986  b92/11712  a33/34  b032/25  b56/27  a81/8  a288/0  a101/1  90  
51/43 a a17/5301  a83/12265  a41/34  a12/26  a67/29  a814/8  a289/0  a114/1 180 
81/42 a a58/5303  a92/12352  a43/34  a18/26  a72/29  a816/8  a289/0  a109/1 270 

 رقم         
a94/42  a19/5355  a44/12632  a42/37  a58/23  a34/28  c61/7  b18/0  a079/1 N81-18 
b37/39  c38/4318  c41/10890  c3/32  a63/23  a03/28  b95/8  a34/0  b95/0  فالت 
b97/39  b63/4565  b29/11348  b93/33  a57/23  a11/28  a88/9  a34/0  b98/0  تجن 

 .داري ندارد  درصد تفاوت معنی5 در سطح  LSDباشند، با آزمون هاي هر ستون که در یک حرف مشترك می میانگین
  

 درصد 1  احتمالحملکرد بیولوژیک در سطمتقابل بین نیتروژن و رقم روي ع اثر :عملکرد بیولوژیک
 تبعیت 2که عملکرد بیولوژیک به کود مصرفی از یک تابع درجه  طوري به). 2جدول ( دار بود معنی

 از تغییرات عملکرد  درصد99، 99، 98ترتیب  ، فالت و تجن بهN81-18کند، این تابع در ارقام  می
 حداکثر عملکرد بیولوژیک اساس این تابع واکنش، براي دست یافتن بهکند بر بیولوژیک را توجیه می

ن ژ کیلوگرم در هکتار کود نیترو42/237 ،1/219، 99/211ترتیب  ، فالت و تجن بهN81-18 براي ارقام
  ).2 شکل( مصرف شود

تر  ده نمودند که با مصرف مقادیر بیشهاي مشا در آزمایشی مزرعه) 2005(شهسواري و صفاري 
عنوان یکی از  ثیر بسیار مهم نیتروژن بهأاین نتیجه ت. فتکود نیتروژن عملکرد بیولوژیک گندم افزایش یا

  .دهد خوبی نشان می هاي گیاهی را به عناصر ضروري مورد نیاز گیاه در فرایندها و ساختمان
 نیز در بررسی سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد ارقام مختلف گندم گزارش )2002 (دونالد مک

 .داري افزایش یافت طور معنی افشانی به خشک در زمان گردهنمود که با افزایش مصرف نیتروژن، ماده 
ن دیگر نیز اافزایش عملکرد بیولوژیک و عملکرد کاه با افزایش مصرف کود نیتروژن توسط محقق

 ر،؛ فیش2001 ،؛ کامبراتو1993؛ بولمن و اسمیت، 1993،  و همکارانزنآلکو(گزارش شده است 
مستقیم به عملکرد بیولوژیک طور غیر هصرف کود نیتروژن ب که افزایش عملکرد دانه در اثر م)1999

  .که با نتایج آزمایش انطباق داردارتباط دارد 
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   به سطوح کوديبیولوژیک عملکرد تغییرات -2شکل 

  
 دار بود  درصد معنی5  احتمالدر سطح  عملکرد دانهمتقابل بین نیتروژن و رقم روي اثر :عملکرد دانه

این تابع در  کند،  تبعیت می2درجه  از یک تابع عملکرد دانه به کود مصرفیکه  طوري به). 2جدول (
کند   از تغییرات عملکرد دانه را توجیه می درصد98، 98، 97 ترتیب ، فالت و تجن بهN81-18ارقام 

، فالت و تجن N81-18 اساس این تابع واکنش، براي دست یافتن به حداکثر عملکرد دانه براي ارقامبر
  ).3 شکل( کیلوگرم در هکتار کود نیتروزن مصرف شود 26/198 و 208/203، 75/3 ترتیب به
  

 
   به سطوح کوديدانه عملکرد تغییرات -3شکل 



 1 شماره 1390) 4(مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی جلد 
 

 196

 از طریق افزایش هعمدطور  بهروژن، عملکرد دانه گندم را مصرف صحیح و متناسب کودهاي نیت
تري در باال بردن عملکرد  نبله نقش کمبرد و افزایش تعداد دانه در س تعداد سنبله در واحد سطح باال می

  ).1994، ایوب و همکاران؛ 2001 ، فولر و برایدون؛2004نی و همکاران، گیوا(دارد 
به چهار قسمت مساوي در مراحل قبل از کاشت  تقسیط کود نیتروژن) 1993(کاران م و هنآلکوز

،  عملکرد بیولوژیک گردیدترین عملکرد دانه و  گلدهی، باعث تولید بیشدهی و  ساقه،تشکیل پنجه
ثیر مثبت کود نیتروژن بر تعداد پنجه أدلیل ت افزایش عملکرد دانه در سطوح باالتر نیتروژن بههمچنین 

  .بارور، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بود
 درصد 1 احتمال شاخص برداشت در سطح  متقابل بین نیتروژن و رقم روي اثر:شاخص برداشت

 تبعیت 2از یک تابع درجه که شاخص برداشت به کود مصرفی  طوري به). 2ل جدو( دار بود معنی
 از تغییرات شاخص  درصد95، 95، 96ترتیب  ، فالت و تجن بهN81-18کند، این تابع در ارقام  می

اساس این تابع واکنش، براي دست یافتن به حداکثر شاخص برداشت براي کند بر برداشت را توجیه می
کیلوگرم در هکتار کود نیتروزن  15/178 و 02/186، 82/203ترتیب  ت و تجن به، فالN81-18 ارقام

  ).4 شکل( مصرف شود
). 1999فیشر و همکاران، ( بین شاخص برداشت و عملکرد دانه یک رابطه مثبت گزارش شده است
 رنیولـد و راجـارلم،  ( گـردد  بنابراین شاخص برداشت نیز عامل مهمی در افزایش عملکرد محسوب می       

شده و جدید، شاخص برداشت باالتري  هاي اصالح توان بیان نمود که ژنوتیپ با توجه به نتایج می ).1999
این مطلب .  مطابقت دارد) 2003(هاي قدیمی دارند که این با نتایج گابریال و همکاران  نسبت به ژنوتیپ

ملکـرد اقتـصادي   تري از مـواد فتوسـنتزي را بـه ع        سهم بیش  N81-18گویاي آن است که رقم جدید       
ارقام بـا شـاخص    .اند تري داشته تر عملکرد اقتصادي کم   هاي قدیمی  که رقم  اند، در حالی   اختصاص داده 

اند و این ارتباط بین عملکرد دانه و شاخص برداشت  تري نیز تولید نموده برداشت باالتر عملکرد دانه بیش
شاخص برداشت باالتر و عملکرد دانـه  در این آزمایش  N81-18 همچنین رقم جدید  دهد، را نشان می  

 .دارد ادامه نتر بر روي آ  بیشهاي تري تولید نموده و بررسی بیش



 السادات حسینی و همکاران رقیه
 

 197

  
   تغییرات شاخص برداشت به سطوح کودي-4شکل 
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Abstract2 
In order to investigate the effects of different levels of nitrogen rate on yield and 

seed yield components of wheat cultivars, an experiment was conducted on Araghi 
Mahalleh (Gorogan) research farm in 2008. Treatments, nitrogen in the form of 
urea (0, 90, 180 and 270 kg/ha) and cultivars (Tajan, Falat and N81-18) were 
arranged as factorial based on randomized complete block design with four 
replications. Results showed that N81-18 cultivar with nitrogen rate of 180 Kg/ha 
had highest yield (5959.8 Kg/ha) and Falat cultivar with nitrogen rate of 0 Kg/ha 
had lowest yield (3129.33 Kg/ha). All cultivar in some properties such as number 
of fertile tillering, seed yield, biological rate, harvest index showed an increase for 
nitrogen rate of 90, 180, 270 Kg/ha with respect to the nitrogen rate of 0 Kg/ha and 
N81-18 cultivar because of the higher fertile tillering, biological yield, seed yield 
and harvest index in all of nitrogen levels showed and advantage with respect to 
other cultivars. 
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