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   عملکرد و راندمان زراعی جذب نیتروژن در ارقامء بررسی عملکرد، اجزا
  های گندم در استان آذربایجان غربی  الینو

 
   ،2زاده اله  عبداله فتح،1زاده قورت تپه عبداله حسن

  2و ناصر آخوندی 2ه اصلزاد نصراله علی

  دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی2 ،غربی تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان استادیار مرکز1
  

  چکیده
غربی از نظر عملکرد و  های گندم قابل کشت در استان آذربایجان  برای انتخاب برترین ارقام و الین        

 در ایـستگاه تحقیقـات      1384-1385، آزمایـشی در سـال زراعـی         ی زراعی جـذب نیتـروژن بـاال       یکارآ
هـای قابـل کـشت در         الین و رقـم از گنـدم       30شهرستان ارومیه با استفاده از     کشاورزی دکتر نخجوانی  

نتـایج تجزیـه    .  تکـرار اجـراء گردیـد      3های کامـل تـصادفی بـا         مناطق سردسیری بصورت طرح بلوک    
 از نظر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، وزن هـزار دانـه، تعـداد              ها واریانس نشان داد که ارقام و الین      

ی جذب زراعی نیتروژن، ارتفاع بوتـه، طـول سـنبله، وزن            یکارآ دانه در سنبله اصلی، وزن سنبله اصلی،      
.  داشـتند درصـد  یـک داری در سـطح احتمـال    معنـی  دانه در سنبله اصلی و شاخص برداشت اخـتالف        

دانه و عملکرد بیولوژیک نشان داد که ارقام شـهریار، المـوت و زریـن               مقایسه میانگین صفت عملکرد     
 عملکـرد دانـه و  ترتیـب کمتـر از سـایرین          بـه  89 و   80،  10های   و الین  ترتیب برتر از سایرین بودند     به

 32و  83 ،80هـای   مقایسه میـانگین صـفت شـاخص برداشـت نـشان داد کـه الیـن          . بیولوژیک داشتند 
ی زراعی جذب نیتـروژن در      یبررسی مقایسه میانگین کارآ    .ها بودند   ارقام و الین   ترتیب بیشتر از سایر    به

  .این آزمایش نشان داد که ارقام زرین، شهریار و الموت برتر از سایرین بودند
  

  1 عملکرد بیولوژیک،کارآئی زراعی جذب نیتروژن، عملکرد دانه، شاخص برداشت: های کلیدی  واژه

                                                 
 ahassanzadeh_g@yahoo.com:  مسئول مکاتبه-
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  مقدمه
در این میان، محـصول     . ه انسان به جهت تامین انرژی بسیار حائز اهمیت است         نقش غالت در تغذی      

 پروتئین مورد نیاز، در جیره غذائی جامعه ایرانی از  درصد 50 کالری و     درصد 40گندم با تامین بیش از      
تولید گیاهان زراعی یک پدیده پیچیده است که برای هماهنگی با ایـن              .اهمیت بسزائی برخوردار است   

دهـی ضـروری     گی و شناخت عمیق عوامل فیزیولوژیکی، زراعی و محیطی، حفظ و افزایش بهره            پیچید
هـای مختلـف    های اصالح شده بسیار زیادی دارد و واکنش بسیاری از آنها در محیط           گندم واریته  .است

 منظور شناسائی و   های به زراعی به    بنابراین اجرای طرح  . کشت با نیازهای کودی مختلف، متفاوت است      
 .رسـد  نظـر مـی    های جدید و پرمحصول و سازگار به مناطق مختلف کـشور ضـروری بـه               معرفی واریته 

 30و غـذای اصـلی بـیش از    ) 1992 کریمـی، (گندم مهمترین گیاه زراعی دنیـا بـوده        ).1999 کاظمی،(
کند و اهمیت غذایی آن بیشتر مربوط بـه خـواص فیزیکـی و شـیمیائی                  مردم جهان را تامین می     درصد

واریته خوب برای یک    ). 1992 خدابنده،(دی همچون گلوتن است که دانه از آن تشکیل شده است            موا
منطقه بایستی تمام یا حداکثر صفات مورد نظر را در یک منطقه مورد کـشت داشـته باشـد تـا حـداکثر         

عملکرد یک گیاه زراعی تحـت تـاثیر چنـدین عامـل و              ).1992 کریمی،(عملکرد دانه را بدست آورند      
خـاک، عوامـل اجتمـائی و     آب و هـوا، : این عوامل بطـور کلـی شـامل   . گیرد ثرات متقابل آنها قرار می    ا

برخی از صفات فیزیولوژیکی مانند میزان فتوسنتز و خصوصیاتی نظیر شاخص سـطح           .اقتصادی هستند 
ـ              ، زاویه برگ و فراوانی روزنه     )LAI(برگ   وارث ها که در غالت دارای تنوع ژنتیکی بـوده و قابلیـت ت

ی نظیر شدت فتوسنتز و انتقال مواد ذخیره در دانـه مهـم             یفرآیندها .داشته، با عملکرد ارتباط موثر دارند     
شبـستری و   ( باشند و هماهنگی انتقال مواد بـین منبـع و مخـزن اهمیـت فراوانـی در عملکـرد دارد                    می

شـود و قابلیـت    یعملکرد دانه جزء صفات کمی بوده که توسط چندین ژن کنترل مـ           ). 1990 مجتهدی،
 تحـت تـاثیر عوامـل       عبارت دیگر ظرفیت توارثی آن شدیداً      به. توارث آن در حد پائین تا متوسط است       

محیطی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاه است که این صفات اصطالحا بـه اجـزاء عملکـرد معـروف                  
: ن عبارتنـد از   چنانچه اگر عملکرد گندم به حجم یک مکعب تشبیه شـود ابعـاد آ              ).1983آلن،  (هستند  

،  کـه در  )c(و وزن هزار دانه  ) b(، متوسط تعداد دانه در سنبله       )a(متوسط تعداد سنبله در واحد سطح       
شـود    بیان می  Y=a.b.cتشکیل داده و با معادله      ) a،b،c(و اجزای آن را     ) Y(گندم رابطه بین عملکرد     

 نقطه پیک خود از نظر زمانی دارای        هر یک از اجزای عملکرد برای رسیدن به       ). 1995پلمن و اسلیپر،    (
که تعداد   بطوری .های را دارند   های متفاوتی بوده و نیز از نظر سهم آنها در عملکرد دانه تفاوت             محدوده
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سنبله در واحد سطح در درجه اول به تعداد پنجه وابسته است که در مرحله رویـشی تعـداد آن تعیـین                     
شود و  نبله است که تعداد آن در مرحله زایشی مشخص میشود و در اولویت بعدی تعداد دانه در س  می

تـاثیر   .گـردد  باشد که اندازه آن در مرحله رسیدگی معـین مـی            وزن هزار دانه عامل بعدی می      در نهایت 
  درصـد  74/0 به شکل خطی و سـاالنه حـدود          اصالح گندم در عملکرد دانه بطور پیوسته بوده و تقریباً         

تعداد پنجه یکی از عوامل مهم در عملکرد غالت اسـت کـه از              ). 1984 سچمیدت،(رشد نشان میدهد    
رطوبـت   دما، طریق سنبله، عملکرد را تحت تاثیر قرار می دهد و عناصر غذائی خصوصا نیتروژن، نور،              

دوانـی و   ). 1987راسموسـون،   ( ها مـوثر هـستند     و تراکم بذر از عواملی هستند که بر روی تعداد پنجه          
دند که بین افزایش تعداد پنجه و عملکرد دانه رابطه مـستقیم و مثبتـی وجـود                 گزارش کر ) 1991( لتاریا
و میـزان انتقـال و ذخیـره        ) منبـع فتوسـنتزی   (صـورت سـطح بـرگ        زیرا در این  ) های بارور  پنجه(دارد  

 همرا ه با برگ     ها و احتماالً   سنبله گندم به همراه ریشک    .ابدی های حاصل به دانه افزایش می      کربوهیدرات
کوالـست،  ( کنـد   مقدار کل کربوهیدرات را از طریق فتوسنتز بـه دانـه منتقـل مـی                درصد 60-70پرچم  
ای کل  ها تنها زمانی در ازدیاد عملکرد سهیم است که ظرفیت ذخیره         افزایش تولید کربوهیدرات   ).1965

یـدرات  کافی، الزم است تـا بتوانـد از ه    ) sink(عبارت دیگر یک منبع مصرف کننده        گیاه کافی باشد به   
مدت زمان و شدت پر شـدن دانـه روی          . کربن مازاد بر احتیاج سوخت وساز در گندم را استفاده نماید          

ورس در مرحلـه ظهـور سـنبله بـه بعـد باعـث              ). 1990بوکرو و راسموسن،    ( وزن هزار دانه تاثیر دارد    
دهـی   له پنجه همچنین چرای دام در مرح    . شود های ریز می   های درشت و افزایش دانه     کاهش درصد دانه  

ارتفاع بوته از عوامل تاثیرگذار بـر       ). 1984اندرسون،  (داری در افزایش وزن دانه داشته است         تاثیر معنی 
روی عملکرد دانه است زیرا ساقه در طی رشد و بالفاصله بعد از طویل شدن، قسمت زیـادی از مـواد                     

ها یا سنبله به مصرف برسـد در      های مختلف برای رشد پنجه     ها را که ممکن است از راه       فتوسنتزی برگ 
ها و مواد نیتروژنه که در طی مرحله پـر شـدن    عنوان منبعی از کربو هیدرات کند و نیز به خود ذخیره می  

 نقش نیتروژن در رشد و     ).1987راسموسن،  (نماید   شوند عمل می   دانه، متحرک شده و به دانه حمل می       
شـود   لی نیتروژن که به وسیله گیاهان اسـتفاده مـی         نمو عملکرد گندم بسیار حائز اهمیت است منبع اص        

نیتروژن عنصری پویا است که بـین هـوای         . دهد  حجم هوا را تشکیل می      درصد 78است که    )N2(گاز  
و در شرایط احیائی     )NO3(صورت نیترات     به و نیتروژن عمدتاً   خاک و موجودات زنده گسترش میابد     

شود افزایش نیتروژن باعث افزایش پروتوپالسم و         می جذب گیاه ) NH4( مقداری نیز به شکل آمونیوم    
 .گـردد   باعث افزایش فعالیت فتوسـنتز مـی  در نهایتو  در نتیجه اندازه سلول و سطح برگ بزرگتر شده 
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ی جـذب نیتـروژن بـاالئی       یباشد که کارآ    می ها و ارقامی برتر     هدف از اجرای این آزمایش انتخاب الین      
  .  دهند مشخص شود ه برتری را نشان می عملکرد داندر نهایت داشته و

 
  ها مواد و روش

 در ایستگاه تحقیقات کـشاورزی دکتـر نخجـوانی واقـع در             1384-85این آزمایش در سال زراعی      
 کیلـومتری شـمال غربـی شهرسـتان ارومیـه بـا عـرض               40 ایـن محـل در    . روستای کهریز اجرا گردید   

.  دقیقه شرقی واقع شده است10 درجه و    45یایی   دقیقه شمالی و طول جغراف     53 درجه و    37جغرافیای  
 سـاله   10باشد میزان بارندگی منطقه بر اسـاس میـانگین دراز مـدت               متر می  1325ارتفاع از سطح دریا     

سردترین و گرمتـرین    . گراد است   درجه سانتی  1/13میانگین دمای سالیانه حدود     . متر است   میلی 7/236
  .  باشد ترتیب دی و مرداد می های سال به ماه

های کامل تصادفی با سه      بصورت طرح اسپیلت پالت در قالب طرح بلوک        1385 این طرح در سال      
 کیلوگرم در هکتار از منبع کودی       150صفر و   (  تیمار کود نیتروژنه   2در این آزمایش     .تکرار اجرا گردید  

و تیمارهـای فرعـی کـه        های اصلی قرار گرفتند    عنوان فاکتور اصلی انتخاب شدند که در پالت        هب) اوره
، بصورت تصادفی در )1جدول ( بودند های قابل کشت در مناطق سردسیر رقم و الین از گندم 30شامل
متـر    سانتی 20 ردیف به فواصل ردیف      5 بذر در    200های فرعی  پالت در. های فرعی قرار گرفتند    پالت

ها از همدیگر  ربع، فاصله کرتهای فرعی یک متر م صورت دستی کشت گردیدند، اندازه پالت  از هم به  
آبیاری مزرعه در طول فصل رشد با توجه به شرایط           .ها از همدیگر دو متر بود      یک متر و فواصل بلوک    

مبـارزه بـا   . آب و هوایی و مراحل فنولوژی گیاه در زمان مناسب بسته به نیاز آبـی گیـاه انجـام گردیـد          
زان یـک و نـیم لیتـر در هکتـار در تـاریخ              میـ   بـه  2 و D-4 های هرز به صورت شیمیایی با سـم        علف

 کیلوگرم در زمان کاشـت و بقیـه         50 نوبت به میزان     3کود نیتروژنه مصرفی در     .  انجام گردید  23/1/85
 کیلـوگرم در    50میـزان هـر نوبـت        دهی به  صورت سرک طی دو مرحله در مراحل ساقه دهی و پنجه           به

، دارای مقدار کمی آهک و بافت خـاک شـنی           8ته  خاک مذکور غیر شور، با اسیدی     . هکتار توزیع گردید  
 9 در ایـن بررسـی تعـداد      . میزان ماده آلی و فسفر در حد کمبود و پتاسیم در حد کفایت بود             . لومی بود 

ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد دانه در سـنبله، وزن دانـه             .صفت به شرح زیر مورد ارزیابی قرار گرفتند       
کـارآئی زراعـی     عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشـت و       وزن هزار دانه     در سنبله اصلی،  
  .جذب نیتروژن
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  .آوری الین هاو ارقام مورد آزمایش  شماره، کد و محل جمع-1جدول 
 شماره الین کد شناسایی مبدا   یا نام رقمشماره الین کد شناسایی مبدا
 Kc-20 4 شرقی آذربایجان Kc-2143 71 اردبیل

 Kc-30 7 شرقی آذربایجان Kc-2147 74 اردبیل

 Kc-40 10 شرقی آذربایجان Kc-2149 76 اردبیل

 Kc-44 12 شرقی آذربایجان Kc-2151 77 اردبیل

 Kc-50 16 شرقی آذربایجان Kc-2155 80 اردبیل

  Kc-58 20 شرقی آذربایجان Kc-3079 83 خراسان
 Kc-113 21 غربی آذربایجان Kc-3095 89 خراسان

 Kc-132 26 غربی آذربایجان Kc-1717 94 خراسان

 Kc-145 33 غربی آذربایجان Kc-1773 100 خراسان

 Kc-1974 42 زنجان الموت - غربی آذربایجان

 Kc-4144 53 کردستان زرین - غربی آذربایجان

 Kc-4173 56 کردستان شهریار - غربی آذربایجان

 Kc-4175 57 کردستان تریتیکاله  Kc-1776 غربی  آذربایجان

 Kc-330 68 اردبیل الوند - غربی  آذربایجان

  
های هر کرت تجزیه واریانس صفات به صورت طـرح           با استفاده از میانگین داده     های آماری  تجزیه   

مقایسه میانگین صفات مورد بررسی نیـز       .  انجام شد  SAS افزار بلوک کامل تصادفی و با استفاده از نرم       
منظور درک بهتر  به.  انجام پذیرفت درصد5در سطح احتمال آماری   ای دانکن    دامنه با آزمون جدید چند   

ها، ابتدا ضرایب همبستگی بـین کلیـه صـفات توسـط      الین روابط میان صفات مختلف مورد بررسی در   
  . محاسبه گردیدندSASافزار  نرم
  

  نتایج و بحث 
ارتفاع بوته و طول سنبله، که تاثیر کود نیتروژنه بر  نتایج حاصله از تجزیه واریانس صفات نشان داد  

تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و وزن دانه هر سنبله از لحاظ آماری در سطح احتمال یـک درصـد                      
روش  هـا بـه    مقایـسه میـانگین   . دار نبـود   دار بود ولی اثر متقابل تیمار کود نیتروژنه و ژنوتیپ معنی           معنی

داری باعث افـزایش     معنی  بطور کیلوگرم در هکتار   150 دانکن نشان داد که تیمار کود نیتروژن به میزان        
  ). 2جدول ( سبت به تیمار بدون کود شدارتفاع بوته ن
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  .ها و ارقام گندم های تیمارهای کودی در الین  مقایسه میانگین-2جدول 

تیمار کود 
  نیتروژنه

  ارتفاع بوته
  )متر سانتی(

  طول سنبله
  )متر سانتی(

تعداد دانه 
  در سنبله

ر وزن هزا
  )گرم( دانه

وزن دانه 
یک 
سنبله 

  )گرم(

وزن یک 
  سنبله

  )گرم(

  عملکرد دانه
کیلوگرم در (

  )هکتار

عملکرد 
بیولوژیکی 

کیلوگرم در (
  )هکتار

شاخص 
  برداشت

  )درصد(

  b70/105  b 70/9  b12/56  b56/36  b04/2  b90/2  b89/2678  b36/6673  b20/40  صفر

کیلو150«
گرم در 
   »هکتار

a35/110  a84/10  a92/63  a71/40  a56/2  a53/3  a25/4351  a24/9063  a07/48  

  .باشد دار در سطح احتمال یک درصد می حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم اختالف معنی
  

برای ایـن صـفت در میـان         دهد که بیشترین مقادیر    های صفت ارتفاع بوته نشان می      مقایسه میانگین   
هـای   رقم تریتیکاله و الین   : از ترتیب عبارتند   استفاده کرده بودند به    هایی که از کود نیتروژنه     ارقام و الین  

کمترین مقـادیر بـرای صـفت ارتفـاع         . داری وجود نداشت   ، اما بین این سه رقم اختالف معنی       42 و   85
 بود ولـی بـین      12 و   16،  7های   ترتیب مربوط به الین    ها، به  بوته با توجه به جدول مقایسه میانگین داده       

سـنبله، وزن سـنبله،      هر سه الیـن از لحـاظ وزن دانـه            .داری وجود نداشت   ین اختالف معنی  این سه ال  
با توجـه بـه ایـن       . )3جدول  ( عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک جزء الین های با راندمان پائین بودند           

یز قرار باشد و تحت تاثیر محیط ن توان چنین استنباط کرد که ارتفاع بوته یک صفت ژنتیکی می نتایج می
های زراعی از جمله کاربرد مواد غـذائی در خـاک، تـراکم کاشـت و                 و در این ارتباط مدیریت     گیرد می

با کـاربرد کـود نیتروژنـه ارتفـاع بوتـه افـزایش             . باشد تاریخ کاشت از عوامل عمده تاثیر گذاربر آن می        
رگ و طول میان گره در گیـاه        عمل آمده به افزایش شاخ و ب       هیابد که دلیل این امر را طبق تحقیقات ب         می

  )1997 مقدم و اهدائی،(دهند  ارتباط می
دهد که ارقام شهریار، تریتیکاله والوند بیشترین  های صفت طول سنبله نشان می مقایسه میانگین    

داری وجود  مقدار را برای این صفت با مصرف کود نیتروژنه داشتند ولی بین این سه رقم اختالف معنی
داری باعث   بطور معنیکیلوگرم در هکتار 150کاربرد تیمار کود نیتروژن به مقدار. )3 جدول( نداشت

های مورد بررسی  از بین الین. افزایش طول سنبله به میزان بیشتری نسبت به تیمار بدون کود شد
ترتیب کمترین مقادیر را برای طول سنبله داشتند ولی بین این سه الین   به89 و 20، 42های  الین
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همبستگی طول سنبله با تعداد دانه در سـنبله، وزن دانـه یـک سـنبله،         . داری مشاهده نشد   اختالف معنی 
و با وزن هزار دانه و شـاخص   سنبله، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی در سطح یک درصد         وزن یک 
تـوان   ایج مـی  با توجه بـه ایـن نتـ       ). 4 جدول(دار و مثبت داشت      اثر معنی  در سطح پنج درصد   برداشت  

اظهار داشت که با افزایش طول سنبله، تعداد سـنبلچه و دانـه در سـنبله افـزایش یافتـه و در نتیجـه آن                     
مقـدم و   (عمل آمده توسط     ههای ب  یابد که این نتایج با نتایج تحقیقات و بررسی         عملکرد دانه افزایش می   

  .  مطابقت دارد) 1997 اهدائی،
کیلـوگرم در    150ن نشان داد که تیمار کـودی نیتـروژن بـه میـزان              ها به روش دانک    مقایسه میانگین   

داری باعث افزایش تعداد دانه در سنبله به میزان قابل توجهی نسبت بـه تیمـار بـدون        بطور معنی  هکتار
همبستگی تعداد دانه با توجه به جدول ضریب همبستگی با وزن دانه یک سنبله و               ). 2 جدول( کود شد 

باشد و نیز بـا شـاخص برداشـت و وزن            دار و مثبت می    د بیولوژیکی بسیار معنی   عملکرد دانه و عملکر   
  ). 4 جدول( هزار دانه دارای ارتباط مثبتی هستند

 این دو الیـن اخـتالف        بین لحاظ آماری  از  داشتند و  20و 42های   کمترین مقادیر تعداد دانه را الین       
له بستگی به تعداد سـنبلچه در سـنبله و تعـداد            تعداد دانه در سنب   ). 3 جدول( داری وجود نداشتند   معنی
داری که بین عملکرد بیولوژیک، طول سـنبله،         های بارور دارد با توجه به همبستگی مثبت و معنی          گلچه

هـائی کـه دارای عملکـرد        تـوان گفـت کـه الیـن        تعداد سنبلچه و تعداد دانه در سنبله وجـود دارد مـی           
هـای بیـشتری را     ه بیشتری بوده و توانائی باروی تعداد گلچه       بیولوژیک باالتری هستند دارای طول سنبل     

  ها دارای تعداد دانه بیشتری در سنبله و در نهایت   در نتیجه این الین. باشند نیز دارا می
و کاشف و ) 1975(های روز یل و فری  این نتایج با بررسی. از عملکرد باالتری نیز برخودار هستند    

  .مطابقت دارددر این زمینه ) 2004(خالق 
ترتیـب دارای   دهد که ارقام المـوت و زریـن بـه        های صفت وزن هزار دانه نشان می        مقایسه میانگین   

ولـی بـین ایـن دو رقـم اخـتالف           . بیشترین مقادیر برای این صفت با مصرف کود نیتروژنـه را داشـتند            
 150 گرم در هکتـار کیلـو همچنین تیمار کود نیتـروژن بـه میـزان        ). 3 جدول( داری وجود نداشت   معنی

 داری باعث افزایش صفت وزن هزار دانه به میزان بیشتری نسبت به تیمـار بـدون کـود شـد          بطور معنی 
  .)2 جدول(
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  . ضریب همبستگی بین صفات مورد اندازه گیری شده درالین ها و ارقام گندم-4جدول 
  9  8   7   6  5  4  3  2  1  صفات 

 ارتفاع بوته -1
  )متر سانتی(

00/1                  

 طول سنبله -2
 )متر سانتی(

117/0  00/1                

تعداد دانه در  -3
  سنبله

136/0  **964/0  00/1              

وزن هزار دانه  -4
 )گرم(

146/0  **401/0  **355/0  00/1            

 وزن دانه در سنبله -5
  )گرم(

152/0  **875/0  **866/0  **768/0  00/1          

وزن یک سنبله  -6
 )گرم(

167/0  **868/0  **859/0  **758/0  **988/0  00/1        

 عملکرد دانه -7
 )کیلوگرم در هکتار(

133/0  **859/0  **837/0  **701/0  **947/0  **934/0  00/1      

عملکرد بیولوژیکی  -8
  )کیلوگرم در هکتار(

**659/0  **845/0  **813/0  **679/0  **923/0  **903/0  **979/0  00/1    

شاخص برداشت  -9
  )درصد(

*368/0  *393/0  *451/0  *405/0  *492/0  *506/0  *468/0  *294/0  00/1  

  .دار در سطح احتمال یک و پنج درصد ترتیب معنی ه ب:*و**
  

 دار بـود   همبستگی وزن هزار دانه در سنبله با وزن دانه یک سنبله و وزن خودسنبله مثبـت و معنـی                    
باتوجه بـه اینکـه وزن      .  بود 76 و   4های   کمترین مقادیر برای وزن هزار دانه مربوط به الین         ).4 جدول(

تواند در افزایش وزن هـزار دانـه         شود بنابراین تغذیه گیاه می     هزار دانه در مرحله رسیدگی مشخص می      
 اثـر وزن هزاردانـه روی عملکـرد دانـه           معمـوالً ). 1991دواری و لوتارا،    ( سزائی را داشته باشد    هنقش ب 

نتـایج ایـن   . ر این آزمایش نیز موید این موضوع بودمثبت و بسیار موثر می باشد و نتایج بدست آمده د       
 و آکمن) 2001( عمل آمده توسط محققینی از جمله دل بالنکو و همکاران     هآزمایش با نتایج تحقیقات ب    

  . در این زمینه مطابقت دارد) 1981(
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 های حاصل از صفت وزن دانه در سنبله اصلی و وزن سنبله به روش دانکـن نـشان             مقایسه میانگین   
ترتیب بیشترین مقدار را برای این صفت با مصرف کود نیتروژنه          داد که ارقام الموت، زرین و شهریار به       

 بطور معنی داری باعث افزایش      کیلوگرم در هکتار   150نیتروژنه به مقدار   کود کاربرد) 4 جدول(داشتند  
زرین عـالوه بـر اینکـه       ارقام الموت و    ) 2 جدول( وزن دانه سنبله اصلی نسبت به تیمار بدون کود شد         

دهنـده   دارای وزن دانه بیشتری در سنبله بودند باالترین وزن هـزار دانـه را نیـز دارا بودنـد ایـن نـشان                      
در نتیجه با توجـه بـه       . باشد همبستگی این دو صفت و در نهایت افزایش عملکرد دانه در این ارقام می             

شود که بین وزن دانه در سنبله اصلی بـا عملکـرد بیولـوژیکی، شـاخص                 موارد اشاره شده مشخص می    
مقایــسه . داری وجـود داشـت   برداشـت، عملکـرد دانـه و وزن یـک سـنبله همبــستگی مثبـت و معنـی       

ترتیـب   بـه  10 و   80،  89هـای    های حاصل از صفت وزن دانه در سنبله اصلی نشان داد که الین             میانگین
ولـی ایـن سـه الیـن از لحـاظ           .  رابا کاربرد کود نیتروژنه تولید کردند      کمترین وزن دانه در سنبله اصلی     

 با کمترین میزان عملکـرد دانـه ، کمتـرین وزن یـک              89الین  . داری با هم نداشتند    آماری اختالف معنی  
با توجه به همبـستگی     . ها داشتند  سنبله، کمترین طول سنبله و کمترین شاخص برداشت را در بین الین           

وزن سـنبله، طـول سـنبله و شـاخص           ار بین وزن دانه در سنبله اصلی با عملکـرد دانـه،           د مثبت و معنی  
سزائی را در میان اجزاء عملکـرد بـه          هتوان نیجه گرفت که وزن دانه در سنبله اصلی نقش ب           برداشت می 

داوری و  (عمل آمـده سـایر محققـین از جملـه            ههای ب  این نتایج با نتایج تحقیقات و بررسی      .عهده دارد 
  .در این زمینه مطابقت دارد) 2001(و دل بالنکو و همکاران ) 1981(آکمن  ،)1991 وتارا،ل

تـوان بـا     عمل آمده در این آزمایش نشان داد که با کاربرد کود نیتروژنـه مناسـب مـی                 ههای ب  بررسی  
هی بیولـوژیکی قابـل تـوج    ها، عملکرد دانه و عملکـرد     داشتن وزن سنبله بیشتر در مزرعه در روی بوته        

بیولوژیـک   دار بین وزن یک سنبله را، با عملکردهای دانه و          بدست آورد و این همبستگی مثبت و معنی       
در ) 1997( هـای مقـدم و اهـدائی        این نتایج مطابق نتایج تحقیقات و بررسی       ).4 جدول( کند توجیه می 

 .باشد این زمینه می
  

  عملکرد بیولوژیک
کرد بیولوژیک نشان دادکه تاثیر کود نیتروژنه بر عملکرد نتایج حاصله از تجزیه واریانس صفت عمل  

هـای عملکـرد     دار بـود مقایـسه میـانگین       بیولوژیک از لحاظ آماری در سطح احتمال یک درصد معنـی          
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ترتیب دارای بیشترین عملکرد بیولوژیـک بـا مـصرف           بیولوژیک نشان داد که ارقام شهریار و الموت به        
  .های این دو رقم از لحاظ آماری اختالف معنی داری وجود نداشت انگینکود نیتروژنه بودند، اما بین می

داری باعـث    معنـی   بطـور  کیلـوگرم در هکتـار     150 از بین تیمارهای کود کاربرد نیتروژن به میـزان          
ارقام شهریار و المـوت از لحـاظ عملکـرد دانـه نیـز دارای              ). 2جدول  ( افزایش عملکرد بیولوژیک شد   

 و مقدم   )2002(های بعمل آمده از طرف اشرف و همکاران          همچنین طی بررسی  . بیشترین مقدار بودند  
عنوان یـک راه حـل       های برخودار از عملکرد بیولوژیک باال، به       اخیراً انتخاب ژنوتیپ  ) 1997(و اهدائی   

سایر محققین نیز اظهار داشتند کـه       . مناسب جهت باال بردن میزان عملکرد دانه پیشنهاد شده شده است          
 ؛1990 بـوکرو راسمـسن،      ؛1980آلـن،   ( باشـد  یش عملکرد دانه تابع افزایش عملکرد بیولوژیک می       افزا

  ). 1981اکمن، 
ترتیـب کمتـرین میـزان        بـه  80 و   89های   های عملکرد بیولوژیک نشان داد که الین       مقایسه میانگین   

ثـرات متقابـل بـین    ا). 3 جـدول ( روژنه در این آزمایش داشـتند عملکرد بیولوژیک را با مصرف کود نیت      
دهد که واکنش ارقام     دار بود این نشان می      درصد معنی  5تیمار کود نیتروژنه و ژنوتیپ در سطح احتمال         

اند میزان بیشتری کود نیتروژنه جذب  ارقامی که توانسته. باشد نسبت به کاربرد کود نیتروژنه یکسان نمی      
 عملکـرد  7 و 100 ،53 های  الموت، زرین و الینهای زایشی ذخیره کنند مانند ارقام شهریار،     و در اندام  

ـ ) 5جدول  (بیولوژیک بیشتری    بردهـال و   ( دلیـل اسـتفاده از مـواد جـذب شـده و فتوسـنتز داشـتند                هب
  ) .  1972همکاران، 

داری بر شاخص برداشت   کاربرد کود نیتروژنه از لحاظ آماری در سطح احتمال یک درصد اثر معنی              
های شاخص برداشت  مقایسه میانگین. دار نبود ر کود نیتروژنه و ژنوتیپ معنیداشت ولی اثر متقابل تیما

.  با مصرف کود نیتروژنه بیشترین شـاخص برداشـت را داشـتند            83 و   80های شماره    نشان داد که الین   
  بطور کیلوگرم در هکتار  150میزان   ها به روش دانکن نشان داد که کاربردکود نیتروژنه به          مقایسه میانگین 

در بررسی جدول   ). 2جدول  ( داری باعث افزایش شاخص برداشت نسبت به تیمار بدون کود شد           یمعن
شـود کـه بـین شـاخص برداشـت و عملکـرد        گیری شده مشخص مـی     ضریب همبستگی صفات اندازه   

داری مشاهده نمی شود ولی بین وزن سنبله و وزن دانه یک  بیولوژیکی در این آزمایش هیچ رابطه معنی    
بـا بررسـی مقایـسه      ). 4 جدول( داری وجود داشت   معنی اخص برداشت، همبستگی مثبت و    سنبله با ش  

ترتیب کمترین میزان شـاخص برداشـت را         به 74 و   89ها مشخص می شود که الین های         میانگین الین 
شاخص برداشـت کـارآیی     . داری وجود نداشت   ولی بین این دو الین اختالف معنی      ) 3 جدول( داشتند
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این نتایج مطابق نتـایج حاصـل       . دهد های مختلف گیاهی نشان می     فتوسنتزی را در بین اندام    توزیع مواد   
ــی ــاران    از بررس ــد و همک ــر احم ــات منی ــه، تحقیق ــان از جمل ــایر محقق ــای س ، اشــرف و )2003( ه
  . باشند می) 1997(و مقدم و اهدائی ) 2002(همکاران

  
  عملکرد دانه

دهد که تاثیر کودنیتروژنه بر عملکـرد        کرد دانه نشان می   نتایج حاصله از تجزیه واریانس صفت عمل        
هـای حاصـل از    مقایـسه میـانگین داده  . دار بـود  دانه از لحاظ آماری در سطح احتمال یک درصد معنـی      

، 0/7329ترتیب با    بررسی این صفت نشان داد که با مصرف کود ازته، ارقام شهریار، الموت و زرین، به               
روش  ها بـه   میانگین). 3 جدول(ر هکتار، بیشترین عملکرد دانه را داشتند         کیلوگرم د  4/6538 و   0/6895

داری باعـث افـزایش      بطور معنی  150کیلوگرم در هکتار  دانکن نشان داد که تیمار کود نیتروژن به میزان          
توان به افزایش رشد و نمو، فتوسنتز و انتقال بیشتر مواد            که علت آن را می    ) 2 جدول(عملکرد دانه شد    

بنابراین با بررسی صفات مورد آزمـایش مـشخص         . )1376،  مقدم و اهدائی  ( سنتزی به دانه ربط داد    فتو
وزن سنبله و تعداد دانه در سنبله نقش بسزائی در افزایش عملکرد دانـه               شود که وزن دانه در سنبله،      می

  ).1971چ و ریتاز، کری(دارند که این نتایج با نتایج تحقیقات محققان دیگر در این زمینه مطابقت دارد 
شـود کـه     عملکرد دانه در این آزمایش مشخص مـی        با بررسی مقایسه میانگین صفت ارتفاع بوته و         

ارتبـاط   )1985(گارسـیا دلمـورال و همکـاران    ). 4 جـدول ( بین این دو صفت رابطه منفی وجود دارد
هـای صـفت      مقایـسه میـانگین    .اند دار گزارش کرده   عملکرد دانه با تعداد دانه در سنبله را مثبت و معنی          

  و 89،80های   عملکرد دانه با مصرف کود نیتروژنه در الین        دهد که کمترین مقدار    عملکرد دانه نشان می   
دار   درصـد معنـی    5اثرات متقابل بین تیمار کود نیتروژنه و رقم یا الین در سطح احتمال              .  تولید شد  10
باشـد ارقـامی کـه       ربرد کود نیتروژنـه یکـسان نمـی       دهد که واکنش ارقام نسبت به کا       این نشان می  . بود

های زایشی ذخیره کننـد ماننـد ارقـام شـهریار،           اند میزان بیشتری کود نیتروژنه جذب و در اندام         توانسته
گزارش شده کـه    ). 6 جدول( کردند  عملکرد دانه بیشتری تولید    53 و   7،  100های زرین، الموت و الین   

و از ریشه به ساقه، و از ساقه به برگ و باالخره به دانه در بین  ریشهجذب و انتقال نیتروژن از خاک به 
های که جذب مواد غـذائی و بـه تبـع آن فتوسـنتز بـاالئی داشـتند                   ژنوتیپ. باشد ها متفاوت می   ژنوتیپ

  .دهند عملکرد باالئی نیز نشان می
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  کارآئی زراعی جذب نیتروژن 
دهد که در اثر کـاربرد کـود         راعی جذب نیتروژن نشان می    نتایج حاصله از تجزیه واریانس کارائی ز        

نیتروژنه، این کارائی در بین ارقام متفاوت بوده و تفاوت آنها از لحاظ آمـاری در سـطح احتمـال یـک                      
کـه ارقـام     دهـد  های صفت کارائی زراعی جذب نیتروژن نشان می        مقایسه میانگین . دار بود  درصد معنی 

ن میزان را با مصرف کود نیتروژنه داشتند ولی بین این سه رقم اخـتالف    زرین، شهریار و الموت باالتری    
وزن دانـه سـنبله     ارقام زرین، شهریار و الموت با طول سنبله، تعداد دانـه،          . شود داری مشاهده نمی   معنی

ی یاصلی، وزن سنبله، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی باالئی که داشتند و بـین ایـن صـفات و کـارا                    
ی یکمتـرین میـزان کـارا     . )4 جدول( داری وجود داشت   ب نیتروژن همبستگی مثبت و معنی     زراعی جذ 

 جدول(  مشاهده گردید89زراعی جذب نیتروژن با توجه به جدول مقایسه میانگین این صفت در الین           
ها بوده و از لحاظ حفـظ محـیط          و تولید بهینه مورد توجه اکولوژیست      این از نظر کشاورزی پایدار    ). 3

  . باشد ت و تأمین امنیت غذایی بسیار حائز اهمیت میزیس
  : توان گفت که با توجه به نتایج بدست آمده از این بررسی می  
بنابراین با توجه . داری دارند های بسیار معنی ها از نظر صفات مورد بررسی تفاوت   کلیه ارقام و الین     

با توجه به نتایج حاصل از       .ود دارد به تفاوت های موجود امکان گزینش برای صفات مورد بررسی وج          
ترتیب از نظر وزن دانـه یـک         های صفات مورد بررسی ارقام الموت، زرین و شهریار به          مقایسه میانگین 

همچنین این ارقام از نظر وزن هزار دانـه نیـز           . های مورد آزمایش بودند    سنبله برتر از سایر ارقام و الین      
توانند بـرای انتخـاب ارقـام مناسـب جهـت            ابراین، این صفات می   بن. های برتر بودند   جزء ارقام و الین   

عنوان یک فاکتور تاثیرگذار مورد توجـه قـرار          های ژنتیکی به   کشت حائز اهمیت بوده و در انجام تالقی       
های مـورد    ترتیب از نظر عملکرد دانه برتر از سایر ارقام و الین           ارقام شهریار، الموت و زرین به     . گیرند

ها بودنـد   این ارقام از نظر وزن هزاردانه و وزن دانه یک سنبله برتر از سایر ارقام و الین            . آزمایش بودند 
و می توان نتیجه گرفت که برای حصول عملکرد دانه باال در شرایط آذربایجـان غربـی، جـزء ارقـامی                     

بـا  هستند که برای ترویج در بین زارعین و کشاورزان مجری طرح محوری گندم حائز شـرایط توصـیه        
توان از این ارقام برای معرفی ارقام جدید که از طریق ژنتیکـی بـر                ضریب اطمینان باال هستند و نیز می      

ترتیب از نظر وزن     ارقام زرین، شهریار و تریتیکاله به     . گیرد استفاده کرد   های صورت می   روی آنها تالقی  
ن این ارقام طول سـنبله بـاالئی را         همچنی. های مورد آزمایش بودند    یک سنبله برتر از سایر ارقام و الین       
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های کشت شده از خود نشان دادند و از نظر عملکرد دانه، طول سنبله و تعداد دانه                  در بین ارقام و الین    
 .در سنبله جزء ارقام برتر بودند و همبستگی این صفات در حصول عملکرد دانه با راندمان باال داشتند

ترتیب ارقام زرین، شهریار و الموت برتـراز سـایر ارقـام و              ی زراعی جذب نیتروژن به    یاز نظر کارآ    
همچنین این ارقام از لحاظ وزن هزاردانه، وزن دانـه یـک سـنبله، وزن               . الین های مورد آزمایش بودند    

توان نتیجه گرفت ارقامی که از نظـر         بنابراین می . های برتر قرار داشتند    یک سنبله و عملکرد دانه در رده      
وزن هـزار دانـه،   داری بـا   د همبستگی مثبت و معنی نیتروژن در حد مطلوبی هستن     کارآئی جذب زراعی  
توانند از فاکتورهای اساسی و مـؤثر بـر عملکـرد دانـه باشـند کـه در                    می در نهایت وزن سنبله داشته و     

  .های ژنتیکی می تواند نقش اساسی را داشته باشد تالقی
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Abstract  
 Lead to continuing effects for increasing extensive of yield by means of 
advanced agronomic operations and selection of high yielding resistant genotypes. 
There fore, due to evaluation and determination of best effective traits in 
improvement of yield and grain quality of local populations of winter wheat, an 
experiment was carried out in Uremia Agricultural Research station, on 30 local 
populations of winter wheat that were collected from different cool place. 
Population was planted in complete randomized block design with three 
replications. The under study traits were, plant height, grain weight of basis plant, 
Biomass weight of whole plot, grain yield of whole plot, harvest index, length of 
spike, Number of kernel per spike, thousand kernel weight and weight of spike. 
The results of correlation analysis were showed that traits had positive correlation. 
The results of analysis of variance were showed that, there were high significant 
differences among traits. Too between agronomic nitrogen efficiency of grain 
weight of basis plant, length of spike, thousand kernel weights, and grain yield of 
whole plot. Harvest index and number of kernel per spike had positive correlation. 
The results of comparison of mean's traits were showed that populations of 80, 83, 
32 had high rate for purposes of harvest index. Also, the results of comparison of 
mean's traits were showed that populations of Shahriyar and Zarin purpose of 
biomass weight of whole plot and populations of Shahriyar and Zarin had high rate 
for purposes of grain yield and also, populations of triticale, 85, 42 for purposes 
plant height showed for consumer fertilizer nitrogen. Also, the results of 
comparison of mean's traits were showed that population of Alvand, Shahriyar and 
triticaleh had high number of kernel per spike. Also populations Shahriyar, 
triticaleh Alvand and zarin high rate for lengh of spike for between population 
temperate region had special for its. Thousands kernel weight populations Alamot 
and Zarrin high rate to answer for has used fertilizer nitrogen. Also population 
Zarrin, Shariyar and triticaleh high weights of spike basis plant had. Agronomic 
nitrogen efficiency population Zarrin, Shahriyar had high rate.  
 
Keywords: Wheat; yield; Nitrogen efficiency. 
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