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  چكيده
ب به منظور بررسي و مشخص شدن بهترين تركي. از عناصر غذايي مي باشد ريكي از راه هاي توسعه و ارتقاي كشاورزي پايدار، استفاده موثرت

در مركز تحقيقات كشاورزي روي گياه زراعي تريتيكاله آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب بلوك كامل تصادفي ر كودي ازته و پتاسه ب
سطح پتاسه  4و  200و  160، 115، 0سطح كودي ازته به صورت خالص  4تيمارهاي مورد آزمايش شامل . انجام شد 1387استان يزد در سال 
صفات عملكرد . سولفات پتاسيم به عنوان منابع كودي استفاده شد، بودره و م در هكتار، كه از اورگكيلو 90و  70، 50 ،0 به صورت خالص

واريانس تجزيه و  SASدانه و بيولوژيك، تعداد سنبلچه در سنبله، ارتفاع بوته و شاخص برداست اندازه گيري و اعداد از طريق نرم افزار 
درصد معني دار مي باشد ولي تيمار پتاسيم در هيچ  1ت نشان داد كه تيمار كود ازت در تمام صفات در سطح تجزيه و واريانس صفا. شدند

پس . د دانه، شاخص برداشت و تعداد سنبلچه در سنبله معني دار استراثر متقابل در صفات عملك. يك از صفات اختالفي را نشان نمي دهد
م در هكتار مشاهده اما در مصرف ركيلوگ 200وارتفاع در تيمار ازته  ،بيولوژيك، شاخص برداشت از مقايسه ميانگين بيسترين عملكرد دانه و

م ركيلوگ 90اه رم در هكتار به همركيلوگ 160كودي ازته  در تيمار باالترين عملكرد. كيلوگرم در هكتار بيشترين تعداد سنبلچه را داشت 160
  .م ازت و صفر كيلو گرم پتاس حاصل شدرگكيلو 160ف رنبله در مصپتاس بدست آمد ولي بيشترين تعداد سنبلچه در س

  ، عملكردپتاس، ازت، تريتيكاله: كلمات كليدي

  مقدمه

ذاي بيشتر از يك طرف و مشكالت پيش روي افزايش سطح زير كشت فشار بيش از حد انسان بر منابع غرشد جمعيت و به دنبال آن نياز به 
طلوب آن بر محيط زيست از جمله چالش هايي است كه سبب شده تا افزايش كمي و بهبود كيفي شكنندگي منابع موجود و اثرات نام

به عنوان يكي از اساسي ترين را ه هاي پاسخ گويي به نياز هاي آتي جوامع، مورد تاكيد همه ) Intensification( محصوالت  در واحد سطح
  .سر لوحه بيانيه جهاني غذا قرار گيرديت امنيت جهاني غذا و كشاورزي پايدار كشور ها قرار گرفته و كليدي بودن حاصل خيزي خاك در اهم

اي برخوردار است تا حداكثر عملكرد عايد گشته و كيفيت به دليل پويايي و تحرك ازت در خاك مديريت ميزان مصرف آن از اهميت ويژه
جاد نكرده و سبب آلودگي آبهاي زيرزميني نگردد و به اين محصول نيز بهتر شود و همچنين مصرف ازت اثرات تخريبي و زيست محيطي اي
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لطفي قرار گرفته در همچنين مصرف كودهاي پتاسيم در ايران در سالهاي گذشته مورد كم. وسيله گامي در جهت كشاورزي پايدار برداشته شود

ارع با سرعت زياد رو ك و محدود شدن آيش در مزنتيجه مقدار پتاسيم قابل جذب خاكها به علت كشت متراكم و برداشت بيشتر پتاسيم از خا
بررسي عملكرد . توجهي به مصرف پتاس نشانگر اهميت توجه به اين دو مهم استمصرف بيش از حد ازت در مزارع و كم .به كاهش است

تجزيه آزمايشگاهي دانه  .دار استدهد كه در شرايط زراعي برابر با گندم از عملكرد باالتري برخوركمي تريتيكاله طي سالهاي متوالي نشان مي
برنج، چاودار، ذرت و يوالف باالتر است و از نظر اسيدهاي آمينه ضروري   كند كه درصد پروتئين تريتيكاله در مقايسه با گندم،آن مشخص مي

به گندم و چاودار  همچنين تحقيقات نشان داده محتوي پتاس، فسفر و ازت برگ در مراحل مختلف رشد نسبت. نيز وضعيت مطلوبي دارد
  .بيشتري باشد 

 ها مواد و روش

به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك كامل  92بر روي رقم جانيلو  1387اين آزمايش در مركز تحقيقات كشاورزي استان يزد در سال 
سطح مختلف در  4و پتاس در  با توجه به نمونه تجزيه خاك محل كاشت، مقادير فاكتورهاي كود ازت. تصادفي و در سه تكرار صورت گرفت

سطح  4در ) كود اوره(فاكتور ازت : از كود اوره و سولفات پتاسيم به عنوان منابع كودي استفاده گرديد، كه مقادير آنها به ترتيب. شدنظر گرفته 
سطح شامل مقادير صفر  4در ) كود سولفات پتاسيم(كيلوگرم در هكتار و فاكتور پتاس    200و  160، 115، )شاهد(شامل مقادير صفر 

  .كيلوگرم در هكتار بوده است 90و  70، 50، )شاهد(

 تعداد سنبلچه در سنبله، ارتفاع، عملكرد اقتصادي و بيولوژيك و  شاخص برداشت: صفات مورد مطالعه در آزمايش شامل

همچنين مقايسه ميانگين بين . قرار گرفتندمورد تجزيه و تحليل آماري  MSTATو   SASافزار آمارياعداد با استفاده از نرم. مي باشد 
  .تيمارها به روش دانكن و در سطح احتمال پنج درصد انجام شد

  نتايج و بحث

  دانه عملكرد

) 1386(گلستاني. تالفي را نشان نداددرصد معني دار مي باشد ولي مصرف كود پتاسيم اخ 1اثر كود ازت و برهمكنش ازت و پتاسيم در سطح 
گانه حاصل از برهمكنش ازت و پتاسيم بيشترين عملكرد دانه  16از بين تيمارهاي . بر عملكرد دانه معني دار دانسته استاثر نيتروژن را 
كيلوگرم  50كيلو گرم پتاسيم در هكتار حاصل و كمترين ميزان آن در تيمار ازت صفر و پتاس  90كيلوگرم ازت به همراه  160مربوط به تيمار 

كيلوگرم در هكتار تزن به دست آمد  200تار حاصل شد و بر اساس مقايسه ميانگين فاكتور ساده ازت بيشترين عملكرد در تيمار كودي د هك
  .كه باتمام سطوح ديگراختالف معني داري دارد و كمترين عملكرد در شاهد آزمايش بدست آمد
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  تعداد سنبلچه در سنبله

معني دار بوده ولي بين سطوح مختلف پتاس % 1كه بين سطوح مختلف كود ازت در سطح احتمال تجزيه واريانس صفت مذكور نشان داد 
معني % 5اثر متقابل ازت و پتاسيم در سطح احتمال . كيلوگرم در هكتار ازت بيشترين تعداد سنبلچه را داشت 160مصرف . اختالفي نشان نداد

كيلوگرم پتاس در هكتار حاصل، و  0كيلوگرم كود ازت به همراه  160تيمار كودي  دار بوده بطوري كه بيشترين تعداد سنبلچه در سنبله در
  .پتاس در هكتار به دست آمدكيلوگرم  50و  90كمترين تعداد در تيمار كودي شاهد ازت و 

  عملكرد بيولوژيك و ارتفاع بوته

اما . مطابقت دارد) 1992(هائوزني دار بود، كه با نتايج بر صفات  عملكرد بيولوژيك و ارتفاع بوته مع% 1اثر تيمار ازته در سطح احتمال 
پس از مقايسه ميانگين مشخص شد بيشترين . معني دار نمي باشد% 5مصرف پتاس و همچنين برهمكنش اين دو كود در سطح احتمال 

  .ت آمدكيلوگرم ازت در هكتار و كمترين در شاهد آزمايش  به دس 200عملكرد بيولوژيك و باالترين ارتفاع در 

  شاخص برداشت

نشان داد و بازهم % 1شاخص برداشت در سطوح مختلف كودي ازت و همچنين برهمكنش ازت و پتاس اختالف معني داري در سطح صفت 
كيلوگرم ازت  200مقايسه ميانگين ساده كود ازت بيشترين شاخص برداشت را در تيمار . بين سطوح مختلف كود پتاس اختالفي مشاهده نشد

كيلوگرم در يك كالس آماري قرار داشتند، نشان داد و كمترين شاخص در شاهد آزمايش به دشت آمد در مقايسه  100و 160ار، كه با در هكت
كيلوگرم پتاس بود و  كمتين شاخص  90كيلوگرم ازت و  160ميانگين اثر متقانل اين صفت بيشترين شاخص برداشت مربوط به مصرف توام 

  .كيلوگرم به دست آمد 70ت با پتاسيم كيلوگرم از 160در مصرف 

 منابع 

  .44برسي اثر خشكي بر ارقام مختلف كنجد، مجله علوم و فنون كشاورزي، سال يازدهم، شماره ، 1386، .گلستاني، م .1
  

2. Bruckner, P.L., Cash, S.D., Lee, R.D., 1998. Nitrogen effects on triticale grain yield, amino acid 
composition, and feed nutritional quality for swine. J. Prod. Agric. 11:180–184. 

3. Follett, R.F., Delgado., J.A., 2002. Nitrogen fate and transport in agricultural systems. J. Soil 
Water Conserv., 57:402–407. 

4. Hale, O.M., Morey, D.D., Myer. R.O., 1985. Nutritive value of Beagle 82 triticale for swine. J. 
Anim. Sci., 60:503–510. 

5. Iran-Nejad, H., Shahbazian, N., 2005. Cereals Agronomy. Karno Publishers. Tehran. P. 338. 
6. Schwarte, A.J., Gibson, L.R., Karlen, D.L., Liebman, M., Jannink, J.L., 2005. Planting date effects 

on winter Triticale dry matter and Nitrogen accumulation. Agron. J., 97:1333–1341. 



، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان   

1389ماهبهمن28-27

ن ش     پ یھما شاورزی     م و        ایده     ی     

 
7. Zhao, z. n. wu, 1992.interplanting wheat sesame in summer. Field crop abstract. 1994. Vol. 47. 

No. 7. 
 

 
Abstract 
One of development way sustainable agriculture is the efficiencies use of nutrient. In order to 
investigation and indetermination of best treatment of nitrogen and potassium on triticale, experiment was 
arranged as split plot usage of randomized complete  block in center for research of agricultural science 
and natural resources Yazd Iran in 2009. For this purpose, experiment with four levels of nitrogen, 
namely N1=0, N2=115, N3=160, N4=200 kg N ha–1 and four levels of potassium, namely k1=0, K2=50, 
k3=70, k4=90 kg K2O ha–1 was carried out and was used Urea fertilizer and potassium sulphate. Traits of 
seed yield, biological yield, harvesting index, height plant and number of sub-cluster in cluster were 
measured and data were analyzed trough SAS software. Analyses of variance showed that nitrogen 
treatment was significant in all of traits in 1% probability level and potassium wasn’t significant in all of 
traits. Interaction was significant in traits of seed yield, harvesting index and number of sub-cluster in 
cluster. After Mean comparison, maximum of seed yield, biological yield, harvesting index and height 
plant were in 200 kg in hector but in160 kg/ha had maximum of number of sub-cluster in cluster. Highest 
of yield in 160 kg/ha and with 90kg/ha potassium but maximum of number of sub-cluster in cluster was 
applied 160 kg/ha nitrogen with zero potassium was done. 
Abstract: potassium, nitrogen, triticale, yield 
 

 

  


