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  چكيده
اسـپليت  به صورت  ،اردبيلدانشگاه آزاد اسالمي واحد ستگاه تحقيقات كشاورزي يدر مزرعه ي ا 1388-1389آزمايش در سال زراعي 

، 300(كرت هاي اصلي، شامل تراكم هاي مختلف در سه سطح  .اجرا شددر اردبيل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار  پالت
در نيتـروژن   كيلـوگرم  210و  140, 70, 0(در چهار سطح  نيتروژن مختلف كود حسطوو كرت هاي فرعي، شامل . )ر متر مربعبذر د 400و  350
هـا،   تعـداد سـنبل  عملكرد دانه، همچنين بيشترين  .يافت افزايشعملكرد بيولوژيك نتايج نشان داد، با افزايش مصرف كود نيتروژن، . بود )هكتار
 140و افـزايش مصـرف كـود نيتـروژن بـيش از       در هكتار بدست آمد نيتروژنكيلوگرم  140 به كارگيري دربرداشت ، و شاخص دانه هزاروزن 

با افزايش تراكم بوته در واحد سطح كليه صفات بـه جـز، وزن هـزار دانـه و شـاخص       .كيلوگرم موجب كاهش عملكرد دانه و ساير صفات شد
به صورت بـيش  (يش عملكرد دانه، جلوگيري از آلودگي محيط زيست و كاهش استفاده از كودها در نتيجه به منظور افزا. برداشت، افزايش يافت

كيلوگرم در هكتار كود نيتروژن و تـراكم   140كه افزايش هزينه توليد را نيز در بر دارد و با شرايط اين آزمايش، توصيه مي شود از سطح ) از حد
  .بوته در متر مربع استفاده گردد 400

    اجزاي عملكرد، تراكم بوته، دوروم و نيتروژن: يديكلواژگان 
  

   مقدمه
از طرف ديگر استفاده بي رويه از كود نيتـروژن در كشـت محصـوالت مختلـف      نيتروژن نقش اساسي در رشد و نمو اندام هوايي گياه دارد

لذا تعيين . هاي زيست محيطي مي گردد عالوه بر كاهش كيفيت و به خطر انداختن سالمتي مصرف كننده گان در طول زمان باعث آلودگي
 ,Fathi(سطح بهينه كود نيتروژن كه درآن حداكثر عملكرد حاصل  و حداقل آلودگي زيست محيطي ايجاد گردد، بسيار حائز اهميت است 

براي ذرت شده  افزايش كاربرد نيتروژن موجب رفع محدوديت هاي نيتروژن. در غالت نيتروژن باعث افزايش تعداد دانه مي شود. )1998
 نسبت به تراكم بيشـتر  گندمواكنش . و بازده فتوسنتزي و توليدي گياهان را افزايش مي دهد و موجب افزايش  تعداد دانه در بالل مي شود

انـه  د ينـاچيز  مقدار نور يا رطوبت يد بين گياهان برااز حبه علت رقابت بيش  يدر غالت در باالترين تراكم گياه. است يگياهان وجين از
 ,Koochaki and Sarmdnia( در گيـاه مـوثر اسـت   نيتـروژن  ميـزان و توزيـع    يبـر رو  نيتروژن يميزان پخش كودها. گردد يتوليد م

2001(. Lang et al. (1986) كاهش درصد بوته هاي عقيم را با افزايش مصرف نيتروژن و كاهش تراكم بوته، گزارش كردند .Rudha 

et al. (1978)  ،تراكم با تحـت تـأثير   . افزايش مصرف نيتروژن كاهش معني داري در مدت زمان الزم براي ظهور گل داردمشاهده كردند
هـاي دايمـي    گراس، تأثير بگذاردو ساقه ها برگ ها  گياه مي تواند بر رشديخورشيدي و مراحل  تابشقرار دادن عناصر غذايي، رطوبت، 

روز يك برگ كامل توليد مي كننـد، در حـالي در    10تا  6 تن درشرايط مطلوب هردر صورت قرار گرف غالت دانه ريز، مناطق سردسيري و
هـدف از ايـن مطالعـه     .)Koochaki and Sarmdnia, 2001( روز يك برگ كامل توليد مي شـود  6تا  4ذرت و غالت گرمسيري هر 

 .اكم بوته بودگندم دوروم رقم سيمره متاثر از سطوح كود نيتروژن و ترو اجزاي عملكرد بررسي عملكرد 
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   مواد و روش ها
بـه   ،ايـران  -اردبيـل دانشگاه آزاد اسالمي واحـد  ستگاه تحقيقات كشاورزي يدر مزرعه ي ا 1388-1389در سال زراعي  يآزمايش

كـرت هـاي اصـلي، شـامل تـراكم هـاي        .اجرا شـد در اردبيل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار  اسپليت پالتصورت 
, 70, 0(در چهار سـطح   نيتروژن مختلف كود حسطوو كرت هاي فرعي، شامل . )بذر در متر مربع 400و  350، 300(در سه سطح مختلف 

بياري هاي بعدي بسته به شرايط اب و هوايي و نياز گياه زراعي آاولين ابياري بعد از كاشت و . بود )در هكتارنيتروژن  كيلوگرم 210و  140
در هنگام كاشت و بقيه به صورت سـرك در بهـار و در مرحلـه سـاقه روي مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت          نيتروژنكود يك سوم . انجام شد

)Kazemi Arbt, 1999(.       در پايان دوره رشد بوته و بعد از اين كه بوته ها به طور كامل رسيدند، جهـت انـدازه گيـري عملكـرد گنـدم
براي تجزيه داده ها و رسـم نمـودار هـا از نـرم افزارهـاي      .عملكرد محاسبه گرديدبرداشت شده و متر مربع از هر كرت  5/1ود دوروم، حد

SAS  وExcel  درصد استفاده گرديد 5همچنين جهت مقايسه ميانگين ها نيز از آزمون دانكن در سطح احتمال.  
  نتايج و بحث

د نيتروژن و اثر متقابـل تـراكم بوتـه در    كوسطوح مختلف اثر نشان داد كه بين  جدول تجزيه واريانس :در متر مربع دانهعملكرد 
و براي اثـر اصـلي تـراكم     درصد اختالف معني داري وجود دارد يكدر سطح احتمال دانه در واحد سطح  عملكردبر  سطوح كود نيتروژن

ه نشده بود ولـي  هرچند از نظر آماري اختالف معني داري بين سطوح تراكم بوته مشاهد. )1 جدول(بوته اختالف معني داري مشاهده نشد 
اثـر افـزايش سـطوح     در. حاصل گرديد بوته در متر مربع 300در تراكم و كمترين آن  بوته در متر مربع 400در تراكم دانه  عملكردبيشترين 
بود كه  اين در حالي در هكتار بدست آمد نيتروژنكيلوگرم  140 به كارگيري دردانه  عملكردبيشترين و  هافزايش يافتدانه  عملكردنيتروژن 

كيلـوگرم موجـب كـاهش     140سطوح بعدي كود نيتروژن از نظر آماري در يك گروه قرار داشتند و افزايش مصرف كود نيتـروژن بـيش از   
دانه  عملكردمقدار كيلوگرم و با افزايش تراكم بوته در واحد سطح، بيشترين  140با افزايش سطوح كود نيتروژن تا سطح  .عملكرد دانه شد

براي اثر متقابل تـراكم بوتـه در سـطوح    . نيز نتيجه كامال مشابهي را گزارش كرده اند، Hokmalipour (2006)). 2جدول (به دست آمد 
بوته در متر مربع بـه   400كيلوگرم كود نيتروژن در تراكم  140دانه در تركيب تيماري  عملكردنيز مشاهده شد كه باز بيشترين  كود نيتروژن
نيتروژن با . گزارش كردند كه با افزايش تراكم بوته در هكتار عملكرد دانه افزايش مي يابد Cuomo et al. (1998). )1 شكل(دست آمد 

افزايش تعداد برگ هاي بالغ سبب مي شود تا نسبت فتوسنتز به تنفس افزايش يافته، توليد مواد آسميله و عملكـرد افـزايش يابـد، امـا اگـر      
قـرار مـي گيرنـد،     هتوسعه اندام هوايي خيلي زياد شده و در نتيجه تعـداد برگهـايي كـه در سـاي    نيتروژن مصرفي بيش از حد مطلوب باشد 

افزايش و نسبت فتوسنتز به تنفس كاهش و مواد آسميله كمتري به دانه هدايت خواهد شد و بيشتر مواد به مصرف برگهاي بـالغ و نابـالغي   
ـ تعداد سـنبل در  . )Emam and Niknezhad, 2005(ٍد قرار گرفته و همچنان مصرف كننده اند، مي رس هكه در ساي  :متـر مربـع   كي

تعـداد  بـراي   و اثر متقابل تراكم بوته در سطوح كـود نيتـروژن  تراكم كود نيتروژن، نشان داد كه بين سطوح مختلف  جدول تجزيه واريانس
بوتـه در   400در تـراكم  تعداد سنبل شترين بي. )1جدول ( در سطح احتمال يك درصد اختالف معني داري وجود دارددر واحد سطح  سنبل

بيشترين و  هافزايش يافت ها تعداد سنبلاثر افزايش سطوح نيتروژن  در. حاصل گرديد بوته در متر مربع 300در تراكم و كمترين آن  متر مربع
ي كود نيتروژن از نظـر آمـاري در   اين در حالي بود كه سطوح بعد .در هكتار بدست آمد نيتروژنكيلوگرم  140 به كارگيري درتعداد سنبل 

با افزايش سطوح كود نيتـروژن   .كيلوگرم موجب كاهش تعداد سنبل شد 140يك گروه قرار داشتند و افزايش مصرف كود نيتروژن بيش از 
 .Hashemi Dezful et al). 2جدول (به دست آمد  تعداد سنبلكيلوگرم و با افزايش تراكم بوته در واحد سطح، بيشترين  140تا سطح 

براي اثـر متقابـل تـراكم بوتـه در     . نيز افزايش تعداد سنبل در واحد سطح در اثر افزايش مصرف كود نيتروژن را گزارش گرده اند (1995)
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بوتـه در متـر    400كيلوگرم كود نيتروژن در تراكم  140در تركيب تيماري تعداد سنبل نيز مشاهده شد كه باز بيشترين  سطوح كود نيتروژن
 هـزار وزن  .)2شكل (بوته در متر مربع در سطح شاهد كودي به دست آمد  300و كمترين مقدار اين صفت در تركيب تيماري تراكم مربع 
 ،)1جدول (گرفت قرار و اثر متقابل اي دو سطوح نيتروژن  وتحت تأثير تراكم  گندم دورم مورد مطالعه در اين آزمايش دانه هزاروزن  :دانه

در سـطح   و اثر متقابل تـراكم بوتـه در سـطوح كـود نيتـروژن     تراكم كود نيتروژن، نشان داد كه بين سطوح مختلف  جدول تجزيه واريانس
 400در تـراكم  و كمتـرين آن   بوته در متر مربـع  300در تراكم دانه  هزاروزن بيشترين . احتمال يك درصد اختالف معني داري وجود دارد

 Daynard(كاهش وزن هزار دانه را در اثر افزايش تراكم بوته خاطر نشـان كـرده انـد    حققين برخي از م. حاصل گرديد بوته در متر مربع

and Muldoon, 1983(. 140 بـه كـارگيري   در دانـه  هـزار وزن بيشـترين  و  هافزايش يافت دانه هزاروزن اثر افزايش سطوح نيتروژن  در 
كيلوگرم و بـا افـزايش تـراكم بوتـه در واحـد       140ود نيتروژن تا سطح در واقع با افزايش سطوح ك .در هكتار بدست آمد نيتروژنكيلوگرم 

مصرف نيتروژن در مراحل مختلف رشد گندم از طريق افزايش تعداد پنجـه در هـر   . )2جدول ( به دست آمد دانه هزاروزن سطح، بيشترين 
اده خشـك موجـب افـزايش عملكـرد دانـه مـي شـود        بوته، تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در هر سنبله، وزن دانه و تجمع بيشتر م

ٍ)Emam and Niknezhad, 2005(. Hokmalipour, (2006)      نيز نتيجه كامال مشابهي با نتايج به دسـت آمـده در ايـن آزمـايش را
 140ركيـب تيمـاري   در ت دانـه  هزاروزن نيز مشاهده شد كه بيشترين  براي اثر متقابل تراكم بوته در سطوح كود نيتروژن.  گزارش كرده اند

افزايش وزن هزار دانه بـا افـزيش مصـرف كـود نيتـروژن را      . )3شكل (بوته در متر مربع به دست آمد  300كيلوگرم كود نيتروژن در تراكم 
چنين مي توان توجيه كرد كه چون با افزايش سطوح كود نيتروژن، جذب مواد فتوسنتزي و همچنين كـود توسـط بـذر بيشـتر و در نتيجـه      

 كـاهش تجمع اين مواد در بذور شده و موجب افزايش وزن هزار دانه مي شود، در  مورد تراكم نيز چنـين مـي تـوان ذكـر كـرد كـه       باعث 
هـاي   در تراكم دانه هزار وزن محسوس كاهش باال، موجب هاي تراكم در تنفس بودن باال و گلدهي از برگ پس سطح كاهش دوام از ناشي جاري فتوسنتز

گندم دورم مورد مطالعه در اين  عملكرد بيولوژيك :در متر مربع عملكرد بيولوژيك .)Daynard and Muldoon, 1983(باال مي شود 
نشان داد كـه بـين سـطوح     جدول تجزيه واريانس ،)1جدول (گرفت قرار و اثر متقابل اين دو سطوح نيتروژن  وتحت تأثير تراكم  آزمايش
. در سطح احتمال يك درصد اختالف معنـي داري وجـود دارد   و اثر متقابل تراكم بوته در سطوح كود نيتروژنتراكم كود نيتروژن، مختلف 
اثـر افـزايش    در. حاصـل گرديـد   بوته در متر مربع 300در تراكم و كمترين آن  بوته در متر مربع 400در تراكم  عملكرد بيولوژيكبيشترين 

 در هكتار بدست آمـد  نيتروژنكيلوگرم  210 به كارگيري در عملكرد بيولوژيكبيشترين و  هافزايش يافت عملكرد بيولوژيكسطوح نيتروژن 
با افزايش سطوح كود نيتروژن و تـراكم بوتـه در واحـد سـطح،      .كيكوگرم در هكتار در يك سطح قرار دارند 140كه از نظر آماري با سطح 

نيـز مشـاهده شـد كـه بيشـترين       ابل تراكم بوته در سطوح كـود نيتـروژن  براي اثر متق). 2جدول (به دست آمد  عملكرد بيولوژيكبيشترين 
بوته در متر مربع و كمترين مقـدار ايـن صـفت در تركيـب      400كيلوگرم كود نيتروژن در تراكم  140در تركيب تيماري  عملكرد بيولوژيك

مهمترين عنصري اسـت كـه اكثـر زمـين هـاي       نيتروژن). 4شكل (بوته در متر مربع در سطح شاهد كودي به دست آمد  350تيماري تراكم 
مورد كشت گندم با كمبود آن مواجه هستند و مصرف نيتروژن در مراحل مختلف رشد گندم از طريق افزايش تعداد پنجه در هر بوته، تعداد 

 Hashemi(ٍي شـود  سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در هر سنبله، وزن دانه و تجمع بيشتر ماده خشك موجب افزايش عملكـرد دانـه مـ   

Dezful et al., 1995; Emam and Niknezhad, 2005(.  مصرف كود نيتروژن به علت اين كه باعث افزايش معني دار ارتفاع بوته
و . ها و به دنبال آن موجب افزايش سطح سبز گياه و در نهايت گسترش اندام هايي هوايي و افزايش ماده خشك اندام هاي هوايي مي شود

با افزايش تـراكم بوتـه   . )Costa et al., 2002(لت است كه عملكرد بيولوژيك، با مصرف مقادير بيشتر نيتروژن افزايش مي يابد به اين ع
مقـدار مـاده   به علت اين كه تعداد ساقه و برگ در واحد سطح به خاطر افزايش تعداد بوته در واحد سطح، افزايش مي يابد و به دنبال آن 
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تجزيه واريانس مربوط بـه   :شاخص برداشت  .)Cox and Cherny, 2001( افزايش مي يابد نيز د سطحخشك توليد شده در واح
در سطح احتمال يك درصـد   اثر متقابل تراكم بوته در سطوح كود نيتروژنشاخص برداشت نشان داد كه تراكم بوته، سطوح كود نيتروژن و 

كيلـوگرم   140وته در سطوح كود نيتروژن نيز مشخص شد كه در تركيـب تيمـاري   تراكم ببراي اثر متقابل ). 14 جدول(معني دار مي باشد 
بـا افـزايش تـراكم بوتـه      ).5شـكل  (بوته در متر مربع بيشترين درصد شاخص برداشت به دست آمد  300كود نيتروژن در هكتار در تراكم 

بوته در متر مربع به دسـت آمـد     300ر تراكم به طوري كه بيشترين شاخص برداشت د. شاخص برداشت به طور معني داري كاهش يافت
 Cox and .يابـد  يشاخص برداشـت كـاهش مـ    در ذرت، با افزايش تراكم بوته كه گزارش كردند Reddy et al. (1987)). 2جدول (

Cherny (2001) انـد كـه    از محققان بيـان كـرده   يكه عده ا در حالي. يابد يم هششاخص برداشت كا، مشاهده كردند با افزايش تراكم
 يالگـو  تـاثير ، Cox and Cherny, 2001(. Pooryosef et al. (2000)( گيـرد  مـي قرار ن يتراكم گياه شاخص برداشت تحت تاثير

هيبريد ذرت را مورد بررسي قرار دادند و نتيجه گرفتند كـه تـراكم بـر شـاخص      عملكرد و اجزاء عملكرد دو رقم بر يتراكم گياه كاشت و
گزارش شده است كه تراكم گياهي باال عملكرد ماده خشك را افزايش مي دهد ولي ممكـن اسـت رقابـت    همچنين  .برداشت تاثيري ندارد

همچنين مشاهده شد افزايش كود نيتروژن باعث افزايش شـاخص  . درون گياهي را افزايش دهد، در نتيجه شاخص برداشت كاهش مي يابد
اين درحالي بـود كـه از نظـر آمـاري،     . كيلوگرم در هكتار به دست آمد 140كودي برداشت مي شود به اين ترتيب كه بيشترين آن در سطح 

كود نيتروژن باعث بهبود رشد رويشي گيـاه  ). 2جدول (كيلوگرم كود نيتروژن، كمترين ميزان را به اختصاص داد  210سطح شاهد با سطح 
حله رشد و نمو دانه، به توليد دانه اختصاص يابـد و در نتيجـه   مي شود كه اين موضوع باعث توليد بيشتر مواد فتوسنتزي مي گردد تا در مر

   .نسبت دانه بر عملكرد بيولوژيك افزايش يابد
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Study of yield and yield components of durum wheat, affected by nitrogen fertilizer levels and 

plant density 
Abstract 

A split plot experiment based on randomized complete block design whit three replications was 
conducted at agricultural research station, Islamic Azad University, Ardabil branch, Iran in 2009-2010. 
Main plot included three densities (300, 350 and 400 seed m-2) and sub plots contained four nitrogen 
levels (0, 70, 140 and 210 kg ha-1 N). Results showed that whit increasing nitrogen levels, biological 
yield was increased. Also, grain yield, number of spicks, 1000-grain weight and harvest index were 
obtained using 140 kg ha-1 N and excess rates, decreased grain yield and other traits. Whit increasing 
plant density, all measured traits, other 1000-grain weight and harvest index, were increased. As results 
to increase grain yield, prevent of environmental pollution and decrease in fertilizer application as 
excess cost, application of 140 kg ha-1 N in 400 plant m-2 density (whit conditions of this research), is 
recommended. 
Keywords: yield components, length of growth period, plant density, nitrogen and durum. 
 

  .  الصه جدول تجزيه واريانس برخي از صفات مورد مطالعهخ -1جدول 
درجه     منابع تغيير

  آزادي
  )MS(ميانگين مربعات

  شاخص برداشت    در متر مربع بيولوژيك عملكرد  هزار دانه وزن   تعداد سنبل در متر مربع   در متر مربع عملكرد دانه
  60/18**  35/95160**  86/375**  75/10821*  35/41147**  2  تكرار

  D(  2  56/702 **35/12391 **52/30  **13/275472  **11/37(تراكم بوته
  48/2  65/5607  94/6 29/1798 25/3292  4  اشتباه 

  N(  3  **94/45702  **41/14226  **32/30  **25/372145  **50/47(كود نيتروژن
  D×N 6  **02/94605 **58/34411 **71/48  **76/228824  **48/186اثر متقابل 

  50/2  56/10575  47/4  58/2047  26/4239  18  اه اشتب
  59/4  99/3  96/3  67/9  40/7  -  (%)ضريب تغييرات

ns ،*  به ترتيب غير معني دار و معني دار در سطح پنج و يك درصد **و.  
  .درصد 5جدول مقايسه ميانگين اثر هاي اصلي مورد آزمايش برخي از صفات در سطح احتمال  - 2جدول
در متر  دانهعملكرد   تيمارها

  )گرم( مربع
تعداد سنبل در متر 

  مربع
هزار دانه وزن 
  )گرم(

در متر  عملكرد بيولوژيك
  )گرم( مربع

شاخص برداشت 
  )درصد(

بوته (تراكم بوته 
  )در متر مربع

300  a 21/873  b70/433  a 08/55  b46/2402  a44/36  
350  a 03/878  ab74/471  ab16/53  a32/2634  b94/33  
400  a 20/888  a 58/497  b91/51  a35/2668  b05/33  

سطوح  كود 
نيتروژن 

كيلوگرم در (
  )هكتار

  b04/835  b36/430  c30/51  b66/2411  ab09/34  )صفر كيلوگرم(شاهد 
  b28/845  b45/445  b52/53  b09/2387  a50/35  كيلوگرم 70

  a 15/986  a72/520  a 75/55  a65/2769  a29/36  كيلوگرم 140
  b79/852  b16/474  bc97/52  a46/2730  b12/31  كيلوگرم 210

  .ميانگين هايي با حروف مشترك، اختالف معني داري ندارند
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  نمودار عملكرد بيولوژيك در متر مربع متاثر از تركيب تيماري كود نيتروژن در تراكم بوته -4شكل .                           نمودار وزن هزار دانه متاثر از تركيب تيماري كود نيتروژن در تراكم بوته -3شكل 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  صد شاخص برداشت، متاثر از تركيب تيماري كود نيتروژن در تراكم بوتهنمودار در -5شكل 

  
  
  

  نمودار عملكرد دانه در متر مربع متاثر از تركيب تيماري كود نيتروژن در تراكم بوته -1شكل 

  
  
  
  

  د نيتروژن در تراكم بوتهنمودار تعداد سنبل در متر مربع، متاثر از تركيب تيماري كو -2شكل 


