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 پرمصرف عناصر برخی پتاسیم و کود دامی بر عملکرد و غلظت  کاربردتأثیر 

 تنش آبی تحتدر گندم 

 
 3و محمدعلي بهمنیار1سپانلو، مهدي قاجار*1زادهالهه حسن

 

 (elahe88@gmail.com)دانشجوي كارشناسي ارشد علوم خاک دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعي ساري :نویسنده مسئول -*1

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعي ساري گروه علوم خاکدانشیار  -1

 دانشیار گروه علوم خاک  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعي ساري -3

 

 1/11/1331تاریخ پذیرش:   11/1/1331تاریخ دریافت:

 

 چکیده
 N-18-81در برگ و دانه گندم رقم  پرمصرفد دامی بر عملکرد و غلظت عناصر برای بررسی تأثیر پتاسیم و کو    

فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی و در تحت مقادیر مختلف آب آبیاری آزمایشی گلدانی به صورت اسپیلت

د آب درص 57و  75، 57انجام شد. فاکتور اصلی شامل آبیاری پس از تخلیه  8899-98چهار تکرار در سال زراعی 

پتاسیم در هکتار کیلوگرم کود سولفات  055و  855، 5قابل دسترس گیاه و فاکتور فرعی شامل پتاسیم در سه سطح 

تن کود گاوی در هکتار بود. نتایج آزمایش نشان داد اثر تیمارهای آبیاری بر  05و  55، 5و کود دامی در سه سطح 

دار شد و درصد معنی 8پتاسیم در برگ و دانه در سطح میزان عملکرد دانه و غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و 

درصد آب قابل دسترس گیاه مشاهده شد. فسفر  57در تیمار آبیاری پس از تخلیه  غلظت نیتروژن و پتاسیمبیشترین 

درصد  75برگ و دانه با مصرف کود دامی افزایش یافت و بیشترین میزان فسفردانه در تیمار آبیاری پس از تخلیه 

تن  05و  55تن کود دامی در هکتار و بیشترین میزان فسفر برگ با مصرف  05بل دسترس گیاه و مصرف آب قا

درصد آب قابل  57کود دامی در هکتار حاصل شد. بیشترین میزان عملکرد دانه در تیمارآبیاری پس از تخلیه 

پتاسیم قرار گرفت و ود سولفاتتن کود دامی مشاهده شد. پتاسیم دانه نیز تحت تأثیر مصرف ک 05دسترس گیاه و 

 کیلوگرم در هکتار میزان آن افزایش یافت. 055و  855با مصرف 
 

 : پتاسیم،کود دامی، آبیاری، نیتروژن، فسفر و گندمهاید واژهکل
 

 مقدمه

آب عامل نقل و انتقال شیره گیاهي است. شیره 

گیاهي حاوي مواد غذایي جذب شده از خاک، مواد 

یک زهاي گیاهي مثل آبسو هورمونحاصل از فتوسنتز 

(. جذب فعال عناصر 1331مود، مقصوديباشد )اسید مي

در خاک، تحت شرایط مرطوب، تهویه مناسب و گرما، 

گیرد. هر عاملي كه باعث محدودیت بهتر صورت مي

تشکیل و انتقال مواد غذایي و یا مواد الزم براي تنفس 

گردد  تواند مانع رشد طبیعي گیاهگیاه شود، مي

 (.1331ساالردیني، )

با افزایش تنش كمبود آب جذب نیتروژن، فسفر و 

(. تحت 1333یونسي و همکاران، ابد )یپتاسیم كاهش مي

، فسفر و نیتروژنچنین شرایطي میزان غلظت عناصر 

ابد. باال بودن غلظت این یپتاسیم در دانه گندم افزایش مي

ت و كم بودن تواند مربوط به اثر رقعناصر در دانه مي

(. 1336شکن پهلوان و همکاران، پلباشد )عملکرد دانه 
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( در تحقیااخ خااود 1333زاده و نااوزاد نمینااي )دهقااان

افزایش درصد پتاسیم برگ گنادم را باا افازایش فواصال     

آبیاري گازارش كردناد كاه علات آن را حفان پتانسایل       

عنااوان نمودنااد. هم نااین گاازارش   تااورگر آب باارگ  

آبي غلظات  دهد كه در اثر كمنشان مي ن دیگر نیزامحقق

مجیاادیان و شااود )هاااي گیاااه زیاااد مااينیتااروژن در باارگ

؛ نصااري و 1111، 1عبااداللطیو و همکاااران ؛1331همکاااران، 

 (.1113، 1همکاران

آبي، عملکرد دانه نیز به طاور  درگندم با افزایش تنش كم

ناااد و همکااران،   پااک كناد ) داري كااهش پیادا ماي   معني

(. باا افازایش میازان آب    1111، 3ارایا  و همکااران  ؛ و1333

دستبندان ناااد  ابد )یافزایش مي گندم آبیاري، عملکرد دانه

 (. 1111، 4و همکاران

هااي منااطخ   باتوجه باه كمباود ماواد آلاي در خااک     

خشک، كاربرد كاود داماي در ایان منااطخ     خشک و نیمه

شاادن خاااک، افاازایش نرفیاات نگهااداري  باعااث پااوک

هاي فیزیکي آن بندي خاک شده و ویاگيهرطوبت و دان

 كااه بااا افاازایش قاادرت ضاامن ایاان ؛بخشاادرا بهبااود مااي

جواهري و كند )را زیاد مي گیاهخیزي خاک رشد حاصل

(. با تجزیه مواد 1313؛ رضایي نااد و افیوني، 1334همکاران، 

آلي مانند كودهاي دامي، مقادیر زیادي نیتروژن به خاک 

دامي در تلفیاخ باا كاود     هاين كودشود هم نیاضافه مي

خیزي خاک و افزایش تولید توانند به حاصلشیمیایي مي

زیرا این سیستم اكثر نیازهاي غذایي  ؛محصول منجر شوند

مورد نیاز گیاه را تأمین كرده و بازده جذب ماواد غاذایي   

مجیادیان و همکااران،   دهاد ) توسط محصول را افزایش مي

1331 .) 

فر قابل جذب و پتاسیم قابل تبادل كود دامي میزان فس

 (.1331صباحي و همکاران، دهد )خاک را نیز افزایش مي

دهد كه غلظت فسفر و پتاسیم  گزارش محققین نشان مي

در شاخساره گیاه در خاک تیمار شده با كود دامي بیشتر 

                                                           
1  - Abd El-Latif et al. 

2  - Nasri et al. 

3- Waraich et al. 

4  - Dastbandan Negad et al. 

؛ غالمحسیني و 1333رسولي و مفتون، ))  از شاهد است

هم نین موجب  . مصرف كود دامي(1331همکاران، 

رضایي شود )افزایش عملکرد دانه ذرت و آفتابگردان مي

 (.1313نااد و افیوني، 

عنصر پتاسیم عالوه بر دخالت در افزایش عملکرد و 

در جذب عناصر، مخصوصاً  ،كیفیت دانه در گندم

جواهري و همکاران، كند )نیتروژن نقش مؤثري را ایفا مي

فر را در گندم كاربرد كود پتاسیم جذب فس (.1334

 (.1116، 5و همکاران باکدهد )افزایش مي

فرنگي، كتان و ارزن ن با تحقیخ بر روي گوجهامحقق

مصرف پتاسیم، غلظت  مقداردریافتند كه با افزایش 

، 6المشیله و عربيپتاسیم در این گیاهان افزایش یافت )

نشان داد  پاوهش. نتایج (1111، 1؛ حیدري و جمشید1114

پتاسیم تأثیري بر مقدار نیتروژن دانه سولفاتكه كاربرد 

داري روي فسفر و طور معنيدر حالي كه به ؛برنج نداشت

(. هدف از 1111، 3بروحي و همکارانپتاسیم تأثیر داشت )

این پاوهش بررسي تأثیر پتاسیم و كود دامي بر میزان 

عملکرد و غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در 

 .بودتحت شرایط مختلو تنش آبي برگ و دانه گندم 

 

 مواد و روشها

فاكتوریل در نظر به صورت اسپیلتآزمایش مورد

صورت تصادفي در چهار تکرار به قالب طرح كامالً

گلداني در گلخانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

طبیعي ساري انجام شد. فاكتور اصلي شامل آبیاري در 

 سه سطح:

1I درصد آب قابل دسترس  15: آبیاري پس از تخلیه

درصد آب قابل  51: آبیاري پس از تخلیه 2Iگیاه، 

درصد آب  15: آبیاري پس از تخلیه 3I ودسترس گیاه 

قابل دسترس گیاه كه در طول دوره رشد گیاه اعمال 

قبل از كاشت، نمونه خاک تهیه و رطوبت اولیه آن شد.

                                                           
5  - Baque et al. 

6  -  Al- Moshileh and Errebi 

7  - Heidari and Jamshid 

8  - Brohi et al. 
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ر كیلوگرمي مقدا 11گیري و در گلدان پالستیکي اندازه

كیلوگرم از همان خاک توزین و ریخته شد. نقاط  11

پتانسیلي مهم خاک یعني نقطه نرفیت زراعي و نقطه 

پامردگي دائم نیز با استفاده از روش كاغذ صافي تعیین 

ها (. بعداز كاشت بذور در گلدان1331برزگر، گردید )

ها تا نرفیت زراعي اعمال اولین آبیاري براي همه گلدان

ها در هر سري تیمارهاي آبیاري ز آن گلدانشد و بعد ا

شدند و براساس وزني، هروقت به آن اندازه از توزین مي

در تیمار  ،رسیدندتخلیه آب قابل دسترس گیاه مي

 شد.مخصوص خود، آبیاري انجام مي

شامل كود سولفات پتاسیم در نیز فرعي  هايفاكتور

 سه سطح:

0K1پتاسیم، : عدم مصرف كود سولفاتK :311 

كیلوگرم  2K :611پتاسیم و كیلوگرم كود سولفات

 پتاسیم در هکتار و كود گاوي در سه سطح: سولفات

0M ،1: بدون مصرف كود گاويM :11  تن كود

تن كود گاوي در هکتار كه قبل از  2M :41گاوي و 

 كاشت با خاک گلدان مخلوط شدند.

 پرمصاارف برخااي عناصاار قباال از شااروم آزمااایش  

( و عناصار كام مصارف    1311زاده، و بهبهااني  احیایيعلي) 

)جادول   گیري شد( اندازه1313، 3لیندسي و نورولخاک )

1).  

نیاز براسااس    شامل نیتروژن، فسفر و پتاسایم  كود پایه

( 151و  111، 111بااه ترتیااب بااه مقاادار ) آزمااون خاااک

. پااس از ندگلاادانها افاازوده شااد كیلااوگرم در هکتااار بااه

 31یاه باه خااک گلادان، تعاداد      افزودن تیمارها و كود پا

گلادان  هر در  N-31-13دارگندم از رقم عدد بذر جوانه

بوتاه در   6زناي باه تعاداد    كاشته شد و قبل از مرحله پنجه

گلدان تنک گردید. تیمارهاي آبیاري در طول دوره رشد 

 گناادم اعمااال شااد. در اردیبهشاات ماااه باارگ پاارچم       

 و دالاه كجلا باا دساتگ  هاا  و نیتاروژن نموناه  برداري نمونه

و  ندوسیله دستگاه فلیم فوتومتر قرائت شدهمیزان پتاسیم ب

صاورت  فتومتررودساتگاه اسپکت  وسایله هنیز با قرائت فسفر 

                                                           
9- Lindsay and Norvell   

هااي داناه   . در مرحله برداشت نمونه(1315امامي، ) گرفت

گندم تهیه و به همان شیوه برگ پرچم عناصر ماورد نظار   

هااا بااا داده . در پایااان(1315امااامي، ) گیااري شاادنداناادازه

مااورد  MSTATC و SPSSافزارهاااي اسااتفاده از ناارم

 تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتند.

 

 نتایج و بحث

 عملکرد دانه

اثر تیمارهاي آبیاري و كود دامي بر عملکرد دانه در 

درصد و اثر متقابل آبیاري و كود دامي بر این  1سطح 

(. 1دار شد )جدول درصد معني 5صفت نیز در سطح 

 15یشترین میزان عملکرد دانه در تیمار آبیاري پس از ب

تن  41درصد تخلیه آب قابل دسترس گیاه و مصرف 

دست آمد كه این میزان از لحاظ هب (3M2Iكود دامي )

(. 3بود )جدول  1M3Iو  2M2Iآماري مشابه تیمارهاي 

داري را آزمایش تیمار پتاسیم تأثیر معني هم نین در این

آبیاري شرایط كم(. 1نشان نداد )جدول بر عملکرد دانه 

با اثر منفي بر اجزاي عملکرد باعث افت عملکرد دانه 

گردید كه پاوهشگران دیگر نیز نتایج مشابهي را در 

؛ 1111وارای  و همکاران، ) مورد گیاه گندم عنوان نمودند

( 1333یونسي و همکاران ). (1333نااد و همکاران، پاک

اي بر اثر تنش ر سورگوم دانهكاهش عملکرد دانه را د

آبي به دلیل تسریع در گلدهي و كوتاه شدن دوره رشد 

( افزایش 1333بیان كردند. میرلوحي و همکاران )

عملکرد برنج را با كاربرد كود آلي گزارش كرد و دلیل 

آن را آثار همه جانبه كاربرد كود آلي بر خصوصیات 

 خاک عنوان نمود.

 اسیم در برگ پرچمغلظت نیتروژن، فسفر و پت

 ( نشان 1بررسي جدول تجزیه واریانس )جدول 

داري هر سه عنصر مورد نظر به طور معني كه دهدمي

درصد قرار  1تحت تأثیر تیمارهاي آبیاري در سطح 

گرفتند به طوري كه با افزایش شدت تنش كمبود آب 

میزان غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم افزایش یافت و 
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مشاهده شد  1Iاین سه عنصر در تیمار بیشترین مقدار 

 (. 4)جدول 

اثر تیمارهاي كود دامي بر میزان عناصر نیتروزن و 

اما بر میزان  ؛نددار شددرصد معني 1فسفر نیز در سطح 

(. بیشترین مقدار فسفر 1پتاسیم تأثیري نداشت )جدول 

كود دامي مشاهده شد )جدول  1Mو  1Mبرگ در تیمار 

5 .) 

داري بر میزان این سه یم هم اثر معنيتیمارهاي پتاس

عنصر نداشت. اثر متقابل آبیاري و كود دامي نیز تنها بر 

دار شد. درصد معني 5میزان عنصر نیتروژن در سطح 

غلظت این عنصر بیشتر تحت تأثیر تیمارهاي آبیاري قرار 

 15گرفته و بیشترین مقدار آن در تیمار آبیاري پس از 

 (.3جدول درصد تخلیه حاصل شد )

( نیاز افازایش درصاد    1333دهقانزاده و نوزاد نمیني )

پتاسیم برگ گنادم را باا افازایش فواصال آبیااري نتیجاه       

حفان   دلیال تواناد باه   گرفتند. علات افازایش پتاسایم ماي    

پتانسیل تورگر آب برگ باشد. هم نین افازایش غلظات   

ن اآبي نیز توسط برخاي از محققا  نیتروژن در اثر تنش كم

؛ 1336پال شاکن پهلاوان و همکااران،     اسات )  گزارش شده

(. 1111؛ عبداللطیو و همکااران،  1331مجیدیان و همکاران، 

 

 

 

 

 برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و کود دامی مورد استفاده -8جدول 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كود دامي خاک خصوصیات فیزیکي و شیمیایي

متوسط وزني رطوبت نرفیت زراعي 

 )درصد(

14 - 

ي رطوبت نقطه پامردگي دایم متوسط وزن

 )درصد(

11 - 

 - 33 شن )درصد(

 - 44 سیلت )درصد(

 - 13 رس )درصد(

 - لوم بافت

 35/1 35/3 (O.C صددر) كربن آلي

 3/1 133/1 نیتروژن )درصد(

 1111 3 (میلي گرم بر كیلوگرم) فسفر قابل جذب

 1436 111 (میلي گرم بر كیلوگرم) پتاسیم قابل جذب

 1363 3/11 (میلي گرم بر كیلوگرم) بل جذبآهن قا

 65/33 13/1 (میلي گرم بر كیلوگرم) روي قابل جذب

 66/111 63/1 (میلي گرم بر كیلوگرم) مس قابل جذب

 13/33 43/5 (میلي گرم بر كیلوگرم) منگنز قابل جذب
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 در برگ پرچم و دانه گندم پرمصرفعملکرد و عناصر ( MSتجزیه واریانس بر پایه میانگین مربعات ) -5جدول 
  دانه    برگ    

 N P K  N P K عملکرد دانه درجه آرادي منبع تغییرات

I )113/1** 114/1** 111/1**  444/1** 111/1** 311/3** 414** 1 )آبیاري 

 I 3 36/11 131/1 111/1 11/1  111/1 113/1 111/1خطاي 

M )113/1** 144/1** 331** 1 )كود دامي ns 116/1  **115/1 **133/1 **111/1 

K )1 )پتاسیم ns4/11 ns 143/1 ns 111/1 ns 113/1  ns 111/1 ns 111/1 *113/1 

I*M 4 *53/11 *416/1 ns 111/1 ns 111/1  **113/1 **153/1 ns 111/1 

I*K 4 ns35/1 ns 131/1 ns 111/1 ns 111/1  ns 111/1 ns 116/1 ns 111/1 

M*K 4 ns45/5 ns 151/1 ns 111/1 ns 141/1  ns 111/1 ns 113/1 ns 111/1 

I*M*K 3 ns56/3 ns 131/1 ns 11/1 ns 113/1  ns 111/1 ns 113/1 ns 111/1 

 111/1 114/1 111/1  113/1 111/1 15/1 34/3 11 خطاي باقیمانده

C.V  33/3 34/11 41/15 31/11  35/1 16/16 54/6 

 دارعدم تفاوت معني -nsدرصد و  5داري در سطح معني -*درصد  1داري در سطح معني -**

 
در برگ و دانه گندم )بر حسب  پرمصرفاثر متقابل آبیاری و کود دامی بر عملکرد و غلظت عناصر  -8جدول 

 درصد(
 فسفر )دانه( نیتروژن )دانه( نیتروژن )برگ( عملکرد دانه در هر گلدان )گرم( كود دامي آبیاري

 0M e13/13 a 31/3 a 11/1 f 16/1 

1I 1M cd43/13 b 34/3 bc 31/1 cd 36/1 

 1M cd35/13 b 43/3 b 13/1 cd 33/1 

 0M c36/11 de 51/1 dc 11/1 ef 31/1 

1I 1M b63/13 e 51/1 e 65/1 bc 41/1 

 1M ab33/14 cde 11/1 de 11/1 a 63/1 

 0M d11/13 c 33/1 bc 33/1 de 33/1 

3I 1M ab1/14 cd 33/1 cd 34/1 bc 33/1 

 1M a35/15 de 53/1 cd 33/1 b 43/1 

 باشند. نمي LSDدرصد آزمون  5دار در سطح احتمال هایي كه داراي حداقل یک حرف مشترک هستند داراي اختالف معنيدر هر ستون میانگین

1I، 1I  3وI  قابل دسترس گیاه درصد آب 15و  51، 15به ترتیب تخلیه پس از 

0M ،1M  1وM  کتارتن كود دامي در ه 41تن و  11به ترتیب عدم مصرف، مصرف 

 

تواناد بار اثار    در اثر تنش آبي مي افزایش درصد نیتروژن

لظت فزایش غها یا كاهش سطح برگ و اتخریب پروتئین

و عدم تأثیر كاود داماي بار     ترسطح كمواحد نیتروژن در 

است به دلیل سرعت پایین آزاد غلظت نیتروژن نیز ممکن 

 .(1113، 1ابو زهرا و همکارانشدن مواد غذایي از آن باشد)

( با تحقیخ بر روي 1111هم نین عبدالطیو و همکاران )

فرنگي عنوان كردند كه كاربرد پتاسایم تاأثیري بار    گوجه

                                                           
1- Abu-Zahra et al. 
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فسفر در این گیاه نداشته است كه با نتاایج ایان آزماایش    

 مطابقت دارد.

 

 ژن، فسفر و پتاسیم در دانهلظت نیتروغ

ها  نشان داد كه اثار سااده   نتایج تجزیه واریانس داده 

تیمارهاي آبیاري و كود دامي بر میزان هر ساه عنصار در   

دار شد و اثر ساده تیمار پتاسایم تنهاا   درصد معني 1سطح 

 گردیااددار درصااد معنااي 5پتاساایم در سااطح باار میاازان 

 1Kو  1Kنیز در تیمار ( و بیشترین میزان پتاسیم 1)جدول 

(. هم ناین میازان پتاسایم داناه باا      6مشاهده شد )جادول  

( و 4افاازایش فواصاال آبیاااري افاازایش یافاات )جاادول    

تن كود داماي نیاز موجاب افازایش      41تن و  11مصرف 

اثر متقابل تیمار آبیاري و كود  (.5پتاسیم دانه شد )جدول 

د درصا  1دامي نیاز بار میازان نیتاروژن و فسافر در ساطح       

(. بیشترین میزان نیتروژن كه بیشاتر  3دار شد )جدول معني

و  1M1Iتحت تأثیر تیمار آبیاري قرار گرفات، در تیماار   

. گردیاد مشااهده   2M2Iبیشترین میزان فسفر نیز در تیمار 

به دلیل افت شدید عملکرد دانه ناشي از تنش خشکي كه 

موجب كوچک شدن مخزن فیزیولوژیک عناصر در دانه 

غلظت این عناصر در دانه افزایش و كال جاذب    شود،مي

ایاان عناصاار در دانااه كاااهش یافاات )پاال شااکن پهلااوان، 

( تجماع پتاسایم   1111نااد و همکاران، ). دستبندان(1336

را با افزایش تنش در گیاه ذرت گازارش كردناد و دلیال    

وم آبیاري و آن را نیاز گیاه به این عنصر تحت شرایط متن

میرلااوحي و همکاااران،   .دنمودنااتاانش خشااکي عنااوان  

( ذكاار نمودنااد كااه كاااربرد كااود گاااوي موجااب 1333)

شود، در نتیجه جاذب  افزایش فسفر قابل جذب خاک مي

آن توسط گیاه افزایش یافته و به دانه منتقل شده و غلظت 

، 1آن در دانااه افاازایش یافتااه اساات. ساانگر و همکاااران   

( نیز گزارش كردند كه كاربرد كود دامي موجاب  1111)

افزایش فسفر و پتاسیم در دانه برنج شده است كا با نتاایج  

تایج ایان پااوهش نشاان داد    ن این آزمایش مطابقت دارد.

كه میزان عملکرد دانه گندم باا افازایش فواصال آبیااري     

                                                           
1- Sengar et al. 

درصااد  3/41ابااد و بااا مصاارف كااود دامااي یكااهش مااي 

هر چناد میازان پتاسایم تاأثیر      ؛عملکرد دانه افزایش یافت

ر عملکاارد دانااه نشااان نااداد. میاازان عناصاار داري باامعنااي

نیتروژن، فسفر و پتاسیم بارگ و داناه تحات تاأثیر میازان      

آب آبیاري قرار گرفت. نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ در 

درصد تخلیاه آب قابال دساترس     15تیمار آبیاري پس از 

گیاااه بیشااترین مقاادار را دارا بودنااد. هم نااین نیتااروژن و 

ود داماي قارار گرفتناد و میازان     فسفر برگ تحت تأثیر ك

 فسفر برگ با مصرف كود دامي افزایش یافت. 

 

درصد تخلیاه آب   15نیتروژن دانه گندم نیز در تیمار 

قابل دسترس و عدم مصرف كاود داماي بیشاترین مقادار     

درصاد   51پاس از   آبیااري  فسفر داناه نیاز در تیماار    .بود

ي تن كود داما  41تخلیه آب قابل دسترس گیاه و مصرف 

در هکتار حداكثر میزان بود. پتاسیم دانه با كاهش فواصل 

تان   41درصد كاهش  یافت و باا مصارف    16/11آبیاري 

درصد میزان پتاسیم دانه افزایش  1/3كود دامي در هکتار 

و كاااهش  در گیاااه گناادم یافاات. در نتیجااه تاانش بیشااتر 

میزان عناصر در دانه افزایش نشاان داد كاه    دانه، عملکرد

 .استاین عناصر كاهش رقت  ناشي از
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 در برگ و دانه گندم )بر حسب درصد( پرمصرفاثر آبیاری بر غلظت عناصر  -0جدول 
 پتاسیم )دانه( پتاسیم )برگ( فسفر )برگ( آبیاري

1I a 13/1 a 11/1 a 51/1 

2I b 13/1 b 11/1 a 43/1 

3I b 1/1 b 14/1 b 45/1 

 باشند.نميLSD  درصد آزمون  5دار در سطح احتمال داراي حداقل یک حرف مشترک هستند داراي اختالف معني هایي كهدر هر ستون میانگین
 
 

 
 در برگ و دانه گندم )بر حسب درصد( پرمصرفاثر کود دامی بر غلظت عناصر  -7جدول 

 پتاسیم  )دانه( فسفر )برگ( كود دامي

0M b 13/1 b 46/1 

1M a 11/1 a 43/1 

2M a 11/1 a 51/1 

 باشند.نميLSD درصد آزمون  5دار در سطح احتمال هایي كه داراي حداقل یک حرف مشترک هستند داراي اختالف معنيدر هر ستون میانگین

 

 
 اثر پتاسیم بر غلظت پتاسیم دانه )بر حسب درصد( -0جدول 

 پتاسیم )دانه( پتاسیم

0K b 41/1 

1K a 43/1 

2K ab 43/1 

 باشند.نمي  LSDدرصد آزمون  5دار در سطح احتمال ه داراي حداقل یک حرف مشترک هستند داراي اختالف معنيهایي كمیانگین

 

 

 نابعم

، مؤسسه تحقیقات آب و خاک، نشر آموزش كشاورزي، 331. روشهاي تجزیه گیاه. نشریه فني شماره 1315امامي، م.  -1

 كرج، ایران.

 

 .ص 151انتشارات دانشگاه اهواز، ک. چاپ سوم، . مباني فیزیک خا1331برزگر، م.   -1

 

. بررسي تأثیر تنش رطوبتي در مراحل مختلو رشد بر 1333االحمدي، م. وزان، س. و اردكاني، م. پاک نااد، ف.، جامي -3

 .36-11 (:3)1 عملکرد و كارایي مصرف آب در ارقام گندم. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعي، 

 

. تأثیر روشهاي مختلو كاشت و مقادیر مختلو 1336ن، م.ر.، موحدي نائیني، م، اعتصام، م. و كیخا، غ. پل شکن پهلوا -4

 .11-1 (:5)4ه علوم كشاورزي و منابع طبیعي، آبیاري بر رشد و عملکرد گیاه گندم. مجل
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ملکرد كمي و كیفي چغندرقند . تأثیر كود دامي، پتاسیم و بر روي ع1334جواهري، م.م.، رشیدي، ن. و باقي زاده، الو.  -5

 .56-43(: 1) 11در منطقه بردسیر. چغندرقند، 

 

آبیاري بر تجمع پرولین، قندهاي آزاد محلول و پتاسیم در . تأثیر تیمارهاي كم1333دهقانزاده، ح. و نوزادنمیني، ک.  -6

 .11-16(: 1)1اكوفیزیولوژیکي گیاهان زراعي،  ارقام گندم نان. فصلنامه علمي

 

. اثر باقیمانده دو ماده آلي با و یا بدون نیتروژن بر رشد و تركیب شیمیایي گندم و برخي از 1333سولي، ف. و مفتون، م. ر -1

 .113-161(: 1) 14خصوصیات شیمیایي خاک. نشریه آب و خاک )علوم و صنایع كشاورزي(، 

 

خاک، جذب عناصر به وسیله ذرت و عملکرد آن.  . اثر مواد آلي بر خواص شیمیایي 1313نااد، ي. و افیوني، م. رضایي -3

 .13-13(: 4)4و فنون كشاورزي و منابع طبیعي، مجله علوم 

 

 .ص 434انشگاه تهران. چاپ هشتم. . حاصلخیزي خاک. مؤسسه انتشارات د1331ساالردیني، م.الو.  -3

 

هاي تلفیقي و متداول ایسه تأثیر روش. مق1331صباحي، ح.، قالوند، الو. مدرس ثانوي، م.م. و اصغرزاده، الو.  -11 

 .15-1(: 1)11كوددهي بر عملکرد كلزا و ویاگي هاي شیمیایي خاک. مجله آب و خاک )علوم و صنایع كشاورزي(، 

 

، (333)ه تحقیقات آب و خاک. شرح روشهاي تجزیه خاک )جلد اول(. مؤسس1311علي احیائي، م. و بهبهاني زاده م.  -11

 تهران، ایران.

 

هاي آبیاري و تیمارهاي كودي بر عملکرد دانه و . تأثیر رژیم1331غالمحسیني، م.، قالوند، الو. و جمشیدي الو.  -11

 .111-31(: 13)غلظت عناصر در برگ و دانه آفتابگردان. پاوهش و سازندگي در زراعت و باغباني، 

 

. تأثیر مقادیر مختلو نیتروژن، كود دامي و 1331و. مجیدیان، م.، قالوند، الو. كریمیان، ن.م. و كامکار حقیقي، م.ال -13

 .35-61(: 1)1یاهان زراعي، آب آبیاري بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت. مجله الکترونیک تولید گ

 

. مباني فیزیولوژیکي، مورفولوژیکي و آناتومیکي مقاومت به خشکي در گندم، انتشارات 1331مقصودي مود، م.الو.  -14

 .ص 133اهنر كرمان، نشگاه شهید بدا

 

. تأثیر مصرف كود آلي و تقسیط 1333میرلوحي، الو.، محمدي، ر.، رضوي، ج.، مجیدي، م.م.، و ف. نوربخش.  -15

 .43-13(: 1)16هاي تولید گیاهي ، نیتروژن بر عملکرد و اجزاي آن در برنج. مجله پاوهش
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