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  دیم شرایط تحت فسفر مختلف سطوح در جو ارقام و ها ژنوتیپ عملکرد و فسفر جذب

غالمرضا ولیزاده
*

  صغري میدانی اصـــادق زاده، جلیل  بهـزاد ،

  موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، مراغه، ایران 

  

  چکیده

هاي جو در جذب فسـفر و تولیـد    به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف مصرف فسفر و اختالف ارقام و ژنوتیپ

هـاي کامـل تصـادفی بـا      هاي خرد شده در قالب طـرح بلـوك   آزمایشی به صورت کرت عملکرد دانه و کاه و کلش ،

رقـم و   دهو تعداد  ،هاي اصلی  کرتدر  )کیلوگرم پنتا اکسید فسفر در هکتار  45 و 30، 15، 0سطح کود فسفره  چهار

تحقیقـات کشـاورزي دیـم      در ایسـتگاه  )1388-91(و به مدت سه سـال   تکرار سه هاي فرعی در در کرت جو   ژنوتیپ

هـاي   عملکرد دانـه ژنوتیـپ   و داري برکلشتاثیر معنی بر اساس نتایج حاصله،سطوح کودي فسفر،. گردیدمراغه اجرا 

باعـث   شـاهد کیلوگرم کود پنتا اکسید فسفر در مقایسـه بـا    45و  30مقادیر  تا ن مصرف فسفرافزایش میزا. داشتجو  

 در هـاي  مختلـف جـو    نتایج اثرات ارقام نشـان دادکـه  ژنوتیـپ   . شدجو  عملکرد دانه دار کاه و کلش، و افزایش معنی

برتـري   دایتـون و  URB81/3ژنوتیـپ  آبیـدر،  رقـم  ولی نداشتند، داري معنی اختالف آماري نظر از دانه عملکرد میزان

با افـزایش میـزان مصـرف فسـفر، غلظـت و جـذب فسـفر در کـاه و کلـش بطـور           . ها نشان دادند به سایر ژنوتیپنسبی 

هـا بیشـترین غلظـت     در مقایسه با دیگر ژنوتیپ URB81/3و Dari-ERB87/2 هاي  ژنوتیپ. داري افزایش یافت معنی

  URB82/9هـاي  جـذب فسـفر ژنوتیـپ    توانـایی  مصـرفی  حـداقل میـزان فسـفر   در اما . فسفر در کاه و کلش را داشتند

دهـد کـه بـا     این مطالعه نشان مـی . ها بیشتر بود در مقایسه با ارقام سهند، آبیدر و دایتون و دیگر ژنوتیپ    URB81/5و

و دانـه جـو     افزایش میزان مصرف فسفر، تولید کاه وکلش، عملکرد دانه، غلظت و جذب کل فسفر در کـاه و کلـش،  

  URB82/9هـاي  ژنوتیـپ . بودنـد   متفاوت ها و ارقام جو در مقادیر مختلف فسفر   جذب فسفر ژنوتیپ. یابد افزایش می

فسفرکل به میـزان رشـدگیاه، میـزان     توانایی جذب فسفر بیشتري در فسفر کمتر خاك دارند و جذب      URB81/5و

  .اردبستگی د ژنوتیپ و رقم   کود فسفره و نوع مصرف

  

  عملکرد هاي جو، ارقام و ژنوتیپفسفر، جذب، بازیافت ظاهري  :هاي کلیدي اژهو

                                                              
  23/5/1396: تاریخ پذیرش         16/11/1395: تاریخ دریافت           gh_valizadeh@yahoo.com:  نگارنده مسئول  *
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  مقدمه

هاي مریستمی به فسفر  گیاهان براي تقسیم بافت

ها  تجمع کربوهیدرات فسفر نقش مهمی در. نیاز دارند

داشته و در رشد زایشی و   و اسیدهاي آمینه در سلول

همچنین فسفر در . تشکیل دانه تاثیر مستقیم دارد

ساختار پروتئین هسته، غشاء و اسیدهاي نوکلئیک 

فسفر بصورت ترکیبات آلی فیتات . اي داردنقش ویژه

در گیاه ذخیره شده و به همراه سایر عناصر در 

ساالر دینی، (کند انه گرده شرکت میساختمان د

منابع تامین کننده فسفر ). 1982منکل و کربی،  ;1371

محلول خاك از وجود فسفر اولیه در خاك و نیز از 

ذرات کود . گرددکودهاي شیمیایی فسفاته تامین می

مصرفی نه تنها باعث افزایش غلظت فسفر در محلول 

ها با  انیتواند در در سطح کشود، بلکه میخاك می

هاي آهکی جذب شیمیایی تثبیت شده، یا در خاك

با عناصري از قبیل کلسیم ترکیب شده و تشکیل 

هاي کلسیم را داده و در نهایت به صورت  کربنات

فسفات تثبیت شده کمتر توسط . آپاتایت رسوب کنند

تثبیت فسفات در ). 1980وایت، (شود  گیاه جذب می

اي آهکی شده ه خاك موجب کمبود فسفر در خاك

دهد  و در نتیجه رشد و عملکرد گیاهان را کاهش می

براي تامین ). 1997بوالند وجیلک،  ;1980وایت، (

فسفر گیاهان راهکارهاي مختلفی وجود دارد که از 

ها،  خاك pHتوان به اصالح موضعی ها میجمله آن

ورزي،  افزایش مواد آلی به ویژه از طریق کم خاك

یاي گیاهی، استفاده از کودهاي تناوب و مدیریت بقا

کننده فسفر و مدیریت صحیح آب آبیاري زیستی حل

بیکن و  ;1978راتانیاك و همکاران،  (اشاره نمود 

بوالند  ;1985کالرکسون، ;1982دیوي، 

جانسون    ;2002بوسمن و همکاران، ;1997وجیلک،

هاي برتر با  بعالوه استفاده از واریته). 2009و سیار، 

تواند بعنوان جانشین  جذب باالي فسفر میکارآیی 

 ;1985کالرکسون، (مصرف کودهاي فسفاته باشد 

). 1994ستلمچرو همکاران، ;1988فوز و همکاران،

در تحقیقات خود ) 1988(و همکاران  فوزهمچنین 

به این نتیجه رسیدند که استفاده از ارقام داراي بهره 

اهش وري باالي فسفر، کاربرد کودهاي فسفري را ک

فسفر در بین جذب  موثر دراز عوامل . دهد می

توان به شکل، توزیع  می هاي مختلف ژنوتیپ

، قطر و سطوح جذب )گسترش عمودي و افقی(

ی و دوام ریشه یا پتانسیل یهاي مو ریشه، ریشه

از  جوپیرشدگی ریشه اشاره نمود که ارقام مختلف 

فوز و (  دارند زیادياختالفات  ها ویژگی این لحاظ

 درتوانایی جذب مواد غذایی ). 1988همکاران، 

متفاوت است که این تفاوت  جومختلف  هاي ژنوتیپ

اختالف در مورفولوژي ریشه، به دلیل  تواند می

قدرت جذب عناصر توسط ریشه، مصرف و استفاده 

از عناصر در متابولسیم و رشد گیاه و همچنین اثرات 

همکاران،  قرولی و(متقابل ریشه با خاك و کود باشد 

زمانی که توزیع . )1997؛ فجریا و بالیقار، 1993

سطحی الیه عناصر غذایی در خاك بیشتر در بخش 

توانند از عناصر موجود  می هایی ژنوتیپاست،  خاك

در خاك بیشترین استفاده را نمایند که اغلب 

یابند و  هاي آنها به صورت افقی گسترش می ریشه

فراوان  نهاي موئی ریشهبرخی از ارقام به دلیل داشتن 

ها نفوذ کرده و  توانند در داخل خاکدانه با قطر کم می

از عناصر غذایی موجود در آن بیشترین استفاده را در 

همچنین برخی از ارقام به . مقایسه با سایر ارقام نمایند

هاي خود به  دلیل ترشح مواد اسیدي بیشتر از ریشه

توانند  یاطرف ریشه م pHعلت پایین آوردن شدید 
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ی بیشتري را در مقایسه با ارقام یمیزان عناصر غذا

معموالً . جذب نمایند از مواد معدنی مختلفدیگر 

اي بزرگ با انشعابات  که سیستم ریشه جو ارقام

توانند از حجم بیشتري از  دارند، میبرخوگسترده 

خاك، عناصر غذایی و رطوبت در مقایسه با ارقام 

کوچک با انشعابات محدود  اي داراي سیستم ریشه

 ،بعالوه. )1993قرولی و همکاران، ( جذب نمایند

ها  اختالف در میزان جذب فسفر خاك توسط ژنوتیپ

تواند به دلیل اختالف در طول  می جوو ارقام مختلف 

ریشه و نسبت طول ریشه به میزان برگ و ساقه 

 ;1993قرولی و همکاران،   (باشد ) هاي هوایی اندام(

فجریا و  ;1988فوز و همکاران،   ;1994 گراهام،

نیز گزارش ) 1994(و همکاران  تلمچر .)1997بالیقار، 

براي  جوها و ارقام مختلف  کردند که نیاز ژنوتیپ

هاي تولیدي یکسان متفاوت  جذب فسفر در پتانسیل

 یی، شناساتحقیق نیلذا از اهداف مهم ا. باشد می

اثرات  ،یمصرفبرتر در استفاده از فسفر  هاي ژنوتیپ

ارقام و  وماسیدانه و ب يمصرف کود در عملکردها

 هاو اختالف توانایی جذب فسفرآن جو يهاپیژنوت

  . باشد یم

  ها مواد و روش

بررسـی تـاثیر مقـادیر کـود فسـفره بـر        به منظـور   

ــپ  ــام و ژنوتیـ ــرد ارقـ ــو و   عملکـ ــاي جـ ــاب هـ انتخـ

بـراي منـاطق    برتر در جذب فسفر در بـذر هاي  ژنوتیپ

 در قالـــب طـــرحی سردســـیر دیـــم کشـــور، آزمایشـــ

هـاي خـرد    هاي کامل تصادفی به صورت کرت بلوك

از منبـع سـوپر فسـفات    شده با چهار سطح کود فسـفره  

  45و 30، 15، 0 قـادیر م اهـاي اصـلی بـ     تریپل در کرت

هـاي   در کـرت در هکتـار  ) پنتا اکسید فسفر(کیلوگرم 

 ,Dayton Rany( جو   پژنوتیاصلی و تعداد ده رقم و 

Sahand, Abidar, URB81/5, URB81/3, 
URB82/9, Gara Arpa, Dari/ERB85/1, 

ERB86/9, Dari-ERB87/2( هـاي فرعـی    کـرت  در

بـه مـدت سـه      1388-91هـاي   طی سـال تکرار  سه  در

تحقیقــات کشــاورزي دیــم   در ایســتگاهســال زراعــی 

 مقـادیر مختلـف کـود   . درآمـ د مرحلـه اجـرا   بـه  مراغـه 

ازت مصـرفی   فسفاته بر اساس تیمارهاي ذکر  شـده  و 

از منبع ) N60(اساس فرمول کودي رایج در ایستگاه  بر

 20فواصـــل خطـــوط بـــا  آن در پـــاییز N40اوره کـــه 

در  از سـطح خـاك   انتیمتريسـ  6-8متر در عمق  سانتی

ــذر  ــتر ب ــر بس ــفات     زی ــود فس ــاي ک ــا تیماره ــراه ب هم

ــذاري  ــدجایگـ ــذور. شـ ــوط  بـ ــل خطـ ــا فواصـ  20 بـ

 .گردیـد  کشـت  يمتـر  سانتی 3-5متري در عمق  سانتی

هـاي   قبـل بارنـدگی   N20مصرف کود سرك به اندازه 

) بسته به زمان بارندگی(اواخر اسفند و اوایل فروردین 

 کـش  جهت کنترل علف هـرز از علـف  . انجام گردید

2،4ِ-(MCPA) D  مطابق دستورالعمل موسسه استفاده

هـا   بیومـاس ژنوتیـپ   بعد از برداشت میـزان دانـه و  . شد

هـاي گیـاهی بـراي تعیـین غلظـت       نمونـه . توزین شدند

بـراي تعیـین   . فسفر در دانه، کاه و کلـش تهیـه گردیـد   

گـرم از مـاده خشـک     1/0مقـدار  ، فسـفر شـده  غلظت 

طـور جداگانـه از هـر تیمـار     ه سـاقه و بـرگ بـ    ریشه و

با غلظـت   میلی لیتر 3اسیدهاي نیتریک به میزان  بوسیله

ــک و درصــد  65 ــر  1پرکلری ــی لیت ــت   میل ــا غلظ  70ب

هضـم  درجه سـانتیگراد   120در درجه حرارت  درصد

سپس میزان فسفر جذب شـده در تیمارهـاي   . ندیدگرد

روش مولیبـدات وانــادات   ازمـورد مطالعــه بـا اســتفاده   

  ;1372علـــی احیـــایی و بهبهـــانی زاده، (شـــد تعیـــین 

میزان عملکرد دانه، کـاه   .)1992رایمونت وهگینسون،

غلظـت فسـفر   . کلش پس از برداشت توزین گردیـد  و

بصورت درصـدي  بـراي کـل عملکـرد دانـه و کلـش       
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ــن   داده. محاســبه گردیدنــد هــاي جمــع آوري شــده ای

تجزیـه   GENSTAT9افـزار   مطالعه  با اسـتفاده از نـرم  

کــارایی بازیافــت  .واریـانس و مقایســه میــانگین شـدند  

اي مقدار عنصر غذایی جذب شـده بـه از   یعنیظاهري 

زیـر محاسـبه   از فرمـول   کود مصرف شدههر واحد از 

 :گردید

 
Apparent recovery efficiency = [(Total Pa– TotalPn)/Pf ]×100 

Total Pa = کیلوگرم(داده شدهجذب فسفر در زیست توده در تیمارکود(،  

TotalP n = کیلوگرم(جذب فسفر در زیست توده در تیمارکود داده نشده(  

Pf  =1982مول و همکاران، (مقدار فسفر مصرف شده(  

  

  مشخصات خاك و شرایط آب هوایی

این آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزي 

هاي هواشناسی  میانگین داده. درآمددیم مراغه به اجرا 

 1براي سه سال در زمان اجراي آزمایش در جدول 

هاي اجراي آزمایش میزان  در سال .آورده شده است

بطوریکه . بارندگی و توزیع باران متفاوت بوده است

- 90میزان بارندگی بیشتر از سال  1388- 89در سال 

الف، ب و   1جدول (بوده است  1390-91و   1389

  ).ج

بر اساس طبقه بندي  آزمایش محل اجراي خاك

و تحت   Fine Mixed, Mesic -آمریکایی در فامیل

داراي بافت سنگین و  و Vertic Calcixereptگروه 

این . باشد بدون محدودیت شوري و سدیمی می

االرض داراي  با داشتن بافت سنگین در سطح  خاك

) در ساعتمتر  سانتی 5/0الی  1/0( قابلیت نفوذ آهسته

این . باشد االرض می و فاقد سنگ و سنگریزه در سطح

هاي خیلی عمیقی هستند و  ها بطور کلی خاك خاك

هیچگونه محدودیتی از نظر عمق و یا طبقه محدود 

 ).1372سید قیاسی،  ( کننده تحت االرضی ندارند

محل  هاي فیزیکی و شیمیایی خاك نتایج تجزیه

که  ورده شده استآ 2اجراي آزمایش نیز در جدول 

قلیایی و   pH دهد، میزان رس خاك  باال با  نشان می

عناصر . باشد درصد آهک  و کربن آلی  کم می

غذایی بجز ازت در حد کافی در خاك وجود 

میزان ازت خاك کمتر از میزان نیاز گیاه .  داشت

تواند ناشی از  باشد، شاید این کمبود می زارعی می

خاك که در نتیجه عدم  کم بودن میزان ماده آلی

رعایت تناوب صحیح، مدیریت بقایاي گیاهی و 

هاي  خاك ورزي  صحیح  در طول مدیریت سال

  .گذشته باشد

  نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس مرکب سه ساله نشان داد 

ها در عملکرد کاه و  اثرات اصلی میزان فسفر و سال

کلش جو معنی دار بودند، ولی اثرات اصلی 

ها، اثرات دو جانبه  متقابل فسفر و ارقام، و  ژنوتیپ

اثرات سه جانبه فسفر، ارقام و سال بر عملکرد دانه، 

اثرات اصلی ). 3ول جد. (دار نبودند کاه و کلش معنی

میزان فسفر و اثرات متقابل سال و فسفر در عملکرد 

اثرات اصلی فسفر، رقم ). 3جدول (دار بود  دانه معنی

و اثرات متقابل فسفر و سال در میزان غلظت فسفر دانه 

اثرات اصلی فسفر، اثرات  . دار بود و کاه کلش معنی

فر و متقابل سال و فسفر و اثرات متقابل دو جانبه فس

ارقام و سه جانبه فسفر، رقم و سال در افزایش میزان 

درصد اختالف  5جذب فسفر کل در سطح 

  داري داشتند  معنی
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  ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم مراغه 88-89آمار هواشناسی سال زراعی.  الف. 1دولج

  ماه

  

  بارندگی

  میلیمتر

  

حداقل 

دماي 

  مطلق

حداکثر 

دماي 

  مطلق

  متوسط

  دما

  

تعداد  

روز زیر 

  صفر

رطوبت % 

  نسبی

  تبخیر

  میلیمتر

متوسط 

دماي 

  حداقل

متوسط 

دماي 

  حداکثر

  44/17  29/5  3/175  6/39  1  36/11  2/25  -5/0  3/12  مهر

  63/10  16/3  7/71  55/67  2  91/6  20  -6/0  7/118  آبان

  77/2  -31/3  0  75  23  -28/0  9  -9  28  آذر

  74/5  -26/0  0  9/70  11  74/2  11  -7  9/39  دي

  39/3  -21/3  0  8/71  21  08/0  15  -15  3/39  بهمن

  84/8  8/1  0  4/63  10  32/5  6/23  -6  8/57  اسفند

  76/10 28/1  4/17  8/61  11  03/6  4/19  -5/8  9/62  فروردین

  12/15 97/6  1/132  2/68  0  04/11  4/23  1  1/135  اردیبهشت

  79/24  09/12  8/272  6/36  0  43/18  2/33  3  1/4  خرداد

  24/30  27/16  8/382  9/26  0  25/23  37  9  0  تیر

  

  ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم مراغه 89-90آمار هواشناسی سال زراعی -ب  1 جدول

  ماه

  

  بارندگی

  میلیمتر

  

حداقل 

دماي 

  مطلق

حداکثر 

دماي 

  مطلق

  متوسط

  دما

  

تعداد  

روز زیر 

  صفر

 %

رطوبت 

  نسبی

  تبخیر

  میلیمتر

متوسط 

دماي 

  حداقل

متوسط 

دماي 

  حداکثر

  72/20  03/8  5/203  7/38  0  37/14  30  2  4  مهر

  24/12  71/0  6/102  6/46  13  47/6  2/21  -5  7/4  آبان

  43/8  -21/3  0  9/42  26  61/2  17  -8  9/7  آذر

  -5/1  -02/9  0  4/73  30  -26/5  11  -20  8/20  دي

  -47/1  -32/8  0  4/72  28  -89/4  4/4  -18  7/25  بهمن

  73/3  -05/3  0  2/69  21  34/0  17  -12  2/95  اسفند

  92/11 34/1  0  6/49  12  63/6  21  -5/7  5/69  فروردین

  29/15 67/6  6/171  2/61  0  96/10  4/23  2  6/120  اردیبهشت

  36/23  24/11  2/269  4/40  0  3/17  6/31  4  3  خرداد

  66/28  03/16  7/361  14/30  0  34/22  38  9  0  تیر
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  ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم مراغه 90-91آمار هواشناسی سال زراعی -ج  1جدول

  ماه

  

  بارندگی

  میلیمتر

  

حداقل 

دماي 

  مطلق

حداکثر 

دماي 

  مطلق

  متوسط

  دما

  

تعداد  

روز زیر 

  صفر

 %

رطوبت 

  نسبی

  تبخیر

  میلیمتر

متوسط 

دماي 

  حداقل

متوسط 

دماي 

  حداکثر

  38/17  93/6  178  29/43  2  15/12  4/26  -5/3  8/25  مهر

  87/4  -49/1  5/23  1/47  17  69/1  4/14  -5/12  5/50  آبان

  -3/0  -28/8  0  2/72  28  -29/4  6/8  -15  9/5  آذر

  15/1  -38/6  0  3/75  27  -77/2  4/9  -11  8/29  دي

  -43/2  -89/8  0  74  30  -68/5  5  -5/21  1/21  بهمن

  -3/0  -76/7  0  2/69 27  -03/4  6/9  -5/17  2/23  اسفند

  62/10  15/1  2/25  7/61  11  88/5  4/19  -12  2/36  فروردین

  67/17  05/7  8/206  3/50  0  36/12  6/24  5/1  7/49  اردیبهشت

  3/23  11  5/291  5/38  0  1/17  4/30  4  21  خرداد

  26/27  03/15  346  6/39  0  14/21  34  9  8/8  تیر

  

  هاي فیزیکی و شیمیائی خاك محل اجراي آزمایشویژگی -2جدول 

  

هدایت 

الکتریکی 

زیمنس دسی(

 )بر متر

اسیدیته 

  گل اشباع

درصد 

مواد 

خنثی 

  شونده

  کربن آلی

  )درصد(

  )گرم در کیلوگرممیلی(مقدار قابل جذب            

کالس 

  بافت خاك

نیتروژن 

کل 

  )درصد(

  روي  آهن  منگنز  پتاسیم  فسفر

خاك محل 

  آزمایش
44/0  8/7  2/4  6/0  07/0  8  480  12  8  72/0  

لومی 

  رسی 

  

اثرات سال، فسفر و اثرات سال و فسفر بر روي 

درصد اختالف  1شاخص برداشت در سطح احتمال 

این در حالی است که ). 3جدول (داري داشتند  معنی

رقم و  اثر اصلی رقم و اثرات متقابل دو جانبه سال و

سه جانبه آنها در میزان شاخص برداشت اثر 

همچنین اثر سال بر ). 3جدول (داري نداشتند  معنی

روي صفات عملکردهاي دانه، کاه و کلش، غلظت و 

دار بود  میزان فسفر جذب شده در کاه کلش معنی

  ).3جدول (

و کاه افزایش میزان فسفر، میزان عملکرد دانه با 

هاي جو بطور متفاوت افزایش  ارقام و ژنوتیپ کلش

و  30مقادیر  با صرف فسفربا افزایش میزان م. یافت

اکسید فسفر در مقایسه با صفر  کیلوگرم کود پنتا 45

جو را  ، کاه و کلشکیلوگرم عملکردهاي دانه 15 و

هاي  اگر چه ژنوتیپ. بطور معنی دار افزایش داد

 ، کاه و کلشمختلف جو در میزان عملکردهاي دانه

 ژنوتیپ ،رقم آبیدر .داري نداشتند اختالف معنی

URB81/3  به  برتري نسبی خود را نسبت  دایتونو

نتایج  همچنین. ها و ارقام نشان دادند سایر ژنوتیپ

اثرات فسفر و  ژنوتیپ نشان داد ارقام مختلف جو در 

داري داشتند،  و  میزان غلظت فسفر دانه اختالف معنی

   . متفاوت بود میزان غلظت فسفر آنها بطور معنی داري
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مرکب براي صفات بیوماس،دانه و کاه و کلش و میزان غلظت فسفر د ر دانه، کاه و کلش و جذب فسفر واریانس تجزیه  -3جدول 

  هاي جو توسط ارقام و ژنوتیپ

  میانگین مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر

  شاخص برداشتجذب کل   غلظت فسفر کاه  دانهغلظت فسفر عملکرد کاه   عملکرد دانه  

  0/ 014104 *  59/424 **    03569/0**         17140/0 *  17876983*   20456921 **  2  سال

  001766/0  753/7  00073/0          02623/0       3625575  224000  6  اشتباه آزمایشی

  018593/0 *  397/ 6 **    08276/0 **       03495/0 *     5554412 *  3427936 **  3  فسفر

  ns1039688     ns 00771 /0        **00303/0     ** 6/27  ns 008639/0   1034593 **  6  فسفر*سال

  005361/0  872/4  000427/0           00738/0       1192943  166533  18  اشتباه آزمایشی

  ns 62698     *877641        ** 00255/0         **00456/0     ** 146/7  ns 001655/0   9  رقم

  ns 46718  ns  286587  **  00113 /0       ** 001396/0    ** 36/3  ns 001373/0  18  رقم ×سال

  ns  41575  ns  660845    ** 001703/0      ** 007077/0   * 09/2  ns 02430/0  27  رقم ×فسفر 

  ns 64546  ns 434588   **  00065 /0        ns 0002906      * 42/2   ns001579/0  54  فسفر ×رقم×سال

  001683/0  627/1  000261/0  000399/0  466175  47989  216  اشتباه آزمایشی

ns        ،*  1و % 5دار در سطح احتمال  دار، معنی به ترتیب عدم تفاوت معنی **و % 

ها در  ژنوتیپکاه کلش و جذب فسفر کل 

. استفاده از کود فسفري بطور معنی داري متفاوت بود

با افزایش میزان مصرف فسفر، غلظت فسفر کاه کلش 

هاي مختلف  و میزان جذب کل فسفر ارقام و ژنوتیپ

  .داري افزایش یافت بصورت معنی

هاي  در مقایسه با ژنوتیپ URB81/3ژنوتیپ 

کلش و نیز  دیگر بیشترین میزان غلظت فسفر در کاه و

این نتایج با تحقیقات . جذب کل فسفر بیشتري داشت

هاي کرولی   و همچنین با یافته) 1991(فوز و همکاران 

اند  مشابه است که گزارش کرده) 1993(و همکاران 

متفاوت  ها ژنوتیپتوانایی جذب مواد غذایی در 

نتیجه داشتن در  ،جذبدر اختالف  علت. است

ریشه و اثر متقابل ریشه با  کیمورفولوژی هاي تفاوت

  .است بودهخاك و کود 

اثرات سال نشان داد عملکردهاي دانه در سال  

  و 1389- 90هاي  در مقایسه با سال 1388 - 89

باالتر بود اما، عملکرد کاه کلش، غلظت  1390 -91 

- 90فسفر دانه و کاه کلش و جذب کل فسفر در سال 

 1390-89و  1388- 89در مقایسه با سالهاي   1389

اثرات سال در عملکردهاي دانه ). 4جدول (بیشتر بود 

توان به اثرات میزان  و کاه کلش و جذب فسفر را می

باران و توزیع آن و رقت غلظت فسفر ارقام و 

هاي جو به میزان رشد و رطوبت موجود در  ژنوتیپ

از این نتایج استنباط ). 4و  1جداول(خاك نسبت داد 

زیع بارندگی در میزان رشد شود که میزان و تو می

هاي جو تاثیر دارد و غلظت و جذب  ارقام و ژنوتیپ

فسفر به میزان رشد، مصرف کود فسفر، ارقام و 

  . هاي جو  بستگی دارد ژنوتیپ

 جوهاي  ژنوتیپ و ارقام فسفر، مصرف افزایش با

. داشتند داري معنی تفاوت دانه فسفر غلظت میزان در

 کلش و کاه فسفر غلظت فسفر،بطور مشابه با افزایش 

 داري معنی بطور ها ژنوتیپ در کل فسفر جذب و

  و Dari-ERB87/2  هاي ژنوتیپ. یافت افزایش

URB81/3 ارقام و ها ژنوتیپ دیگر با مقایسه در 
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 بطور. داشتند را کلش و کاه فسفر غلظت بیشترین

 Dari-ERB87/2،  Dayton Rany، Gara مشابه

Arpa ,URB81/3T Abidar و URB81/5 در 

 جذب میزان بیشترین ERB86/9 ژنوتیپ با مقایسه

  ).5 و 4جداول( داشتند را فسفر کل

  

اثرات سال، فسفر بر روي عملکردهاي دانه، کاه و کلش، غلظت فسفر در دانه، کاه وکلش و کل فسفر جذب شده توسط  -4جدول 

 ارقام جوها و  ژنوتیپ

  تیمار  
عملکرد کاه 

  و کلش

عملکرد 

  دانه

غلظت فسفر 

  در دانه

غلظت فسفر 

  در کاه و کلش

کل فسفر 

  جذب شده

شاخص 

  برداشت

 سال

89-1388 3572 1939 24/0  12/0  32/9  48/0 

90-1389 3637 1773 31/0  13/0  04/10  46/0 

91-1390 2938 1156 30/0  10/0  5/6  47/0 

LSD (P≤0.05%) 601  5/149  05/0  008/0  87/0  013/0  

  فسفر

 45/0  21/6  086/0  27/0 1360 3060  صفر

15  3315 1634 27/0  11/0  86/7  45/0 

30  3557 1766 29/0  13/0  23/9  47/0 

45  3596 1831 31/0  15/0  17/11  48/0 

LSD (P≤0.05%)  342  8/127  027/0  006/0  69/0  022/0  

  رقم

1  3397  1663  29/0  11/0  3/8  47/0  

2  3408  1613  29/0  11/0  4/8  46/0  

3 3543  1654  29/0  12/0  9/8  47/0  

4 3453  1627  28/0  11/0  7/8  45/0  

5 3254  1674  29/0  14/0  4/9  46/0  

6 3235  1630  29/0  12/0  4/8  46/0  

7 3524  1621  27/0  11/0  7/8  46/0  

8  3085  1526  28/0  12/0  9/7  46/0  

9 3366  1591  29/0  11/0  2/8  46/0  

10 3585  1628  28/0  13/0  1/9  47/0  

LSD (P≤0.05%) 317  101  009/0  007/0  59/0  02/0  

  

 گرفته انجام هاي پژوهش با پژوهش این نتایج 

 جذب میزان در اختالف دهد می نشان که است مشابه

 جو مختلف ارقام و ها ژنوتیپ توسط خاك فسفر

 طول نسبت و ریشه طول در اختالف تواند به دلیل می

 بوده) هوایی هاي اندام( ساقه و برگ میزان به ریشه

  ;1994 گراهام، ;1993   همکاران، و قرولی( باشد

). 1997 بالیقار، و فجریا ;1988 همکاران، و فوز

 کردند گزارش)1994( همکاران و مچر ستل همچنین

 جذب براي جو مختلف ارقام و هاژنوتیپ نیاز که

  . باشدمی متفاوت یکسان هايمیزان در فسفر

هاي مختلف فسفر در  اثرات مصرف میزان

هاي متفاوت در میزان شاخص برداشت جو نشان  سال

داد که افزایش میزان فسفر در میزان شاخص برداشت 

هاي تاثیر  هاي متفاوت براي ارقام و ژنوتیپ در سال
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هاي برداشت در  وریکه شاخصبط. داري دارد معنی

 45و  30براي سطوح مختلف فسفر  1388-89سال 

کیلوگرم  15کیلو گرم در مقایسه با سطوح صفر و 

ها را داشتند شاخص برداشت  پنتااکسید بیشترین میزان

و  1389-90هاي  در مقایسه با سال 1388-89در سال 

  ).6جدول (باالترین میزان را داشت  1390- 91

  

هاي مختلف در میزان غلظت در دانه، کاه و کلش و  وارقام و ژنوتیپ) پنتا اکسید فسفر( اثرات  میزان هاي مختلف فسفر -5جدول 

  هاي مختلف جو جذب فسفر ارقام و ژنو تیپ

 دانه در فسفر غلظت

S  )درصد حسب بر(
ah

an
d

 

A
bi

da
r

 U
R

B
81

/5
 

U
R

B
81

/3
 

U
R

B
82

/9
 G

ar
a 

A
rp

a)
 D

ar
i/

E
R

B
85

/1
 

E
R

B
86

/9
 D
ar

i-
E

R
B

87
/2

 

D
ay

to
n 

R
an

y
 

26/0 صفر  28/0  26/0  28/0  28/0  26/0  29/0  26/0  26/26/0  

15 26/0  28/0  27/0  28/0  28/0  26/0  28/0  27/0  27/27/0  

30 30/0  29/0  28/0  29/0  29/0  27/0  30/0  29/0  30/27/0  

45 34/0  31/0  31/0  32/0  30/0  31/0  31/0  30/0  34/31/0  

LSD (P≤0.01) 031/0  

  5ادامه جدول 

 و کاه در فسفر غلظت

 حسب بر( کلش

  )درصد

S
ah

an
d

 

A
bi

da
r

 U
R

B
81

/5
 

U
R

B
81

/3
 

U
R

B
82

/9
 G

ar
a 

A
rp

a)
 D

ar
i/

E
R

B
85

/1
 

E
R

B
86

/9
 D
ar

i-
E

R
B

87
/2

 

D
ay

to
n 

R
an

y
 

08/0  صفر  07/0  08/0  08/0  10/0  10/0  06/0  07/0  07/08/0  

15 08/0  09/0  11/0  10/0  13/0  11/0  11/0  10/0  10/11/0  

30 12/0  11/0  12/0  12/0  16/0  13/0  12/0  14/0  11/13/0  

45 14/0  15/0  15/0  14/0  17/0  15/0  15/0  16/0  14/17/0  
LSD (P≤0.01) 015/0  

  5ادامه جدول 

 در فسفر جذب کل

کیلو (جو  هاي  ژنوتیپ

  )گرم در هکتار

S
ah

an
d

 

A
bi

da
r

 U
R

B
81

/5
 

U
R

B
81

/3
 

U
R

B
82

/9
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a 

A
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a)
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E
R

B
85

/1
 

E
R

B
8
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9
 D
ar

i-
E

R
B

87
/2

 

D
ay

to
n 

R
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y
 

2/6 صفر  1/6  6/6  2/7  0/7  9/5  5/5  8/5  2/6  2/6  

15 7/7  14/8  4/7  2/9  2/7  9/7  1/7  9/7  6/8  7/7  

30 6/8  6/9  4/9  1/10  8/8  5/9  8/8  6/8  2/9  6/8  

45 9/10  7/11  6/11  1/11  7/10  5/11  1/10  3/10  3/9/10  
LSD (P≤0.01) 3/1  
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هاي جو درصد اثرات سال و میزان فسفر در میزان شاخص برداشت ارقام و زنوتیپ -6جدول   

شاخص برداشت    

  هاي مختلف  جو ژنوتیپ

  90- 91سال   89-90سال  88-89سال

 43 46 43  صفر

15  43 46 44 

30  48 46 46 

45  49 47 47 
LSD (P≤0.05) 69/0  

  

  )پنتا اکسید فسفر(میزان باز یافت ظاهري فسفر ارقام و ژنوتیپ هاي جو بر حسب در صد در مقادیر مختلف مصرف فسفر -7جدول 

کیلو گرم پنتا اکسید  45

 فسفر

کیلو گرم پنتا اکسید  30

 فسفر

کیلو گرم پنتا  15

 اکسید

 ردیف  ارقام و ژنوتیپ هاي جو

6/12 13 11 Dayton Rany 1  

11 8 10 Sahand 2 

4/12 8/11 14 Abidar 3 

1/11 7/9 6 URB81/5 4 

5/8 6/9 13 URB81/3 5 

6/6 6 2 URB82/9 6 

4/12 8/11 5/13 Gara Arpa 7 

3/10 2/11 6/10 Dari/ERB85/1 8 

8/9 3/9 14 ERB86/9 9 

7/13 10 16 Dari-ERB87/2 10 

8/2  3/4  7/8  LSD(P≤0.05) 

  

 کارایی باز یافت ظاهري

هاي  بازیافت ظاهري فسفر واریته و ژنوتیپ

مختلف در مقادیر مصرف فسفر اختالف معنی داري 

کیلو گرم  15بازیافت در میزان مصرف فسفر . داشتند

درصد متغییر بود و  16تا  2پنتااکسید فسفر میزان از 

این اختالف در بازیافت ظاهري این در حالی است 

 7/13تا  6کیلو پنتا اکسید فسفر از  45و  30در مقادیر 

دهد بازیافت ظاهري با این نشان می). 7جدول (بود

. افزایش میزان مصرف کود فسفري کاهش یافته است

  URB82/9هاي  نتایج بازیافت ظاهري ژنوتیپ

نشان داد توانایی جذب فسفر این    URB81/5و

ها در  تیمارهاي شاهد و مصرف کم فسفر در یپژنوت

هاي  مقایسه ارقام سهند، آبیدر، دایتون و دیگر ژنوتیپ

جو بیشتر بود، در حالی رقم سهند، آبیدر و دیتون و 

ها با افزایش مصرف فسفر کارایی باز  دیگر ژنوتیپ

یافت ظاهري آنها با افزایش میزان مصرف فسفر 

گر میزان جذب فسفر افزایش یافت و یا بعبارات دی

 فوز). 7جدول (آنها با افزایش فسفر افزایش پیدا کرد 

و ستلمچر و همکاران در سال  1988در و همکاران 

وري  استفاده از ارقام داراي بهره نشان دادند 1394

باالي فسفر، کاربرد کودهاي فسفري را کاهش 

هاي  بطور  مشابه استفاده از ژنوتیپ .دهد می
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URB82/9 وURB81/5     با حداقل میزان فسفر

  .یابد جذب فسفر افزایش می

  گیري  نتیجه

 و دانه عملکردهاي فسفر مصرف میزان افزایش با

 جذب و کلش و کاه دانه، فسفر غلظت کلش، و کاه

 جو هاي ژنوتیپ و ارقام. یابد می افزایش جو فسفر کل

  فسفر جذب و کلش و کاه دانه، عملکرد میزان در

  URB82/9هاي  ژنوتیپ از استفاده. بودند متفاوت

 دایتون و آبیدر سهند، ارقام با مقایسه در URB81/5و

 مصرفی فسفر میزان حداقل با هاژنوتیپ دیگر و

 ارقام حالی در. یابدمی افزایش آنها فسفر جذب

 افزایش با هادیگر ژنوتیپ و دایتون و آبیدر سهند،

 جذب. یابدمی افزایش آنها فسفر جذب فسفر مصرف

 گیاه، رشد آن، توزیع و بارندگی میزان با کل فسفر

 تغییر هاژنوتیپ و ارقام و فسفره کود مصرف میزان

.یابد می
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Abstract 

Study on differences of barley varieties and genotypes at different P fertilizer rates on grain 

yields and P uptake under dry land condition was carried out. In this study, experiments were 

conducted with four levels of phosphorus fertilizer rates as a main plots and ten barley varieties 

and genotypes as sub plots with split plot design with three replications from 2009 to 2012 in 

main station of Dryland Agricultural Research Institute. Results showed that with increasing 

phosphorus application rates, grain and straw yields, P concentration, P uptake of different wheat 

varieties and genotypes were differently and significantly increased. Phosphorus treatments 30 

and 45 kg P2O5/ha compared to control (0 P2O5/ha) had highest grain, straw yields, P 

concentration in grain and straw, and total P uptake. Barley genotypes and varieties were not 

significantly different in grain yields, but differed relatively due to selected and evaluated 

genotypes in cereal section for drought condition. URB81/3, Abidar, Dayton compared to other 

had highest grain and straw yields. Total P uptake for different varieties and genotypes were 

differed significantly. Genotype Dari-ERB87/2 had highest P uptake compared to other 

genotypes and varieties. Barley genotypes and varieties indicated that URB82/9  and URB81/5 

had highest P uptake at low phosphorus application compared to other varieties and genotypes, 

while the other genotypes increased P uptake with increasing P rates. It can be concluded that 

addition P fertilizer to soil increase barley yields. Varieties and genotypes differed in P uptake 

and relatively grain and straw yields. Yields of barley and P uptake depend on growth rates, rain 

fall and its distribution, P application rates and differences of barley genotypes. URB82/9 and 

URB81/5  can increase P uptake at less applied phosphorus fertilizer. 

Keywords: genetic Barley genotypes and varieties, P fertilizer, P uptake, P recovery, grain and 

straw yields. 
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