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 :چكیده

بدلیل نقش مهمي که کودهای ماکرو در فعل و انفعاالت گیاه دارند کاربرد آن ها بايد مورد توجه قرار گیرد به همین دلیل آزمايشي 

در  1030بر پنجه زني و عملكرد کمي و کیفي سه رقم گندم ديم در سال زراعي  هو پتاس ه، فسفرنیتروژنهدهای برای بررسي تاثیر کو

فاکتوريل بر پايه طرح بلوک های کامل  ي در شهرستان مشكین شهر به صورت آزمايشمزرعه مرکز خدمات جهاد کشاورزی مشكین غرب

شامل ترکیبات کودی  کود و عامل دوم 2آذر ه شامل سه رقم گندم ديم رصد، هما وتكرار به اجرا درآمد عامل اول رقم ک 0تصادفي در 

فسفر(، ×پتاسیم(، )پتاسیم×فسفر(، )نیتروژن×نیتروژن، فسفر، پتاسیم، )نیتروژن) کودی فسفر و پتاس در هفت سطح، نیتروژن

روی صفات وزن سنبل ساقه اصلي، ارتفاع بوته، وزن  زمايش نشان داد که در اثرات اصلي رقمآباشد. نتايج  ( ميپتاسیم(×فسفر×)نیتروژن

رصد و هما های با رقم % اختالف معني داری 5بیشترين اثر را داشته و در سطح احتمال  2خشک برگ در بوته و درصد سديم رقم اذر

و با رقم های هما و  داشتهداشته است و رقم رصد روی قطر ساقه اصلي، طول دم سنبل، میانگین طول سنبل ساقه اصلي بیشترين اثر را 

تعداد سنبلچه در سنبل،  ،روی وزن برگ های سبز بوته، وزن تر ساقه اصلي 2داشته است. همچنین رقم آذر یدار اختالف معني 2آذر

اختالف هما  % با رقم های رصد و1% رطوبت( بیشترين تاثیر را داشته و در سطح احتمال 12عملكرد پروتئین و عملكرد دانه در هكتار )با 

تعداد پنجه های بارور، صفات روی  پتاسیم(×فسفر×)نیتروژنکودی مختلف ترکیبات در اثر اصلي همچنین  .معني داری داشته است

میانگین طول سنبل ساقه فرعي، وزن سنبل ساقه اصلي، تعداد برگ های سبز در بوته و وزن تر برگ پرچم و وزن برگ های سبز در بوته، 

خشک در بوته، وزن خشک برگ پرچم، وزن خشک برگ در بوته، طول دم سنبل، درصد پتاسیم، وزن هزار دانه و تعداد کل پنجه های 

داشته است همچنین  ی کودی% اختالف معني داری با بقیه تیمارها5و در سطح احتمال را داشته وزن میانگین تک دانه بیشترين تاثیر 

داد گره، میان گره، قطر ساقه اصلي، تعداد برگ ساقه اصلي، میانگین طول سنبل تعصفات روی پتاسیم( ×فسفر×)نیتروژن تیمار کودی

)با  در هكتار ساقه اصلي، ارتفاع بوته، درصد پروتئین، درصد ازت، تعداد سنبلچه در سنبل، ازت جذب شده، عملكرد پروتئین، عملكرد دانه

و در مورد صفات  داشته است ی کودیبا بقیه تیمارها معني داری% اختالف 1% رطوبت( بیشترين تاثیر را داشته و در سطح احتمال 12

تعداد برگ ساقه اصلي و میانگین طول سنبل ساقه اصلي و فرعي و وزن  ،های بارور، غیربارور و تعداد گره و قطر ساقه اصلي تعداد پنجه

ل پنجه های خشک، وزن خشک برگ پرچم، وزن کبرگ پنجه، وزن برگ های سبز، وزن تر برگ پرچم، ارتفاع بوته، تعداد تعداد و سنبل 

 پتاسیم(×فسفر×)نیتروژن تیمار کودی% رطوبت( 12)با  تر ساقه اصلي، وزن خشک برگ در بوته، طول دم سنبل، عملكرد دانه در هكتار

ئین، درصد سديم، درصد پروتصفات داری داشته است و همچنین روی  بقیه تیمارهای کودی اختالف معني بیشترين تاثیر را داشته و با

تیمار  % رطوبت(12)با در هكتار دانه و ازت جذب شده، عملكرد پروتئین و عملكرد دانه  تک تعداد سنبلچه، وزن هزار دانه، وزن میانگین

 تبیشترين تاثیر را داشته و با بقیه تیمارهای کودی اختالف معني داری داشته است و بر روی درصد از پتاسیم(×فسفر×)نیتروژن کودی

در سطح مشترک و با بقیه تیمارهای کودی  پتاسیم(×فسفر×)نیتروژنتیمار کودی با بیشترين تاثیر را داشته و  نیتروژن تیمار کودی

% رطوبت( در 12)با  در هكتار اختالف معني داری داشته است و اثر متقابل رقم و کود بر روی وزن برگ های سبز در بوته و عملكرد دانه

ختالف معني داری داشته است. نتايج نشان داد کاربرد ترکیبات کودی ازت، فسفر و پتاس برای زراعت گندم ديم % ا5سطح احتمال 

کیلوگرم در  153هكتار کود فسفر و کیلوگرم در  233 محصول مي شود کاربردضروری است و باعث افزايش پنجه زني و کمیت و کیفیت 

زت مي تواند در شرايط مشابه منطقه شهرستان مشكین شهر برای زراعت ارقام گندم ديم کیلوگرم در هكتار کود ا 55هكتار کود پتاس و 

 خاک و غیره برای حصول به عملكرد بهینه قابل استفاده باشد. با توجه به شرايط  2رصد، هما و آذر

 ازت، فسفر، پتاس، عملكرد دانه، گندم رقم، : هاواژه کلید
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 مقدمه  -1

 قتصادي و غذايي گندم ارزش و اهميت ا 1-1

گندم احتماالً یکی از گیاهانی است که به وسیله انسان زراعت شده و به همین دلیل مهمترین گیاه 

زراعی به شمار می آید. زیرا زراعت آن از تمام گیاهان ساده تر و تطابق آن در مناطق مختلف که دارای 

ر غذای اولیه و اصلی اغلب مردم جهان را شرایط آب و هوایی متفاوتی می باشند بیشتر و از طرف دیگ

تشکیل می دهد. گندم گیاهی است که به مقدار زیاد و در مساحت وسیعی از زمین های کشاورزی دنیا 

 حتی در نواحی خشک کشت گردیده و محصول کافی تولید می نماید.

محصوالت کشاورزی اهمیت اقتصادی گندم چه از نظر تولید و چه از نظر تغذیه در دنیا بیش از سایر 

می باشد. حتی در مناطقی که به علت متغیر بودن شرایط اقلیمی و یا خشکی محیط، امکان تولید نباتی 

نباشد می توان گندم تولید نمود. تولید گندم در دنیا در درجه اول برای تغذیه انسان و در درجه دوم برای 

 تغذیه حیوانات و مصارف صنعتی می باشد. 

عوامل مختلفی دارد که عالوه بر  گندم مانند سایر فراورده های کشاورزی بستگی بهافزایش محصول 

افزایش سطح زیر کشت به مقدار  عملکرد محصول در واحد سطح نیز مربوط می باشد. باال بودن 

ر محصول همه انتخاب و کشت بذر اصالح شده پعملکرد محصول تابع عوامل خاصی است که مهمتر از 

بذر، استفاده از کودهای  ید در کنار آن عوامل دیگر زراعتی از قبیل تهیه زمین و بسترمی باشد که با
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بیاری صحیح و به موقع و مبارزه با آفات و بیماری ها در نظر گرفته شود. از کل گندم تولیدی مختلف، آ

به  درصد 41درصد مصارف صنعتی و  47درصد آن برای تهیه نان به مصرف رسیده و  77ساالنه جهان 

کی و قرار می گیرد. اهمیت گندم بیشتر مربوط به خواص فیزی استفادهعنوان بذر برای کشت مورد 

ن را تشکیل می دهند بنابراین به علت وجود خاصیت فیزیکی و شیمیایی شیمیایی موادی است که دانه آ

آمدن خمیر  گلوتن موجود در دانه و اختالط آن با آب و سایر مواد موجب تخمیر یا به اصطالح ور

حاصل از آرد آن می شود که در چنین حالتی می توان انواع نان، بیسکویت، شیرینی و غذاهای مختلف 

را با آن تهیه نمود. از نظر پخت نان نیز آرد گندم بر سایر غالت برتری دارد. ترکیب گلوتن در گندم های 

درصد  6، درصد چربی 3/8تئین، درصد پرو 87مختلف متفاوت بوده و به طور کلی گلوتن گندم دارای 

 درصد خاکستر می باشد.  7نشاسته و 

آن که دارای پروتئین  سپروتئین گندم از لحاظ غذایی فوق العاده پر انرژی است بخصوص سبو

( نصف پروتئین مصرفی F.A.Oزیادی می باشد. مطابق گزارش سازمان خواربار کشاورزی جهانی )

مین می شود. لذا اهمیت و نقش این گروه از گیاهان زراعی در زندگی جهان از غالت و بویژه از گندم تأ

 روزانه انسان و عوامل وابسته به آن کامالً مشهود و مشخص می باشد. 

 ميزان، منبع و روش مصرف کود  1-2

ازت یک عامل کلیدی در دستیابی به عملکرد مطلوب در غالت است گندم معموالً در دوره رشد 

ناسب مصرف کود ممکن است ازت قابل جذب دارد. میزان، منبع و روش های ماحتیاج زیادی به 

ر غذایی را توسط گیاهان زراعی افزایش دهد در مورد عناصر غذایی متحرک مانند ازت، مصرف عناص

مصرف یک باره مقادیر باال ممکن است بواسطه شستشو و شرایط مربوط موجب هدر رفتن عنصر غذایی 

 بسیار کم شود.  آن شده و کارایی ازت
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کاهش کارایی ازت حاصل از مصرف منابع ازته حاوی اوره به صورت سطحی در درجه نخست به 

 (. 4181؛ هوارد و تایلر، 4386است )فوکس و همکاران،  NH3از طریق تبخیر  Nخاطر از دست رفتن 

منتفی  را به گونه ای NH3تزریق مواد حاوی اوره در چند سانتی متری زیر سطح خاک تبخیر 

 (.4186، فوکس و همکاران، 4184سازد )باندل و همکاران،  می

بقایای گیاهی  Nنسبت به پخش آن را به کاهش تحرک  N( مزیت تزریق 4184تومار و ساپر )

نسبت داده اند. هدر رفتن ازت از طریق شستشو و تبخیر بستگی به بارندگی، دما، و خصوصیات خاک 

 (4186دارد. )فوکس و همکاران، 

از اوره در شرایط مزرعه بصورت  NH3( گزارش نمودند که هدر رفتن 4187اوریان و همکاران )

 درصد بوده است. 48روز بعد از مصرف کود  4سطحی پخش شده بود 

فسفر که در مورد مصرف آن به صورت نواری معموالً کاراتر از پخش سطحی آن است )هیپ، 

رار دادن فسفر به صورت نواری موثرترین روش مصرف ( در خاک هایی که فسفر پایین باشد ق4171

بوده است. یک عقیده کلی است که مصزف فسفر به صورت ردیفی دو برابر مصرف آن به صورت پخش 

سطحی می باشد و بواسطه تماس کمتر خاک با کود در مقایسه با روش پخش سطحی تثبیت فسفر 

 (.4186کاهش می یابد. )مک کائل و همکاران، 

و  NH3قرار دادن کود که در سال های اخیر رواج بیشتری یافته است قراردادن همزمان  یک روش

P  ،(. 4178در یک نوار قبل از کاشت است. )مورفی و همکاران 

مصرفی که بر  Pق قرار دادن کارائی ( گزارش نمودند که با افزایش عم4186مک کائل و همکاران )

در خاک افزایش یافت  Pشد اندازه گیری شده بود در طول فصل ر Pحسب عملکرد دانه و جذب 
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سانتی متری قرار داده  41تا  41حداکثر عملکرد دانه گندم زمستانه زمانی افزایش یافت که کود در عمق 

 شده بود.

پتاسیم نیز معموالً به هنگام کاشت مصرف می شود. اما در خاک هایی که بافت درشت دارند 

د. در چنین خاک هایی مصرف آن در دفعات مختلف ممکن است شستشوی آن ممکن است اتفاق افت

 کارایی مصرف پتاسیم توسط گیاهان زراعی را افزایش دهد.

مقدار کافی رطوبت در ناحیه ریشه عامل مهمی برای استفاده کارآمد از عناصر غذایی به شمار می 

رشد گیاه و جذب آب و در رود. فشردگی خاک خصوصیات فیزیکی آن را تغییر داده و به نوبه خود 

 عناصر غذایی را تحت تاثیر قرار می دهد. 

تغذیه متعادل گندم عالوه بر افزایش مقاومت گیاه نسبت به آفات و بیماری ها به دلیل افزایش 

غلظت عناصر مفید در دانه گندم سبب کاهش بخشی از بیماری ها و نارسایی های بهداشتی و ارتقای 

 سالمت جامعه خواهد شد. 

ر ارتباط با برنامه بهینه سازی مصرف کودا اقدامات متعددی از قبیل ایجاد تعادل بین مقادیر مصرف د

انواه کودهای اصلی )نیتروژنه، فسفاته و پتاسیمی( از طریق نحوه مصرف کودهای نیتروژنه، کاهش 

ورت مصرف کودهای فسفاته و توصیه افزایش مصرف کودهای پتاسیمی بر اساس نتایج تحقیقاتی ص

 گرفته است. 

شناخت کمبود عناصر غذایی برای کشت گندم از طریق تجزیه خاک و تجزیه برگ )گیاه( برای 

 بدست اوردن مقادیر صحیح و مناسب مدنظر می باشد .



6 

 

 اجزاء عملکرد  1-3

در گیاهان زراعی عملکرد دانه توسط نسبت های مختلفی از اجزاء عملکرد معین می شود. شناخت 

 ل و سهم هر یک از این اجزاء در عملکرد گیاه مهم است.چگونگی تشکی

تعداد پانیکول یا سنبله در واحد سطح زمین، تعداد سنبلچه در پانیکول یا سنبله و وزن سنبلچه ها، 

مترین عوامل تعیین کننده اجزاء مهم عملکرد غالت هستند. تغذیه عناصر معدنی گیاه هنوز یکی از مه

(. این عناصر به صورت یون از خاک جذب می شوند. 4184)استرپتر و بارتا، ایی گیاهان است. تولید نه

NH4ازت به صورت 
NO3و  +

HPO4و فسفر به صورت  -
H2PO4و  -2

kو پتاسیم به صورت  -
از خاک  +

 جذب می شود. 
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 مباني نظري پژوهش -2

 ادي و جايگاه گندم در جهان و ايران اهميت اقتص 2-1

قارار   تیا و جهاان در درجاه اول اهم   رانیکشت ساالنه در ا ریو سطح ز دیمحصول گندم از نظر تول 

کشات   ریا ساطح ز  نیشاتر یهکتار است کاه ب  ونیلیم 4از  شیب رانیدر ا میکشت گندم د ریدارد. سطح ز

کشور مساتلزم   ییمواد غذا نیدر تأم ییو کفا ییاستقالل غذا نیشود. بنابرا یرا شامل م یزراع یها نیزم

رطوبات   زانیا با توجه به م میموفق محصول در زراعت د دیاست. تول مید یها نیتوجه به زراعت در زم

است. پس از کمباود   ریامکان پذ ازیمورد ن یمناسب کودها زانیآب و هوا و مصرف م تیموجود و وضع

 یم مید یمحصوالت زراع تیو کم تیفیعوامل موثر در ک نیخاک مهمتر ییو رطوبت مواد غذا یبارندگ

سااختمان خااک و    یباعث رشد مناسب محصول و حفظ ساالمت  ییایمیش یباشد. مصرف متعادل کودها

 ییایمیشا  یدهاو از اتالف کو دهیردگ داریپا کشاورزی مسائل تیباعث رعا نیشود. همچن یاصالح آن م

آرد، ناان،   لانسان گندم به اشکال مختلف مثا  ییغذا رهیدر جکند.  یم یریجلوگ یاقتصاد انیو ضرر و ز

در هکتار اسات کاه    لوگرمیک 811در کشور  میشود. متوسط عملکرد گندم د یمصرف م رهیو غ یماکارون

از  شیبا  رانیا در ا ییایمیش یکه متوسط مصرف کودها یجهان است. در حال میتر از گندم د نییپا اریبس

 است. متوسط مصرف کود در کل جهان
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 گندم  يشناس اهيگ 2-2

 رهیا ت اهاان یباشاد. گ  یم Graminaeغالت  رهیاز ت wheat یسی. با نام انگلTriticum L یگندم با نام علم 

 یسطح خاک قرار گرفته و به اعماق خاک فرو نم کینازک و افشان هستند که در نزد شهیر یغالت دارا

 نیا مختلاف سااقه ا   ل( ناام دارد. در فواصا  Chaume) و بند بند است که سوفار یروند. ساقه آن ها توخال

نامناد.   ی( مNodeباشد و آن را گره ) یساقه پر م هیشود که در آن ناح یم افتی یسخت یجدارها اهانیگ

 یو بدون دمبرگ ما  دهیدراز و کش رهیت نیا اهانیگ یشود. برگ ها یم دهیگره نام انیدو گره م نیفاصله ب

 یرا بوجاود ما   یبارگ غالفا   ییبه ساقه اتصال دارند. قسمت انتها فیو ردباشد که به طور متناوب در د

برگ در محل اتصال غاالف باه سااقه     یانی. در قسمت مردیگ یاز برگ را در بر م یادیآورد که قسمت ز

 یکوچک یدهایغالف در محل زبانک زا نی( نام دارد. در طرفLiguleوجود دارد که زبانک ) یزبانه کوچک

 کولنیبه صورت سنبله مرکب، پا رهیت نیدر ا نیذآگل  شود یم دهی( نامStipuleوشوارک )وجود دارد که گ

انادام هاا    ریاز ساا  رتار یاز گندم است که د یاندام شکیسنبله مانند است. ر کولیپان ای)خوشه سنبل( و 

کاه   یباوده و ساهم آن از نظار مقادار آبا      شتریخشک ب طیآن ها با شرا یسازگار نی. بنابرادیآ یبوجود م

( وپسیغاالت گنادم )کاار    ریرود کمتر است. دانه گندم مانناد ساا   یم نیاز ب اهیگ یاندام ها ریتوسط سا

Caryopse کیا است  یاهیخشک و پوست دانه آن را از اطراف احاطه نموده است. گندم گ وهیباشد. م یم 

 یاست: محور ریز یاقسمت ه یقرار گرفته و دارا Rachis نیگل آذ یمحور اصل یرو کسالهی ،یلپه، علف

 Rachis نیگل آذ یمحور به محور اصل نیا یانتها کیآن قرار گرفته است  یل ها روگکه  Rachillaبه نام 

( وجود دارد Glameهر سنبله دو برگک به نام پوشه ) نییآن آزاد است در قسمت پا گرید یمتصل و انتها

را  یتحتاان  نهیباشد. پوش یم Gareneودار است نا ایاست. پوشه ها ساده  یفوقان یگریو د یتحتان یکیکه 

باشاد. سااقه بناد بناد و      یما  Aristatدارد و  خکیس نهینامند. پوش یم Paleaرا پالئا  ی( و فوقانLemaلما )

طول  متریلیم 3تا  1شکل است. زبانک از محل اتصال برگ به دمبرگ خارج شده و  یو استوانه ا یتوخال
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از  یشده است کاه قسامت   لیتشک یکوچکاز دو زبانه  پولیاست ایوارک رنگ است گوش یدارد. شفاف و ب

 .ردیگ یساقه را در بر م

 شرايط اکولوژيکي گندم 2-3

در برابار سارما و    یداشته و به طور کلا  ازیمتفاوت حرارت ن ریگندم در مراحل مختلف رشد به مقاد 

 ژنیمناساب رطوبات و اکسا    طیشارا  هرگاه در اهیگ نیدهد. بذر ا یاز خود نشان م یگرما مقاومت مناسب

در  ژهیورشاد با   یو در ابتادا  دیا نما یگراد شروع باه جواناه زدن ما    یدرجه سانت 4در حدود  ردیقرار گ

رشد گندم متوقف شاده   ابدیدرجه کاهش  -7تا  -4به حدود  طیهرگاه درجه حرارت مح زهییپا ینژادها

گاراد و در منااطق    یدرجاه ساانت   -47ود رود حد متوسط تحمل گندم در برابر سرما خد یو به خواب م

بهااره باه    ینسبت به گندم هاا  زهییپا یباشد. گندم ها یگراد م یدرجه سانت 71گرم در برابر گرما حدود 

وجاود   یکااف  یدر مدت زمستان سرما زهییپا یگندم ها یکه اگر برا یدارند به طور ازین یشتریب یسرما

آن را  زهییبهاره کردن گندم پاا  ی. برادیآ یو به حالت علف در منداشته باشد گندم در بهار به ساقه نرفته 

حالات   نیشود که ا لیبه بهاره تبد زهییگندم پا تادرجه به مدت سه هفته قرار داده  -41تا  -7در حرارت 

تاا   ناد ینما یما  سیباذرها را خا   زهییبهاره کردن گندم پاا  ینام دارد. برا ونیزاسیورنالیا بهاره کردن گندم 

 نیا دهناد باه ا   یدرجاه قارار ما    -41تا  -7جوانه دار را در حرارت  یپس از آن بذرهاکند  دیتولجوانه 

دارد.  اهیا گ نیا و دوره رشاد ا  یدر زنادگ  مینبات کوتاه خواهد شاد. ناور اثار مساتق     یدوره زندگ بیترت

نسابت   نیماوثر اسات. مناسابتر    تیا نها یبا  اهیگ نیا یاست که در زندگ یعامل مهم یرطوبت و خشک

 یدرصاد ما   37درصاد و حاداقل آن    67تا  71 نیدانه از بذر گندم ب دیتول یبت موجود در خاک برارطو

 باشد. 
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Abstract 
Haring important and role in plant interactions, Macro Fertitizers applications should be noticed Because of 

this, on examination have done for exploring the effect of Nitrogen, phosphore and potassium in tillering and 

qualitative and quantitative features in three varieties of wheat. This examination have done in 1383 at 

agricultural farm servise centere in west part of Meshkinshahr which was in factorial experiment based on 

randomized complete block desing. The first factor included 3 kinde of wheat like Rasad, Homan and  Azar 

2, and the second factor included compounding fertilizers like Nitrogen, phosphorus and potassium in seven 

level of fertilizers. (Nitrogen, phosphoru, potassium, (Nitrogen, phosphour), (Nitrogen, potassium), 

(potasiun& phosphoru), ( Nitrogen, potasiun& phosphoru).The results Showed that in main effects the 

number on lavender stem feature, height of bush,weight of dried leaf on bash and the percent of sodium 

number, of Rasad and Homa. The number of Rasad an the pedical diameter, length of lavender tail, average 

of length of pedicel had. The most effect and it had Azar 2. Howerer the number og Azar2 on the weight of 

green leaf plant, weight of fresh pedical, and in each hectar, the number of spikelets in lavender, the function 

of protein and the function of seed in each hectar (12% moisture) had the most effect and probability of 1% 

with the numbers of Rasad and Home had difference. Of course in the main effect of different combination of 

fertilizer.( nitrogen, phosphours, potassium).Had the most impact on fertile tillers, the average length of 

lavender shoot sub, weight of pedicel lavender, the number of green leaves on bush, wheight of fresh stamen, 

weight of green leaves on bush, the number of all dry tillers on bush, the wheight of dry stamen, wheight of 

dry leaf on bush, length of lavender tail, percentage of potassium, wheight of seed and average wheight of 

seed had the most impact at the same time and at the 5% of probability had difference with other fertilizers. 

Also ancillary fertilizers (Nitrogen, phosphours, potassium) had the most impact on the number of features, 

internode, pedicel diameter, the number of pedicel leaf, average of lavender pedicel length, height of bush, in 

each hectar, percentage of protein, percentage of Nitrogen, the number of spikelets in lavender, absorbed 

Nitrogen, function of prtein, function of seed in each hectar (12%moisture) and in probability of 1% had 

difference with other ancillary fertlizers. These cases had the most difference in comparison with other in the 

number of fertile and non-fertile seeds, the number of fertile and non-fertile seeds, the number, of node, and 

pedicel diameter.  The number of pedicel leaf and average of pedicel and sub lavender length, weight of 

lavender, weight of lavender, the number of leaf tiller, weight of green leaves, weight of fresh stamen, height 

of bush, all of the dry tillers, weight of dry stamen, fresh weight of pedicel, weight of dry  leaf in bush, length 

of lavender, tail, function of seed in each hectar (12% moisture) in fertilizer (Nitrogen, phosphours, 

potassium) had the most effect and this case had difference with other fertilizersand also had the most impact 

on pereentage of protein features, percentage of sodium, the number of spikelets, weight of many seed, 

average weigh of mono seed, absorbed Nitrogen, function of protein, function of seed in each hectar (12% 

moisture) of ancillary fertilizer (Nitrogen, phosphour, potassium) had the most effect, and had difference with 

other had impact on percentage of Nitrogen, and had difference with the ancillary fertilizer in interfere.  The 

number of interaction and fertilizer had difference a bout 5% in the weight of g in the weight of green leaves 

on bush and function of seed in each hectar (12% moisture).  The results showed that application of fertilizer 

combination like Nitrogen, phosphour, and potassium is very necessary for wheat, and increases tillering, 

gualitatire and guantitative of production. Applying 200 kg Phosphours fertilizer and 150 kg potassium and 

75 kg Nitrogen in each hectar in the similar condition on meshkin shahr reigon for agriculturing Rasad, Homa 

and Azar 2 and then  by paying attention to Soilcondition can have optimized performance 

Key words: number, Nitrogen, phosphour, potassium, function of seed, wheat. 



 



02 

 




Mohageg Ardebbili University 

Faculty of  Agricultural sciences 

Department of Agriculture 
Thesis for MA. in agricultural engineeng 



 
Topic:

Exploring the effect of compounding Fertilizers of N-P-K in tillerng 

and qualitative and qualitative Features of three varieties of wheat


 

Researcher:
 Ali Akbar Azad Jafarlou



 
Supervisors:

 Ahmad Tobeh (Ph.D) 

Abdol gayoom ghoolipour (Ph.D)




Advisors:
 Maarefat ghasemi (Msc)

soudabeh Jahanbakhsh (Ph.D) 
 

 

 

 

Summer 2014 








 


	1- مقدمه
	1-1 ارزش و اهمیت اقتصادی و غذایی گندم
	1-2 میزان، منبع و روش مصرف کود
	1-3 اجزاء عملکرد
	2-مبانی نظری پژوهش
	2-1 اهمیت اقتصادی و جایگاه گندم در جهان و ایران
	2-2 گیاه شناسی گندم
	2-3 شرایط اکولوژیکی گندم

