
 

 

 

 NPK  پاسخ رشد و عملكرد گندم به كودعنوان: 

 

 هتشجن: سثبة اثشاّيوي مبسؿٌبع اسؿذ ؿيوي تجضيِ

 چكيده:

 Sahar-2006ثش سٍي سؿذ ٍ ؾولنشد اسقبم گٌذم اًجبم ؿذ  NPKثشاي ثشسػي اثش تشميجي  پظٍّؾ ٍ تحليل ثش سٍي هضسؾِ

 ثش سٍي اًَاؼ اًَاؼ گٌذم ثَد. تيوبسّب :  NPK ّذف هطبلؿِ ؿٌبػبيي سًج ثْيٌِ 

F0: 0-0-0( NPK), F1: 75-50-25 (NPK), F2: 100-75-50(NPK),F3: 125-100-75(NPK), F4: 150-125-100(NPK),  

F5: 175-150-125(NPK), F6: 200-150-125(NPK) Kgha-1 

ًتبيج ًـبى داد مِ پبساهتشّبي سؿذ حذامثش پبػخ  .آصهبيؾ ؿذًذ  (RCBDثب ػِ ثبس تنشاس ثِ صَست طشح ثلَك مبهل تصبدفي )  

 .داد  NPKهؿٌي داس ثِ مَد

ثجت ؿذ.دس هقبيؼِ ثب جبيي  Kgha-1 (NPK )125-150-175ثب مبسثشد  Kgha-1 5168هي ؿَد مِ ثبالتشيي ؾولنشد داًِ اػتٌجبط

 ثبالتش ثَد.  Kgha-1  5168 (،  افضايؾ ؾولنشد داًِ Kgha-1 2502مِ مَدي ثِ مبس ثشدُ ًـذُ) 



 مقدمه:

هيليَى ّنتبس ثب  9گٌذم هْوتشيي هحصَل غزاي غالت دس جْبى اػت . ثِ طَس هَثشي دس پبمؼتبى مـت ؿذُ اػت. ثيؾ اص 

( دس هقبيؼِ ثب هيبًگيي  Kgha-1 2660( دس پبمؼتبى ).Tritium aestivum Lهيليَى تي. هيبًگيي هحصَل گٌذم )  24هحصَل 

  [1]( Kgha-1 4710) ( ٍ چييKgha-1 2910( پبييي اػت. يب حتي ًؼجت ثِ مـَسّبي هجبٍس هبًٌذ ٌّذ )Kgha-1 3010جْبًي)

 پيؾ ًيبص ّش ػبل ثِ دليل فـبس جوؿيتي ثِ تذسيج افضايؾ هي يبثذ اهب ؾولنشد آى ثشاي ّنتبس من اػت.

تَليذ دس مـَس ًيبص داسد مِ ثب افضايؾ ؾولنشد دس ٍاحذ داليل هختلفي ثشاي ؾولنشد پبييي گٌذم دس پبمؼتبى ٍجَد داسد.ؿنبف 

 ػطح پش ؿَد.

شخَسداس اػت صيشا تشميت ثثشاي غلجِ ثش ؿنبف ثيي ؾولنشد ٍاقؿي ٍ ثبلقَُ اػتفبدُ جوؿي اص اًَاؼ هٌبػت مَد اص اّويت اػبػي 

  ًقؾ هْوي دس تَليذ گٌذم ثبصي  NPKد . تشميت هَسد اػتفبدُ اص مَ[2]افضايؾ دّذ   505هٌبػت مَد هي تَاًذ ؾولنشد سا تب 

دس ػْن هتؿبدل دس صهبى هٌبػت تبثيش صيبدي ثش ؾولنشد گٌذم داسد. دس گًَِ ّبي هختلف حتي سفتبس گًَِ  NPKهي مٌذ.مبسثشد 

 .  [3,4] هتفبٍت اػت.ثشاي تَليذ داًِ  NPK ٍ اػتفبدُ اص ّبي هختلف ثشاي ثِ دػت آٍسدى 

ٍ مبّؾ رخيشُ ػبصي  Nشفي اسقبم ثب ؾولنشد ثبال هَجت مبّؾ قبثل هالحػِ اي ًيتشٍطى افضايؾ ؿذت مـت هحصَل ٍ هؿ

. ًيتشٍطى ًقؾ حيبتي دس فشآيٌذّبي سؿذ ثبصي هي مٌذ صيشا آى هي ؿَد هثجت ثِ ًيتشٍطى اضبفِ ؿذُ دس خبكهحصَل ثب پبػخ 

شٍطى سا ثِ ؾٌَاى ؾٌصش هشمضي هـبّذُ هي مٌيذ چَى . ًيت [6,7]ثخؾ جذايي ًبپزيش اص ملشٍفيل ٍ پشٍتئيي ٍ ًَملئيل اػيذ اػت 

 . [9]ثشاثش دسصذ ٍصى خـل گيبُ سا ثبالتش هي دّذ  5تب  1.5.ًيتشٍطى  [8]ًقؾ آى دس ػٌتض هَاد اػت 

فؼفش ػجت  .[10]موجَد فؼفش دس امثش خبك پبمؼتبى سايج اػت ٍ مبسثشد مَد فؼفبتِ ثشاي تَليذ هحصَل ثؼيبس هْن اػت 

( اص اّويت غيش  +K. پتبػين)  [11]ؿنَفبيي ٍ تـنيل داًِ هي ؿَد. موجَد آى ثِ طَس هؼتقين ثب ٍصى ّضاس داًِ هشتجط اػت 

ؾبدي ثشخَسداس اػت ثِ دليل ًقؾ حيبتي آى دس ؾولنشد ثيَؿيويبيي گيبُ هبًٌذ فؿبل مشدى آًضين ّبي هختلف، ثْجَد پشٍتئيي، 

 . [6]ثي، ايجبد تحول دس ثشاثش خـنؼبلي ٍ هقبٍهت دس ثشاثش يخ صدگي ٍ هبًذگبسي، آفبت ٍ حولِ ثيوبسي مشثَّيذساتْب ٍ غلػت چش

افضايؾ ؿذت مـت ٍ تَليذ اسقبم ثب ؾولنشد ثبال دس پبػخ ثِ مَد  ثبؾث مبّؾ قبثل تَجِ رخبيش پتبػين خبك هي ؿَد ٍ دس ًْبيت 

يي الصم اػت ثشاي افضايؾ ؾولنشد گٌذم، في آٍسي مَد ثشاي تؼْيل اػتفبدُ اص ساًذهبى هَاد هغزي ديگش سا هحذٍد هي مٌذ. ثٌبثشا

NPK  دس تشميتapt  ؿٌبػبيي پبػخ موي گٌذم ثِ مبسثشد  ثش اػبع.تحقيق حبضش  [7,12]طشاحي ؿَدNPK  تحت ؿشايط

 .ثَد خـلهٌبطق آثيبسي 

 مواد و روشها

اًجبم ؿذ ٍ دس جبيي مِ هٌطقِ اؽ  09-2007، دس طي ػبل  Karor District Layyahآصهبيؾ دس ايؼتگبُ تحقيقبتي مـبٍسصي 

 سا دسيبفت هي مٌذ. 25mmهيبًگيي ثبسؽ ػبالًِ موتش اص 



يض خبك ًـبى داد مِ صهيي لؿشح دادُ ؿذُ اػت. آًب 4حذاقل /حذامثش دهب ٍ ثبسؽ هـبّذُ دس طي هذت تحقيق دس جذٍل 

ٍ ثب  RCBD.آصهبيؾ دس  ppm 175ٍ پتبػين  ppm 25/6 ٍ فؼفش 541/0 ّؼت ٍ هبدُ آلي pH=8آصهبيؾ داساي ثبفت ؿٌي ٍ 

 ثَد. 4/00mm × 9/00mmػِ ثبس تنشاس اًجبم ؿذ. ػبيض قطؿِ خبلص 

 ؿؾ ػطح مَد ثب يل طشح مٌتشل )ثذٍى مَد( ثِ ؾٌَاى ؾَاهل هَسد هطبلؿِ دس ًػش گشفتِ ؿذ.

 تيوبس ؿبهل: 

F0: 0-0-0( NPK), F1: 75-50-25 (NPK), F2: 100-75-50(NPK),F3: 125-100-75(NPK), F4: 150-125-100(NPK),  

F5: 175-150-125(NPK), F6: 200-150-125(NPK) Kgha-1 

 

هحصَل گٌذم ثش سٍي ثؼتشي تْيِ ٍ دس ّفتِ دٍم ًَاهجش دس توبم فصل ثشسػي ؿذ. هحصَل گٌذم سٍي يل ثؼتش ثزس مِ ثِ خَثي 

دٍص ًيتشٍطى اػتفبدُ ؿذ.ثبقيوبًذُ ثخؾ   ¼پتبع ّب دس صهبى تْيِ ثؼتش ثزص ّوشاُ ثب آهبدُ ؿذُ ثَد مبؿتِ ؿذ.ّوِ فؼفشّب ٍ 

 ( ٍ ػَلفبت پتبػين185P2O5( ، ػَپشفؼفبت ػبدُ )N 465ّبي ثشاثش ًيتشٍطى ثب ػِ ثبس آثيبسي اٍليِ پبؿيذُ ؿذُ ثَد. اٍسُ) 

(05K2O    ِثِ تشتيت هٌجؽ ًيتشٍطى، فؼفش ٍ پتبع ثَد. هحصَل ثب يل دسيل دػتي ثب تل سديف خط ثِ خط ثب فبصل )22.5cm 

. هحصَل ثب ثيل صدى مج دػتي ٍ مٌذى )ٍجيي( دػتي ثِ هٌػَس جلَگيشي اص سقبثت احتوبلي هيبى  1مبؿتِ هي ؿَدجذٍل

ي ّوِ ي تيوبسّب طجيؿي ٍ ينؼبى حفع ؿذًذ.هـبّذات دس هَسد هحصَل ٍ ؾلف ّشص حفبغت هي ؿَد.توبهي ؿيَُ ّبي ديگش ثشا

دادُ ّب ي جوؽ آٍسي ؿذُ ثب ًشم افضاس  پبساهتشّبي هَسد ًػش ثب اػتفبدُ اص سٍؿْبي اػتبًذساد ثجت ؿذ. تجضيِ ٍ تحليل آهبسي 

 . [13]ؼِ ؿذ هقبي P 05/0دس  LSDاًجبم ٍ اص جبيي مِ ثِ ؾٌَاى ٍػيلِ اي اص طشيق تؼت  MSTAT-Cمبهپيَتشي 



 

 

 

 

 



 بحث و نتايج

دادُ ؿذُ اػت. آًبليض ٍاسيبًغ دادُ ؿذُ  3دس جذٍل ؿوبسُ  NPKدادُ ّب ي هشثَط ثِ استفبؼ ًْبيي گيبُ هتبثش اص هيضاى هختلف 

صهبًي ثِ دػت آهذ  cm 98ثِ طَس قبثل تَجْي اص ينذيگش هتفبٍت ّؼتٌذ.حذامثش استفبؼ گيبُ  NPKًـبى داد مِ هيضاى هختلف 

اػتفبدُ ؿذُ ثَد ٍ دس هقبثل حذاقل استفبؼ گيبُ اص تيوبسي مِ مَدي ثِ مبس  Kgha-1 (NPK)125-150-200دس سًج  NPKمِ 

 ًجشدُ ؿذُ ثَد هـبّذُ ؿذ.

يذ. ايي ، ثِ صَست خطي افضايؾ يبفت مِ افضايؾ تذسيجي استفبؼ گيبُ ثِ ًػش هي سػNPKاستفبؼ گيبُ ثب ّش افضايؾ هتَالي دس 

 Ayub et al.,(2002)[14].,Maqsood et al.,(2001)[15]ًتبيج دس تَافق ثب 

  (m-2)تعداد جوانه ها 

ثؼيبس قبثل  NPKاسائِ ؿذُ مِ ًـبى داد هيضاى ّبي هختلف اص  1دادُ ّب هشثَط ثِ تؿذاد جَاًِ ّب ثش هتش هشثؽ دس جذٍل ؿوبسُ 

اػتفبدُ ؿذُ ثَد ثِ دػت آهذ.  (NPK)125-150-175دس جبيي مِ   467m-2تَجِ اػت.ثبالتشيي تؿذاد جَاًِ ّب دس ٍاحذ ػطح 

 442ٍ  459ثب تَليذ   200-150-125(NPK) Kgha-1ٍ  (NPK)100-125-150ايي ًتبيج دس هقبيؼِ آهبسي ثب هيضاى ّبي مَدي 

ثِ دػت آهذ اص مٌتشل جبيي مِ ّيچ ًيض ًيتشٍطى ٍ فؼفش ٍ پتبػيوي  278اد جَاًِ دس ٍاحذ ػطح جَاًِ دس ٍاحذ ػطح. حذاقل تؿذ

 ثِ مبس ثشدُ ًـذُ اػت.

       T6هيضاى ّبي هختلف )مَد( ًـبى هي دّذ مِ افضايؾ دس تؿذاد جَاًِ ّب ٍجَد داسد اهب ايي سًٍذ فشاتش اص آى اداهِ ًيبفت 

175-150-125(NPK Kgha-1)   

ثِ مبس ثشدُ    NPK 200-150-125(NPK) Kgha-1د جَاًِ ّب دس ٍاحذ ػطح ؿشٍؼ ثِ مبّؾ مشد دس جبيي مِ ثيـتشيي دٍص تؿذا

 ثش سٍي تؿذاد جَاًِ ّب ثِ صَست خطي اػت. NPKؿذُ ثَد. تفبٍت ّبي قبثل هالحػِ اص 

    سنبله به تعداد دانه ها

ًـبى داد مِ تؿذاد ػٌجلِ ّب ثِ طَس قبثل تَجْي اص ينذيگش هتفبٍت اػت. دٍص مَد          1دادُ ّبي هشثَط ثِ تؿذاد ػٌجلِ ّب دس جذٍل 

175-150-125(NPK) Kgha-1    ( ثب 388دس ٍاحذ ػطح تَليذ مشد ٍ ثِ لحبظ آهبسي ؿجيِ ) (413)حذامثش تؿذاد ػٌجلِ ّب

 مبّؾ   NPKثَد.سًٍذ هقبديش هيبًگيي ًـبى داد مِ تؿذاد ػٌجلِ ّب ثب افضايؾ      Kgha-1 (NPK)100-125-150هيضاى مَد    

 .(264)هي يبثذ. حذاقل تؿذاد ػٌجلِ ّب دس ٍاحذ ػطح اص مٌتشل ثِ دػت آهذ 

 تعداد دانه در سنبله

 Kgha-1 (NPK)125-150-175اسائِ ؿذُ اػت. آى ًـبى هي دّذ مِ هيضاى مَد  2اطالؾبت هشثَط ثِ داًِ دس ػٌجلِ دس جذٍل 

تؿذا داًِ دس ػٌجلِ ثبالتشي سا دس هقبيؼِ ثب ديگش ػطَح مَدي تَليذ هي مٌذ. هقبديش هيبًگيي هيضاى ّبي هختلف مَد دس ثشاثش 



-125-100-75(NPK)  ،150-125 ،  (NPK)50-75-100تؿذاد داًِ دس ػٌجلِ ثِ طَس هؿٌي داسي هتفبٍت اػت.ػطح مَد  

100(NPK) Kgha-1   تؿذاد داًِ دس ػٌجلِ ثِ طَس  36.00ٍ  34.33،  31.66دس هقبيؼِ ثب ػبيش سٍؿْبي تَليذ تيوبس ّب ثِ تشتيت

دس  ثَد مِ اص مٌتشل جبيي مِ مَدي اػتفبدُ ًـذُ ثجت ؿذ.ايي ًتبيج 28آهبسي ثبقي هي هبًذ. پبييي تشيي تؿذاد داًِ دس ػٌجلِ 

 تَافق ثب 

Alam et al.,(2007)[16] and ,Ayub (2001)[17] 

 وزن هسار دانه )گرم(

ٍصى ّضاس داًِ )گشم( پبساهتشّب ؾولنشدي هْوي اػت مِ هشثَط ثِ هحصَالت غالت هي ثبؿذ. ثجت دادُ ّب ي ٍصى ّضاس داًِ دس 

ثبالتشيي ٍصى داًِ سا ًؼجت ثِ  Kgha-1 (NPK)125-150-175اسائِ ٍ اثش هيضاى مَد ثش ٍصى داًِ سا ًـبى هي دّذ.هيضاى   2جذٍل 

ثِ  NPK Kgha-1  200-150-125ٍ 100-125-150،  75-100-125،  50-75-100،  25-50-75ػبيش تيوبسّب مِ هيضاى مَد 

 . g 2/33 ، g 90/38  ،g 41/35 ،  g 31/44ٍ  g 04/44تشتيت ثب تَليذ 

مؼي مِ اثش هؿٌي داس  [18]اص جبيي مِ مَدي اػتفبدُ ًـذُ ثَد ثِ دػت آهذ.ايي ًتبيج مبهال ؿجيِ ثب  g 60/22حذاقل ٍصى داًِ 

 سٍي ٍصى غالت سا فْويذ. NPKهيضاى مَد 

  Kgha-1بازده دانه 

اسائِ ؿذُ اػت. اص دادُ ّب سٍؿي اػت مِ اختالف هؿٌي داس هيبى تيوبسّب ٍجَد داسد.  3ثب تَجِ ثِ دادُ ّب ثبصدُ داًِ دس جذٍل 

مَد اػتفبدُ  Kgha-1 (NPK)125-150-175 ثِ دػت آهذ اص جبيي مِ اص جبي مِ  5168Kgha-1ثبالتشيي هحصَل داًِ گٌذم 

 ثَد. بصدُ هشثَط ثِ جبيي ثَد مِ مَدي اػتفبدُ ًـذُؿذُ ثَد ثِ دػت آهذ ٍ پبييي تشيي ث

اػت. ثِ ّش حبل مبّؾ دس  NPKًـبى هي دّذ افضايؾ دس ؾولنشد داًِ دس ًتيجِ افضايؾ  3افضايؾ دس سًٍذ ؾولنشد اص جذٍل 

يج هطبثق ثب هوني اػت ًبؿي اص اثش هتقبثل ًيتشٍطى ثب فؼفش ٍ پتبع ثبؿذ. ايي ًتب Kgha-1 (NPK)125-150-175ػطح هؿيٌي 

 ًتبيج

et al.,(2003)[19]  ,  Asghar et al.,(2010)[20]  Shahar  Maqsood et al.,(2001)[15]; , Sharm  et 

al.,(1998)[18]  

 ًتيجِ گشفتٌذ.  NPKمؼبًي مِ افضايؾ هحصَالت غالت ٍ ثبصدُ داًِ رست سا ثب مبسثشد مَد 

 

 



 نتيجه

ٍ ثِ خَثي  Sahar,2006هي ؿَد مِ هيضاى ّبي هختلف مَد ثِ طَس هؿٌي داسي ثش تٌَؼ گٌذم تبثيش هي گزاسًذ  چٌيي اػتٌجبط

 استفبؼ گيبُ افضايؾ هي يبثذ اهب سًٍذ تَليذ پبييي هي آيذ. (T6)پبػخ هي دّذ. ثب افضايؾ ػطح هؿيٌي اص ًيتشٍطى 

ثبؿذ تب  1:1وچٌيي هـبّذُ ؿذ مِ ًؼجت ًيتشٍطى ٍ فؼفش ثبيذ ؾولنشد گٌذم سا افضايؾ داد. ّ ،دس تشميت NPKاػتفبدُ اص 

مِ ًيتشٍطى دس چْبس  دس صَستينِدػت آيذ.اػتفبدُ اص مَد دس تشميت، ؾولنشد گٌذم سا افضايؾ هي دّذ  ثبالتشيي ؾولنشد گٌذم ثِ

 ثخؾ اػتفبدُ هي ؿَد.
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