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  هاي مختلف محلول پاشی و مصرف خاکی نیتروژن در ارقام مختلف گندم بربررسی تاثیر روش

  ب نیتروژن در شرایط دیمعملکرد و جذ 

  هادي خرسندي، *غالمرضا ولیزاده

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

  

  چکیده

هاي مختلف محلول پاشی و مصرف خاکی نیتروژن در ارقام مختلف گندم بر منظور بررسی تاثیر روشبه 

فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوك هاي کامل تصادفی با دو فاکتور صورت زمایشی به عملکرد و جذب نیتروژن، آ

فاکتور اول . گردیداجرا  در موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور 1386- 1389بمدت سه سال سه تکرار  و در 

 متفاوت وهاي  مختلف اوره، تقسیطهاي  مختلف مصرف نیتروژن شامل محلول پاشی غلظتهاي  شامل روش

تجزیه واریانس . بود Turkey 37032 و ژنوتیپ  2فاکتور دوم ارقام گندم سرداري، آذرو مصرف کل کود نیتروژنی 

دانه، کاه و هاي  مختلف مصرف نیتروژن براي عملکردهاي  حاصل از آزمایش نشان داد اثر اصلی روشهاي  داده

پاشی اوره به اندازه مصرف تقسیط  روش محلول. است دار معنیجذب نیتروژن در سطح یک در صد اختالف 

بعالوه اثر اصلی ارقام گندم نشان داد . را افزایش دادها  نیتروژن در مقایسه با کل مصرف دربهار و پاییز عملکرد

 Turkeyژنوتیپ  . ي بودنددار معنیدانه، کلش و جذب نیتروژن در سطح یک در صد داراي اختالف هاي  عملکرد

دانه، کاه و کلش را افزایش هاي  در مقایسه با رقم سرداري عملکرد دار معنیسطح  در یک  2و رقم آذر  3702

. هاي مصرف نیتروژن بودداري در بین ارقام گندم و تحت تاثیر روشمیزان جذب نیتروژن داراي تفاوت معنی. دادند

از این مطالعه . را داشت و سرداري بیشترین میزان در صد دانه نیتروژن 2در مقایسه با آذر Turkey 3702 ژنوتیپ

تواند  می محلول پاشی اوره به اندازه مصرف تقسیط در زمان ساقه دهیهاي  استنباط شد مصرف نیتروژن با روش

دانه، کاه و هاي  مختلف مصرف  نیتروژن، در عملکردهاي  ارقام و ژنوتیپ گندم در روش. را افزایش دهدها  عملکرد

  .جذب نیتروژن متفاوت هستند

   جذبعملکرد ،   نیتروژن، ، تقسیط کود محلول پاشی ،گندم :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه

یکی از مهمترین عناصر غذایی درچرخه  نیتروژن

 ساختمانی زیستی وزندگی گیاه است و تمام مراحل 

و جذب سایر  گیاه مانند تشکیل کلروفیل، رشد

نیازهاي  .وابسته به این عنصر است عناصر غذایی

هان با نیتروژن اولیه خاك، رطوبت و نیتروژنی گیا

  Yilmaz and Tanner(رشد گیاه همبستگی دارد

1994 ,Alston, 1979 .( میزان مصرف کود به میزان

میزان و توزیع ( نیتروژن اولیه، بافت، رطوبت خاك

مقدار و زمان آبیاري و نوع گیاه زراعی ) بارندگی

ت مطالعا). Parvezkhan et al.,  2009(بستگی دارد

در  نیتروژنکیلو گرم  60 مصرف نشان داده است که

 ي برمعنی دار ثرااز منبع اوره در زمان کاشت  هکتار

بافت خاك سیلتی، رسی و  دانه گندم با روي عملکرد

فیضی اصل و (دارد   % 07/0لومی با نیتروژن اولیه 

 60مقدار  نیتروژن بهمصرف کود . )1382 ،لیزادهو

از منبع اوره بصورت تار در هک نیتروژنکیلو گرم 

را ها  عملکرددر شرایط دیم براي گندم تقسیط 

انجام هاي  بررسی. )1381  ،سیاوشی( دهد می افزایش

شده حاکیست مصرف آمونیوم از منبع  اوره با روش 

جایگذاري در زیر بذر،  پ هاش ریزوسفر یا منطقه 

 توسعه ریشه را افزایش داده و رشد ریشه گیاه محدود

بعالوه آمونیوم بعنوان کاتیون در جذب . کند می

توسط ریشه گیاه رقابت کرده وجذب هاي  باکاتیون

کند و نهایتاً منجر به کاهش  می آنها را کمتر

 ,.Moody et al(   گردد می گندمهاي  عملکرد

  ).1391،  ولیزاده و صادق زاده،1995

براي جبران کمبود نیتروژن گیاه از  محلول پاشی اوره

بطور درصد پروتئین دانه گندم  قه و برگ،طریق سا

و بیشترین درصد پروتئین  .دهد می داري افزایش معنی

محلول پاشی اوره با غلظت پنج درصد در  در نتیجه

گردد  می حاصل دهیساقه پنجه و اوایل  مرحله آخر 

)Anthony and Woodard, 2001 .( مقایسه کاربرد

 در تفاوتهاي م محلول پاشی اوره با غلظت خاکی و

غلظت  محلول پاشی اوره با نشان داده است گندم

چهار درصد در مراحل پنجه و ساقه روي بر عملکرد 

 در مقایسه باتوسط گیاه  جذب نیتروژندانه و میزان 

 Bhardwaj and( دهد می افزایشمصرف خاکی آن 

Novak. 1978;  Anthony and Woodard, 2001; 
Sabri et al., 2002; Gooding, 2005; Arif et 

al., 2006; Parvezkhan et al., 2009( . ارقام

هاي  غذایی توانایی عناصرجذب در  مختلف گندم

 مورفولوژي مربوط بهها  متفاوتی دارند که این توانایی

توسط غذایی ریشه، قدرت جذب عناصر  و ساختمان

ارقام گندم  ).Gourley et al., 1993( باشد می ریشه

 ،، قطر)ترش عمودي و افقیگس(شکل، توزیع در

و  ریشهترشحات  ،هاي موئی ، ریشهتماس سطوح

با سیستم گندم  ارقام.رشد گیاه متفاوت هستند

انشعابات گسترده ریشه می توانند از حجم بیشتري از 

خاك، عناصر غذایی و رطوبت در مقایسه با ارقام 

داراي سیستم ریشه اي کوچک با انشعابات محدود 

اختالف در طول ریشه و  نینهمچ .جذب نمایند

هاي  اندام(نسبت طول ریشه به میزان برگ و ساقه 

تواند اختالف در جذب رطوبت، عناصر  می )هوایی

ارقام مختلف  در بین .غذایی و عملکرد بوده باشد

 انتقال عناصر غذایی از اندام هاي دیگر به دانهگندم 

د که در میزان عنصر در گیاه و اختالفات فاحشی دارن

 Föhse et al., 1988; Cox(عملکرد تاثیر گذاراست

et al., 1985; Fagria and Baligar, 1999   .(

هاي مختلف محلول پاشی و مصرف چون تاثیر روش

خاکی نیتروژن در ارقام مختلف گندم بر عملکرد و 
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در شرایط دیم سرد سیر مراغه مورد  جذب نیتروژن

تحقیق با اهداف  لذا انجام این. مطالعه قرار نگرفته بود

  .رسید می زیر ضروري بنظر

محلول پاشی،  مختلف هاي  بررسی  اثرا ت روش - 1 

میزان جذب  درمصرف تقسیط وکل کود نیتروژن  

، گندم دیم نیتروژن و افزایش عملکرد و کیفیت دانه  

در روش هاي  گندمارقام مختلف  بررسی اختالف - 2

ردهاي مختلف مصرف کود نیتروژن براي میزان عملک

  جذب نیتروژن دانه دانه، کاه و کلش،

تحقیقاتی  در تقسیط و هاي  بررسی تناقض یافته - 3

  . کل مصرف کود نیتروژن

 

  مواد و روش ها

هاي مختلف این تحقیق منظور بررسی تاثیر روش

ــام    ــروژن در ارق ــاکی نیت ــرف خ ــی و مص ــول پاش محل

مختلف گندم بر عملکرد و جذب نیتـروژن در خـاك   

ــا م  ــی ب ــاك  آهک ــدي خ ــري و رده بن ــات س   شخص

Fine,Mixed, Mesic/Vertic Calcixerepts   منـاطق

انجـــام ) 1370سیدقیاســـی، ( دیــم مراغـــه و هشــترود  

خـاك  مرکـب  نمونـه  قبل از اجراي آزمایش، . گرفت

 از محــل کاشــت آزمــایشســانتیمتري  0–25از عمــق 

هــدایت ، )pH( نیتـروژن اولیـه، اسـیدیته   . گردیـد  تهیـه 

ــربن ، )EC(الکتریکــی ــونده آک ــی ش ــواد خنث ــی، م   ،ل

و غلظـت عناصـر غـذایی آهـن،     ، و پتاس خـاك  بافت

و سایر خواص فیزیکی ) DTPAروش (منگنز و روي 

تعیـین   ) 1372بهبهـانی زاده   و علی احیائی(وشیمیایی 

صـورت  آزمایش ایـن مطالعـه  بـه     ).1جدول (گردید 

ــل     ــاي کام ــوك ه ــه بل ــب طــرح پای ــل در قال فاکتوری

  2تور اول ارقـام گنـدم، سـرداري و آذر   تصادفی با فاک

ــپ ــه  و  Turkey 37032 و ژنوتیــ ــاکتور دوم نــ فــ

هـاي   مختلف مصرف نیتروژن شامل غلظـت هاي  روش

متفــاوت و مصــرف کــل هــاي  مختلــف اوره ، تقســیط

  :  کود نیتروژنی شامل

 ,N20+N40 ,N30+N30 ,N40+N20 ,N0 
N40+F2,N40+F1,N40+F0 ,N0+N60 ,N60+N0    ، 

F0محلول پاشی بدون،  F1  5/2محلول پاشی با غلظت 

اوره  درصد 5محلول پاشی با غلظت  F2  ،درصد

 Parvezkhan et و1383فیضی اصل و ولیزاده ،(

al.,2009   (تا  1386بمدت سه سال از سه تکرار  در

 کشاورزي دیم در محل ایستگاه تحقیقات 1389سال 

 تیمارهاي نیتروژن مصرف خاکی. گردیداجرا  مراغه

تا  6جایگذاري درصورت به  کود فسفاتبا پایه همراه

دانه در  400سانتیمتر خاك، کاشت ارقام با تراکم 8

فاصله سانتیمتري خاك با  3- 5متر مربع در عمق 

تیمارهاي مصرف . انجام گرفتسانتیمتر  20خطوط 

تقسیطی کود نیتروژن بصورت  مصرف خاکی در 

در فاصله   روز قبل از بارندگی و محلول پاشی اوره

زمانی یکسان با مصرف تقسیط پس از تکمیل پنجه 

 Parvezkhan(زنی و شروع ساقه دهی اعمال گردید 

et al.,2009   .( هاي ویژه  مراقبتدر طول دوره رشد

 .ازقبیل کنترل علف هاي هرز انجام گرفت زراعی

 دانه و کاه کلش پس از برداشت توزین شدند و نمونه

تجزیه (نیتروژن جذب شده  ی جهت تعیین میزانهای

، جداگانه تهیه ودر )روتین معمول به روش کجلدال

هاي  اثرات روش. آزمایشگاه تجزیه گردیدند

نیتروژنی و اختالف ارقام گندم در میزان عملکرد دانه 

و کاه و کلش و در صد نیتروژن دانه با انجام تجزیه 

واریانس مرکب براي سه سال توسط نرم افزار  

Genstat9، تجزیه و تحلیل و مقایسه میانگین  شدند.  

  وبحث نتایج 



       

         90  

  

  1395 یورشهر،  1ه ،  شمار5ه دور  رانیم اید نشریه زراعت

 

 خاكنمونه و شیمیایی  وفیزیکخواص تجزیه 

% 40میزان رس خاك  محل اجراي آزمایش نشان داد

درصد ودر  7/0ماده آلی خاك   ، 7/7  ، پ هاش 

همچنین ). 1جدول(بوده است  1/4صد آهک

دهد این خاك  محدودیت  می جدول نشانهاي  داده

ي نداشته وسایر عناصر غذایی در حد کفایت شور

درصد  007/0اما نیتروژن اولیه با میزان . بوده است

. کند می کمبود ایجادبراي گندم در طول رشد خاك 

ممکن است ناشی   1.کمبود نیتروژن با توجه به جدول

از کم بودن ماده آلی خاك، جذب سطحی آمونیوم 

ر رس و وجود آهک درخاك دهاي  توسط کانی

.تغییر شکل آمونیوم به گاز آمونیاك باشد

 
  نتایج تجزیه هاي فیزیکی و شیمیایی خاك قبل از کاشت . 1جدول 

 

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
  لومی رسی   72/0  8  12  520  9  07/0  7/0  1/4  7/7  44/0

     

  

  88-89و  87-88و  86 -87زارعی هاي  میزان بارندگی و دما در موسسه تحقیقات کشاوزري در سالهاي  آمار داده الف-2جدول 

  ماه

  

  بارندگی

  میلیمتر

حداقل 

ي دما

  مطلق

حداکثر 

دماي 

  مطلق

  متوسط

  دما

  

تعداد  

روز زیر 

  صفر

رطوبت % 

  نسبی

  تبخیر

  میلیمتر

متوسط 

دماي 

  حداقل

متوسط 

دماي 

  حداکثر

  3/19  52/7  5/207  7/39  0  45/13  4/29  5/1  7/2  مهر

  58/12  85/1  6/78  47  8  22/7  20  -5/8  2/13  آبان

  96/2  -6/3  0  4/64  24  -32/0  4/11  -14  9/31  آذر

  -6  -4/13  0  6/41  30  -7/9  3  -5/22  7/2  دي

  -7/3  -9/9  0  5/48  30  -8/6  6/3  -5/20  6/32  بهمن

  66/5  -09/3  0  2/53  23  28/1  8/17  -5/15  7/40  اسفند

  99/15  34/3  7/85  40  3  66/9  6/23  -5/4  9/5  فروردین

  55/18  18/6  2/246  2/36  0  36/12  28  5/0  6/6  اردیبهشت

  7/24  9/10  9/342  8/27  0  8/17  8/29  3  3/1  خرداد

  57/28  81/15  1/363  8/33  0  19/22  4/35  11  8  تیر

  

  

  

  

  ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم مراغه 87-88آمار هواشناسی سال زراعی -ب2 جدول
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  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

  72/18  11/7  176  96/45  0  91/12  27  3  1/34  مهر

  9/6  4/1  3/36  9/78  13  15/4  4/16  -6  1/72  آبان

  92/3  -78/4  0  9/55  24  -43/0  11  -5/14  8/1  آذر

  76/0  -35/6  0  7/46  26  -79/2  6/7  -13  7/7  دي

  57/3  -61/3  0  79/60  27  -05/0  4/11  -5/11  3/33  بهمن

  9/5  -3/2  0  1/66  22  8/1  19  -5/7  1/46  اسفند

  74/8  -19/0  0  6/59  17  27/4  6/16  -5/8  8/46  فروردین

  19/16  7/5  9/170  7/48  1  9/10  4/26  -5/0  2/34  اردیبهشت

  4/22  89/10  1/297  7/35  0  68/16  8/29  4  21  خرداد

  49/28  22/15  5/379  2/29  0  85/21  6/34  9  2/14  تیر

 
  ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم مراغه 88-89آمار هواشناسی سال زراعی -ج 2جدول

  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  1.1  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

  

میزان بارندگی و دما در موسسه هاي  آمار داده

هاي  تحقیقات کشاوزري در ایستگاه مراغه در سال

 2در جداول  88 -89و  87-88و 86 - 87ی زارع

الف، ب و ج نشان داده شده اند که میزان بارندگی 

میلی متر بوده که در  6/145به   میزان  87- 86در سال 

مقایسه با میانگین بلندمدت شدیداٌ کاهش داشته 

در   1387 - 88میزان بارندگی در سال زراعی. است

در مقایسه با  میلی متر بوده که 3/312ایستگاه مراغه 

میلی متر  166/ 7سال زراعی سال گذشته به میزان

میزان  1389در سال زراعی.. افزایش داشته است

میلی متر   7/184میلی که سال گذشته  497بارندگی 

سه سال ها  اگرچه بارندگی. افزایش داشته است

گذشته نشان  روند افزایشی داشته،  این افزایش 

گی نرمال که میانگین ایستگاه  استثنایی بوده و با بارند
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ها  از این داده). 2جداول (میلی متر متفاوت است 350

شود که این آمار داده  نشان دهنده این  می اسنباط

است که در منطقه مراغه  ناپایداري بارندگی وجود 

  . دارد

سه سال هاي  تجزیه واریانس مرکب داده

   درون سال برايهاي  آزمایش نشان داد بین تکرار

عملکرد دانه،کاه کلش و جذب نیتروژن اختالف 

ي وجود نداشت که بیانگر یکنواختی خاك دار معنی

هاي  اثرات روش. باشد می در محل اجراي آزمایش

مختلف مصرف محلول پاشی، تقسیط و کل کود 

نیتروژن،  ارقام مختلف گندم و سال بر روي عملکرد 

 1هاي  دانه، کاه و کلش،  جذب نیتروژن با احتمال

همچنین اثرات دو ). 3جدول(بودند  دار معنیدرصد  

مصرف نیتروژن و ارقام براي جذب هاي  جانبه روش

درصد و اثرات متقابل  1نیتروژن در دانه در سطح 

در صد  5نیتروژن و سال در عملکرد دانه در سطح 

بودند  اما اثرات متقابل سه جانبه  دار معنی

دانه، کاه و کلش هاي  نیتروژن،ارقام و سال بر عملکرد

هرحال   به. نداشتند دار معنیاز لحاظ آماري اختالف 

مختلف مصرف کود هاي  تاثیر متفاوت ارقام در روش

نیتروژن در میزان جذب نیتروژن در خاك با نیتروژن 

مصرف نیتروژن  هاي  و روش)  در صد %07/0(اولیه 

مختلف مصرف هاي  و سال بیانگر آن است روش

ثیر متفاوتی در عملکرد هاي ارقام گندم نیتروژن تا

  ).6جدول (دارند 

مصرف تقسیط،  محلول پاشی و کل کود 

دانه، کاه و هاي  نیتروژن با همدیگر بر روي عملکرد

ي دار معنیکلش در سطح یک در صد اختالف 

دانه، کاه و هاي  بیشترین عملکرد). 3جدول (داشتند 

ا محلول پاشی اوره بهاي  کلش در تیمارهاي

،    N40+F1درصد به ترتیب  5و  5/2هاي  میزان

N40+F2     و مصرف تقسیط N40+20  بدست آمد .

 بیشتر از  مصرف تقسیطهاي  دومین عملکرد

N20+N40 ,N30+N30  و مصرف کل بهاريN0+N60 

. مصرف بدست آمدهاي  در مقایسه با سایر روش

نتایج این مطالعه با نتایج سیاوشی در سال ). 1شکل (

مشابه است که گزارش کردند  مصرف کود  1381

 وها  عملکردباعث افزایش  نیتروژن بصورت تقسیط  

بعالوه نتایج این مطالعه با  .پروتئین گیاهی شده است

،  صابري و 2001نتایج آنتونی و وودراد در سال 

و  2005، کودینق در سال 2002همکاران در سال  

ست که مشابه ا 2006آریف و همکاران در سال 

، تقسیط و محلول پاشی اورهگزارش کرده بودند 

هاي  توانسته بر عملکردمصرف خاکی کود نیتروژن 

همچنین . تاثیر معنی دار داشته باشدکاه و کلش و دانه 

در  N60به اندازه  N40این مطالعه نشان داد مصرف 

هاي  در عملکرد زمان کاشت بصورت جایگذاري

ت  این نتیجه بیانگر آن دانه، کاه وکلش تاثیر گذار اس

نیتروژن خالص  40است مصرف بیشتر از  کیلو گرم

ها  در زمان کاشت بصورت جایگذاري در عملکرد

نتیجه این مطالعه با نتایج مودي و . تاثیر ندارند

مشابه است که گزارش   1995همکاران در سال 

کردند مصرف کود نیتروژن با غلظت زیاد آمونیم در 

رشد ریشه و گیاه مضرر است که منطقه ریشه براي 

زند  می تعادل جذب عناصر کاتیونی و آنیونی را بهم

 مورد نیازهاي  که باعث کاهش جذب سایر کاتیون

بعالوه رشد ریشه را بدلیل افزایش پ هاش . شود می

ریزوسفر محدود کرده و نهایتاٌ منجر به کاهش رشد و 

 شود می ازاین  مطالعه استنباط. گردد می عملکرد

مختلف میزان عملکردها هاي  مصرف نیتروژن با روش
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دهد و مصرف محلول پاشی به اندازه  راتغییر می

مصرف  نیتروژن . تاثیر داردها  تقسیط در عملکرد

کیلو گرم بصورت جایگذاري در زمان  40بیشتر از 

دانه، کاه و کلش تاثیر هاي  کاشت، براي عملکرد

  .گذار نیست

 
مختلف مصرف نیتروژن و سال در عملکرد دانه، کاه و کلش، در صد هاي  س اثرات ارقام مختلف، روشتجزیه واریان  -3جدول 

 نیتروژن  دانه

  در صد نیتروژن دانه  عملکرد کاه و کلش  عملکرد دانه  درجه آزادي  منابع تغییر

  2  **   9/93**      7/25 **  2  سال

  ns 39/0   ns  7/3  ns 006/0  6  تکرار درون سال

  22/0 **   4/3 **      9/0   **   2  رقم

  13/0  **   6/3*      7/1  **   8  نیتروژن

  ns  06/0     ns 54/0   **  02/0  16  رقم و نیتروژن 

  ns 4 /0  ns  1/0    0/  32*    16  نیتروژن و سال

  ns  31  /0   ns  2/1  ns  1/0  4  رقم و سال

  ns  17/0    ns 48/0  ns  09/0  32  رقم، نیتروژن و سال

  002/0  62/0  2/0  156  اشتباه آزمایشی

CV 8/26  8/23  3/3  

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

  

  

  مختلف و میزان مصرف نیتروژن در میزان عملکرد دانه، کاه وکلش ارقام گندمهاي  اثرات روش -1شکل 

0
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  دانه، کاه و کلشهاي  ان عملکرداثرات ارقام و ژنوتیپ گندم در میز -2شکل 

دانه، کاه وکلش ارقام و ژنوتیپ هاي  میزان عملکرد

مختلف مصرف نیتروژن درسطح یک  هاي  در روش

با  2گندم رقم آذر . ي داشتنددار معنیدرصد اختالف 

در  دار معنیدر یک سطح  Turkey 3702  ژنوتیپ

هاي  مقایسه با رقم سرداري توانستند میزان عملکرد

نتایج این ). 2شکل(انه، کاه و کلش را افزایش دهندد

، فوز و 1993مطالعه با نتایج کرولی و همکاران،

 1999، فاجریا و بلیگار در سال 1988همکاران، 

که سیستم گندم  ارقام مشابه است که گزارش کردند

می توانند از حجم دارند ریشه با انشعابات گسترده 

طوبت در مقایسه بیشتري از خاك، عناصر غذایی و ر

با ارقام داراي سیستم ریشه اي کوچک با انشعابات 

شود  می از این نتایج استنباط .محدود جذب نمایند

مختلف مصرف هاي  ارقام مختلف گندم در  روش

  .کنند می متفاوتی تولیدهاي  کود نیتروژن، عملکرد

مختلف مصرف هاي  ارقام و ژنوتیپ گندم با روش

نیتروژن دانه در سطح یک  کود نیتروژن در میزان

 ژنوتیپ. ي داشتنددار معنیدرصد اختالف 

37032Turkey   و سرداري  2در مقایسه با ارقام آذر

هاي  بیشترین میزان در صد نیتروژن  دانه در روش

بیشترین میزان درصد . مختلف مصرف نیتروژن داشت

نیتروژن دانه در مصرف تقسیط در مقایسه با دیگر 

اختالف در میزان این  ).4جدول (حاصل شدها  روش

نیتروژن دانه ارقام و ژنوتیپب ممکن است به دلیل 

، )عمودي یا افقی( اختالف در مورفولوژي ریشه

عناصر در  کارآیی قدرت جذب عناصر توسط ریشه،

و  Alston, 1979(بوده باشدمتابولسیم و رشد گیاه 

Gourley et al., 1993 .( باالترین در صد میزان

هاي  ن دانه ارقام و ژنوتیپ گندم از روشنیتروژ

 ,N20+N40 ,N30+N30مصرف تقسیط تیمارهاي

N40+20  مصرف کل بهاري   و N0+N60  بدست آمده

دومین درصد نیتروژن جذب شده از روش . است

کیلو گرم  40محلول  پاشی اوره با پایه مصرف 

حاصل   N40+F1درصد  5/2نیتروژن در زمان به میزان 

نتایج این مطالعه با نتایج ).  4دول ج(شده است 

، صابري و همکاران در سال  1381سیاوشی در سال

و آریف و همکاران در  2005، کودینق در سال 2002

مشابه است که گزارش کرده بودند    2006سال 

0

1

2

3

4

آذر2 سرداری  37032Turkey
ارقام و  ژنوتیپ گندم  
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LSD0.01 =0.14  دانھ 

LSD 0.005  =0.25 کاه و کلش
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محلول پاشی اوره در افزایش مصرف تقسیط و 

 نیتروژن بویژه زمانی کهکارایی گیاه در جذب 

همچنین .باشد موثر بوده استکم  خاك نیتروژن

آنتونی و وددارد در سال  نتایج این مطالعه با نتایج

مشابه است  2009، پرویزخان و همکاران در   2001

ساقه محلول پاشی در مرحله گزارش کرده بودند 

بطور دانه  گیاه باعث افزایش در صد پروتئیندهی 

ط از نتایج این مطالعه استنبا. شده است يمعنی دار

شود ارقام در میزان درصد نیتروژن جذب شده  می

در روش  37032Turkeyمتفاوت هستند و ژنوتیپ  

تقسیط و محلول پاشی در مقایسه با ارقام گندم 

. بیشترین میزان در صد نیتروژن دانه را داشته است

بعالوه مصرف تقسیط بیشتر از محلول پاشی و محلول 

کاشت در  پاشی بیشتر از مصرف کل کود در زمان

  .تاثیر داشته اند افزایش درصد نیتروژن دانه

  

  

  مختلف مصرف کود نیتروژن د ر میزان در صد نیتروژن دانههاي  اختالف ارقام  و ژنوتیپ گندم در روش -4جدول 

N40+F2 N40+F1  N40+F0  N60+N0  N0+N60 N40+N20  N30+N30  N20+N40  N0  تیمار  

  2آذر  4/1  5/1  6/1  5/1  7/1  5/1  5/1  5/1  5/1

5/1  6/1  5/1  5/1  7/1  7/1  8/1  8/1  5/1  Turkey 

37032  
  سرداري  5/1  6/1  6/1  5/1  7/1  5/1  5/1  5/1  6/1

04/0  LSD(P=%1) 

  

دانه ارقام و هاي  اثرات سال در میزان عملکرد

درصد  5گندم از لحاظ آماري در سطح  هاي ژنوتیپ

دانه در سال هاي  عملکرد). 3جدول (دار بود معنی

بیشتر از سال دوم و سال دوم بیشتر از سال اول  سوم 

درسال اول با میزان  بارندگی کمتر . بوده است

مصرف محلول پاشی عملکرد دانه را در مقایسه با  

در . افزایش داده استها  مصرف خاکی عملکرد

حالیکه  در سال دوم و سوم با افزایش میزان بارندگی 

تقسیط هاي  ي در روشدار معنیعملکرد دانه  بطور 

در ها  اثر سال). 5جدول (نیتروژن افزایش یافته است

درصد بود و  9عملکرد کاه و کلش در سطح 

نتایج کاه و کلش مانند . ي نداشتنددار معنیاختالف 

دانه مشابه بود که سال سوم بیشتر هاي  نتایج عملکرد

نتیجه . از سال دوم و سال دوم بیشتر از سال اول بود

مشابه  1994نتایج یلماز و تنر در سال این مطالعه با 

ها همبستگی  بوده که گزارش کردند میانگین عملکرد

در طول فصل رشد  و توزیع بارندگیکامل با میزان 

از این نتایج ). 5الف،ب وج و  2جداول (داشته است

متفاوت اثرات هاي  شود  در بارندگی می استنباط

ت روش مصرف نیتروژن  در عملکردها متفاوت اس

کم باران و تقسیط هاي  بطوریکه محلول پاشی در سال

 ها  پر باران، جذب نیتروژن و عملکردهاي  در سال

  .دهد می افزایش

دهد اگر  نشان می ها  نتایج تجزیه واریانس داده

مصرف هاي  چه اثرات متقابل دو جانبه ارقام و روش

دانه، کاه و کلش و از لحاظ هاي  کود بر عملکرد

 Turkeyنبود، رقم آذر و ژنوتیپ  دار معنیآماري 

تقسیط نیتروژن در مقایسه با هاي  در تیمار  3702
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 .بیشتري داشتندهاي  دیگر نیتروژن عملکردهاي  تیمار

در مقایسه با  Turkey 3702و ژنوتیپ  2بعالوه آذر

 بیشترین نیتروژنهاي  رقم سرداري در کلیه تیمار

ین مطالعه با نتایج ا. )6جدول (داشتند راها  عملکرد

مشابه است  1985نتایج  کوکس و همکاران در سال 

که گزارش کردند میزان جذب و بهره وري نیتروژن 

جذب هاي  ارقام گندم متفاوت است و مکانیسم

نیتروژن مربوط به میزان نیتروژن موجود در اعماق 

مختلف خاك، رطوبت قابل دسترس گیاه در خاك 

حجم، گسترش و اختالف ارقام در مورفولوژي، 

سطحی یا عمقی ، سطوح جذب و اندازه قطر ریشه 

  .بوده است

  

  مختلف مصرف نیتروژنهاي  در روش) T/ha(رقام گندماثر سال در میزان عملکرد دانه ا= 5جدول 

N40+F2 N40+F1  N40+F0  N60+N0  N0+N60  N40+N20  N30+N30  N20+N40  N0  تیمار  

  ل اولسا  1/1  3/1  2/1  1/1  1/1  0/1  1/1  3/1  1/1

  سال دوم  2/1  9/1  8/1  8/1  5/1  6/1  9/1  2/2  9/1

  سال سوم  3/1  4/2  3/2  3/2  4/2  9/1  5/2  5/2  6/2

        43/0          LSD(P=%1)  

  

  )   (  T/haاثرات متقابل ارقام و ژنوتیپ گندم با مصرف محلول پاشی، تقسیط و کل کود نیتروژن در عملکرد دانه -6جدول

  تیمار  دانهعملکرد   کاه و کلشعملکرد 

Turkey 3702 2آذر   سرداري Turkey 3702 2آذر   سرداري 

6/2  5/2  64/2  20/1  04/1  28/1  N0 

8/3  04/3  7/3  87/1  65/1  94/1  N40+20  

6/3  06/3  2/3  87/1  65/1  68/1  N30+30  

4/3  9/2  4/3  71/1  57/1  86/1  N20+40  

4/3  4/3  1/3 77/1  41/1  74/1  N0+60  

4/3  9/2  1/3  55/1  47/1  47/1 N60+0  

9/3  9/2  5/3  70/1  69/1  84/1  N40+F0  

3/6  1/4  4/3  01/2  02/2  97/1  N40+F1  

7/3  4/3  5/3  87/1  73/1  96/1  N40+F2  

01/1  42/0  LSD  

  

  نتیجه گیري

و جذب  کاه، کلشدانه، هاي  میزان عملکرد

مختلف هاي  نیتروژن ارقام  و ژنوتیپ گندم در روش

ارقام در میزان درصد  دمصرف نیتروژن متفاوت هستن

نیتروژن جذب شده دانه متفاوت هستند و ژنوتیپ  

37032Turkey تقسیط و محلول پاشی هاي  در روش

و سرداري بیشترین میزان جذب  2در مقایسه باآذر 

مصرف تقسیط بیشتر از محلول  .نیتروژن را داشته ند

پاشی و محلول پاشی بیشتر از مصرف کل کود در 
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و درصد نیتروژن ها  فزایش عملکردزمان کاشت در ا

کم هاي  محلول پاشی در سال .تاثیر داشته اند دانه

پر باران، جذب نیتروژن هاي  باران و تقسیط در سال

مصرف محلول . دهد می را افزایش ها  دانه و عملکرد

کیلو گرم نیتروژن  40با پایه مصرف  پاشی اوره

صرف در صد اوره به اندازه م 5و  5/2هاي  باغلظت

تواند  می دیگر هاي  تقسیط خاکی در مقایسه با روش

بعالوه  مصرف یکبار  . را افزایش دهندها  عملکرد

کیلو گرم بصورت جایگذاري،  40نیتروژن بیش از 

  .را تغییر نمی دهد کاه و کلش دانه،هاي  عملکرد

  

 منابع

انتشارات مؤسسه ). جلد اول(خاك  شرح روشهاي تجزیه .1372.علی اصغر بهبهانی زاده و ریمعلی احیائی م

  129، ص 893تحقیقات خاك و آب، نشریه شماره 

بررسی اثرات محلول پاشی اوره در مراحل مختلف  رشد بر عملکرد و   .1383 .غالمرضا فیضی اصل ولی و ولیزاده

  . 10- 20ص  19جلد  1درصد پروتئین دانه گندم رقم سبالن مجله علوم خاك وآب شماره 

مجله علوم خاك و . ،تاثیر زمان ومصرف ازت در عملکرد گندم دیم .1382.غالمرضا  ولی و ولیزادهفیضی اصل 

  . 29-38ص . 1شماره  ، 17جلد . آب 

مرکز تحقیقات . )گزارش نهایی( بررسی اثرات ازت بر رقم جدید گندم نان در شرایط دیم .1381 . سیاوشی کاظم

   437شماره  ،کشاورزي و منابع طبیعی ایالم

مرکز  ،مطالعات خاکشناسی تفصیلی اراضی ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم مراغه .1370.میر فتاح سیدقیاسی 

  27، ص تحقیقات کشاورزي استان آذربایجانشرقی

در جذب کاتیون  آمونیوم نیترات به نسبت هاي مختلف تاثیر مصرف .1391. بهزاد و صادقزاده غالمرضاولیزاده  

، مجله علوم کشاورزي دیم ایران شرایط گلخانه اي در 2رشد گندم آذرنیز بر روي روي و  ،هاي آهــن، منگنز
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Study on effects of foliar spraying and soil split application of nitrogen on differences of 

dry land wheat varieties and genotype for nitrogen uptake, grain and straw yields  

G.R. Valizadeh*, H. Khorsandi  

Dryland Agricultural Research Institute, Agricultural Research Education and Extension 

Organization (AREEO), Maragheh, Iran 

 
 

Abstract 

This research conducted to investigate on effects of foliar spraying and soil split application 

of nitrogen on differences of dryland bread wheat varieties and genotype for nitrogen uptake, 

grain and straw yield. In order to do this study, experiment was conducted with factorial 

arrangement completely randomized block design with factor A: total, split and foliar spray 

applications and factor B: wheat varieties Azar2, Sardari and, Turkey 3702 genotype with three 

replications for three years from 2007 to 2010 in Maragheh. The results indicated that effects of 

urea foliar spraying, split and total nitrogen fertilizer application methods were significantly 

different for grain and straw yields, nitrogen uptake grain and straw of wheat varieties and 

genotype. Urea spraying and split method of nitrogen had highest grain and straw yields and 

nitrogen uptake. In addition, main effects of wheat varieties and genotype were found 

significantly different. Azar2 and Turkey 3702 genotype at same level increased grain yield 

compared to Sardari variety. Turkey 3702, Azar2 and Sardari at different methods of nitrogen 

application were significantly different for nitrogen content of grain. Turkey 3702 compared to 

other wheat varieties had heights grain nitrogen content at nitrogen split application. It can be 

concluded that spray and split applications of nitrogen compared to total nitrogen application can 

increase nitrogen content of grain and grain and straw yields. In addition, wheat genotype and 

varieties at nitrogen application methods can increase differently nitrogen uptake, grain and 

straw yields.  

Key words: Nitrogen, foliar, split application, uptake, wheat, yield 
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