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  مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي
  88جلد دوم، شماره چهارم، زمستان 

176-167  
www.ejcp.info   

  

  ثير محلول پاشي و مصرف خاكي مقادير مختلف كود نيتروژن بر عملكرد أت
  و اجزاي عملكرد دو الين اميدبخش گندم در گرگان

  
  ، 1اطمه شيخف، 1عربي مهدي كالته، 2مسعود كاظمي، 1اله سوقي حبيب*

 3مرتضي عسكر و 2محمد آبرودي عليسيد
 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي كارشناس2، ت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي گلستانأ هيوعض1

  ارشد گروه اصالح نباتات، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي تهران آموخته كارشناسي دانش3، لستانگ
  
  

 1چكيده
روي دو الين در دسـت معرفـي        اكي مقادير مختلف كود نيتروژن بر      محلول پاشي و مصرف خ     ثيرأت

هاي   لوك ب  طرح  فاكتوريل در قالب   صورت آزمايش  به 1383-84 سال زراعي   در گندم با انجام آزمايشي   
 در ايـن    .در ايستگاه تحقيقات كشاورزي گرگان مـورد بررسـي قـرار گرفـت             تكرار   3 با   كامل تصادفي 

 ،هـور بـرگ پـرچم     زنـي و ظ     در مراحل پنجه    درصد 5 صفر و    سطح 2در   محلول پاشي  فاكتور   آزمايش
و  از منبـع اوره       كيلـوگرم نيتـروژن خـالص      180 و   135،  90،  45 سطح صفر،    5 فاكتور كود نيتروژن در   

نتـايج حاصـل از تجزيـه واريـانس نـشان داد            .  در نظر گرفته شـد     )2L و   1L(طح   س 2فاكتور الين در    
كـه   طـوري  ثير سطوح مختلف كود نيتروژن قـرار گرفتنـد بـه          أت لكرد دانه و عملكرد بيولوژيك تحت     عم

كيلـو   كيلوگرم در هكتار در سـطح صـفر          9529 و   4130ترتيب از    بيولوژيك به  عملكرد دانه و عملكرد   
. زايش يافـت   افـ   كيلـوگرم آن   180 در سـطح      كيلـوگرم در هكتـار     13400 و 5399كود نيتروژن به    گرم  
 كـاربرد   بـا چند عملكـرد دانـه       هر. ها نداشت   عملكرد دانه الين   دار بر   اثر معني لول پاشي با نيتروژن     مح

ولي اين افزايش از نظـر آمـاري          يافت  كيلوگرم در هكتار افزايش    120 نيتروژن حدود     درصد 5محلول  
در ايـن   . فزايش يافت دار ا  طور معني  همچنين با افزايش ميزان كود نيتروژن طول سنبله به        . دار نبود  معني

  .دش  كاربرد كود نيتروژن بيشتر از طريق افزايش تعداد دانه در سنبله باعث افزايش عملكرد دانه آزمايش
  

   عملكرد دانه؛ محلول پاشي؛ نيتروژن؛ گندم: كليديهاي واژه

                                                 
  hab3asog@yahoo.com:  مسئول مكاتبه-*
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  مقدمه
 سيستم ايجاد، زني در پاييز استفاده از نيتروژن كافي براي استقرار بهتر گياه، پنجه در زراعت گندم

عالوه  هب.  باال ضرورت داردپروتئينهايي با تعداد دانه بيشتر و مقدار  سنبله اي گسترده، توليد ريشه
كاربرد بيش از حد آن نيز به خوابيدگي و همچنين . شود  نيتروژن به كاهش عملكرد منجر ميكمبود

ازاي هر تن  بيان كردند كه به) 1986(ز بول و دوبت). 1993هي و واكر، ( شود مي ها منجر ابتال به بيماري
آناقلي و .به مقدار نيتروژن مصرفي اضافه شود كيلوگرم در هكتار 30افزايش عملكرد مورد انتظار بايد 

 با گندم رقم زاگرس در شرايط ديم گرگان  بيشترين عملكرد دانهگزارش كردند كه )2006( همكاران
 )2005( شهسواري و صفارياي كه  در مطالعه. دشحاصل  كيلوگرم نيتروژن در هكتار 90رف مص
دانه، تعداد وزن هزار كرمان انجام دادند بيان داشتند كه با افزايش مصرف نيتروژن  درروي ارقام گندمبر

 دانه، عملكرد بيولوژيك، وزن خشك در پروتئينسنبله در مترمربع، تعداد سنبلچه در سنبله، درصد 
نتيجه ) 1998( رحيميان و خزاعي . افزايش يافتنديدار طور معني ه بهافشاني و عملكرد دان مرحله گرده

. بيشترين اثر را در افزايش عملكرد دانه داردتغذيه برگي با اوره كه در مرحله ظهور برگ پرچم  گرفتند
كه تغذيه برگي اوره در اين مرحله تعداد دانه در سنبله و شاخص سطح برگ را داشتند  نامبردگان بيان

ترين مرحله تغذيه برگي اوره در گندم  مناسب) 1992( و پولتنن) 1990( سارادونولي  .دهد مي افزايش
  بررسي سالسه در) 2004(فيضي و وليزاده  .كردنددهي گزارش   مراحل اوليه رشد يا مرحله پنجهرا

تند كه نتيجه گرف)  از منبع اورهكيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار 20( درصد 5محلول پاشي با غلظت 
 2/18ميزان  ن دانه بهيئبر افزايش درصد پروت  در مرحله ظهور برگ پرچم عالوهنيتروژنتغذيه برگي 

  .  درصد نسبت به تيمار شاهد افزايش داد24درصد، عملكرد دانه را نيز 
 در هاي در دست معرفي و  الين در كود نيتروژنبهينه مصرفين مقدار و روش يبا توجه به اينكه تع

منظور بررسي واكنش دو الين در دست معرفي  رو اين مطالعه به از اينگذاري ضروري است،  مناحال 
   .گندم به روش كاربرد نيتروژن و ميزان مصرف آن صورت گرفت

  
 ها مواد و روش

هاي   بلوك طرح در قالبكتوريلاصورت آزمايش ف  به1383-1384 سال زراعي  دراين تحقيق
 كيلومتري شمال گرگان با 5ايستگاه تحقيقات كشاورزي گرگان واقع در  تكرار در 3با  كامل تصادفي

 با ارتفاع شرقي دقيقه 25 درجه و 54 و طول جغرافيايي  شمالي دقيقه54 درجه و 36عرض جغرافيايي 
  . متر از سطح دريا به اجرا در آمد5/5
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 بـا   محلـول پاشـي    ،)3آرتا و مغـان     ( گندم نان    اميدبخش الين دو شامل آزمايش سطوح فاكتورهاي 
و مـصرف  زني و ظهور برگ پرچم       نوبت در مراحل پنجه     در دو   درصد 5 و   صفر سطح   كود اوره در دو   

هـاي   اليـن . بوداوره   از منبع كود نيتروژنهكتار  كيلوگرم در180 و 135، 90، 45صفر،  سطح 5خاكي 
اي خـود را بـا        و ناحيـه    مقـدماتي، پيـشرفته     در مراحـل    مقايسه عملكرد  هاي   آزمايش مورد بررسي قبالً  

 بـذر در    350 تـراكم    بـا هـا      آزمـايش  هايكاشـت بـذر   . بودند و در مرحله تكثير بذر       هديموفقيت گذران 
 توسـط ماشـين كاشـت    در نيمـه آذر مـاه  متري   سانتي3-5و در عمق  صورت جوي و پشته مربع بهمتر

كه   متر بود  10 و طول     متر 4/2 پشته به عرض     4 مترمربع شامل    24مساحت هر كرت    . غالت انجام شد  
 رديف از طرفين كرت و 3متر كشت گرديد و از هر كرت   سانتي15 رديف به فاصله 3 پشته رروي هبر

كودهـاي   .مربع انجام گرديد   متر 6/9ن حاشيه و برداشت از سطح       عنوا هيك متر از ابتدا و انتهاي كرت ب       
ه به توصيه كودي آزمايشگاه تجزيه خـاك        مورد نياز گياه به غير از كود نيتروژن در زمان كاشت با توج            

تيمار در زمان كاشت   كود مورد نياز هر3/1 كود نيتروژن همچنين در مورد .به زمين مورد نظر داده شد
صـورت سـرك      به ده آن نيز در زمان ظهور برگ پرچم       مان  باقي 3/1 زني و   ديگر آن در زمان پنجه     3/1 و

زنـي و ظهـور بـرگ     پنجـه (از منبـع اوره در دو مرحلـه   ) ياشمحلول پ( تغذيه برگي نيتروژن. داده شد
 كيلـوگرم نيتـروژن     10بـه مقـدار     ) 1974( مطابق كدبندي ارايه شده توسط زادوك و همكـاران        ) پرچم

آبيـاري در    . انجام گرفـت   ) ليتر آب  100كيلوگرم اوره در     5 ( درصد اوره  5خالص در هكتار به غلظت      
هـاي هـرز بـا       كنتـرل علـف   . صورت نشتي انجام گرفـت      به )انهزمان ساقه رفتن و پرشدن د      (دو مرحله 

 گـرم در    20انـستار بـه ميـزان       هاي تاپيك به ميزان يك ليتر در هكتار و گر          كش استفاده از اختالط علف   
 10 ارتفـاع ابتـدا    وبرداري از صفات طول سنبله، تعداد دانـه در سـنبله            براي يادداشت  . انجام شد  هكتار

 از برداشت هـر كـرت     پس . بوته انجام گرفت    اين  يادداشت برداري صفات از    وبوته در مزرعه انتخاب     
افـزار   كمـك نـرم    بـه    هـا  تجزيـه داده   .دانـه تعيـين شـد     عملكرد دانه، عملكـرد بيولوژيـك و وزن هزار        

MSTATC     ا آزمـون    مقايسه ميانگين تيمارها ب    صورت گرفت وLSD       درصـد  5در سـطح احتمـال  
  .انجام شد

 
 يج و بحثانت

از لحـاظ صـفات     ها    الين  بين كهدهد    نشان مي  )1 جدول(هاي آزمايش     جزيه واريانس داده  ت جدول
 وجود دارد دار    معني  بسيار دانه اختالف  تعداد دانه در سنبله و وزن هزار       مربع، ارتفاع، تعداد سنبله در متر   

 بـر تـروژن  ني × الين كنش همبراز طرف ديگر    . داري مشاهده نگرديد   در ساير صفات اختالف معني    ولي  
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 نسبت بـه  مشابه كه اين موضوع بيانگر آن است كه هر دو الين واكنش  نبوددار   معنييك از صفات     هيچ
محلـول پاشـي كـود نيتـروژن        ) 1( همچنين با توجه به جدول    . ندمقادير مختلف كود نيتروژن نشان داد     

گرگـان در اثـر كـاربرد       چند عملكرد دانه در      هر. نداشتي بر عملكرد و اجزاي عملكرد       دار ثير معني أت
 كيلوگرم در هكتار افزايش يافته است ولي اين افـزايش عملكـرد             120 نيتروژن حدود     درصد 5محلول  

ها نسبت به تغذيه برگي كود نيتروژن ناشـي از           الين شايد عدم واكنش   .دار نبود  دانه از نظر آماري معني    
سپتوريوز برگي، زنگ   (رگي گندم   هاي مختلف ب   شرايط خاص آب و هوايي در گرگان و وجود بيماري         

اين بهتـر اسـت بـراي       بنـابر . هاي ياد شده باشـد      هاي مقاوم به بيماري    و انتخاب الين  ) ها زرد و سفيدك  
 و در منطقه گرگان از روش كوددهي زمان كاشت و كود سرك             ياد شده هاي   تغذيه نيتروژن جهت الين   

 كـه ايـن نتيجـه مغـاير بـا           .سود جـست   د گياه  خوب منطقه در دوره رش     هاي نسبتاً   با توجه به بارندگي   
هاي انجام گرفته   پژوهش بعضينتايج. باشد ها مي  انجام شده در مناطق ديگر و ساير ژنوتيپ    هاي  تحقيق

نشان داده است كه تغذيه برگي اوره در مراحل مختلف رشد گندم توانسته است عملكرد دانـه، تعـداد                   
برداشت، مقدار پروتئين و كيفيت نانوايي و راندمان استفاده         دانه در سنبله، عملكرد بيولوژيك، شاخص       

  ).1994 ، سالوا؛1992 ، پولتن؛1990 ،سارادون (از نيتروژن را افزايش دهد
  

هاي گندم در محلول پاشي نيتروژن و سطوح          درجه آزادي و ميانگين مربعات صفات مورد ارزيابي در الين          -1جدول  
 .مختلف نيتروژن

 درجه  منابع تغيير
  آزادي

عملكرد 
وزن   بيوماس  دانه

  هزاردانه
تعداد دانه 
  در سنبله

طول 
 سنبله

تعداد   ارتفاع
 سنبله

  ns7/12 ns22/0 ns13/0 ns12/6  ns24/8 9/94* 4/275** 2 تكرار
 ns14/1 ns9/79  **256  **4/260  ns15/0  **1170 **363 1 الين

 ns23/3  ns6/16  ns01/0 ns42/0 ns325/1  ns02/2 ns1/0 1 محلول پاشي
  ns27/6 ns7/1  ns27/4  ns35/7  ns49/0  ns15/0  ns04/5 1 محلول پاشي×الين

  ns8/23  ns8/14  *47/2  ns87/33  ns7/16  1102** 9/306** 4  ميزان نيتروژن
  ns6/24 ns3/12 ns6/7  ns5/9  ns12/1 ns3/12  ns78/4 4 نيتروژن×الين

  ns1/36  ns4/90  ns9/5  ns5/10  ns96/0  ns8/10  ns96/12 4  نيتروژن×محلول پاشي
  ns4/21  5/29  **2/60  **4/40  ns3/1  ns36/6  ns65/4 4 الين×نيتروژن×محلول پاشي

 5/12  75/23 97/0 5/9  8/12 806 9/36 38 خطا
C.V) 3/5  3/6  2/11  9/8  4/11  3/12  6/12  -  )درصد  

  .دار  درصد و عدم وجود اختالف معني1 و 5دار در سطح  ترتيب معني به: nsو **، *
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 .اكي مقادير مختلف كود نيتروژن بر عملكرد و اجزا عملكرد گندمثير مصرف خأمقايسه ميانگين ت -2جدول 

ميزان نيتروژن 
گرم در كيلو(

  )هكتار

 عملكرد دانه
گرم در كيلو(

  )هكتار

 بيوماس
گرم در كيلو(

  )هكتار

 دانهوزن هزار
  )گرم(

تعداد دانه 
  در سنبله

 طول سنبله
  )متر سانتي(

 ارتفاع
  )متر سانتي(

 تعداد سنبله
  )مربعدر متر(

 d4130  d9529  a4/33  a1/36 ab7/8  8/75 462 صفر

45 cd4517  c11150  ab6/30  b4/33  b9/7  2/75 480 

90 bc4880  bc12030  ab2/32  ab2/35  a9/8  2/79 485 

135 ab5162  ab12800  b2/30  ab9/33  a9 7/76 547 

180 a5399  a13400  b2/30  ab9/33  a2/9  3/78 537 

LSD 502  1204  96/2  55/2  81/0 03/4  52/92  
 در آزمون  درصد5  در سطح احتمالي مورد بررسيها دار بين ميانگين دهنده تفاوت معني حروف متفاوت در هر ستون نشان  

LSDباشد  مي.  
  

ثير مصرف خاكي سطوح مختلف كود نيتروژن أ، ت)1 جدول(ها  اساس نتايج تجزيه واريانس دادهبر
با افزايش ميزان كود  بوده و دار ي صفات طول سنبله، عملكرد دانه و عملكرد بيولوژيك معنيروبر

العمل مثبت اين  عكسيابد كه اين موضوع  نيتروژن عملكرد دانه و عملكرد بيولوژيك نيز افزايش مي
 در الين× ن  نيتروژ× محلول كنش همبرولي با توجه به اينكه . دهد  را نشان ميها به كود نيتروژن الين

قابل باعث شده  شايد اين اثر مت.باشد دار مي دانه معني تعداد دانه در سنبله و وزن هزارمورد صفات
و يا اينكه واكنش   مختلف كود نيتروژن واكنش مناسب نشان ندهندمقادير به باشد كه صفات ياد شده

به هر حال با . قرار گرفته باشدثير اين اثر متقابل أت  مختلف كود نيتروژن تحتمقاديرآنها نسبت به 
در نتيجه   سنبله را افزايش وطول يدار طور معني  بهتوانست مختلف كود نيتروژن مقاديرتوجه به اينكه 

ها با افزايش   اليندر اينرسد كود نيتروژن  به نظر مييافته است،  تعداد دانه در سنبله نيز افزايش آن
 مقايسه ميانگين سطوح مختلف كود نيتروژن. شود مي رد دانهتعداد دانه در سنبله باعث افزايش عملك

با  .با يكديگر ندارند يدار كه صفات ارتفاع و تعداد سنبله در واحد سطح اختالف معني داد نشان
دليل افزايش تعداد پنجه بارور  مربع افزايش پيدا كرد كه بهسنبله در متر افزايش مصرف نيتروژن تعداد

) 1982( سيمونز. اند كردهگزارش  نتايج مشابهي نيز) 1996( اقلي و همكارانآن. )2جدول  (باشد مي
 همچنين .گردد زايش مصرف نيتروژن بيشتر ميهاي تشكيل شده با اف  كه بقاي پنجهنموده استبيان 

 در وزن  كاهش. كاهش يافت2/30 گرم به 4/33 از نيتروژن كود مقاديردانه نيز با افزايش وزن هزار
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) 2005(  شهسواري و صفاري.باشد ها مي ها و افزايش تراكم بوته علت افزايش تعداد پنجه ه بدانه هزار
كاهش وزن هزاردانه در اثر مصرف كود   خودهاي نيز در تحقيق) 2005( دخت و مروي و عباس
 ميزان افزايش عملكرد. ، عملكرد دانه افزايش يافت با افزايش ميزان نيتروژن.گزارش نمودندرا نيتروژن 

اين . )2جدول  (بود درصد 4/9 و 8، 7/5، 6/4 نسبت به شاهد 180 و 135 ،90، 45در سطوح نيتروژن 
ازاي افزايش مصرف نيتروژن از قانون بازده نزولي   تغييرات عملكرد دانه بهبيانگر اين مطلب است كه

با افزايش ميزان  .دنيز مطابقت دار) 1995( هاي فردريك و كامبراتو اين امر با يافته .كند مينپيروي 
 كيلوگرم در هكتار در 9529كه از  طوري به) 2 جدول(نيتروژن، عملكرد بيولوژيك نيز افزايش يافت 

 كيلوگرم در هكتار نيتروژن 180 كيلوگرم در هكتار در مقادير 13400 به نيتروژنمقادير صفر كود 
لف رويشي و زايشي گياه در اثر هاي مخت اين افزايش در عملكرد بيولوژيك، برآيند رشد قسمت. رسيد

 بيشترين ميزان تعداد دانه در سنبله در سطح صفر درصد محلول پاشي در .مصرف كود نيتروژن است
 180 با مصرف  محلول پاشي درصد5الين آرتا بدون مصرف نيتروژن و بيشترين ميزان آن در سطح 

بيشترين ميزان  ر سطح صفر درصد، د3 كه در الين مغان حاصل شد در حاليكيلوگرم نيتروژن خالص 
 بدون مصرف نيتروژن  محلول پاشيصد در5 كيلوگرم نيتروژن خالص و در سطح 135با مصرف 

دانه در سطح صفر درصد بدون مصرف نيتروژن و ين آرتا بيشترين مقدار وزن هزاردر ال. دست آمد به
كه در   شد در صورتي كيلوگرم نيتروژن خالص حاصل45 با مصرف  محلول پاشي درصد5در سطح 
 كيلوگرم نيتروژن 180دانه با مصرف صفر درصد بيشترين مقدار وزن هزار، در سطح 3 الين مغان

  .)1شكل  (دست آمد  بدون مصرف نيتروژن به محلول پاشي درصد5خالص و در سطح 
ن  نيتـروژ   درصـد  5چند عملكرد دانه بـا كـاربرد محلـول            نتايج اين تحقيق نشان داد هر      يطوركل هب

هـا   روي عملكرد دانه اليـن دار بر   كيلوگرم در هكتار افزايش يافت ولي اين افزايش اثر معني          120حدود  
ـ  عملكرد دانه و عملكرد بيولوژيك تحـت      . نداشت ختلـف كـود نيتـروژن قـرار گرفتنـد          ثير سـطوح م   أت

ر در سـطح     كيلوگرم در هكتـا    9529 و   4130ترتيب از    كه عملكرد دانه و عملكرد بيولوژيك به       طوري به
.  افـزايش يافتنـد   كيلـوگرم آن 180 در سـطح   كيلوگرم در هكتـار 13400  و5399صفر كود نيتروژن به   

رسد كاربرد كود نيتروژن در گرگان بيشتر از طريـق افـزايش تعـداد دانـه در سـنبله                    همچنين به نظر مي   
دار  طـور معنـي    ه بـه  شود چون با افزايش ميزان كود نيتروژن طول سـنبل          باعث افزايش عملكرد دانه مي    

  .افزايش يافت
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  دانه  تعداد دانه در سنبله و وزن هزار برو ژنوتيپ نيتروژن  اثرات متقابل محلول پاشي،-1شكل 
  .) مي باشد96/2دانه  و براي وزن هزار55/2ه در سنبله تعداد دان براي LSDمقدار (
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Abstract1 

Effect of different amounts of foliar- and soil- applied N were evaluated in a 
factorial arrangement of RCBD with three replications at the Agricultural Research 
Station of Gorgan in 2004-2005 growing season. Two promising lines of bread 
wheat, two levels of  foliar application of nitrogen  (0 and 5%) at tillering and 
booting stage, with  five rates of  0, 45, 90, 135 and 180kg N/ha as urea were used. 
ANOVA results showed that grain and biological yield increased from 4130 and 
9529 kg/ha to 5399 and 13400 kg/ha at 0 and 180kg N/ha, respectively. Foliar 
application of nitrogen did not affect grain yield of studied lines. Grain yield was 
not significantly affected by N foliar application, while it increased yield about 120 
kg.ha-1. With increasing of  N rate, spike length increased significantly. Increasing 
of grain yield due to soil-applied N might be attributed to increase in number of 
seeds per spikes. 
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