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  مدیریت مصرف نیتروژن در مراحل مختلف رشد بر عملکرد گندم  آب شور و اثر

  
  ، فرهاد دهقانی و حامد رضایی 1 سعید سعادت

  .استادیار موسسه تحقیقات خاك و آب
saeed_saadat@yahoo.com 

  .عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی یزد
 dehghany47@gmail.com 

  .استادیار موسسه تحقیقات خاك و آب
 rezaei_h@yahoo.com  

  
  چکیده
  

مطرح است، لذا مدیریت صحیح مصرف کودهـاي نیتروژنـه از راهکارهـاي     نیتروژن نخستین عنصر غذائی است که کمبود آن در مناطق شور

منظور، آزمایشی به صورت فاکتوریـل و در قالـب طـرح    به همین . باشدي گندم در این شرایط میمهم در جهت نیل به افزایش عملکرد دانه

 25خاك و آب شور در اراضـی منطقـه رسـتاق در     اي دارايبلوك هاي کامل تصادفی و در چهار تکرار بر روي گندم رقم روشن در مزرعه

فاکتور اول منابع نیتروژن شامل اوره، نیترات آمونیم و سولفات آمونیم و فاکتور دوم عامل مدیریت مصرف . کیلومتري شهر یزد انجام گردید

هنگـام کاشـت، پنجـه رفـتن و     مقدار توصیه شده در سه قسط مساوي در  -2،) بدون مصرف کود نیتروژنی(شاهد -1:کود شامل چهار سطح

 30مقدار توصیه شده در سه قسط و  -4درصد بیش از توصیه در مرحله پنجه رفتن و  30مقدار توصیه شده در سه قسط و  -3خوشه رفتن ،

کرد و نتایج نشان داد که مصرف اضافی کود در مراحل مختلف رشد، اثر معنی داري بر عمل.درصد بیش از توصیه در مرحله خوشه رفتن بود

داري را در عملکرد کل گندم در مقایسه بین کود اوره و دو کود دیگر، مصرف نیترات آمونیم نتوانست اختالف معنی. اجزاي آن نداشته است

درصد کود سولفات آمونیم بیش از میزان توصیه شده در مرحله پنجه زدن  30در مدیریتهاي مختلف مصرف کود ایجاد نماید، لیکن مصرف 

  بر اساس نتایج این آزمایش تقسیط نیتروژن در زمان اوج نیاز گیاه .دودار در عملکرد کل گندم نسبت به کود اوره ایجاد نمعنیتفاوتی م

، می تواند افزون بر کاهش هدر رفتن نیتروژن از خاك، سبب افزایش عملکرد دانه و کاه در شرایط اسـتفاده از  )در پنجه زنی و خوشه رفتن(

  .آب شور شود

  

  نیتروژن شوري، کود تقسیط نیتروژن،پنجه زدن،  :واژه هاي کلیدي

                                                        
 تحقیقات خاك و آبرج، موسسه ک : آدرس نویسنده مسئول - ١
  1392بهمن : و پذیرش 1392خرداد : دریافت 
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  مقدمه
تقاضاي غذا براي جمعیت روبه افزایش از یک 
سو و محدودیت منابع پایه خاك و آب از دیگر سو لزوم 
استفاده از منابع آب و خاك غیر متعارف را آشکار می 

 8/6در مجموع ) 1389(مومنی بر اساس برآورد. سازد
میلیون هکتار از اراضی کشاورزي کشور داراي خاکهاي 

  . مبتال به درجات مختلف شوري هستند
شیوه هاي مختلفی مانند کشت گیاهان و ارقام 
متحمل به شوري، مدیریت آبیاري و زهکشی اراضی، 
مدیریت تهیه بستر و نحوه کشت براي استفاده بهینه از 

استفاده مناسب از . شور وجود دارد منابع خاك وآب
کودهاي شیمیائی نیز نقشی بسیار مهم در افزایش تولیدات 

 . کشاورزي ایفا می نماید

ترین محصوالت راهبردي گندم یکی از مهم
 است که در سطح وسیعی از اراضی دنیا کشت می شود و

از لحاظ تحمل به شوري جزء گیاهان نیمه متحمل می 
   ).1377، ماس و هوفمن(باشد 

پاسخ گیاهان به شوري به ترکیب شوري و 
 1996، گونس و همکاران(مرحله رشد گیاه بستگی دارد

شوري یکی از تنشهاي مهم و رایج در مناطق خشک و ).
ي گیاهان در شرایط شور با تغذیه. نیمه خشک می باشد

اثرات اسمزي، اثر ویژه یونی و  شرایط غیر شور به دلیل
متفاوت بوده و ) 1381همایی، (اي عدم تعادل تغذیه 

نیتروژن به . بررسی پاسخهاي گیاهی را دشوار می سازد
دلیل پائین بودن میزان مواد آلی در خاکهاي مناطق خشک 

ترین و مؤثرترین و نیمه خشک به عنوان یکی از مهم
کورنیلون و (رود عناصر در تغذیه گیاهی به شمار می

 ).1997پالوییکس، 

شوري تغییرات زیادي در رشد در شرایط تنش 
، فراهمی عناصر غذایی در خاك )2011فیشر، (گیاه 

، جذب عناصر )2010؛ صدیق و همکاران، 1984اسالم، (
هو و اشمیدهالتر، (غذایی و انتقال و تقسیم بندي آنها 

، ساخت )2012مخیل و همکاران، (متابولیسم ) 2005
  شواري پروتئینها و جذب آب اتفاق می افتد که باعث د

  
پسرکلی، (بهره وري کامل گیاه از عناصر غذایی می گردد 

بنابر این مدیریت استفاده از کودهاي شیمایی  .)2001
نقش مهمی در افزایش عملکرد و کاهش اثرات منفی 

هاي موجود در مورد واکنش  گزارش .ناشی از شوري دارد
بعضی . جذب نیتروژن به شوري در گندم متفاوت است

که  در حالی. اند نیتروژن را گزارش کردهکاهش غلظت 
اند  دیگران افزایش آن را در اندامهاي گیاه مشاهده نموده

   ).1378پوستینی و یوسفی، (
شوري بر چرخۀ نیتروژن در خاك، جذب 

حدود کننده توسط گیاه، انتقال و متابولیسم آن اثر م
بعضی از محققین کاهش جذب نیتروژن در شرایط .دارد

ا به نقش باز دارندة یونهاي سدیم و پتاسیم تنش شوري ر
و برخی دیگر معتقدند که ) 1984اسالم، (دهند  نسبت می

جذب نیتروژن در شرایط شور به علت کاهش تراوائی 
  .)1373ملکوتی و همایی، (  یابد میریشه کاهش 

بسیاري نیز این کاهش را به اثرات متقابل کلر و 
ال و همکاران، بارت(دهند  نیترات در جذب نسبت می

؛کافکافی و همکاران، 1987؛فیجین و همکاران، 1991
که برخی دیگر این موضوع را مربوط به  در حالی) 1982

کوکس و لی(اثر شوري در کاهش جذب آب می دانند 
  ). 1993سیورتسن، 

ارتباط معنی داري بین غلظت سدیم و جذب   
دیگر عناصر غـذایی وجـود دارد بـه نحـوي کـه افـزایش       

ت سدیم در گیاه نه تنهـا سـطح بـرگ و تولیـد مـاده      غلظ
خشک را کاهش می دهد بلکه غلظـت و جـذب عناصـر    
غذایی پر مصرف را نیز کـاهش داده و بـه عبـارت دیگـر     
افزایش غلظت سدیم در گیاه داراي تـأثیر منفـی دوجانبـه    

  ). 1988حمدي، (است 
ناشـی از مصـرف عناصـر غـذایی      اثر مثبت  

معموأل به نوع گیاه، شدت شوري و غلظت اولیـه عناصـر   
غذایی در خاك بسـتگی دارد و در غلظـت هـاي متوسـط     
شوري براي رسیدن به یک سـطح معـین تولیـد، نیـاز بـه      
مصرف مقدار بیشتري از هر یک از عناصر غذایی نیتروژن، 
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همچنـین  ). 1999گراتان و گریو، (باشد فسفر و پتاسیم می
شوري فعالیت عناصر غذایی محلول خـاك را بـه واسـطه    
غلظت باالي یون هاي کلر و سـدیم کـاهش داده و منجـر    

گراتـان و گریـو،   (به اختالالت تغذیه اي در گیاه می شـود 
1999 .( 

-هنگامی که گیاهان تحت تنش شوري قرار می

گیرند جذب نیتروژن بیش از سایر عناصر غذائی کاهش 
شوري زیاد مانع از رشد و فعالیت میکروبی  .می یابد

خاکها می گردد و بدین ترتیب بطور غیر مستقیم بر تبدیل 
چن و (و قابلیت استفاده نیتروژن اثر سوء می گذارد

استفاده از منابع ). 1993؛ گراتان و گریو، 2010همکاران، 
و مقادیر مختلف کودهاي نیتروژنه در سطوح مختلف 

ي افزایش عملکرد دانه و تحمل شوري آب آبیاري برا
همچنین با توجه . نسبت به شوري از ضروریات می باشد

به ضرایب شوري مختلف انواع کودهاي نیتروژنه، استفاده 
از مقادیر مختلف این کودها در سطوح مختلف شوري 

  . باید مورد بررسی گیرد
اي بر روي محصوالت  در بیشتر مطالعات مزرعه

یه که اضافه کردن نیتروژن حداقل باغی و زراعی این فرض
تواند باعث کاهش اثرات زیان آور شوري بر  تا حدي می

؛ مخیل و 1999گراتان و گریو، (گیاه باشد، تائید شده است
در سطح (شوري به طوري معنی دار ). 2012همکاران، 
، bو  aکلروفیل . دهدسطح برگ را کاهش می) یک درصد

یش شوري کاهشی معنی هدایت روزنه اي و تعرق با افزا
همچنین تجمع ). b2004نتوندو و همکاران، (دار داشت 

K+  وCa2+  در ریشه، ساقه و برگها با افزایش شوري
  ). a2004نتوندو و همکاران، (شدیداً کاهش یافت 

مطالعات زیادي نشان داد که مـدیریت مصـرف   
ــادي      ــت زی ــور اهمی ــرایط ش ــیمیایی در ش ــاي ش کوده

و اثـرات  شته ا حاصلخیزي کمی دااغلب این خاك ه.دارد
زیانبار زیادي امالح محلول در خاك را می توان با فـراهم  
نمودن عناصر غذایی ضروري و کمک به گیاه براي تحمل 

مارشـنر،  (تنش هاي محیطـی تـا حـدودي تعـدیل نمـود      
1995.( 

تحمل به شوري در مراحل مختلف فنولـوژیکی  
در صـورت در   گیاه متفاوت بوده و از این نکته می تـوان 

اختیار داشتن منابع با کیفیت مختلف آب آبیـاري اسـتفاده   
تحمل به شوري گنـدم در مراحـل   ) 1389(سعادت  .نمود

نتایج این مطالعـه حـاکی از   . مختلف رشد را بررسی نمود
حساسیت باالي گندم در مراحل پنجه زنی و خوشه دهـی  

همچنـین اثــر مقـادیر مختلــف نیتـروژن در مراحــل     .بـود 
اثر تیمارهاي کودي در مراحـل  اوت رشد نشان داد که متف

تیمارهاي میزان نیتـروژن در  . مختلف رشد معنی دار است
ولی در مرحله پنجه  مرحله سبز شدن کمترین اثر را داشته،

ــا   ــت زی ــرف آن از اهمی ــه و مص ــود نیتروژن دتري زدن، ک
   ).1389سعادت، (برخوردار بود

اراضـی  توصیه هاي موجود در زمینـه کـوددهی   
گندم تقسیط بیشتر و استفاده از کـود نیتـروژن در مراحـل    

بـه همـین   . پایه، پنجه زنی و ابتداي خوشه دهی می باشد
آیـا   االت مطـرح گردیـد کـه   دلیل در شرایط شور این سئو

افزودن کود نیتروژنی در این مراحل می توانـد در کـاهش   
؟ در مـورد   افت عملکرد ناشی از شوري موثر واقع شـود 

اول که به صورت پایه استفاده می شود به دلیل عدم  قسط
نیاز باال و امکان آبشوئی باال به ویژه با لحاظ نمودن نسبت 

با توجه به تغییر شـوري  . آبشوئی این گزینه حذف گردید
) آمونیـوم و نیتـرات  (خاك که احتماالً تبدیل فرم نیتـروژن 

ایـن   گردد منبع کودي مناسب کدام است؟ دچار تغییر می
 .تحقیق براي پاسخ به این سواالت طراحی و اجرا گردید

  
  هامواد و روش

اي در اراضی به منظور انجام این تحقیق، مزرعه
کیلومتري شهر یزد انتخاب  25 شور منطقه رستاق در

آب مورد استفاده براي آبیاري از چاه موجود در منطقه .شد
قبل . بود، تامین گردید dS/m10که داراي شوري حدود 

تهیه ) از هر تکرار( از انجام آزمایش نمونه مرکب از خاك
 گیري گردیدو ویژگیهاي شیمیایی و فیزیکی آنها اندازه

همچنین نمونه آب تهیه و ویژگی هاي آن نیز ) 1(جدول
بر اساس نتایج تجزیه ). 2(جدول  اندازه گیري گردید
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هکی بوده و از ، خاك محل اجراي طرح آ)1(خاك جدول 
در  .شود لحاظ عناصر غذایی اصلی ضعیف محسوب می

این طرح دو فاکتور نوع کود و مدیریت مصرف کود مورد 
آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب . بررسی قرار گرفتند

تکرار و سه سال چهار هاي کامل تصادفی در طرح بلوك
نوع  فاکتور. متر مربع اجرا گردید 20در کرتهایی به ابعاد 

، ) S1(شامل سه منبع کود نیتروژنی از منابع اوره ) S(کود 
 و فاکتور )S3(و سولفات آمونیوم  )S2( نیترات آمونیوم

بدون (شاهد -1: در چهار سطح) M(مدیریت مصرف کود
مقدار توصیه شده در سه  -M1(،2مصرف کود نیتروژنی، 

 قسط مساوي در هنگام کاشت، پنجه رفتن و خوشه رفتن

)M2(،3-  درصد کود  30مقدار توصیه شده در سه قسط و
- 4و ) M3( بیش از میزان توصیه در مرحله پنجه رفتن

درصد کود بیش از  30مقدار توصیه شده در سه قسط و 
  . بود) M4(میزان توصیه در مرحله خوشه رفتن 

مقدار کود نیتروژنه مورد نیاز در هر سال با 
به شده در هر توجه به نیتروژن خالص مورد نیاز محاس

تیمار، داده هاي آزمون خاك و پیش بینی عملکرد و 
به منظور کنترل . درصد نیتروژن هر کود محاسبه گردید

شوري خاك، نمونه برداري در طول فصل رشد انجام و 
عالوه بر هدایت الکتریکی عصاره اشباع، در چند نوبت 
میزان نیتروژن نیتراته خاك نیز همراه با درصد رطوبت 

  . گیري گردیدازهاند
گیري و همچنین عملکرد و اجزاء آن نیز اندازه

هاي  ، طرح در محل کرت در سال دوم و سوم. ثبت شد
شوري . قبلی و با مدیریت مشابه سال قبل از آن انجام شد

هاي متر در سالسانتی 0-30خاك قبل از کشت در عمق 
براي بررسی اثر تیمارهاي ).3(جدول مختلف متفاوت بود 

کودي سال قبل بر نیتروژن خاك، نمونه برداري قبل از 
بقیه . صورت گرفت 30-60و  0-30کاشت در دو عمق 

مراحل کاشت، داشت و برداشت و پارامترهاي مورد 
گندم رقم . گیري مشابه سال قبل صورت گرفت اندازه

  . روشن به عنوان رقم مورد بررسی انتخاب شد

کودهاي مورد نیاز بر اساس آزمون خاك سایر 
در این آزمایش، مقادیر کود نیتروژنه . مصرف گردید

کیلو  M2 (210-230(مصرفی در تیمار کودي توصیه شده 
و در سایر تیمارها بر همین اساس، کود  Nگرم در هکتار 

و کود فسفات ، K2Oکیلوگرم در هکتار  120-110پتاسیم 
بر مبناي مقدار  P2O5 کیلوگرم در هکتار 70-60بین 

آبیاري گیاهان با آب شور  .عناصر موجود در کرتها بود
و ) 2(دسی زیمنس بر متر جدول  10داراي شوري حدود 

روز یک بار  14هر  5/0با در نظر گرفتن جزء آبشویی 
  . انجام گردید

میزان پائین کربن آلی و نیتروژن کل حاکی از 
ملکردي لزوم مصرف کود نیتروژنی براي حصول ع

در پایان آزمایش، عملکرد کل، دانه و . مناسب می باشد
کاه، وزن هزار دانه، تعداد پنجه در متر مربع و تعداد دانه 

گیري و محاسبات آماري با استفاده از در خوشه نیز اندازه
  .صورت گرفت  SASافزار نرم
  

  نتایج و بحث
نتایج حاصل از تجزیه واریانس عملکرد و اجزا 

 )4(عملکرد مرکب سه سال اجراي آزمایش در جدول 
منبع کودي تنها بر وزن کاه تغییرات معنی . آمده است

داري را ایجاد نمود اما مدیریت مصرف کود به جز وزن 
هزار دانه توانست بر وزن دانه، وزن کاه و عملکرد کل را 

اثرات متقابل منبع کودي و مدیریت  .تحت تآثیر قرار دهد
مصرف بر روي همه پارامترها به جز وزن هزار دانه تأثیر 

   ).P≤0.01( معنی داري رابر جاي گذاشت
بررسی تغییرات مقدار نیتروژن خاك در طول 
اجراي آزمایش نشان داد که کاهش بیشتر نیتروژن بین دو 

مترین مرحله کود دهی مربوط به کود نیترات آمونیوم و ک
 دهندهسولفات آمونیوم بوده است که نشانآن مربوط به 

روژن با مصرف سولفات آمونیم ثبات بیشتر سطح نیت
دو مرحله  باالترین سطح نیتروژن نیتراته خاك در هر.است

نتایج نشان (نمونه برداري مربوط به نیترات آمونیم بود 
  ). داده نشده است
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 ویژگیهاي خاك محل قبل از شروع آزمایش  - 1جدول 

 عمق
cm 

EC 
(ds/m) pH TNV 

(%)  
کربن 

 آلی
(%) 

ازت 
  (%)کل

 فسفر
(mg/kg) 

  پتاسیم
(mg/kg) 

  شن
)%(  

  سیلت
)%( 

  رس
 بافت )%(

30-0  0/5  1/8 6/32 2/0 02/0 2/8 140 45 6/35 4/19 L 
60-30 6/6 05/8 4/37 * -  -  -  -  45  1/32 4/24 L 

  
 1جدول ادامه 

  cm(  (meq/lit)  (mg/kg)(عمق

   CO3
2- HCO3

- Cl-  Ca2+ Mg2+  Na+ Zn Mn Fe Cu 
30-0  0  5/2 5/30 6/4 2/5  5/46 6/3 15/2 3/3 1/20 
60-30 0 5/2  42 4/7 2/7 7/63 - - - - 

  گیري نشده استاندازه* 
  

  نتایج تجزیه شیمیایی آّب آبیاري مورد استفاده در طرح - 2جدول 
 EC پارامتر

(dS/m) pH 
CO3

2- HCO3
-  Cl- Ca2+ Mg2+ Na+ adjRNa        SAR 

(meq/L)    
  1/25           3/2 85 1/18 3/8  4/72 8/3 0 5/7 10 مقدار

  
  مترسانتی 0 -30هاي مختلف در عمق میانگین شوري خاك قبل از کشت در سال - 3جدول 

 سوم دوم اول سال

 dS/m(  5 5/7 2/8(شوري 

  
 نتایج تجزیه واریانس مرکب سه سال عملکرد و اجزاء عملکرد - 4جدول 

 Fمقدار   منبع تغییرات
  عملکردکل  وزن کاه  وزن دانه  وزن هزار دانه  

)Y(76/100** 70/93** 29/95** 8/126**  سال 
(S) 90/0 66/1* 399/0 49/0  منبع کودي 

 S*Y  **21/3 48/0 46/0 40/0اثر متقابل
(M)  29/53** 73/60** 90/26**  06/1  مدیریت مصرف 

 M*Y  **41/5  **70/5 **08/4 **78/4اثر متقابل
 M*S   56/1  *46/3 *52/2 *50/2) (اثر متقابل 
  M*S*Y  *97/1  45/0 08/1 77/0اثر متقابل

 
 درصد پنج اختالف معنی دار در سطح *

 درصداختالف معنی دار در سطح یک **

کاهش میزان نیتروژن در کلیه تیمارها در هنگام 
نمونه برداري مرحله دوم، نشان دهنده لزوم مصرف کود 
در مرحله سوم رشد و رشد سریع رویشی و مصرف 

  .نیتروژن در فاصله دو کوددهی است
نتایج سال اول اجراي آزمایش نشان دادکه 

ن و اثرات متقابل آن با منبع کودي مدیریت مصرف نیتروژ
ولی در این . بر عملکرد و اجزاي آن اثر معنی دار دارد

همچنین . حالت منبع کودي اثر معنی داري نشان نداد
مصرف کود نیتروژنه بیش از توصیه در اواخر پنجه رفتن 

گیاه توانسته میزان عملکرد را نسبت به بقیه تیمارها به 
این افزایش به میزان کمتري . هدطور معنی داري افزایش د

در تیمار سوم که کود نیتروژنه بیش از توصیه در هنگام 
نتایج نشان (خوشه رفتن مصرف شده نیز مشاهده گردید 

  ).داده نشده است
نتایج سال دوم اجراي آزمایش نشان داد که از 
لحاظ آماري تیمارهاي مصرف کود بیش از توصیه از منابع 

ه، در مراحل مختلف رشد تاثیر متفاوت کود نیتروژن
داري بر عملکرد و اجزاي آن نداشته است اگر چه  معنی
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مصرف مقادیر باالتر ازت در مرحله پنجه زنی باعث بهبود 
  ).نتایج نشان داده نشده است(عملکرد شده است 

در این طرح، کشت گندم در سال دوم و سوم در          
هاي  صرف کودهاي ثابت بوده و حتی با وجود م کرت

گیري  مورد نیاز اثر سال بر کلیه فاکتورهاي مورد اندازه
این موضوع بدلیل وجود اثرات دیگر . کامالً معنی دار بود

از جمله مدیریت، آب و هوا و غیره در کشاورزي طبیعی 
دهنده اهمیت نقش آیش در بازسازي   باشد و نشانمی

مه وضعیت حاصلخیزي خاك بویژه در مناطق خشک و نی
  ها در سه تجزیه دادهبا استناد به  ).4(خشک است جدول 

در  کود بیش از میزان توصیه در این اراضی مصرف سال،
مراحل مختلف رشد، اثر معنی داري بر عملکرد و اجزاي 

البته در تمام مراحل، عملکرد به صورت معنی . آن نداشت
همچنین نوع . داري از عملکرد کرت هاي شاهد باالتر بود

داري از کود مصرفی هم در سه سال اجراي طرح اثر معنی
-بررسی اثر متقابل عوامل فوق نشان می. خود نشان نداد

دهد که باالترین عملکرد کل و دانه مربوط به تیمار 
کود % 30سولفات و یا نیترات آمونیوم هنگامی است که 

بیش از توصیه در مراحل پنجه زنی یا خوشه رفتن مصرف 
  ). 1(و شکل  )5(ل شود جدومی

 
  مقایسه میانگین عملکرد و اجزاي آن در تیمارهاي مختلف آزمایش - 5جدول 

  وزن هزار دانه
(gr) 

  وزن دانه
(kg/ha) 

  وزن کاه
(kg/ha)  

  وزن کل
kg/ha)(  

  فاکتور
  تیمار

(M)مدیریت  
a*  12/29 b 1734 b 4099 b 5833  M1  
a 77/28 a 2933 a 7075 a 10010 M2  
a 60/28 a 2846 a 7544 a 10330 M3  

a 33/28 a 2895 a 7361 a 10260 M4  

)S(منبع کودي  
a 99/28  a 2524 a 6339 a 8863 S1 
a 64/28 a 2605 a 6852 a 9457 S2 
a 48/28 a 2677 a 6369 a 9002 S3 

  S*Mاثر متقابل

ab 31/29 d 1666  c  4164  c 5830 S1M1 

ab 42/29 abc 3090 ab 7060 ab 10150 S1M2  
ab 22/28 c 2562 b 6555 b 9117 S1M3  
b  60/27 bc 2777 ab  7578 ab 10350  S1M4  
ab 37/29 d 1910 c  4393 c 6303  S2M1  
ab 27/28 bc 2715 ab 7048 ab 9763 S2M2  
ab 05/28 c 2549 a 8051 ab 10600 S2M3  
ab 24/28 ab 3249 a 7915 a 11160 S2M4  
ab 68/28 d 1627 c  3740 c 5367 S3M1  
ab 62/28 abc 2994 ab 7118 ab 10110  S3M2 
a  52/29 a 3428 a 8027 a 11280 S3M3 
ab 13/29 bc 2659 b 6591 b 9250  S3M4 

  
باالترین عملکرد کل هنگامی که از کود نیتـرات  

کود بیش از توصیه % 30شود با مصرف آمونیم استفاده می
در حالی که بیشترین . در مرحله خوشه رفتن به دست آمد

عملکرد کل هنگامی که از کود سـولفات آمـونیم اسـتفاده    
شود با مصرف همین مقدار کود در مرحله پنجه رفـتن  می

وجود یون سولفات در این کـود  ). 5(ل به دست آمد جدو

  .در هر ستون، مقادیر با حروف مشابه، اختالف معنی داري ندارند*
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توانسته است اثربخشی این کود را در این شرایط افزایش 
هنگامی که از کـود سـولفات آمـونیم اسـتفاده شـد،      . دهد

زنـی  کـود بـیش از توصـیه در مرحلـه پنجـه     % 30مصرف 
داري را در عملکرد کل گیاه نسبت به مرحلـه  تفاوت معنی

ورد سـایر اجـزاء   امر در مـ همین . خوشه رفتن ایجاد نمود
ه از کـود نیتـرات آمـونیم    هنگامی ک. شدعملکرد نیز دیده 

کـود  % 30شد، بیشترین عملکرد کـل بـا مصـرف    استفاده 
نیتروژنه بیش از توصیه در مرحله خوشه رفتن بـه دسـت   
آمد، لیکن این تفـاوت بـین مـدیریتهاي مصـرف در ایـن      

 . دار نبودشرایط معنی

تروژنه بیش از توصـیه از  د نیکو% 30هنگامی که 
نیترات آمونیم به هنگام خوشه رفتن استفاده شد، این  منبع

مقدار کود توانست اخـتالف معنـی داري را در وزن دانـه    
نسبت به مصرف این مقدار کود به هنگام پنجه زدن ایجاد 

شـد، گرچـه مصـرف    هنگامی که کود اوره مصرف . نماید
ا بـا شـاهد ایجـاد    داري راین کود توانست اختالف معنـی 

نماید، لیکن مدیریت مصرف این کـود نتوانسـت تفـاوتی    
  . دار در عملکرد و اجزاء آن ایجاد نمایدمعنی

در مقایسه بین کود اوره با دو منبع کود نیتروژنه 
داري دیگر، مصرف نیترات آمونیم نتوانست اختالف معنـی 

را در عملکرد کل گنـدم در مـدیریتهاي مختلـف مصـرف     
کود سولفات آمـونیم   %30اد نماید، لیکن مصرف کود ایج

-بیش از توصیه در مرحله پنجه زدن توانست تفاوتی معنی

  .دار در عملکرد کل گندم نسبت به کود اوره ایجاد نماید
بر اساس نتایج بـه دسـت آمـده در ایـن طـرح،      
مصرف نیتروژن، اثر معنی داري بـر روي عملکـرد دانـه و    

اگرچه عملکرد دانه و کاه ناشی . کاه نسبت به شاهد داشت

اثـر  . از مصرف اوره نسبت به نیترات آمـونیم بیشـتر بـود   
مثبت نیتروژن بر افزایش عملکرد مـاده خشـک گیـاهی و    

سط محققان مختلف، گزارش شـده  دانه در شرایط شور تو
؛ 1997؛ کومـار و همکـاران،   1997هو و همکـاران،  (است 

  ). 1373ملکوتی و همایی، 
به نظر می رسد کاهش عملکرد ناشی از مصرف 
نیترات آمونیم نسبت به اوره در شرایط آزمـایش حاضـر،   
مربوط به ضریب شوري باال در کود نیترات آمونیم نسبت 

از طـرف دیگـر   . )1373و همـایی،   ملکوتی(به اوره باشد
بررسی اثر مقادیر مختلف مصرف نیتروژن در شرایط فوق 
نشان داد که مصرف نیتـروژن موجـب افـزایش معنـی دار     

بـه ویـژه تعـداد    (عملکرد دانه،کاه و صفات مورد بررسـی  
) پنجه در متر مربع، تعداد دانه در خوشـه و وزن هزاردانـه  

  ).داده نشده است نتایج نشان(نسبت به شاهد گردید 
این امر نشان دهنده اهمیت نیتـروژن در اوایـل    

و در دوره ي رسـیدگی  ) پنجه دهـی (دوره ي رویشی گیاه
دانه می باشد، به طوري که مصرف نیتروژن، سبب افزایش 
تعداد پنجه و وزن هزار دانه و به تبع آن افزایش معنی دار 

ج سـایر  این نتـایج بـا نتـای   . عملکرد دانه و کاه شده است
؛  نیتانـت و  1993گراتان و گریو، (محققان همخوانی دارد 

لذا به نظر می رسد تقسیط ). 1381؛ همایی، 1974دارگان، 
در پنچه دهی و تشکیل و (نیتروژن بر اساس اوج نیاز گیاه

، می توانـد عـالوه بـر کـاهش هـدر رفـتن       )رسیدگی دانه
 نیتروژن از خاك، سبب افـزایش عملکـرد دانـه و کـاه در    

  .شرایط شور منطقه شود
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 اثر متقابل نوع کود و مدیریت مصرف آن بر عملکرد دانه - 1شکل 

  گیرينتیجه
مصرف کود بیش از میزان توصیه در این اراضی 
در مراحل مختلف رشـد، اثـر معنـی داري بـر عملکـرد و      

البتـه در تمـام مراحـل، عملکـرد بـه      . اجـزاي آن نداشـت  
صورت معنی داري از عملکرد کـرت هـاي شـاهد بـاالتر     

همچنین نوع کود مصرفی هم در سه سال اجراي طرح .بود
 .داري از خود نشان نداداثر معنی

باالترین عملکرد کل هنگامی که از کود نیتـرات  
  کود بیش از توصیه % 30شود با مصرف آمونیم استفاده می

  
در حالی که بیشترین . مرحله خوشه رفتن به دست آمددر 

عملکرد کل هنگامی که از کود سـولفات آمـونیم اسـتفاده    
شود با مصرف همین مقدار کود در مرحله پنجه رفـتن  می

  .به دست آمد
شد، گرچه مصرف هنگامی که کود اوره مصرف           

داري را با شاهد ایجاد این کود توانست اختالف معنی
نماید، لیکن مدیریت مصرف این کود نتوانست تفاوتی 

 .دار در عملکرد و اجزاء آن ایجاد نمایدمعنی
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