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  چکیده

در این پژوهش آید. به شمار می گندمتغذیه صحیح گیاه یکی از عوامل مهم در بهبود عملکرد و کیفیت 

ی و کود سرك در مراحل مختلف نمو بر پاش(اوره) بصورت تیمارهاي مختلف محلول تأثیر کود نیتروژن

هاي خرد شده نواري عملکرد و اجزاي عملکرد گندم دیم بررسی شد. این تحقیق به صورت آزمایش کرت

  و 1395-96هاي کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی (استریپ اسپلیت پالت) بر پایه طرح بلوك

بودند و آبیاري تکمیلی اجرا شد. تیمارهاي آزمایش عبارت  و هر سال در دو آزمایش جداگانه دیم 97-1396

پاشی در مراحل نموي ) محلول2) شاهد و 1پاشی کود اوره در چهار مرحله رشدي شامل: از: الف) محلول

هاي اصلی قرار گرفت. ب) چهار رقم گندم دیم آبستنی، آبستنی + پرشدن دانه و پرشدن دانه که در کرت

هاي فرعی و ج) تیمار کود سرك در دو سطح شامل: شاهد (عدم او، باران و پراو در کرت، ریژ2شامل: آذر

زادوکس) به عنوان عامل کرت  23زنی (کد مصرف کود سرك) و کاربرد کود سرك در مرحله نمو پنجه

شرایط دیم  ها نتایج نشان دادند که در هر دوها و انجام مقایسه میانگیننواري. پس از انجام تجزیه مرکب داده

پاشی باعث افزایش عملکرد بیولوژیک، و آبیاري تکمیلی، کاربرد کود اوره بصورت کود سرك و محلول

عملکرد دانه، وزن هزار دانه، تعداد دانه درسنبله، طول سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله و محتوا و عملکرد پروتئین 

بیشتر سنبلچه در سنبله و دانه درسنبله و  و با داشتن تعداددانه شد. از لحاظ عملکرد دانه در شرایط دیم، رقم پرا

همچنین عملکرد بیولوژیک باالتر، عملکرد دانه بیشتري را به خود اختصاص داد. همچنین در شرایط آبیاري 

ترین عملکرد در هر دو شرایط دیم و آبیاري تکمیلی پایین 2آذرتکمیلی رقم باران باالترین عملکرد دانه و رقم 

  ه را به خود اختصاص دادند. دان

  : نیتروژن، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، درصد پروتئین هاي کلیديواژه

                                                              

   مسئولنگارنده:  sveslami@birjand.ac.ir           01/60/9139: پذیرش تاریخ     01/90/8139: دریافت تاریخ  
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  مقدمه

ــاس  ــال   هابینیپیشبراسـ جمعیت جهان تا سـ

ــا براي غذا   نفر می میلیارد 9به  2050 ــد و تقاض رس

صد افزایش می  6/1سالیانه    Godfray etیابد (در

al., 2010(   ــت که با این میزان    . این در حالی اسـ

یانه گندم         افزایش جمعیت، افزایش عملکرد ســـال

ست (    1/1 صد ا ). Hall and Richards, 2013در

ــلی مردم دنیا و دومین        گندم یکی از غذاهاي اصـ

ــد. این غله مهم از لحاظ تولید بعد از ذرت می باشـ

گیاه به عنوان یک گیاه راهبردي در ایجاد امنیت         

شورهاي د    صوص در ک سعه    غذایی به خ ر حال تو

تغذیه صحیح    ).Xia et al., 2012باشد ( مطرح می

ــاه یکی از عوامــل مهم در بهبود عملکرد و                  گی

شمار می   آید. در تغذیه گیاه نه  کیفیت محصول به 

سترس گیاه      صر به اندازه کافی در د تنها باید هر عن

ــر            ناصـ عادل ع یت ت عا جاد و ر که ای قرار گیرد، بل

دار است. در شرایط  غذایی از اهمیت زیادي برخور

ــافه کردن مقداري از     عدم تعادل تغذیه     اي، با اضـ

ها افزایش عملکرد رخ          نه تن غذایی  ــر  یک عنصـ

دهد، بلکه اختالالتی در رشد گیاه و در نهایت  نمی

 ,.Maqsood et alشـــود (افت عملکرد منجر می

ــزایش   ). 2009 ــمگیري در افــ نیتروژن نقش چشــ

خشک  ه و نیمـعملکـرد گنـدم در منـاطق خشـک 

ــد.ایفا می   و خشکی  دنیا، مناطق از بسیاري  در کنــ

  رشد و فتوسنتز کننده محدود عامل نیتروژن کمبود

  و رشد  روي خشکی  تنش هستند. همچنین  گیاهان

ــم  ــابــولــیســ ــاثــیــر نــیــتــروژن مــت اســــت    گــذارت

)Allahverdiyev, 2016 .(ــتفــاده   نیتروژن از اسـ

 از بســیاري در خشــکی به مقاومت ســبب تواندمی

ــود  گیاهان  ,.Liu et al., 2008; Pan et al(شـ

  کود و آب ايمــدیترانــه دیم منــاطق در ).2011

  و عملکرد بهبود در عوامــل ترینمهم از نیتروژن

 Cossani( دنباشمی زراعی گیاهان در دانه کیفیت

et al., 2012 .(گندم در کود نیتروژن از اســتفاده  

صوص  کرد  عمل افزایش سبب  دیم شرایط  در به خ

  عملکرد دانه ،)Boukef et al., 2013(بیولوژیک 

)Tariq Jan et al., 2011 (صد  و   پروتئین دانه در

)Saint Pierre et al., 2008 (ــودمی یکی از . شـ

ــرف کودهاي نیتروژنی      روش هاي مکمل در مصـ

 ,.Peltonen et alپاشــی کود اوره اســت (محلول

ــی  ). محلول1993 با      پاشـ ــه  قایســ کود اوره در م

ثال         به عنوان م یایی دارد.  خاکی آن مزا ــرف  مصـ

توان از بسیاري از  کود اوره می پاشی هنگام محلول

شیمیایی مانند آفت  ها، به طور همزمان و  کشمواد 

در یک مخزن استفاده نمود. همچنین در این روش  

ها به  درصــد نیتروژن وارد شــده به برگ 80حدود 

نه  قال می   دا بارت دی      ها انت به ع بد.  گر در روش  یا

ــی  محلول به عمل آید و در          پاشـ کافی  اگر دقت 

موقع مناسب اعمال شود، کارایی انتقال نیتروژن به    

باالســــت. زیرا در این روش برگ    نه خیلی  ها   دا

ــوب        مهم نده نیتروژن محسـ جذب کن ندام  ترین ا

شوند و تنها مقدار کمی از نیتروژن جذب شده    می

یا وارد خاك         ته و  یاف قال  ــود  می به ریشــــه انت شـ

)Havlin et al., 1999  در گندم جذب نیتروژن .(

ست. بطوریکه چهار       از طریق محلول سریع ا شی  پا

درصـــد   68پاشـــی، حدوداً ســـاعت پس از محلول

  53شود. در این شرایط   نیتروژن مصرفی جذب می 

درصــد در   13هاي ســبز، درصــد نیتروژن در برگ

ود  شــ هاي پیر احیا میدرصــد در برگ  2ســاقه و  

)Smith et al., 1991.(  
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ــد   برخی محققین مشــــاهــده         ــا کــه نمودن   ب

ــیمحلول ــه در دانه تعداد نیتروژن پاش   وزن و خوش

نه  ندم  در دا بد   می داري افزایشبه طور معنی  گ   یا

)Defan et al., 1999( .مشاهده شد     آزمایشی  در

  هزاردانه وزن افزایش باعث اوره پاشـــیمحلول که

ــه زاره  وزن( گرم  36 از گنــدم     هــايپالت  دان

 این دلیل. شد  گرم 46 به) آب با شده  پاشی محلول

  دانه در خشــک ماده بیشــتر تجمع تواندمی افزایش

شی محلول اثر در شد(  پا  .)Hasina et al., 2011با

شان دادند که محلول    شی ن شی محققان در آزمای   پا

کود اوره در مرحله شـــیري شـــدن دانه، وزن هزار 

ــی اد. همچنین محلولدانه را افزایش د  اوره بر   پاشـ

اساس مراحل نموي در گندم نشان داد که مصرف     

  20گرم در لیتر و بــه میزان  144اوره بــا غلظــت 

کیلوگرم در هکتار در مرحله برجســتگی دوگانه و  

ــاخه      ــکیل شـ کالله باعث افزایش      هاي مرحله تشـ

  تعداد دانه در ســنبله و تعداد دانه در متر مربع شــده

با توجه به مطالب   ).Chauhan et al., 2004(است 

  بررســی اثر این تحقیق انجام هدف از ذکر شــده،  

ــرف ــه نیتروژن    کود  مصـ ــورت ب ــرك صـ   و سـ

  خصوصیات در مراحل مختلف نمو بر پاشیمحلول

در شرایط   گندم دیم ارقام جدید عملکرد و رشدي

  بهترین تعیین دیم و آبیاري تکمیلی است. همچنین 

  کمیت حداکثر به دستیابی  براي اشی پمحلول زمان

ــرایط در گندم  در دانه  کیفیت  و   آبیاري  و دیم شـ

    باشد.تکمیلی از دیگر اهداف این پژوهش می

  مواد و روش ها

  و 1395-96این تحقیق در دو سال زراعی

و به صورت دو آزمایش جداگانه در دو  97-1396

و آبیاري تکمیلی در مزرعه تحقیقاتی  شرایط دیم

ونت موسسه تحقیقات کشاورزي دیم سرارود معا

هاي خرد شده کرمانشاه، به صورت طرح کرت

نواري (استریپ اسپلیت پالت) بر پایه طرح 

هاي کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. بلوك

تیمارهاي آزمایش عبارت بودند از: الف) تیمار 

 14درصد ( 36/3پاشی کود اوره با غلظت محلول

ر) در چهار مرحله رشدي شامل: کیلوگرم در هکتا

پاشی در مرحله محلول -2پاشی) شاهد (آب -1

 ,Zadoks( زادوکس) 41(کد  نموي آبستنی

پاشی در مرحله نموي آبستنی و محلول -3 )1974

 -4زادوکس) و  71و  41پرشدن دانه (کد 

 71پاشی در مرحله نموي پرشدن دانه (کدمحلول

ر گرفتند، هاي اصلی قرازادوکس) که در کرت

، 2-ب) تیمار رقم در چهار سطح شامل ارقام: آذر

هاي فرعی و ج) تیمار ریژاو، باران و پراو در کرت

 40) 1کود سرك اوره در دو سطح شامل: 

) عدم مصرف کود سرك 2کیلوگرم در هکتار و 

 23زنی (کد به صورت نواري در مرحله پنجه

 زادوکس). قبل از پیاده سازي نقشه طرح، نمونه

متري تهیه و به منظور سانتی 30تا  15خاك از عمق 

تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی به آزمایشگاه 

هاي ). آمار هواشناسی سال1ارسال شد (جدول 

ارائه شده  2زراعی انجام آزمایش نیز در جدول 

  است.

ــال قبل آیش بوده و    ــت در زمینی که سـ کشـ

ســـازي انجام شـــده بود،     روي آن عملیات آماده  

استفاده شد. در فصل آیش و در پاییز زمین ابتدا با     

دار شخم خورد و سپس در فصل  گاوآهن برگردان

بهار و تابســتان ســه بار ســوئیپ و در نهایت قبل از 
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شد. همزمان با          سک زده  صل پائیز دی شت در ف ک

ــت، کود الزم براي هر کرت با توجه به نتایج   کشـ

ر  کیلوگرم در هکتا 100آزمایش خاك به صورت 

فات آمونیوم و    ــ تار اوره    50فسـ کیلوگرم در هک

شد.       صرف  سبه و م شت  محا ستفاده از  کا ارقام با ا

ــتایگر، در     ــی مدل وینتراش ــین بذرکار آزمایش ماش

شت        صله ردیف کا شش متري با فا   20شش خط 

شد. تراکم بذر    سانتی  سه تکرار انجام    380متر در 

یاري    مربع متربذر در   ــرایط آب تعیین شــــد. در شـ

ــامل: اوایل  تکمی لی، آبیاري مزرعه در دو نوبت شـ

زادوکس) و شروع پرشدن دانه     31دهی (کد ساقه 

صورت آبیاري بارانی انجام    71(کد  زادوکس) به 

یاري تکمیلی، به اندازه          30شـــد. در هر مرحله آب

  متر آبیاري صورت گرفت.میلی

قه سرارود ش در دو سال اجراي آزمایش در منطبرخی از مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاك محل انجام آزمای -1جدول 

  کرمانشاه

  
 درصد

 رس

 درصد

 سیلت

 درصد

 شن

درصد 

کربن 

 آلی

ازت 

 خاك

(%) 

پتاسیم قابل 

 جذب

ppm 

فسفرقابل 

 جذب

ppm 

 منگنز

ppm 

 آهن

ppm 

 روي

ppm 

 مس

ppm 

96-1395  4/23  4/71  2/5  93/0  09/0  668  13  56/8  44/1  32/2  34/2  

97-1396  1/24  8/69  1/6  12/1  12/0  540  2/11  6/12  2/5  54/1  54/0  

  

  

 
یستگاه تحقیقات کشاورزي ا 1396 -97و  1395 -96 زراعی هايسال بارندگی و میانگین درجه حرارت ماهانه آمار -1نمودار 

  دیم سرارود

  

 93(کد  فیزیولوژیکدر زمان رسیدگی 

گیري شدند. براي صفات زیر اندازه )زادوکس

در متر مربع، عملکرد دانه، تعیین تعداد سنبله 

عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در هر 
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هاي موجود در یک متر مربع از هر کرت، ابتدا بوته

کرت از سطح زمین برداشت شد. سپس با شمردن 

ها، صفت تعداد سنبله در متر مربع و با تعداد سنبله

ها، عملکرد بیولوژیک محاسبه وزن نمودن کل بوته

ها پس از بوجاري و جدا نمودن دانهشد. در ادامه 

عملکرد دانه در متر مربع و با تقسیم نمودن عملکرد 

دانه بر عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت نیز 

  محاسبه شد.

گیري وزن هزار دانه، با استفاده از جهت اندازه

ترازوي حساس از میانگین وزن چهار نمونه 

هر هاي برداشت شده در تصادفی صدتایی از دانه

کرت استفاده گردید. بدین صورت که ابتدا از وزن 

چهار نمونه میانگین گرفته شد و به وزن هزار دانه 

  تبدیل شد. 

براي تعیین تعداد دانه در سنبله و طول سنبله 

هاي موجود در در هر کرت، از میانگین تعداد دانه

ها، سنبله انتخاب شده و میانگین طول آن 10

گیري تعداد ن براي اندازهاستفاده گردید. همچنی

کل سنبلچه در سنبله و تعداد سنبلچه عقیم، تعداد 

عدد بوته از کرت آزمایشی به صورت تصادفی  10

جدا شد و تعداد سنبلچه کل و تعداد سنبلچه عقیم 

ها شمارش و یادداشت گردید. با تقسیم نمودن آن

تعداد دانه در سنبله بر تعداد سنبلچه در سنبله، صفت 

د دانه در سنبلچه محاسبه شد. براي اندازه تعدا

از  هاگیري پروتئین دانه، میزان پروتئین نمونه

با استفاده از   Near Infraredروش

 089200مدل   Inframatic pertenدستگاه

گیري شد. عملکرد پروتئین دانه نیز از حاصل اندازه

ضرب عملکرد دانه در درصد پروتئین دانه محاسبه 

تجزیه سب کیلوگرم در هکتار بیان گردید. و بر ح

  SAS 9.4ها توسط نرم افزارآماريوتحلیل داده

  Excelانجام شد و براي رسم نمودارها از برنامه

ها در صفات مورد استفاده شد. براي مقایسه میانگین

داري بررسی از روش آزمون حداقل تفاوت معنی

)LSD .در سطح احتمال پنج درصد استفاده شد (  

  نتایج و بحث

ها، تجزیه پس از اطمینان از نرمال بودن داده

واریانس صفات مورد بررسی انجام شد. با توجه به 

نتایج جدول تجزیه واریانس (ارائه نشده است) 

ها ها انجام شد. نتایج مقایسه میانگینمقایسه میانگین

نشان داد صفات مورد بررسی از جمله عملکرد دانه 

ک در شرایط دیم و آبیاري و عملکرد بیولوژی

برتر از سال  1396-97تکمیلی در سال زراعی 

بود. به عنوان مثال عملکرد دانه  1395-96زراعی 

در سال زراعی دوم، نسبت به سال زراعی اول 

). با 3درصد افزایش داشت (جدول  30حدود 

توجه به یکسان بودن تیمارهاي مورد بررسی در هر 

 200رسد افزایش ظر میدو سال زراعی مذکور، به ن

      درصدي بارندگی در اردیبهشت سال زراعی

 52(از  1395-96نسبت به سال زراعی  97-1396

دار متر) دلیل اصلی این تغییرات معنیمیلی 159به 

باشد. این نتیجه وابستگی شدید عملکرد گندم در 

شرایط دیم را به شرایط آب و هوایی مخصوصاً 

یبشهت ماه در منطقه مورد هاي اردوقوع بارندگی

  دهد.بررسی را نشان می

ها مشاهده میانگین مقایسهبا بررسی  :عملکرد دانه

 2884شد که بیشترین عملکرد دانه در شرایط دیم (

 4255شرایط آبیاري تکمیلی ( یلوگرم) و درک

   مربوط به سال دوم اجراي در هکتارکیلوگرم) 
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  و محتوا و عملکرد پروتئین دانه در شرایط دیمجزاي عملکرد ، او رقم بر عملکرد دانه پاشیمحلولسرك، کود مقایسه میانگین اثر سال،  -3لجدو

    تیمار

  

  

عملکرد 

بیولوژیک(کیلوگرم 

  در هکتار)

  عملکرد دانه 

(کیلوگرم در 

 هکتار)

وزن هزار 

  دانه

  (گرم)

تعداد 

 سنبلچه

  در سنبله

  تعداد دانه  

  در سنبله

 طول سنبله

  (سانتی متر)

  

  اخصش

  برداشت 

  (درصد)

پروتئین 

دانه 

  (درصد)

عملکرد پروتئین 

دانه (کیلو گرم 

  در هکتار)

  سال
1395  34/5781  48/2459  70/36  51/39 90/32  67/8  90/42  41/13  38/334  

  1396  31/7491  23/2884  49/38  24/42 97/36  59/10  45/38 08/13  47/383  

LSD(0.05)    46/716  47/267  70/2  86/2 13/3  77/0  84/3  38/0  73/28  

  کود اوره
  00/393  38/13  83/42  71/9  89/36  34/42 60/38  69/2906  19/6878  سرك    

  84/324  11/13  53/38  55/9  97/32  89/39 60/36  02/237  47/6394  عدم سرك

LSD(0.05)    19/264  92/331  38/0 61/1  72/1  84/0  21/3  23/0  69/53  

  محلول پاشی

  02/285  49/12  11/37  11/9  64/31  91/38  86/34 08/2281  75/6224  شاهد  

  60/394  34/13  32/43  25/10  64/37  44/42 17/38  95/2956  71/6910  مرحله آبستنی

مرحله آبستنی و پر 

  شدن دانه

56/6779  18/2643  76/37 82/41  23/36  85/9  72/39  39/13  79/369  

  32/386  76/13  58/42  30/9  22/34  33/40 59/39  22/2806  29/6630  مرحله پر شدن دانه

LSD(0.05)    06/462  07/282  06/1 72/1  05/2  47/0  90/2  17/0  32/41  

  رقم

  16/303  62/12  30/36  82/9  63/30  27/36 07/40  00/2472  60/6868  2-آذر  

  50/383  32/14  06/44  92/8  22/34  05/41 96/35  10/2671  38/6098  ریژاو  

  97/346  83/12  34/42  71/9  65/32  22/38 58/39  33/2755  27/6591  باران

  26/366  20/13  01/40  07/10 23/42  01/48 77/34  99/2788  06/6987  پراو  

LSD(0.05)    06/325  72/184 

 

14/1  18/1  25/1  34/0  44/2  21/0  09/26  
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  محتوا و عملکرد پروتئین دانه در شرایط آبیاري تکمیلیو جزاي عملکرد ، او رقم بر عملکرد دانه پاشیمحلولسرك، کود مقایسه میانگین اثر سال،  -4جدول 

    تیمار

  عملکرد دانه

(کیلوگرم در 

  هکتار)

عملکرد 

  بیولوژیکی(کیلوگرم 

  در هکتار)

  وزن هزار دانه

  (گرم)

  تعداد سنبلچه

  در سنبله

  تعداد دانه

  در سنبله

  طول سنبله

  (سانتی متر)

  

شاخص 

  برداشت

  (درصد)

پروتئین 

  دانه(درصد)

روتئین عملکرد پ

دانه(کیلوگرم در 

  متر هکتار

  سال
1395  56/3108  50/7001  18/41  0/42 17/37 86/8  42/44  52/12  76/443  

1396  01/4255  28/9158  10/44  03/47 51/42  54/10  46/46  00/12  58/457  

LSD(0.05)    46/188  23/279  91/0  73/3 74/3  78/0  14/2  50/0  89/166  

  کود اوره
  81/491  41/12  15/47  08/10  86/41  98/45 62/43  44/8367  35/3957  سرك

  86/409  11/12  74/43  32/9  82/37  05/43 66/41  33/7792  21/3406  عدم سرك

LSD(0.05)    10/278  25/519  50/0 17/1  49/1  58/0  94/0  29/0  34/43  

  محلول پاشی

  18/367  70/11  89/41  27/9  00/37  80/42  83/39  68/7411  82/3126  شاهد(آب پاشی)

  29/486  30/12  86/46  84/9  06/43 81/46 94/42  63/8444  55/3957  مرحله آبستنی

مرحله آبستنی و پر 

  شدن دانه
06/3753  07/8243  21/43 10/45  92/40  92/9  80/45  

38/12  04/456  

  83/493  64/12  22/47  76/9  39/38  33/43 56/44  18/8220  71/3889  مرحله پر شدن دانه

LSD(0.05)    63/238  01/440  72/0 06/2  27/2  47/0  19/2  37/0  03/29  

  رقم

  75/397  67/11  02/43  73/9  83/36  41/41 89/44  80/7801  01/3385  2-آذر

  87/474  34/13  85/46  93/8  07/38  69/43 07/41  38/7571  54/3589  ریژاو

  37/463  74/11  74/48  72/9  88/39  94/43 29/44  34/8093  12/3946  باران

  34/467  28/12  16/43  41/10  59/44  02/49 29/40  04/8853  46/3806  پراو

LSD(0.05)    33/196 55/379  54/0  77/1  81/1  32/0  21/2  29/0  16/28  
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سبت      37 و 17آزمایش بود، که به ترتیب  صد ن در

جدول       ند ( ــان داد   ).3به ســــال اول افزایش نشــ

شان داد که    همچنین نتایج جدول تجزیه واریانس ن

ــبت به عدم کاربرد آن در   کاربرد  ــرك نس کود س

ــرایط      ــد و در ش ــطح پنج درص شــرایط دیم در س

آبیاري تکمیلی، در سـطح یک درصـد بر عملکرد    

ــفت در     دانه معنی  ــترین مقدار این صـ دار بود. بیشـ

ــرایط دیم  ــرایط آبیاري تکمیلی    2907شـ و در شـ

ــاهد    3957 ــبت به ش کیلوگرم در هکتار بود که نس

ــرك)     551و  470به ترتیب    (عدم کاربرد کود سـ

ــار افزایش داشــــت. اختالف               کیلوگرم در هکت

هاي مختلف محلول    مار فت     تی ــ ــی از نظر صـ پاشـ

دار  عملکرد دانه نیز در هر دو شرایط رطوبتی معنی 

شرایط رطوبتی دیم       شترین عملکرد دانه در  بود. بی

ــاري تکمیلی               2957( ــار) و آبی کیلوگرم در هکت

شی   به محلولکیلوگرم در هکتار) مربوط  3958( پا

یب        به ترت ــتنی بود که    830و  676در مرحله آبسـ

کیلوگرم نسـبت به تیمار شـاهد برتري نشـان دادند     

) 1990). ساراندون و جییانیبلی (4و  3هاي (جدول

در آزمایشات خود مشاهده نمودند که در صورت    

پاشی  عدم مصرف نیتروژن در زمان کاشت، محلول

ی، بــاعــث افزایش  زناوره در اواخر مرحلــه پنجــه

به           یب  به ترت یک  نه و عملکرد بیولوژ عملکرد دا

درصــــد گردیــد. این محققین           30و  48میزان   

ــرف         ــورت عدم مصـ ندکه در صـ همچنین دریافت

ــت، محلول   ــی اوره در   نیتروژن در زمان کاشـ پاشـ

، عملکرد  زنی نه تنها تولید پنجه    پایان مرحله پنجه    

ــت را افزایش می  ــاخص برداش بلکه  دهد، دانه و ش

ضاي نیتروژن دانه را نیز افزایش می  سالوا    تقا دهد. 

ــه را در  نیز افزایش معنی )1994( دار عملکرد دان

پاشــی نیتروژن گزارش کرد. در نتایج  نتیجه محلول

تن  38/4پاشــی وي عملکرد در تیمار بدون محلول

  6پاشــی اوره با غلظت در هکتار و در تیمار محلول

ــنبله  ــد در مرحله تورم سـ تن در   6، عملکرد درصـ

هکتار را گزارش نمود. اختالف ارقام مورد بررسی  

ــرایط رطوبتی نیز    از نظر عملکرد دانه در هر دو شـ

ــی کمترین  3دار بود (جدول  معنی ). در این بررسـ

تی دیم (             ــه در شـــرایط رطوب   2472عملکرد دان

ــه                  ــترین عملکرد دان ــار) و بیشـ کیلوگرم در هکت

به ت    2789( تار)  به     کیلوگرم در هک یب مربوط  رت

ــا  3(جــدول  و پراو بود 2ارقــام آذر ). رقم پراو ب

سنبله و تعداد دانه درسنبله        شتن تعدادسنبلچه در  دا

ــاالتر،                        ــتر و همچنین عملکرد بیولوژیکی ب بیشـ

ــاص داد.    ــتري را به خود اختصـ   عملکرد دانه بیشـ

ــی  محلول تار نیتروژن در    15 پاشـ کیلوگرم در هک

سنبله در غ    شد  الف، باعث افزایش  اواخر مرحله ر

ــه شــــد                پروتئین دان ــه و درصــــد  عملکرد دان

)Peltonen, 1993   نه در اثر ). افزایش عملکرد دا

ــیص         لت تخصـ به ع قدار کود نیتروژن  افزایش م

ــمت     ــنتزي به قسـ ــتر مواد فتوسـ ــی   بیشـ هاي زایشـ

ــدمی . نیز گزارش دادند که کاربرد نیتروژن در  باش

سبب افزایش عملکرد     شاهد  سه با تیمار  گندم   مقای

ــد ( محققـان    چنینهم ).Golik et al., 2005شــ

ــا   افزایش عملکرد دانــه در مرحلــه غالف رفتن ب

ــافه مولیبدن را گزارش       محلول ــی اوره به اضـ پاشـ

  ).Butorina et al., 1991کردند (

نتایج مربوط به اثر متقابل سال  :عملکرد بیولوژیک

در کود سرك در شرایط دیم نشان داد که بیشترین 

کیلوگرم مربوط به  7894بیولوژیک با  عملکرد

مصرف کود سرك در سال دوم و کمترین 
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کیلوگرم  5700عملکرد بیولوژیک با عملکرد 

 مربوط عدم مصرف کود سرك در سال اول بود

درصد نسبت به سال اول افزایش نشان داد  38که 

در شرایط رطوبتی آبیاري  الف). -1(شکل 

تاثیر اثر سال تکمیلی عملکرد بیولوژیک نیز تحت 

قرار گرفت. دامنه تغییرات میانگین عملکرد 

کیلوگرم در هکتار در سال اول  7002بیولوژیک از 

 31کیلوگرم در سال دوم متغیر بود که  9158تا 

درصد نسبت به سال اول برتري نشان داد (جدول 

در بررسی سطوح نیتروژن بر عملکرد گندم ). 4

ن بیشتر، مشاهده شد که با مصرف کود نیتروژ

 ,Mc. Donaldعملکرد بیولوژیک افزایش یافت (

). افزایش عملکرد دانه با افزایش عملکرد 2002

بیولوژیک در ارتباط است که به افزایش ماده 

خشک در زمان گرده افشانی در گیاه مربوط 

نیز از نظر  پاشیمحلولاختالف تیمارهاي . شودمی

صفت عملکرد بیولوژیک براي هر دو شرایط 

دامنه  بود. دارمعنیطوبتی دیم و آبیاري تکمیلی ر

کیلوگرم در شرایط  6225تغییرات این صفت از 

کیلوگرم در مرحله  6911پاشی تا بدون محلول

 7412آبستنی و در شرایط آبیاري تکمیلی از

کیلوگرم در مرحله آبستنی متغیر  8220کیلوگرم تا 

اختالف ارقام مورد مطالعه از نظر صفات بود. 

دار بود. ذکور نیز براي هر دو شرایط رطوبتی معنیم

از لحاظ عملکرد بیولوژیک در هر دو شرایط 

رطوبتی دیم و آبیاري تکمیلی، رقم پراو به ترتیب 

کیلوگرم در هکتار باالترین  8853و  6987با 

عملکرد و رقم ریژاو در هر دو شرایط دیم و آبیاري 

رم کیلوگ 7571و  6098تکمیلی به ترتیب با 

ترین عملکرد بیولوژیک را به خود اختصاص پایین

  ).4و  3 هاي(جدولدادند 

در شرایط آبیاري تکمیلی : شاخص برداشت

شاخص برداشت تحت تاثیر اثر سال قرار نگرفت، 

دار شد. بر ولی اثر متقابل سال در کود سرك معنی

اساس نتایج مربوط به اثر متقابل سال در کود سرك 

اخص برداشت به سال دوم و کاربرد بیشترین ش

کود سرك و کمترین مقدار آن به سال اول و عدم 

ب). در  -1کاربر کود سرك تعلق گرفت (شکل 

شرایط رطوبتی دیم شاخص برداشت تحت تاثیر اثر 

سال قرار گرفت. میانگین شاخص برداشت در سال 

درصد بود.  45/38و  90/42اول و دوم به ترتیب 

پاشی از نظر صفت محلول اختالف تیمارهاي

دار شاخص برداشت در هر دو شرایط رطوبتی معنی

بود. دامنه تغییرات این صفت در شرایط رطوبتی 

گرم در شرایط شاهد تا  89/41آبیاري تکمیلی از 

پاشی در زمان پر شدن گرم در تیمار محلول 22/47

همچنین نتایج نشان داد که اثر  دانه متغیر بود.

پاشی در شرایط دیم بر شاخص ولهاي محلتیمار

پاشی دار بود. تیمارهاي محلولبرداشت دانه معنی

در هر سه مرحله باعث افزایش شاخص برداشت 

شدند. اختالف ارقام مورد مطالعه از نظر این صفت 

دار بود بیشترین شاخص برداشت مشاهده معنی

شده، در شرایط رطوبتی دیم و آبیاري تکمیلی به 

به ارقام ریژاو و باران بود ترتیب مربوط 

). همبستگی بین عملکرد دانه و 4و 3 هاي(جدول

شاخص برداشت ارقام در شرایط دیم و آبیاري 

تکمیلی نقش مثبت شاخص برداشت را در تعیین 

دهد (شکل عملکرد ارقام جدید گندم دیم نشان می

محققان عامل اصلی افزایش  .الف و ب) -2
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را به افزایش تخصیص مواد  عملکرد گیاهان زراعی

قابل برداشت و یا به عبارت  هايفتوسنتزي به اندام

 Delfinدهند (دیگر به شاخص برداشت نسبت می

et al., 2005 شـاخص برداشـت ). برخی از محققان

 44 مطلـــوب طیگنـدم دوروم را در شـــرا

 Ehdaie and( کردنـــد گـــزارش درصـــد

Waines, 2001( .کـــه داشـــتند ـــانیهـــا بآن 

 سال رقم، ریتأث تحت برداشت شـــاخص مقـــدار

  .ردیگیم قرار تـروژنین مصـرف زانیم و

  

  
  

   

و (ب) بر شاخص برداشت در شرایط  دیم شرایط در بیولوژیک عملکرد بر سرك کود و سالاثر متقابل (الف)  - 1شکل 

  آبیاري تکمیلی

    
  و (ب) در شرایط آبیاري تکمیلی دیم شرایط در دانه عملکرد و برداشت شاخص تباطر(الف) ا -2شکل

در شرایط کشت دیم و  :تعداد سنبلچه در سنبله

پاشی کود اوره سبب آبیاري تکمیلی، محلول

دامنه تغییرات افزایش تعداد سنبلچه در سنبله شد. 

در  43این صفت در شرایط آبیاري تکمیلی از

سنبلچه در سنبله در تیمار  47شرایط شاهد تا 

پاشی کود اوره در مرحله آبستنی متغیر بود محلول

اثر متقابل سال و رقم نیز بر تعداد  ).4(جدول 

سنبلچه در سنبله براي هر دو شرایط رطوبتی 

دار شد. به طوري که بیشترین تعداد سنبلچه معنی

در سنبله در هر دو شرایط رطوبتی مربوط به رقم 

ل دوم و کمترین آن در شرایط دیم و پراو در سا

و  2آبیاري تکمیلی به ترتیب مربوط به ارقام آذر
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ب). اثر متقابل  -3ریژاو در سال اول بود (شکل 

پاشی و رقم بر صفت تعداد سنبلچه در تیمار محلول

دار بود. بیشترین و سنبله نیز در شرایط دیم معنی

وط به کمترین تعداد سنبلچه در سنبله به ترتیب مرب

پاشی در مرحله آبستنی و رقم پراو و تیمار محلول

در تیمار  2سنبلچه) و رقم آذر 31/50پرشدن دانه (

کود الف).  -4سنبلچه) بود (شکل 38/34شاهد (

نیتروژن باعث تغذیه مناسب گیاه شده و سطح 

فتوسنتزي آن افزایش یافته و گیاه با سنتز بیشتر 

چه را تقویت مولد سنبل هايجوانه هايآسمیالت

کرده و تعداد بیشتر سنبلچه در سنبله تشکیل شده 

است. نتایج حاصل با نتایج برخی از دانشمندان 

  ).Hiroshi et al., 2007مطابقت دارد (

تعداد دانه در سنبله یکی از : تعداد دانه در سنبله

اجزاي مهم عملکرد دانه است که افزایش آن، 

ج تجزیه سبب افزایش عملکرد خواهد شد. نتای

سال در شرایط رطوبتی  واریانس نشان داد که اثر

دیم و آبیاري تکمیلی در سطح پنج درصد و اثر 

پاشی اوره و رقم بر تعداد دانه کود سرك، محلول

در سنبله در هر دو شرایط دیم و آبیاري تکمیلی در 

 همچنین برهمکنشدار شد. سطح یک درصد معنی

ی بر تعداد دانه سال و رقم در هر دو شرایط رطوبت

دار بود. اثر در سنبله در سطح یک درصد معنی

متقابل سال و رقم نشان داد که بیشترین تعداد دانه 

در سنبله در هر دو شرایط دیم و آبیاري تکمیلی 

مربوط به سال دوم و رقم پراو بود و کمترین تعداد 

دانه در سنبله در شرایط دیم مربوط به رقم باران و 

یاري تکمیلی مربوط به رقم ریژاو بود در شرایط آب

پاشی اوره در الف). محلول -5ب و  -4 هاي(شکل

اواخر دوره رشد سبب افزایش تعداد دانه در سنبله 

رسد که گونه به نظر میشود. اینگندم می

دهی امکان جریان پاشی در طول دوره گلمحلول

کی مستقیم مواد غذایی به نقاطی که تقاضاي متابولی

سازد و بیشتري دارند (مثل دانه) را فراهم می

شود. بنابراین تعداد بیشتري دانه تشکیل می

پاشی اوره سبب افزایش تعداد دانه در سنبله محلول

 100پاشی اوره در زمان شود. با محلولگندم می

دهی که مرحله زایشی است، میزان ازت درصد گل

ن بیشتر شده مورد نیاز گیاه تأمین شده و فتوسنتز آ

شود، زیرا ي بیشتري هم تشکیل میو تعداد دانه

تعداد میوه تابع سرعت تأمین مواد فتوسنتزي، فضا 

 Varga andو نور دریافت شده است (

Sveenjuk, 2006 .(طور عمده در  ها بهتعداد سنبله

شود و تعداد دانه و پتانسیل اوایل رشد تعیین می

میزان  وسیله به و نبلهاندازه دانه دیرتر از تعداد س

سازي کربنی و نیتروژنی تعیین  دسترسی به ماده

شود که بدون تردید تا حد زیادي بر اندازه می

گذارد. بنابراین، تأمین نیاز نیتروژن نهایی دانه اثر می

هاي مختلف رشد و مطابق با نیاز گیاه و در زمان

تواند بر سرعت رشد گیاه افزایش جذب آن می

 Gastal(ولید عملکرد تأثیرگذار باشد زراعی و ت

and Lemaire, 2002 .(  

یکی از اجزاي مهم عملکرد که : وزن هزار دانه

هاي آزمایش قرار گرفت وزن تحت تاثیر تیمار

هزار دانه بود. اثر سال در شرایط رطوبتی دیم تاثیر 

اثر متقابل داري بر وزن هزار دانه نداشت، ولی معنی

در سطح یک  ن هزار دانهسال و کود سرك بر وز

دار بود. اثر متقابل سال در کود سرك درصد معنی

 13/40نشان داد که بیشترین وزن هزار دانه به میزان 
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گرم به سال دوم و کاربرد کود سرك و کمترین 

مقدار آن به سال اول و عدم کاربرد کود سرك 

). در شرایط رطوبتی ب -5تعلق گرفت (شکل 

ار دانه تحت تاثیر اثر سال آبیاري تکمیلی وزن هز

قرار گرفت. میانگین وزن هزار دانه در سال اول و 

گرم بود. اختالف  10/44و  18/41دوم به ترتیب 

پاشی از نظر صفت وزن هزار دانه تیمارهاي محلول

دار بود. دامنه در هر دو شرایط رطوبتی معنی

تغییرات این صفت در شرایط رطوبتی آبیاري 

 56/44گرم در شرایط شاهد تا  83/39تکمیلی از 

پاشی در زمان پر شدن دانه گرم در تیمار محلول

 در )1990( متغیر بود. ساراندون و جییانیبلی

 در گندم پاشیمحلول که دریافتند خود آزمایشات

 افشانی، گرده از بعد روز 14 و افشانی گرده مرحله

دهد. می افزایش داريمعنی طور به را دانه هزار وزن

پاشی و رقم در مچنین بررسی اثر متقابل محلوله

شرایط دیم نشان داد که بیشترین وزن هزار دانه به 

پاشی در گرم مربوط به تیمار محلول 70/43مقدار 

و کمترین مقدار آن  2آذرمرحله پرشدن دانه و رقم 

مربوط به تیمار شاهد (آب پاشی) و رقم پراو بود 

 2ی نیز رقم آذر). در شرایط آبیاري تکمیل6(شکل 

داري گرم، برتري معنی 89/44با وزن هزار دانه 

نسبت به ارقام ریژاو و پراو نشان داد، ولی با رقم 

باران در یک کالس آماري قرار گرفتند. در رقم 

تعداد سنبلچه در سنبله کمتر از رقم پراو بود.  2آذر

بنابراین با توجه به این که تعداد دانه در سنبله نسبت 

اي م پراو کمتر است، در نتیجه مواد ذخیرهبه رق

ها براي ها اختصاص یافته و بین دانهبیشتري به دانه

ذخیره مواد غذایی رقابت کمتري وجود داشته 

است و به همین دلیل وزن هزار دانه در این رقم 

 توسط انجام که آزمایشی درافزایش یافته است. 

 اردانههز وزن افزایش باعث اوره پاشیمحلول شد،

 هايپالت دانه هزار وزن( گرم 36 از گندم

 این دلیل. شد گرم 46 به) آب با شده پاشیمحلول

 دانه در خشک ماده بیشتر تجمع تواندمی افزایش

  . )Hasina et al., 2011باشد ( پاشیمحلول اثر در

طول سنبله نیز از صفات مهم در گندم  :طول سنبله

است. میانگین  مطلوب عملکردجهت دستیابی به 

طول سنبله در سال دوم در شرایط رطوبتی دیم 

سانتی متر بود که نسبت به سال اول به میزان  59/10

) و این میزان 3درصد افزایش نشان داد (جدول  18

هاي دار بین سالحاکی از وجود اختالف معنی

. همچنین با توجه به مختلف اجراي آزمایش بود

اختالف تیمارهاي  نتایج آزمایش مشاهده شد که

دار بود. پاشی از نظر صفت طول سنبله معنیمحلول

 11/9میانگین طول سنبله در شرایط دیم از 

 85/9و  25/10متر در شرایط شاهد به سانتی

پاشی در متر به ترتیب در تیمار محلولسانتی

هاي آبستنی و آبستنی و پرشدن دانه افزایش زمان

پاشی در مرحله پرشدن یافت، ولی بین تیمار محلول

داري مشاهده نشد دانه و شاهد اختالف معنی

هاي ). با بررسی مقایسه میانگین تیمار4(جدول 

پاشی درشرایط آبیاري تکمیلی مختلف محلول

پاشی هاي مختلف محلولمشاهده شد که تیمار

دار طول سنبله نسبت به تیمار باعث افزایش معنی

طول سنبله در  افزایش یشاهد شدند. در آزمایش

روز پس از  70و 42پاشی اوره در نتیجه محلول

  ). Mohamed, 1985کاشت مشاهده شد (
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  دیم و (ب) در شرایط آبیاري تکمیلی شرایطدر در سنبله  چهرقم بر تعداد سنبلو متقابل سال  اثر(الف)  -3 شکل

  

  
اثر متقابل سال و رقم بر تعداد  (ب) در سنبله در شرایط دیم و لجهسنب تعداد بررقم و  پاشیمحلولاثر متقابل (الف)  -4 شکل

دانه در سنبله در شرایط دیم

 

 

 

(الف) اثر متقابل سال و رقم بر روي تعداد دانه در سنبله در شرایط  آبیاري نکمیلی و (ب) اثر متقابل سال و رقم بر  5شکل 

  روي وزن هزار دانه در شرایط دیم
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  وزن هزار دانه در شرایط دیم بررقم و  پاشیمحلولابل اثر متق -6 شکل

  

: دانه نیپروتئ عملکرد ومحتواي نیتروژن 

 براي مهم کیفی صفت یک دانه پروتئین محتواي

 ژنتیکی و محیطی عوامل از متأثر که باشدمی گندم

در هر دو شرایط رطوبتی کود سرك و  .است

 پاشی با کود اوره باعث افزایش درصد ومحلول

عملکرد پروتئین شد. اثر متقابل سال در 

نشان داد که بیشترین پاشی در شرایط دیم محلول

گرم به سال اول  14/14به میزان  دانه درصد پروتئین

پاشی در زمان پرشدن دانه و کمترین و محلول

به سال دوم و تیمار شاهد 35/12مقدار آن به میزان 

  ). الف -7(آب پاشی) متعلق بود (شکل 

  

  
  دیم شرایط در درصد پروتئین دانه بر پاشیمحلول و سالثر متقابل ا -7شکل 
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 را مشابهی نتایج نیز دیگر پژوهشگران

 تنش که نمودند گزارش و کردند مشاهده

 در نشاسته تجمع میزان کاهش موجب خشکی

 آن پروتئین درصد افزایش آن دنبال به و دانه

 که رسدیم نظر به). Balla et al., 2011( شودمی

 شرایط دیم در در دانه پروتئین درصد افزایش

 تشکیل کاهش علت بهمرحله پرشدن دانه، 

 نشاسته میزان کاهش نیز و اندوسپرم هايسلول

 شودمی موجب اندوسپرم هاي سلول کاهش.باشد

 و شود زیادتر اندوسپرم به دانه پوسته نسبت که

 يبیشتر پروتئین دانه کل با مقایسه در پوسته چون

 اثر. یابدمی افزایش دانه پروتئین کل در دارد،

 از بعد و قبل مراحل در اوره پاشیمحلول

 کهو مشاهده شد  بررسی را گندم افشانیگرده

 و دانه هزار وزن افشانیگرده از بعد پاشیمحلول

 افزایش را هادانه این از حاصل آرد کیفیت

  ). Bogard et al., 2010( دهدمی

پاشی و رقم در شرایط لولاثر متقابل مح

درصد پروتئین رطوبتی دیم نشان داد که بیشترین 

پاشی در مرحله پرشدن دانه و به تیمار محلول دانه

ریژاو و کمترین مقدار آن به به تیمار شاهد رقم 

 ).8تعلق داشت (شکل  2(آب پاشی) و رقم آذر

همچنین نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که 

رك نسبت به عدم کاربرد آن در هر کاربرد کود س

دار دو شرایط رطوبتی بر عملکرد پروتئین دانه معنی

  بود. 

  

  
  دیم شرایط در درصد پروتئین دانه برپاشی و رقم اثر متقابل محلول -8شکل 

و در  393بیشترین مقدار این صفت در شرایط دیم 

کیلوگرم در هکتار بود  492شرایط آبیاري تکمیلی 

به شاهد (عدم کاربرد کود سرك) به که نسبت 

اختالف  درصد افزایش نشان داد. 20و  21ترتیب 

پاشی از نظر صفت تیمارهاي مختلف محلول

عملکرد پروتئین دانه نیز در هر دو شرایط رطوبتی 

دار بود. بیشترین عملکرد پروتئین دانه در معنی

کیلوگرم در هکتار مربوط  395شرایط رطوبتی دیم 
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پاشی در زمان آبستنی و در شرایط محلولبه تیمار 

کیلوگرم در هکتار مربوط به  494آبیاري تکمیلی 

پاشی در مرحله پرشدن دانه بود که به تیمار محلول

درصد نسبت به تیمار شاهد برتري  34و  38ترتیب 

). بین ارقام نیز از 4و 3 هاينشان دادند (جدول

دیده شد. با  داريلحاظ عملکرد دانه اختالف معنی

بررسی مقایسات میانگین در هر دو شرایط رطوبتی، 

بیشترین عملکرد پروتئین دانه مربوط به رقم ریژاو 

 هايبود (جدول 2و کمترین آن مربوط به رقم آذر

). میزان پروتئین دانه گندم به عوامل مختلفی 4و  3

تر از جمله رقم، شرایط آب و هوایی و از همه مهم

ي خاك وابسته است. یکی از عناصر حاصلخیز

باشد. به اصلی در حاصلخیزي خاك نیتروژن می

طور کلی نیتروژن رابطه مستقیمی با درصد پروتئین 

 محققان). Bogard et al., 2010دانه دارد (

 سرك نیتروژن کود کاربرد که انددریافته بسیاري

 سطوح به یابی دست در، رشد فصل اواخر در

 پاشیاست. محلول بوده مؤثر انهپروتئین د باالي

 دانه پروتئین محتواي دارمعنی افزایش سبب اوره

  .)Bly and Woodard, 2003گندم شد (

  گیري نتیجه

داد صفات مورد  نشاننتایج این آزمایش 

بررسی در شرایط دیم و آبیاري تکمیلی در سال 

 1395-96برتر از سال زراعی  1396-97زراعی 

ر سال زراعی دوم، نسبت به سال بود. عملکرد دانه د

. کود درصد افزایش یافت 30زراعی اول حدود 

سرك در بهبود عملکرد و اجزاء عملکرد در هر دو 

شرایط رطوبتی دیم و آبیاري تکمیلی موثر بود، به 

طوري که میانگین عملکرد دانه در شرایط دیم و 

آبیاري تکمیلی نسبت به عدم کاربرد کود سرك 

کیلوگرم در هکتار  551و  470یزان به ترتیب به م

پاشی با کود اوره در هر افزایش نشان داد. محلول

پاشی نسبت به تیمار شاهد به طور سه مرحله محلول

معنی داري باعث افزایش صفات مورد بررسی شد. 

پاشی در زمان پاشی، محلولدر بین مراحل محلول

 آبستنی بیشترین تاثیر را بر روي اکثر صفات داشت.

بیشترین عملکرد دانه در شرایط رطوبتی دیم و 

آبیاري تکمیلی مربوط به مرحله آبستنی بود که 

کیلوگرم  830و  676نسبت به تیمار شاهد به ترتیب 

. همچنین بررسی کیفیت دانه از نظر برتري نشان داد

محتوا و عملکرد پروتئین دانه نشان داد که 

روتئین در پ داريمعنیباعث افزایش  پاشیمحلول

دانه گردید. به طور کلی با توجه به اثرات مثبت 

در بهبود صفات کمی و کیفی  پاشیمحلولروش 

نسبت به مصرف کود سرك به صورت خاك 

کاربرد و با توجه به ریسک مصرف روش خاك 

هاي کم بارش در اراضی دیم کاربرد در سال

توصیه کودي  هايبرنامهکشور، ضروري است در 

تا توجه شود،  پاشیمحلوله روش به طور ویژه ب

بتوان در راستاي تأمین امنیت غذایی و ارتقاي 

 کیفیت سالمتی افراد جامعه محصولی بیشتر و با

در صورتی که شرایط زراعی  نمود. تولید بهتر

به ویژه نیتروژن  ايتغذیهمناسبی از نظر وجود منابع 

براي گیاه فراهم باشد  زایشی و رویشی در مراحل

بروز پتانسیل ژنتیکی ارقام گندم فراهم شده  امکان

  .و دستیابی به عملکرد باالتر ممکن خواهد بود
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Abstract 

Sufficient nutrition on crop is one of the most important factors for improving wheat 

grain yield and quality. To evaluate the effect of Nitrogen (urea) by different foliar                

application treatments and top dressing fertilizer on yield and yield components of wheat, a 

strip split plot design based on RCBD with three replicates was conducted under rainfed and 

supplemental irrigation conditions during two cropping seasons 2016-17 and 2017-18. 

Experimental treatments were: A: control (without application of N), foliar application of 

urea during booting, booting + grain filling and grain filling stages in main plot, B: different 

wheat cultivars including in sub plots, C: top dressing fertilizer including application and 

non-application (control) in strip factor were considered. Based on combined-ANOVA, the 

effect of year under rainfed condition was significant for grain yield, biological yield, 

number of grain per spike, number of spike/m2, harvest index and spike length. Application 

of N as top dressing fertilizer had significant effect on all studied traits in both rainfed and 

supplemental irrigation conditions. Also, foliar application of N in the all three stages 

increased BY, GY, 1000-grain weight, NGPS and SL. In terms of GY under rainfed 

conditions, Paraw cultivar had the most grain yield and yield components with the highest 

biological yield. Under supplemental irrigation condition, Baran cultivar had the highest 

grain yield, while Azar-2 produced the lowest gain yield in both rainfed and supplemental 

irrigation conditions. 

Keywords: Nitrogen, Thousand kernel weight, Harvest index, Protein percentage 
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