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  چكيده
در شهرستان فسا از  87-88اين پژوهش در سال زراعي . والت زراعي استت كوددهي يك بخش مهم در توليد محصمديري 

كرت (گرديد و فاكتور اصلي  به صورت كرتهاي خرد شده در قالب بلوك كامل تصادفي در سه تكرار انجاماستان فارس 
كيلوگرم ) S0=0,S1=50,S2=100(شامل مصرف سطوح مختلف كود گوگرد آلي به صورت خاكي به مقادير ) اصلي 

ر هزار در مراحل مختلف رشد د 8با غلظت ) اوره (شامل محلول پاشي نيتروژن ) كرت فرعي (درهكتار و فاكتور فرعي 
مقايسه ميانگين ها با كمك آزمون دانكن نشان داد كه بيشترين عملكرد دانه ). ر سنبلهمان پنجه زني ، ساقه رفتن ظهوز(گياه

زني،  محلول پاشي در زمان پنجه بود از نظر زمان محلول پاشي بهترين زمان) كيلوگرم در هكتار  S2 )100مربوط به تيمار 
در زمان عملكرد دانه با اعمال تيمار . باشد است و كمترين آنها مربوط به عدم محلول پاشي مي ساقه رفتن و ظهور سنبله
 چنين مي توان نتيجه گرفت كه افزايش مصرف كود .تفاوت معني داري با بهترين زمان نداشتساقه رفتن و ظهور سنبله

روژن بيش از حد افزايش مي دهد و افزايش مقدار نيتنيتروژن تا يك حد عملكرد دانه گندم را  گوگرد آلي و محلول پاشي
  . ه نقش زيادي در افزايش عملكرد دانه گندم نداردبهين
  

  مقدمه
گوگرد به  .ميزان و زمان مصرف كود به خصوص كودهاي نيتروژنه يكي از عوامل  موثر در ميزان عملكرد غالت است

، اگر گندم در كندهمراه مواد آلي بايد در ابتداي فصل رشد رويش عمقي اضافه شود تا افزايش محصول را تضمين 
از لحاظ  .كيلوگرم در هكتار ضروري مي باشد 500تداي ساقه رفتن با كمبود شديد گوگرد روبرو شود افزايش حتي اب

افزايش  از جمله، غالت را متاثر مي كند ه به طور عمده با هم مرتبط هستندروش ك چندينفيزيولوژيكي كود نيتروژنه به 
گ تشكيل و بقاياي پنجه كه به افزايش اندازه و دوام سايه انداز عرضه نيتروژن به روش تاثير بر اندازه و طول عمر بر

 .ز مناطق و اقليمها گزارش شده استاثرات مثبت محلول پاشي اوره بر عملكرد در دامنه وسيعي ا .ودگياه منجر مي ش
زني و يا در  ريان پنجهر جهمه اجزاء عملكرد مانند تعداد سنبله و يا تعداد دانه در سنبله به وسيله تغذيه برگي نيتروژن د

تعداد دانه در سنبله و يا وزن متوسط دانه با كاركرد نيتروژن بين مرحله )  1992گودينگ و داويس (پايان اين مرحله 
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و ميانگين وزن دانه با افزودن نيتروژن درپايان ) 1982استرانگ (گسترش كامل برگ پرچم و مرحله ظاهر شدن سنبله 
  .افزايش مي يابند ) 1987و همكاران ،  اسميت(مرحله گرده افشاني 

  مواد و روش ها
كيلو متري شهر فسا در جنوب شرقي  55در يكي از مزارع منطقه ششده و قره بالغ  87- 88اين پژوهش در سال زراعي 

و  ثانيه شرقي 14دقيقه و  29درجه ،  23ثانيه شمالي و  25دقيقه و  34درجه ،  12استان فارس ، و با عرض جغرافيايي 
نمونه آزمايش از  15قبل از انجام آزمايش و اعمال تيمارها از مزرعه ذكر شده . متر از سطح دريا انجام شد 1152ارتفاع 
گرفته و بعد از مخلوط كردن نمونه ها ، به منظور تشخيص سانتتي متري و از نقاط مختلف زمين  30تا 0عمق 

مايشگاه ارسال كه نتايج حاصل از تجزيه خاك به زبه آ، نمونه اي جهت تجزيه خاك  فيزيكوشيمياييخصوصيات 
  . مي باشد  ذيل صورت جدول

  شيميايي خاك مزرعه مورد آزمايش مشخصات فيزيكو -  1 جدول

 
  

كرت (فاكتور اصلي  ،اين طرح به صورت كرتهاي خرد شده در قالب بلوك كامل تصادفي در سه تكرار انجام گرديد 
كيلوگرم ) S0=0,S1=50,S2=100(ورت خاكي به مقادير كود گوگرد آلي به ص رف سطوح مختلفشامل مص) اصلي 

در هزار در مراحل مختلف  8با غلظت ) اوره (شامل محلول پاشي نيتروژن ) كرت فرعي (هكتار و فاكتور فرعي در 
محلول  N0=  عدم محلول پاشي :به شرح ذيل انجام گرديد ) ظهور سنبله  ، مان پنجه زني ، ساقه رفتنز(رشد گياه 

، زني محلول پاشي در زمان پنجهN2 = محلول پاشي در زمان ساقه رفتن و ظهور سنبله  N1= پاشي در زمان ظهور سنبله 
از نمونه هاي خشك شده مربوط به عملكرد گيري عملكرد دانه هر كدام  براي اندازه.  N3= ساقه رفتن و ظهور سنبله 

يده و دانه ها را از كاه جدا و وزن گرديد و به هكتار تعميم داده شد و به اين بيولوژيك پس از توزين را جداگانه كوب
، بر اساس آزمون كرتهاي خرد شده در قالب طرح تمام داده هاي بدست آمده. محاسبه گرديد  دانهترتيب عملكرد 

با استفاده از آزمون  تجزيه واريانس و ميانگين MSTATCآماري بلوكهاي كامل تصادفي با كمك نرم افزار رايانه اي 
  . شدند  رسم Excellتفاده از نرم افزار د و نمودار ها با اسديدندر صد مقايسه گر 5دانكن در سطح 
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  بحث و نتايج
مقايسه . ف گوگرد آلي در سطح پنج درصد استنشان دهنده معني دار بودن سطوح مختل ها جدول تجزيه واريانس داده
بود ) يلوگرم در هكتار ك S2 )100كن نشان داد كه بيشترين عملكرد دانه مربوط به تيمار انميانگين ها با كمك آزمون د

. )1نمودار(آلي كمترين عملكرد دانه را دارد شبيه هم هستند هر چند تيمار بدون كود گوگرد  S0,s1طح ديگر ودو س
در سطح يك درصد معني  تروژنمراحل محلول پاشي ني تجزيه واريانس داده ها نشان داد كه اثر تيمارهاي مختلف

 N3 تيمار آمده است و نشان مي دهد كه از نظر زمان محلول پاشي بهترين زمان 2مقايسه ميانگين ها در نمودار. داراست 
معني داري با  نيز تفاوت  N2است و كمترين آنها مربوط به عدم محلول پاشي مي باشد اما عملكرد دانه با اعمال تيمار 

با افزايش مصرف كود نيتروژن تا يك حد عملكرد دانه گندم نيز افزايش پيدا مي كند ، افزايش مقدار . بهترين زمان ندارد
نيتروژن بيش از حد بهينه نقش زيادي در افزايش عملكرد گندم ندارد و همين امر باعث شد كه دو زمان محلول پاشي 

مقايسه اثرات متقابل دو فاكتور نيز . )1373 ،صباحي و همكاران(قرار گيرند ) N2,N3(نيتروژن در يك گروه عملكرد 
نتايج . )3نمودار(به تيمار شاهد اختصاص داردو كمترين عملكرد دانه نيز   S2N3مويد باال بودن عملكرد دانه در تيمار 

ايش صفات و فاكتورهاي موثر در مايش نشان داد كه اثر تيمارهاي خاكي مصرف كود گوگرد آلي نقش موثري در افزآز
و ث افزايش ارتفاع بوته گندم صفات داشت به طوريكه روند روبه افزايش مقدار گوگرد آلي باع سايرعملكرد گندم و 

بهترين زمان مربوط  .ميزان عملكرد دانه با افزايش محلول پاشي اوره افزايش يافت. گرديددر نهايت عملكرد بيولوژيك 
معني داري با  نيز تفاوت  N2و كمترين مربوط به شاهد مي باشد اما عملكرد دانه با اعمال تيمار است   N3به تيمار 

  .بهترين زمان ندارد
  نتايج تجزيه واريانس ميانگين مربعات تيمارهاي آزمايش - 1جدول
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ميانگين عملكرد دانه در مراحل مختلف محلولپاشي  -2نمودار         ميانگين عملكرد دانه در سطوح مختلف گوگرد      - 1نمودار
  نيتروژن

  

  
  اثرات متقابل سطوح مختلف كود گوگرد و مراحل مختلف محلولپاشي بر عملكرد دانه - 3نمودار 

  
 
  نتيجه گيري كلي 
افزايش مصرف كود  ااثر متقابل مصرف خاكي گوگرد آلي و محلول پاشي نيتروژن ب چنين مي توان نتيجه گرفت كه 

ن بيش از حد بهينه نقش زيادي در نيتروژنيتروژنه تا يك حد عملكرد دانه گندم را افزايش مي دهد و افزايش مقدار 
  . افزايش عملكرد دانه گندم ندارد 
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The effects of different Levels of organic Sulfur in Soil and Foliar 
nitrogen application on yield and yield Components of wheat 
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center 3.The member of  scientific mission of Islamic Azad university unit of fasa 

Abstract 
To survey the effectes of the soil uptake of various amounts of organic sulfur and 
nitrogen foliar application on the yield and the components of wheat yield,a field 
expriement during of 87-88(2009-2010)carried out in the form of randomized complet 
blocks design with 3 replication on wheat,chamran clv. The treatments include various 
levels of the organic sulfur in S0=0,S1=50,S2=100kg/ha as the main factor and sub factor 
includes nitrogen foliar application with of 8/1000 con. in different stages of the plant 
growth (N0=control , N1=foliar application spike stage  ,N2=foliar application in jointing 
and emerging spike stage , N3=foliar application in tillering  , jointing  and spike 
emerging was considered.Results indicated that by increasing the organic sulfur 
consumption,the height of the plant,number of the spike,number of the grain in the 
spike,biological yield,grain yield and the percent of the grain protein also increased.the 
effect of nitrogen foliar application  in various stages of the growth,increased the height 
of the plant and the number of the grainper spike , the weight of thousand 
seeds,biological yield and to certain limit the grain yield and protein percent.the 
treatments interactrons signifrcantly increased the bush height,spike number,seed number 
per spike,weight of thousand seeds,biological yield,seed yield and protein percentage 
with improving growth conditions,and the harvest index was not significant.the best 
treatment was s2n3 resulted in increasing the quality and quantity yield of whaet . 
 
Keywords: Wheat, nitrogen, organic sulfur,foliar application ,yield. 


