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  چكيده

درصد نيتروژني كه در كشـاورزي در ايـران مصـرف مـي      90با توجه به اينكه . نيتروژن مهمترين عنصر غذايي در توليد گياهان زراعي به شمار مي آيد
بـه  . ه مصرف نيتروژن به صـورت اوره مـورد بررسـي قـرار گيـرد     مقادير و نحو شود به صورت كود اوره است بنابراين در اين تحقيق سعي شده است

 رقم چمران، آزمايشـي در سـال زراعـي    منظور بررسي اثرات مصرف خاكي و محلول پاشي نيتروژن بعد از مرحله گرده افشاني برروي عملكرد گندم 
درايـن آزمـايش فاكتـــور اصـلي      .مل تصادفي انجام گرفتدرمنطقه ششده از توابع استان فارس در قالب كرتهاي خرد شده باپايه بلوك كا1385 -86

كيلـوگرم درهكتـار نيتـروژن و فـاكتور فرعـي        N4 = 225و  N3  150=و   N2 = 75و   N1 = 0مصرف خاكــي نيتروژن در چهار سطح شامــل 
نتايج اين تحقيـق نشـان   . ار رفتكرت بك 48اوره در سه تكرار و  B4=3% و  B1= 0 ،B2=1% ،B3=2%در چهار سطح  نيتروژن محلول پاشي

  .نشان نداد  داد كه اثر مصرف خاكي نيتروژن ، بر عملكرد دانه اختالف معني دار دارد ولي اثر محلول پاشي نيتروژن بر  عملكرد دانه اختالف معني دار
   گندم، اوره ، محلول پاشي نيتروژن ، عملكرد: كلمات كليدي 

  
  مقدمه

ميزان و زمان مصرف كود بخصوص كودهاي نيتروژنه يكي از عوامـل  . ر توليد محصوالت زراعي استمديريت كوددهي يك بخش مهم د
ازت مهمترين عنصر غذايي در توليد گياهان زراعي به شمار مـي آيـد و كمبـود آن در اكثـر خاكهـاي      .موثر در ميزان عملكرد غالت است

 در طي آزمايشي برروي پاسخ عملكرد و اجزاء عملكرد جـو ) 1993( پاتريك و همكاران). 1383ملكوتي و همايي (آهكي ديده مي شود 
در اهـواز نشـان   ) 1373(رهنما . نيتروژنه چنين نتيجه گرفتند كه مصرف زياده از حد كود ازته باعث افزايش عملكرد دانه مي گردد به كود

كرد دانه در سطوح مختلف كود نيتروژنه اختالف معني داد كه با افزايش نيتروژن تعداد دانه سنبله در واحد سطح افزايش يافت و بين عمل
در آزمايشهاي مزرعه اي در استانهاي فارس و تهران به اين نتيجه رسيدند كه مصـرف  ) 1376(لطف اللهي  و ملكوتي. داري وجود داشت

با استعمال نيتروژن در خـاك  محلول پاشي اوره در مقايسه  .كود اوره به صورت دست پاش ، كارآيي نيتروژن را به شدت كاهش مي دهد
به نظر مي رسد كه يك دليل عمده براي اين امر خساراتي كه . چه به صورت گرانوله يا مايع براي غالت از اهميت كمتري برخوردار است

بهينـه   هـدف از ايـن تحقيـق تعيـين مقـدار     ).1999دامپني و سالمون،(به دنبال كاربرد اوره برروي شاخ و برگ غالت مي تواند روي دهد 
. مصرف خاكي كود نيتروژنه به شكل اوره  مي باشد و همچنين بررسي تأثير غلظت هاي مختلف اوره بعد از گرده افشاني گندم مي باشـد 

  .نتايج حاصل از اين تحقيق مي تواند در اجراي مديريت هاي بهينه كود در راستاي افزايش محصول مورد استفاده قرار گيرد
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  مواد و روش ها 

سـطح نيتـروژن    4فاكتورهاي اصلي شامل . طرح به صورت كرتهاي خرد شده در قالب بلوك كامل تصادفي در سه تكرار انجام گرديداين 
سطح محلول پاشـي   4كيلوگرم  نيتروژن خالص در هكتارو فاكتور فرعي شامل   =N4 225و =150N3و =75N2و    =0N1به ترتيب 

عـدد   6تعداد خطوط هر كرت . =3B4% و =2B3% و    =1B2% و) ول پاشي انجام نگرفت محل(  =0B1% اوره به ترتيب با غلظتهاي 
متر و فاصـله ي بـين كرتهـاي اصـلي از      2سانتي متر درنظر گرفته شده فاصله بين تكرارها  25متر و فاصله بين رديفها  5و طول هر خط 

نحـوه ي قـرار گـرفتن تيمارهـا     .  ي متـر  در نظـر گرفتـه شـد    سانت 50متر و فاصله ي هر پالت فرعي با پالت فرعي مجاور 5/1يكديگر 
 N1=0(كود سرك ازته بر اساس طرح آزمايشي  دركرتهاي اصلي و فرعي به روش تصادفي و از طريق قرعه كشي سه مرحله انجام گرديد

داگانه و توزين گرديد و در با كود اوره براي هر كرت ج) كيلوگرم نيتروژن خالص در هر هكتار  N4= 225و  N3=150و   N2=75و    

سپس به مقادير مختلف كود هر اساس نقشه طرح . كيسه هاي نايلوني ريخته شد
3

در زمان پنجه زني و  1
3

 4در زمـان سـاقه رفـتن در     1

الزم به ذكر است كه .سطح ذكر شده  به كرتها اضافه شد
3

براي اندازه گيري عملكرد دانه  .نيز درزمان كاشت به كرتها اضافه گرديده بود 1
هر كدام از نمونه هاي خشك شده مربوط به عملكرد بيولوژيك پس از توزين را جداگانه كوبيده و دانه ها را از كاه جدا و وزن گرديـد و  

تمام  داده هاي بدست آمده ، بر اساس آزمون كرتهـاي خـرد   . گرديد به هكتار تعميم داده شد و به اين ترتيب عملكرد بيولوژيك محاسبه
تجزيه واريانس و ميانگين با استفاده از آزمـون   MSTATCشده درقالب طرح آماري بلوكهاي كامل تصادفي با كمك نرم افزار رايانه اي 

  .ترسيم شدند EXELدر صد مقايسه گرديدند و نمودار ها با استفاده از نرم افزار  5دانكن در سطح 
  نتايج و بحث

آمده است بين تيمارهاي مختلف مصرف خاكي نيتروژن اختالف معني داري وجود دارد ) 1جدول(همانطور كه در جدول تجزيه واريانس 
مقايسه ميانگين ها با كمك آزمون دانكن نشان داد كه بيشترين . بين تيمارهاي محلولپاشي نيتروژن تفاوت معني دار وجود ندارد ولي

كيلوگرم نيتروژن در هكتار بود و كمترين آن مربوط به تيمار عدم مصرف كود نيتروژن  75و150و225عملكرد دانه مربوط به تيمارهاي 
افزايش مقدار نيتروژن از حد بهينه . پيدا مي كندبا افزايش مقدار كود نيتروژنه تا يك حد عملكرد دانه گندم نيز افزايش ). 1نمودار (بود

 آزتوك و همكاران. نقش زيادي در افزايش عملكرد گندم ندارد و همين امر باعث شد كه سه مقدار ازت در يك گروه عملكرد قرار گيرند
د كه عملكرد دانه با افزايش كيلوگرم نيتروژن دريافتن 0- 40-80- 120طي آزمايشي برروي سه رقم گندم و مقادير مختلف  2000در سال 

. كيلوگرم نيتروژن ، مشاهده نشد 120و80كيلو در هكتار ، افزايش يافت ولي اختالف معني داري بين مصرف  80ميزان نيتروژن تا 
يسه مقا. همچنين نتايج نشان داد كه بين تيمارهاي مختلف محلولپاشي نيتروژن  اختالف معني داري از نظر عملكرد دانه وجود ندارد

آمده است كه با وجود افزايش مقدار كمي كه بين تيمارهاي مصرف اوره وجود دارد ليكن افزايش عملكرد بين  2ميانگين ها در نمودار 
. بروي دورقم نويد و بزوستايا انجام شد 1373آزمايشي توسط صباحي و همكاران در سال  تيمارهاي مختلف معني دار نمي باشد

درصد و در چهار مرحله 5كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار با غلظت  20مل محلول پاشي اوره به ميزان تيمارهاي محلول پاشي شا
رشدي به ساقه رفتن ، مرحله ظهور برگ پرچم گرده افشاني ومرحله شيري اعمال شدند حداكثر اثر محلول پاشي بر عملكرد در مرحله 

حله گرده افشاني و مرحله شيري وزن هزاردانه ودر صد پروتئين را افزايش داد به ساقه رفتن مرحله ظهور پرچم بود محلول پاشي در مر
  .ولي اثر معني داري بر عملكرد دانه نداشت
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 تجزيه واريانس و سطح معني داري فاكتورها و اثرات متقابل آنها بر عملكرد دانه - 1جدول

 
 
 
 
  

  
  خاكي ميانگين عملكرد دانه در تيمارهاي مختلف مصرف -- 1نمودار  

  

  
  

 ميانگين عملكرد دانه در تيمارهاي مختلف محلول پاشي  2نمودار   
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Abstract 

Nitrogen  is  considered to be the most important nutrient element in crop production. In present 
research , with notice to the fast that 90 pereent of Nitrogen consumed in farming in iran is in the form 
of urea fertilizer , it has been tried to cleal with the amount  and procedure of using Nitrogen in the 
form of urea . In orther to assessthe effect of soil fertilizing or Nitrogen solution scattering on the 
chamran varieties wheat plants after pollination , in 2007 – 2008 crop year . experiment was done in 
shesh deh regian in the model of plotes based on randomized blocks design .in this experiment , the 
majer factor of soil consuming of Nitrogen in four levels, including: 

225,150,75,0 4321  NNNN  Nitrogen ( K .g .per Hectar ) and minor factor of Nitrogen 

scattering in 4 levels of %3%,2%,1, 4321  BBBOB  urea , repeated three replications and 48 

plotes was applied . data analysis based on Duncan test indicated ameaningful difference in the height 
of the plant , number of earsper square meter , number of grains in the ear , weight of one thousand 
grains , grain function , biological function and harvest indicater , when Nitrogen  was used in the soil 
. 
Key words : wheat , urea , solution scattering, yield .    
 


