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 تاثير محلول پاشي نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم 

 
 ۲ حميد مروي و۱حميد عباس دخت

 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد سبزوار، 2، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، 1
 4/9/83تاریخ پذیرش مقاله 

 
 خالصه

 
به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط محیطی سبزوار،                    

 کودپاشی اوره   -تیمارهای آزمایش شامل الف   .  تکرار اجرا شد   4آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با          
مطابق روش مرسوم در    (ه ساقه رفتن     کیلوگرم در هکتاردر بهار و ابتدای مرحله ب         30بصورت دستی و به میزان      

در مرحله  )  گرم در هر متر مربع     30معادل  ( کیلوگرم در هکتار     30 محلول پاشی کود اوره به میزان         -ب) منطقه
 کیلوگرم در هکتار در مرحله ساقه رفتن و به همین میزان در              15 محلول پاشی کود اوره به میزان        -ساقه رفتن ج  

 کیلوگرم  10،  کیلوگرم در هکتار در مرحله ساقه رفتن          10ی کود اوره به میزان       محلول پاش  -مرحله گلدهی و د   
نتایج تجزیه واریانس   . در هکتار در مرحله گلدهی و به همین میزان در مرحله خروج خوشه از غالف برگ بود                   

فاع بوته  این پژوهش نشان داد که محلول پاشی نیتروژن تاثیر معنی داری بر کلیه صفات مورد بررسی بجز ارت                     
محلول پاشی باعث افزایش عملکرد دانه، درصد پروتئین دانه، وزن سنبله، طول سنبله و طول دانه گردید                   . داشت

با توجه به نتایج بدست آمده می توان انتظار داشت که محلول پاشی             . ولی وزن هزار دانه و قطر دانه را کاهش داد         
زان پروتئین دانه باعث باال رفتن کیفیت خمیر حاصله از آرد گندم            نیتروژن، عالوه بر افزایش عملکرد، با افزایش می       

 .  و کاهش ضایعات گردد
 

   اجزای عملکرد،گندم، نیتروژن، محلولپاشی، عملکرد :واژه هاي کليدی
 

 مقدمه    
ه بيشترين سطح زير      ك گندم يكي از گياهان زراعي است       
م به  عملكرد گند ). ٤،  ٣(كشت را به خود اختصاص داده است          

 ساله  ۵۰ در   اما. كندي در طول صدها سال افزايش يافته است        
توليد ارقامي  در حال حاضر     . اخير اين روند تسريع شده است       

 نظر پروتئين و     ازشده است كه عملكرد بسيار باال دارند اما             
در چنين شرايطي، استفاده از تكنيكهاي       . خواص نانوايي فقيرند  

ف كودهاي شيميايي     و زمانبندي دقيق مصر       زراعيصحيح  
 حداكثرممكن است عالوه بر حصول         نيتروژن  بخصوص كود    

 لذا براي    .عملكرد، اين مشكل را نيز تا حدودي مرتفع نمايد            
  به نظر   محصولرسيدن به حداكثر عملكرد پروتئين در ارقام پر         

 

رسد كه مصرف نيتروژن به ميزان الزم براي حصول حداكثر             مي
ل رشد و سپس مصرف مقداري از كود         فص اوايلعملكرد دانه در    

فايني . باشد مينيتروژن در اواخر فصل، بهترين راه عملي ممكن          
در آزمايشات خود نتيجه گرفتند كه محلول       ) ١٩٥٧(و همكاران   

پاشي اوره درگندم  قبل از مرحله گلدهي، باعث افزايش                  
 پوند  ۲۵/۱(معني داري در عملكرد گندم شد و با افزايش غلظت           

هر چند كه كاربرد    . اثرات قويتري مشاهده گرديد   ) ر گالن اوره د 
 پلتونن. ديرهنگام باعث كاهش معني داري در عملكرد شد            

 كيلوگرم نيتروژن در    ۱۵گزارش كرد كه محلول پاشي       ) ١٩٩٣(
اواخر مرحله سنبله در غالف باعث افزايش عملكرد دانه و درصد            

 يرپذيري عدم تاث ) ١٩٩٥(گريفيتس و همكاران      .پروتئين شد 
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صفت وزن هزار دانه را در نتيجه محلول پاشي نيتروژن در                 
در . اند مراحل ظهور برگ پرچم و ظهور سنبله گزارش كرده            

محلول پاشي اوره با      ) ١٩٦٦( همين ارتباط سادافال و داس      
گلدهي و پس از    ، غلظت هاي متفاوت را در مراحل ظهور سنبله         

دند كه محلول پاشي     گلدهي انجام داده و به اين نتيجه رسي          
. داري صفت وزن هزار دانه را افزايش داده است              بطور معني 

 گزارش كردند كه محلول پاشي با كود          )١٩٧٨( اسپيرتز و آلن  
وزن هر دانه و    ، عملكرد دانه ، نيتروژن در مرحله سنبله در غالف     

 ساراندون و جيانيبلي    .شاخص برداشت را افزايش داده است        
ود به اين نتيجه رسيدند كه بكارگيري        در آزمايشات خ  ) ١٩٩٠(

 كيلوگرم در هكتار در زمان كاشت باعث         ۱۰۰نيتروژن به ميزان    
 و عملكرد بيولوژيك        %) ۴۳(افزايش عملكرد دانه            

گرديد ولي توليد پنجه بيشتر و در نتيجه مصرف نيتروژن          %) ۶۵(
باعث شد تا گياه در اواخر دوره رشد با            ، در مراحل اوليه رشد    

شاخص ، يتروژن مواجه شده و در نتيجه وزن سنبله           كمبود ن 
البته محلول پاشي   . برداشت و درصد نيتروژن دانه كاهش يابد        

 كيلوگرم در هكتار در اواخر مرحله پنجه         ۲۰نيتروژن به ميزان    
دند كه  كرش  رآنها همچنين گزا  . زني اين كاهش را تعديل نمود     

 اوره در   محلول پاشي ، در غياب مصرف نيتروژن در زمان كاشت       
باعث افزايش عملكرد دانه و عملكرد        ، اواخر مرحله پنجه زني    

اين  .بيولوژيك گرديد ولي درصد نيتروژن دانه كاهش يافت            
گيري كردند كه در صورت عدم مصرف          محققين چنين نتيجه  

زني  نيتروژن در زمان كاشت، محلول پاشي در پايان مرحله پنجه         
 كود نيتروژن به     دندا. شود باعث افزايش شاخص برداشت مي      

 دوره رويشي گياه ممكن است به دليل خشك            اواخرخاك در   
 چندان مناسب    ...بودن سطح خاك، كاهش فعاليت ريشه و            

هاي متعددي   پاشي نيتروژن به جهت مزيت       نباشد، لذا محلول   
 و بيشتر توسط گياه ، آساني كاربرد و غيره           سريعترچون جذب   

 جهت رفع نياز غذايي      ارآمدكتواند به عنوان راهي سريع و          مي
 بهبه طوريكه اين مسئله در سالهاي اخير            . گياه مطرح باشد   

). ۱۷(مقدار زياد توجه كشاورزان را به خود جلب نموده است              
 در مورد عناصر كم       بيشتر گياه از طريق شاخ و برگ،           تغذيه

ي استفاده وسيعتري داشته      غدر محصوالت با    مصرف بوده و   
پاشي عناصر پرمصرف مثل نيتروژن       لول اين وجود مح    با. است

 گرچه قادر به تامين نياز غذايي گياه نيست اما به عنوان                 نيز
 محصوالت زراعي نقش مهمي را ايفا        درتكميل كننده نياز گياه     

 دليلپاشي دير هنگام نيتروژن در غالت به             محلول. نمايد مي
د تثبيت اكثر اجزاي عملكرد در مراحل قبلي، در افزايش عملكر          

 پروتئين و خواص     اما)  ۲۴،  ۲۰،  ۱۵،  ۷(چندان موثر نيست     
 ).۱۶،  ۹،  ۸( آزمايشات افزايش داده است      بيشتركيفي دانه را در     

 تكميل كننده   عنوان به   دتوان پاشي نيتروژن مي    كه محلول  مزيتي
ه باشد، جذب و انتقال سريع و        تكود مصرف شده در خاك داش      

 درصد بازيافت از     ۸۰ش از   با بي ( بوسيله گياه     نيتروژنكارآمد  
 نيتروژن بصورت      مصرف. باشد مي) نيتروژن مصرف شده     

پاشي در طول دوره گلدهي، امكان جريان مستقيم مواد            محلول
 به نقاطي كه تقاضاي متابوليكي بيشتري دارند فراهم           راغذايي  

 .باشد مي )دانه (آذينسازد كه در اين مرحله گل  مي
 

 ها مواد و روش
زرعه تحقيقاتي واقع در منطقه خسروجرد در        اين طرح در م   

خاك محل  .  كيلومتري شرق شهرستان سبزوار اجرا شد           ۲
 و=pH  ۰۱/۸آزمايش داراي بافت رسي لومي با                   

ds/m۷Ec= اين منطقه دارای آب و هوای گرم و خشک           .  بود
كاشت گندم رقم روشن كه در منطقه در سطح وسيع            .باشد می

 سانتيمتر انجام   ۳-۵ اعماق   شود بصورت دستي و در      كاشته مي 
 ۱۲۰معادل  ( كيلوگرم در هكتار     ۱۰۰كود اوره به ميزان     . گرفت

و به همين ميزان فسفات آمونيم به خاك به          ) گرم در هر کرت   
ميزان پتاسيم قابل جذب معادل      . عنوان كود پايه اضافه گرديد     

mg/kg ۱۸۰            اين .  بود و لذا نيازی به استفاده از اين کود نبود
.  تكرار اجرا شد   ۴در قالب طرح بلوك كامل تصادفي در        پژوهش  

 :تيمارهاي آزمايشي شامل
 كيلوگرم در   ۳۰كودپاشي اوره بصورت سرک و به ميزان         ) ۱

مطابق روش مرسوم   (هكتاردر بهار و ابتداي مرحله به ساقه رفتن         
 ).T1)(در منطقه

 كيلوگرم در هكتار     ۳۰پاشي كود اوره به ميزان        ل محلو) ۲
 ).T2(در مرحله ساقه رفتن )  گرم در هر متر مربع۳معادل (

 كيلوگرم در هكتار    ۱۵محلول پاشي كود اوره به ميزان        ) ۳
 ).T3( ساقه رفتن و به همين ميزان در مرحله گلدهي درمرحله
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 كيلوگرم در هكتار    ۱۰محلول پاشي كود اوره به ميزان        ) ۴
دهي و   كيلوگرم در هكتار در مرحله گل      ۱۰، در مرحله ساقه رفتن   

 ).T4(به همين ميزان در مرحله خروج خوشه از غالف برگ 
 ۴هر تكرار شامل    .  تيمار فوق بود   ۴بنابراين هر تكرار شامل     

 متر عرض   ۳ متر طول كرت و      ۴( متر مربع    ۱۲كرت به مساحت    
 متر از هر طرف كرت به عنوان اثر حاشيه در نظر            ۵/۰. بود) كرت

از وسط هر كرت به       متر مربع     ۴گرفته شد و سطحي معادل        
در هر مرحله از    . عنوان خطوط اصلي عملكرد در نظر گرفته شد        

محلول پاشي پس از حل كردن مقدار مشخص اوره در آب                 
 گرم در هر ليتر     ۱۱۰ کيلوگرم در هکتار معادل      ۱۵بعنوان مثال   (

محلول پاشي با استفاده از سمپاش        )) ۱۴(در نظر گرفته شد      
 برداشت به صورت دستي صورت      .دستي و صبح هنگام انجام شد     

هاي كنفي قرار داده     ها كف بر شده و در داخل كيسه        بوته. گرفت
 بوته به تصادف از     ۳۰تعداد  . شدند و به آزمايشگاه منتقل گرديد     

وزن ، طول سنبله ، ها انتخاب و صفات ارتفاع بوته          بين بوته 
و درصد  ، قطر دانه ، طول دانه ، تعداد دانه در سنبله     ، سنبله
هاي حاصل از برداشت به       بوته. گيري شدند  ئين دانه اندازه  پروت

مدت چند روز در معرض آفتاب قرار داده شدند تا خشك شود و             
كاه و كلش و دانه جدا شده و در آون به مدت              ، پس از كوبيدن  

 درجه سانتيگراد خشک شدند و      ۷۵ ساعت در درجه حرارت      ۷۲
، رد كاه و كلش   ،  عملك  %۱۴صفات عملكرد دانه بر مبناي رطوبت       

درصد پروتئين  . گيري شد  شاخص برداشت و وزن هزار دانه اندازه      
  Near Infrared Grain Analyzer دستگاه دانه با استفاده از   

-Mstatهاي آزمايش با استفاده از نرم افزار         داده. گيري شد  اندازه

c       مقايسه ميانگين هر صفت    .  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند
انجام % ۵اي دانكن در سطح احتمال       ن چند دامنه  به كمك آزمو  

هاي مربوطه با استفاده از نرم افزار        ها و شكل   گراف، نمودارها. شد
Excel رسم گرديد  . 

 
 نتايج و بحث

 اثر مراحل مختلف محلول پاشي بر عملكرد دانه

پاشي نيتروژن بر عملكرد دانه در مقايسه با             تاثير محلول 
 ،با افزايش دفعات محلول پاشي     . )۱جدول (شاهد معني دار شد  

عملكرد دانه افزايش يافت هر چند كه بين تيمارهاي محلول              
 ۱۵محلول پاشي كود اوره به ميزان          (در مرحله سوم     پاشي  

كيلوگرم در هكتار در مرحله ساقه رفتن و به همين ميزان در               
 ۱۰محلول پاشي كود اوره به ميزان        (و چهارم   ) مرحله گلدهي 

 كيلوگرم در هكتار    ۱۰، هكتار در مرحله ساقه رفتن    كيلوگرم در   
در مرحله گلدهي و به همين ميزان در مرحله خروج خوشه از               

 ).۱شكل ( ديده نشد ی معني داراختالف )غالف برگ
 

 
  اثر مراحل مختلف محلولپاشی بر عملکرد دانه-۱شکل 

 
  نتايج تجزيه واريانس صفات مورد مطالعه-١جدول 

تعداد دانه 
سنبلهدر 

وزن سنبله 
(gr) 

وزن كاه 
(gr/plant)

وزن هزار 
(gr)دانه 

طول دانه
(mm) 

قطر دانه
(mm)

شاخص 
(%)برداشت

درصد 
(%)پروتئين 

عملكرد دانه 
(kg/ha) 

طول سنبله
(cm) 

ارتفاع بوته
(cm) 

كل ماده خشك 
(gr)) تك بوته(
درجه آزادي 

(df) 
منابع تغيير 
(S.O.V) 

ns ٨١٧/٢ ns ٠٠٤/٠ ns ٠٠٢/٠ ns ٧١٥/١ ns ٠٢٧/٠ ns ٠١/٠ ns ٠٠١/٠ ns ٠١٩/٠ ns ٩١/٢١١٧٢ ns ٠٥٨/٠ ns ٣٣/٠ nsتكرار ٣ ٠٠٥/٠ 
**٢٣/٨١ **٩١/٤٧** ١١١/٠** ٢٢٥/٠ *٠٩٤/٠ **٠٥٥/٠ **٤٠٤١٨٣٩** ٢٧١/١** ٠٠٩/٠ **٠٥٧/٢ ns ٦٨٤/٣ تيمار محلول پاشي ٣ ٥٧/٠**

٠٠٦/٠ ٠١٥/٠ ٠٢٦/١ ٠٠٢/٠ ٠٠١/٠ ٠٠٥/١  اشتباه آزمايشي ٩ ٠٠٨/٠ ١٢/١ ٠٣/٠ ٦٩٥٠٦ ٠٠٩/٠ ٠٠١/٠
٦٥/١٢ ٧٥/١٣ ٦٢/١٤ ٤٨/١٧ ٢٣/١٢ ٠٩/١٣ ٣٧/١٣ ١٦/١٥ ٨٣/١١ ٨٧/٢٣ ٦٥/١١ ٠٨/١٦  CV 

 غير معني دار : n.s   % ٥و % ١ به ترتيب معني دار در سطح ** و *
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پاشی نيتروژن با افزايش تعداد دانه در         رسد محلول  بنظر مي 
شود  جدول نتايج تجزيه واريانس ديده مي        سنبله چنانکه در      

نتايج بدست آمده در اين      . شود باعث افزايش عملکرد دانه می     
و ) ١٩٧٨(آلناسپيرتز و   تحقيق با نتايج بدست آمده از تحقيقات        

نتايج تحقيقات  . مطابقت دارد ) ١٩٦٦( سادافال و داس     همچنين
طي يك آزمايش دو ساله       نيز  ) ١٩٨٨(سونسون و همكاران      

ر مراحل دو   دسطوح مختلف محلول پاشي      ان داد که تاثير      نش
ر دبرگي، پنجه زني، ساقه زني، سنبله در غالف و ظهور سنبله              

و در سال بعد باعث افزايش        يكي از سالها باعث كاهش عملكرد      
در آزمايشات خود    ) ١٩٩٠(ساراندون و جيانيبلي       .آن شد 

گرم در   كيلو ۱۰۰گزارش كردند كه مصرف نيتروژن به ميزان           
% ۴۳ ميزان   بههكتار در زمان كاشت باعث افزايش عملكرد دانه          

شد ولي توليد پنجة بيشتر و      % ۶۵و عملكرد بيولوژيك به ميزان      
در نتيجه مصرف نيتروژن در مراحل اوليه رشد، باعث شد تا گياه            

د و در نتيجه     ورشد با كمبود نيتروژن مواجه ش      دوره  در اواخر   
و درصد  ) (HIص مادة خشك به دانه      وزن سنبله، كارآئي تخصي   

 ۲۰محلول پاشي اوره به ميزان          . نيتروژن دانه كاهش يابد     
زني اين كاهش    كيلوگرم نيتروژن در هكتار، در آخر مرحله پنجه        

را تعديل نموده و باعث افزايش درصد نيتروژن دانه و درصد                
آنها همچنين مشاهده نمودند كه در غياب        . نيتروژن كل گرديد  

پاشي اوره در آخر مرحله      تروژن در زمان كاشت، محلول    مصرف ني 
و عملكرد  % ۴۸پنجه زني، باعث افزايش عملكرد دانه به ميزان          

گرديد ولي درصد نيتروژن دانه كاهش      % ۳۰بيولوژيك به ميزان    
اين محققين چنين نتيجه گرفتند كه در صورت عدم             . يافت

پايان مصرف نيتروژن در زمان كاشت، محلول پاشي اوره در               
پنجه زني نه تنها توليد پنجه ها، عملكرد دانه و شاخص            مرحله  

برداشت را افزايش مي دهد بلكه تقاضاي نيتروژن دانه را نيز               
افزايش مي دهد كه نمي تواند بوسيله انتقال نيتروژن ذخيره شده         
در اندامهاي رويشي مرتفع گردد و اين وضعيت موجب كاهش             

 محلول پاشي    ،در اين آزمايش    .گردد درصد نيتروژن دانه مي     
فقط درصد  )  روز پس از آن      ۱۴دورة گرده افشاني يا       (ديرتر  

نيتروژن دانه و درصد نيتروژن كل گياه را در زمان رسيدگي                
 .افزايش داد و عملكرد دانه و اجزاي آن را تحت تاثير قرار نداد               

يز افزايش معني دار عملكرد دانه را در نتيجه           ن )١٩٩٤(سالوايو  
در نتايج وي عملكرد در       . ل پاشي نيتروژن گزارش كرد      محلو

 تن در هكتار و در تيمار محلول         ۳۸/۴تيمار بدون محلول پاشي     
 تن در   ۶ درصد در مرحله تورم سنبله به         ۶پاشي اوره به ميزان     

البته همواره محلول پاشي نيتروژن با افزايش            .هكتار رسيد 
راي تاثير اندك و    عملكرد همراه نبوده است و در برخي موارد دا         

در مطالعات  ) ١٩٩٤( و ويسا     فنويكو. يا بدون تاثير بوده است     
 كيلوگرم  ۱۶۰ يا   ۸۰ رقم گندم بهاره نرم با مصرف         ۵خود روي   

 كيلوگرم در خاك و      ۱۶۰نيتروژن در موقع كاشت و يا مصرف          
پاشي در مرحله پر شدن دانه، به          كيلوگرم به صورت محلول    ۴۰

ملكرد در همه ارقام با افزايش ميزان         اين نتيجه رسيدند كه ع     
نيتروژن مصرف شده در خاك افزايش يافت ولي محلول پاشي            

 .نيتروژن تاثير كمي بر عملكرد دانه داشت و يا بدون اثر بود
 مراحل مختلف محلول پاشي بر درصد پروتئين اثر

دار شد   اثر محلول پاشي اوره بر درصد پروتئين دانه معني           
ش دفعات محلول پاشي اين تاثير بيشتر شده         با افزاي ). ۱جدول(

پاشی نيتروژن   رسد تاثير مثبت محلول    بنظر می ). ۲شكل  (است  
تواند بصورت تكميل كننده كود مصرف شده        در اين وضعيت مي   

همچنين جذب و انتقال سريع و كارآمد نيتروژن        . در خاك باشد  
ن مصرف نيتروژ . يابد بوسيله گياه در چنين شرايطي افزايش مي       

پاشي در طول دوره گلدهي امكان جريان               بصورت محلول  
مستقيم مواد غذايي را به نقاطي كه تقاضاي متابوليكي بيشتري           

از  .باشد سازد كه در اين مرحله گل آذين مي           دارند فراهم مي  
طرفي در مراحل آخر رشد گياه كه فعاليت ريشه كاهش يافته و             

ل پاشي  محلو در مواردي بخش سطحي خاك نيز خشك است         
تعديل ، نيتروژن روش راحت و سريعي براي بهبود رشد گياه            

كميت و كيفيت پروتئين دانه و رفع كمبود مواد غذايي گياه در             
ها كه مصرف نيتروژن در خاك مناسب نيست را           طول اين دوره  

 . )۱۴(دهد  ارايه مي
 

 
  اثر مراحل مختلف محلولپاشی بر درصد پروتئين دانه-۲شکل 
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در آزمايشات خود به اين نتيجه رسيد كه             ) ۱۳(محمد  
 روز پس از كاشت     ۷۰ و   ۴۲كاربرد عناصر كم مصرف و اوره در         

. شود باعث افزايش درصد پروتئين دانه و برخي صفات ديگر مي           
گزارش كردند كه محلول پاشي اوره بر روي        ) ١٣٧٥(امام و مويد    

ميزان پروتئين دانه گندم را       ، شاخ و برگ در مرحله گلدهي       
در آزمايشات خود به    ) ١٩٥٧(فايني و همكاران     .دهد افزايش مي 

اين نتيجه رسيدند كه پاشيدن محلول اوره بطور مكرر در مراحل           
داري در ميزان     انتهائي رشد باعث افزايش مشخص و معني           

نها پاشيدن اوره در زمان      آدر تحقيقات   . شود پروتئين دانه مي  
.  پروتئين دانه گرديد   ظهور سنبله باعث بيشترين افزايش درصد      

سادافال و   .نتايج اين تحقيق با نتايج اين محققين مطابقت دارد         
نيز گزارش كردند كه با افزايش تعداد دفعات            ) ١٩٦٦(داس  
گلدهي و پس از     ، هاي ظهور سنبله   پاشي اوره در زمان     محلول

 .توان به بيشترين ميزان پروتئين دانه دست يافت           گلدهي مي 
پاشي اوره   گزارش كردند كه محلول   ) ١٩٧٣(فيليپ و همكاران    

، گلوتن مرطوب و خشك   ، در گندم باعث افزايش درصد پروتئين     
 ۱۰بويژه اگر محلول پاشي در      . شود استحكام آرد و حجم نان مي     

بورالك  .روز پس از ظهور سنبله و يا در مرحله شيري انجام شود           
ور نيز متوجه شد كه محلول پاشي اوره در مرحله ظه           ) ١٩٧٥(

گيري  ها را قبل از شكل      ميزان پروتئين برگها و سنبله     ، سنبله
در نتيجه  ، افزايش پروتئين برگ در واقع     . دهد دانه افزايش مي  
هاي قابل حل در آب و غير قابل حل در آب و               افزايش پروتئين 

افزايش پروتئين سنبله در نتيجه افزايش پروتئين باقيمانده             
 .ايجاد شد

 ول پاشي بر وزن هزار دانه اثر مراحل مختلف محل
آيد با افزايش تعداد     همانگونه كه از نتايج اين تحقيق بر مي        

 دار شده است    پاشي صفت وزن هزار دانه معني        دفعات محلول 
دار شدن در جهت كاهش وزن هزار دانه بوده           و معني ) ۱جدول(

پاشي  در اثر محلول  ) ١٩٩٣(بولمن و اسميت      ).۳شكل  ( است
له ظهور سنبله گزارش كردند كه صفت وزن           نيتروژن در مرح  

نتايج اين تحقيق با نتايج محققين فوق       . يابد هزار دانه كاهش مي   
اگر چه عدم تاثيرپذيری وزن هزار دانه در نتيجه          . مطابقت دارد 

نيز ) ١٩٦٦(و افزايش وزن هزار دانه          ) ١٩٩٥(پاشی   محلول
در شايان ذكر است كه     . توسط برخی محققين گزارش شده است     

محلول پاشي اوره شايد به دو طريق موجب            ، چنين مواردي 
افزايش توليد ماده خشك    ) افزايش وزن هزار دانه شده است الف      

و كاهش محدوديت مبدا در طول مرحله مريستمي آندوسپرم            
تر شدن دوره پر شدن       افزايش دوام سطح برگ و طوالني       ) ب

 .دانه

 
 زن هزار دانه  اثر مراحل مختلف محلولپاشی بر و-۳شکل 

 
 اثر مراحل مختلف محلول پاشي بر شاخص برداشت 

 پاشي نيتروژن چنانكه از نتايج بر        با افزايش دفعات محلول    
و )  ۱جدول( آيد صفت شاخص برداشت معني دار شده است        مي

 ).۴شكل(دار شدن در جهت افزايش اين شاخص بوده است         معني
در (تصادي  شاخص برداشت كه عبارت است از نسبت عملكرد اق         

از خصوصيات  ، به عملكرد بيولوژيكي   ) مورد گندم دانه است     
تواند تحت تاثير     باشد ولي مي    ژنتيكي و ثابت يك رقم مي         

 ).۱(عمليات زراعي و بخصوص مصرف كود نيتروژن قرار گيرد            
رسد مصرف نيتروژن در زمان کاشت و عدم محلولپاشی          بنظر مي 

ه با توليد پنجه بيشتر و      شود تا گيا   آن در مراحل بعدی باعث مي     
در اواخر دوره   ، در نتيجه مصرف نيتروژن در مراحل اوليه رشد         

، رشد با كمبود نيتروژن مواجه شده و در نتيجه وزن سنبله                
ولی . شاخص برداشت و درصد نيتروژن دانه كاهش يابد               

پاشی در مراحل بعدی رشد گياه اين وضعيت را بهبود               محلول
 آمده در اين تحقيق با نتايج اين          نتايج بدست ) ۲۰(بخشد   می

 .محققين مطابقت دارد
 



 ١٣٨٤، سال ٦، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٣٣٠

 
  اثر مراحل مختلف محلولپاشی بر صفت شاخص برداشت-۴شکل 

 
 طول سنبله اثر مراحل مختلف محلول پاشي بر 

تاثير محلول پاشي در مراحل مختلف بر طول سنبله                 
 و با افزايش تعداد دفعات            )۱جدول( دار شده است     معني

) ١٢(محمد  ). ۵شكل  (ثير آن بيشتر شده است       پاشي تا  محلول
نيز در آزمايشات خود افزايش طول سنبله را در نتيجه محلول              

.  روز پس از كاشت گزارش كردند          ۷۰ و    ۴۲پاشي اوره در      
طي آزمايشي دو ساله مشاهده     نيز  ) ١٩٨١(سريواستاوا و مهروترا    

 در مرحله  % ۵۰ كود نيتروژن به ميزان       بندی ه قسمت نمودند ك 
كاشت و بقيه بصورت محلول پاشي اوره  باعث افزايش طول                

 نتايج بدست آمده در اين تحقيق با         .گرديد% ۲ به ميزان    سنبله
 .نتايج اين محققين مطابقت دارد

 نتيجه گيري كلي

 محلول پاشي  ، با توجه به نتايج بدست آمده از اين تحقيق          
 ت بر برخي نيتروژن باعث افزايش عملكرد دانه از طريق تاثير مثب

 

 .از اجزاي عملكرد شد

 
   اثر مراحل مختلف محلولپاشی بر صفت طول سنبله-۵شکل 

 
از طرفي افزايش ميزان پروتئين دانه نشانگر باالتر رفتن              

. باشد كيفيت خمير حاصله از آرد گندم محلول پاشي شده مي            
پاشي نيتروژن  با تكرار آزمايش       محلول، لذا با توجه به اين نتايج     

از طرفي با توجه    . هت حصول به نتايج قطعي قابل توصيه است       ج
ضرورت ، به نتايج به ظاهرمتفاوت محققين در مناطق مختلف          

اجراي اين آزمايش در مكانهاي متفاوت و همچنين بر روي ارقام           
از طرفي  . مختلف گندم به مدت چندين سال قابل توصيه است         

وژن بر خواص    تر تاثير محلول پاشي نيتر       جهت ارزيابي دقيق   
تر در سطح اسيدهاي آمينه و           هاي جزئي  گيري كيفي، اندازه 

همچنين ساير خصوصيات مربوط به كيفيت آرد ضروري بنظر            
 .رسد مي

                                                                                  REFERENCES       منابع مورد استفاده 
 .انتشارات دانشگاه شيراز. مقدمه اي بر فيزيولوژي عملكرد گياهان زراعي. ۱۳۷۳. نژاد يك ن. و م.امام ي .١
چكيده مقاالت چهارمين كنگره    . تاثير كاربرد ازت در مرحله گلدهي بر عملكرد كمي و كيفي گندم نان              . ۱۳۷۵. مويد  . و غ . امام، ي  .٢

 اندانشكده كشاورزي دانشگاه اصفه. زراعت و اصالح نباتات ايران 
پايان . اي عملكرد و درصد پروتئين در دو رقم گندم           زبررسي اثر محلول پاشي اوره بر دوام سطح برگ، عملكرد، اج          . ۱۳۷۵. صباغي، ح  .٣

 .دانشكدة كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد. نامه كارشناسي ارشد
 .العاتوزارت كشاورزي اداره كل آمار و اط. ۱۳۷۷ – ۷۶/۶۷غالت در آينه آمار . ۱۳۷۷بی نام،  .٤

5. Bulman, P., & D. L. Smith. 1993. Yield and yield components response of spring barley to fertilizer 
nitrogen. Agronomy. J. 85: 226-231. 

6. Burlaku, I. N. 1975. The effect of foliar spraying on nitrogen metabolism in winter wheat plants. 
Agrokhimiya. 4: 23-24. 

7. Dampney,  P.M.R., & S. E. Salmon. 1990. The effect of rate and timing of late nitrogen applications to 
breadmaking wheats as ammonium nitrate or foliar urea-N, and the effect of foliar sulphur application 
.I.Effect on yield, grain quality and recovery of nitrogen in grain .Aspect of Applied Biology.25:229-242. 



١٣٣١  پاشي نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندمتاثير محلول: عباس دخت و مروي

8. Filip, I. D., L. F. Zhukoua, & I. N. Kovtunik. 1973. Foliar spraying with urea and improvement of the 
quality of winter wheat. Vestnik selskokhozyai strenn oi Nauki. 10: 42-46. 

9. Finney , K. F., J. W. Meyer, F. W. Smith , & H. C. Eryer. 1957. Effect of foliar spraying of pawnee wheat 
with urea solutions on yield, protein content, and protein quality. Agron. J. 49: 341-347. 

10. Griffiths, M. W., P. S. Kettlewell, & T. J. Hocking . 1995. Effect of foliar – applied sulphur and nitrogen on 
grain growth, grain sulphur and nitrogen concentrations and yield of winter wheat. J. Agric. Sci. Camb. 
125: 331-339. 

11. Langer, R. H. M. & F. K. Y. Liew. 1973. Effect of varying nitrogen supply at different stages of the 
reproductive phase on spikelet and grain production and on grain nitrogen in wheat. Aust. J. Agric. Res. 24: 
647-656. 

12. Mohamed, K. A. 1985. The effect of foliage spray of wheat with Zn, Cu, Fe and urea on yield, water use 
efficiency and nutrients uptake at different levels of soil salinity. Assiut. J. Agric. Sci: 25: 179-189. 

13. Novikov, N, N. & B. V. Voiessa. 1994. Formation of quality in soft spring wheat grain depending on the 
cultivar, condition of growing and the level of nitrogen nutrition. Izvestiya Timiryazevskoi 
Selskokhozyaistvennoi Akademii. 3: 14-29. 

14. Peltonen, J. 1993. Interaction of late season foliar spray of urea and fungicide mixture in wheat production. 
J. Agronomy and Crop Sci. 170: 296-308. 

15. Powlson., D.S., P.R. Poulton, N.E. Moller, M.V. Hewitt, A.Penny, & D.S. Jenkinson. 1989. Uptake of 
foliar- applied urea by winter wheat (Triticum aestivum): The influence of application time and the use of a 
new N technique.J.Sci.Food Agric.48: 429-440. 

16. Sadaphal, M. N., & N. B. Das. 1966. Effect of spraying urea on winter wheat, Triticum aestivum. Agron. J. 
58: 137-141. 

17. Salmon, S.E., P. Greenwell, & P.M.R. Dampney.1990. The effect of rate and timing of late nitrogen 
applications to breadmaking wheats as ammonium nitrate or foliar urea-N, and the effect of foliar sulphur 
application .II. Effect on milling and baking quality. Aspect of Applied Biol. 25:242-253. 

18. Salunkhe, D. K., S. S. Kadam, & A. Austin. 1986. Quality of wheat and wheat products. Metropolitan Book 
Co., New Dehli. 

19. Salwau, M. I. M. 1994. Effect of soil and foliar application of nitrogen levels on yield and yield components 
of wheat (T. aestivum L.). Annals of Agricultura Science Moshtohor: 32: 705-715. 

20. Sarandon, S. J. & M. C. Gianibelli. 1990. Effect of foliar urea spraying and nitrogen application at sowing 
upon dry matter and nitrogen distribution in wheat (Triticum aestivum L.) . Agronomy. 10: 183-189. 

21. Spiertz, J. H. J. & J. Ellen. 1978. Effects of nitrogen on crop development and grain growth of winter wheat 
in relation to assimilation and utilization of assimilates and nutrients. Neth. J. Agric. Sci. 26: 210-231. 

22. Srivastava, R. D. L., & O. N. Mehrotra. 1981. Physiological studies on nutrition of dwarf wheats. Iv. Effect 
of rate and method of nitrogen application on yield and yield components of wheat. Indian. J. Agric. Chem. 
14(1-2) : 139-147. 

23. Svenson, L. J., W. C. Dahnke, & A. Johnson. 1988. The Effect of foliar application of urea ammonium 
nitrate on yield and protein content of wheat. North Dakota Farm Res. 46: 20-22. 

24. Turley, R. H., & T. M. Ching. 1986. Storage protein accumulation in "sci." barley seed as affected by late 
foliar applications of nitrogen. Crop. Sci. 29: 778-782. 
 

  


