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Abstract 

Introduction Annually around 2 million tons of nitrogenous fertilizers are used in Iran.  Recent 

research shows an increasing trend of chemical fertilizers application over the last 30 years, albeit 

with some fluctuations. Therefore, proper fertilizer management in Iran has a significant effect on 

soil and water quality. Salinity stress is known as a worldwide abiotic stress responsible for 

reduced crop production. It is estimated that annual loss of yield due to salt induced land 

degradation is US$ 27.3 billion globally. Possible social and economic dimensions of salinity 

stress are employment losses and environmental degradation. In addition, it is well documented 

that application of chemical fertilizers usually improves plant performance under saline 

conditions, but results in plant fertilizer requirement under salt affected soils. While there is little 

evidence of yield benefits due to application of fertilizers in salinized fields at rates beyond 

optimal in non-saline conditions, there is enough evidence indicating that soil salinity does not 

affect or decrease plant fertilizer needs. Previous research show that salinity stress negatively 

affects wheat growth rate and postpones the ripening in wheat plants. While flowering happened 

at 59. 33 days after planting at non-saline conditions, it occurred 62.22 days after planting for 

salt-affected plants. The negative effect of salinity on wheat nitrogen content has been reported. 

This is due to the negative effect of salinity stress on root growth and the chloride on nitrogen 

uptake. A hypothesis that salinity stress can adversely affect nitrogen uptake pattern of wheat has 

been proposed, but contradictory results have been reported. Thus, nitrogen fertilizer 

management may need to be modified under arid and semiarid conditions of Yazd province with 

wide range of irrigation water qualities. Accordingly, the objectives of this field study were to 

elucidate the effect of salinity stress on nitrogen uptake pattern and nitrogen timing in wheat.  

Materials and methods A field experiment was conducted on wheat at Sadooq Salinity 

Research Station, Ashkezar, Yazd, Iran, where mean annual temperature is 18
°
C and precipitation 

is 70 mm. The treatments, nitrogen fertilizer sources (ammonium sulphate and urea), and three 

irrigation water qualities (1.7, 7.22 and 12 dS m
-1

) were arranged in a randomized block split plot 

design with three replications. There were 20 rows of wheat and each field plot was 6*4 m. All 

plots received common agricultural practices including tillage and fertilizer application. 

Regarding typical recommendations and guidelines for this region and soil type, all fertilizers, 

except urea that applied in 2 splits, were soil-applied before planting. Nitrogen was applied at a 

rate of 105 kg ha
-1

 at two stages (90 and 120 days after planting).  As soil phosphorous and 

potassium content was above threshold level, these elements were not applied for wheat 

production. Plant samples were provided at four growth stages including tillering, stem 

elongation, flowering and harvest. The samples were analyzed for nitrogen content. Plant 

nitrogen content was determined using Kjeldahl method. The analysis of variance for different 
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parameters was done following ANOVA technique. When F was significant at p ≤ 0.05 level, 

treatment means were separated using DMRT.  

Results and discussion The soil at the experimental site was calcareous with 31.5% total nutrient 

value, sandy loam texture, high pH (8.06) and low organic carbon (0.51 %). The results showed 

that wheat top yield depends on irrigation water salinity level and nitrogen management. While a 

sigmoidal trend in wheat top yield for all treatments observed over time, increasing irrigation 

water salinity from 1.7 to 7.22 and 12 dS m
-1

 decreased wheat yield at harvest from 11058 to 

7183 and 7933 kg ha
-1

. In other words, salinity stress significantly decreased wheat performance 

by 35.04 and 28.26 percent. The results also showed that nitrogen content decreased over time. 

While nitrogen content was more than 5 percent at tillering, it decreased to 1 percent at harvest. 

Nitrogen uptake was not affected by nitrogen source, but it was affected negatively by irrigation 

water salinity. Depending on salinity levels and the application rate of nitrogen, nitrogen uptake 

by wheat ranged from 81 to 189 kg ha
-1

. However, nitrogen uptake was not affected significantly 

by nitrogen sources.  

Conclusion Overall, it was concluded that salinity stress did not affect nitrogen uptake pattern of 

wheat under field conditions of the experiment. As more than 80 percent of nitrogen was uptaken 

from mid tillering onwards, it is recommended that just only 15 percent of nitrogen fertilizer be 

applied at planting. This would increase nitrogen uptake efficiency and prevent soil, water and air 

pollution. 

Keywords: Ammonium sulphate, Nitrogen concentration, Urea 
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 اثر نوع كود نيتروژني و شوري بر غلظت و الگوي جذب نيتروژن در گندم 
 

 2محمد زارع مهرجردیو  *7مهدی کریمی

 

 مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران. استادیارپژوهش، -7

 جیآماوزش و تارو   قاات، یساازمان تحق  زد،یاستان  یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیخاک و آب، مرکز تحق قاتیبخش تحق مربی پژوهش، -2

 .رانیتهران، ا ،یکشاورز

 چكيده  تاريخچه مقاله

 22/77/7411دریافت:

 72/72/7411پذیرش نهایی:
 يو نوع كود نيتروژني بر الگو ياريآب آب يشور ريتاثبررسي منظور  به

هاي  كرتدر قالب  يا گندم، آزمايشي مزرعه توسط تروژنيجذب ن

هاي كامل تصادفي با سه سطح  يك بار خرد شده بر پايه طرح بلوك

زيمنس بر متر و دو نوع كود دسي 12و  22/0، 07/1شوري آب آبياري 

 يقاتيآمونيوم( با سه تكرار در مزرعه تحق تنيتروژني ) اوره و سولفا

 ي واقع در شهرستان اشكذر از توابع استان يزدشور قاتيتحق يمركز مل

در هكتار  لوگرميك 171معادل  يمصرف يتروژنيكود ن مقدارجام شد. ان

وزن و برداشت  يگلده ،يرو ساقه ،يزن حل پنجهابود. در مر تروژنين

نشان داد  جي. نتاگيري شداندازه يياندام هوا تروژنين غلظتو خشك 

رشد حدود  هيدر مراحل اول ،گندم ييدر اندام هوا تروژنيكه غلظت ن

درصد كاهش  كيبرداشت به مرحله شدن به  كيبا نزد درصد بود و 1

 تروژنيكود ن مقداربه بسته از خاك  تروژنيبرداشت ن مقدار. افتي

 تروژنيدر هكتار ن لوگرميك 111تا  11از  ياريآب آب يو شور يمصرف

با بر مقدار آن نداشت.  يدار يمعن ريتاث يتروژنينوع كود ن اما ،بود ريمتغ

 مقدار ي،تروژنيمصرف كود ن زانيا كاهش مو ب يسطح شور شيافزا

كاهش  تروژنيبرداشت ن مقدار جهيو در نت ييماده خشك اندام هوا

جذب شده از  تروژنين از درصد 11كمتر از  كهني. با توجه به اافتي

 يريگ جهينتبنابراين  ،اتفاق افتاد يزن خاك در فاصله كاشت تا پنجه

مصرف  زانيحداكثر م در شرايط مشابه اين پژوهش،كه  شود يم

درصد از كل كود  11معادل  يزن تا زمان پنجه يتروژنين يكودها

درصد( از زمان  11همچنين، بخش عمده كود نيتروژني )باشد.  يمصرف

 زني به بعد مصرف گردد.   اواسط پنجه

 كلمات كليدي:

 اوره،

 سولفات آمونيوم، 

  غلظت نيتروژن 
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 مقدمه

 یتن کودها ونیلیم 2ساالنه حدود  رانیر اد

گردد که مصرف آن روند  ی( مصرف م1،  71) یتروژنین

 دیمو زی( ن42) ریاخ قاتیتحق جینتا .دارد زین یشیافزا

تا  7112از سال  ییایمیش یمصرف کودها یشیروند افزا

 .باشد یم رانیدر ا انه،یسال ی، همراه با نوسانات جزئ2272

که مصرف این کودها مدیریت و بهینه لذا درصورتی

نگردد موجب هدررفت کودها، افزایش هزینه تولید و 

 همچنین آلودگی منابع آب، خاک و هوا خواهد شد. 

رشد با کاهش  عموماً ی منابع آب و خاکشور

در . باشد یم محصوالت کشاورزی همراه دیو تول اهانیگ

قابل کشت متاثر از  راضیا درصد از 22حدود ایران، 
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 اثر نوع کود نیتروژنی و شوری بر...کریمی و زارع مهرجردی: 

اسمزی محلول خاک،  افزایش فشار. (37) یتنش شور

سمیت برخی عناصر از  استفاده گیاه و کاهش آب قابل

ترین پیامدهای ناشی از تنش مهمقبیل سدیم، کلر و بور 

گردد.  محدودیت رشد گیاه میشوری هستند که موجب 

و غذایی ناشی از کاهش جذب  دن تعادل عناصررخو برهم

بر  شوریتنش منفی  دیگر پیامدهایاز  نیز انتقال عناصر

 (.72و 22) باشد می رشد گیاهان

دهد که تنش  نتایج تحقیقات انجام شده نشان می

(. 71گردد ) شوری موجب کاهش سرعت رشد گندم می

( نشان دادند که شوری ناشی 37) 7الدین و همكاران صالح

گندم  از نمک کلرید سدیم موجب تاخیر در رسیدن

های  دهی در شوری گردد. مدت زمان الزم برای خوشه می

زیمنس بر متر به  دسی 72و  72، 1، 3، 1/2آب آبیاری 

 22/22و  12/27، 42/27، 74/27، 44/11ترتیب معادل 

روز بود. تنش شوری همچنین سبب برهم خوردن تعادل 

-ای در گیاهان و کاهش غلظت نیتروژن در گندم می تغذیه

 (. 4شود )

منظور از الگوی جذب نیتروژن، مقدار نیتروژن جذب شده 

از خاک در طول فصل رشد و در فواصل زمانی پس از 

( نشان داد 41(. تحقیقات انجام شده )21باشد ) کاشت می

که نیاز گندم به نیتروژن در طول فصل رشد ثابت نیست و 

کند. جذب نیتروژن در  از الگوی سیگموییدی پیروی می

شامل سه مرحله )جذب آهسته در اوایل رشد،  گندم عموماً

روی و جذب آهسته پس از  جذب سریع در مرحله ساقه

باشد. این در حالی است که توصیه مرحله گلدهی( می

مصرف کودهای نیتروژنی عموما مصرف یكسان یا 

  مصرف بیشتر در مراحل اولیه رشد در سه یا چهار مرحله

ا نشان داده که در ه(. نتایج برخی از پژوهش43است )

هایی  شرایط شور و به دلیل کاهش رشد ریشه و رقابت یون

(. 4یابد ) نظیر کلراید با نیترات، جذب نیتروژن کاهش می

شوری به طور مستقیم های انجام شده نشان داد که  پژوهش

غذایی بر فرآیند جذب، قابلیت دسترسی و انتقال عناصر 

ب، انباشتگی و تغییر اثر گذاشته و با کاهش یا افزایش جذ

                                                 
1- Salehuddin et al. 

توزیع عنصر در داخل گیاه بر کیفیت و عملكرد محصول 

. بنابراین، احتماالً تنش شوری بر (21و  74، 2)موثر است

الگوی جذب نیتروژن نیز موثر باشد. تاکنون تحقیقی 

ای که اثر سه سطح شوری آب آبیاری طبیعی کمتر،  مزرعه

گندم را بر از حد آستانه تحمل به شوری  نزدیک و بیش

الگوی جذب نیتروژن در یک مزرعه در استان یزد بررسی 

کرده باشد مالحظه نگردید. بنابراین، این پژوهش در 

راستای پاسخ به این سوال که تنش شوری و کاربرد کود 

نیتروژنی چه تاثیری بر میزان و الگوی جذب نیتروژن در 

نتظار ای استان یزد دارد انجام شد. همچنین ا شرایط مزرعه

سازی الگوی مصرف  رود نتایج این تحقیق، در بهینه می

 کودهای نیتروژنی در مزارع گندم موثر باشد.  

 روش تحقيق 

به منظور بررسی الگوی جذب نیتروژن در گندم، 

ای در مزرعه تحقیقاتی مرکز ملی  آزمایشی مزرعه

کیلومتری شمال یزد انجام  22تحقیقات شوری واقع در 

قه براساس روش دومارتن اصالح شده اقلیم منطشد. 

متر و  میلی 12فراخشک سرد با میانگین بارندگی ساالنه 

باشد  یمتر م یلیم 3222از تشتک  ریساالنه تبخ نیانگیم

در این تحقیق، تاثیر سطوح مختلف شوری آب (. 41)

دسی زیمنس بر متر( و نوع کود  72و  22/1، 1/7آبیاری ) 

ات آمونیوم( بر عملكرد دانه و نیتروژنی )کود اوره و سولف

کاه، درصد نیتروژن دانه و کاه و همچنین مقدار برداشت 

نیتروژن از خاک در مراحل مختلف رشدی گندم بررسی 

های  صورت طرح آماری کرتگردید. تیمارهای تحقیق به

های کامل تصادفی اجرا شد.  خرد شده و در قالب بلوک

د و نوع کود فاکتور اصلی سطوح مختلف تنش شوری بو

نیتروژنی و مراحل مختلف رشدی گندم به عنوان فاکتور 

فرعی درنظر گرفته شد. هریک از تیمارهای تحقیق دارای 

سه تكرار بودند. اولین منبع آب آبیاری با هدایت 

(، برای 7دسی زیمنس بر متر )جدول  12/7الكتریكی 

رود  ( و انتظار می2شور محسوب شده ) تولید گندم غیر

شوند بیشترین  رهایی که از این منبع آب آبیاری میتیما

عملكرد را داشته باشند. دومین و سومین منابع آب از نظر 
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رود  شوند، لذا انتظار میکشاورزی آب شور محسوب می

ها با کاهش عملكرد دانه و کاه گندم  مصرف این آب

 (.22همراه باشد )

 سانتیمتری( 2-42)عمق  خاک هایبرخی ویژگی

(، بافت به روش 32قابلیت هدایت الكتریكی ) شامل

اسیدیته در گل اشباع، کربن آلی به روش  ،(77هیدرومتر )

 اولسنفسفر قابل جذب به روش  ،(24) و بلکی لكلوا

( و با 1)  ومیبا روش استات آمونقابل جذب ( و پتاسیم 21)

فتومتر تعیین شد. ترکیب آنیونی و کاتیونی دستگاه فلیم 

استفاده در مزرعه نیز به روش آزمایشگاه  مورد یها آب

این  گیری شد.( اندازه23) كایمتحده امر االتیشوری ا

واحد آزمایشی بود. هر واحد آزمایشی  21پژوهش دارای 

متر بود. بذرهای گندم از  2× 3با ابعاد   شامل یک کرت

سانتیمتر و با  22ردیف به فواصل  22( در 3رقم ارگ )

ر متر مربع کشت شد. عناصر غذایی عدد در ه 122تراکم 

کم مصرف پیش از کاشت و بصورت خاکی و بر اساس 

( و نتایج تحقیقات گذشته 2نتایج آزمون خاک )جدول 

آمده  2طور که در جدول (. همان42و  1مصرف شدند )

 17/2است خاک مورد مطالعه آهكی و مقدار کربن آلی )

. بنابراین درصد( آن پایین بود 23/2درصد( و نیتروژن )

مصرف کود نیتروژنی برای رسیدن به عملكرد مناسب در 

شرایط این تحقیق ضروری بود. نظر به اینكه مقدار فسفر و 

پتاسیم قابل جذب خاک مورد مطالعه بیشتر از حد بحرانی 

(، لذا مصرف کودهای فسفری و پتاسیمی 2بود )جدول 

(. کودهای 42، 1جهت تولید بهینه ضرورت نداشت )

کیلوگرم در هكتار نیتروژن عنصری  721روژنی به میزان نیت

 1/12روی و سنبله رفتن )در هر مرحله  در دو مرحله ساقه

عملیات آبیاری به کیلوگرم در هكتار ( مصرف شد. 

مرحله، به ترتیب در پانزدهم  2و در  یثقل یاریصورت آب

و هشتم  ستینهم اسفند، ب ،یآبان، اول آذر، دوازدهم د

دوم و  یاریآب بجز. انجام شد ن،یپانزدهم فرورداسفند و 

انجام شد عمق آب  متریسوم که با عمق حدود پنج سانت

های  علف بود. متریسانت 72حدود  ها یاریآب ریدر سا یاریآب

هرز بصورت مكانیكی حذف شدند. درطول دوره رشد 

 گونه آفت یا بیماری مشاهده نگردید. هیچ

، گلدهی و رسیدن،  روی روی، ساقه در مراحل پنجه

دو متر مربع از سطح زیر کشت که شامل پنج ردیف به 

طول دو متر که دو ردیف سمت چپ و راست آن به 

عنوان حاشیه در نظر گرفته شده بود، برداشت گردید. 

سپس میزان عملكرد خشک بخش هوایی، عملكرد دانه و 

گیری شد. درصد نیتروژن برگ و دانه با استفاده  کاه اندازه

(. میزان جذب 23گیری شد ) از روش کجلدال اندازه

عنصر نیتروژن از حاصلضرب درصد نیتروژن گیاه و میزان 

های آزمایش با استفاده از  ماده خشک محاسبه گردید. داده

مقایسه تجزیه تحلیل گردید.  SASنرم افزار آماری 

دانكن و در  ای ها با استفاده از آزمون چناد دامناه میانگین

 زانیبرآورد م یبراشد. درصد انجام  1حتمال سطح ا

به نام  یا از آماره تیجمع نیانگینمونه به م نیانگیم یكینزد

شود. منظور از خطای  استفاده می نیانگیاستاندارد م یخطا

های  درصد نمونه 11استاندارد، حدود اطمینانی است که 

(. نمودارها با 32گیرند ) یک جمعیت در این فاصله قرار می

 .نددستفاده از نرم افزار اکسل رسم شا
 .مورد استفاده در پژوهش نتايج تجزيه كيفيت آب( 1)جدول

Table (1) The results of water quality analysis used in the 

experiment.  

 شوری خاک 

ECiw 

(dS m
-1

) 

 اسیدیته
pH  

 

کربنات بی  

HCO
-3

 

کربنات 

CO
-23 

 پتاسیم

K
+
 

 سدیم

Na
+
 

 منیزیم

Mg
2+

 

 کلسیم

Ca
2+ 

 meq L
-1

 

1.70 8.30 2.30 0.60 0.19 18.14 5.00 4.10 

7.22 8.22 1.67 0.30 0.24 42.68 17.15 9.00 

12 8.37 2.65 1.00 0.84 166.64 27.95 12.05 
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  هاي فيزيكي و شيميايي خاك استفاده شده در آزمايش( برخي ويژگي2جدول)

Table (2( Some of physico-chemical properties of the soil used in the experiment 

 Soil خصوصیت خاک 

properties  

 واحد 

Unit 

 مقدار 

Value  

 خصوصیت خاک

Soil properties   

 واحد

Unit  

 مقدار 

Value  

 شوری خاک 

ECe 

 زیمنس بر متر دسی

(dS m-1) 

 فسفر قابل جذب 2.00

 Avail. P 

 گرم در کیلوگرم میلی

mg kg-1 

33.6 

 اسیدیته 

pH  

 پتاسیم قابل جذب 7.6 -

 Avail. K 

 گرم در کیلوگرم میلی

mg kg-1 

313.3 

  ماده آلی

Organic Matter  

 درصد

 )%( 

 آهن قابل جذب 0.51

Avail. Fe 

 گرم در کیلوگرم میلی

mg kg-1 

3.80 

 موادخنثی شونده 

T.N.V 

 درصد

 )%( 

 منگنز قابل جذب 31.50

Avail. Mn  

 کیلوگرمگرم در  میلی

mg kg-1 

3.18 

 شن

Sand 

 درصد

 )%( 

 روی قابل جذب 52.00

Avail. Zn  

 گرم در کیلوگرم میلی

mg kg-1 

0.34 

 سیلت

Silt 

 درصد

 )%( 

 مس قابل جذب 27.6

Avail. Cu 

 گرم در کیلوگرم میلی

mg kg-1 

0.62 

 رس

Clay 

 درصد

 )%( 

 کل  نیتروژن 20.4

Total N 

 درصد

 )%( 

0.04 

 

 ثنتايج و بح

( نشان داد که تنش 4)جدول  انسیوار هیجدول تجز جینتا

و میزان جذب  بر عملكرد دانه، عملكرد کاه یدار یاثر معن یشور

نیتروژن دارد. لیكن سطوح مختلف شوری آب آبیاری تاثیر 

 جینتا نیهمچننداشت.  داری بر درصد نیتروژن دانه و کاه معنی

مدیریت مصرف ه نشان داد ک( 4)جدول  انسیوار هیجدول تجز

داری بر عملكرد دانه و کاه نداشت،  کود نیتروژنی تاثیر معنی

داری بر درصد نیتروژن دانه و کاه و همچنین  لیكن تاثیر معنی

میزان نیتروژن برداشت شده از خاک دارد. با توجه به اینكه اثرات 

کدام متقابل مدیریت مصرف کود نیتروژنی و تنش شوری بر هیچ

داری نداشت، چنین  گیری شده تاثیر معنی اندازههای  از شاخص

های  شود که الگوی تغییرات عملكرد و شاخص گیری می نتیجه

  گیری شده در کلیه سطوح شوری آب آبیاری مشابه بود. اندازه

 برر  يتروژنين كود مديريت مصرف و يشور تنش اثر

 ماده خشك اندام هوايي

داد که تنش ( نشان 3)جدول  انسیوار هیجدول تجز جینتا

اثر ی، مدیریت مصرف کودی و مرحله رشدی گندم شور

میزان جذب و درصد نیتروژن در اندام هوایی گندم بر  یدار یمعن

دارد. اثر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر وزن ماده خشک 

روی،  اندام هوایی گندم در چهار مرحله از رشد )اواسط پنجه

 721رهای مصرف روی، گلدهی و برداشت( و در تیما ساقه

کیلوگرم  721کیلوگرم نیتروژن به صورت کود اوره،  مصرف 

نیتروژن به صورت کود سولفات آمونیوم و تیمار عدم مصرف 

نشان داده شده است. تاثیر شوری آب  7کود نیتروژنی، در شكل 

آبیاری بر میزان ماده خشک اندام هوایی بسته به مدیریت مصرف 

ی گندم متفاوت بود. به عنوان کودی و در مراحل مختلف رشد

مثال در تیمار مصرف کود اوره، شوری آب آبیاری تاثیر 

داری بر ماده خشک اندام هوایی در مراحل اولیه رشد  معنی

روی( نداشت. در تیمار مصرف اوره، میزان  روی و ساقه )پنجه

روی و برای سطوح  ماده خشک اندام هوایی در مرحله پنجه

دسی زیمنس بر متر به ترتیب معادل  72و  22/1، 12/7شوری 

کیلوگرم در هكتار بود. به عبارت دیگر با  421و  421، 411

دسی  72و  22/1به  12/7افزایش تنش شوری آب آبیاری از 

و  1/1زیمنس بر متر میزان ماده خشک اندام هوایی تنها به میزان 

درصد کاهش یافت. هر چند افزایش شوری آب آبیاری از  1/1

داری بر میزان ماده  زیمنس بر متر تاثیر معنی دسی 22/1به  12/7

روی نداشت، اما با افزایش شوری  خشک تولیدی در مرحله ساقه

زیمنس بر متر میزان ماده خشک تولیدی  دسی 72آب آبیاری به 
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(. میزان ماده خشک 7داری کاهش یافت )شكل  به طور معنی

دوم و سوم شوری روی و در سطوح اول،  تولیدی در مرحله ساقه

کیلوگرم در  7322و  7111، 7117آب آبیاری به ترتیب معادل 

هكتار بود. بیشترین تاثیر تنش شوری بر ماده خشک اندام هوایی 

در مرحله برداشت مشاهده گردید. به نحوی که با افزایش شوری 

دسی زیمنس بر متر میزان ماده 72و  22/1به  12/7از آب آبیاری 

کیلوگرم در  1144و  1714به  77211از  خشک اندام هوایی

دار بود. به  هكتار کاهش یافت و این کاهش از نظر آماری معنی

 72و  22/1به  12/7عبارت دیگر با افزایش شوری از 

  23/41زیمنس بر متر میزان ماده خشک اندام هوایی به میزان  دسی

(. کاهش رشد و عملكرد 7درصد کاهش یافت )شكل  22/21و 

با افزایش شوری آب آبیاری به بیش از حد آستانه تحمل  گیاهان

-بینی بوده و توسط بسیاری از پژوهشبه شوری گیاهان قابل پیش

اگرچه روند افزایشی ماده  .(71)است   گران نیز گزارش شده

خشک اندام هوایی در تیمار مصرف کود سولفات آمونیوم مشابه 

ذاری تنش شوری تیمار مصرف کود اوره بود، اما شدت تاثیرگ

بر مقدار ماده خشک اندام هوایی در تیمار مصرف کود سولفات 

آمونیوم بیشتر از تیمار مصرف کود اوره بود. همانطور که در 

داری بر مقدار ماده  نشان داده شده تنش شوری تاثیر معنی 7شكل 

دهی داشت. میزان  زنی و ساقه خشک اندام هوایی در مراحل پنجه

های آب آبیاری  زنی و در شوری له پنجهماده خشک در مرح

، 12/137زیمنس بر متر به ترتیب معادل  دسی 72و  22/1، 12/7

بود. به عبارت دیگر با افزایش تنش شوری  37/412و  12/414

دسی زیمنس بر متر میزان ماده  72و  22/1به  12/7آب آبیاری از 

درصد کاهش  11/21و  12/43خشک اندام هوایی به میزان 

فت. این در حالی است که میزان کاهش ماده خشک اندام یا

 72و  22/1به  12/7هوایی به دلیل افزایش شوری آب آبیاری از 

زیمنس بر متر و در تیمار مصرف کود اوره به ترتیب معادل  دسی

درصد بود. در مرحله برداشت نیز شوری تاثیر منفی و  1/1و  1/1

 یشور شیافزااشت و با داری بر میزان ماده خشک هوایی د معنی

ماده  زانیبر متر م منسیز یدس72و  22/1به  12/7از  یاریآب آب

در  لوگرمیک 1421و  1121به  77211از  ییخشک اندام هوا

به  12/7از  یشور شیبا افزا گری. به عبارت دافتیهكتار کاهش 

به  ییماده خشک اندام هوا زانیبر متر م منسیز یدس 72و  22/1

نحوه تاثیرگذاری تنش  .افتیدرصد کاهش  4/41و   2/41 زانیم

شوری بر ماده خشک اندام هوایی در مرحله پنجه زنی و در 

تیماری که کود نیتروژنی دریافت نكرده بود شبیه تیمارهای 

مصرف کود اوره و سولفات آمونیوم بود. میزان ماده خشک در 

 72و  22/1، 12/7های آب آبیاری  زنی و در شوری مرحله پنجه

 77/412و  32/471، 21/111زیمنس بر متر به ترتیب معادل  دسی

به  12/7بود. به عبارت دیگر با افزایش تنش شوری آب آبیاری از 

دسی زیمنس بر متر میزان ماده خشک اندام هوایی در  72و  22/1

درصد کاهش یافت.  37/42و  17/31زنی به میزان  مرحله پنجه

به  12/7شوری آب آبیاری از  این در حالی است که با افزایش

زیمنس بر متر ماده خشک هوایی در زمان برداشت از  دسی 22/1

درصد( افزایش  73/73کیلوگرم در هكتار ) 72211به  1712

دار نبود. افزایش میزان  یافت. لیكن این افزایش از نظر آماری معنی

ماده خشک تولیدی با افزایش اندک شوری آب آبیاری توسط 

و  سیبه عنوان مثال اندرین نیز گزارش شده است. سایر محقق

 یدس 74خاک  یعملكرد جو در شور شی( افزا2221) 7محمود

بر  منسیز یدس 1/2 یربا شو یبا خاک سهیبر متر در مقا منسیز

 میک نیمصرف کود پتاسه گزارش نمودند. همچن ماریمتر و در ت

 یشور شیدار افزایمعن ری( اثر مثبت اما غ2272) 2و همكاران

بر متر بر عملكرد کاهو را  منسیزیدس 3/7به  4/2از  یاریآب آب

 زی( ن2274) 4و همكاران دیمج پژوهش جیگزارش نمودند. نتا

بر متر در  منسیز یدس 3 یاریآب اب یشور بتاثر مث انگریب

گندم  اهیبر متر در مورد گ منسیز یدس 411/2 یبا شور سهیمقا

تواند به دلیل اضافه شدن  هان میاثر مثبت شوری بر رشد گیا بود.

یونهای ضروری برای رشد گیاه مانند سولفات، نیترات، پتاسیم به 

(.با افزایش شدت تنش 21 ,41خاک از طریق آب آبیاری باشد )

شوری )به بیش از حد آستانه( و با افزایش شوری آب آبیاری از 

زیمنس بر متر ماده خشک هوایی به میزان  دسی 72به  12/7

 درصد کاهش یافت. 31/71

                                                 
1- Endris and Mohammad 

2- Kim et al. 

3- Mojid et al. 
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كاه، درصد نيتروژن دانه و كاه )مرحله برداشت( و  ( نتايج تجزيه واريانس اثرات شوري آب آبياري )پالت اصلي( و مديريت مصرف كود نيتروژني )پالت فرعي( و برهمكنش آنها بر عملكرد دانه و3جدول)

. مقدار برداشت نيتروژن توسط گندم در مرحله برداشت

Table (3) Variance analysis for wheat grain and straw yield, nitrogen content and nitrogen uptake at harvest in a split plot experimental design with nitrogen 

management (N) and three irrigation water salinity levels (Salinity) (Irrigation water salinity as main plot). 

 منابع تغييرات
Sources of variation  

 درجه آزادي

df 

  Mean Square ميانگين مربعات

 عملكرد دانه
Grain yield 

 عملكرد كاه
Straw yield 

 ماده خشك اندام هوايي
Shoot dry 

اندام درصد نيتروژن 

 هوايي
%N shoot 

 درصد نيتروژن دانه
%N grain 

نيتروژن جذب 

 شده
N uptake 

 بلوک
 Block 

2 
860833.33

ns
 1243634.25

 ns
 4146828.70

 ns
 0.077

 ns
 0.26

 ns
 679.45

 ns
 

 شوری

Salinity   
2 

4821736.11** 6205856.48** 21894606.48** 0.25
 ns

 0.48
 ns

 2240.90* 

 بلوک( ×)شوری  aخطای 

Error a (Salinity × 

Block) 

4 
701215.27 527453.70 2304259.26 0.07 0.11 323.90 

 یتروژنن

 Nitrogen  
2 

193958.22
 ns

 142662.03
 ns

 378425.93
 ns

 0.31* 1.99** 4064.57** 

 نیتروژن ×شوری

Salinity× Nitrogen 
4 

1458819.44
 ns

 2665856.48
 ns

 8059085.65
 ns

 0.11
 ns

 0.20
 ns

 3692.22* 

 bخطا 

Error b 
12 

551226.85 925868.05 2639976.9 0.07 0.27 885.55 

 تغییرات )%( ضریب 

CV (%) 
20.75 18.11 18.27 21.20 22.64 23.44 

 ,*میانگین مربعاتی که با 
ns باشد.  داری در سطح احتمال پنج و یک درصد می داری و معنی معنی اند به ترتیب نشانگر عدم مشخص شده **و

Values of mean square followed by 
ns

= non- significant, ** and * are significant at α=0.01 and α=0.05, respectively.
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 7411بهار  7شماره  34مهندسی زراعی )مجله علمی کشاورزی( جلد 

ام هوايي و مقدار برداشت نيتروژن در مراحل ( نتايج تجزيه واريانس اثرات شوري آب آبياري، مديريت مصرف كود نيتروژني و برهمكنش آنها بر ماده خشك اندام هوايي، درصد نيتروژن اند4جدول)

 مختلف رشدي گندم.
Table (4) Analysis of variance for total shoot dry weight, nitrogen content and nitrogen uptake with nitrogen management (N) and three irrigation water salinity 

levels (Salinity) at different wheat growth stages. 

 منابع تغییرات
Sources of variation 

 درجه آزادی

df 

 های گیاه ت ویژگیمیانگین مربعا

Mean square of plant traits 

 ماده خشک اندام هوایی

Shoot dry weight 

 نیتروژن اندام هوایی

Nitrogen content 

 نیتروژن جذب شده

Nnitrogen uptake 

 بلوک

 Block 
2 1211287

 ns
 0.35

 ns
 2015.15

 ns
 

 مرحله رشد

 Growth stage 
3 377201625** 72.47** 52555.65* 

 بلوک ×مرحله رشد 

 Growth stage × Block 
6 1432705

 ns
 0.96

 
** 489.68

 ns
 

 شوری

Salinity  
2 16370607** 0.36** 3060.46** 

 نیتروژن

 Nitrogen  
2 611333

 ns
 1.45** 2678.48** 

 نیتروژن × شوری
 Salinity × Nitrogen 

4 3025041* 0.26
 ns

 1743.46** 

 مرحله رشد ×شوری 

  Salinity × Growth stage 
6 3961247** 0.21

 ns
 429.86

 ns
 

 نینروژن  ×مرحله رشد

N × Growth stage 
6 191742

 ns
 0.35* 1161.59* 

  مرحله رشد ×نیتروژن  ×شوری 

Salinity × N × Growth stage 
12 2020372* 0.18

 ns
 861.75* 

 خطا

Error 
64 912561 0.13 440.68 

 ضریب تغییرات )درصد(
                                 CV(%)  

24.11 12.77 29.19 

 ,*میانگین مربعاتی که با 
ns باشد.  داری در سطح احتمال پنج و یک درصد می داری و معنی معنی اند به ترتیب نشانگر عدم مشخص شده **و

Values of mean square followed by 
ns

= non- significant, ** and * are significant at α=0.01 and α=0.05, respectively. 
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کاهش کمتر میزان ماده خشک تولیدی در تیمار عدم 

مصرف کود نیتروژنی در مقایسه با تیمارهای مصرف کود 

اوره بیانگر این واقعیت است که در این شرایط عامل اصلی 

محدود کننده رشد تنش شوری نیست، بلكه پایین بودن سطح 

است. این موضوع توسط سایر محققین نیز  حاصلخیزی خاک

برنشتاین و همكاران (. 22،22، 72، 21گزارش شده است )

شوری به ندرت تنش که  کردند دیواقعیت تاک نی( بر ا72)

 . گردد یموجب افزایش یا تشدید کمبود عناصر غذایی م

به عبارت دیگر با افزایش شوری، عموما نیاز گیاهان به 

یابد. البته این موضوع به معنی  ایش نمیکودهای شیمیایی افز

باشد. بلكه  عدم مصرف کودهای شیمیایی در شرایط شور نمی

اگر میزان عنصر غذایی در خاک کمتر از حد بهینه باشد 

 مصرف کود ضرورت دارد. لذا در شرایط شور و برای

هرگونه عملیات اصالح خاک )کاهش شوری یا  نتخابا

ترین عامل را محدودکننده( باید خاک افزایش حاصلخیزی

صالح تر را اشناسایی کرد و در درجه اول عامل محدودکننده

 د.نمو

اثر مديريت مصرف كود نيتروژني بر درصد 

 نيتروژن اندام هوايي گندم

کود نیتروژنی را بر میزان مدیریت مصرف اثر  2شكل 

نیتروژن در اندام هوایی گیاه گندم در طول فصل رشد )چهار 

روی، گلدهی و برداشت( نشان می  ه زنی، ساقهمرحله پنج

شود میزان نیتروژن گندم به  دهد. همانطور که مالحظه می

مرحله رشدی آن بستگی داشت. درصد نیتروژن گندم 

درمراحل اولیه رشد )پنجه زنی( حداکثر میزان بوده و با 

گذشت زمان تا مرحله برداشت کاهش یافت. به عنوان مثال 

دهی، گلدهی و  زنی، ساقه زمان اواسط پنجه میزان نیتروژن در

است به  برداشت اندام هوایی گندمی که با کود اوره تیمار شده

درصد بود. این  11/7و  14/7، 14/4، 13/3ترتیب معادل 

(. 21، 34مشاهده توسط سایر محققین نیز گزارش گردید )

این محققین نیز کاهش درصد نیتروژن در برگ گندم و با 

 تروژنین زانیمبه اواخر رشد را گزارش نمودند.  نزدیک شدن

مصرف  یمارهایو در ت یرو در برگ گندم و در مرحله ساقه

عدم مصرف کود  ماریخالص و ت تروژنین لوگرمیک 711

 2/2و  1/4درصد بود و به   4و  3حدود  بیبه ترت یتروژنین

هرچند سرعت  .(34) افتیکاهش  یده درصد در اواخر گل

زنی تا گلدهی با سرعت  یتروژن از مرحله پنجهکاهش میزان ن

سرعت کاهش درصد نیتروژن گندم زیاد کاهش یافت لیكن

دهی تا برداشت با سرعت کمتری کاهش یافت. این  از خوشه

روند در مورد سطوح مختلف میزان مصرف و نوع کود 

باشد. به عنوان مثال در تیمار مصرف کود  نیتروژنی مشابه می

درصد  13/3تروژن در مرحله پنجه زنی معادل اوره، میزان نی

 14/7و 14/4دهی و گلدهی به ترتیب به  بود و در مراحل ساقه

درصد کاهش یافت. الزم به ذکر است که کمترین نیتروژن 

درصد بود.  14/7اندام هوایی گیاه در مرحله برداشت و معادل 

روند کاهشی میزان نیتروژن گیاه در سایر تیمارهای کودی 

 (. 2به تیمار مصرف کود اوره بود )شكل مشا

داری بر  نوع و مقدار کود نیتروژنی مصرفی نیز تاثیر معنی

درصد نیتروژن گندم داشتند و این تاثیر به مرحله رشدی گندم 

(. به عنوان مثال، نوع کود نیتروژنی 2نیز بستگی داشت )شكل 

ی و ده داری بر درصد نیتروژن گندم در مرحله ساقه تاثیر معنی

گلدهی نداشت. اما تاثیر نوع و میزان کود نیتروژنی مصرفی بر 

دار  زنی معنی درصد نیتروژن گندم در مراحل برداشت و پنجه

( 11/2زنی ) بود. به نحوی که کمترین نیتروژن در مراحل پنجه

( مربوط به تیمار عدم مصرف کود نیتروژنی 22/7و برداشت )

له پنجه زنی در تیمارهای بود اما درصد نیتروژن گندم در مرح

داری نداشت. همچنین، در  مختلف کودی اختالف معنی

مرحله برداشت بیشترین میزان نیتروژن متعلق به تیمارهای 

مصرف کود اوره و سولفات آمونیوم )که به ترتیب معادل 

درصد است( بود. نتایج تحقیقات عطاارحمن و  11/7و  11/7

د نیتروژن در دانه و کاه ( نشان داد که درص2277) 7همكاران

ی قرار نگرفت اما میزان گندم تحت تاثیر تیمارهای کود

نیتروژن برداشت شده از خاک تحت تاثیر تیمارهای کودی و 

زمان مصرف کود نیتروژنی بود. بیشترین میزان نیتروژن 

کیلوگرم در هكتار  722برداشت شده از تیمار مصرف 

 (.  1نیتروژن که در سه مرحله مصرف شده بود حاصل شد )

                                                 
1- Ataurrahman et al. 
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كيلوگرم نيتروژن خالص به شكل اوره،  171( اثر سطوح مختلف شوري آب آبياري بر روند تجمع ماده خشك اندام هوايي گندم تيمار شده با 1شكل )

روي، گلدهي و  روي، ساقه روز پس از كاشت به ترتيب بيانگر زمان كاشت، اواسط پنجه 217و  117، 120، 17، 7هاي  سولفات آمونيوم و كرت شاهد )زمان

 باشد. ها مقدار خطاي استاندارد مي باشد(.  خطوط عمودي روي ميانگين برداشت مي
Figure (1) Effect of irrigation water salinity levels on shoot dry weight accumulation of wheat treated with different 

sources (urea and ammonium sulphate) of 105 kg N ha-1(0, 90, 127, 150 and 210 days after planting refers to sowing, 

midtillering, stem elongation, flowering and harvest stages). Bars show standard error. 
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روز پس از  217و  117، 120، 17، 7هاي  يي گندم. زمانهوا اندام تروژنين غلظت بر يتروژنينمديريت مصرف  اثر (2) شكل

هاي داراي حروف  باشد. ميانگين روي، گلدهي و برداشت مي روي، ساقه كاشت به ترتيب بيانگر زمان كاشت، اواسط پنجه

ها مقدار  باشند. خطوط عمودي روي ميانگين دار نمي مشابه از نظر آماري در سطح پنج درصد و بر اساس آزمون دانكن معني

 باشد. خطاي استاندارد مي
Figure (2) Effect of nitrogen management on wheat nitrogen content (%)(0, 90, 127, 150 and 210 

days after planting refers to sowing, midtillering, stem elongation, flowering and harvest stages). 

Means with the same letter are not significantly different according to Duncan test (P≤0.05). Bars 

show standard error.  
 

 برر  يتروژنر ين كرود  مديريت مصرف و يشور اثر

  شده برداشت تروژنين زانيم

مشخص است، مدیریت مصرف  4همانطور که از شكل 

داری بر  کود نیتروژنی و مرحله رشدی گندم تاثیر معنی

وان مثال میزان نیتروژن برداشت شده از خاک داشت. به عن

زیمنس بر متر، تاثیر  دسی 12/7در شوری آب آبیاری 

میزان کود نیتروژنی مصرفی بر میزان نیتروژن برداشت شده 

از خاک توسط گندم در مراحل گلدهی و برداشت 

داری  دار بود. اما نوع و میزان کود نیتروژنی تاثیر معنی معنی

و  زنی بر نیتروژن برداشت شده از گندم در مرحله پنجه

دهی نداشت. اگرچه نوع کود نیتروژنی تاثیر  ساقه

داری بر میزان نیتروژن برداشت شده از خاک در  معنی

دهی نداشت لیكن میزان برداشت نیتروژن  مرحله گلدهی

داری از نوع کود نیتروژنی مصرف شده در  تاثیر معنی

مرحله برداشت پذیرفت. کمترین میزان برداشت نیتروژن 

زنی( از تیمار  شدی )به جز مرحله پنجهدر کلیه مراحل ر

عدم مصرف کود نیتروژنی اتفاق افتاد و از نظر عددی 

کیلوگرم در هكتار  22/14و  33/17، 31/24، 11/22معادل 

دهی و برداشت بود.  دهی، خوشه زنی، ساقه درمراحل پنجه

بیشترین میزان برداشت نیتروژن مربوط به تیمار مصرف 

زنی،  د و در مراحل پنجهکود سولفات آمونیوم بو

، 12/22دهی و برداشت به ترتیب معادل  دهی، خوشه ساقه

کیلوگرم در هكتار بود )شكل  72/711و  14/727، 24/12

4.) 
هرچند روند افزایشی میزان نیتروژن برداشت شده از 

خاک با نزدیک شدن به مرحله برداشت در دومین سطح 

مار شوری آب از تنش شوری نیز مشاهده شد، اما در  تی

زیمنس بر متر و بر خالف تیمار شوری  دسی 22/1آبیاری 

زیمنس بر متر، کمترین میزان  دسی 12/7آب ابیاری 

نیتروژن برداشت شده از خاک مربوط به تیمار مصرف 

کود سولفات آمونیوم بود و از نظر آماری با تیمارهای 

مصرف کود اوره )به جز در مرحله برداشت( و تیمار عدم 

دهی(  زنی و ساقه رف کود )به جز در مرحله پنجهمص

90 125 150 210
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داری داشت. مقدار نیتروژن برداشت شده  تفاوت معنی

گندم از تیمار مصرف کود سولفات آمونیوم در مراحل 

دهی و برداشت به ترتیب معادل  دهی، خوشه زنی، ساقه پنجه

کیلوگرم در هكتار بود.  24/724و  42/11، 11/33، 71/71

ن برداشت شده از خاک در مراحل  بیشترین نیتروژ

دهی و برداشت از گندم تیمار  دهی، خوشه زنی، ساقه پنجه

شده با کود اوره )به جز در مرحله برداشت( حاصل شد و 

و  17/13، 13/21، 21/72از نظر عددی به ترتیب معادل 

 (. 4کیلوگرم در هكتار بود )شكل  12/723

از خاک  روند افزایشی میزان نیتروژن برداشت شده

 72های تیمار شده با شوری آب آبیاری  در گندم

(. اگرچه 4زیمنس بر متر نیز مشاهده شد )شكل  دسی

کمترین نیتروژن برداشت شده از خاک از تیمار عدم 

مصرف کود نیتروژنی حاصل گردید، لیكن تفاوت میزان 

نیتروژن برداشت شده از تیمار عدم مصرف کود نیتروژنی 

کود اوره و سولفات آمونیوم از نظر  با تیمارهای مصرف

دار بود. به عبارت  آماری تنها در مرحله برداشت معنی

زنی و  دیگر مصرف کود نیتروژنی در مراحل پنجه

داری بر میزان نیتروژن برداشت شده از  دهی تاثیر معنی ساقه

زیمنس بر متر  دسی 72خاک در تیمار شوری آب آبیاری 

 12/7مار آب آبیاری نداشت. این مشاهده شبیه تی

زیمنس بر متر بوده و اهمیت رعایت زمان مصرف  دسی

نماید. تاثیر نوع کود  کودهای نیتروژنی را گوشزد می

نیتروژنی بر میزان نیتروژن برداشت شده از خاک نیز تنها 

دار بود. بیشترین نیتروژن برداشت  در مرحله برداشت معنی

ق افتاد و از نظر شده گندم از تیمار مصرف کود اوره اتفا

دهی و  دهی، خوشه زنی، ساقه عددی و در مراحل پنجه

و  14/11، 12/17، 42/71برداشت به ترتیب معادل 

کیلوگرم در هكتار بود. کمترین نیتروژن برداشت  11/741

شده از خاک از تیمار عدم مصرف کود نیتروژنی حاصل 

روی، گلدهی و برداشت  زنی، ساقه شد و در مراحل  پنجه

کیلوگرم  11/12و  31/23، 77/12، 47/22به ترتیب معادل 

(. این مشاهدات با نتایج سایر 4در هكتار بود )شكل 

(. نتایج تحقیقات مالهی 47، 73، 1محققین هماهنگ بود  )

( نشان داد که بیشترین سرعت جذب 42) 7و همكاران

روی  زنی تا ساقه نیتروژن از خاک در فاصله زمانی پنجه

افتد اما بیشترین میزان جذب نیتروژن عموما در  اتفاق می

دهد. تاثیر مثبت  دهی تا شیری شدن رخ می ابتدای گل

تاخیر دیرهنگام خاکی کود نیتروژنی توسط بالندینو و 

 (. 72( نیز گزارش گردید )2271) 2همكاران

اثر شوري و نوع كود نيتروژني بر الگوي جذب  

 نيتروژن

ان کود نیتروژنی بر اثر شوری، نوع و میز 1جدول 

طور الگوی جذب نیتروژن در گندم را نشان می دهد. همان

که مالحظه می شود میزان نیتروژن برداشت شده از خاک 

از مرحله کاشت تا اواسط پنجه زنی در کلیه تیمارها 

درصد می باشد. به عبارت دیگر بخش اندکی  71کمتراز 

ا پنجه از نیتروژن جذب شده از خاک در فاصله کاشت ت

زنی اتفاق افتاد و این مسئله مشابه گزارشات موجود )آلی 

( است. این مهم ضرورت مصرف اندک 7111و دیگران، 

کود نیتروژنی از زمان کاشت تا اواسط پنجه زنی را نشان 

(. الزم به ذکراست که این دوره رشد 47، 21دهد )می

روز را در استان یزد شامل  12گندم فاصله زمانی حدود 

ی شود. همچنین با توجه به اینكه میزان برداشت نیتروژن م

در تیمارهای مصرف و عدم مصرف کود نیتروژنی در 

توان چنین نتیجه گیری  میمرحله پنجه زنی مشابه می باشد، 

کرد که مصرف کود نیتروژنی باید عمدتا از مرحله پنجه زنی که 

 باشد مصرف مصادف با گرم شدن هوا و رشد سریع گندم می

باشد  گردد. این مشاهدات با نتایج سایر محققین هماهنگ می

(. این محققین گزارش کردند که به تعویق انداختن اولین 73)

داری  تاثیر معنی GS30زنی تا مرحله  زمان مصرف کود از پنجه

( نیز 31جان و همكاران ) بر عملكرد دانه گندم نداشت. طارق

ای کود  ک مرحلهنشان دادند که جهت تولید گندم مصرف ی

زنی و  ای )کاشت، پنجه اوره )غالف رفتن( بر تقسیط سه مرحله

 غالف رفتن( آن ارجحیت دارد.

                                                 
1- Malhi et al. 

2- Blandino et al. 
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 يدس 12و  22/0، 07/1ي با هدايت اريآب هايآبگندم تيمار شده با  كود نيتروژني بر ميزان برداشت نيتروژن اندام هوايي مديريت مصرف( اثر 3شكل )

 روي، روز پس از كاشت به ترتيب بيانگر زمان كاشت، اواسط پنجه 217و  117، 120، 17، 7هاي  زمان متر بر منسيز

 باشد. ها مقدار خطاي استاندارد مي باشد(. خطوط عمودي روي ميانگين روي، گلدهي و برداشت مي ساقه
Figure (3) Effect of nitrogen management on wheat nitrogen uptake treated with irrigation water salinity levels of 1.7, 7.22 

and 12 dS m-1 (0, 90, 127, 150 and 210 days after planting refers to sowing, midtillering, stem elongation, flowering and 

harvest stages). Bars show standard error. 
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 دانه و كاه گندم عملكرداثر شوري بر 

دسای   72و  22/1، 1/7اثر سه سطح شوری آب آبیاری ) 3شكل 

دهاد.   زیمنس بر متر( را بر عملكرد داناه و کااه گنادم نشاان مای     

داری بر عملكارد   شود شوری تاثیر معنی همانطور که مالحظه می

وان مثال با افزایش شوری آب آبیاری (. به عن3دانه داشت )شكل 

باه   3222دسی زیمنس بار متار، عملكارد داناه از      22/1به  1/7از 

کیلوگرم در هكتار کااهش یافات و ایان کااهش از نظار       2123

دار تنش شوری بر عملكرد کاه  آماری معنی داری بود. تاثیر معنی

(. با افزایش شوری آب آبیاری 3گندم نیز مشاهده گردید )شكل 

باه   2211دسی زیمنس بر متار، عملكارد کااه از     22/1به  12/7ز ا

کیلوگرم در هكتار کااهش یافات و ایان کااهش از نظار       3322

 آماری معنی دار بود.

 
( اثر سطوح مختلف شوري آب آبياري و نوع كود نيتروژني بر ميزان جذب نيتروژن در مراحل مختلف رشدي گندم 1)جدول  

Table (5) Effect of irrigation water salinity levels and nitrogen sources on nitrogen uptake at 

different growth stages 

 نیتروژن جذب شده در مراحل مختلف رشد )درصد(

Nitrogen uptake at growth stages (%) 

 منبع کود نیتروژنی

Nitrogen sources 

شوری آب آبیاری 

 زیمنس بر متر( )دسی

Irrigation water 

salinity levels (dS 

m-1) 

گلدهی تا برداشت 

Flowering to 

harvest 

  دهی تا گلدهی اواسط ساقه

Midstem elongation 

to flowering 

زنی تا اواسط اواسط پنجه

  دهی ساقه

Midtillering to 

midstem elongation 

زنی کاشت تا اواسط پنجه  

Sowing to 

Midtillering 

29.28 bc 22.44 a 34.19 ab 14.07 b 
 اوره

 Urea 

1.7 46.11 a 13.69 b 29.16 b 11.02 b 

 سولفات آمونیوم

Ammonium 

sulphate 

14.14 d 9.6 b 44.1 a 32.14a 
 شاهد

 Control 

24.05 c 19.98 a 42.64 a 13.32 b 
 اوره

 Urea 

7.22 55.27 a 8.33 b 22.51 b 13.87 b 
 سولفات آمونیوم

Ammonium 

sulphate 

56.23 a 2.67 c 29.46 b 11.62b 
 شاهد

 Control 

38.35 b 24.23 a 24.17 b 13.23 b 
 اوره

 Urea 

12 43.08 a 18.81 a 27.94 b 12.16 b 
 سولفات آمونیوم

Ammonium 

sulphate 

20.37 c 10.33 b 44.2 a 25.08a 
 شاهد

 Control 
 درصد آزمون دانكن ندارند. 1داری در سطح احتمال  مشترک اختالف معنیهای دارای حداقل یک حرف  در هر ستون، میانگین

Within columns, means with same letter did not differ significantly at p<0.05 by Duncan Multiple Range 

Test (DMRT). 

شوری بر رشد و  شاین مطلب بیانگر تاثیر منفی تن

از تنش کودی رنج عملكرد گندم در شرایطی که گیاه 

نمی برد )سطح حاصلخیزی خاک باال از نظر نیتروژن( 

ای که باید به آن اشاره نمود  (. نكته22، 22 ,72می باشد )

داری بر عملكرد دانه  اینكه نوع کود نیتروژنی تاثیر معنی

(. این نتایج با نتایج سایر محققین 4گندم نداشت )جدول 

( نشان 71و همكاران )هماهنگ بود. به عنوان مثال فیلهو 

دادند که نوع کود نیتروژنی )اوره یا سولفات آمونیوم( 

داری بر عملكرد گندم نداشت. تاثیر نوع و  تاثیر معنی

زمان مصرف کود نیتروژنی بر عملكرد گندم توسط سایر 
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(. با افزایش 34، 71محققین نیز بررسی گردیده است )

بر متر زیمنس  دسی 72به  22/1شوری آب آبیاری از 

داری نپذیرفت. این  عملكرد دانه و کاه گندم تاثیر معنی

مشاهده در هر دو نوع کود نیتروژنی مالحظه گردید. 

( نیز نشان داد که با 27نتایج تحقیقات سایر محققین )

زیمنس بر  دسی 1به  12/2افزایش شوری آب ابیاری از 

متر عملكرد دانه و کاه گندم کاهش یافت اما با افزایش 

زیمنس بر متر  دسی 72به  1وری آب آبیاری از ش

 داری نداشت.  عملكرد دانه کاهش معنی
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هاي داراي حروف مشابه از نظر آماري در سطح پنج درصد و بر اساس آزمون  ميانگين( اثر شوري بر عملكرد دانه و كاه گندم. 4شكل )

 باشد. ها مقدار خطاي استاندارد مي خطوط عمودي روي ميانگين باشند. دار نمي دانكن معني
Figure (4) Effect of irrigation water salinity levels on wheat grain and straw yield. 

 Means with the same letter are not significantly different according to Duncan test (P≤0.05). Bars show 

standard error.   
 

 
  

 

1.7 7.22 12 
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 گيري نتيجه

به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که 

الگوی جذب نیتروژن در سطوح مختلف شوری و نوع 

که بخش باشد. با توجه به اینکود نیتروژنی مشابه می

درصد(  12ای از نیتروژن مورد نیاز گیاه )بیش از عمده

شود به از اواسط پنجه زنی به بعد از خاک جذب می

 71رسد در صورت ضرورت، با مصرف حدود نظر می

درصد از کودهای نیتروژنی از زمان کاشت تا اواسط 

زنی بتوان افزون بر افزایش تولید محصول، از پنجه

هدررفت کودهای نیتروژنی، که در برخی از مزارع 

 گندم بیش از هشتاد درصد است، جلوگیری کرد.

 سپاس گزاري

مرکز ملی  بدینوسیله از کلیه همكاران

تحقیقات شوری و بخش خاک و آب مرکز تحقیقات 

و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد که در 

اجرای این تحقیق کمک نمودند تشكر و قدردانی 

گردد. این مقاله بخشی از نتایج پروژه تحقیقاتی به  می

است که در سازمان  2-24-24-12224شماره 

ی به ثبت تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورز

 .  است رسیده
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