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 چکیده
کوهدشت در  بررسی تأثیر هنگام آبیاری تكمیلی و حد بهینۀ کاربرد نیتروژن روی عملكرد دانۀ گندم دیم رقم باهدفاین پژوهش 

های اصلی )شاهد، کاشت، گلدهی و کاشت +  های آبیاری در کرت ایستگاه تحقیقات دیم گچساران اجرا شد. به همین منظور زمان

طرح  صورت بههای فرعی  در کرت کیلوگرم در هكتار( 120و  90، 60، 30، 0متر( و مقادیر مختلف نیتروژن ) میلی 50گلدهی به میزان 

به مدت سه سال متوالی، بررسی شدند. نتایج  1388 - 89های کامل تصادفی از سال  اسپلیت پالت( بر پایۀ بلوکهای خردشده ) کرت

نشان داد رابطۀ بین نیتروژن مصرفی با عملكرد دانه از معادلۀ رگرسیون درجۀ دوم پیروی کرده و میانگین نیاز نیتروژنی گندم دیم رقم 

درصد بیشینه عملكرد دانه، تعیین شد و تغییر این میزان از  95لص در هكتار برای دستیابی به کیلوگرم نیتروژن خا 80کوهدشت، حدود 

. همچنین از میان تیمارهای دارای آبیاری (R2= 86)تغییرپذیری عملكرد دانه را توجیه کند  درصد از 86کاربرد نیتروژن، توانست 

یت با توجه به رنهادرصد افزایش داد. د 43ه بدون آبیاری، عملكرد دانه را گندم نسبت ب گلدهیمتر آبیاری در مرحلۀ  یلیم 50تكمیلی، 

کیلوگرم نیتروژن خالص در شرایط آبیاری تكمیلی در مرحلۀ گلدهی گندم دیم، برای بهبود و  80های این پژوهش، کاربرد میزان  یافته

 شود.افزایش عملكرد دانۀ آن، ضروری بوده و توصیه می
 

 ی، منطقۀ گچساران.کود دهد بهینه، کمبود رطوبت، ح هاي کلیدي:واژه
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ABSTRACT 

This study carried out to investigate the effect of supplemental irrigation and nitrogen application times on seed yield 
and agronomic characteristics of dryland wheat (Triticum aestivum L.) Kohdasht variety in Gachsaran dryland 
agricultural research station. For this purpose, the irrigation times in main plots (Rainfed, Planting, Flowering, 
Planting + Flowering with rates of 50mm) and different nitrogen rates (0, 30, 60, 90 and 120 kg.h-1) in sub plots were 
studied based on RCBD split plot design for three consecutive years, during 2009-12 seasons. According to the 
results, the relationship between the amount of applied nitrogen and seed yield following the quadratic regression 
equation and average requirement of nitrogen for Kohdasht variety wheat was determined 80 kg.h-1 to achieve 95 
percent of maximum seed yield. This value change of nitrogen, could explain 86 percent of variation in grain yield 
(R2=0.86). Also among supplemental irrigation treatments, the amount of 50 mm irrigation at wheat flowering stage 
compared to rainfed (non-irrigated), increased grain yield by 43 percent. Finally, according to the findings of this 
study, it is necessarily recommended to apply 80 kg.h-1 nitrogen in combination with supplemental irrigation at wheat 
flowering stage, to improve and increase yield. 
 
Keywords: Fertilization, Gachsaran region, moisture deficit, optimal level. 
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 مقدمه

ین تر مهمیکی از  (.Triticum aestivum L)گندم نان 

رشد در مناطق غرب آسیا و شمال   گیاهان زراعی و قابل

( که در روند تولید Cooper et al., 1987آفریقا بوده )

است  محدودکنندهین عامل تر مهممحصول آن، خشکی 

(Abedi & Pakniat, 2010)دگی در مناطق . میزان بارن

 50-1200یادشده، از سالی به سالی دیگر در دامنۀ 

. بدون شک در (Kassam, 1981) متر متغیر است یلیم

رغم وجود این مناطق انجام آبیاري تکمیلی به

هایی مانند کمبود آب و تجهیزات، نقش مهمی  محدودیت

 & Oweisکند ) در بهبود عملکرد محصوالت دیم ایفا می

Hachum, 2012 بخش زیادي از مناطق یادشده در .)

قرارگرفته که میانگین تولید  توسعه درحالکشورهاي 

متغیر  هکتار در کیلوگرم 1500تا  800 ها از آندر گندم 

درصد عملکرد  50الی  10معادل است. این میزان تولید 

 .است در این مناطق آبیاراضی 

هاي  ، اعمال مدیریتشده انجامتحقیقات  بر پایۀ

ري تکمیلی و کاربرد نیتروژن توانسته است عملکرد آبیا

غالت دیم را به نحو مطلوبی افزایش دهد. نتایج 

تحقیقات آبیاري تکمیلی در مراکش، ترکیه، قبرس و 

تا  5/1دهندة افزایش عملکردي بیش از  پاکستان نشان

برابر در شرایط آبیاري تکمیلی نسبت به شرایط دیم  2

. (Perrier & Salkiny, 1991; Tavakoli, 2003) است

یاي تل هدي در ا ساله هشتهمچنین در تحقیقات 

سوریه با اعمال آبیاري تکمیلی در شرایط دیم، 

 9/5تن در هکتار به  25/2میانگین عملکرد گندم از 

تن در هکتار افزایش یافت. این روند افزایشی، در 

ترویجی در گندمزارهاي  -شرایط آزمایشی تحقیقی 

تن در  8/4تن در هکتار به بیش از  8/0از کشاورزان، 

 .(Oweies & Hachum, 2004) هکتار ادامه داشت

المللی تحقیقات کشاورزي  محققان مرکز بین

نیز با بررسی چهار رقم گندم  1مناطق خشک )ایکاردا(

هاي آبیاري تکمیلی، آبیاري کامل و دیم  دیم در حالت

لب سوریه( اي )منطقۀ ح وهوایی مدیترانه در شرایط آب

گزارش دادند، میزان عملکرد دانۀ گندم در شرایط 

نسبت به  ازآن پسآبیاري تکمیلی در مرحلۀ گلدهی و 

                                                                               
1.  International Center for Agricultural Research in 

Dry Areas (ICARDA) 

داري افزایش یافت  طور معنی آبیاري کامل و دیم، به

(Oweis et al., 2000.) 

نتایج تحقیقات نشان داده است، در شرایط کمبود 

نگام کم یک دور آبیاري در هآب، استفاده از دست

وري از آب مصرفی را به طرز  مناسب، عملکرد دانه و بهره

( Tavakkoli & Oweis, 2004چشمگیري افزایش داده )

کاهش عملکرد دانه، همراه و در مقابل، تنش رطوبتی با 

. (Ehlig & Lemert, 1976; Samarah, 2005) بوده است

یتروژن و ن یمنفمثبت و هاي  برخی محققان برهمکنش

 ;Oweis et al., 1999) کرده بررسیرا  آب آبیاري

Tavakoli, 2003 و گزارش کردند، آبیاري تکمیلی و )

کاربرد تقسیطی کود نیتروژن در هنگام نیاز گیاه، نقش 

 Campbell etیی نیتروژن دارند. کاراي در افزایش مؤثر

al. (1993 استفاده از )کیلوگرم نیتروژن خالص  50تا  25

 & Tallieiدیم کشور کانادا و در هکتار را در شرایط 

Haghparast (2003)  کیلوگرم نیتروژن را براي  45میزان

شرایط دیم کرمانشاه، مطلوب دانسته و کاربرد بیشتر از 

را به علت کمبود آب و جذب نشدن آن توسط گیاه   آن

 دانند. مناسب نمی

 Khademi (1998)و  Karimi (1992)در تحقیقی 

کیلوگرم نیتروژن  40-80میزان  نیز، بسته به نوع خاک،

درصد هنگام  50کاربرد تقسیطی،  صورت بهخالص را 

ی گندم توصیه کردند. زن پنجهدرصد هنگام  50کاشت و 

میزان نیتروژن موجود در خاک و میزان آب حال  یندرع

یرگذار در پاسخ تأثهاي مهم و  در خاک از عامل جذب قابل

یط دیم در شراروژنی و یا پاسخ ندادن گیاه به کودهاي نیت

برخی محققان  .(Sullivan et al., 2007روند ) شمار میبه

دیگر، اعمال مدیریت آبیاري تکمیلی و کاربرد بهینه 

نیتروژن را در جهت کاهش خطر و ایجاد ثبات در 

 ,.Kijne et alدانند )می مؤثرعملکرد محصوالت دیم 

2003; Tavakoli, 2003; Tavakkoli & Oweis, 2004;. 

Oweis et al., 2001.) 

در  شدن واقعمناطق دیمزار ایران نیز به لحاظ 

هاي آسمانی  خشک، بارش یمهنناحیۀ خشک و 

محدودي دارند. پراکنش نامنظم باران و دماي باالي 

نخستین عامل  عنوان بههوا موجب شده است تا آب 

کنندة تولید محصوالت کشاورزي معرفی شود.  محدود

ها، سطوح  کمبود بارش در اغلب سالاز سویی به علت 
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نبوده یا عملکرد  برداشت قابلزارها، چشمگیري از دیم

رسد با  نظر میحال به ینبااغیراقتصادي دارند. 

ریزي و استفادة مطلوب از امکانات، بتوان از  برنامه

باران جلوگیري کرد. هاي کم کاهش تولید در سال

تکمیلی در ثبات رو با در نظر داشتن نقش آبیاري  ینازا

و بهبود عملکرد گندم دیم، هدف از اجراي این 

یر همزمان مدیریت آبیاري تکمیلی تأثپژوهش بررسی 

و نیتروژن بر عملکرد دانه و نیز تعیین هنگام آبیاري 

 تکمیلی و حد بهینۀ نیتروژن مصرفی بوده است.

 

 ها مواد و روش

این پژوهش در ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم 

 ۀدقیق 18درجه و  30با عرض جغرافیایی ان گچسار

شرقی  ۀدقیق 59درجه و  50طول جغرافیایی  ،شمالی

پایگاه اصلی  عنوان متري از سطح دریا به 668ارتفاع با 

گرمسیري تحقیقات کشاورزي دیم گرمسیري و نیمه

کشور در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفت. 

 430حدود  این منطقه بلندمدتمیزان بارندگی 

متر و دماي کمینه  میلی 2934متر، تبخیر ساالنه  میلی

+ درجۀ سلسیوس است 47و  -2 یبترتو بیشینه به

(IRIMO, 2016)هاي  محل تحقیق از نوع خاک  . خاک

لوم( بود که  کلی اي با بافت سنگین )سیلتی قهوه

ی متوسط به باال، فسفر متوسط و مواد آلمیزان  ازلحاظ

 (.1جدول است )نیاز گندم پتاسیم در حد 

 
 ي فیزیکی و شیمیایی خاک پیش از اجراي آزمایش در ایستگاه گچسارانها یژگیو. میانگین برخی از 1جدول 

Table 1. The mean of physical and chemical soil properties before conducting the experiment in Gachsaran station 
Saturate 

(%) 
EC pH 

Calcium 
carbonate(%) 

Organic carbon 
(%) 

N 
(%) 

P K Dept 
(cm) 

Soil tissue 
mg/kg 

41 0.75 7.3 41.7 0.98 0.1 11.3 372 0-30 Silty clay loam 

 

پژوهش شامل بیست ترکیب تیماري و سه تکرار این 

پالت(  هاي خردشده )اسپلیت طرح کرت صورت بهبود که 

مدت به 1388تصادفی از سال  هاي کامل بر پایۀ بلوک

 عنوان بهسه سال اجرا شد. تیمارها شامل آبیاري تکمیلی 

 50در چهار سطح بدون آبیاري )شاهد(،  (a)تیمار اصلی 

یاري در آب متر یلیم 50یاري در هنگام کاشت، آب متر یلیم

متر +  یلیم 50هنگام گلدهی و آبیاري در هنگام کاشت 

ام گلدهی و نیتروژن خالص یاري در هنگآب متر یلیم 50

و  90، 60، 30، 0در پنج سطح ) (b)عنوان تیمار فرعی  به

هاي اصلی با  کیلوگرم در هکتار( بودند. ابعاد کرت 120

به طول و  شده استفادهتوجه به سامانۀ آبیاري بارانی 

هاي اصلی و تکرارها  متر، فاصلۀ بین کرت 5/10عرض 

و عرض  5/10ه طول هاي فرعی ب متر، ابعاد کرت 4حدود 

ي خاک از محل اجراي پروژه از بردار نمونهبود.  متر 25/2

مرکب تهیه و  صورت بهمتري خاک  سانتی 0-30عمق 

هاي فیزیکی شیمیایی تجزیه شد براي تعیین ویژگی

(. عملیات تهیۀ زمین با استفاده از گاوآهن دوار 1جدول)

آزمون افقی )سیکلوتیلر( انجام و بر پایۀ نتایج تجزیۀ 

درصد  50و  میپتاس، فسفرخاک، همۀ کودهاي شیمیایی 

( همزمان با موردنظر)با توجه به تیمارهاي  نیتروژنکود 

درصد دوم کود  50کاشت به خاک اضافه شد و 

سرک  صورت بهی گندم، دهپنجهنیتروژنه در هنگام 

بر پایۀ تراکم ‘ کوهدشت’مصرف شد. کاشت گندم رقم 

ۀ فاصل بابع در آذرماه هر سال و دانه در مترمر 350 بذر

متر انجام شد. در مرحلۀ داشت،  سانتی 5/17خطوط 

هاي آزمایش، بر پایۀ نوع تیمار  نسبت به آبیاري کرت

هاي هرز  آبیاري تکمیلی اقدام و براي کنترل علف

و باریک برگ به ترتیب از سموم گرانستار و  برگ پهن

 800تا  750گرم و  25تا  20تاپیک به میزان 

زنی گندم استفاده  لیتر در هکتار در مرحلۀ پنجه میلی

هاي  شمار پنجه در هر یک از کرت  شد. میانگین

آزمایشی با شمارش بیست بوته به دست آمد و پس از 

رسیدن به پایان فصل رشد گندم و خشک شدن 

ها با استفاده از کمباین ویژة هوایی، کل کرت هاي اندام

ها، توزین شد. ان تولید آنهاي برداشت و میز یشآزما

سپس عملکرد دانه و وزن هزاردانۀ هر یک از تیمارها 

ۀ سال سهیت نتایج درنهاجداگانه تعیین شدند و  طور به

تجزیۀ مرکب شده و  Mstat-cافزار  نرماجراي پروژه در 

دار  ها با استفاده از آزمون کمینه تفاوت معنی میانگین

(LSD.مقایسه شدند ) 
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 نتایج و بحث
 بررسی كلی شرایط اقلیمی

بر عملکرد  مؤثرهاي اقلیمی  برخی از عامل 2جدول 

گندم دیم در طول سه سال ارزیابی پروژه و مقایسۀ آن 

دهد. بر پایۀ  مدت را نشان می یطوالنبا میانگین 

هاي این جدول در هر سه سال، میزان بارندگی  داده

بود. متر( کمتر میلی 430مدت ) نسبت به میانگین بلند

هاي تغییرپذیري دمایی نیز سال سوم، در ماه ازنظر

هاي فروردین و اردیبهشت که همزمان با مرحله

دانۀ گندم در منطقه است،  پر شدنی و دهسنبله

تري داشت. در مدت شرایط مطلوبنسبت به بلند

 همین سال، میزان تبخیر نیز کمتر بود.

 

 صفات زراعی

داد که تأثیر سال جدول تجزیۀ واریانس مرکب نشان 

ۀ تیمارها در هزاردانبر عملکرد دانه، شمار پنجه و وزن 

(. بر پایۀ 3دار شد )جدول  درصد معنی1سطح آماري 

(، در بررسی 4ها )جدول  جدول مقایسۀ میانگین

، سال دوم هزاردانههاي شمار پنجه و وزن  ویژگی

یژه سال اول برتري بسیار و بهنسبت به دو سال دیگر 

داشت. این در حالی است که میزان عملکرد باالیی 

هاي اول و سوم، به  دانه در سال دوم نسبت به سال

درصد، کمتر بوده است. همچنین  5/26و  4/10ترتیب 

آمده از تجزیۀ واریانس مدیریت آبیاري  دست نتایج به

و  هزاردانههاي زراعی وزن  گویاي آن بود که ویژگی

دار شدند،  معنی درصد1عملکرد دانه در سطح آماري 

دار  اما شمار پنجه در بوته در هیچ سطح آماري معنی

 آبیاري ،4هاي جدول  (. با توجه به داده3نبود )جدول 

را نسبت به  هزاردانهتکمیلی در هنگام گلدهی، وزن 

مدیریت بدون آبیاري یا آبیاري هنگام کاشت افزایش 

داد. همین روند نیز در بررسی عملکرد دانه وجود 

ت. در این عامل انجام آبیاري تکمیلی در هنگام داش

گلدهی و یا در هنگام کاشت نسبت به بدون آبیاري 

 برتر بودند.
 

 (1388-91گچساران ) ایستگاه هواشناسی هاي داده .2جدول 
Table 2. Climatic information of the Gachsaran station (2009-2012) 

 Rainfall  Average of Temp.(°C)  

Long term 2011-2012 2010-2011 2009-2010 Long term 2011-2012 2010-2011 2009-2010 Year month 

0.9 0.0 0.0 0.0 26 25.3 27.6 25.2 Sep 
39.9 92.1 0.0 44.5 20.1 18.6 20.8 21 Oct 
96.4 61.1 12.6 180.5 13.6 12.2 14.7 12.9 Nov 
91.4 54.3 84.1 37.9 12.2 11.9 12 13.2 Dec 

110.4 120.7 197.7 67.7 11.6 10.7 11.2 13 Jan 
52.3 47.5 116.1 5.8 15 12 14.9 17.8 Feb 
24.5 44.8 6.4 21.2 19.3 17.9 19.3 20.8 Mar 
14.3 0.1 0.2 43.4 26 26.2 27.3 25.5 Apr 
430 420.6 417.1 401 - - - - Total 

 

 آن. تجزیۀ واریانس مرکب عملکرد دانۀ گندم و برخی از اجزاي 3جدول 

Table 3. Combined analysis of variance for grain yield of wheat and some characteristics 

MS 
DF S.O.V. 

Grain yield Thousand kernel weight Tiller 

18.163** 636.03** 103.886** 2 ENV 
0.902* 1.995ns 1.148** 6 REP (ENV) 
3.341** 74.267ns 0.301ns 3 Irrigation 

0.678ns 88.151** 0.164ns 6 Year × Irrigation 

0.308 2.652 0.271 18 Error (1) 

1.341** 7.859ns 6.203** 4 Nitrogen 

0.264ns 16.273* 3.333** 8 Year × Nitrogen 

0.256ns 10.759ns 0.371ns 12 Irrigation × Nitrogen 

0.145ns 7.676ns 0.222ns 24 Year × Irrigation × Nitrogen 

0.182 6.113 0.283 96 Error (2) 

12.3 7.8 11.4 - C.V 

nsدرصد. 1و  5دار در سطح احتمال  دار، معنی ، * و **: به ترتیب غیر معنی 
ns, * and **: not significant, significant at 5 and 1% level of probability, respectively. 
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 . مقایسۀ میانگین تأثیر سال، آبیاري و کود نیتروژن بر شمار پنجه، عملکرد دانه و وزن هزاردانه4جدول 

Table 4. Mean comparison of year, irrigation and nitrogen effects on number of tiller, grain yield and thousand kernel weight 
Grain yield Thousand kernel weight Tiller   

3332b 28.5c 3.4c y1 
Year 2984c 35a 6a y2 

4062a 31.8b 4.7b y3 
1% = 290  1% = 0.86 1% = 0.271 LSD  

3050b 30.7c 4.8a a1 

Irrigation 
3386ab 30.9c 4.7a a2 
3711a 32.2b 4.7a a3 
3691a 33.4a 4.6a a4 

1% = 340 1% = 0.99 5% = 0.23 LSD  

3158b 32.2a 4.3c b1  
3481a 31.7a 4.3c b2  
3483a 31.3a 4.6b b3 Nitrogen 
3697a 32.4a 5.1a b4  
3478a 31.5a 5.2a b5  

1% = 260 5% = 1.16 1% = 0.33 LSD  

 تفاوت معناداري ندارند. LSDهاي مشترک در هر ستون و گروه، بر اساس آزمون  هاي داراي حرف میانگین

Means followed by the same letter in each column and group are not significantly different based on LSD test. 
a1 = دون آبیاري )شاهد(ب a1 = without irrigation (control) 
a2 = 50 متر آبیاري در هنگام کاشت میلی a2 = 50 mm irrigation in planting time 

a3 = 50 متر آبیاري در هنگام گلدهی میلی a3 = 50 mm irrigation in flowering time 

a4 =  متر میلی 50 هیمتر+ هنگام گلد میلی 50آبیاري هنگام کاشت a4 = 50 mm irrigation in planting time + 50 mm irrigation in flowering time 
b1 = 0 نیتروژن خالص کیلوگرم در هکتار b1 = 0 kg/ha pure nitrogen 

b2 = 30 نیتروژن خالص در هکتار کیلوگرم b2 = 30 kg/ha pure nitrogen 

b3 =60 خالصنیتروژن  در هکتار کیلوگرم b3 = 60 kg/ha pure nitrogen 

b4 =90 نیتروژن خالص در هکتار کیلوگرم b4 = 90 kg/ha pure nitrogen 
b5 = 120 نیتروژن خالص کیلوگرم در هکتار b5 = 120 kg/ha pure nitrogen 

 

هاي  در ویژگی شمار پنجه در بوته، تأثیر مدیریت

دار  عنیآبیاري یکسان بوده و اختالف بین تیمارها م

آبیاري تنها در  ونبود. همچنین اثر متقابل سال 

درصد 1ویژگی وزن هزاردانه در سطح احتمال 

حال در مقایسۀ میانگین تیمارها،  یندرعدار شد.  معنی

سال  گلدهیمتر در هنگام  میلی 50مدیریت آبیاري 

کیلوگرم در هکتار  4484( با میزان 1390-91سوم )

 2541ري سال دوم با نسبت به مدیریت بدون آبیا

درصدي داشت.  43حدود در هکتار، افزایش  کیلوگرم

ي مهم در بررسی این پژوهش، ها عاملیکی دیگر از 

هاي  مدیریت نیتروژن بود که در نتیجۀ آن ویژگی

داري  شمار پنجه و میزان عملکرد دانه اختالف معنی

در  هزاردانهدرصد داشتند ولی وزن 1در سطح آماري 

(. در بین 3دار نشد )جدول  اري، معنیهیچ سطح آم

کیلوگرم  90کاربرد هاي کودي، مدیریت  مدیریت

در هکتار )میانگین سه  کیلوگرم 3697نیتروژن با 

سال( در مقایسه با مدیریت بدون کاربرد به میزان 

در هکتار )میانگین سه سال(، باالترین  کیلوگرم 3158

ته نیز میزان را داشت. در بررسی شمار پنجه در بو

نسبت به  120و  90هاي کاربرد نیتروژن مدیریت

برتر بودند. کیلوگرم 60 و 30 ،0کاربرد هاي  مدیریت

دار  یمعن نیتروژن در عملکرد دانه× اثر متقابل سال 

هاي شمار پنجه و وزن  اما این تأثیر در ویژگی نبود،

درصد  5و  1به ترتیب در سطوح آماري  هزاردانه

هاي  دار نبودن مدیریت یمعنرغم دار شد. به معنی

هاي  سال، در مقایسۀ میانگین× مختلف نیتروژن 

عملکرد دانه، سال سوم نسبت به دو سال دیگر 

هاي  که همۀ مدیریت يطور بهوضعیت بهتري داشت، 

در هکتار  کیلوگرم 4062نیتروژن و میانگین کلی 

نسبت به مدیریت بدون نیتروژن سال دوم، افزایشی 

 (.5و  4 هايجدولکیلوگرمی داشت ) 1521حدود 

× نتایج تجزیۀ واریانس، اثر متقابل آبیاري  بر پایۀ

کدام از  یچهنیتروژن در × آبیاري × نیتروژن و سال 

داري نداشتند  ی، اختالف معنیبررس موردهاي  ویژگی

حال مقایسۀ میانگین تیمارها نشان  ینع در(. 3)جدول 

نیتروژن مدیریت × يیجه اثرمتقابل آبیاردرنتداد که 

متر میلی 50کیلوگرم نیتروژن با  90ترکیبی کاربرد 

در  کیلوگرم 4069آبیاري در هنگام گلدهی، با میزان 

هکتار توانسته است نسبت به مدیریت بدون کاربرد 

 2497نیتروژن و بدون آبیاري تکمیلی با میزان 
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در هکتار عملکرد باالتري داشته باشد. این  کیلوگرم

هاي نیز تا حدودي وجود  در دیگر ویژگی افزایش

، مقایسۀ میانگین نشان داد، هزاردانهداشت. در وزن 

متر  یلیم 50کیلوگرم نیتروژن با  90کاربرد  مدیریت

گرم( با مدیریت  7/32) گلدهیآبیاري در هنگام 

متر آبیاري در  یلیم 50کیلوگرم نیتروژن با  90کاربرد 

گرم  2/35با  که هاي کاشت و گلدهی گندمزمان

داري باهم  باالترین میزان را داشت، تفاوت معنی

ندارند. در مقایسۀ شمار پنجه نیز وضعیت به همین 

 50کیلوگرم نیتروژن با  90منوال بود. مدیریت کاربرد 

پنجه و  5با شمار  گلدهیمتر آبیاري در هنگام  یلیم

کیلوگرم نیتروژن  120مدیریت بدون آبیاري و کاربرد 

آماري نداشتند  ازنظرداري  یمعنپنجه، تفاوت  5/5و 

 (.5)جدول 

 
 سال بر عملکرد دانه× سال و نیتروژن × . مقایسۀ میانگین اثر متقابل آبیاري 5جدول 

Table 5. Mean comparison of interaction of irrigation × year and nitrogen × year effects on grain yield 
Year                                                           

2011-2012 2010-2011 2009-2010  
 

3826b 2541f 2785ef a1 

Irrigation 
3844b 3093de 3219cde a2 
4484a 2975def 2672bc a3 
4093ab 3326cd 3654bc a4 

                                          LSD 5% = 430       
3921ab 2667g 2886fg b1 

Nitrogen 
4089a 2943efg 3410cd b2 
4097a 3052def 3300cde b3 
4087a 3405cd 3600bc b4 
4116a 2852fg 3467c b5 

                                        LSD 5% = 350    
 صد تفاوت معناداري ندارند.در 5هاي مشترک در هر ستون و گروه، در سطح احتمال  هاي داراي حرف میانگین

Means followed by the same letter in each column and group are not significantly different at 5% probability. 
a1 = )بدون آبیاري )شاهد a1 = without irrigation (control) 
a2 = 50 متر آبیاري در هنگام کاشت میلی a2 = 50 mm irrigation in planting time 

a3 = 50 متر آبیاري در هنگام گلدهی میلی a3 = 50 mm irrigation in flowering time 

a4 =  متر میلی 50 متر+ هنگام گلدهی میلی 50آبیاري هنگام کاشت a4 = 50 mm irrigation in planting time + 50 mm irrigation in flowering time 
b1 = 0 نیتروژن خالص رکیلوگرم در هکتا b1 = 0 kg/ha pure nitrogen 

b2 = 30 نیتروژن خالص در هکتار کیلوگرم b2 = 30 kg/ha pure nitrogen 

b3 =60 نیتروژن خالص در هکتار کیلوگرم b3 = 60 kg/ha pure nitrogen 

b4 =90 نیتروژن خالص در هکتار کیلوگرم b4 = 90 kg/ha pure nitrogen 
b5 = 120 نیتروژن خالص رم در هکتارکیلوگ b5 = 120 kg/ha pure nitrogen 

 

هاي تحقیقاتی دیم به  بررسی تأثیر سال در پروژه

سه عامل  1شرایط اقلیمی ارتباط زیادي دارد. جدول 

مهم میزان بارش، متوسط دما و میزان تبخیر را در 

مدت  بلندهاي اجراي پروژه در مقایسه با میانگین  سال

. در هر سه سال میانگین بارندگی از دهد نشان می

ها، سال دوم در  مدت کمتر است. در بین این سال بلند

تري قرار داشته است. نتایج تجزیۀ  شرایط بحرانی

عملکرد دانه بین  ازلحاظها نشان داد،  مرکب داده

داري در  هاي زراعی اجراي پروژه، تفاوت معنی سال

ن میزان درصد وجود داشت و بیشتری 1سطح احتمال 

کیلوگرم در هکتار از سال  4062این ویژگی به میزان 

متر بارندگی به دست آمد  میلی 6/420سوم زراعی با 

کیلوگرم در  1078که نسبت به سال زراعی دوم، 

 (.4( افزایش داشت )جدول درصد 136هکتار )

ها نشان داد، آبیاري  ۀ دادهسال سهنتایج میانگین 

گلدهی و کاشت +  هاي: کاشت، تکمیلی در زمان

گلدهی، بیشترین عملکرد دانه را تولید کرد. هر سه 

تیمار یادشده، باهم اختالف آماري نشان ندادند و 

نسبت به تیمار شاهد )بدون آبیاري( برتر بودند. در این 

 طور بهترتیب و ها، تیمارهاي یادشده، بهمقایسه

 641و  661، 336 میانگین افزایش عملکردي به میزان

لوگرم در هکتار نسبت به تیمار شاهد داشتند. کی

ي کاربرد آب و سود اقتصادي حاصله، ور بهره ازلحاظ

آبیاري تکمیلی در مرحلۀ گلدهی نسبت به دیگر 

که با توجه به کاهش میزان بارندگی  بودتیمارها برتر 

در این مرحله از رشد در منطقۀ اجراي آزمایش 

 درمچنین رسد. ه )گچساران(، منطقی به نظر می

آبیاري بر عملکرد دانه × یجه اثر متقابل سال نت
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مشخص شد، آبیاري تکمیلی مرحلۀ گلدهی در سال 

کیلوگرم در هکتار نسبت به  4484میزان سوم با 

کیلوگرم در  2541شاهد )بدون آبیاري تکمیلی با 

 (.5درصد افزایش نشان داد )جدول  43هکتار( 

در بوته  انجام آبیاري تکمیلی بر شمار پنجه

 هزاردانهدار نبود، اما در وزن  آماري معنی ازلحاظ

(. نتایج تحقیقات آبیاري 2دار بود )جدول  معنی

تکمیلی در مراکش، ترکیه، قبرس و پاکستان 

برابر  2تا  5/1ة افزایش عملکردي بیش از دهند نشان

درصد  100و  66، 33)در شرایط آبیاري تکمیلی 

و  گلدهیاحل رشد آبیاري، در مرحلۀ کاشت و مر

ي گندم( نسبت به شرایط دیم )بدون آبیاري( بند دانه

. بر پایۀ تحقیقات (Perrier & Salkini, 1991) است

سوریه با اعمال آبیاري تکمیلی در  ي درا ساله هشت

تن در  25/2شرایط دیم، میانگین عملکرد گندم از 

تن در هکتار افزایش یافت. همچنین در  9/5هکتار به 

هاي  دیگري روي چهار رقم گندم دیم در حالت تحقیق

آبیاري تکمیلی، آبیاري کامل و دیم در شرایط 

اي مشخص شد که عملکرد دانۀ  وهوایی مدیترانه آب

گندم در شرایط آبیاري تکمیلی در مرحلۀ گلدهی و 

طور  پس از گلدهی نسبت به آبیاري کامل و دیم به

 (.Oweis et al, 2000داري افزایش یافت ) معنی
داري  معنی طور بهمدیریت کاربرد نیتروژن نیز، 

عملکرد دانه و شمار پنجه در بوته را افزایش داد، اما بر 

دار نبود. در این میان، شمار  معنی هزاردانهویژگی وزن 

کیلوگرم در هکتار و  120و  90پنجه در سطوح کودي 

، 60، 30عملکرد دانه در چهار سطح کاربرد نیتروژن )

کیلوگرم( با توجه به مقایسۀ میانگین،  120و  90

داري نداشتند. بنابر این نتایج، کاربرد  تفاوت معنی

کیلوگرم در هکتار  377میانگین  طور بهنیتروژن 

عملکرد دانه را نسبت به شاهد بهبود بخشید و این 

کیلوگرم  90افزایش عملکرد تا سطح نیتروژن مصرفی 

 (.1ل و شک 4جدول در هکتار، ادامه داشت )

 روي کود نیتروژن سطوح تغییرپذیري روند بررسی

ویژگی عملکرد دانه، نشان داد رابطۀ بین نیتروژن 

مصرفی با عملکرد دانه از معادلۀ رگرسیون درجۀ دوم 

( و به پیروي از آن، بیشترین 1پیروي کرده )شکل 

کیلوگرم در هکتار از  3614میزان عملکرد دانه با 

بر وژن در هکتار به دست آمد. کیلوگرم نیتر 80کاربرد 

این رابطه، کاربرد هر کیلوگرم نیتروژن در هکتار  پایۀ

 40-60، 20-40، 0-20هاي  از منبع اوره در محدوده

کیلوگرم نیتروژن در هکتار، عملکرد دانه را  60-80و 

 5/1و  3/4، 6/6، 2/10میانگین و به ترتیب  طور به

 و درافزایش  کیلوگرم در هکتار نسبت به واحد پیشین

کیلوگرم در هکتار به  100-120و  80-100محدودة 

کیلوگرم در هکتار نسبت به  4و  3/1ترتیب مقادیر 

واحد پیشین کاهش داد و تغییر در میزان نیتروژن 

هاي عملکرد  درصد از تغییرپذیري 86مصرفی توانست 

R)دانه را توجیه کند 
2
 منظور بهرو  ینازا. (**86 =

درصد بیشترین عملکرد دانۀ تولیدي  95دستیابی به 

کیلوگرم در هکتار( میزان نیاز  3433در این پژوهش )

نیتروژنی گندم رقم دیم کوهدشت در شرایط این 

کیلوگرم در هکتار  80آزمایش و مناطق همسان 

 تعیین شد.

 

 
 گندم دیمۀ بین میزان نیتروژن با عملکرد دان ۀ. رابط1شکل 

Figure 1. Relationship between nitrogen level with grain yield of dryland wheat 
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ین مدیریت کاربرد نیتروژن نیز، با توجه به تر مناسب

 ;Karimi, 1992) از تحقیقات پیشین آمده دست بهنتایج 

Khademi, 1998; Tavakolli, 2003)  مسائلو لحاظ 

درصدي  50تقسیطی  صورت بهاقتصادي، کاربرد کود 

همزمان نیتروژن کیلوگرم  40شود  لذا توصیه می است.

سرک در مرحلۀ  صورت بهکیلوگرم  40با کاشت و 

میزان  Campbell et al. (1993)ی مصرف شود. زن پنجه

را در شرایط  در هکتارکیلوگرم نیتروژن خالص  50تا  25

را به علت کمبود آب و  دیم مناسب دانسته و بیشتر از آن 

داند. این در  گیاه مناسب نمیجذب نکردن آن توسط 

حالی است که کاربرد سطوح باالي نیتروژن در شرایط 

آور شناخته شده است و این  هاي آبی شدید، زیان تنش

، فصل رشد و نوع کود تغییر گیاهبا نوع ها اثرگذاري

 (.Oweis et al., 1999; Tavakoli, 2003) کند می

 ها الفنیتروژن که اخت× یجه اثر متقابل سال درنت

رغم تفاوت در دار نبود، تا حدودي همۀ موارد به یمعن

میزان بارندگی و پراکنش آن، تفاوت زیادي نداشتند. 

حال همۀ تیمارهاي کودي نسبت به شاهد در  ینباا

سال دوم افزایش تولید داشتند. میزان نیتروژن موجود 

در خاک از  جذب قابلدر خاک و میزان رطوبت 

یرگذار در پاسخ یا پاسخ تأثو  هاي بسیار مهم عامل

هستند ندادن گیاه به کودهاي نیتروژنی در شرایط دیم 

(Sullivan et al., 2007 .)Van Harwaraarden et al. 

هاي مختلف گندم دیم را به ( پاسخ رقم2006)

کودهاي نیتروژنی در استرالیا بررسی و گزارش کردند، 

به کاربرد هاي متفاوتی را  هاي مختلف گندم پاسخرقم

که میزان جذب نیتروژن  يطور بهنیتروژن نشان دادند، 

ها به اثر متقابل تاریخ رسیدگی در این رقم

فیزیولوژیک و تأمین آب بستگی داشت. همچنین 

در نواحی نیتروژن به دلیل کمبود مواد آلی  مؤثرنقش 

ذخیره طبیعی ترین منبع  عمده عنوان خشک به

یاز گیاه در موردنین آب أمتنیتروژن، پس از بارندگی و 

 & Triboi)هاي پرشماري به اثبات رسیده است بررسی

Triboi-Blondel, 2002;  Shangguan et al., 2004.) 

 

  گیري  نتیجه

داري  معنی طور بهآبیاري تکمیلی و کاربرد نیتروژن  -1

 عملکرد دانه را افزایش داد.

در شرایط زراعی این آزمایش، میانگین نیاز  -2

 80حدود  ‘کوهدشت’یتروژنی گندم دیم رقم ن

همراه با اعمال آبیاري تکمیلی به  کیلوگرم در هکتار

 متر در مرحلۀ گلدهی، مشخص شد.میلی 50میزان 

ترین هنگام آبیاري تکمیلی در مرحلۀ  مناسب -3

 متر تعیین شد. یلیم 50گلدهی و به میزان 
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