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 10.22092/IDAJ.2018.116230.187: (DOI) شناسه دیجیتال

هاي مختلف مصرف کود نیتروژن و آبیاري تکمیلی بر خصوصیات زراعی و  اثرات میزان

  گندم دیمعملکرد دانه ارقام  

  2، جهانبخش دولتشاه 1علی احمدي   ،1رحمتی ، مهناز 1پور  طهماسب حسین

بخش تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی لرستان، سازمان تحقیقات،   -1

  ، خرم آباد، ایرانآموزش و ترویج کشاورزي

  رم آباد، ایران، خسازمان جهاد کشاورزي لرستان  -2

  

  چکیده

هاي مختلف مصرف کود نیتروژن و آبیاري تکمیلی بر  اثرات میزانبررسی این مطالعه با هدف 

همین منظور،  به. در شهرستان کوهدشت اجرا شد خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ارقام گندم دیم

ادفی در سه تکرار و به مدت هاي کامل تصهاي دو بار خرد شده با طرح پایه بلوكصورت کرت آزمایشی به

، آبیاري تکمیلی )شاهد( شرایط دیم(هاي اصلی  تیمار آبیاري در کرت. انجام شد) 1392-94(دو سال زراعی 

و دو رقم ) متر میلی 50گلدهی در هر مرحله به میزان + در زمان کاشت، آبیاري تکمیلی در زمان کاشت 

کیلوگرم در  120و  60، 0(ادیر مختلف نیتروژن هاي فرعی و مق گندم نان کریم و کوهدشت در کرت

نتایج نشان داد که عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و تعداد . هاي فرعی فرعی قرار گرفت در کرت) هکتار

نیتروژن تفاوت  مصرفدار افزایش یافت اما بین دو سطح طور معنی با مصرف نیتروژن بهسنبله در واحد سطح 

نیتروژن با در نظر گرفتن مسائل اقتصادي  مصرف ترین مدیریت نابراین مناسبب. داري مشاهده نشد معنی

دار عملکرد دانه همچنین آبیاري تکمیلی باعث افزایش معنی. باشد کیلوگرم در هکتار نیتروژن می 60مصرف 

ن توا با لحاظ مسائل اقتصادي می. نداشتداري وجود  شد اما بین تیمارهاي آبیاري تکمیلی اختالف معنی

و ) شرایط دیم(متر در زمان کاشت نسبت به تیمار شاهد میلی 50نتیجه گرفت که آبیاري تکمیلی به میزان 

دار نبود اما با ر صفات مورد بررسی معنیاگرچه اثر اصلی رقم د. گلدهی برتر بود+ آبیاري در زمان کاشت 

کیلوگرم  60در زمان کاشت با مصرف  توجه به اثرات متقابل فاکتورها، رقم کریم در شرایط آبیاري تکمیلی

شود با استفاده از مدیریت آبیاري  در نهایت استنباط می. نیتروژن در هکتار بیشترین عملکرد دانه را تولید نمود

  . تکمیلی و مصرف نیتروژن بتوان عملکرد دانه گندم را در شرایط دیم بهبود بخشید

  بهینه نیتروژن رفمصآبیاري تکمیلی، شرایط دیم، : هاي کلیدي واژه

  

                                                              
   مسئولنگارنده : m.ghaedrahmati@areeo.ac.ir     06/04/1397: تاریخ پذیرش   17/08/1396: تاریخ دریافت  
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  مقدمه

کننده محصوالت  کمبود آب عامل محدود

خصوص  کشاورزي در بیشتر کشورهاي جهان و به

توزیع نامطلوب بارندگی . شود ایران محسوب می

در طول فصل رشد و نوسانات سال به سال آن 

عنوان عامل محدودکننده مهم رشد و عملکرد  به

چنین تحت . باشد محصوالت از جمله گندم می

شرایطی، گندم متحمل تنش خشکی اواسط فصل 

تواند منجر به کاهش تعداد  شود که می رشد می

همچنین در شرایط تنش . دانه در سنبله شود

آخرفصل نیز عملکرد دانه از طریق کاهش وزن 

علت افزایش دما در انتهاي فصل رشد  دانه به

بنابراین ). Garcia et al., 2003(یابد  کاهش می

هاي بسیار مؤثر در  رسد که یکی از راه می به نظر

افزایش عملکرد دانه در واحد سطح استفاده از 

آبیاري تکمیلی، روشی . آبیاري تکمیلی است

مناسب براي افزایش و پایداري عملکرد 

محصوالت و بهبود معیشت در مناطق خشک 

تعیین میزان بهینه ). Oweis et al., 2004(باشد  می

منظور افزایش عملکرد با در  آبیاري تکمیلی، به

. باشد نظر گرفتن مسائل اقتصادي، امر مهمی می

در بسیاري از تحقیقات انجام شده، میزان بهینه 

متر در نظر گرفته  میلی 40-60آبیاري تکمیلی 

همچنین، ). Wang et al., 2013(شده است 

هاي مختلفی براي زمان آبیاري تکمیلی  توصیه

برخی از محققان . استتوسط محققان ارائه شده 

سه مرحله شروع ظهور اولین گره ساقه، آبستنی و 

افشانی و برخی دیگر از محققان دو مرحله  گرده

افشانی را  رشدي ظهور اولین گره ساقه و گرده

زمان مناسب براي آبیاري تکمیلی در زراعت 

حتی بعضی از محققان یک بار . گندم دیم دانستند

ور اولین گره ساقه را آبیاري تکمیلی در زمان ظه

 ,.Wang et al., 2013; Li et al(توصیه نمودند 

2010; Lv et al., 2011 .( روستایی و همکاران

هاي گندم  العمل ژنوتیپ با بررسی عکس) 1394(

نان به آبیاري تکمیلی نشان دادند که آبیاري 

متر در زمان کاشت به  میلی 45تکمیلی به میزان 

 1423د دانه به میزان دار عملکر افزایش معنی

) شرایط دیم(کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد 

  . منجر شد

بعد از تنش خشکی، کمبود نیتروژن یکی از 

هاي تولید در کشاورزي  ترین محدودیت مهم

). Campbell et al., 1993(باشد  غالت دیم می

العمل محصوالت به نیتروژن به میزان آب  عکس

الت در طول فصل خاك، مقدار و فراوانی نزو

رشد و بیشتر به مقدار و زمان مصرف نیتروژن 

تیلینگ و ). Tilling et al., 2007(بستگی دارد 

گزارش نمودند که پاسخ گندم  )2007(همکاران 

. به کود نیتروژن به توزیع بارندگی بستگی دارد

مصرف بهینه نیتروژن، استفاده از آب خاك را 

تر خاك  عمیقهاي  توسط گندم زمستانه در الیه

-NO3دهد که به جذب  طور مطلوبی افزایش می به

N تر خاك و کاهش آبشویی  هاي عمیق از الیه

NO3-N شود  منجر می)Wang et al., 2015 .(

کل نیتروژن مورد نیاز محصول به نوع محصول، 

که در مورد (میزان و توزیع نیتروژن در بافت گیاه 

بستگی ) شود غالت شامل دانه و کاه و کلش می

میزان نیتروژن مورد نیاز گندم براي تولید . دارد

. کیلوگرم برآورد شده است 30- 50یک تن دانه 

تن گندم در هکتار در  5/1- 2بنابراین براي تولید 
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کیلوگرم نیتروژن در هکتار  100شرایط دیم به 

نیاز است که باید در خاك وجود داشته باشد یا 

 Ryan(شود صورت کود به خاك اضافه  که به این

et al., 2009 .( بسیاري از محققان افزایش

علت  عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک را به

اند افزایش سطح نیتروژن گزارش نموده

)Abdelkhalek et al., 2015 .( عبدالحمید و

نشان دادند که افزایش میزان نیتروژن ) 2006(عمر 

داري  طور معنی کیلوگرم در هکتار به 105حد   تا

ول سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه را ط

سلیمی  از سوي دیگر، مجد. دهد افزایش می

گزارش نموده است که مصرف بیشتر ) 1395(

هاي تولید و  کود نیتروژن باعث افزایش هزینه

هاي زیرزمینی  آلودگی محیط زیست و آب

تحقیقات نشان داده است که اعمال . گردد می

ی و مصرف نیتروژن هاي آبیاري تکمیل مدیریت

تواند عملکرد غالت دیم از جمله گندم را به  می

گندم به آب و نیتروژن . نحو مطلوبی افزایش دهد

کافی نیاز دارد تا به عملکرد بهینه و میزان پروتئین 

عالوه،  به. مطلوب از نظر کمی و کیفی دست یابد

اند که فرایندهاي  نتایج بعضی تحقیقات نشان داده

ه در مراحل اولیه رشد و نمو گیاه اولیه رشد ک

دهد، عمدتاً به وجود نیتروژن و آب  روي می

میزان آب ). Simane et al., 1993(بستگی دارد 

کافی در خاك بر دسترسی نیتروژن و جذب 

سطوح . زمان آب و نیتروژن تاثیر مثبتی دارد هم

غیرمعقول آبیاري و کاربرد بیش از حد نیتروژن به 

ف آب و نیتروژن، هزینه کاهش کارائی مصر

باالي تولید و آلودگی شدید خاك و آب 

). Wang et al., 2014(شود  زیرزمینی منجر می

در تحقیقات بسیاري، کاهش کارایی مصرف آب 

)WUE ( تحت شرایط کمبود نیتروژن گزارش

). Bruek and Senbayram, 2009(شده است 

طی تحقیقی نشان ) 1395(سدري و همکاران 

در شرایط آبیاري تکمیلی در مراحل  دادند که

دهی همراه با  دهی و دو هفته پس از سنبله سنبله

کیلوگرم در هکتار نیتروژن، بیشترین  90کاربرد 

کارائی زراعی نیتروژن و کارائی استفاده از آب 

شیائو و طی تحقیق انجام شده توسط . بدست آمد

گزارش شد که آبیاري تکمیلی ) 2009(همکاران 

دهی و  کود نیتروژن در مراحل ساقهو مصرف 

گلدهی گندم نان بهاره تحت شرایط دیم، کارایی 

مصرف آب، کارایی مصرف نیتروژن، وزن هزار 

، 6/14دانه و عملکرد دانه را به ترتیب به میزان 

مطالعه اثر . درصد افزایش داد 7/4و  3/9، 6/39

آبیاري تکمیلی و کود نیتروژن گندم نان در 

متر  میلی 95ان داد که در تیمار زراعت دیم نش

کیلوگرم در هکتار نیتروژن  60آبیاري تکمیلی و 

وري آب آبیاري  خالص بیشترین میزان بهره

بدست آمد که حاکی از کفایت کاربرد حداقل 

توکلی و (آب در شرایط آبیاري تکمیلی بود 

) 1395(حیدرپور و همکاران ).  1393همکاران، 

بیاري تکمیلی و میزان با بررسی تاثیر همزمان آ

هاي زراعی گندم  نیتروژن بر عملکرد و ویژگی

کیلوگرم  80دیم در رقم کوهدشت، مصرف 

نیتروژن خالص در شرایط آبیاري تکمیلی در 

مرحله گلدهی گندم دیم را براي بهبود و افزایش 

  .عملکرد دانه توصیه نمودند

رو، با در نظر گرفتن نقش آبیاري  این از

ف بهینه کود نیتروژن در بهبود تکمیلی و مصر
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عملکرد گندم دیم، این پژوهش با هدف بررسی 

تاثیر همزمان آبیاري تکمیلی و مقادیر مختلف 

کود نیتروژن بر عملکرد دانه به منظور توصیه 

ترین زمان آبیاري تکمیلی و  میزان مصرف  مناسب

  .کود نیتروژن اجراء شد

  ها مواد و روش

عمل ارقام گندم نان ال منظور ارزیابی عکس به

 ،به آبیاري تکمیلی و مقادیر مختلف کود نیتروژن

) 1392-94(سال زراعی  دواین پژوهش به مدت 

در مزرعه کشاورزان شهرستان کوهدشت استان 

 هاي صورت کرت این پژوهش به. لرستان اجرا شد

هاي کامل  بلوكطرح شده و بر پایه  خرد بار دو

تیمارهاي آزمایش  .تصادفی در سه تکرار اجرا شد

 50، بدون آبیاري(تکمیلی شامل سه سطح آبیاري 

متر  میلی 50کاشت و  زمانآبیاري در  متر میلی

متر آبیاري در  میلی 50+ کاشت  زمان آبیاري در

کریم و (، دو رقم گندم نان )گلدهیزمان 

و  60، 0(سه میزان کود نیتروژن و  )کوهدشت

ایه نتایج بر پ .بودند )کیلوگرم در هکتار 120

تجزیه آزمون خاك، همه کودهاي شیمیایی 

با توجه (درصد کود نیتروژن  50فسفر، پتاسیم و 

همزمان ) کیلوگرم در هکتار 120و  60به مقادیر 

درصد دیگر کود نیتروژن در زمان  50با کاشت و 

عملیات . دهی بصورت سرك مصرف شد ساقه

 +دار آهن برگردان تهیه زمین با استفاده از گاو

تراکم بذر براي ارقام . ماله انجام شد+ دیسک

مربع و  دانه در متر 350کریم و کوهدشت به میزان 

متر در نظر گرفته  سانتی 17فاصله خطوط کاشت 

در هنگام کشت براي ضدعفونی بذور علیه  .شد

 هاي قارچی از سموم سیستمیک بیماري

هاي هرز  و براي مبارزه با علف )ویتاواکس تیرام(

صورت توام در  کش گرانستار و تاپیک به از علف

دهی استفاده  زنی و ابتداي ساقه مرحله انتهاي پنجه

از  ،در مدت اجراي آزمایش در هر سال. شد

اجزاي عملکرد  ،عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک

در نهایت . برداري گردید یادداشت ارتفاع بوتهو 

افزار  نتایج دو ساله اجراي آزمایش در نرم

MSTAT-C  مرکب شده و واریانس تجزیه

مقایسه  دانکنها با استفاده از آزمون  میانگین

  .شدند

هاي هواشناسی  مشخصات جغرافیایی و سازه

شهرستان کوهدشت در  :محل اجراي آزمایش

دقیقه شرقی،  40درجه و  47طول جغرافیایی 

دقیقه شمالی و  36درجه و  33عرض جغرافیایی 

میزان بارندگی . باشد متر از سطح می 1200ارتفاع 

 1392-93شهرستان کوهدشت در سال زراعی 

که  طوري به). 2جدول (متر بود  میلی 3/407حدود 

پاییز، زمستان و بهار به  پراکنش بارندگی در

. متر بودمیلی 6/87و  3/198، 4/121ترتیب 

حداقل مطلق درجه حرارت در این سال زراعی در 

و حداکثر مطلق ) گراددرجه سانتی - 4/7(ماه  دي

درجه  37(درجه حرارت در خرداد ماه 

بیشترین میزان بارندگی در  .بود) گراد سانتی

و کمترین میزان ) مترمیلی 2/72(ماه  اسفند

 .اتفاق افتاد) مترمیلی 7/1(بارندگی در خردادماه 

همچنین . روز بود 59تعداد روزهاي یخبندان نیز 

ل میزان بارندگی شهرستان کوهدشت در سا

متر بود که  میلی 7/227به میزان  1393- 94زراعی 

درصد  49مدت بارندگی  در مقایسه با میانگین بلند
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درصد کاهش  44و نسبت به سال زراعی گذشته 

بیشترین میزان بارندگی در آذرماه . نشان داد

و کمترین میزان بارندگی در ) مترمیلی 1/59(

ي هاکل بارندگی. بود) مترمیلی 3/6(ماه  دي

 35و  7/55، 137پاییزه، زمستانه و بهاره به ترتیب 

حداقل مطلق درجه حرارت در . متر بودمیلی

و حداکثر مطلق ) گراددرجه سانتی - 2/7(ماه  دي

) درجه حرارت 4/43(درجه حرارت در تیرماه 

  .روز بود 63تعداد روزهاي یخبندان نیز . بود

  

  آزمایش خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل -1جدول 

  cm(  K P(عمق   بافت خاك
N (%)  C (%)  

EC 
(ds.m-1)  

pH  
mg/kg  

 -لومی

  سیلت-رسی

30-0  225  5/11  1/0  98/0  99/0  1/7  

  

  1392-94هاي زراعی  هاي هواشناسی محل اجراي آزمایش در سال داده -2جدول 

  
 بارندگی

)متر میلی(

 حداقل دماي مطلق

)گراد سانتی(  

 حداکثر دماي مطلق

)گراد انتیس(

 متوسط دما

)گراد سانتی(  
زیر صفر هايتعداد روز

  1393-94  1392-93  1393-94  1392-93  1393-94  1392-93  1393-94  1392-93  1393-94  1392-93  سال/ ماه

1/41 0  مهر   8/0  2/5  32 3/34  4/17  4/20  0 0 

7/68  آبان  8/36  0 1 6/25  7/26  2/12  8/13  0 0 

7/52  آذر  1/59  4/5-  4-  21 6/18  5/7  7/7  8 14 

3/6 75  دي  4/7-  2/7-  16 4/15  9/3  7/4  23 21 

1/51  بهمن  19 2/6-  2/5-  2/17  2/20  2/5  5/7  18 14 

2/72  اسفند  4/30  8/2-  3/4-  2/23  1/25  7/9  7/9  8 10 

3/59  فروردین  3/27  6/3-  2-  8/27  4/27  2/12  5/13  2 4 

6/26  اردیبهشت  7/7  3/4  1 32 2/30  5/18  9/15  0 0 

7/1  خرداد  0 7 1/8  37 2/39  22 3/23  0 0 

1/14   0   تیر    4/43    3/28    

3/407  جمع  7/227              59 63 

  

  نتایج و بحث

جدول تجزیه واریانس مرکب نشان داد که 

اثر سال بر تعداد دانه در سنبله، ارتفاع بوته و وزن 

اگرچه اثر سال بر ). 3جدول (دار شد  هزار معنی

دار نشد، اما عملکرد دانه در  معنیعملکرد دانه 

توان آن را  سال اول بیشتر از سال دوم بود که می

. به میزان بارندگی بیشتر در سال اول ارتباط داد

مبنی ) 1395(این نتیجه با نتایج ولیزاده و همکاران 

بر همبستگی کامل بین میانگین عملکرد دانه با 

 میزان و توزیع بارندگی در طول فصل رشد

داري  تیمار آبیاري تاثیر معنی. ابقت داشتمط
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  1392-94هاي زراعی  و اجزاي عملکرد گندم نان در سال کود نیتروژن بر عملکردمصرف تجزیه واریانس اثر آبیاري، رقم و  -3جدول 

  منابع تغییرات
درجه آزادي 

)df(  

  )MS(میانگین مربعات 

  وزن هزار دانه  عملکرد بیولوژیک  عملکرد دانه
اد سنبله در تعد

  واحد سطح
  ارتفاع بوته  تعداد دانه در سنبله

  ns 10085166  ns 23645232  *7/186  ns 7/27936  **7/3274  **9/10227  1  سال

  9/380  7/19  8/9247  1/14  7576503  1488701  4  تکرار  ×سال 

  ns 8567646  ns 8/8  ns 6/30702  ns 1/46  **5/291  6149145 **  2  آبیاري

  ns 142302  ns 9882054  ns 7/9  ns 7/2797  ns 2/11  ns 5/17  2  سال ×آبیاري 

  a 8  350526  2245935  7/8  1/8465  8/22  4/17  خطاي

  ns 142354  ns 212622  ns 3/0  ns 1/20584  ns 9/78  ns 3/20  1  رقم

  ns 282031  ns 159313  ns 9/17  *9/26916  ns 6/3  ns 0/2  1  سال ×رقم 

  ns 1505216  ns 14098635  ns 1/18  ns 2/9475  ns 2/3  *2/105  2  آبیاري ×رقم 

  ns 1953406  ns 4244583  ns 8/32  ns 2/11143  ns 0/74  ns 0/73  2  سال ×آبیاري  ×رقم 

  b 12  1551810  7640098  2/24  2/7959  7/47  0/26خطاي  

  ns 0/34  **0/998  7/85339**  3/210**  82627607 **  9101045 **  2  نیتروژن

  2/899**  8/193**  5/45988**  8/78**  18592934 **  3702373 **  2  سال ×نیتروژن 

  ns 384416  ns 3879621  ns 2/7  ns 1/7759  ns 7/4  ns 8/50  4  آبیاري ×نیتروژن 

  ns 263461  ns 2599698  ns 3/18  ns 9/6949  ns 3/13  ns 2/10  4  سال ×آبیاري  ×نیتروژن 

  ns 185817  ns 1516703  ns 3/10  ns 6/2858  ns 0/10  ns 4/33  2  رقم ×نیتروژن 

  ns 910637  ns 3696837  ns 0/18  *3/30986  ns 4/9  ns 3/16  2  سال ×رقم  ×نیتروژن 

  ns 113279  ns 4364316  ns 2/6  ns1/13999  ns 6/18  ns 1/43  4  آبیاري ×رقم  ×نیتروژن 

  ns 351736  ns 2501593  ns 9/4  ns6/11675  ns 9/30  *3/64  4آبیاري   ×رقم  ×نیتروژن 

  c 48  462491  2680695  4/12  2/6299  4/29  0/22خطاي 

  CV(    6/20  3/20  5/9  4/20  4/16  7%(ضریب تغییرات 
ns                           ،* داري در سطح احتمال پنج و یک درصد داري، معنی معنی به ترتیب غیر : ** و
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)01/0P< ( بر عملکرد دانه و ارتفاع بوته داشته و

نتایج ). 3جدول (تاثیر بود  ر سایر صفات بیب

ها نشان داد آبیاري  مقایسه میانگین دو ساله داده

گلدهی نسبت + تکمیلی در زمان کاشت، کاشت 

عملکرد دانه بیشتري ) عدم آبیاري(به تیمار شاهد 

در عین حال، دو تیمار ). 4جدول (نشان دادند 

ی آبیاري تکمیلی در زمان کاشت و آبیاري تکمیل

گلدهی با هم اختالف + در زمان کاشت 

در مطالعات بسیاري، بهبود . داري نداشتند معنی

آبیاري تکمیلی در عملکرد دانه غالت دیم تحت 

 ,.Naseri et al(زمان کاشت گزارش شده است 

تحقیقات ). 1391زاده،  صفاري و مددي، 2010

نشان داده است که آبیاري تکمیلی در زمان 

ملکرد غالت زمستانه را به میزان تواند ع کاشت می

کیلوگرم در هکتار افزایش دهد  500- 1000

)Tavakoli, 2001 .( در تحقیقات انجام شده در

داري در کارائی  معنی شمال چین نیز اختالف

در (مصرف نیتروژن بین یک بار آبیاري تکمیلی 

در (و دو آبیاري تکمیلی ) مرحله ظهور اولین گره

مشاهده نشد ) ه و گلدهیمراحل ظهور اولین گر

)Zang et al., 2012; Guo et al., 2014 .(

نیز گزارش نمودند، هر ) 2010(توکلی و همکاران 

چند عملکرد محصول تحت شرایط تنش، کمتر از 

وري  عملکرد آن در شرایط مطلوب است اما بهره

آب تحت شرایط مالیم، به مراتب بیشتر از شرایط 

ر مدیریت آبیاري بر تاثی. باشد آبیاري کامل می

وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله یکسان بوده و 

این ). 4جدول (دار نبود  اختالف بین تیمارها معنی

نتایج با نتایج سایر محققان مبنی بر عدم تأثیر 

دار تیمار آبیاري بر وزن هزار دانه و تعداد  معنی

 1394رجایی و همکاران، (دانه در سنبله مشابه بود 

Abdoli and Saeidi, 2012; .( همچنین گزارش

شده است که تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در 

ترین اجزاي عملکرد به تنش  متر مربع جزء حساس

باشند، در حالی که وزن هزار دانه  میخشکی 

هاي ذخیره شده  علت جابجایی باالي اسمیالت به

د مان در زمان قبل از گلدهی نسبتاً ثابت باقی می

)Zhang-hu and Rajaram, 1994, Giunta et 

al., 1993 .( عملکرد دانه در شرایط آبیاري

گلدهی + تکمیلی در زمان کاشت و زمان کاشت 

درصد نسبت به  2/22و  1/15به ترتیب به میزان 

این افزایش احتماال ًبه . شرایط دیم افزایش یافت

به ( علت افزایش تعداد سنبله در واحد سطح 

بوده است ) درصد 8/13و  9/9به میزان ترتیب 

نیز  )1395(زاده و همکاران  نوري). 4جدول (

نقش تنش خشکی را در طی فصل رشد بر تعداد 

سطح که داراي ارتباط مستقیم با  سنبله در واحد

همچنین آنها . باشد، مهم دانستند عملکرد دانه می

گزارش نمودند که تنش خشکی احتماالً بر 

ولوژیک مؤثر بوده و منجر به فرایندهاي فیزی

علت کمبود  کاهش در میزان گلدهی شده که به

در . آب و نیز انتقال مواد فتوسنتزي بوده است

تحقیق انجام شده توسط خرسندي و همکاران 

نیز تاثیر کاهش تعداد سنبله در واحد ) 1392(

. سطح بر کاهش عملکرد گزارش شده است

نمودند  نیز گزارش )1394(سعیدي و همکاران 

که بیشترین خسارت ناشی از تنش خشکی مربوط 

به عملکرد بیوماس، عملکرد سنبله و عملکرد دانه 

بوده که نسبت به شرایط آبیاري تکمیلی به ترتیب 

درصد کاهش نشان  2/27و  30، 5/34به میزان 



  7139 شهریور،  1ه ،  شمار7 دوره  رانیم اید نشریه زراعت

٢٢ 
 

بیشترین ارتفاع بوته مربوط به آبیاري . دادند

). 4ول جد(گلدهی بود + تکمیلی در زمان کاشت 

کاهش ارتفاع بوته در اثر تنش خشکی توسط 

سعیدي و همکاران، (محققان گزارش شده است 

زاده و همکاران،  ؛ نوري1395؛ پازکی، 1394

در این مطالعه آبیاري تکمیلی عملکرد ). 1395

بیولوژیک را نسبت به تیمار عدم آبیاري افزایش 

× که اثر متقابل سال  رغم این علی ).4جدول (داد 

دار نشد، انجام آبیاري تکمیلی در آبیاري معنی

مرحله کاشت و گلدهی در سال دوم به میزان 

شرایط (کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد  4057

کیلوگرم در هکتار،  2580، در سال اول با )دیم

جدول (درصد افزایش عملکرد نشان داد  4/36

5.(  

  

  کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم نانمصرف و هاي اثر آبیاري، رقم  مقایسه میانگین -4 جدول

عملکرد دانه   تیمار

)kg/ha(  

عملکرد بیولوژیک 

)kg/ha(  

وزن هزار دانه 

)g(  

تعداد سنبله در 

  واحد سطح

تعداد دانه در 

  سنبله

  )cm(ارتفاع بوته 

            آبیاري

I1 b 1/2863  b 2/7536  a 7/36  b 2/356  a 8/31  c 2/63  

I2 a 7/3374  a 9/8220  a 9/36  a 4/395  a 6/33  b 5/65  

I3 a 2/3681  a 5/8480  a 6/37  a 3/413  a 8/33  a 8/68  

            رقم

V1 a 0/3270  a 6/8123  a 8/37  a 1/402  a 2/32  a 3/66  

V2  a 6/3342  a 8/8034  a 0/37  a 5/374  a 9/33  a 4/65  

            کود نیتروژن

N1 b 4/2728  b 6/6371  a 5/39  b 3/332  a 0/32  c 1/60  

N2 a 3/3574  a 8/8603  b 1/37  a 7/411  a 4/33  b 9/66  

N3 a 2/3643  a 2/9262  c 7/34  a 9/420  a 9/33  a 5/70  

  .داري ندارند هاي داراي حروف مشابه در هر ستون و تیمار بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنی میانگین

 
I1= rainfed conditions I1 =بدون آبیاري  

I2= Irrigation in planting I2 =آبیاري در زمان کاشت 

I3= Irrigation in planting + flowering I3 = گلدهی+ آبیاري در زمان کاشت 

V1= Karim cultivar V1 =رقم کریم 

V2= Koohdasht cultivar V2 =رقم کوهدشت 

N1= 0 kg/ha nitrogen fertilizer N1 =0 ژنکیلوگرم در هکتار نیترو 

N2= 60 kg/ha nitrogen fertilizer N2 =60 کیلوگرم در هکتار نیتروژن 

N3= 120 kg/ha nitrogen fertilizer N3 =120 کیلوگرم در هکتار نیتروژن  
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  نیتروژن  بر عملکرد دانه ×آبیاري  و سال  ×مقایسه میانگین اثر متقابل سال  -5جدول 

  )kg/ha(عملکرد دانه   تیمار

Y1 I1 a 2580  

I2 a 3117  

I3 a 3304  

Y2 I1 a 3145  

I2 a 3632  

I3 a 4057  

Y1  N1 d 2354  

N2 b 3591  

N3 c 3056  

Y2  N1 c 3102  

N2 b 3503  

N3 a 4229  

Y1 :سال اول  

Y2 :سال دوم  

  

رقم براي کلیه  ×سال  × اثر متقابل آبیاري 

این امر بیانگر ). 3جدول (دار نشد  صفات معنی

کنش یکسان دو رقم کریم و کوهدشت در وا

ها و مدیریت آبیاري تکمیلی و شرایط دیم  سال

مصرف کود نیتروژن، عملکرد دانه، . باشد می

عملکرد بیولوژیک و تعداد سنبله در واحد سطح 

در ). 3جدول (داري افزایش داد  طور معنی را به

بین مقادیر مصرف کود نیتروژن، میزان مصرف 

هکتار نیتروژن با میانگین  کیلوگرم در 120

کیلوگرم در هکتار در مقایسه با  3643عملکرد 

باالترین میزان را  2728عدم مصرف کود به میزان 

همین روند نیز ). 4جدول (به خود اختصاص داد 

در بررسی تعداد سنبله در واحد سطح و عملکرد 

با توجه به مقایسه . بیولوژیک برقرار بود

انه، عملکرد بیولوژیک و ها، عملکرد د میانگین

تعداد سنبله در واحد سطح در دو سطح مصرف 

داري  کیلوگرم تفاوت معنی 120و  60نیتروژن 

این نتیجه بیانگر آن است که مصرف . نداشتند

کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص در  60بیش از 

بنابراین . داري ندارد عملکرد دانه تاثیر معنی

تروژن با در نظر ترین مدیریت مصرف نی مناسب

کیلوگرم در هکتار  60گرفتن مسائل اقتصادي 

طی تحقیقی  )1393(توکلی و همکاران . باشد می

کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار را با  60میزان 

وري آب آبیاري  دارا بودن بیشترین میزان بهره

بهترین مدیریت مصرف نیتروژن در گندم دیم 

و همکاران نتایج تحقیقات سدري . اند دانسته

نشان داد که بین تاثیر مصرف کل و  )1395(

کیلوگرم نیتروژن در هکتار بر افزایش  60تقسیط 

هاي  عملکرد دانه، مقدار پروتئین دانه و کارائی
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داري وجود  زراعی و استفاده از آب تفاوت معنی

افزایش مصرف نیتروژن باعث کاهش . نداشت

که  طوري داري در وزن هزار دانه شد، به معنی

کیلوگرم در  120مقدار این صفت در مصرف 

درصد کاهش یافت  12هکتار نیتروژن به میزان 

رسد کاهش وزن هزار دانه  به نظر می). 4جدول (

دار تعداد سنبله در واحد سطح  بعلت افزایش معنی

که با افزایش تعداد سنبله در  طوري به. بوده است

واحد سطح، تعداد دانه در واحد سطح افزایش 

بدین ترتیب مقدار مواد فتوسنتزي . یافته است

اختصاص یافته به دانه کاهش یافته و در نهایت 

بیشترین . کاهش وزن دانه را به دنبال داشته است

 120میزان عملکرد بیولوژیک از مصرف 

کیلوگرم نیتروژن بدست آمده است، زیرا با 

افزایش مصرف نیتروژن به دلیل افزایش تعداد 

نجه و ارتفاع گیاه عملکرد برگ، تعداد پ

مصرف کود . یابد بیولوژیک گیاه نیز افزایش می

به (کیلوگرم در هکتار  120و  60نیتروژن به میزان 

) گلدهی+ ترتیب در زمان کاشت و کاشت 

درصدي ارتفاع  3/17و  3/11موجب افزایش 

شد ) بدون مصرف کود(بوته نسبت به تیمار شاهد 

حاکی از آن  )1395(گزارش پازکی ). 4جدول (

است که مصرف نیتروژن موجب افزایش ارتفاع 

همچنین وي گزارش نمود که با . شود گندم می

عنوان شاخصی از  افزایش قابل توجه ارتفاع بوته به

رود  رشد رویشی بر اثر مصرف نیتروژن، انتظار می

اثر متقابل سال . عملکرد بیولوژیک نیز بهبود یابد

دار  ورد ارزیابی معنینیتروژن در کلیه صفات م× 

 4229عملکرد دانه به میزان ). 3جدول (شد 

کیلوگرم در هکتار با مصرف نیتروژن در مرحله 

کاشت و گلدهی در سال دوم نسبت به مدیریت 

 1875مصرف نیتروژن در سال اول افزایشی حدود 

  ).5جدول (کیلوگرمی داشت 

بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر متقابل 

کدام از صفات مورد  آبیاري در هیچ ×نیتروژن 

اما ). 3جدول (داري نداشت  بررسی اختالف معنی

نتایج مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که در میان 

کیلوگرم در هکتار  120هاي مصرف  مدیریت

نیتروژن با آبیاري تکمیلی در زمان کاشت و 

کیلوگرم در هکتار نیتروژن  60گلدهی، مصرف 

 120مان کاشت و گلدهی، مصرف با آبیاري در ز

کیلوگرم در هکتار نیتروژن و آبیاري در زمان 

داري  کاشت از نظر عملکرد دانه تفاوت معنی

در مورد عملکرد ). 1شکل (وجود نداشت 

با ). 2شکل (بیولوژیک نیز وضعیت مشابه بود 

مدیریت عدم مصرف نیتروژن و آبیاري تکمیلی 

+ اشتچه در زمان کاشت و چه در زمان ک(

داري از نظر آماري براي  تفاوت معنی) گلدهی

اثر متقابل ). 3شکل (وزن هزار دانه وجود نداشت 

رقم نشان داد که در مدیریت × نیتروژن × آبیاري

کیلوگرم و آبیاري تکمیلی  120مصرف نیتروژن 

در زمان کاشت و گلدهی و در رقم کوهدشت، 

بیشترین عملکرد دانه تولیدي وجود داشت 

بعالوه، بین عملکرد دانه رقم کریم با ). 6 جدول(

مصرف کود مدیریت آبیاري در زمان کاشت و 

کیلوگرم در هکتار با تیمار قبلی تفاوت  60

رو، به نظر  از این. داري وجود نداشت معنی

رسد رقم کریم سازگاري بیشتري به شرایط  می

مدیریت . آبی و تنش  نیتروژنی داشته باشد کم

کیلوگرم در هکتار  120و  60کاربرد نیتروژن 
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منجر به افزایش عملکرد ارقام کریم و کوهدشت 

شکل (نسبت به عدم کاربرد کود نیتروژن گردید 

بعالوه، عملکرد رقم کریم نسبت به رقم ). 4

 60کوهدشت در مدیریت مصرف کود نیتروژن 

کیلوگرم در هکتار و مدیریت مصرف کود 

تیب افزایش کیلوگرم در هکتار به تر 120نیتروژن 

) 1996(هرواردن و همکاران  ون. و کاهش یافت

هاي متفاوت ارقام مختلف  اي پاسخ در مطالعه

تروژن گزارش نمودند و گندم را به مصرف نی

میزان جذب نیتروژن را به برهمکنش تاریخ 

. رسیدگی فیزیولوژیک و تأمین آب نسبت دادند

همچنین در این مطالعه، تفاوتی از نظر عملکرد 

نه در شرایط دیم و آبیاري تکمیلی براي رقم دا

احتماالً این ). 5شکل (کریم وجود نداشت 

موضوع بر تحمل به تنش خشکی بیشتر رقم کریم 

.نسبت به رقم کوهدشت داللت داشته باشد

   

  رقم برعملکرد دانه ×نیتروژن  ×اثر متقابل آبیاري  -6جدول 

  )kg/ha(عملکرد دانه   تیمار

  d 2385  کیلوگرم در هکتار نیتروژن 0  مکری  عدم آبیاري

  b 3302  کیلوگرم در هکتار نیتروژن  60

  c 2900  کیلوگرم در هکتار نیتروژن 120

  d 2277  کیلوگرم در هکتار نیتروژن 0  کوهدشت

  c 2933  کیلوگرم در هکتار نیتروژن  60

  b 3379  کیلوگرم در هکتار نیتروژن 120

  c 3039  کیلوگرم در هکتار نیتروژن 0  کریم  آبیاري در زمان کاشت

  a 3731  کیلوگرم در هکتار نیتروژن  60

  a 3796  کیلوگرم در هکتار نیتروژن 120

  d 2884  کیلوگرم در هکتار نیتروژن 0  کوهدشت

  b 3184  کیلوگرم در هکتار نیتروژن  60

  b 3612  کیلوگرم در هکتار نیتروژن 120

  آبیاري در زمان 

  گلدهی+ اشت ک

  d 2655  کیلوگرم در هکتار نیتروژن 0  کریم

  a 4040  کیلوگرم در هکتار نیتروژن  60

  b 3577  کیلوگرم در هکتار نیتروژن 120

 b 3128  کیلوگرم در هکتار نیتروژن 0  کوهدشت

 a 4091  کیلوگرم در هکتار نیتروژن  60

  a 4593  کیلوگرم در هکتار نیتروژن 120
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  نیتروژن بر عملکرد دانه اثر متقابل زمان آبیاري و سطوح -1شکل 

  

  

  

  
  نیتروژن بر عملکرد بیولوژیک و سطوحاثر متقابل زمان آبیاري  -2شکل 
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  نیتروژن بر وزن هزار دانه اثر متقابل زمان آبیاري و سطوح مصرف -3شکل 

  

  

  

  
  کرد دانهنیتروژن بر عمل و سطوح مصرفاثر متقابل رقم  -4شکل 
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  رقم بر عملکرد دانهو  اثر متقابل آبیاري  -5شکل 

  

  

  گیري نهایینتیجه

در این پژوهش، آبیاري تکمیلی به افزایش 

دار عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و تعداد  معنی

سنبله در واحد سطح منجر شد، اما بین دو تیمار 

آبیاري تکمیلی در هنگام کاشت و آبیاري 

گلدهی تفاوت + نگام کاشت تکمیلی در ه

رو با در نظر گرفتن  این  از. داري مشاهده نشد معنی

توان نتیجه گرفت که آبیاري  مسائل اقتصادي می

متر در زمان کاشت  میلی 50تکمیلی به میزان 

+ نسبت به آبیاري تکمیلی در زمان کاشت 

همچنین نتایج نشان داد که . گلدهی برتر بود

یولوژیک و تعداد سنبله در عملکرد دانه، عملکرد ب

داري  طور معنی واحد سطح با مصرف نیتروژن به

 60افزایش یافت، اما بین دو سطح کاربرد نیتروژن 

داري  کیلوگرم در هکتار تفاوت معنی 120و 

ترین مدیریت کاربرد  بنابراین مناسب. مشاهده نشد

کود نیتروژن با در نظر گرفتن مسائل اقتصادي 

. باشد در هکتار نیتروژن میکیلوگرم  60مصرف 

رقم کریم، بیشترین عملکرد دانه را در مدیریت 

کیلوگرم در هکتار نیتروژن و آبیاري  60مصرف 

. تکمیلی در زمان کاشت به خود اختصاص دارد

در نهایت می توان نتیجه گرفت که با مدیریت 

آبیاري تکمیلی و مصرف نیتروژن در شرایط دیم 

. دم را بهبود بخشیدتوان عملکرد دانه گن می

  

  منابع

هاي محرك رشد بر عملکرد و اجزاي عملکرد  بررسی اثر اسید هیومیک و باکتري. 1395. پازکی علیرضا

 .105-117): 1( 4. تحقیقات غالت. گندم دوروم تحت شرایط تنش خشکی در منطقه شهر ري



 7139 شهریور،  1ه ،  شمار7 دوره  رانیم اید نشریه زراعت

29 

 

ري تکمیلی و کود نیتروژن و اثرات آبیا. 1393. حمیدرضا سالمی ،توکلی علیرضا، مهدوي مقدم مهران

نشریه تولید گیاهان . هاي تحمل به خشکی گندم نان در زراعت دیم ضرایب همبستگی صفات و شاخص

 .143- 159): 4( 7. زراعی

اثر تنش . 1394. شهاب سرفرازي ،محمدجواد، زارع کاووس سیروس، بیدادي رجایی مجید، طهماسبی

  .341- 352): 4( 5. تحقیقات غالت. هاي گندم نان ژنوتیپخشکی انتهایی بر عملکرد و اجزاي عملکرد 

هاي گندم نان  اثر آبیاري تکمیلی بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات زراعی ژنوتیپ. 1394. روستایی مظفر 

  .205- 225): 31( 1. نژادي نهال و بذر مجله به. در منطقه مراغه

ارزیابی . 1394. اسکندري قلعه زهرا رخ،محمدي ماهمهدي،  مجید، شفیعی انبوي سعیدي محسن، عبدلی

هاي گندم نان و دوروم بر اساس خصوصیات زراعی و برخی از صفات مرفولوژیک در  تنوع ژنوتیپ

  .353- 369): 4( 5. تحقیقات غالت. شرایط بدون تنش و تنش خشکی آخرفصل

مصرف بهینه اثرات . 1395. عادل ولی، سی و سه مرده اصل ، فیضیاحمد سدري محمدحسین، گلچین

نشریه زراعت . هاي متفاوت رطوبتی نیتروژن بر کارائی استفاده از آب باران و عملکرد گندم دیم در رژیم

  .63-115): 1( 5. دیم ایران

بررسی تاثیر سطوح مختلف کود ازته و آبیاري تکمیلی بر عملکرد . 1391. محمد زاده مددي ،صفاري مهري

  .92-107): 1( 1. مجله علوم کشاورزي دیم ایران. طقه بافتو اجزاي عملکرد جو رقم سهند در من

تاثیر هنگام آبیاري تکمیلی و میزان نیتروژن بر عملکرد و . 1395. طالیی سجاد ،اله پور نصرت حیدر

. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. دیم رقم کوهدشت) .Triticum aestivum L(هاي زراعی گندم  ویژگی

4 )47 :(549-541 .  

هاي  ارزیابی شاخص. 1392. اسماعیل زادحسن ،، تاج بخش شیشوان مهديعبدالعلی ندي هادي، غفاريخرس

  .69- 103): 4( 1. نشریه زراعت دیم ایران. رشد چند ژنوتیپ گندم نان تحت شرایط دیم و آبیاري تکمیلی

آبیاري تکمیلی  تاثیر کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد چاي در شرایط. 1395. مجدسلیمی کوروش

  .145- 163): 2( 23. هاي تولید گیاهی نشریه پژوهش. و دیم

تاثیر تنش رطوبتی بر . 1395. محسن زاده مقدم احمد، اسماعیل ، ارزانیحسین محمد زاده حامد، اهتمام نوري

): 4( 14. هاي زراعی ایران نشریه پژوهش .هاي اینبرد نوترکیب گندم صفات زراعی و مورفولوژیک الین

617 -599.  

پاشی و مصرف خاکی  هاي مختلف محلول بررسی تاثیر روش. 1395. هادي خرسندي ولیزاده غالمرضا،

): 1( 5. نشریه زراعت دیم ایران. نیتروژن در ارقام مختلف گندم بر عملکرد و جذب نیتروژن در شرایط دیم

116 -87.  

Abdelkhalek AA, Darwesh RKh, El-Mansoury MAM. 2015. Response of some wheat 
varieties to irrigation and nitrogen fertilization using ammonia gas in North Nile Delta 
region. Annals of Agricultural Science. http://dx.doi.org/10.1016/j.aoas.2015.10.012 



  7139 شهریور،  1ه ،  شمار7 دوره  رانیم اید نشریه زراعت

٣٠ 
 

Abd El-Hmeed IM, Omar AE. 2006. Response of bread wheat to some fertilization 
treatments. In: The 31st International Conference for Statistics, Computer Science and its 
Applications, 2006, pp: 1– 6 

Abdoli M, Saeidi M. 2012. Using different indices for selection of resistant wheat cultivars 
to post anthesis water deficit in the west of Iran. Annals of Biological Research. 3 (33): 
1322-1333. 

Brueck H, Senbayram M. 2009. Low nitrogen supply decreases water-use efficiency of 
oriental tobacco. Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 172: 216–223. 

Campbell CA, Selles F, Zentner RP, Mc Conkey BG. 1993. Available water and nitrogen 
effects on yield components and grain nitrogen of zero-till spring wheat. Agronomy 
Journal. 85: 114-120. 

Garcia del Moral LF, Rhrarrabti Y, Villegas D, Royo C. 2003. Evaluation of grain yield 
and its components in durum wheat under Mediterranean conditions: an ontogenic 
approach. Agronomy Journal. 95: 266-274.  

Giunta F, Motzo R, Deidda M. 1993. Effect of drought on yield and yield components of 
durum wheat and triticale in a Mediterranean environment. Field Crop Research. 33: 
399-409. 

Guo Z, Zhang Y, Zhao J, Shi Y, Yu Z. 2014. Nitrogen use by winter wheat and changes in 
soil nitrate nitrogen levels with supplemental irrigation based on measurement of 
moisture content in various soil layers. Field Crop Research. 164: 117-125. 

Li QQ, Dong BD, Qiao YZ, Liu MY, Zhang JW. 2010. Root growth, available soil water, 
and water-use efficiency of winter wheat under different irrigation regimes applied at 
different growth stages in North China. Agricultural Water Management.97: 1676-1682. 

Lv LH, Wang HJ, Jia XL, Wang ZM. 2011. Analysis on water requirement and water-
saving amount of wheat and corn in typical regions of the North China Plain. Frontiers of 
Agriculture in China. 5: 556-562. 

Naseri R, Soleimanifard A, Soleimani R. 2010. Yield and yield components of dry land 
wheat cultivars as influenced by supplementary irrigation at different growth stages. 
American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences. 7 (6): 684-688. 

Oweis T, Hachum A, Pala M. 2004. Water use efficiency of winter-sown chickpea under 
supplemental irrigation in a Mediterranean environment. Agricultural Water 
Management. 66: 163–179 

Ryan J, Ibrikci H, Sommer R, Mc Neill A. 2009. Nitrogen in rainfed and irrigated cropping 
systems in the Mediterranean region. Advances in Agronomy. 104: 53-136. 

Simane B, Struik PC, Nachit MM, Paecock JM. 1993. Ontogenic analysis of field 
components and yield stability of durum wheat in water-limited environments. 
Euphytica. 71: 211-219. 

Tavakoli AR. 2001. Optimal management of single irrigation on dryland wheat farming. 
Journal of Agricultural Engineering Research. 2 (7): 41-50. 

Tavakoli AR, Oweis T, Ashrafi Sh, Asadi H, Siadat H, Liaghat A. 2010. Improving 
rainwater productivity with supplemental irrigation in upper Karkheh river basin of Iran. 
International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), Aleppo., 
Syria, 123 P. 



 7139 شهریور،  1ه ،  شمار7 دوره  رانیم اید نشریه زراعت

31 

 

Tilling AK, O'Leary G, Ferwerda JG, Jones SD, Fitzgerald G, Belford R. 2007. Remote 
sensing to detect nitrogen and water stress in wheat. Field Crops Research. 104: 77-85. 

Van Herwaarden AF, Farquhar GD, Augus JF, Richards RA. 1996. Physiological 
responses of six spring wheat varieties to nitrogen fertilizer. Proceedings of 8th 
Agronomy Conference. Australia.  

Wang D, Yu Z, White PJ. 2013. The effect of supplemental irrigation after jointing on leaf 
senescence and grain filling in wheat. Field Crop Research. 151: 35-44. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.fcr.2013.07.009. 

Wang C, Liu W, Li Q, Ma D, Lu M, Feng W, Xie Y, Zhu Y, Guo T. 2014. Effects of 
different irrigation and nitrogen regimes on root growth and its correlation with above-
ground plant parts in high-yielding wheat under field conditions. Field Crops Research. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.fcr.2014.04.011 

Wang X, Shi Y, Guo Z, Zhang Y, Yu Z. 2015. Water use and soil nitrate nitrogen changes 
under supplemental irrigation with nitrogen application rate in wheat field. Field Crop 
Research. 183: 117-125. 

Xiao G, Zhang Q, Wang R, Xiong R. 2009. Effects of elevated co2 concentration 
supplemental irrigation and nitrogenous fertilizer application on rain-fed spring wheat 
yield. Acta Ecologica Sinica. 29: 205-210.  

Zang HZ, Liu YP, Cao L, Zhang YH, Wang ZM. 2012. Nitrogen absorption and utilization 
characteristics of two high-yield winter wheat cultivars under limited irrigation and 
nitrogen supply. Journal of Triticeae Crops. 32: 503–509 (in Chinese). 

Zhong-hu H, Rajaram S. 1994. Differential responses of bread wheat characters of high 
temperature. Euphytica. 72: 197-203. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 7139 شهریور،  1ه ،  شمار7 دوره  رانیم اید نشریه زراعت

105 
 

DOI: 10.22092/IDAJ.2018.116230.187 
 

Effects of different nitrogen application rates and supplemental irrigation on 

agronomic characteristics and grain yield of bread wheat (Triticum aestivum L.) 

cultivars under rainfed conditions 
 

T. Hossein Pour1, M. Rahmati1*, A. Ahmadi2, J. Doolatshah3 
 
1- Seed and Plant improvement Research Department, Lorestan Agricultural and Natural 

Resources Research and Education Center, Khorramabad, Iran 

2- Lorestan Agricultural Jahad Organization, Khorramabad, Iran 

 

Abstract 

This study was conducted to investigate the effects of optimum nitrogen application 

rates and supplemental irrigation on agronomic characteristics and grain yield of bread 

wheat cultivars in Koohdash under rainfed conditions. The experiments were carried out 

split-split-plot in randomized complete block design arrangements from 2013-2015 

cropping years. The irrigation treatments (rainfed, irrigation at planting, planting + 

flowering stages with rates of 50 mm), two cultivars (Karim and Koohdasht) and different 

nitrogen rates (0, 60 and 120 kg/ha) were arranged in main plots, sub-plots and sub-sub-

plots, respectively. The results showed that grain yield, biological yield and number of 

spike/m2 were significantly increased, but there was not any significant difference between 

two levels of nitrogen application. Therefore, the most appropriate management of 

nitrogen application is 60 kg/ha, considering economic issues. Also, the supplemental 

irrigation significantly increased grain yield, however no significant differences observed 

between irrigation treatments. Considering economic issues, it can be concluded that 

irrigation at planting was superior in comparison to rainfed and irrigation at planting + 

flowering stages. Although, the main effect of cultivar was not significant for traits, but 

Karim cultivar produced the highest grain yield under supplemental irrigation at planting 

and nitrogen application of 60 kg/ha. Finally, it can be concluded that wheat grain yield 

can be improve using supplemental irrigation management and nitrogen under rainfed 

conditions.  
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